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Η χειρουργική θεραπεία 
του σακχαρώδους διαβήτη 
τύπου 2
Οδ. Βουδούρης, Ι. Μελισσάς

Τμήμα Μεταβολικής Χειρουργικής, Νοσοκομείο «ΙΑΣΩ 
General», Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 είναι 
η χρόνια πάθηση με τη μεγαλύτερη αυξητική τάση σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, οι διαβητικοί α-
σθενείς τετραπλασιάστηκαν τα τελευταία 30 χρόνια, 
ξεπερνώντας πλέον το εκατομμύριο, καθιστώντας τη 
νόσο κύρια απειλή κατά της δημόσιας υγείας, που 
απορροφά το 20–30% του συνόλου των δαπανών 
υγείας. Η φαρμακευτική αντιμετώπιση απαιτεί συ-
νεχή αγωγή και παρακολούθηση, χωρίς να εξαλείφει 
τη νόσο και χωρίς να καταργεί τις επιπλοκές της, 
οι οποίες αφορούν σχεδόν σε όλες τις ζωτικές λει-
τουργίες. Στο πλαίσιο αυτό, αποκτά εξαιρετικό ενδι-
αφέρον η θεραπεία του διαβήτη μέσω χειρουργικών 
επεμβάσεων. Αποτελούν εξέλιξη των βαριατρικών 
επεμβάσεων και στοιχειοθετούν μια νέα χειρουργική 
εξειδίκευση, ονομαζόμενη Μεταβολική Χειρουργική. 
Αφετηρία αποτέλεσε η διαπίστωση ότι παχύσαρκοι 
διαβητικοί ασθενείς, υποβαλλόμενοι σε ορισμένες 
βαριατρικές επεμβάσεις, θεραπεύονταν από τον δια-
βήτη, πριν χάσουν βάρος. Ο μηχανισμός δράσης των 
αντιδιαβητικών επεμβάσεων είναι πολλαπλός, αλλά 
σχετίζεται κυρίως με την ενεργοποίηση εντερικών 
ορμονών, τις ινκρετίνες, οι οποίες αυξάνουν την πα-
ραγωγή ινσουλίνης και μειώνουν την αντίσταση των 
κυττάρων σε αυτή. H ένδειξη των αντιδιαβητικών 
επεμβάσεων είναι αυτονόητη για τους παχύσαρκους 
διαβητικούς ασθενείς με ΔΜΣ>35. Οι μελέτες ανα-
δεικνύουν επίσης το όφελός τους, ανεξαρτήτως βαθ-
μού παχυσαρκίας, ενώ συζητώνται και οι ενδείξεις 
για τους μη παχύσαρκους διαβητικούς. Ο τελικός 
προσδιορισμός των ενδείξεων απαιτεί περαιτέρω 
μελέτες σε βάθος χρόνου.

Surgical treatment 
of diabetes mellitus 
type 2
Od. Boudouris, J. Melissas

Department of Metabolic Surgery, “IASO” General Hospi
tal, Athens, Greece

ABSTRACT To date Diabetes type 2 is considered the 
chronic disease with the highest upward trend world-
wide. In Greece, the incidence of the disease quadrupled 
the last 3 decades. Therefore, the number of diabetic 
patients is currently exceeding 1 million. Conservative 
treatments require continuous use of medication and 
follow up, and this modality is neither effective in treat-
ing the disease nor is preventing the complications. In 
this context, the treatment of diabetes through surgical 
interventions is of great interest. A new surgical sub-
specialty, named Metabolic Surgery was development. 
The starting point was the finding that obese diabetics, 
undergoing certain bariatric procedures, were cured 
their diabetes before any weight loss. The mechanism 
of action of the antidiabetic procedures is multifacto-
rial, but it is mainly related to the activation of intesti-
nal mucosa to release incretins, which are stimulating 
the beta pancreatic cells to increase insulin production 
with additional reduction of cells resistance to this 
hormone. The indication of antidiabetic procedures is 
selfevident for diabetic obese patients with a BMI>35. 
Studies also show their benefit, regardless of the degree 
of obesity, while the evidence for nonobese diabetics 
is being investigated. The final identification of indica-
tions requires further studies.

Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η R E V I E W
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Key words Diabetes, metabolic surgery, gastric bypass, 
sleeve gastrectomy, biliopancreatic diversion.
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1.  Εισαγωγή: Tι σημαίνει «χειρουργική 
θεραπεία του διαβήτη»

Ο διαβήτης είναι σε παγκόσμιο επίπεδο η χρό-
νια ασθένεια με τον μεγαλύτερο επιπολασμό και 
με τη μεγαλύτερη αυξητική τάση, μαζί με την πα-
χυσαρκία. Κάθε 6 δευτερόλεπτα, ένα άτομο πε-
θαίνει στον κόσμο από διαβήτη.1

Η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση του διαβήτη συνί-
σταται στη ρύθμιση του πλασματικού σακχάρου, 
μέσω συνεχούς και διά βίου χορήγησης φαρμα-
κευτικής αγωγής. Συνεπώς, η διαβεβαίωση ότι ο 
διαβήτης μπορεί να θεραπευθεί, επαναφέροντας 
τη φυσιολογική ρύθμιση της γλυκαιμίας, χωρίς τη 
βοήθεια φαρμάκων, ανατρέπει ριζικά την αντί-
ληψη, τόσο των ιατρών, όσο και των διαβητικών 
ασθενών, για την ασθένεια αυτή. Μέχρι τώρα, ο 
διαβήτης αποτελούσε το πρότυπο των χρόνιων α-
σθενειών, με τις οποίες ο ασθενής πρέπει να μάθει 
να ζει. Ο ρόλος του ιατρού συνίσταται στην τα-
κτική και διά βίου παρακολούθηση του διαβητικού 
ασθενούς, προσαρμόζοντας τη φαρμακευτική α-
γωγή, χάρη στην οποία η ασθένεια παραμένει υπό 
έλεγχο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επέλθει ίαση. 
Υπό αυτήν την έννοια, αρμόζει καλύτερα ο όρος 
«ρύθμιση» για τη φαρμακευτική αγωγή του διαβή-
τη, παρά «θεραπεία». Σήμερα όμως είναι πλέον 
δεδομένο ότι ο διαβήτης δύναται, όχι μόνο να ρυθ-
μιστεί, αλλά και να θεραπευτεί.

Ας διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «χει-
ρουργική θεραπεία» του διαβήτη. Πρόκειται για 
παρεμβάσεις στον οργανισμό με στόχο την απο-
κατάσταση του φυσιολογικού μεταβολισμού του 
σακχάρου, χωρίς περαιτέρω φαρμακευτικές ή 
άλλες ιατρικές πράξεις. Η θεραπεία αυτή μπορεί 
να στεφθεί με πλήρη επιτυχία, δηλαδή να επέλθει 
ίαση, ή με μερική επιτυχία, δηλαδή να βελτιωθεί 
η διαβητική κατάσταση, ώστε να ρυθμίζεται το 
σάκχαρο ευκολότερα και με λιγότερα φάρμακα.

2.  Ο διαβήτης σήμερα στον κόσμο 
και στην Ελλάδα

Η πρώτη γνωστή αναφορά στον διαβήτη βρέθη-
κε στον περίφημο πάπυρο Ebers. Χρονολογείται 
το 1552 π.Χ. και είναι του Αιγυπτίου ιατρού 
Hesy-Ra, της 3ης Δυναστείας.2,3 Η λέξη «διαβή-

της» δημιουργήθηκε από τον Έλληνα ιατρό του 
1ου με 2ου αιώνα μ.Χ. Αρεταίο τον Καππαδόκη.4 
Η ονομασία προέρχεται από το ρήμα «διαβαίνω», 
αναφορικά σε ένα βασικό σύμπτωμα της νόσου, 
την πολυουρία. Το νερό που πίνει ο ασθενής, λό-
γω της συνεχούς δίψας του, «διαβαίνει» γρήγορα 
τον οργανισμό και αποβάλλεται σχεδόν αμέσως 
διά της ούρησης. Ο διαβήτης αυτός ονομάζεται 
«σακχαρώδης», διότι τα ούρα (τα οποία οι πα-
λαιότεροι ιατροί δοκίμαζαν), είναι γλυκά. Με τον 
τρόπο αυτόν διαχωρίζεται από τον «άποιο δια-
βήτη», εντελώς άσχετο με τον σακχαρώδη διαβή-
τη, όπου τα ούρα δεν έχουν γεύση και ο οποίος 
σχετίζεται με τη ρύθμιση της διούρησης από την 
υπόφυση και τους νεφρούς.5

2.1. Επιδημιολογία

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας, το 2014, πάνω από 422 εκατομ-
μύρια άνθρωποι νοσούσαν από διαβήτη. Έως το 
2030, θα έχει διπλασιαστεί ο πληθυσμός των δια-
βητικών ασθενών, πλησιάζοντας το ένα δισεκα-
τομμύριο.6 Ο παγκόσμιος επιπολασμός του δια-
βήτη σε ενηλίκους εκτινάχθηκε από 4,7% το 1980 
σε 8,5% το 2014 (εικ. 1).

Ο σακχαρώδης διαβήτης οδηγεί σε καρδιαγγει-
ακά νοσήματα, σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, σε 
τύφλωση και σε ακρωτηριασμούς. Ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας τον αξιολογεί ως την 7η αιτία 
θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο.6 Στις ΗΠΑ, όπου 
το πρόβλημα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, ο 
διαβήτης αποτελεί την 3η αιτία θανάτου, μετά 
από τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τα νεοπλά-

Εικόνα 1. Εξέλιξη του επιπολασμού του διαβήτη σε παγκόσμιο επίπεδο με-
ταξύ 1980 και 2014
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σματα.7 Εκτιμάται ότι η αύξηση αυτή είναι η κύ-
ρια αιτία μείωσης το 2015, για πρώτη φορά στην 
ιστορία της χώρας, του προσδόκιμου επιβίωσης. 

Στην Ελλάδα, τα άτομα που πάσχουν από σακ-
χαρώδη διαβήτη τετραπλασιάστηκαν τα τελευ-
ταία 30 χρόνια, από 250.000 το 1974, σε 800.000 
το 2006 και αγγίζοντας σήμερα 1,1 εκατομμύριο, 
δηλαδή το 10% του πληθυσμού.8,9 Στον αριθμό 
αυτόν περιλαμβάνεται και 20–25%, περίπου, πο-
σοστό αδιάγνωστων περιστατικών. 

Η ραγδαία αύξηση του διαβήτη σχετίζεται με 
την εξέλιξη των συνθηκών ζωής. Η «Μεσογειακή 
Διατροφή» υποχωρεί, η λεγόμενη «γρήγορη σίτι-
ση», με υπερθερμιδικές τροφές, εξαπλώνεται, η 
επαφή με τη φύση και η σωματική άσκηση περι-
ορίζονται στις μεγαλουπόλεις, η παθητική τηλε-
θέαση υποκαθιστά κάθε δυναμική μορφή ψυχα-
γωγίας. Ο ημερήσιος μέσος χρόνος τηλεθέασης 
των Ευρωπαίων πολιτών το 2016 είχε φτάσει τις 
3 ώρες και 41 λεπτά10 και πλην της Πορτογαλίας, 
ο χρόνος αυτός αυξάνεται σε όλες τις χώρες. Η 
Ελλάδα κατέχει ανησυχητικό αρνητικό ρεκόρ με μέ-
σον όρο χρόνου τηλεθέασης 4 ώρες και 28 λεπτά.11

Η αντιμετώπιση του διαβήτη περιλαμβάνει συ-
νεπώς κατά πρώτο λόγο την αλλαγή αυτών των 
νοσηρών συνηθειών και συνθηκών διαβίωσης. 
Η διαπίστωση αυτή είναι μάλλον δυσοίωνη αν 
σκεφτούμε πόσο βαθιές είναι οι ρίζες του σημε-
ρινού τρόπου ζωής, καθώς και τη δυσκολία της 
ανατροπής συνθηκών ζωής, που συνδέονται με 
ισχυρά συμφέροντα και παγιωμένες καταστάσεις 
(διαφήμιση νοσογόνων τροφών, στρες και ανα-
σφάλεια συνθηκών εργασίας κ.λπ.). Δυστυχώς, 
τα μόνα παραδείγματα μείωσης του διαβήτη ως 
συνέπεια αλλαγής διατροφικών συνηθειών, αφο-
ρούν στις στερήσεις σε περιόδους πολέμου. Έτσι, 
στην Ιαπωνία, ο επιπολασμός των διαβητικών 
ασθενών μετά την έναρξη του 2ου Παγκοσμίου 
Πολέμου διαιρέθηκε σταδιακά διά του 6, φθάνο-
ντας το χαμηλότερο επίπεδο το 1947 και αυξή-
θηκε πάλι στο επίπεδο του 1940, μόλις το 1954.12

2.2. Επιπλοκές και θνησιμότητα

Ο σακχαρώδης διαβήτης προσβάλλει τα βασι-
κά ζωτικά όργανα (εγκέφαλο, καρδιά, νεφρούς) 
και δημιουργεί σημαντικότατες αναπηρίες, κυρί-
ως στην όραση (οφθαλμοπληγία, τύφλωση κ.λπ.) 

και στη βάδιση (διαβητικό πόδι). Αυτή η καθολική 
νοσηρότητα του διαβήτη οφείλεται στο γεγονός 
ότι ο διαβήτης δεν αφορά σε επιλεκτικά ορισμέ-
να όργανα, αλλά προσβάλλει τα δύο κύρια δίκτυα 
του οργανισμού, το κυκλοφορικό και το περιφε-
ρειακό νευρικό σύστημα. Δηλαδή προσβάλλει το 
«οδικό δίκτυο τροφοδότησης» (μεταφορά τροφι-
κών και μεταβολικών συστατικών) και το «σύστη-
μα επικοινωνίας» (πληροφορία-εντολή) του συνό-
λου του ανθρώπινου οργανισμού.

Σχηματικά, η μικροαγγειοπάθεια (βλάβη μικρών 
αγγείων) ευθύνεται για αμφιβληστροειδοπάθεια 
και νεφροπάθεια, ενώ η μακροαγγειοπάθεια 
(βλάβη μεγαλύτερων αγγείων) ευθύνεται για στε-
φανιαία νόσο, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και 
περιφερική αγγειοπάθεια. Η νευροπάθεια είναι η 
σημαντικότερη αιτία του «διαβητικού ποδιού». 
Σε πολλές περιπτώσεις, αυτοί οι τρεις νοσογόνοι 
μηχανισμοί συνδυάζονται, όπως αυτό χαρακτη-
ριστικά συμβαίνει στο διαβητικό πόδι.

Σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση 102 προοπτι-
κών μελετών,13 ο σχετικός κίνδυνος εμφράγμα-
τος για έναν διαβητικό ασθενή είναι 2,00 (δηλαδή 
100% αυξημένος σε σχέση με ένα μη διαβητικό 
άτομο). Ο σχετικός κίνδυνος για ισχαιμικό εγκε-
φαλικό επεισόδιο είναι ακόμα πιο αυξημένος, 
2,27, ενώ αυξημένος είναι και ο σχετικός κίνδυνος 
για αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, στο 1,56. 
Σύμφωνα με τη μετα-ανάλυση αυτή, το 11% του 
συνόλου των θανάτων που σχετίζονται με αγγει-
ακά αίτια, οφείλονται στον σακχαρώδη διαβήτη.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, η 
διαβητική νεφροπάθεια αποτελεί πλέον την πιο 
συχνή αιτία της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας 
στις ανεπτυγμένες χώρες.14 Η νεφροπάθεια αυτή 
εξελίσσεται σε στάδια, από αναστρέψιμη σπει-
ραματοπάθεια μέχρι την τελική ανεπάρκεια, που 
οδηγεί τον διαβητικό ασθενή σε χρόνια αιμοκά-
θαρση. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, υπολογί-
ζεται ότι το 20% με 40% των διαβητικών ασθενών 
παρουσιάζει μικρολευκωματινουρία μετά από 10 
με 15 χρόνια εξέλιξης της ασθένειας.15 Από τους 
ασθενείς αυτούς, ένα ποσοστό μεταξύ 20% με 
40% θα παρουσιάσει μακρολευκωματινουρία, με 
αποτέλεσμα οι μισοί από τους ασθενείς αυτούς 
να καταλήξουν, στην πενταετία, σε τελική νεφρι-
κή ανεπάρκεια. 
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Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι η 
σοβαρότερη οφθαλμολογική επιπλοκή του δια-
βήτη. Αποτελεί την πρώτη αιτία τύφλωσης 
στις ανεπτυγμένες χώρες16 και ευθύνεται για το 
12% των τυφλώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.17 
Παρουσιάζεται κατά κανόνα μετά από χρόνια εξέ-
λιξη του διαβήτη, αλλά είναι ήδη παρούσα σε 20% 
των περιπτώσεων όταν διαγιγνώσκεται ο διαβή-
της. Το 60% των διαβητικών ασθενών τύπου 2, θα 
παρουσιάσει διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 
στα πρώτα 20 χρόνια εξέλιξης της ασθένειας, ενώ 
2% θα εξελιχθεί σε τύφλωση ή «αναπηρία όρασης» 
σύμφωνα με τον νέο επίσημο ορισμό. Οι οφθαλ-
μολογικές επιπλοκές του διαβήτη όμως δεν περι-
ορίζονται στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, 
αλλά αφορούν σχεδόν σε όλες τις λειτουργίες της 
όρασης. Οι διαβητικοί παρουσιάζουν αυξημένο 
ποσοστό δυσχρωματοψίας, ειδικά τα νεαρά άτο-
μα, σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 30% και 
70%.18 Επίσης, οι διαβητικοί ασθενείς έχουν συχνά 
μειωμένη αίσθηση της χρωματικής αντίθεσης, μεί-
ωση η οποία θεωρείται και πρόδρομο σύμπτωμα 
της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.19 Ο δια-
βήτης ευθύνεται επίσης για οφθαλμοπληγία σε 
ποσοστό 2% με 3%,20 ενώ το γλαύκωμα ανοιχτής 
γωνίας είναι δύο φορές πιο συχνό στους διαβητι-
κούς.21 Τέλος, ο διαβήτης πολλαπλασιάζει πέντε 
φορές τον κίνδυνο εμφάνισης καταρράκτη.22,23

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Δια-
βήτη (International Diabetes Federation), το 80% 
των μη τραυματικών ακρωτηριασμών που διενερ-
γούνται στις μέρες μας, σε όλο τον κόσμο, αφορά 
σε διαβητικούς ασθενείς, οι οποίοι διατρέχουν 25 
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να χάσουν το ένα ή και 
τα δύο πόδια, σε σύγκριση με μη διαβητικά άτομα. 
Στην Ελλάδα, πάνω από 3000 διαβητικοί ασθενείς 
υποβάλλονται ετησίως σε ακρωτηριασμό, λόγω 
των επιπλοκών του «διαβητικού ποδιού», το ο-
ποίο σημαίνει ότι, κάθε χρόνο, περίπου 3‰ των 
διαβητικών ασθενών ακρωτηριάζονται. 

2.3. Κόστος

Τα χρήματα που δαπανώνται για την αντιμετώ-
πιση του σακχαρώδους διαβήτη, είναι δυσθεώρη-
τα και συνεχώς αυξανόμενα. Σύμφωνα με μελέτη 
του 2015,24 το ετήσιο κόστος φροντίδας ενός δια-
βητικού ασθενούς στις ΗΠΑ ήταν 7.006 $ το 1987, 

10.668 $ το 2000–2001 και 13.364 $ το 2010–2011 
(σε αξία δολαρίου του 2012). Οι πιο πρόσφατες 
εκτιμήσεις αναφέρουν ετήσιο κόστος περίπου 
17.000 $, με ετήσια δαπάνη για τον διαβήτη ύψους 
350 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το αντίστοιχο κό-
στος στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών εκτιμά-
ται σε 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Ελλάδα, η 
πρόσφατη μελέτη “HERCULES Study“,25 υπολογί-
ζει το μέσω ετήσιο κόστος φροντίδας ενός διαγνω-
σμένου διαβητικού ασθενούς σε 7.111 € ετησίως. 
Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνει τη φαρμακευτι-
κή αγωγή, τις ιατρικές επισκέψεις και νοσηλείες, 
τις επιπλοκές και τη συννοσηρότητα. Σύμφωνα με 
τα συμπεράσματα της έρευνας, οι προηγούμενες 
εκτιμήσεις έχουν υποτιμήσει σημαντικά το κόστος 
φροντίδας των διαβητικών ασθενών. Συνολικά 
στην Ελλάδα, έχοντας υπόψη τα αδιάγνωστα 
περιστατικά διαβήτη και τα περιστατικά που δι-
αφεύγουν της θεραπείας, το κόστος του διαβήτη 
και των επιπλοκών του υπολογίζεται μεταξύ 2 και 
3 δισεκατομμύρια ευρώ, ετησίως. Το ποσό αυτό α-
ντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο του συνόλου 
των δαπανών υγείας της Ελλάδας.

3.  Η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση 
του σακχαρώδους διαβήτη

3.1. Φαρμακευτική αντιμετώπιση του διαβήτη

Τα αντιδιαβητικά φάρμακα αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της παγκρεατικής παραγωγής ινσου-
λίνης και στη μείωση της κυτταρικής αντίστασης 
στη δράση αυτής της ορμόνης. Όταν τα φάρμακα 
αυτά δεν αρκούν για τη ρύθμιση του σακχάρου, 
τότε η τελευταία λύση είναι η απευθείας χορήγη-
ση ινσουλίνης, η ανακάλυψη της οποίας, από τον 
Καναδό Frederick Grant Banting το 1922, αποτέ-
λεσε στροφή στην αντιμετώπιση του διαβήτη.26 
Έχοντας υπόψη ότι η φαρμακευτική αγωγή απο-
σκοπεί στο να υποκαταστήσει, με την καθημερινή 
και διά βίου αγωγή, το ανεπαρκές πάγκρεας, είναι 
δόκιμο να μιλάμε για φαρμακευτική «ρύθμιση» του 
διαβήτη, κατά προτίμηση, παρά ίαση. 

3.2. Μεταμόσχευση παγκρέατος

Μεταμόσχευση παγκρέατος έγινε για πρώτη 
φορά στις ΗΠΑ το 1966, και πραγματοποιείται 
βασικά για τον διαβήτη τύπου 1. Αν και αυτή η 



ΙΑΤΡΙΚΗ 106, 2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΔ2 15

τεχνική έχει σήμερα αναπτυχθεί, σύμφωνα με 
την American Diabetes Association, οι ενδείξεις 
παραμένουν περιορισμένες, στις περιπτώσεις 
αδυναμίας ελέγχου του διαβήτη τύπου 1 με την 
ινσουλινοθεραπεία.27 Στην πλειονότητα αυτών 
των περιπτώσεων, πραγματοποιείται ταυτό-
χρονη μεταμόσχευση παγκρέατος και νεφρού.28 
Πιο πρόσφατα, εφαρμόζεται η τεχνική της με-
ταμόσχευσης κυττάρων του Langerhans, η οποία 
κατά καιρούς έχει αναφερθεί και ως ενδεχόμενη 
μέλλουσα θεραπεία του διαβήτη τύπου 2. Τα β-
κύτταρα του Langerhans μεταμοσχεύονται στο 
ήπαρ, μέσω έγχυσης στην πυλαία φλέβα. Αυτή 
η τεχνική απαιτεί όμως 2 ή 3 επαναλήψεις, με α-
ντίστοιχο αριθμό δοτών και επιπλέον απαιτεί διά 
βίου ανοσοκαταστολή του δέκτη, γεγονότα τα 
οποία καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη διάδοση 
αυτής της τεχνικής για τον διαβήτη τύπου 2.29

3.3. Μεταβολική χειρουργική

Η διασύνδεση του διαβήτη με την παχυσαρκία 
ήταν ανέκαθεν γνωστή. Η βελτίωση του διαβήτη 
σε παχύσαρκους ασθενείς μετά από βαριατρική 
επέμβαση, ήταν συνεπώς αναμενόμενη. Ωστόσο, 
στις αρχές τις δεκαετίας του ’80, διαπιστώθηκε 
ότι ο διαβήτης μπορούσε να βελτιωθεί μετά από 
βαριατρική χειρουργική, πολύ πριν από την απώ-
λεια βάρους. Ο N.B. Ackerman π.χ. παρατήρησε το 
198130 ότι η νηστιδο-ειλεϊκή παράκαμψη βελτίωνε 
σχεδόν άμεσα το επίπεδο σακχάρου, πριν την έξο-
δο των ασθενών από το νοσοκομείο, χωρίς να έχει 
επέλθει καμία απώλεια βάρους. Αυτό το φαινόμενο 
τεκμηριώθηκε και στη συνέχεια.31 Το 1987, ο W.J. 
Pories διαπίστωσε ότι η γαστρική παράκαμψη, σε 
μια σειρά 141 παχύσαρκων διαβητικών ασθενών, 
εξομάλυνε το επίπεδο σακχάρου στους 139, με 
σταθερά αποτελέσματα σε βάθος εξαετίας.32 Οι 
διαπιστώσεις αυτές έφεραν στο φως παλαιότερες, 
λίγο-πολύ ξεχασμένες δημοσιεύσεις, οι οποίες ανέ-
φεραν βελτίωση ή/και θεραπεία διαβητικών ασθε-
νών, που είχαν υποβληθεί σε γαστρεκτομή για α-
νεξάρτητες παθήσεις, όπως το γαστροδωδεκαδα-
κτυλικό έλκος.33–36 Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός 
ότι η ιατρική κοινότητα δεν διερεύνησε τότε τον 
μηχανισμό αυτού του φαινομένου, ούτε τις θερα-
πευτικές του δυνατότητες. Βέβαια, ο διαβήτης δεν 
είχε ακόμα την τωρινή έκταση.

Αυτές οι κλινικές διαπιστώσεις, οδήγησαν προ-
οδευτικά στην έννοια της μεταβολικής χειρουργι-
κής.37 Ανέκυψε τότε η αντίληψη της «εξάλειψης» 
(remission) του διαβήτη,38 αν όχι της θεραπεί-
ας του, εφόσον δεν είναι εντελώς γνωστό πώς 
δρα η επέμβαση στο γενεσιουργό υπόστρωμα 
της ασθένειας. Έκτοτε η απευθείας θεραπευτι-
κή δράση ορισμένων βαριατρικών επεμβάσεων 
επιβεβαιώθηκε με διάφορες μελέτες και μετα-
αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων συ-
μπίπτουν.39,40

4.  Μεταβολική χειρουργική και ορμόνες 
ρύθμισης του σακχάρου 

Ο μηχανισμός δράσης των αντιδιαβητικών 
επεμ βάσεων είναι σύνθετος και περιέχει ακόμα 
στοιχεία υπό διερεύνηση. Η κατανόησή του επι-
βάλλει μια σύντομη υπενθύμιση των βασικών 
ορμονών που παρεμβαίνουν στη ρύθμιση του 
σακχάρου και επηρεάζονται από τη μεταβολική 
χειρουργική.

4.1. Ινσουλίνη

Η ινσουλίνη είναι ορμόνη αποτελούμενη από 
2 πολυπεπτιδικές αλυσίδες. Παράγεται από τα 
β-κύτταρα στα νησίδια του Langerhans, του πα-
γκρέατος. Η ινσουλίνη έχει αναβολική δράση με 
σημαντικότερη τη μεταφορά της γλυκόζης μέσα 
στα κύτταρα. Φυσιολογικές τιμές θεωρούνται 4 
με 25 μIU/mL.

4.2. Cπεπτίδιο

Το C-πεπτίδιο αποτελείται από 31 αμινοξέα και 
παρεμβαίνει στη σύνθεση της ινσουλίνης, ενώ-
νοντας τις δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες της. Η 
μέτρηση του C-πεπτιδίου διαφοροποιεί τον δια-
βήτη τύπου 1, όπου η τιμή του είναι εξαρχής χα-
μηλή, από τον τύπου 2, όπου η τιμή είναι αρχικά 
φυσιολογική ή αυξημένη. Οι φυσιολογικές τιμές 
σε κατάσταση νηστείας κυμαίνονται μεταξύ 0,8 
και 3,1 ng/mL (ή 0,26–1,03 nmol/L), ενώ 45 min 
μετά από λήψη γλυκόζης η τιμή αυτή τετραπλα-
σιάζεται. Η μείωση του C-πεπτιδίου σε διαβητι-
κούς τύπου 2, αποτελεί στοιχείο υπέρ της χορή-
γησης ινσουλίνης.
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4.3. Γλυκαγόνη

Η γλυκαγόνη είναι μία πρωτεϊνική ορμόνη, που 
αποτελείται από 29 αμινοξέα. Παράγεται από τα 
α-κύτταρα στα νησίδια του Langerhans. Η γλυκα-
γόνη έχει καταβολική δράση, αντίστροφη από ε-
κείνη της ινσουλίνης, και ο κύριος ρόλος της είναι 
η αύξηση της γλυκόζης στο αίμα.

4.4. Ινκρετίνες (GLP1 και GIP)

Οι ινκρετίνες είναι ορμόνες που παράγονται α-
πό τα L-κύτταρα του ειλεού. Η παραγωγή τους 
ενεργοποιείται από το πέρασμα των τροφών σε 
αυτό το τμήμα του λεπτού εντέρου. Βασική τους 
δράση είναι η αύξηση της παραγωγής ινσουλίνης, 
πριν ακόμα γίνει η αύξηση του σακχάρου στο αί-
μα. Οι ινκρετίνες αποσυντίθενται από τη DPP-4. 
Η GLP-1 είναι πεπτίδιο 30 αμινοξέων και η GIP 
είναι πεπτίδιο 42 αμινοξέων. Η GLP-1 απενεργο-
ποιεί, επιπλέον, την παραγωγή γλυκαγόνης και 
έχει αντι-αποπτωτική δράση στα β-κύτταρα του 
παγκρέατος.

4.5. PYY

Το PYY είναι μια πεπτιδική ορμόνη, αποτελούμε-
νη από 36 αμινοξέα. Παράγεται κυρίως από τον 
τελικό ειλεό, υπό το ερέθισμα των τροφών που 
φτάνουν σε αυτό μετά από τη λήψη γεύματος. 

Δρα στον υποθάλαμο με ανορεξιογόνο αποτέ-
λεσμα, καθώς και στο σύνολο του πεπτικού σω-
λήνα, μειώνοντας τη γαστρική κινητικότητα και 
αυξάνοντας την επαναπορρόφηση ύδατος και η-
λεκτρολυτών στο παχύ έντερο. Μειώνει την κυτ-
ταρική αντίσταση στην ινσουλίνη. 

4.6. DPP4

H DPP-4 είναι ένα πρωτεϊνικό ένζυμο, παρόν στην 
κυτταρική μεμβράνη διαφόρων ιστών. Αποσυνθέτει 
τις ινκρετίνες, όπως την GLP-1 και την GIP.

4.7. Γλιπτίνες

Οι γλιπτίνες αποτελούν μια κλάση ενζύμων, 
που εξουδετερώνουν τη DPP-4, επιφέροντας ση-
μαντική αύξηση της GLP-1 και της GIP, οι οποίες 
προκαλούν αύξηση της παραγωγής ινσουλίνης 
και μείωση της γλυκαγόνης. Οι γλιπτίνες χρησιμο-
ποιούνται ως αντιδιαβητικά φάρμακα.

4.8. Γκρελίνη

Η γκρελίνη είναι πεπτίδιο αποτελούμενο από 
28 αμινοξέα. Παράγεται από τον πεπτικό σωλή-
να, ειδικά από τον γαστρικό θόλο και έχει πολ-
λαπλές φυσιολογικές δράσεις. Μεταξύ αυτών, 
ενεργοποιεί την αυξητική ορμόνη (GH) και είναι 
η μοναδική μέχρι σήμερα εντοπισμένη ορεξιογό-
νος ορμόνη. Εμπλέκεται και στη ρύθμιση του σακ-
χάρου, αυξάνοντας τη γλυκαιμία, καθώς και την 
κυτταρική αντίσταση στην ινσουλίνη.41

5.  Μηχανισμοί δράσης της μεταβολικής 
χειρουργικής

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 οφείλε-
ται στην αδυναμία παγκρεατικής παραγωγής 
ινσουλίνης και στην αύξηση της κυτταρικής 
αντίστασης στην ορμόνη αυτή. Συνεπώς η θε-
ραπεία του σχετίζεται με την αποκατάσταση 
αυτών των δύο παθολογικών φαινομένων. Οι 
φυσιολογικοί μηχανισμοί με τους οποίους πραγ-
ματοποιείται αυτή η διπλή αποκατάσταση (εικ. 
2), είναι σύνθετοι και βρίσκονται σήμερα ακόμα 
υπό μελέτη.

Επίσης αυτοί οι μηχανισμοί αλληλοεμπλέκονται, 
ενώ ο ρόλος άλλων παραγόντων, όπως τα χολικά 
οξέα,42 παραμένει υπό διερεύνηση. Ωστόσο, μπο-
ρούμε να διακρίνουμε σχηματικά τους παρακάτω 
βασικούς μηχανισμούς.

Πρόσληψη 
γλυκόζηςΚορεσµός (+)

Γαστρική κένωση (+)
Εντερική 
απορρόφηση (–)

Εντερική χλωρίδα (;)

Ινκρετίνες (+)
Λειτουργία 
β-κυττάρων (+)

Μάζα 
β-κυττάρων (;)

Χολικά οξέα (;)

Γλυκόζη

Ενδογενής
νεογλυκογένεση

Ευαισθησία
στην ινσουλίνη

Ινσουλίνη

Γλυκογόνο

Εντερική
νεογλυκογένεση

Απώλεια 
βάρους (+)
Ηπατική 
στεάτωση (–)

Μύες (+)

Εικόνα 2. Φυσιολογικοί μηχανισμοί ρύθμισης της γλυκαιμίας
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5.1.  Μείωση της θερμιδικής εισφοράς 
και της λιπώδους μάζας

Η μείωση της θερμιδικής εισφοράς, είτε με πε-
ριοριστικό μηχανισμό είτε με δυσαπορροφητικό, 
είναι ένας αυτονόητος μηχανισμός δράσης των 
αντιδιαβητικών επεμβάσεων. Πράγματι, η θετική 
για τον διαβήτη επίπτωση της μείωσης της θερ-
μιδικής κατανάλωσης είναι αποδεδειγμένη, τόσο 
πειραματικά στα πρωτεύοντα,43 όσο και κλινικά 
στον άνθρωπο.44 Η ανατομική μείωση της γα-
στρικής χωρητικότητας, όπως επιτυγχάνεται 
π.χ. με τον γαστρικό δακτύλιο, αρκεί από μόνη 
της για να βελτιώσει τον μεταβολισμό του σακ-
χάρου.45 Ο μηχανισμός αυτός υφίσταται και με 
άλλες επεμβάσεις, όπως η γαστρική παράκαμψη 
και η επιμήκης γαστρεκτομή, επεμβάσεις στις ο-
ποίες επιπλέον παρεμβαίνουν άλλοι μηχανισμοί, 
όπως η επιτάχυνση της εντερικής διέλευσης των 
τροφών και η μείωση της γκρελίνης.46

Η μείωση της λιπώδους μάζας, συνέπεια της 
μείωσης της θερμιδικής κατανάλωσης, αλλά και 
της αύξησης της σωματικής άσκησης, που επι-
τρέπει η απώλεια του περίσσιου βάρους, φαί-
νεται να παίζει έναν σημαντικό ρόλο. Ο βαθμός 
λιπώδους διήθησης και στεάτωσης του ήπατος 
εμφανίζει άμεσο συσχετισμό με την περιφερειακή 
αντίσταση στην ινσουλίνη.47 Επίσης, φαίνεται ότι 
η βελτίωση του ενδομυϊκού μεταβολισμού της ιν-
σουλίνης συμβάλλει στην αύξηση της κυτταρικής 
ευαισθησίας στην ορμόνη αυτή.48

5.2.  Φαινόμενο «τελικού λεπτού εντέρου» 
(hindgut effect)

Το φαινόμενο «τελικού λεπτού εντέρου» αφορά 
στην ανταπόκριση του οργανισμού σε ένα γεύμα, 
ώστε να εξασφαλιστεί η ρύθμιση της γλυκαιμίας, 
μέσω της ινσουλίνης, και η ρύθμιση της αίσθησης 
πείνας-κορεσμού. Το πρώτο σκέλος εξασφαλίζε-
ται από το φαινόμενο της ινκρετίνης, το οποίο 
περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1964.49 Η περι-
γραφή αυτή βασίστηκε στη διαπίστωση ότι, μετά 
από ένα γεύμα, η παραγωγή ινσουλίνης από το 
πάγκρεας ενεργοποιείται πριν αυξηθεί η γλυκαι-
μία και σε μεγαλύτερο βαθμό από την ενδοφλέ-
βια χορήγησης μιας αντίστοιχης δόσης γλυκόζης. 
Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στις ινκρετίνες, 

την GLP-1 και την GIP, οι οποίες εκκρίνονται από 
τον ειλεό, στο πέρασμα των τροφών. Συνεπώς, 
η ταχύτερη κίνηση των τροφών από τον στομά-
χι στον ειλεό, ενεργοποιεί πρώιμα το πάγκρεας. 
Η βελτίωση της παγκρεατικής λειτουργίας, που 
παρατηρείται π.χ. κατόπιν γαστρικής παράκαμ-
ψης, σχετίζεται με την αύξηση των β-κυττάρων 
του παγκρέατος, οφειλόμενη στον πολλαπλασι-
ασμό τους και στη μείωση της απόπτωσής τους, 
υπό τη δράση της GLP-1.50 Τα ολιγάριθμα αλλά 
κλινικά διαπιστωμένα περιστατικά υπερινσουλι-
ναιμίας και μεταγευματικής υπογλυκαιμίας μετά 
από γαστρική παράκαμψη, συνηγορούν υπέρ αυ-
τής της υπόθεσης.51

Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος του φαινο-
μένου «τελικού λεπτού εντέρου», σχετιζόμενο με 
την αίσθηση πείνας-κορεσμού, έχει διαπιστωθεί 
ότι το πέρασμα των τροφών στον ειλεό, προκα-
λεί και την έκκριση του PYY, ορμόνη η οποία δεν 
ανήκει στις ινκρετίνες, αλλά προκαλεί αίσθηση 
κορεσμού, δρώντας στα κέντρα του υποθαλά-
μου. Επίσης, η PYY μειώνει την κυτταρική αντί-
σταση στην ινσουλίνη. 

5.3.  Φαινόμενο «αρχικού λεπτού εντέρου» 
(foregut effect) 

Ενώ το πέρασμα των τροφών στον τελικό ει-
λεό έχει ευεργετική δράση επί της παγκρεατι-
κής παραγωγής ινσουλίνης, το πέρασμα αυτό 
στο δωδεκαδάκτυλο και στο αρχικό τμήμα της 
νήστιδας φαίνεται να έχει αρνητικό ρόλο. Αυτό 
αναδεικνύει πειραματική μελέτη σε διαβητικούς 
ποντικούς, βάσει της οποίας ο αποκλεισμός του 
δωδεκαδακτύλου έχει επικρατέστερη βελτιωτική 
δράση από τη γρήγορη έλευση στον ειλεό.52 Η 
αρνητική δράση της διέλευσης τροφών στο δω-
δεκαδάκτυλο προκαλείται πιθανώς από το ερέ-
θισμα του δωδεκαδακτυλικού βλεννογόνου κατά 
το πέρασμα των τροφών, το οποίο ενεργοποιεί 
τη DPP-4, η οποία με τη σειρά της εξουδετερώνει 
τις ινκρετίνες.

5.4. Μείωση της γκρελίνης

Η μείωση της γκρελίνης παρατηρείται στην επι-
μήκη γαστρεκτομή, λόγω της αφαίρεσης του 
θόλου, κύριου παραγωγού της, αλλά και στη γα-
στρική παράκαμψη. Η μείωση της γκρελίνης φαί-
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νεται ωστόσο να έχει μια διακριτή επιπλέον δρά-
ση, πέρα των προαναφερθέντων μηχανισμών. 
Πράγματι, η χορήγηση γκρελίνης στον άνθρωπο 
αυξάνει τη γλυκαιμία,53 γεγονός το οποίο μπορεί 
να συνδεθεί και με τον ρόλο της στην ανάπτυ-
ξη, μέσω ενεργοποίησης της αυξητικής ορμόνης. 
Ο συγκεκριμένος ρόλος της γκρελίνης μπορεί να 
αποτελεί και στοιχείο εξήγησης της αποτελε-
σματικότητας της επιμήκους γαστρεκτομής, η 
αποτελεσματικότητα της οποίας, απουσία του 
φαινομένου “foregut“, πλησιάζει σε ορισμένες με-
λέτες εκείνη της γαστρικής παράκαμψης.54,55 Ο 
ακριβής ρόλος όμως της γκρελίνης στο πλαίσιο 
της μεταβολικής χειρουργικής παραμένει υπό δι-
ερεύνηση.56.

5.5. Ρόλος των χολικών οξέων

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ο διαβήτης 
τύπου 2 συνδέεται με διαταραχές της ομοιόστα-
σης των χολικών οξέων.57 Η αύξηση των χολικών 
οξέων του πλάσματος, που παρατηρείται μετά 
από γαστρική παράκαμψη, φαίνεται να σχετίζε-
ται με τη θεραπευτική δράση της επέμβασης.58 
Πράγματι, έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι τα 
χολικά οξέα ενεργοποιούν την παραγωγή ινκρετι-
νών από τα L-κύτταρα του ειλεού.59,60 Ας σημειώ-
σουμε ότι στο περιφερειακό αίμα η συγκέντρωση 
των χολικών οξέων είναι φυσιολογικά πολύ χαμη-
λή, εφόσον η κυκλοφορία τους είναι βασικά εντε-
ροηπατική, μέσω του πυλαίου συστήματος.

5.6. Ρόλος της μικροβιακής εντερικής χλωρίδας

Η εντερική μικροβιακή χλωρίδα των παχύσαρ-
κων ατόμων παρουσιάζει διαφοροποιήσεις και 
έχει διατυπωθεί η υπόθεση, ότι μπορεί να προ-
καλούν αύξηση θερμιδικής απορρόφησης από 
τις τροφές. Το φαινόμενο αυτό μελετάται πει-
ραματικά σε ποντικούς, αλλά τα αποτελέσματα 
παραμένουν ακόμα πολύ περιορισμένα.61 Από 
την άλλη πλευρά, έχει αποδειχθεί πειραματικά 
σε ποντικούς η θετική προβιοτική αντιδιαβητι-
κή δράση ορισμένων μικροοργανισμών, όπως ο 
Lactobacillus casei. Η χορήγηση αυτού του βακτη-
ριδίου σε παχύσαρκους ποντικούς με σακχαρώδη 
διαβήτη, βελτιώνει την αντίσταση στην ινσουλί-
νη.62 Επίσης, η χορήγηση λακτοβακτηριδίου σε 
ποντικούς, υποβαλλόμενους σε υπερ-θερμιδική 

σίτιση, περιορίζει την αύξηση βάρους, γεγονός 
το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί θεραπευ-
τικά.63

6. Οι κύριες αντιδιαβητικές επεμβάσεις 

Οι κύριες αντιδιαβητικές επεμβάσεις, που θα 
μπορούσαμε να ονομάσουμε και «ιστορικές» είναι 
αυτές οι οποίες, εφαρμοζόμενες για τη θεραπεία 
της παχυσαρκίας, απεδείχθησαν θεραπευτικές 
και για τον διαβήτη. Από αυτές μπορούν να ε-
ξαιρεθούν βαριατρικές επεμβάσεις, οι οποίες δεν 
δρουν άμεσα κατά του διαβήτη αλλά επιδρούν 
θετικά, αποκλειστικά μέσω της μείωσης του βά-
ρους. Συνεπώς, ως κύριες αντιδιαβητικές επεμ-
βάσεις πρέπει να θεωρήσουμε την επιμήκη γα-
στρεκτομή, τη γαστρική παράκαμψη και τη χολο-
παγκρεατική εκτροπή. Σε δεύτερο χρόνο, βάσει 
των μελετών σχετικά με τον αντιδιαβητικό μηχα-
νισμό δράσης των βαριατρικών επεμβάσεων, επι-
νοήθηκαν νεότερες επεμβάσεις, ειδικά κατά του 
διαβήτη. Όλες αυτές οι επεμβάσεις συνδυάζουν, 
η κάθε μία με τον δικό της τρόπο, τους βασικούς 
μηχανισμούς δράσης που περιγράφονται στο 
κεφάλαιο «Μηχανισμοί δράσεις της μεταβολικής 
χειρουργικής».

6.1. Επιμήκης γαστρεκτομή

Η επιμήκης γαστρεκτομή (sleeve gastrectomy) 
συνίσταται στην αφαίρεση του συνόλου του γα-
στρικού θόλου, ο οποίος αποτελεί και το πιο ελα-
στικό γαστρικό τμήμα, καθώς και ενός τμήματος 
του γαστρικού σώματος, προσδίδοντας σε όλο το 
άνω τμήμα του στομάχου τη μορφή κυλίνδρου 
(εξ ου και η ονομασία «μανίκι», που χρησιμοποι-
είται συχνά από το κοινό) και αφήνοντας έναν γα-
στρικό θύλακα στο επίπεδο του άντρου (εικ. 3). Η 
χωρητικότητα του στομάχου, από 3 με 3,5 λίτρα 
σε διάταση, περιορίζεται σε 60 με 250 cc, σύμ-
φωνα με την επιλεγμένη τεχνική, με πολύ μικρό-
τερη ελαστικότητα των γαστρικών τοιχωμάτων, 
εφόσον το εναπομείναν τμήμα έχει μεγαλύτερο 
πάχος και μικρότερη ελαστικότητα.64,65

Η δράση της επέμβασης είναι πολλαπλή. Ο 
στόμαχος κενώνεται ταχύτερα και οι τροφές κα-
τευθύνονται γρηγορότερα στο λεπτό έντερο και 
στον τελικό ειλεό (hindgut effect). Επίσης, η επέμ-
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βαση αυτή μειώνει δραστικά τη γκρελίνη, «αντι-
ινσουλινική» ορμόνη, για την οποία ο θόλος είναι 
το σημαντικότερο πεπτικό τμήμα παραγωγής. 
Και βέβαια, περιορίζεται η χωρητικότητα του 
στομάχου με αποτέλεσμα να επέρχεται αίσθηση 
κορεσμού με μικρότερες ποσότητες τροφής. Η 
επέμβαση αυτή δεν τροποποιεί τη φυσιολογική 
λειτουργία της πέψης. Ο χειρουργικός χρόνος 
της επιμήκους γαστρεκτομής είναι περίπου μία 
ώρα και η διάρκεια της νοσηλείας είναι συνήθως 
3 ημέρες.

Η επιμήκης γαστρεκτομή εφαρμόστηκε αρχικά 
σε παχύσαρκα άτομα, ως πρώτος χειρουργικός 
χρόνος μιας χολοπαγκρεατικής εκτροπής τύπου 
duodenal switch. Στόχος ήταν τότε, σε υπερβο-
λικά παχύσαρκα άτομα, να μειωθεί με μια πρώ-
τη επέμβαση ο βαθμός παχυσαρκίας ώστε να 
πραγματοποιηθεί, σε δεύτερη επέμβαση, η χο-
λοπαγκρεατική εκτροπή υπό ασφαλέστερες συν-
θήκες (χειρουργική σε 2 στάδια). Σύντομα όμως 
αποδείχτηκε ότι οι παχύσαρκοι ασθενείς είχαν 
εξαιρετικά αποτελέσματα απλώς και μόνο με την 
αφαίρεση του θόλου. Και κυρίως διαπιστώθηκε 
ότι η αντιδιαβητική δράση αυτής της επέμβασης 
προηγείτο της απώλειας βάρους, γεγονός το ο-
ποίο τεκμηριώνει την ύπαρξη αυτόνομου μηχα-
νισμού θεραπείας του διαβήτη. Αυτή η επέμβαση 
παρουσιάζει, μέσα από την απλότητά της, σημα-

ντικά πλεονεκτήματα, που εξηγούν τη σημερινή 
γρήγορη διάδοσή της.

6.2. Γαστρική παράκαμψη

Η κλασική γαστρική παράκαμψη συνίσταται 
στη δημιουργία ενός μικρού θύλακα στο άνω 
τμήμα του στομάχου και στη σύνδεσή του με 
τη νήστιδα, ενώ δημιουργείται και μια νηστιδο-
νηστιδική αναστόμωση για τη διοχέτευση των 
χολοπαγκρεατικών υγρών (εικ. 4). Το λεπτό έ-
ντερο παίρνει τη μορφή ενός Υ με τρία τμήμα-
τα: μια τροφική έλικα μήκους 120 με 150 εκ., μια 
χολοπαγκρεατική έλικα μήκους 50 με 60 εκ. και 
μια κοινή έλικα, απαρτιζόμενη από το υπόλοιπο 
μήκος του λεπτού εντέρου. Οι τροφές κατευ-
θύνονται ταχύτερα στον ειλεό, παρακάμπτο-
ντας το τελικό τμήμα του στομάχου και το αρ-
χικό του λεπτού εντέρου. Συνδυάζεται δηλαδή 
το φαινόμενο "hingut"και το φαινόμενο "foregut". 
Βάσει του πρώτου, ενεργοποιούνται οι ινκρετί-
νες (GLP-1 και GIP) και το πεπτίδιο PYY. Βάσει 
του δεύτερου αποφεύγεται η ενεργοποίηση της 
DPP-4, αφήνοντας ελεύθερη τη δράση των ιν-
κρετινών.

Μια νεότερη παραλλαγή αυτής της επέμβασης 
είναι η γαστρική παράκαμψη σε σχήμα Ω, με μια 
μόνο αναστόμωση μεταξύ στομάχου και νήστι-
δας. Στην επέμβαση αυτή, η χολοπαγκρεατική 

Εικόνα 3. Επιμήκης γαστρεκτομή

Γαστρική παράκαµψη
δύο αναστοµώσεων,

σε σχήµα Υ (Roux)

Τροφές

Πεπτικά υγρά

Γαστρική παράκαµψη 
µίας αναστόµωσης,

σε σχήµα Ω

Εικόνα 4. Γαστρική παράκαμψη
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έλικα κατασκευάζεται με μήκος 2 ώς 2,5 μέτρα, 
ενώ η τροφική έλικα «μηδενίζεται» σε μήκος. Το 
μεγάλο μήκος της πρώτης αποσκοπεί στην α-
ποφυγή επιστροφής χολοπαγκρεατικών υγρών 
στον στόμαχο, καθώς αυτά αραιώνονται στο πέ-
ρασμα της μακράς χολοπαγκρεατικής έλικας. Ο 
μηδενισμός της τροφικής έλικας απαλείφει την 
ανάγκη δεύτερης αναστόμωσης (εικ. 4). Η επέμ-
βαση αυτή είναι γνωστή και με το αδόκιμο όνομα 
"mini-bypass" (θα έπρεπε μάλλον να ονομάζεται 
maxi-bypass, εφόσον το μήκος της παράκαμψης 
είναι μεγαλύτερο). Παρότι η επέμβαση αυτή κα-
τατάσσεται στις γαστρικές παρακάμψεις, σύμ-
φωνα με ορισμένους συγγραφείς προσεγγίζει σε 
έναν βαθμό, λόγω του μεγάλου μήκους παράκαμ-
ψης, τη χολοπαγκρεατική εκτροπή. 

Πρόσφατα, περιγράφτηκε μια επέμβαση που 
συνδυάζει δωδεκαδακτυλικο-ειλεϊκή παράκαμψη 
με επιμήκη γαστρεκτομή.66 Στην επέμβαση αυτή 
αφαιρείται ο γαστρικός θόλος (επιμήκης γαστρε-
κτομή) – αντί απλώς να διαχωρισθεί ο στόμαχος 
και τέμνεται το δωδεκαδάκτυλο, λίγα εκατοστά 
από τον πυλωρό, ώστε να πραγματοποιηθεί 
δωδεκαδακτυλο-νηστιδική αναστόμωση, αντί γα-
στρο-νηστιδική τοιαύτη (εικ. 5).

Η επέμβαση αυτή έχει αντίστοιχα αντιδιαβητι-
κά αποτελέσματα με την κλασική γαστρική παρά-
καμψη, αποφεύγοντας όμως ορισμένα μειονεκτή-
ματα αυτής της επέμβασης (dumping σύνδρομο), 
καθώς διατηρείται η λειτουργία του πυλωρικού 

σφιγκτήρα. Ο αριθμός των δημοσιευμένων επεμ-
βάσεων είναι ωστόσο πολύ μικρός για οριστικά 
συμπεράσματα.

6.3. Χολοπαγκρεατική εκτροπή

Η χολοπαγκρεατική εκτροπή περιγράφηκε α-
πό τον Nicola Scopinaro τη δεκαετία του ’70, ως 
θεραπεία για την παχυσαρκία67 και συνίσταται 
στην εκτροπή των χολοπαγκρεατικών υγρών α-
πευθείας στο τελικό τμήμα του ειλεού, σε από-
σταση μόλις 50 με 75 εκ. από την ειλεο-τυφλική 
συμβολή (εικ. 6). Με τον τρόπο αυτόν περιορίζε-
ται δραστικά η απορρόφηση των τροφικών ουσι-
ών στο λεπτό έντερο, και ειδικά εκμηδενίζεται η 
απορρόφηση λιπαρών ουσιών, ενώ η έλευση των 
τροφών από τον στομάχο στο τελικό τμήμα του 
ειλεού γίνεται τάχιστα. Ως συνέπεια, ο χειρουρ-
γημένος διαβητικός, πρέπει να απέχει από κάθε 
κατανάλωση λιπαρών τροφών, που προκαλούν 
άμεση διάρροια, και να παίρνει διά βίου βιταμι-
νούχα και διατροφικά συμπληρώματα. 

Δύο δεκαετίες αργότερα, ο Hess εξέλιξε την 
επέμβαση αυτή, αφαιρώντας τον ελαστικό γα-
στρικό θόλο (επιμήκης γαστρεκτομή) και δια-
τηρώντας τον πυλωρό (duodenal switch) με τη 
φυσιολογική αντι-παλινδρομική λειτουργία του 
ως προς τα χολοπαγκρεατικά υγρά.68 Το 1999, ο 
M. Gagner πραγματοποίησε την επέμβαση αυτή 

Εικόνα 6. Χολοπαγκρεατική εκτροπήΕικόνα 5. Δωδεκαδακτυλο-ειλεϊκή παράκαμψη με επιμήκη γαστρεκτομή

Χολοπαγκρεατική εκτροπή 
κατά Scopinaro

Τροφές

Πεπτικά υγρά

Χολοπαγκρεατική εκτροπή 
τύπου duodenal switch
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λαπαροσκοπικά.69 Η τεχνική δυσκολία αυτής της 
επέμβασης, ειδικά σε υπερ-παχύσαρκους ασθε-
νείς, οδήγησε στην υλοποίησή της σε δύο διακρι-
τούς χρόνους: πρώτα πραγματοποιείται η επι-
μήκης γαστρεκτομή και –μετά την πρώτη απώ-
λεια βάρους– η χολοπαγκρεατική εκτροπή με δια-
τήρηση του πυλωρού (ολοκλήρωση του duodenal 
switch). Ωστόσο, η διαπίστωση των πολύ ικανο-
ποιητικών αποτελεσμάτων, αποκλειστικά με τον 
πρώτο χειρουργικό χρόνο, εδραίωσε την επιμήκη 
γαστρεκτομή ως αυτοτελή επέμβαση. 

Οι χολοπαγκρεατικές εκτροπές έχουν τη μέγι-
στη αντιδιαβητική δράση, εφόσον επιφέρουν θε-
ραπεία του διαβήτη, σε περίπου 98% των συνο-
λικών περιπτώσεων (ανεξαρτήτως των επιβαρυ-
ντικών παραμέτρων του διαβήτη) και σημαντική 
βελτίωση στο υπόλοιπο 2%. Η εφαρμογή τους 
περιορίζεται όμως από τις συχνές μεταβολικές 
επιπτώσεις και την αυστηρή απαίτηση διά βίου 
μετεγχειρητικής παρακολούθησης που συνεπά-
γονται. Στην πράξη αφορούν στις περιπτώσεις 
όπου αξιολογείται ότι οι άλλες επεμβάσεις δεν θα 
είχαν ικανή αντιδιαβητική δράση.

7.  Οι νεότερες ειδικές αντιδιαβητικές 
επεμβάσεις 

Η πρόοδος στην κατανόηση του μηχανισμού 
δράσης των αντιδιαβητικών επεμβάσεων οδή-
γησε στην επινόηση νέων χειρουργικών επεμβά-
σεων, ειδικά σχεδιασμένων για τη θεραπεία του 
διαβήτη. Ορισμένες εξ αυτών έχουν ήδη κάποια 
αξιοσημείωτη διάδοση, ενώ άλλες βρίσκονται σε 
καθαρά πειραματικό στάδιο.

7.1.  Επιμήκης γαστρεκτομή 
με διμερή διέλευση τροφής

Η επέμβαση αυτή (sleeve with transit bipartition) 
συνίσταται αφενός σε μια επιμήκη γαστρεκτομή 
και αφετέρου στη δημιουργία διπλής εντερικής 
παράλληλης οδού, από τον στόμαχο προς το τε-
λικό τμήμα του ειλεού, με αποτέλεσμα τη μείωση 
της διαδρομής και συνεπώς του χρόνου διέλευ-
σης των τροφών μέχρι τον ειλεό. Περιγράφονται 
2 μορφές αυτής της επέμβασης (εικ. 7). Η πρώτη 
συνίσταται στην τομή του λεπτού εντέρου, περί-
που στη σύνδεση νήστιδας-ειλεού, με αναστόμω-

ση της μίας άκρης στον στόμαχο και της άλλης 
στο τελικό τμήμα του ειλεού. Η δεύτερη περιλαμ-
βάνει μόνο μια πλαγιο-πλάγια γαστρεντερική α-
ναστόμωση (“loop“). Στην περίπτωση αυτή, η ε-
πιτάχυνση της διέλευσης δεν συνοδεύεται με μεί-
ωση απορρόφησης, εφόσον τα χολοπαγκρεατικά 
υγρά είναι παρόντα σε όλο το μήκος του εντέρου. 

7.2. Ειλεϊκή μετάθεση

Η ειλεϊκή μετάθεση (Ileal interposition) συνίστα-
ται στη μετάθεση ενός τμήματος του ειλεού στην 
αφετηρία του λεπτού εντέρου, πλησίον της εκ-
βολής του δωδεκαδακτύλου, μετά τη γωνία του 
Treitz. Η επέμβαση αυτή συνδυάζεται με μια ε-
πιμήκη γαστρεκτομή. Οι τροφές, εξερχόμενες α-
πό τον στόμαχο και το δωδεκαδάκτυλο, έρχονται 
άμεσα σε επαφή με το μετατεθειμένο τμήμα του 
ειλεού, πριν διασχίσουν τη μεγάλη διαδρομή μέχρι 
τον τελικό ειλεό, και ενεργοποιούν άμεσα το φαι-
νόμενο “hindgut“. 

Έχει περιγραφεί μια παραλλαγή αυτής της α-
πλής ειλεϊκής μετάθεσης, όπου το μετατεθειμένο 
ειλεϊκό τμήμα συνδέεται αφενός απευθείας με το 
δωδεκαδάκτυλο –3 εκ. μετά τον πυλωρό- και α-
φετέρου με το αρχικό τμήμα της νήστιδας, 50 εκ. 
από το Treitz.70 Αυτή η επιμήκης γαστρεκτομή με 
ειλεϊκή μετάθεση και δωδεκαδακτυλική παράκαμ-
ψη δημιουργεί μια διπλή και παράλληλη δίοδο, 
μία για τα χολοπαγκρεατικά υγρά και μία για τις 
τροφές (εικ. 8). Η επέμβαση, τεχνικά πιο πολύ-
πλοκη, παρουσιάζει το θεωρητικό πλεονέκτημα 
της απευθείας διέλευσης των τροφών στο ειλεϊκό 
τμήμα, παρακάμπτοντας ταυτόχρονα το δωδε-

Εικόνα 7. Διμερής διέλευση
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∆ιµερής διέλευση 
µίας αναστόµωσης
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καδάκτυλο, συνδυάζοντας συνεπώς τα φαινόμε-
να “hindgut“ και “foregut“.

7.3. Νηστιδοειλεϊκή αναστόμωση 

Η νηστιδο-ειλεϊκή αναστόμωση (Jejuno-ileal 
anastomosis) (εικ. 9) επιτυγχάνει την επιτάχυνση 
της προώθησης των τροφών από το αρχικό τμή-
μα του εντέρου στον τελικό ειλεό. Η αρχική τεχνι-
κή, με τελικο-πλάγια αναστόμωση, δημιουργεί μια 
«τυφλή έλικα», αιτία επιπλοκών, και είναι πλέον 

παρωχημένη. Επικρατεί πλέον η τεχνική με πλα-
γιο-πλάγια αναστόμωση, σε σχήμα Ω (“loop“). Η 
επέμβαση αυτή μπορεί να συνδυαστεί με επιμή-
κη γαστρεκτομή, αυξάνοντας σημαντικά τα θερα-
πευτικά αποτελέσματα.71

7.4.  Δωδεκαδακτυλονηστιδική 
μηχανική απομόνωση τροφών

Η επιδίωξη του φαινομένου “foregut“, χωρίς 
χρήση αναστομώσεων οδήγησε στην επινόη-
ση μιας δωδεκαδακτυλο-νηστιδικής μηχανικής 
απομόνωσης των τροφών από τον εντερικό 
βλεννογόνο, μέσω ενός μαλακού και εύκαμπτου 
κυλίνδρου. Το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο με την 
ονομασία EndoBarrier (εικ. 10). Πρόκειται για ένα 
κυλινδρικό «μανίκι» 80 εκ., από αδιάβροχο φθο-
ριοπολυμερές υλικό. Τοποθετείται ενδοσκοπικά 
και εμποδίζει την απορρόφηση τροφών καθ’ όλο 
το μήκος του. Τα χολοπαγρεατικά υγρά κυκλοφο-
ρούν στο εξωτερικό της μεμβράνης και σμίγουν με 
τις τροφές στην εκβολή του κυλίνδρου. Η τεχνική 
αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2007 α-
πό τον K.S. Gersin.72 Οι δημοσιευμένες μελέτες 
αφορούν σε μικρό αριθμό περιστατικών, που δεν 
επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα.73 Έχουν α-
ναφερθεί επιπλοκές, σχετιζόμενες κυρίως με με-
τακινήσεις του EndoBarrier, οι οποίες μπορούν να 
αποφέρουν κοιλιακό άλγος, αποφρακτικό ειλεό 
και αιματέμεση,74 καθώς και σπάνιες περιπτώ-
σεις αποστήματος ενδοκοιλιακών οργάνων.75

7.5.  Εξουδετέρωση δωδεκαδακτυλικού 
βλεννογόνου

Η θερμική εξουδετέρωση του δωδεκαδακτυλι-
κού βλεννογόνου (duodenal mucosal resurfacing) 
(εικ. 11) είναι μια ενδοσκοπική τεχνική, η οποία 

Εικόνα 8. Ειλεϊκή μετάθεση

Εικόνα 9. Νηστιδο-ειλεϊκή αναστόμωση Εικόνα 10. EndoBarrier
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βασίζεται στο φαινομένου “foregut“, δηλαδή στην 
ακύρωση της έκκρισης DPP-4, ένζυμο το οποίο δι-
ασπά και απενεργοποιεί τις ινκρετίνες. Η τεχνική 
αυτή είναι πρόσφατη και τα πρώτα αποτελέσμα-
τα δεν επιτρέπουν οριστικά συμπεράσματα.76 Η 
διεθνής έρευνα Revita-1, η οποία βρίσκεται σε ε-
ξέλιξη, αναμένεται να συμβάλει στην αξιολόγηση 
αυτής της τεχνικής.77

8.  Τα αποτελέσματα των αντιδιαβητικών 
επεμβάσεων

8.1. Σφαιρικά αποτελέσματα

Οι αντιδιαβητικές επεμβάσεις επιφέρουν πλή-
ρη αποκατάσταση ή σταθερή βελτίωση της φυ-
σιολογικής ρύθμισης του σακχάρου. Η πλήρης 
αποκατάσταση ορίζεται με την επίτευξη γλυκαι-
μίας μικρότερης του 1,10 g/L και ποσοστού γλυ-
κοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης κατώτερο του 6% ή 
του 6,5%.78 Τα συνολικά αποτελέσματα (δηλαδή 
των διαφόρων επεμβάσεων) πλήρους αποκατά-
στασης εκτιμώνται σύμφωνα με μετα-αναλύσεις 
στο 78%.39 Τα αποτελέσματα αυτά έχουν βέβαια 
σημαντικές διακυμάνσεις, σύμφωνα με τον τύπο 
της επέμβασης και τα χαρακτηριστικά της διαβη-
τικής νόσου.

Είναι πλέον δεδομένο ότι οι αντιδιαβητικές ε-
πεμβάσεις βελτιώνουν σημαντικά το προσδόκιμο 
επιβίωσης των διαβητικών. Η μελέτη των Adams 
et al,79 η οποία αφορά στην παρακολούθηση δύο 
ομογενοποιημένων ομάδων, 7925 ατόμων η κάθε 
μία, για ένα μέσο διάστημα 7 ετών, καταγράφει 

ποσοστό θνησιμότητας σχετιζόμενο με τον δια-
βήτη, 3,4 για 10.000 άτομα-έτη στην ομάδα μη 
χειρουργημένων διαβητικών ασθενών, ενώ το 
ποσοστό αυτό ήταν μόλις 0,4 στην ομάδα χει-
ρουργημένων ασθενών, δηλαδή μειωμένη κατά 
88%. Η πολυκεντρική μελέτη SOS (Swedish Obese 
Subjects), που αφορά στη μακροχρόνια συγκρι-
τική παρακολούθηση παχύσαρκων ατόμων υπό 
συντηρητική αγωγή και μετά από χειρουργική 
θεραπεία, αναδεικνύει αύξηση κατά 18,7% του 
μέσου επιπέδου γλυκαιμίας μετά από 10 χρόνια 
στην πρώτη ομάδα και μείωση κατά 2,5% στη 
δεύτερη ομάδα (σημειωτέον ότι το 95% των ε-
πεμβάσεων ήταν μόνο περιοριστικού τύπου). 
Επίσης, η μελέτη αυτή συμπεραίνει ότι στην ομά-
δα χειρουργημένων παχύσαρκων, η πιθανότητα 
ανάπτυξης διαβήτη στη διάρκεια της δεκαετίας 
είναι τρεις φορές μικρότερη από εκείνη των πα-
χύσαρκων ατόμων υπό συντηρητική αγωγή.80

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι οι αντιδια-
βητικές επεμβάσεις δρουν θεραπευτικά συνολι-
κά κατά του μεταβολικού συνδρόμου. Πρόσφατη 
προοπτική ελεγχόμενη μελέτη81 δείχνει σαφή υ-
περοχή της γαστρικής παράκαμψης, σε σχέση 
με τη φαρμακευτική αγωγή, για τον ταυτόχρονο 
έλεγχο της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης κάτω 
από 6,5%, της συστολικής πίεσης κάτω από 130 
mmHg και της LDL κάτω από 100 mg/dL. 

8.2.  Αποτελέσματα σύμφωνα 
με τον τύπο της επέμβασης

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τον τύπο της 
επέμβασης, μπορούν σχηματικά να καταταχθούν 
σε τέσσερεις ομάδες (πίν. 1). Γενικά, η αποτελε-
σματικότητα αυξάνει ανάλογα με τη βαρύτητα 
της επέμβασης. Η πρώτη ομάδα αφορά στις α-
μιγώς περιοριστικές επεμβάσεις (τύπου γαστρι-
κού δακτυλίου), με χαμηλή χειρουργική βαρύ-
τητα αλλά με αποτελέσματα που ακολουθούν 
χρονολογικά τη βελτίωση της παχυσαρκίας και 
σε ποσοστό αποκλειστικά σχετιζόμενο με αυτή. 
Συνεπώς, οι επεμβάσεις αυτές δεν μπορούν να 
θεωρηθούν sensu stricto ως αντιδιαβητικές, αν 
και το θεραπευτικό τους αποτέλεσμα κυμαίνε-
ται μεταξύ 46% και 60%, σύμφωνα με τη βιβλιο-
γραφία. Η δεύτερη και η τρίτη ομάδα παρουσι-
άζουν χειρουργική βαρύτητα και αποτελέσματα 

Εικόνα 11. Θερμική εξουδετέρωση του δωδεκαδακτυλικού βλεννογόνου
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με σχετικά μικρές διαφορές. Οι γαστρικές παρα-
κάμψεις (τύπου Roux-en-Y και παράκαμψη μιας 
αναστόμωσης σε σχήμα Ω) εμφανίζουν πλήρη 
αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας σε 
ποσοστό από 66% ώς και 96%, ενώ στο υπόλοι-
πο ποσοστό παρατηρείται βελτίωση με παύση 
της ινσουλινοθεραπείας ή σημαντική μείωση της 
φαρμακευτικής αγωγής. Η επιμήκης γαστρεκτο-
μή παρουσιάζει αποτελέσματα ελαφρώς υποδε-
έστερα από τις γαστρικές παρακάμψεις, αν και 
σε ορισμένες μελέτες η διαφορά αυτή δεν είναι 
στατιστικά σημαντική.82,88 Η τέταρτη ομάδα α-
φορά στις διάφορες μορφές χολοπαγκρεατικής 
εκτροπής (βασικά Scopinaro και duodenal switch). 
Οι επεμβάσεις αυτές εμφανίζουν υψηλό ποσο-
στό πλήρους αποκατάστασης, της τάξης του 
95% με 98%. Ταυτόχρονα όμως παρουσιάζουν 
σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό περιεγχειρητικών 
επιπλοκών και κυρίως μεσο-μακροπρόθεσμων 
μετεγχειρητικών μεταβολικών παρενεργειών. Η 
συχνότητα των διατροφικών ελλείψεων και των 
μεταβολικών διαταραχών απαιτεί ασθενείς πει-
θαρχημένους και διά βίου αυστηρή παρακολού-
θηση και αποχή από κάθε λιπαρή τροφή, προς 
αποφυγή ενοχλητικών διαρροιών. 

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι τα αποτελέ-
σματα αυτά, αφορούν σε συνολικά περιστατικά, 
χωρίς να ληφθούν υπόψη τα προεγχειρητικά χα-
ρακτηριστικά του διαβήτη, στην επιλογή του τύ-
που της επέμβασης. Συνεπώς, είναι αναμενόμενο 
να υπάρξει σημαντική βελτίωση των αποτελεσμά-
των των πρώτων ομάδων (επιμήκης γαστρεκτομή 

και γαστρική παράκαμψη), εφόσον η επιλογή των 
υποψηφίων για αυτούς τους τύπους επέμβασης 
θα γίνεται με αυστηρά κριτήρια, ενώ πιθανολογεί-
ται μια ενδεχόμενη μείωση της αποτελεσματικότη-
τας της χολοπαγκρεατικής εκτροπής, στην οποία 
θα οδηγούνται μόνο οι βαρύτερες μορφές διαβήτη. 

8.3.  Αποτελέσματα σε σχέση 
με τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ)

Τα αποτελέσματα των αντιδιαβητικών επεμβά-
σεων παρουσιάζουν διακύμανση, σύμφωνα με την 
ύπαρξη και τον βαθμό προεγχειρητικής παχυσαρ-
κίας. Οι παχύσαρκοι ασθενείς παρουσιάζουν κα-
λύτερα αποτελέσματα στον βαθμό που μειώνεται 
και το βάρος τους. Το φαινόμενο αυτό είναι αναμε-
νόμενο, εφόσον γνωρίζουμε ότι το υπερβολικό πο-
σοστό σωματικού λίπους, αποτελεί έναν από τους 
παράγοντες του διαβήτη. Οι μελέτες αναφέρουν 
σταδιακά μειούμενα ποσοστά πλήρους αποκατά-
στασης όσο μειώνεται ο ΔΜΣ (εικ. 12).89 Ωστόσο, 
τα θεραπευτικά αποτελέσματα διατηρούνται σε 
ικανοποιητικό επίπεδο με τις δυσαπορροφητικές 
επεμβάσεις και για τους διαβητικούς ασθενείς με 
ΔΜΣ κατώτερο του 35. Μελέτη των M. Fried et 
al,90 σχετικά με την ομάδα αυτή, αναφέρει περιορι-
σμένη επίδραση των αντιδιαβητικών επεμβάσεων 
στην απώλεια βάρους (μείωση του ΔΜΣ από 29,4 
σε 24,2), αλλά το ποσοστό θεραπείας του διαβήτη 
παραμένει υψηλό (85,3%). Από την άλλη πλευρά, 
οι αντιδιαβητικές επεμβάσεις παρουσιάζουν μάλ-
λον αυξημένη θεραπευτική αποτελεσματικότητα 
στους υπερπαχύσαρκους (ΔΜΣ>50), με τα απο-

Πίνακας 1. Ποσοστό πλήρους αποκατάστασης μετά από αντιδιαβητική επέμβαση

Γαστρικός 
δακτύλιος

Επιμήκης 
γαστρεκτομή

Γαστρική 
παράκαμψη

Χολοπαγκρεατική 
εκτροπή

Buchwald39 58,3% 70,9% 95,9%

Gill40 66,2%

Nocca82 75, 8% 60,0%

Srinivasa83 81,0%

Shah84 96,0%

Omana85 46,0% * 100,0%*

Abbatini86 60,8% 80,9% 81,2%

Buchwald87 48,0% 84,0% 98,0%

*Θεραπεία ή βελτίωση



ΙΑΤΡΙΚΗ 106, 2017 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΔ2 25

τελέσματα να κυμαίνονται σε υψηλά ποσοστά.91,92 
Παρατηρούμε, συνεπώς, αυξημένη θεραπευτι-
κή αποτελεσματικότητα όταν στην αντιδιαβητι-
κή δράση προστίθεται και σημαντική μείωση του 
βαθμού παχυσαρκίας. Σύμφωνα με μια προανα-
φερόμενη μετα-ανάλυση,39 το ποσοστό πλήρους 
αποκατάστασης αυξάνεται από 78% στο σύνολο 
των χειρουργημένων διαβητικών ασθε νών, στο 
86,6%, όταν πρόκειται για παχύσαρκους οι οποίοι 
χάνουν 55% του περίσσιου βάρους τους. Η διαπί-
στωση αυτή ενισχύει την άποψη ότι οι αντιδιαβη-
τικές επεμβάσεις λειτουργούν μέσω συνδυασμού 
μηχανισμών, εκ των οποίων ο ένας συνδέεται με 
τη μείωση της περίσσιας λιπώδους μάζας. 

8.4.  Αποτελέσματα σύμφωνα 
με τον βαθμό λειτουργίας του παγκρέατος

Το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων πα-
ρουσιάζει ισχυρό συσχετισμό με την εναπομεί-
νασα λειτουργία του παγκρέατος. Αυτό αποτυ-
πώνει μελέτη,93 η οποία εντοπίζει τρεις βασικές 
προγνωστικές παραμέτρους για το μετεγχειρητι-
κό αποτέλεσμα. Οι τρεις παράμετροι είναι η τιμή 
του C-πεπτιδίου, η διάρκεια εξέλιξης του διαβήτη 
και η προεγχειρητική ανάγκη ινσουλινοθεραπεί-
ας. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, ο συνδυασμός 
αυτών των παραμέτρων, μαζί με ορισμένες πρό-
σθετες παραμέτρους (γλυκαιμία νηστείας, ηλικία, 
φύλο και πρόβλεψη απώλειας βάρους), επιτρέ-
πει την πρόβλεψη της πιθανότητας πλήρους α-
ποκατάστασης σε ποσοστό 95,9%.

9.  Ενδείξεις των αντιδιαβητικών 
επεμβάσεων

Όπως για κάθε νέα χειρουργική μέθοδο, οι εν-
δείξεις των αντιδιαβητικών επεμβάσεων απο-
κρυσταλλώνονται σταδιακά, αξιολογώντας τη 
θεραπευτική αποτελεσματικότητα, αλλά και τον 
κίνδυνο της επέμβασης σε σχέση με τον κίνδυνο 
της εξέλιξης του διαβήτη χωρίς χειρουργική θε-
ραπεία, δηλαδή τον κίνδυνο της μη-επέμβασης.

9.1. Επιλογή των διαβητικών ασθενών

Σχετικά με τον προσδιορισμό των διαβητικών 
ασθενών που χρήζουν ή όχι χειρουργικής θερα-
πείας, μπορούμε σχηματικά να διακρίνουμε τρεις 
κατηγορίες:

Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται οι ασθε-
νείς που δεν χρήζουν χειρουργικής θεραπείας. Οι 
βασικοί λόγοι χειρουργικής αντένδειξης είναι τρεις:

–  Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1

–  C-πεπτίδιο πολύ χαμηλό, το οποίο προμηνύει 
ανεπαρκή ανταπόκριση του παγκρέατος στην 
αντιδιαβητική επέμβαση

–  Διαβητικός ασθενής σε εξαιρετικά κακή γενική 
κατάσταση, που προμηνύει υψηλό κίνδυνο πε-
ριεγχειρητικής νοσηρότητας.

Στη δεύτερη κατηγορία κατατάσσονται οι ασθε-
νείς για τους οποίους υπάρχει αδιαμφισβήτητο 
όφελος από την αντιδιαβητική επέμβαση. Στην 
κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται κυρίως δύο 
ομάδες:

–  Οι παχύσαρκοι ασθενείς με δείκτη μάζας σώματος 
άνω του 35, οι οποίοι έχουν σε κάθε περίπτωση 
ένδειξη βαριατρικής θεραπείας. Υπενθυμίζουμε 
το σχετικό πόρισμα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας: «Η χειρουργική αποτελεί σήμερα την πιο 
αποτελεσματική μέθοδο κατά των σοβαρών 
μορφών (BMI>35) και πολύ σοβαρών μορφών 
(BMI>40) της παχυσαρκίας. Σχετικά με το απο
τέλεσμα ως προς τη μείωση του βάρους, η χει
ρουργική αντιμετώπιση εκτιμάται ως λιγότερο 
δαπανηρή από κάθε άλλη μέθοδο» (ΠΟΥ 1998). 
Επιπροσθέτως, οι πρόσφατες μελέτες αναδεικνύ-
ουν όφελος για όλους τους διαβητικούς παχύσαρ-
κους ασθενείς93

–  Οι ασθενείς με ανεπαρκή ρύθμιση υπό φαρμα-
κευτική αγωγή (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 

Εικόνα 12. Αποτελέσματα σε σχέση με αρχικό ΔΜΣ και διάρκεια εξέλιξης του 
διαβήτη. ΔΜΣ=Δείκτης Μάζας Σώματος
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άνω του 6,5%), δηλαδή ασθενείς οι οποίοι κιν-
δυνεύουν από σοβαρές επιπλοκές στο προβλέ-
ψιμο μέλλον.

Στην τρίτη κατηγορία κατατάσσονται όλοι οι 
άλλοι διαβητικοί ασθενείς. 

Οι πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η χειρουρ-
γική θεραπεία υπερτερεί, κατά κανόνα, συγκρι-
τικά με τη φαρμακευτική ρύθμιση, τόσο για τον 
έλεγχο της γλυκαιμίας, όσο και για την πρόληψη 
των επιπλοκών. Μελέτη του 2017,94 αναδεικνύει 
ότι οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αντιδιαβη-
τική επέμβαση, είχαν γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαι-
ρίνη κάτω του 6%, σε ποσοστό 5 με 6 φορές με-
γαλύτερο από εκείνους που υποβλήθηκαν μόνο 
σε φαρμακευτική αγωγή. Το πλεονέκτημα της 
χειρουργικής θεραπείας υφίσταται ακόμα και 
για τους μη-παχύσαρκους, υπέρβαρους διαβη-
τικούς ασθενείς  με ΔΜΣ μεταξύ 27 και 30. Και 
βέβαια, σε κάθε περίπτωση, η αποδέσμευση από 
τη φαρμακευτική αγωγή, ειδικά από την ινσου-
λινοθεραπεία, συμβάλλει στην ποιότητα ζωής. 
Ωστόσο, το θέμα των μη-παχύσαρκων διαβητι-
κών ασθενών, παραμένει υπό μελέτη. Οι ενδεί-
ξεις θα πρέπει να αποφασίζονται βάσει πρωτο-
κόλλων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υπόλοιπες 
παραμέτρους (C-πεπτίδιο, χρόνο εξέλιξης της 
νόσου, ινσουλινοεξάρτηση, ηλικία κ.ά.), στο πλαί-
σιο εξειδικευμένων μονάδων.

Η επιλογή των διαβητικών ασθενών προς χει-
ρουργική θεραπεία, θα πρέπει επίσης να ενσω-
ματώνει και τις διαφορετικές προσδοκίες των 
διαφόρων υπο-ομάδων διαβητικών. Στις πρώιμες 
μορφές διαβήτη, υπό εύκολη αρχική φαρμακευ-
τική ρύθμιση και σε μεγάλη απόσταση ακόμα α-
πό τον κίνδυνο των επιπλοκών, οι αντιδιαβητικές 
επεμβάσεις στοχεύουν να απαλλάξουν πλήρως 
τον διαβητικό ασθενή από τα φάρμακα, επανα-
φέροντάς τον στο ίδιο καθεστώς με ένα υγιές ά-
τομο, αντιστοίχων χαρακτηριστικών. Από την άλ-
λη πλευρά, στις χρονίζουσες μορφές, με χαμηλό 
C-πεπτίδιο, υπό ινσουλίνη και γενικά υπό δύσκο-
λη φαρμακευτική ρύθμιση, δηλαδή περιστατικά 
που παρουσιάζουν άμεσο κίνδυνο σοβαρών επι-
πλοκών, οι αντιδιαβητικές επεμβάσεις σκοπεύ-
ουν στο να ανακόψουν μια απειλητική πορεία, έ-
στω και αν δεν επιφέρουν πλήρη αποκατάσταση.

9.2. Επιλογή της αντιδιαβητικής επέμβασης

Η σωστή ένδειξη επέμβασης πρέπει να προσαρ-
μόζεται στα χαρακτηριστικά του κάθε διαβητικού 
ασθενούς. Η γενική προσέγγιση για την επιλογή 
του τύπου της επέμβασης, συνίσταται στον συν-
δυασμό μιας επέμβασης ικανής να θεραπεύσει τον 
διαβήτη, με τη μικρότερη χειρουργική νοσηρότη-
τα. Σε γενικές γραμμές, η θεραπευτική ισχύς των 
αντιδιαβητικών επεμβάσεων είναι ανάλογη με τη 
χειρουργική τους βαρύτητα. Σχηματικά, η κατά-
ταξη με κριτήριο την αντιδιαβητική αποτελεσματι-
κότητα είναι η εξής: χολοπαγκρεατικές εκτροπές 
(έχουν όλες αντίστοιχα αποτελέσματα), γαστρικές 
παρακάμψεις (με πιθανή μικρή υπεροχή της πα-
ράκαμψης μιας αναστόμωσης σε σχήμα Ω) και η 
επιμήκης γαστρεκτομή. Συμπληρωματικά και σε 
τελευταία θέση, μπορούμε να αναφέρουμε τις αμι-
γώς περιοριστικές επεμβάσεις (βασικά τον δακτύ-
λιο), αν και δεν ανήκουν stricto sensu στις αντιδια-
βητικές επεμβάσεις. Οι νεότερες ειδικές αντιδια-
βητικές επεμβάσεις δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί 
επαρκώς και η υλοποίησή τους πρέπει να παρα-
μείνει στο πλαίσιο ελεγχόμενων πρωτοκόλλων. 
Σήμερα, τείνει να καθιερωθεί ως “gold standard“, η 
γαστρική παράκαμψη μιας αναστόμωσης σε σχή-
μα Ω. Η επιμήκης γαστρεκτομή επίσης προσφέρει 
μια εξισορροπημένη λύση, κυρίως για διαβητικούς 
ασθενείς με μεσαίο βαθμό παχυσαρκίας (ΔΜΣ: 35 
με 45) ή υπερπαχύσαρκους με τεχνική δυσκολία 
υλοποίησης άλλης επέμβασης. Πρέπει να προ-
σθέσουμε ότι, όσον αφορά στην απώλεια βάρους, 
διαφαίνεται πλέον ότι δεν υπάρχει διαφορά σε βά-
θος 5ετίας μεταξύ γαστρικής παράκαμψης και ε-
πιμήκους γαστρεκτομής. Αυτό επιβεβαιώνουν δύο 
πρόσφατες πολυκεντρικές προοπτικές μελέτες, 
μία στην Ελβετία95 και μία στη Φινλανδία.96

Παράμετρο επιλογής της επέμβασης αποτε-
λεί επίσης η ενδεχόμενη ύπαρξη γαστροοισοφα-
γικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ), η οποία, σύμφωνα 
με πρόσφατες μελέτες97,98 αφορά στο 51% των 
ασθενών που υποβάλλονται σε βαριατρική επέμ-
βαση. Υπό την επίδραση της βαριατρικής θερα-
πείας, τα συμπτώματα αυτά βελτιώνονται, σε 
μεγάλο βαθμό με τη γαστρική παράκαμψη και σε 
μικρότερο με την επιμήκη γαστρεκτομή. Από την 
άλλη πλευρά, μετά από βαριατρική επέμβαση, 
παρατηρείται εμφάνιση ΓΟΠ, σε μεγαλύτερο πο-
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σοστό με την επιμήκη γαστρεκτομή παρά με τη 
γαστρική παράκαμψη. Συνεπώς, συνιστάται διε-
ρεύνηση για την ύπαρξη ΓΟΠ πριν από κάθε ε-
πέμβαση, και προτίμηση για γαστρική παράκαμ-
ψη σε περίπτωση που υπάρχει, αν και το θέμα 
αυτό παραμένει υπό συζήτηση και απαιτεί τόσο 
ενδελεχή ενημέρωση, όσο και συμμετοχή του α-
σθενούς στην τελική απόφαση.99

10. Τρία συμπεράσματα και προοπτικές

Η χειρουργική θεραπεία του σακχαρώδους 
διαβήτη τύπου 2 αποτελεί αναμφισβήτητα μία 
από τις σημαντικότερες ιατρικές καινοτομίες 
της αρχής του ΧΧΙου αιώνα. Τα πρώτα βήματα 
έγιναν στις χώρες όπου η απειλή της νόσου αυ-
τής ήταν πιο αισθητή, δηλαδή κυρίως στις ΗΠΑ. 
Ακολούθησαν πολλές δυτικές χώρες και μπορούμε 
να θεωρήσουμε το DSS (Diabetes Surgery Summit) 
στη Ρώμη το 2007 ως ένα ορόσημο. Στην Ελλάδα 
δυστυχώς, όπως έχει παρατηρηθεί και σε πολλές 
άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, η διάδοση αυτού 
του θεραπευτικού εργαλείου έχει καθυστερήσει. 
Ας αναφέρουμε ενδεικτικά, ότι το «Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του 
Σακχαρώδους Διαβήτη και των Επιπλοκών του» 
δεν αναφέρει καν την ύπαρξη της χειρουργικής 
θεραπείας! Είναι επιτακτικό να καλυφθεί αυτή η 
καθυστέρηση, βάσει των συμπερασμάτων που 
προκύπτουν από τη μέχρι τώρα εμπειρία.

Το πρώτο από τα συμπεράσματα αυτά, είναι 
ότι η χειρουργική θεραπεία του σακχαρώδους 
διαβήτη τύπου 2 έχει περάσει το αρχικό στάδιο 
της αξιολόγησης και ανήκει πλέον στο σύγχρονο 
ενεργό οπλοστάσιο κατά της ασθένειας αυτής. 

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι η δυνατότητα 
πλήρους αποκατάστασης της διαβητικής δυσλει-
τουργίας, δεν αποτελεί απλώς μια βελτίωση της 
μέχρι τώρα φαρμακευτικής ρύθμισης, αλλά σημα-
τοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για τον 
διαβήτη και τους διαβητικούς ασθενείς. Έχοντας 
υπόψη τον αριθμό των διαβητικών ατόμων, τη 
ραγδαία εξάπλωση της νόσου και τις οικονομικές 
συνέπειές της, δεν αποτελεί υπερβολή να χαρα-
κτηριστεί η εξέλιξη αυτή ως ιστορικής σημασίας.

Το τρίτο συμπέρασμα αφορά στις μεγάλες προ-
σπάθειες που πρέπει να καταβληθούν στο άμεσο 

μέλλον. Σε επίπεδο βιολογικής έρευνας, πειραματι-
κής και κλινικής, πρέπει να διασαφηνιστούν περαι-
τέρω οι μηχανισμοί δράσης των αντιδιαβητικών ε-
πεμβάσεων. Σε θεραπευτικό κλινικό επίπεδο πρέ-
πει να αξιολογηθεί συστηματικά, με ελεγχόμενες 
προοπτικές μελέτες, η αποτελεσματικότητα των 
διαφόρων επεμβάσεων σε ικανό βάθος χρόνου. 
Είναι η αναγκαία συνθήκη για να οριστικοποιηθούν 
τεκμηριωμένα οι ενδείξεις, τόσο όσον αφορά στο 
είδος των επεμβάσεων, όσο και στις κατηγορίες 
ασθενών στις οποίες απευθύνονται.

Η προοπτική που ανοίγεται πλέον είναι η πιθα-
νή δυνατότητα ίασης του σακχαρώδους διαβήτη 
τύπου 2. Με την ευκαιρία αυτή, ας αναφερθούμε 
στην πρωτοβουλία που πήραν στις 5 Νοεμβρίου 
1991, οι νέοι της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τον 
Διαβήτη. Για την 100ή επέτειο της γέννησης του 
Frederick Grant Banting (εικ. 13), πρωτεργάτη της 
απομόνωσης της ινσουλίνης το 1922, δημιούργη-
σαν μια «χρονοκάψουλα», η οποία τοποθετήθηκε 
στο σπίτι του Banting, με τη δέσμευση να ανοιχτεί 
όταν βρεθεί η θεραπεία για τον διαβήτη.100 Έχουμε 
σήμερα βάσιμες ελπίδες ότι η ώρα αυτή πλησιάζει.

Εικόνα 13. Frederick Grant Banting
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Η επιδημιολογική εξέλιξη 
του σακχαρώδους διαβήτη 
στην Ελλάδα
Χ.Β. Λούπα

Ιατρείο Φροντίδας Διαβητικού Ποδιού «Δημήτρης 
Βογιατζόγλου», Νοσοκομειακή μονάδα «Α. Φλέμιγκ», 
Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον ελληνικό χώρο, οι μελέτες, αν 
και διαφέρουν ως προς τον σχεδιασμό (μελέτες αυ-
τοαναφοράς ή καταγραφής στοιχείων και μελέτες 
μετρήσεων σακχάρου ή/και εκτέλεσης καμπύλης 
ανοχής γλυκόζης  OGTT), αποδεικνύουν, όλες, 
αύξηση του επιπολασμού του ΣΔ. Στην περιφέ-
ρεια Αττικής, ο επιπολασμός αυξήθηκε από 2,4% 
το 1974 σε 9,5% (μελέτες αυτοαναφοράς) ή 11,6% 
(μελέτες με μετρήσεις σακχάρου και OGTT) το 
2006. Στον αγροτικό πληθυσμό, που παλαιότερα ο 
επιπολασμός ήταν σχεδόν αμελητέος (1,5% την πε-
ρίοδο 1988–1993), αυξήθηκε δραματικά (περίπου 
11,7% το 2003–2005), για να εξισωθεί με τον αστικό 
πληθυσμό. Αίτιο της αύξησης αυτής η αλλαγή τρό-
που ζωής, με μείωση της φυσικής δραστηριότητας, 
κακή διατροφή και συνεπακόλουθη παχυσαρκία. 
Ο επιπολασμός είναι υψηλότερος σε χαμηλότερα 
μορφωτικοοικονομικά στρώματα. Σκόπιμη είναι 
η παρέμβαση για τη μείωση της επίπτωσης του δια-
βήτη.

Epidemiology of diabetes 
mellitus in Greece
during time
Ch.V. Loupa

“Demetrios Voyatzoglou” Diabetic Foot Outpatient Clinic 
“A. Fleming” Hospital Unit, Athens, Greece  

ABSTRACT Although studies differ regarding metho
dology (selfreporting or data recording versus blood 
glucose measurements or/and OGTT), there is an in-
crease of diabetes prevalence in the Greek population. 
In the Attica region, prevalence increased from 2.4% 
in 1974 to 9.5% (selfreporting studies) or 11.6% 
(blood glucose measurements and OGTT) in 2006. 
Regarding rural population, where prevalence was al-
most negligible (1.5%) during 1988–1993, there was 
a dramatic increase (approximately 11.7% during 
2003–2005), to become equal to urban population. 
The cause of this increase is lifestyle change, with con-
sequent decrease of physical activity, junk food and 
obesity. Prevalence is higher in lower socioeconomic 
status. Intervention makes sense to decrease diabetes 
incidence.
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1. Εισαγωγή

Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί μια 
σύγχρονη παγκόσμια επιδημία. Υπολογίζεται ότι 
6% του ενηλίκου παγκοσμίου πληθυσμού πάσχει 
από ΣΔ.1 Η αύξηση του επιπολασμού είναι ρα-
γδαία, και από στοιχεία της International Diabetes 

Federation2 υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ατό-
μων με διαβήτη, που ανερχόταν στα 350.000.000 
άτομα το 2011, θα υπερδιπλασιασθεί και θα 
φθάσει τα 552.000.000 άτομα το 2030. Αν δε, λά-
βουμε υπόψη μας ότι αδρά, για κάθε ένα άτομο 
διαγνωσμένο με ΣΔ2,2 ή κατά άλλους ερευνητές 
για κάθε 2 άτομα διαγνωσμένα με ΣΔ23 υπάρχει 
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και ένα ακόμη άτομο με ΣΔ που δεν έχει ακόμη 
διαγνωσθεί, το πρόβλημα παίρνει ακόμα μεγαλύ-
τερες διαστάσεις.

2. Στοιχεία για την Ελλάδα

2.1. Μεθοδολογία μελετών

Όσον αφορά στις μελέτες του επιπολασμού 
του ΣΔ, αυτές ανήκουν σε δύο μεθοδολογικά 
διαφορετικές κατηγορίες, και για αυτό υπάρχει 
πρόβλημα σύγκρισης και εξαγωγής επαγωγι-
κών στοιχείων. Πρόκειται: (α) για μελέτες είτε 
αυτοαναφοράς (self-reported), στις οποίες το ά-
τομο ερωτάται αν πάσχει από ΣΔ είτε μελέτες 
ιατρικών αρχείων και (β) για μελέτες που στη-
ρίζονται σε μετρήσεις σακχάρου αίματος ή/και 
εκτέλεση καμπύλης ανοχής γλυκόζης (OGTT). 
Είναι λογικό ότι η δεύτερη κατηγορία έχει μεγα-
λύτερη ευαισθησία, καθόσον αποκαλύπτονται 
και περιπτώσεις μη διαγνωσμένες μέχρι εκείνη 
τη στιγμή, και για αυτό στη δεύτερη κατηγορία 
ο υπολογιζόμενος επιπολασμός αναμένεται να 
είναι μεγαλύτερος.

Βεβαίως, να σημειωθεί ότι η επίπτωση και ο 
επιπολασμός του ΣΔ τύπου 1 (ΣΔ1) είναι πολύ 
πιο εύκολο να υπολογισθούν με ασφάλεια από 
ό,τι του ΣΔ τύπου 2, καθόσον ο ΣΔ1 εκδηλώνεται 
τάχιστα με οξεία συνήθως συμπτωματολογία και 
δεν είναι δυνατόν να παραμείνει αδιάγνωστος για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 

2.2 Επιπολασμός

2.2.1. Αστικός και ημιαστικός πληθυσμός

Η πρώτη μεγάλη μελέτη για τον ελληνικό 
χώρο είναι η μελέτη του Αιγάλεω από τους 
Κατσιλάμπρο και συν.4 Ανήκει στις μελέτες αυτο-
αναφοράς. Κλιμάκιο ερευνητών κινήθηκε door-to-
door στην περιοχή του Αιγάλεω (αστική ως επί το 
πλείστον) το 1974, ερωτώντας για διαγνωσμένο 
διαβήτη. Ο επιπολασμός σε αστικό πληθυσμό υ-
πολογίστηκε 2,4% για το 1974. Η μελέτη επανα-
λήφθηκε από την ίδια ομάδα, με την ίδια μεθοδο-
λογία και στην ίδια περιοχή (οπότε τα αποτελέ-
σματα είναι πλήρως συγκρίσιμα). Ο επιπολασμός 
υπολογίστηκε σε 3,1% το 1990 (δηλαδή αύξηση 

˜30% μέσα σε 15 χρόνια σε αστικό πληθυσμό).

Ακολούθησε η μελέτη της Σαλαμίνας από 
τους Γκίκα, Σωτηρόπουλο και συν.5 Αφορούσε 
στην αστική ως επί το πλείστον περιοχή της 
Σαλαμίνας, και ανήκει και αυτή στις μελέτες αυ-
τοαναφοράς. Σε μέρα εκλογών ερωτήθηκαν οι 
ψηφίσαντες αν πάσχουν από διαβήτη. Ο επιπο-
λασμός υπολογίστηκε σε 8,2% το 2002 (δηλαδή 
σε σχέση με τη μελέτη Αιγάλεω σχεδόν τριπλα-
σιάστηκε σε 12 έτη). Και αυτή η μελέτη επανα-
λήφθηκε με την ίδια μεθοδολογία, από την ίδια 
ερευνητική ομάδα και στην ίδια περιοχή, πάλι 
σε ημέρα εκλογών (πλήρως συγκρίσιμα αποτε-
λέσματα). Ο επιπολασμός υπολογίστηκε σε 9,5 
για το 2006 (αύξηση ˜15% σε 4 χρόνια). Να ση-
μειωθεί ότι το ποσοστό αυτό ήταν ανάλογο με 
το 9,6%, που υπολογίστηκε ο επιπολασμός του 
ΣΔ στις ΗΠΑ το 2005.6

Το 2001 πραγματοποιήθηκε και η μελέτη Attica 
από τους Στεφανάδη και συν.7 Ανήκει στη δεύ-
τερη ομάδα μελετών, με την πραγματοποίηση 
μετρήσεων. Συνεπώς εδώ τα αποτελέσματα ανα-
μένονται υψηλότερα από τις προηγούμενες, λό-
γω μεθοδολογίας. Μελετήθηκε ο πληθυσμός της 
Αττικής (80% αστικός/20% αγροτικός). Ο επιπο-
λασμός βρέθηκε 6,9% για το 2001, μεγαλύτερος 
στους άνδρες (8,0%, έναντι 5,8% των γυναικών). 
Επαναλήφθηκε μετά 5ετία (2006), από τους ί-
διους ερευνητές, στην ίδια περιοχή και με την ίδια 
μεθοδολογία. Ο επιπολασμός βρέθηκε 11,6% για 
το 2006, με υπεροχή πάλι των ανδρών (12,8% έ-
ναντι 10,4% στις γυναίκες), δηλαδή σχεδόν διπλά-
σιος. Στην εικόνα 1 απεικονίζεται η ανοδική πο-
ρεία του επιπολασμού του ΣΔ στην περιφέρεια 
Αττικής.

Στη συνέχεια αναφέρεται η μελέτη της 
Θεσσαλίας από τους Κουκούλη και συν,8 για την 
περίοδο 2003–2005. Ανήκει στη δεύτερη ομάδα 
(πραγματοποίηση μετρήσεων), με την ιδιαιτερό-
τητα ότι πραγματοποιήθηκε επί πλέον καμπύλη 
ανοχής γλυκόζης (OGTT), γεγονός που αυξάνει 
ακόμα περισσότερο την ευαισθησία της μελέτης 
και αναμένονται μεγαλύτερες τιμές επιπολα-
σμού. Μελετήθηκε πληθυσμός της Θεσσαλίας, 
60% αστικός και 40% αγροτικός. Ο μέσος επι-
πολασμός του ΣΔ κατά την περίοδο 2003–2005 
βρέθηκε 11,77%, παρόμοιος δηλαδή με την προ-
αναφερθείσα μελέτη Attica σε συγκρίσιμη χρονική 
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περίοδο. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτός εναρ-
μονιζόταν με το 14,3% που υπολογίστηκε για τις 
ΗΠΑ το 2012.3

2.2.2. Αγροτικός πληθυσμός

Σε μία από τις πρώτες μελέτες σε αγροτικό 
πληθυσμό στο χωριό Σπήλι της Κρήτης,9 στην ο-
ποία εξετάστηκαν τα ιατρικά αρχεία χωρίς να γί-
νουν μετρήσεις, ο επιπολασμός του ΣΔ κατά την 
περίοδο 1988–1993 βρέθηκε 1,52%, δηλαδή ση-
μαντικά μικρότερος από αυτόν του αστικού πλη-
θυσμού. Σε παρόμοιες μελέτες των Παπάζογλου 
και συν στη Βόρειο Ελλάδα (νομός Έβρου, νομός 
Σερρών, νομός Κιλκίς, νομός Ημαθίας και νομός 
Ροδόπης),10–14 από ιατρικά αρχεία και φαρμα-
κεία της περιοχής, σε μικτό αστικό και αγροτικό 
πληθυσμό, κατά την περίοδο 1990–1995 ο επι-
πολασμός βρέθηκε 1,6–2,02% (αναλυτικότερα: 
1,6–1,82–2,02–1,57 και 1,83% στους ανωτέρω νο-
μούς, αντίστοιχα). Ο χαμηλότερος επιπολασμός 
του ΣΔ στον αγροτικό πληθυσμό θα μπορούσε να 
αποδοθεί μεταξύ άλλων σε σωστότερη διατρο-
φή (μεσογειακή δίαιτα), σε μεγαλύτερη σωματική 
δραστηριότητα, αλλά και ενδεχομένως σε έλλειψη 
ευαισθητοποίησης για τη διάγνωση του διαβήτη.

Όμως, η μελέτη της Αργολίδας από τους 
Μελιδώνη και συν15 το 2002 ανατρέπει το σκη-
νικό. Πραγματοποιήθηκε σε αγροτικό πληθυσμό 

3 χωριών της Αργολίδας, και ανήκει στη δεύτε-
ρη κατηγορία μελετών, αυτής των μετρήσεων, 
και μάλιστα με πραγματοποίηση επιπροσθέτως 
OGTT (οπότε αναμένεται ελαφρώς μεγαλύτερος 
επιπολασμός). Ο επιπολασμός του ΣΔ βρέθηκε 
7,8% το 2002, συμβατός με του αστικού πληθυ-
σμού της μελέτης Attica του 2001, που μάλιστα 
είχε συγκρίσιμη μεθοδολογία. Συνεπώς, εδώ κα-
ταδεικνύεται τεράστια αύξηση της επίπτω-
σης στον αγροτικό πληθυσμό, που εξισώνεται 
πλέον με τα ποσοστά του αστικού πληθυσμού. 
Βεβαίως, η αύξηση αυτή του επιπολασμού δεν α-
ποδεικνύει αναγκαστικά ισότιμη αύξηση και της 
επίπτωσης. Θα μπορούσε εν μέρει να αποδοθεί 
και στην καλύτερη περίθαλψη και παρακολούθη-
ση των διαβητικών ατόμων, που έχει ως αποτέ-
λεσμα την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης 
των διαβητικών ασθενών.15 Πάντως, η δραμα-
τική αύξηση του διαβήτη στις αγροτικές περιο-
χές, που παλαιότερα πρακτικά δεν αποτελούσε 
πρόβλημα, αποδεικνύεται και σε άλλες μελέτες. 
Στην προαναφερθείσα μελέτη της Θεσσαλίας 
2003–2005,8 στην επί μέρους ανάλυση των απο-
τελεσμάτων, βρέθηκε αυξημένη επίπτωση ΣΔ σε 
αγροτικές περιοχές. Στην εικόνα 2 απεικονίζεται 
γραφικά η διαχρονική πολύ μεγάλη αύξηση (δε-
καπλασιασμός) του επιπολασμού του ΣΔ στον 
αγροτικό πληθυσμό της Ελλάδας.

Εικόνα 1. Διαχρονική πορεία του επιπολασμού του σακχαρώδους διαβήτη 
στην περιφέρεια Αττικής

Εικόνα 2. Διαχρονική πορεία του επιπολασμού του σακχαρώδους διαβήτη 
στον αγροτικό πληθυσμό
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2.3. Επίπτωση

2.3.1. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

Στη μελέτη Attica,16 η οποία συνεχίστηκε μέχρι 
το 2012, καταγράφηκε αύξηση της επίπτωσης 
του ΣΔ. Η 5ετής επίπτωση, από 5,5% την περίο-
δο 2002–2007, ανήλθε σε 6,6% την περίοδο 2007–
2012. Δεδομένου ότι η αναλογία ΣΔ1 στον πληθυ-
σμό γενικώς είναι πολύ μικρή (1% των διαβητικών 
ατόμων στη μελέτη Σαλαμίνας),5 μπορούμε να 
θεωρήσουμε ότι η αύξηση αυτή της επίπτωσης 
αφορά στον ΣΔ τύπου 2. 

2.3.2. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1

Όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, ο ΣΔ1, κα-
θότι εκδηλώνεται τάχιστα με οξεία συνήθως συ-
μπτωματολογία, δεν είναι δυνατόν να παραμεί-
νει αδιάγνωστος για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Συνεπώς, η επίπτωσή του είναι πολύ πιο εύκολο 
να υπολογισθεί με ασφάλεια από ό,τι εκείνη του 
ΣΔ τύπου 2.

Σημειώνονται τρεις μελέτες σχετικά με την ε-
πίπτωση του ΣΔ1. Η μελέτη της Δάκου και 
συν (1992).17 Σε αυτήν, η επίπτωση του ΣΔ 
τύπου 1 υπολογίστηκε σε μεν την Αθήνα σε 
10,0/100.000 ετησίως, σε δε τις αγροτικές περι-
οχές σε 4,2/100.000 ετησίως (υποδιπλάσια). Η 
μελέτη του Μπαρτσόκα και συν (1989–1995),18 
υπολόγισε τη μέση ετήσια επίπτωση του ΣΔ1 σε 
9,7/100.000 στην περιοχή των Αθηνών, σχετικά 
σταθερή διαχρονικά, αριθμός ανάλογος με την 
προαναφερθείσα μελέτη της Δάκου. Στη μελέτη 
του Μαμουλάκη και συν (1990–2001)19 στην πε-
ριοχή της Κρήτης, η επίπτωση του ΣΔ1 υπολογί-
στηκε σε 6,1/100.000 ετησίως, αλλά όταν συγκρί-
θηκαν τα επί μέρους στοιχεία, ο μέσος ετήσιος 
επιπολασμός υπολογίστηκε σε 4,9 την εξαετία 
1990–1995 (ανάλογος με της Δάκου), ενώ αυξή-
θηκε σε 7,2/100.000 την εξαετία 1996–2001. Από 
τις τρεις ανωτέρω μελέτες βλέπουμε χαμηλότε-
ρη επίπτωση του ΣΔ1 σε αγροτικό πληθυσμό σε 
σχέση με τον αστικό, αλλά με τάσεις ανόδου δια-
χρονικά.

2.4. Απόλυτοι αριθμοί

Βάσει του υπολογισθέντος επιπολασμού, με 
αναγωγή στον πληθυσμό της Ελλάδας, υπολογί-

στηκε ότι ο αριθμός των ατόμων με διαβήτη ήταν 
περίπου 250.000 το 19744 και περίπου 800.000 
το 2006,5 δηλαδή υπερτριπλασιάστηκε σε διάστη-
μα 30 ετών. Με τα δεδομένα της Eurostat,20 την 
1η Ιανουαρίου 2017 ο πληθυσμός της Ελλάδας 
ήταν 10.757.300. Πολλαπλασιάζοντας τον αριθ-
μό του ελληνικού πληθυσμού με τα ποσοστά άνω 
των 11% που έχουμε από το 2006, ο αριθμός των 
διαβητικών ατόμων για το 2017 υπολογίζεται σε 
περίπου 1.184.000 άτομα. Η υπολογισθείσα δια-
χρονική πορεία του απόλυτου αριθμού ατόμων 
με σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα φαίνεται 
στην εικόνα 3.

3.  Πιθανά αίτια αύξησης του επιπολασμού 
του Σακχαρώδους Διαβήτη

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, βάσει των γε-
νομένων μελετών φαίνεται ότι ο εποπολασμός 
του ΣΔ αυξάνει με την πάροδο των ετών. Κάποια 
από τα πιθανά αίτια αναφέρονται από τους 
Colagiuri et al:21

–  Αύξηση screening πληθυσμού - εγκαιρότερη διά-
γνωση (αφορά στις self-reported μελέτες) 

–  Αύξηση προσδόκιμου επιβίωσης – γήρανση 
πληθυσμού

–  Μείωση θνητότητας διαβητικών ατόμων

Εικόνα 3. Υπολογισθείσα διαχρονική πορεία του απόλυτου αριθμού ατόμων 
με σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα
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–  Αλλαγή κριτηρίων, κατώτερα όρια ηλικίας μελε-
τώμενου πληθυσμού.

Αν τα εξετάσουμε αναλυτικότερα: Στις μελέτες 
Attica, Θεσσαλίας και Αργολίδας,7,8,15 που πραγ-
ματοποιήθηκαν με μετρήσεις και με καμπύλη α-
νοχής γλυκόζης, βρέθηκε ότι περίπου 30% των 
διαβητικών ατόμων δεν γνώριζε ότι πάσχει από 
διαβήτη. Επειδή λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχει 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, με 
αποτέλεσμα αυξημένο screening και εγκαιρότερη 
διάγνωση, λογικό είναι να συμβαίνει μια «πλασμα-
τική» αύξηση του επιπολασμού του ΣΔ.

Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και η 
αποδεδειγμένη γήρανση του πληθυσμού είναι ε-
πίσης γεγονότα και οδηγούν σε αύξηση του πο-
σοστού των διαβητικών ατόμων, καθόσον η εκδή-
λωση διαβήτη αυξάνει με την ηλικία. Στη μελέτη 
Attica,16 βρέθηκε ότι η δεκαετής επίπτωση του ΣΔ 
ήταν 10,6% σε άτομα 35–44 ετών, ενώ σε άτομα 
>75 ετών ήταν σημαντικά υψηλότερη (29,2%). 
Στη μελέτη της Αργολίδας15 επίσης βρέθηκε αρ-
κετά υψηλότερος επιπολασμός σε άτομα ηλικί-
ας 71–80 ετών (14,2% στους άνδρες) σε σχέση 
με άτομα 31–40 ετών (8,5% στους άνδρες). Στη 
μελέτη της Θεσσαλίας (8), η επίπτωση σε άτο-
μα 70–80 ετών ήταν 37,5%, ενώ σε άτομα 40–49 
ετών μόλις 8,37%. Η μείωση της θνητότητας των 
διαβητικών ατόμων λόγω καλύτερης πρόσβασης 
στην περίθαλψη είναι επίσης γεγονός.

Η περίπτωση της αλλαγής κριτηρίων δεν ισχύει 
εδώ, γιατί σχεδόν όλες οι μελέτες (πλην των πο-
λύ παλαιών) πραγματοποιήθηκαν με τα καινούρ-
για κριτήρια. Όλα τα ανωτέρω όμως αποτελούν 
συγχυτικούς παράγοντες (confoundings), οι οποί-
οι αλλοιώνουν τη σύνθεση του πληθυσμού και 
την αναλογία των διαβητικών ατόμων. Δεν απο-
τελούν πραγματικά αίτια αύξησης του διαβήτη.

Ποια είναι τώρα τα πραγματικά αίτια; Η πραγ-
ματική αιτία αύξησης του διαβήτη είναι η κοινω-
νικοοικονομική ανάπτυξη των τελευταίων δεκα-
ετιών, που έχει ως αποτέλεσμα τη δραματική 
αλλαγή lifestyle:

– Καθιστική ζωή - έλλειψη άσκησης

– Αλλαγή διατροφής (junk food)

– Παχυσαρκία.

Η συνεχής χρήση αυτοκινήτου, ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής και η τηλεόραση κερδίζουν συνεχώς 
έδαφος σε βάρος της φυσικής δραστηριότητας. 
Στη μελέτη Attica,7 το 30,4% των ανδρών και το 
29,4% των γυναικών που ανέπτυσσαν φυσική 
δραστηριότητα στην έναρξη της μελέτης (2001) 
υιοθέτησαν καθιστική ζωή στη συνέχεια (2006). 
Η μεσογειακή δίαιτα έχει αντικατασταθεί από το 
junkfood, που επικρατεί όλο και περισσότερο. 
Αποτέλεσμα των δύο αυτών είναι η αύξηση της 
παχυσαρκίας. Στη μελέτη της Σαλαμίνας,5 ο επι-
πολασμός της παχυσαρκίας το 2002 ήταν 17,9%, 
ενώ το 2006 ήταν 21,1%, και σημειώθηκε μέση 
αύξηση βάρους 2 kg στην 4ετία.

Θλιβερή επιβεβαίωση των βλαπτικών συνεπει-
ών της παχυσαρκίας στην επίπτωση του διαβή-
τη αποτελεί το παράδειγμα του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Μελέτη στην Ολλανδία22 έδειξε σημα-
ντική μείωση της επίπτωσης του διαβήτη (140 
επισκέψεις νέων περιπτώσεων στο σύστημα υ-
γείας του Άμστερνταμ το 1940, έναντι μόνον 3 το 
1945. Οι επισκέψεις ανήλθαν στις 112 το 1949). 
Επίσης, η έλλειψη τροφίμων στην Ιαπωνία προ-
κάλεσε δραματική μείωση της επίπτωσης του 
ΣΔ, που αυξήθηκε πάλι μετά το 1947.23 Το ίδιο 
είχε παρατηρηθεί και στη Γερμανία κατά τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο.24–26

4. Στόχοι-Σκοπιμότητα παρέμβασης

Είναι γνωστό ότι ο διαβήτης προκαλεί πολλές 
επιπλοκές, που επιδεινώνουν την ποιότητα ζω-
ής των ατόμων και αυξάνουν τις δαπάνες για την 
υγεία. Έχει υπολογισθεί ότι οι υγειονομικές δαπά-
νες για τον διαβήτη στην Ευρώπη θα αυξηθούν 
από 75 δις ευρώ το 2011 σε 90 δις το 2030.27 
Συνεπώς είναι αυτονόητη η σκοπιμότητα οιασδή-
ποτε παρέμβασης. Και στις τρεις μεγάλες μελέ-
τες Attica, Σαλαμίνας, Θεσσαλίας5,7,8 βρέθηκε ότι 
ο υψηλότερος επιπολασμός του ΣΔ ήταν σε άτο-
μα χαμηλότερης εκπαίδευσης και χαμηλότερου 
εισοδήματος. Συνεπώς αυτές οι ομάδες θα πρέ-
πει να αποτελέσουν το κύριο target group παρέμ-
βασης, με οδηγίες για βελτίωση των διατροφικών 
συνηθειών, της σωματικής δραστηριότητας και 
μείωσης βάρους.
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Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 
και οικονομικά της υγείας
Ελ. Καραμπλή, Κ. Αθανασάκης, 
Γ. Κυριόπουλος

Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημό
σιας Υγείας, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 
(ΣΔτ2) είναι μία χρόνια νόσος με σημαντικές σωματι-
κές και ψυχολογικές επιπτώσεις στους πάσχοντες, και 
υψηλό κόστος για τα συστήματα υγείας. Οι υπεύθυνοι 
για τη λήψη αποφάσεων, αναζητούν τις βέλτιστες λύ-
σεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση του ΣΔ, σε ένα 
περιβάλλον περιορισμένων πόρων. Τα οικονομικά της 
υγείας μπορούν να συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων 
ορθολογικής κατανομής των σπάνιων υγειονομικών 
πόρων. Δεδομένου ότι το πλαίσιο παρέμβασης των οι-
κονομικών της υγείας είναι ευρύ, στο παρόν άρθρο γί-
νεται αναφορά στο κόστος της νόσου στην Ελλάδα και 
διεθνώς, στην επίδραση της οικονομικής κρίσης στη 
συμπεριφορά των ασθενών με ΣΔτ2 στην Ελλάδα, και, 
τέλος, στον ρόλο της οικονομικής αξιολόγησης στη λή-
ψη αποφάσεων. Το άρθρο καταλήγει πως τα εργαλεία 
των οικονομικών της υγείας μπορούν να αναδείξουν 
τις  αποτελεσματικές ως προς το κόστος επιλογές στον 
τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης του ΣΔτ2, στο 
πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας για τον πε-
ριορισμό των συνεπειών της νόσου. 

Type 2 diabetes mellitus 
and health economics
E. Karampli, K. Athanasakis, 
J. Kyriopoulos

Department of Health Economics, National School of 
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ABSTRACT Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a 
chronic disease with physical and psychological impli-
cations for patients and significant economic impact on 
healthcare systems. Decisionmakers are in search of 
optimal solutions in the prevention and management of 
T2DM, in a world of limited resources. Health econom-
ics can contribute to the decisionmaking process for the 
rational distribution of finite healthcare resources. Given 
the broad scope of health economics, the article presents 
studies that estimate the cost of T2DM in Greece and in 
an international context, discusses the impact of the eco-
nomic crisis on diabetes patients’ behaviour, and, finally, 
highlights the role of economic evaluation in decision
making. It concludes that health economics can iden-
tify the costeffective interventions in the prevention and 
management of T2DM, in the framework of a systematic 
effort to restrict the disease’s impact.

Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η R E V I E W

Ιατρική 2017, 106(1–6):37—42 Iatriki 2017, 106(1–6):37—42

Key words Diabetes mellitus, health policy, cost of ill-
ness, economic evaluation.

Λέξεις ευρετηρίου Σακχαρώδης διαβήτης, πολιτική υ-
γείας, κόστος νόσου, οικονομική αξιολόγηση.

Corresponding author: E. Karampli, Department of 
Health Economics, National School of Public Health, 196 
Alexandras Ave., GR-115 21 Athens, Greece   
e-mail: ekarabli@esdy.edu.gr

Αλληλογραφία: Ελ. Καραμπλή, Τομέας Οικονομικών 
της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Λεωφ. 
Αλεξάνδρας 196, 115 21 Αθήνα   
e-mail: ekarabli@esdy.edu.gr

1. Εισαγωγή

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μία ομάδα 
μεταβολικών ασθενειών η οποία χαρακτηρίζε-
ται από υψηλά επίπεδα γλυκόζης αίματος λό-
γω ανεπάρκειας παραγωγής ινσουλίνης από τον 
οργανισμό, περιορισμένης δράσης της παραγό-

μενης ινσουλίνης ή και των δύο. Η χρόνια υπερ-
γλυκαιμία σχετίζεται με μακροχρόνιες βλάβες, 
δυσλειτουργία και ανεπάρκεια διαφόρων ορ-
γάνων, ιδιαίτερα των οφθαλμών, των νεφρών, 
των νεύρων, της καρδιάς και των αγγείων.1 Στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων οι ασθενείς κα-
τατάσσονται ως πάσχοντες από 2 τύπους ΣΔ: 
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τον ΣΔ τύπου 1 (5–10% των διαγνωσμένων πε-
ριπτώσεων) και τον ΣΔ τύπου 2 (90–95% των 
διαγνωσμένων περιπτώσεων). Ο ΣΔτ1 οφείλε-
ται σε πλήρη ανεπάρκεια παραγωγής ινσουλί-
νης, ενώ ο ΣΔτ2 σε συνδυασμό ανεπαρκούς πα-
ραγωγής ινσουλίνης και αντίστασης στη δράση 
της. Διακρίνεται επίσης ο τύπος του ΣΔ κύησης, 
ο οποίος πρωτοεμφανίζεται κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης και υποχωρεί μετά τον τοκετό. 
Τέλος, υπάρχουν και άλλοι, ειδικοί τύποι ΣΔ οι 
οποίοι οφείλονται σε γενετικά ελαττώματα, σε 
νόσους του παγκρέατος, ορμονικές διαταραχές 
και στη λήψη φαρμάκων.1 

Το παρόν άρθρο εστιάζει στο ΣΔ τύπου 2 
(ΣΔτ2). Στην Ελλάδα, ο επιπολασμός του ΣΔτ2 
εκτιμάται σε 9,2% (αυτοαναφορά) με βάση τα 
αποτελέσματα της Έρευνας Υγείας που διενερ-
γείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή,2 ενώ 
στην πρόσφατη Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας 
και Παραγόντων Κινδύνου (συλλογή δεδομένων 
και πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων) ο συ-
νολικός επιπολασμός του διαβήτη στον ενήλικο 
πληθυσμό υπολογίστηκε σε 10%, ενώ ποσοστό 
3–4% διαβητικών δεν γνώριζαν ότι έπασχαν από 
τη νόσο.3

Ο ΣΔ και οι επιπλοκές του (διαβητική αμφι-
βληστροειδοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, καρ-
διακή νόσος, νευροπάθεια και διαβητικό πόδι) 
έχουν σημαντικές σωματικές και ψυχολογικές 
επιπτώσεις στους πάσχοντες,4 προκαλούν α-
ναπηρία και πρόωρη θνησιμότητα5 και επιφέ-
ρουν υψηλό κόστος για τα συστήματα υγείας.6 
Διεθνείς οργανισμοί καλούν τα κράτη-μέλη τους 
να αναπτύξουν σχέδια δράσης για την αντιμε-
τώπιση του ΣΔ, ως μέρος μιας ευρύτερης στρα-
τηγικής πρόληψης και ελέγχου των μη-μεταδοτι-
κών νόσων (non-communicable diseases, NCDs) 
και αναπτύσσουν εργαλεία τα οποία μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυν-
ση.7–9 Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι για τη 
λήψη διοικητικών και πολιτικών αποφάσεων σε 
εθνικό και τοπικό επίπεδο, αναζητούν τις βέλτι-
στες λύσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
του ΣΔ, σε ένα περιβάλλον περιορισμένων πό-
ρων. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύ-

ξει κατευθυντήριες οδηγίες ή και Εθνικά Σχέδια 
Δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της 
νόσου.10 Στο πλαίσιο αυτό, τα οικονομικά της 
υγείας μπορούν να συμβάλουν στη λήψη απο-
φάσεων ορθολογικής κατανομής των σπάνιων 
υγειονομικών πόρων. 

Το πλαίσιο παρέμβασης των οικονομικών της 
υγείας είναι ευρύ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλ-
λων, τη διερεύνηση των παραγόντων που επι-
δρούν στη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας όπως 
επί παραδείγματι η συμπεριφορά των χρηστών, 
την οικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών παρεμ-
βάσεων σε όλο το φάσμα της φροντίδας υγείας, 
τη μελέτη των παραμέτρων οι οποίες επιδρούν 
στην υγεία, την έρευνα του τρόπου παραγωγής 
της φροντίδας υγείας.11 Ένα από τα ερωτήματα 
που τίθενται υπό αυτή την οπτική σχετικά με 
τον ΣΔ αφορά στις οικονομικές επιπτώσεις του 
ΣΔτ2 στον τομέα της υγείας αλλά και στην κοι-
νωνία συνολικά. 

2. Οικονομικές επιπτώσεις του ΣΔτ2

Η εμφάνιση του ΣΔτ2 και των επιπλοκών του 
συνοδεύεται από υψηλή υγειονομική δαπάνη, ως 
αποτέλεσμα των αναγκών για φροντίδα υγείας 
των πασχόντων, οι οποίες αυξάνονται με την ε-
ξέλιξη της νόσου. Αρκετές ερευνητικές προσπά-
θειες τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επιχειρήσει 
να εκτιμήσουν το κόστος του ΣΔτ2. Σε διεθνές 
επίπεδο, η συστηματική ανασκόπηση μελετών 
κόστους της νόσου (cost-of-illness) που δημοσι-
εύθηκαν το διάστημα 2001–2014 των Seuring et 
al. (2015),12 ανέδειξε 86 μελέτες προερχόμενες 
από χώρες υψηλού (High Income Countries, HIC) 
αλλά και μέσου και χαμηλού εισοδήματος (Low 
and Middle Income Countries, LMIC). Σύμφωνα 
με τη μελέτη αυτή, το άμεσο κόστος της νόσου 
ανά ασθενή ανά έτος κυμαίνεται από 662 στο 
Μεξικό έως 9.346 US$ ίσης αγοραστικής δύνα-
μης στις ΗΠΑ (τιμές 2011). Στις HIC το κόστος 
ήταν 907–9.346 US$ ίσης αγοραστικής δύναμης, 
ενώ στις LMIC 662–4.672 US$ ίσης αγοραστικής 
δύναμης. Στις μελέτες αυτές το άμεσο κόστος 
περιλαμβάνει το ιατρικό κόστος αντιμετώπισης 
του ΣΔτ2 (π.χ. φάρμακα, επισκέψεις, νοσηλεία) 
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και σε κάποιες περιπτώσεις το μη ιατρικό κό-
στος (όπως για παράδειγμα οι δαπάνες μετακί-
νησης των ασθενών). Οι διαφορές στις εκτιμή-
σεις του μέσου κόστους ερμηνεύονται μεταξύ 
άλλων από το επί πεδο οικονομικής ανάπτυξης 
της κάθε χώρας αλλά και άλλους παράγοντες ό-
πως οι διαφορές στις συνιστώσες του κόστους 
που συμπεριλαμβάνονται στην εκτίμηση, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τις διαβητικές επι-
πλοκές. Ακόμη, στις μελέτες από LMIC συμπερι-
λαμβάνονται συνήθως τόσο οι άμεσες πληρωμές 
των ασθενών για φροντίδα υγείας όσο και το μη 
ιατρικό άμεσο κόστος (μετακινήσεις, διατροφή) 
τα οποία επιβαρύνουν περισσότερο τα χαμηλά 
κοινωνικοοικονομικά στρώματα.12 

Η κατανομή του άμεσου ιατρικού κόστους του 
ΣΔτ2 στις επιμέρους μορφές φροντίδας φαίνεται 
πως έχει περισσότερες ομοιότητες παρά διαφο-
ρές μεταξύ των χωρών. Στην Ευρώπη, η μελέτη 
CODE-213 ήταν η πρώτη προσπάθεια εκτίμησης 
του άμεσου ιατρικού κόστους του ΣΔτ2 υιοθε-
τώντας κοινή μεθοδολογία σε 8 ευρωπαϊκές χώ-
ρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, 
Ισπανία, Σουηδία και Η. Βασίλειο). Η μελέτη συ-
μπεριέλαβε ασθενείς με διάγνωση διαβήτη σε η-
λικία >30 ετών και σε όλα τα στάδια διαχείρισης 
της νόσου (υγιεινοδιαιτητική αγωγή, δισκία και 
ινσουλίνη). Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, 
το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους αντιστοι-
χούσε σε νοσηλείες –συμπεριλαμβανομένης και 
της νοσηλείας για την αντιμετώπιση των επι-
πλοκών– (κατά μέσον όρο 59% του συνόλου) και 
σε φαρμακοθεραπεία (27% συμπεριλαμβανομέ-
νων φαρμάκων για τη διαχείριση των συνοδών 
νόσων). Το κόστος του ΣΔτ2 υπολογίστηκε (με 
δεδομένα του 1999) σε ποσοστό 3–6% της συνο-
λικής δαπάνης υγείας κάθε χώρας, μια εκτίμηση 
μάλλον συντηρητική για τα τρέχοντα δεδομένα 
των συστημάτων υγείας των ανεπτυγμένων χω-
ρών, δοθείσης της σημαντικής αύξησης στον ε-
πιπολασμό του ΣΔτ2 τα τελευταία χρόνια.

Αναφορικά με την Ελλάδα, μελέτη της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)14 εκτίμησε το μέ-
σο σταθμισμένο ετήσιο κόστος θεραπείας ενός 
ασθενούς με ΣΔτ2 σε 1297,3 € (τιμές 2007) χω-

ρίς να συνυπολογίζονται οι δαπάνες νοσηλείας 
λόγω πιθανών επιπλοκών. Ωστόσο, το ποσό 
αυτό διαφοροποιείται αν ληφθεί υπόψη ο βαθ-
μός ρύθμισης του ασθενούς και είναι κατά 59,5% 
υψηλότερο για τους μη ρυθμισμένους ασθενείς 
(983 vs 1.569,9 €), γεγονός που αποδίδεται στην 
εντατικότερη χρήση υπηρεσιών υγείας τόσο για 
εργαστηριακές εξετάσεις όσο και για επισκέψεις 
σε ιατρούς και φαρμακευτική περίθαλψη. 

Ακολούθησε η μελέτη INSTIGATE,15 η οποία 
αφορούσε σε μια υπο-ομάδα των ασθενών με 
ΣΔτ2 (ασθενείς στους οποίους χορηγείται για 
πρώτη φορά ινσουλίνη το 2006 που ήταν το 
έτος της μελέτης) και υπολόγισε το άμεσο ια-
τρικό κόστος/ασθενή στην Ελλάδα σε 494 € προ 
της έναρξης θεραπείας με ινσουλίνη και 577 € 6 
μήνες μετά. Η χρησιμοποίηση πόρων αφορούσε 
σε επισκέψεις σε γιατρούς και άλλους επαγγελ-
ματίες υγείας, νοσηλείες για τις επιπλοκές του 
διαβήτη και υπογλυκαιμία, θεραπεία με ινσουλί-
νη και άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα καθώς και 
το κόστος του αυτοελέγχου της γλυκόζης. 

Η πρόσφατη μελέτη HERCULES16 αναδεικνύ-
ει το κόστος διαχείρισης της συννοσηρότητας 
στους ασθενείς με ΣΔτ2. Συγκεκριμένα, το άμεσο 
ιατρικό κόστος/ασθενή με διαβήτη/έτος υπολογί-
στηκε σε 7.111 €. Ποσοστό 48% του συνολικού 
άμεσου κόστους αντιστοιχεί στην αντιμετώπιση 
των συνοδών νόσων (δυσλιπιδαιμία, υπέρταση, 
στεφανιαία νόσος, καρδιακή προσβολή). Η μελέ-
τη συμπεριέλαβε ασθενείς σε όλα τα στάδια της 
νόσου, με >10 ετών διάγνωση διαβήτη που πα-
ρακολουθούνταν σε διαβητολογικά κέντρα του 
δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση αυτή, στο ά-
μεσο ιατρικό κόστος συνυπολογίστηκε το κόστος 
της διαχείρισης των συνοδών νοσημάτων (υπέρ-
ταση, δυσλιπιδαιμία, καρδιαγγειακή νόσος) και 
των επιπλοκών (διαβητική αμφιβληστροειδοπά-
θεια, νευροπάθεια, ηπατική ανεπάρκεια κ.λπ.) 
του ΣΔτ2. Η εκτίμηση του άμεσου κόστους είναι 
αρκετά υψηλότερη από αυτή των προηγούμε-
νων μελετών, αποδιδόμενη στις διαφορές στη 
μεθοδολογία καταγραφής του κόστους (συλλογή 
δεδομένων και για τη διαχείριση της συννοση-
ρότητας) και στις περισσότερες εισαγωγές στο 
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νοσοκομείο λόγω καρδιαγγειακών συμβαμάτων 
και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων των α-
σθενών του δείγματος. Και στη μελέτη αυτή ε-
πιβεβαιώνονται τα ευρήματα14 σχετικά με την ε-
πίδραση της μη-ρύθμισης στο κόστος: το κόστος 
διαχείρισης των μη ρυθμισμένων ασθενών ήταν 
υψηλότερο (7.783  vs 6.366 €).

Για την Ελλάδα είναι επίσης διαθέσιμα δεδομέ-
να για την εξέλιξη του κόστους της φαρμακο-
θεραπείας από τις δημοσιεύσεις των Liatis et al 
(2009)17 και Liatis et al (2014).18 Το μέσο συνολικό 
ετήσιο κόστος θεραπείας ενός ασθενούς με ΣΔτ2 
για όλα τα σκευάσματα που σχετίζονται με τον 
ΣΔ αυξήθηκε κατά 221,1% το 2006 συγκριτικά με 
το 1998 και κατά 16,4% το 2012 έναντι του 2006. 
Τέλος, συγκριτικά με το 1998, το 2006 αυξήθηκε 
σημαντικά ο αριθμός των ασθενών με διαβήτη οι 
οποίοι παράλληλα με τα αντιδιαβητικά φάρμακα 
λάμβαναν αντιυπερτασικά, υπολιπιδαιμικά και 
αντιθρομβωτικά σκευάσματα. Το γεγονός αυτό 
συνέβαλε στη ρύθμιση των καρδιαγγειακών κιν-
δύνων αλλά αύξησε το κόστος της φαρμακευτι-
κής αγωγής των ασθενών με ΣΔτ2. 

Οι ανωτέρω μελέτες αφορούν στην εκτίμηση 
του άμεσου, συχνότερα ιατρικού, κόστους. Στην 
οικονομική αξιολόγηση ωστόσο, συνεκτιμάται 
και η κατηγορία του έμμεσου κόστους, που α-
φορά συνηθέστερα στο κόστος μείωσης της 
παραγωγικότητας λόγω της νοσηρότητας, της 
προκαλούμενης από το νόσημα ανικανότητας 
και του πρόωρου θανάτου.11 Το έμμεσο κόστος 
αποτυπώνει τις οικονομικές επιπτώσεις μιας νό-
σου στο κοινωνικό σύνολο και όχι αποκλειστικά 
τις επιπτώσεις αυτής στις δαπάνες του υγειο-
νομικού τομέα, ζήτημα που αφορά στο άμεσο 
κόστος. Στη συστηματική βιβλιογραφική ανα-
σκόπηση των Seuring et al12 που προαναφέρ-
θηκε, το έμμεσο κόστος του ΣΔτ2 ανά ασθενή 
ανά έτος σε μελέτες από ευρωπαϊκές χώρες 
ήταν μεταξύ 195 US $ ίσης αγοραστικής δύνα-
μης (Ολλανδία) και 3.379 US $ ίσης αγοραστικής 
δύναμης (Ισπανία). Προκύπτει επίσης, πως το 
έμμεσο κόστος ως ποσοστό του συνολικού είναι 
μικρότερο αυτού του άμεσου κόστους, με την 
εξαίρεση ορισμένων χωρών μεσαίου και χαμη-

λού εισοδήματος. Πιο πρόσφατα, ένας μικρός 
αριθμός μελετών –κυρίως από χώρες υψηλού 
εισοδήματος– έχουν επίσης διερευνήσει την επί-
δραση που έχει η ύπαρξη διάγνωσης ΣΔτ2 στην 
πιθανότητα απασχόλησης και στο επίπεδο των 
αποδοχών των ατόμων με ΣΔτ2. Από τις με-
λέτες αυτές προκύπτουν ενδείξεις ότι η νόσος 
έχει αρνητική επίδραση στις εκβάσεις αυτές, ι-
διαίτερα σε άτομα με μακροχρόνια διάγνωση ή 
επιπλοκές.12 Στη μελέτη CODE-2, δεν βρέθηκε 
επίπτωση στην πιθανότητα απασχόλησης αλλά 
στην πιθανότητα πρόωρης συνταξιοδότησης.13

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αναφορικά με το 
κόστος του ΣΔτ2 υπό την οπτική των οικονο-
μικών της υγείας, είναι το πώς αυτό κατανέ-
μεται μεταξύ των ασθενών και της ασφάλισης. 
Προαναφέρθηκε πως στις χώρες χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος η επιβάρυνση των ασθε-
νών (ιδιαίτερα των οικονομικά αδυνάτων) είναι 
σημαντική, δεδομένου του υψηλού ποσοστού 
των άμεσων πληρωμών. Ωστόσο, η επίδραση 
της οικονομικής κρίσης πιθανόν να αλλάξει τα 
δεδομένα και στις χώρες υψηλού εισοδήματος. 
Στην Ελλάδα, τα μέτρα μείωσης της δημόσιας 
δαπάνης υγείας είχαν ως αποτέλεσμα τη μετα-
κύλιση σημαντικού ποσοστού της δαπάνης για 
φροντίδα υγείας στα νοικοκυριά, με χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα τη συμμετοχή στη φαρμα-
κευτική δαπάνη,19 γεγονός που δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για την εμφάνιση εμποδίων στην 
πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες υγείας 
και θεραπείες. 

Μελέτες του Τομέα Οικονομικών της Υγείας 
καταδεικνύουν την αύξηση του ποσοστού των 
νοικοκυριών με πάσχοντα από ΣΔτ2 που υπό-
κεινται σε καταστροφικές δαπάνες για φροντίδα 
υγείας αλλά και φαρμακευτική περίθαλψη20 κα-
θώς και αρνητικές επιπτώσεις στη συμμόρφω-
ση των ασθενών με τις συστάσεις των γιατρών 
για τη διατροφή και τη φαρμακευτική αγωγή 
τους.21 Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγμα-
τοποιήθηκε το 2014 σε γιατρούς οι οποίοι ήταν 
υπεύθυνοι για τη φροντίδα ασθενών με ΣΔ,21 οι 
συμμετέχοντες απάντησαν πως κατά την εκτί-
μησή τους, τον τελευταίο χρόνο το 22,9% των 
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ασθενών με ΣΔτ2 είχε αναγκαστεί να διακόψει 
ή να τροποποιήσει τη φαρμακευτική του αγωγή 
εξαιτίας οικονομικών λόγων. Οι κυριότερες αιτί-
ες για αυτή τη συμπεριφορά, σύμφωνα με τους 
γιατρούς, ήταν η απώλεια της ασφαλιστικής 
κάλυψης, η μεγαλύτερη συμμετοχή στο κόστος 
των φαρμάκων και η αδυναμία πρόσβασης σε 
γιατρό για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων 
και παρακολούθηση. Απάντησαν επίσης πως το 
26,9% των ασθενών τους είχαν αλλάξει τις δια-
τροφικές τους συνήθειες εξαιτίας της οικονομι-
κής κρίσης, γεγονός που επηρέασε αρνητικά την 
πορεία της ασθένειας. Από την πλευρά τους οι 
ασθενείς που συμμετείχαν στην έρευνα απάντη-
σαν σε ποσοστό 61,3% ότι άλλαξαν τις διατρο-
φικές τους συνήθειες, ενώ 22,9% τροποποίησε 
τη δόση της φαρμακευτικής αγωγής, 44,2% μεί-
ωσε τη συχνότητα αυτοελέγχου και 48,2% μείω-
σε τις επισκέψεις σε γιατρό για την παρακολού-
θησή τους.21

3.  Οικονομική αξιολόγηση 
και λήψη αποφάσεων 

Είναι εμφανές από όσα προαναφέρθηκαν ότι 
η οικονομική επίπτωση του ΣΔτ2 στα συστήμα-
τα υγείας, τα νοικοκυριά και τους ασθενείς είναι 
σημαντική, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περισσό-
τερο λόγω της επιδημιολογικής μεταβολής, της 
δημογραφικής γήρανσης αλλά και των εξελίξεων 
στην τεχνολογία. Σήμερα, η αντιμετώπιση του 
διαβήτη περιλαμβάνει πληθώρα παρεμβάσεων 
τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
πληθυσμού ενώ νέες τεχνολογίες αναμένεται 
να γίνουν διαθέσιμες στο μέλλον. Δεδομένης της 
πληθώρας των διαθέσιμων εναλλακτικών αλλά 
και των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων, είναι 
εμφανές πως είναι αναγκαίο να γίνουν επιλογές. 
Τα οικονομικά της υγείας, μέσω εργαλείων όπως 
η οικονομική αξιολόγηση, μπορούν να υποστηρί-
ξουν τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. 

Η οικονομική αξιολόγηση αποτελεί το βασικό 
εργαλείο σύγκρισης του οφέλους (σε όρους οι-
κονομικούς, κλινικούς ή ποιότητας ζωής) που 
προκύπτει από την εφαρμογή μιας υγειονομικής 
παρέμβασης με το κόστος (σε όρους ανθρωπί-

νων, τεχνολογικών και οικονομικών πόρων) που 
απαιτεί προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα 
οφέλη.22 Συχνότερα πλέον, τα δεδομένα της α-
ξιολόγησης παρουσιάζονται με τη μορφή του 
Οριακού Δείκτη Κόστους-Αποτελεσματικότητας 
(Incremental Cost-Effectiveness Ratio, ICER), όπου 
τα αποτελέσματα μιας υπό αξιολόγηση παρέμ-
βασης/τεχνολογίας εκφράζονται σε Ποιοτικώς 
Σταθμισμένα Έτη Ζωής (Quality Adjusted Life 
Years, QALYs). Το αποτέλεσμα της ανάλυσης 
κόστους-αποτελεσματικότητας αποτελεί πλέον 
μέρος μιας ευρύτερης, συστηματικής διαδικασί-
ας, της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (ΑΤΥ).23 
Η ΑΤΥ χρησιμοποιείται ευρέως σε διεθνές επί-
πεδο στις αποφάσεις για την αποζημίωση αλ-
λά και τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, 
ενώ η εφαρμογή της σταδιακά επεκτείνεται και 
στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ιατρικές 
συσκευές (medical devices).24 Παράλληλα, δεδο-
μένα για τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότη-
τας των νέων τεχνολογιών υγείας λαμβάνονται 
υπόψη και στην ανάπτυξη των κατευθυντήριων 
οδηγιών ιατρικών επιστημονικών εταιρειών.25,26

4. Συμπεράσματα

Η αυξητική τάση του ΣΔτ2 στη χώρα μας σω-
ρεύει υψηλό επιδημιολογικό, νοσολογικό, κοινω-
νικό και οικονομικό φορτίο. Συνεπώς, χρειάζεται 
συντονισμένη εθνική προσπάθεια για τον περιο-
ρισμό των συνεπειών της νόσου, τόσο στον το-
μέα της πρόληψης, όσο και της αντιμετώπισης. 
Και υπό την οπτική των οικονομικών της υγεί-
ας η επένδυση σε στρατηγικές πρόληψης και 
ορθής διαχείρισης των ασθενών είναι αναγκαία 
για τον περιορισμό των επιπτώσεων της νόσου. 
Παραδείγματα πρωτοβουλιών προς την κατεύ-
θυνση αυτή αποτελούν ο Οδικός Χάρτης για 
τον Σακχαρώδη Διαβήτη27 και το Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση του 
ΣΔ και των επιπλοκών του.28 Τα εργαλεία των 
οικονομικών της υγείας μπορούν να αναδείξουν 
τις επιλογές οι οποίες διαφαίνονται αποτελεσμα-
τικές ως προς το κόστος, συμβάλλοντας στην ορ-
θολογική κατανομή των πόρων και στη βελτίωση 
της πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία.
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Νεότερα δεδομένα 
στην καρδιακή ανεπάρκεια
Η. Τσούγκος

Β΄ Καρδιολογική Κλινική, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital 
Center, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ H Καρδιακή Ανεπάρκεια (ΚΑ) αποτε-
λεί μέχρι και σήμερα την κύρια αιτία καρδιαγγειακής 
νοσηρότητας και θνησιμότητας. Προ έτους εκδόθη-
καν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες περιέχοντας αρ-
κετά νέα δεδομένα που αφορούν στους αλγόριθμους 
διάγνωσης και θεραπείας της ΚΑ, ενώ έχουν συμπε-
ριληφθεί και καινούργιες ενότητες που αφορούν στο 
σύνδρομο της χρόνιας ΚΑ. Τρία είναι τα καινούργια 
στοιχεία των νέων κατευθυντήριων οδηγιών: (1) η 
σημασία της αναγνώρισης των ασθενών με μετρί-
ως επηρεασμένο κλάσμα εξωθήσεως (40–49%), (2) 
η διάγνωση της χρόνιας ΚΑ που βασίζεται αφενός 
στην κλινική πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος τη 
νόσο και αφετέρου στα ευρήματα από την ηχωκαρ-
διογραφία, ενώ χρήσιμα είναι και τα επίπεδα των 
νατριουρητικών πεπτιδίων και (3) η ύπαρξη ξεχω-
ριστής ενότητας όπου επισημαίνεται με εμφατικό 
τρόπο ποιες θεραπείες πρέπει και ποιες δεν πρέπει 
να χορηγούνται σε ασθενείς με χρόνια ΚΑ. Ακόμη, 
δίνονται συστάσεις που αφορούν στην πρόληψη του 
συνδρόμου, καθώς επίσης προτείνονται τρόποι τόσο 
για την καθυστέρηση της εξέλιξής του, όσο και για 
την πρόληψη του θανάτου σε ασθενείς που έχουν ήδη 
εκδηλώσει το σύνδρομο. Ιδιαίτερα σημαντική αλλα-
γή αποτελεί η θεραπευτική προσέγγιση στη χρόνια 
ΚΑ με τη χορήγηση σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης, 
ενώ αναγνωρίζονται πλέον οι συννοσηρότητες ως 
σημαντικός παράγοντας για την πρόγνωση. Επίσης, 
καθορίζονται σαφείς ενδείξεις για τη θεραπεία ε-
πανασυγχρονισμού, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην άμεση έναρξη θεραπείας της οξείας ΚΑ.

Heart failure, 
new data
E. Tsougos

2nd Department of Cardiology, “Henry Dunant” Hospital, 
Athens, Greece

ABSTRACT Heart Failure (HF) is the leading cause 
of cardiovascular morbidity and mortality. Last year, 
new guidelines were released containing a number of 
new data on HF diagnosis, treatment algorithms and 
new chapters on chronic heart failure syndrome have 
been included. Three are the new data characterizing 
the new guidelines: (1) the importance of identifying 
patients with a preserved ejection fraction (40–49%), 
(2) the diagnosis of chronic HF based on the clinical 
probability and echo findings, while the levels of natri-
uretic peptides are also useful and (3) current guide-
lines emphatically highlights therapies that should be 
or should not be given to patients with chronic HF. In 
addition, recommendations are made for prevention 
or delay of the progression of the syndrome. A particu-
larly important change in the therapeutic approach to 
chronic HF is the introduction of a new pharmaceuti-
cal agent, sacubitril/valsartan, and comorbidities are 
now recognized as an important factor in the prog-
nosis of these patients Also, clear indications for re-
synchronization therapy are defined and emphasis is 
placed on the immediate initiation of treatment for 
acute HF.
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1. Εισαγωγή

Τέσσερα έτη μετά τις κατευθυντήριες οδηγί-
ες του 2012,1 το 2016, εκδόθηκαν νέες κατευ-
θυντήριες οδηγίες για την καρδιακή ανεπάρκεια 
από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία που 
αφορούν τόσο στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια 
(ΧΚΑ) όσο και στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια 
(ΟΚΑ).2 Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες περιέ-
χουν αρκετά νέα δεδομένα που αφορούν στους 
αλγόριθμους διάγνωσης και θεραπείας της καρ-
διακής ανεπάρκειας, ενώ έχουν συμπεριληφθεί 
και καινούργιες ενότητες που αφορούν στο σύν-
δρομο της ΧΚΑ που θα δούμε στη συνέχεια. 

Νέο στοιχείο των πρόσφατων κατευθυντήριων 
οδηγιών αποτελεί η αναγνώριση των ασθενών με 
μετρίως επηρεασμένο κλάσμα εξωθήσεως. Με 
αυτόν τον τρόπο οι ασθενείς χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες με σαφή διαγνωστικά κριτήρια, ήτοι 
σε αυτούς με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως (έως 
40%), σε αυτούς με μετρίως επηρεασμένο κλά-
σμα εξωθήσεως (40–49%) και σε αυτούς με δια-
τηρημένο κλάσμα εξωθήσεως πάνω από 50%. 

Στις κατευθυντήριες οδηγίες δίνονται συστά-
σεις που αφορούν στην πρόληψη του συνδρόμου 
καθώς επίσης προτείνονται τρόποι τόσο για την 
καθυστέρηση της εξέλιξης του συνδρόμου όσο 
και στην πρόληψη του θανάτου σε ασθενείς που 
έχουν ήδη εκδηλώσει το σύνδρομο της καρδιακής 
ανεπάρκειας. 

Ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή που αφορά στη 
θεραπευτική προσέγγιση στη ΧΚΑ αποτελεί η ει-
σαγωγή ενός νέου φαρμακευτικού παράγοντα, 
της σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης, ενός διπλού 
αναστολέα ο οποίος έρχεται να αντικαταστήσει 
τον ευρέως χρησιμοποιούμενο αναστολέα του 
μετατρεπτικού ενζύμου σε ασθενείς με χρόνια 
καρδιακή ανεπάρκεια και επηρεασμένο κλάσμα 
εξωθήσεως. Επίσης, στις κατευθυντήριες οδηγίες 
καθορίζονται σαφείς ενδείξεις για τη θεραπεία ε-
πανασυγχρονισμού τροποποιώντας τα μέχρι σή-
μερα δεδομένα. 

Το σύνδρομο της ΧΚΑ, σύμφωνα με τον ορισμό 
του, χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα συμπτώ-
ματα –με προεξάρχον τη δύσπνοια– που μπο-
ρεί να συνοδεύονται και από σημεία αυξημένης 
συμφόρησης, τα οποία οφείλονται σε δομικές ή 

λειτουργικές διαταραχές του καρδιακού μυός με 
αποτέλεσμα τη μείωση της καρδιακής παροχής 
ή/και την αύξηση των ενδοκοιλοτικών πιέσεων. Η 
διάγνωση της ΧΚΑ βασίζεται αφενός στην κλινική 
πιθανότητα να έχει ο ασθενής καρδιακή ανεπάρ-
κεια και αφετέρου στα ευρήματα από την ηχω-
καρδιογραφία, ενώ χρήσιμα για τη διάγνωση είναι 
και τα επίπεδα των νατριουρητικών πεπτιδίων. 
Η κλινική πιθανότητα ύπαρξης καρδιακής ανε-
πάρκειας σχετίζεται με στοιχεία από το ατομικό 
αναμνηστικό κυρίως με το ιστορικό στεφανιαίας 
νόσου ή αρτηριακής υπερτάσεως καθώς και με 
στοιχεία από τη φυσική εξέταση –με προεξάρχο-
ντα την ύπαρξη υγρών ρόγχων ή οιδήματος των 
κάτω άκρων– καθώς επίσης και από παθολογικά 
ευρήματα στο ηλεκτροκαρδιογράφημα.2

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος από τους 
κλινικούς παράγοντες υποψίας καρδιακής ανε-
πάρκειας, η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την υ-
περηχοκαρδιογραφία. Η χρήση των νατριουρητι-
κών πεπτιδίων αφορά κυρίως στον αποκλεισμό 
της πιθανότητας χρόνιας καρδιακής ανεπάρ-
κειας (εάν οι τιμές τους είναι φυσιολογικές, ήτοι 
BNP<35 pg/mL, NTproBNP<125 pg/mL) (εικ. 1).

2.  Ταξινόμηση της χρόνιας καρδιακής 
ανεπάρκειας

Σύμφωνα με τη νέα ταξινόμηση οι ασθενείς χω-
ρίζονται:

–  Σε αυτούς με επηρεασμένο κλάσμα εξωθήσεως 
έως 40%

–  Σε αυτούς που έχουν μετρίως επηρεασμένο 
κλάσμα εξωθήσεως 40–49%, και 

–  Σε αυτούς που έχουν πάνω από 50% κλάσμα 
και τους οποίους θεωρούμε ότι έχουν διατηρη-
μένο κλάσμα εξωθήσεως. 

Στις δύο τελευταίες κατηγορίες (στους ασθενείς 
με μετρίως επηρεασμένο κλάσμα εξωθήσεως και 
σε εκείνους με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως) η 
διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας περιλαμβά-
νει, εκτός των συμπτωμάτων και των σημείων, α-
φενός αυξημένες τιμές νατριουρητικών πεπτιδίων 
και αφετέρου δομικές διαταραχές της καρδιάς, είτε 
αυτή αφορά σε υπερτροφία της αριστερής κοιλίας 
ή διάταση του αριστερού κόλπου είτε αφορά στη 
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διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της χρόνιας καρδια-
κής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως 
(ΚΕ<40%) αποτελούν οι ασθενείς με διατεταμένη 
αριστερή κοιλία με έντονη υποσυσταλτικότητα, ε-
νώ χαρακτηριστικό παράδειγμα των ασθενών με 
διατηρημένο ή μετρίως επηρεασμένο κλάσμα ε-
ξωθήσεως αποτελούν οι ασθενείς με συγκεντρική 
υπερτροφία και αυξημένες ενδοκοιλοτικές πιέσεις 
που συνήθως συναντούμε σε ηλικιωμένες γυναίκες 
πάσχουσες από αρτηριακή υπέρταση ή κολπική 
μαρμαρυγή (πίν. 1, εικ. 2).2

3.  Πρόληψη της εκδήλωσης του συνδρόμου 
της καρδιακής ανεπάρκειας

Σημαντικό νέο στοιχείο στις πρόσφατες κατευ-
θυντήριες οδηγίες αποτελεί η σύσταση για την 
πρόληψη της εκδήλωσης του συνδρόμου της καρ-

διακής ανεπάρκειας ή/και της καθυστέρησης της 
εξέλιξής του. Γι’ αυτόν τον σκοπό προτείνονται 
θεραπείες και παρεμβάσεις όπως:

–  Η αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης

–  Η χορήγηση στατινών σε ασθενείς με στεφανι-
αία νόσο

–  Η ενθάρρυνση της έναρξης φυσικής άσκησης

–  Η χορήγηση αναστολέων του μετατρεπτικού 
ενζύμου σε ασθενείς με ασυμπτωματική δυσλει-
τουργία της αριστερής κοιλίας

–  Η χορήγηση β-αναστολέων σε ασυμπτωματική 
δυσλειτουργία μετά από έμφραγμα του μυο-
καρδίου

–  Η αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη

–  Ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ.

Στον νέο θεραπευτικό αλγόριθμο της χρόνιας 
καρδιακής ανεπάρκειας περιλαμβάνονται θερα-

Ασθενείς µε υποψία ΧΚΑ
(Μη οξεία εµφάνιση)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

1. Κλινικό ιστορικό:
• Ιστορικό ΣΝ (ΕΜ, Επαναγγείωση)
• Ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης
• Έκθεση σε καρδιοτοξικά φάρµακα/ραδιενέργεια
• Χρήση διουρητικών
• Ορθόπνοια/παροξυµική νυχτερινή δύσπνοια

2. Φυσική εξέταση:
• Ρόγχοι
• Αµφίπλευρο οίδηµα στους αστραγάλους
• Καρδιακό φύσηµα
• ∆ιάταση σφαγίτιδων φλεβών
• Πλευρικά εκτοπισµένη/διευρυµένη καρδιακή ώση

Νατριουρητικά πεπτίδια
• NT-proBNP≥125 pg/mL
• BNP≥35 pg/mL

Υπερηχοκαρδιογραφία

Η ΚΑ είναι απίθανη
Σκεφτείτε  άλλη διάγνωση

≥1 παρόντα

Όλα απόντα

OXI

NAI

Φυσιολογικό 

Εικόνα 1. Αλγόριθμος διάγνωσης της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας. ΧΚΑ=Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια, ΚΑ=Καρδιακή Ανεπάρκεια, ΣΝ=Στεφανιαία Νόσος, 
ΕΜ=Έμφραγμα του Μυοκαρδίου, BNP=Brain Natriuretic Peptide, NT-proBNP=N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide



46 H. ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 106, 2017

πείες οι οποίες φέρονται με την ένδειξη “Ι” ή με 
την ένδειξη “ΙΙα” (εικ. 3).

4.  Θεραπεία του συνδρόμου 
της καρδιακής ανεπάρκειας

Ο θεραπευτικός αλγόριθμος αφορά βεβαί-
ως σε ασθενείς με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως 
(ΚΕ<40%), δεδομένου ότι για τους ασθενείς με 
μετρίως επηρεασμένο και διατηρημένο κλάσμα 
εξωθήσεως δεν υπάρχουν στοιχεία. Στους ασθε-
νείς με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως, όπως είναι 

γνωστό, προτείνεται με ένδειξη “Ι” η θεραπεία 
με αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου και 
β-αναστολέα και αν εξακολουθούν να υπάρχουν 
συμπτώματα προστίθεται η χορήγηση ανταγωνι-
στή των αλατοκορτικοειδών. Με τον τρόπο αυ-
τόν επιτυγχάνεται η τριπλή αναστολή τόσο του 
συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης, του συμπα-
θητικού συστήματος καθώς επίσης και της αλ-
δοστερόνης. Εάν παρόλ’ αυτά ο ασθενής εξακο-
λουθεί να είναι συμπτωματικός (δύσπνοια) τότε 
προτείνεται μία εκ των τριών επιλογών (εικ. 3). 

–  Μπορεί να γίνει αντικατάσταση του αναστο-
λέα του μετατρεπτικού ενζύμου με τον νέο 
φαρμακευτικό παράγοντα, τη σακουμπιτρίλη/
βαλσαρτάνη που είναι διπλός αναστολέας τόσο 
της νεπριλυσίνης όσο και των υποδοχέων της 
αγγειοτασίνης,3 με ένδειξη “ΙΙ”

–  Μπορεί να χορηγηθεί ιβαβραδίνη με ένδειξη 
“ΙΙα”, μόνο εφόσον υφίσταται φλεβοκομβικός 
ρυθμός και η συχνότητα είναι πάνω από 70 
παλμούς/λεπτό

–  Στην περίπτωση που υπάρχει διεύρυνση του 
QRS πάνω από 130 msec συνιστάται η τοποθέ-
τηση αμφικοιλιακού βηματοδότη. 

Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι ο διπλός ανα-
στολέας σακουμπιτρίλη/βαλσαρτάνη έχει τη δυ-
νατότητα της αναστολής τόσο της αγγειοτασίνης 
μέσω της βαλσαρτάνης (που είναι η αναστολέας 
των υποδοχέων ΑΤ1 της αγγειοτασίνης) όσο και 
της νεπριλυσίνης. Η νεπριλυσίνη ως βιομόριο 
διασπά αρκετά βιολογικά πεπτίδια μεταξύ των 
οποίων και τα νατριουρητικά πεπτίδια και συνε-
πώς η αναστολή της αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότη-

Πίνακας 1. Ταξινόμηση της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Τύπος ΚΑ HFrEF HFmrEF HFpEF

Κρ
ιτή

ρι
α

1 Συμπτώματα±σημεία Συμπτώματα±σημεία Συμπτώματα±σημεία

2 ΚΕΑΚ<40% ΚΕΑΚ 40–49% ΚΕΑΚ≥50%

3 – 1. Αυξημένα επίπεδα νατριουρητικών πεπτιδίων
2. Τουλάχιστον ένα ακόμη επιπρόσθετο κριτήριο:

α. σχετική δομική καρδιακή νόσος (ΥΑΚ και/ή ΔΑΚ)
β. διαστολική δυσλειτουργία

1. Αυξημένα επίπεδα νατριουρητικών πεπτιδίων
2. Τουλάχιστον ένα ακόμη επιπρόσθετο κριτήριο:

α. σχετική δομική καρδιακή νόσος (ΥΑΚ και/ή ΔΑΚ)
β. διαστολική δυσλειτουργία

HFrEF=Heart Failure with reduced Ejection Fraction, HFmrEF=Heart Failure with moderate Ejection Fraction, HFpEF=Heart Failure with preserved Ejection Fraction, 
ΚΕΑΚ=Κλάσμα Εξωθήσεως Αριστεράς Κοιλίας, ΥΑΚ=Υπερτροφία Αριστεράς Κοιλίας, ΔΑΚ=Διάταση Αριστερού Κόλπου

HFmrEF & HFpEF

Συµπτώµατα ± σηµεία

HFpEF: EF≥50%
HFmrEFq: EF=40–49%

∆οµικές 
διαταραχές

LAVI
>34 mL/m²

LVMI
>115 g/m² (m)

>95 g/m² (f)

Λειτουργικές 
διαταραχές
E/e’ avg≥13

e’ avg

(πλευρικά-
διαφραγµατικά)

<9 cm/s

+

+

Εικόνα 2. Διαγνωστικά κριτήρια της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας με μετρί-
ως επηρεασμένο (ΚΕ=40–49%) και διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως (ΚΕ≥50%). 
ΚΕ=Κλάσμα Εξωθήσεως, HFmrEF=Heart Failure with moderate Ejection Fraction, 
HFpEF=Heart Failure with preserved Ejection Fraction, ΕF=Ejection Fraction, 
LAVI=Left Atrial Volume Index, LVMI=Left Atrial Mass Index
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τά τους με αποτέλεσμα την αυξημένη ευεργετική 
δράση τους.3

4.1.  Θεραπείες που πρέπει και που δεν πρέπει 
να χορηγούνται σε ασθενείς με ΧΚΑ

Στις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες υπάρ-
χει ξεχωριστή ενότητα όπου επισημαίνεται με εμ-
φατικό τρόπο ποιες θεραπείες πρέπει και ποιες 
δεν πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς με ΧΚΑ. 
Έτσι είναι σαφές ότι δεν πρέπει να χορηγείται 
διλτιαζέμη ή βεραπαμίλη στους ασθενείς με ΧΚΑ 
και μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως, καθώς επίσης 
αντενδείκνυται η ταυτόχρονη χορήγηση αναστο-

λέων του μετατρεπτικού ενζύμου, αναστολέων 
των υποδοχέων της αγγειοτασίνης και αναστο-
λέων των αλατοκορτικοειδών, λόγω του κινδύ-
νου ανάπτυξης νεφρικής δυσλειτουργίας και 
υπερκαλιαιμίας. Επίσης, στην ΟΚΑ η χορήγηση 
ινοτρόπων παραγόντων σε ασθενή με επαρκή 
άρδευση και φυσιολογική αρτηριακή πίεση α-
ντενδείκνυται. 

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να τονισθεί ότι βασι-
κή προτεραιότητα στην ιατρική φροντίδα του α-
σθενούς με ΧΚΑ αποτελεί η προσπάθεια για την 
καλύτερη συμμόρφωσή του στη θεραπευτική α-
γωγή, στόχος ο οποίος επιτυγχάνεται με τη στε-

Ασθενής µε συµπτωµατική HFrEF 

Θεραπεία µε ACEI και β-αναστολείς
(Τιτλοποίηση µέχρι τη µέγιστη δόση που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία)

Ακόµη συµπτωµατικός και ΚΕΑΚ≤35%

Πρόσθεσε ανταγωνιστή MR
(Τιτλοποίηση µέχρι τη µέγιστη δόση που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία)

Ακόµη συµπτωµατικός και ΚΕΑΚ≤35%

Ικανός να ανεχθεί 
ACEI (ή ARB)

Φλεβοκοµβικός ρυθµός 
διάρκεια QRS≥130 ms

Φλεβοκοµβικός 
ρυθµός ΗR≥70 bpm

Αντικατάσταση 
ACEI µε ARNI

Αξιολόγηση ανάγκης 
για CRT
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Οι παραπάνω θεραπείες µπορούν να συνδυαστούν εάν είναι αναγκαίο

Ανθεκτικά συµπτώµατα

Καµία άλλη δράση δεν χρειάζεται.
Σκεφτείτε να µειώσετε τα διουρητικά

Σκεφτείτε τη διγοξίνη ή H-ISDN ή LVAD,
ή µεταµόσχευση καρδιάς 

Κλάση Ι
Κλάση ΙΙa

OXI

OXI

NAI

NAI

NAI

Εικόνα 3. Θεραπευτικός αλγόριθμος Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας. HFrEF=Heart Failure with reduced Ejection Fraction, ACEI=Angiotensin-converting enzyme inhibi-
tors, LVEF=Left Ventricular Ejection Fraction, MR=Mineralocorticoid Receptor, ARB=Angiotensin Receptor Blockers, bpm=beats per minute, CRT=Cardiac Resynchronization 
Therapy, H-ISDN=hydralazine–isosorbidedinitrate, ARNI=Angiotensin Receptor Blocker Neprilysin Inhibitor, ΟΜΤ=Οptimal Medical Therapy, VT=Ventricular Tachycardia, 
VF=Ventricular Fibrillation, ICD= Implantable Cardioverter Defibrillator
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νή παρακολούθησή του και τη συχνή επαναξιο-
λόγηση της θεραπείας την οποία λαμβάνει. Στο 
σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι οι ενδεικνυόμενες 
φαρμακευτικές θεραπείες έχουν συγκεκριμένο ε-
πίπεδο δόσης “στόχου” από το οποίο έχουν προ-
κύψει τα γνωστά από τις μεγάλες πολυκεντρικές 
μελέτες ευεργετικά αποτελέσματα (πίν. 2).

4.2. Θεραπεία επανασυγχρονισμού

Σχετικά με τη θεραπεία επανασυγχρονισμού, η 
τοποθέτηση αμφικοιλιακού βηματοδότη έχει έν-
δειξη όταν το QRS είναι πάνω από 130 msec και 
ιδιαιτέρως εάν αυτό συνοδεύεται από μορφολογία 
αποκλεισμού του αριστερού σκέλους του δεματί-

ου του HIS, ενώ ένδειξη “I” αποτελεί και η ύπαρξη 
QRS μεγαλύτερου από 150 msec, έστω και αν αυ-
τό δεν έχει τη μορφολογία του αποκλεισμού του 
αριστερού σκέλους του δεματίου του HIS (εικ. 4).

Η εμφύτευση απινιδωτού έχει ένδειξη στους α-
σθενείς με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως που βρί-
σκονται στη βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία για 
τρεις τουλάχιστον μήνες, ενώ δεν συστήνεται στην 
πρώιμη περίοδο μετά από έμφραγμα του μυοκαρ-
δίου (τις πρώτες 40 ημέρες). Αξίζει να σημειωθεί ό-
τι στους ασθενείς που έχουν αυξημένο κίνδυνο για 
αιφνίδιο θάνατο αμέσως μετά από έμφραγμα του 
μυοκαρδίου (για την πρώιμη αυτή περίοδο των 
40 ημερών) συστήνεται ο φορητός απινιδωτής ο 
οποίος έχει τη μορφή «γιλέκου» και προστατεύει 
τον ασθενή μέχρι να τοποθετηθεί μόνιμη συσκευή. 

5.  Πρόγνωση των ασθενών 
με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

Σημαντικό παράγοντα στην πρόγνωση των 
ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια απο-
τελούν οι συννοσηρότητες. Οι συνήθεις συννο-
σηρότητες σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανε-
πάρκεια είναι: χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ), 
αναιμία, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ), υπνική άπνοια, σακχαρώδης διαβήτης, 
παχυσαρκία και κατάθλιψη. 

Πίνακας 2. Δόση έναρξης και δόση στόχος σε ασθενείς με Χρόνια Καρδιακή 
Ανεπάρκεια και κλάσμα εξωθήσεως <40%

Δόση έναρξης 
(mg)

Δόση στόχος 
(mg)

ACEI

Κατοπτρίλη 6,25 tid 50 tid

Εναλαπρίλη 2,5 bid 20 bid

Λισινοπρίλη 2,5–5,0 od 20–35 od

Ραμιπρίλη 2,5 od 10 od

Τραντολαπρίλη 0,5 od 4 od

Βήτα-αναστολείς

Βισοπρολόλη 1,25 od 10 od

Καρβεδιλόλη 3,125 bid 25 bid

Μετοπρολόλη ηλεκτρική (CR/XL) 12,5–25 od 200 od

Νεμπιβολόλη 1,25 od 10 od

ARBs

Καντεσαρτάνη 4–8 od 32 od

Βαλσαρτάνη 40 bid 160 bid

Λοσαρτάνη 50 od 150 od

MRAs

Επλερενόνη 25 od 50 od

Σπιρονολακτόνη 25 od 50 od

ARNI

Σακουμπιτρίλη/βαλσαρτάνη 49/51 bid 97/103 bid

If-αναστολέας καναλιού

Λβαμπραδίνη 5 bid 7,5 bid

ACEI=Angiotensin-converting enzyme inhibitors, ARBs=Angiotensin Receptor 
Blockers, MRAs=Mineralocorticoid Receptor Antagonist, ARNI=Angiotensin 
Receptor Blocker Neprilysin Inhibitor, tid=3 φορές την ημέρα, bid=2 φορές 
την ημέρα, od=1 φορά την ημέρα
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Μορφολογία χωρίς µπλoκ
αριστερού σκέλους

Μορφολογία µε µπλoκ
αριστερού σκέλους

Εικόνα 4. Ενδείξεις πιθανότητας εμφύτευσης αμφικοιλιακού βηματοδότη. 
CRT=Cardiac Resynchronization Therapy, LBB=Left branch block, QRS=Quantron 
Resonance System
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Εικόνα 5. Πιθανοί θεραπευτικοί στόχοι σε ασθενείς με Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια και κλάσμα εξωθήσεως ≥50%

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναγνωρίζονται 
και να θεραπεύονται οι συννοσηρότητες στη ΧΚΑ 
αφενός γιατί επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και 
την πρόγνωση και αφετέρου γιατί δυσχεραίνουν 
τη διάγνωση αλλά και εμποδίζουν την εφαρμο-
γή των ενδεικνυόμενων θεραπειών της χρόνιας 
καρδιακής ανεπάρκειας. Παραδείγματος χάριν η 
χρήση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου 
επηρεάζεται από την ύπαρξη χρόνιας νεφρικής 
ανεπάρκειας καθώς επίσης και η χρήση των β-
αναστολέων από την ύπαρξη χρόνιας αποφρα-
κτικής πνευμονοπάθειας. Επίσης είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να αναφερθεί ότι η αντιμετώπιση των 
συννοσηροτήτων αποτελεί τη μοναδική θεραπευ-
τική παρέμβαση για τους ασθενείς με διατηρημέ-
νο ή μετρίως επηρεασμένο κλάσμα εξωθήσεως, 
δεδομένου ότι στους ασθενείς αυτούς δεν έχουμε 
δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των φαρ-
μάκων που αναστέλλουν τα νευρο-ορμονικά συ-
στήματα, τα οποία χορηγούνται στους ασθενείς 
με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως (εικ. 5).

6. Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια

Η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί επείγον 
και σοβαρό πρόβλημα για τον ασθενή και στις κα-
τευθυντήριες οδηγίες δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην άμεση έναρξη θεραπείας για αυτούς τους 
ασθενείς. Γίνεται προσπάθεια να βραχυνθεί το 
διάστημα μεταξύ της αρχικής αξιολόγησης του 
ασθενούς και της έναρξης της θεραπείας προ-
κειμένου να μην υπάρχει απώλεια πολύτιμου 
χρόνου. Προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του 
ασθενούς με ΟΚΑ αποτελεί η διατήρηση της κυ-
κλοφορίας και της επαρκούς οξυγόνωσης του α-
σθενούς, ενώ η αρχική εκτίμηση γίνεται με βάση 
έναν κλινικό αλγόριθμο ο οποίος στηρίζεται στην 
ύπαρξη συμφόρησης και περιφερικής υποάρδευ-
σης. Ο ασθενής που εμφανίζει ΟΚΑ αξιολογείται 
αν παρουσιάζει καρδιογενή καταπληξία ή όχι, αν 
έχει επαρκή οξυγόνωση ή χρειάζεται υποστήρι-
ξη της αναπνοής και στη συνέχεια διερευνάται η 
ύπαρξη συγκεκριμένης αιτιολογίας για την εμφά-
νιση της ΟΚΑ. Τα συνηθέστερα αίτια ΟΚΑ είναι: 
οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, υπερτασική αιχμή, αρ-
ρυθμία, μηχανική επιπλοκή, πνευμονική εμβολή 
(εικ. 6).

Στη συνέχεια γίνεται κλινική εκτίμηση του ασθε-
νούς και ταξινόμησή του ανάλογα με το αν υπάρχει 
ή όχι συμφόρηση και αν υπάρχει ή όχι υποάρδευ-
ση. Εν συνεχεία κατατάσσεται σε μία από τις τέσ-
σερεις κατηγορίες όπως φαίνεται στην εικόνα 7.

Κοιλιακή δυσλειτουργία
-µειωµένη ελαστικότητα
-µειωµένη πλήρωση

Συστολική δυσλειτουργία

Νόσος Πνευµόνων, ΧΑΠ Σιδηροπενία ή αναιµία

Νεφρική δυσλειτουργία
Υπερφόρτωση όγκου

Γήρανση και αποκατάσταση

Παχυσαρκία και σαρκοπενία

Ψυχιατρικές διαταραχές
και κατάθλιψη

Βαλβίδες
∆υναµική ανεπάρκεια µιτροειδούς

Υπέρταση
∆ιαβήτης

Παραγωγή ROS

Αυξηµένη πίεση
Μη επαρκής ανταπόκριση της ΑΠ στην άσκηση 
Πνευµονική υπέρταση

Βαλβιδική δυσλειτουργία
Σκλήρυνση των βαλβίδων
Κοιλιακή - αρτηριακή σύζευξη

∆ιαταραχές αυτόνοµου
Χρονοτροπική δυσλειτουργία

Κολπική δυσλειτουργία

Καρδιακή 
ανεπάρκεια 

µε διατηρηµένο 
ΚΕ
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Ασθενείς µε υποψία ΑΗF

Επείγουσα φάση
µετά την πρώτη ιατρική επαφή

1.Καρδιογενές σοκ;
Κυκλοφορική υποστήριξη
• Φαρµακευτική 
• Μηχανική

2. Αναπνευστική  ανεπάρκεια;

Αναγνώριση οξείας αιτιολογίας:
• Οξύ στεφανιαίο σύνδροµο
• Υπερτασική κρίση
• Αρρυθµία
• Οξεία µηχανική αιτία
• Πνευµονική εµβολή

Άµεση φάση
(πρώτα 60–120 λεπτά)

Υποστήριξη µε αερισµό
• Οξυγόνο
• Μη επεµβατικός µε θετική
   πίεση αερισµός (CPAP/BiPAP)
• Μηχανικός αερισµός

Άµεση σταθεροποίηση
και µεταφορά στη ΜΕΘ/ΜΑΦ

Εικόνα 6. Άμεση εκτίμηση ασθενούς με Οξεία Καρδιακή Ανεπάρκεια και αναγνώριση πιθανού αιτίου. AHF=Acute Heart Failure, ΜΕΘ=Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 
CPAP=Continuous Positive Airway Pressure, BiPAP=Bilevel Positive Airway Pressure, ΜΑΦ=Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας

Εικόνα 7. Ταξινόμηση ασθενούς με Οξεία Καρδιακή Ανεπάρκεια ανάλογα με την ύπαρξη συμφόρησης και υποάρδευσης

Συµφόρηση (+)
Πνευµονική συµφόρηση
Ορθόπνοια/παροξυσµική νυχτερινή δύσπνοια
Περιφερικό (αµφίπλευρο) οίδηµα
∆ιάταση σφαγίτιδων φλεβών
Ηπατοµεγαλία
Συµφόρηση πυλών, ασκίτης
Ηπατοσφαγιτιδική παλινδρόµησηΣυµφόρηση ( – )

Υποάρδευση ( – )
ΖΕΣΤΟΣ-ΣΤΕΓΝΟΣ ΖΕΣΤΟΣ-ΥΓΡΟΣ

ΨΥΧΡΟΣ-ΣΤΕΓΝΟΣ ΨΥΧΡΟΣ-ΥΓΡΟΣ

Υποάρδευση (+)
Κρύα εφιδρωµένα άκρα
Ολιγοουρία
Νοητική σύγχυση
Ζάλη
Ασθενής καρδιακός ρυθµός
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Εικόνα 8. Θεραπευτικός αλγόριθμος της Οξείας Καρδιακής Ανεπάρκειας

«Υγρός» ασθενής «Στεγνός» ασθενής

ΝΑΙ ΝΑΙ

Επαρκής περιφερική αιµάτωση;

ΟΧΙ ΟΧΙ

«Υγροί» και «ζεστοί» ασθενείς 
(τυπικά µε αυξηµένη 

ή φυσιολογική συστολική αρτηριακή πίεση)

«Στεγνοί» και «ζεστοί»  
Επαρκής αιµάτωση=αντιστάθµιση

«Στεγνοί» και «ψυχροί»
Υποάρδευση
Υποογκοτικοί

Ανακατανοµή υγρών
στο αγγειακό δίκτυο

Κυριαρχεί 
η υπέρταση

Καρδιακή 
συσσώρευση υγρών

Κυριαρχεί 
η συµφόρηση

Προσαρµογή
από του στόµατος θεραπείας

Σκεφτείτε την πλήρωση µε υγρά
Σκεφτείτε τη χορήγηση ινοτρόπων

εάν ακόµη υποαρδεύονται

«Υγροί» και «ψυχροί» ασθενείς• Αγγειοδιασταλτικά
• ∆ιουρητικά 

• ∆ιουρητικά
• Αγγειοδιασταλτικά
• Υπερδιήθηση

(σκεφτείτε 
εάν υπάρχει
αντίσταση 
στα διουρητικά)

Συστολική αρτηριακή 
πίεση <90 mmHg

• Ινοτροπικός παράγοντας
• Σκεφτείτε τα αγγειοσυσπαστικά

σε αποφρακτικές περιπτώσεις
• ∆ιουρητικά 

(όταν η αιµάτωση διορθωθεί)
• Σκεφτείτε τη µηχανική υποστήριξη 

της κυκλοφορίας εάν δεν υπάρχει 
ανταπόκριση στην αγωγή

• Αγγειοδιασταλτικά
• ∆ιουρητικά
• Σκεφτείτε τον ινοτροπικό 

παράγοντα σε αποφρακτικές 
περιπτώσεις

Η περίπτωση επαρκούς άρδευσης χωρίς συμ-
φόρηση αποτελεί το ευνοϊκότερο σενάριο (εικ. 6, 
άνω αριστερό τεταρτημόριο), ενώ η ύπαρξη συμ-
φόρησης με επαρκή άρδευση αφορά στη μεγάλη 
πλειονότητα των ασθενών που προσέρχονται με 
οξεία καρδιακή ανεπάρκεια (άνω δεξί τεταρτημό-
ριο). Η ύπαρξη υποάρδευσης χωρίς συμφόρηση 
(εικ. 6, κάτω αριστερό τεταρτημόριο) είναι ασθε-
νείς με χαμηλή παροχή χωρίς να είναι συμφορη-
μένοι, ενώ στο κατώτερο δεξί τεταρτημόριο του 
σχήματος είναι οι ασθενείς με αυξημένη συμφό-
ρηση και μειωμένη άρδευση οι οποίοι εμφανίζουν 
την υψηλότερη θνητότητα.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση του ασθενούς 
με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια προτείνεται να 
γίνεται ανάλογα με την κλινική εκτίμηση και το 
τεταρτημόριο στο οποίο κατατάσσεται. Στους 
ασθενείς που έχουν επαρκή άρδευση χωρίς να 

έχουν συμφόρηση προτείνεται η χορήγηση από 
του στόματος της κλασικής θεραπείας της χρόνι-
ας καρδιακής ανεπάρκειας ενώ στους ασθενείς οι 
οποίοι εμφανίζουν μειωμένη άρδευση χωρίς όμως 
να είναι συμφορημένοι προτείνεται η χορήγηση 
υγρών προκειμένου να αντιμετωπισθεί η πιθανό-
τητα υπογκαιμίας. Σε περίπτωση που η άρδευση 
δεν αποκατασταθεί με τη χορήγηση ενδαγγεια-
κού όγκου τότε προτείνεται η επιπρόσθετη χορή-
γηση ινοτρόπων παραγόντων. 

Στην περίπτωση που ο ασθενής με οξεία καρ-
διακή ανεπάρκεια εμφανίζει επαρκή άρδευση αλ-
λά είναι συμφορημένος –που όπως αναφέρθηκε 
αποτελεί και την πλειονότητα των ασθενών με 
οξεία καρδιακή ανεπάρκεια– τότε διακρίνουμε 
δύο τύπους σε σχέση με την παθοφυσιολογική 
διαταραχή. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει ο 
αγγειακός τύπος που είναι η συνήθης περίπτωση 
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της υπερτασικής αιχμής και της εξ αυτής οξείας 
καρδιακής ανεπάρκειας, όπου και προτείνεται η 
χορήγηση αγγειοδιασταλτικών παραγόντων και 
διουρητικών, ενώ υπάρχει και ο καρδιακού τύπου 
παθοφυσιολογικός μηχανισμός που αφορά κυρί-
ως στη σταδιακή συμφόρηση του ασθενούς με 
χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και η οποία επίσης 
αντιμετωπίζεται με χορήγηση διουρητικών και 
αγγειοδιασταλτικών παραγόντων, ενώ προτείνε-
ται και η αιμοδιήθηση αν υπάρχει αντίσταση στα 
διουρητικά. Τέλος, οι ασθενείς με οξεία καρδιακή 
ανεπάρκεια οι οποίοι εμφανίζουν συμφόρηση και 
υποάρδευση αποτελούν τους ασθενείς με τη δυ-
σμενέστερη πρόγνωση και στους οποίους συστή-
νεται η χορήγηση ινοτρόπων παραγόντων και 
διουρητικών υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. 
Στους ασθενείς αυτούς - οι οποίοι αποτελούν ευ-
τυχώς ένα πολύ μικρό μόνο ποσοστό των ασθε-
νών που εμφανίζουν οξεία καρδιακή ανεπάρκεια 
- προτείνεται και η χρήση μηχανικής υποβοήθη-

σης εφόσον δεν ανταποκριθούν στη φαρμακευτι-
κή θεραπεία (εικ. 8). 

7. Συμπεράσματα

Συμπερασματικά οι νέες κατευθυντήριες οδηγί-
ες είναι σαφώς βασισμένες σε αποδείξεις, έχουν 
σε πρώτη προτεραιότητα την κλινική εκτίμηση 
του ασθενούς τόσο στη χρόνια καρδιακή ανεπάρ-
κεια όσο και στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, 
υποδεικνύουν και ενθαρρύνουν την ταχεία κλι-
νική αξιολόγηση, ιδίως στους ασθενείς με οξεία 
καρδιακή ανεπάρκεια ώστε να ξεκινήσει άμεσα 
η θεραπεία. Επίσης συστήνουν τον συνδυασμό 
των θεραπειών που έχουν εγνωσμένη αξία στη 
χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και τονίζουν ιδιαι-
τέρως τη σημασία της στενής παρακολούθησης 
του ασθενούς, προκειμένου να επιτευχθεί η μέ-
γιστη δυνατή συμμόρφωση ώστε να υπάρξει το 
μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαδικασία της γήρανσης σχετίζεται 
με μείωση της μυϊκής μάζας ή/και μυϊκής δύναμης και 
αντοχής, μια κατάσταση που καλείται σαρκοπενία. Ο 
ορισμός της σαρκοπενίας παραμένει ασαφής, καθώς 
ποικίλοι οργανισμοί/φορείς δίνουν διαφοροποιημέ-
νους ορισμούς και διαφορετικά όρια ανίχνευσης της 
σαρκοπενίας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συχνά 
ομοφωνία τόσο για τον επιπολασμό της όσο και για 
τις κατάλληλες μεθόδους πρόληψης και αντιμετώ-
πισής της. Στη συγκεκριμένη ανασκόπηση παρατί-
θενται οι διαφορετικοί ορισμοί της σαρκοπενίας, οι 
μέθοδοι αξιολόγησής της, οι παράγοντες κινδύνου 
που συνδέονται με την εμφάνισή της, οι επιπτώσεις 
που αυτή προκαλεί, αλλά και οι κυριότερες μέθοδοι 
αντιμετώπισής της.
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ABSTRACT Aging is strongly related to reduced mus-
cle mass and/or muscle strength, a condition known as 
sarcopenia. The definition of sarcopenia is not widely 
accepted, since several organizations and working 
groups adopt different definitions and propose different 
cutoff points for the identification of sarcopenia. As a 
result, there is no consistency regarding the prevalence 
of sarcopenia, and methods for prevention and treat-
ing sarcopenia have yet to be determined. The current 
review summarizes the different definitions of sarcope-
nia, methods of assessment, risk factors, and interven-
tions associated with improved health outcome.
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1. Εισαγωγή

Με τον όρο σαρκοπενία (σαρξ+πενία) νοείται 
η απώλεια μυϊκής μάζας και μυϊκής λειτουργί-
ας.1 Μολονότι η εν λόγω κατάσταση συναντάται 
συχνά σε ηλικιωμένα άτομα, υπάρχουν ποικίλοι 
παράγοντες που επάγουν την εμφάνισή της και 
σε νεαρότερες ηλικίες, όπως η μειωμένη φυσική 
δραστηριότητα και η δυσθρεψία. Αναφορικά με 
τον κλινικό ορισμό της σαρκοπενίας, δεν υπάρ-

χουν ευρέως αποδεκτά διαγνωστικά κριτήρια ή ε-
πίσημες κατευθυντήριες οδηγίες, με αποτέλεσμα 
πολλές φορές να καθυστερεί η αναγνώριση, αλλά 
και η αντιμετώπισή της. Γι’ αυτόν ακριβώς τον 
λόγο, δεν υπάρχουν πάντα σαφή επιδημιολογικά 
δεδομένα για τη συχνότητα εμφάνισης σαρκοπε-
νίας στον γενικό πληθυσμό. Υπολογίζεται πως 
κυμαίνεται από 5–13% στα άτομα 65–70 ετών, 
αγγίζοντας το 11–50% στις ηλικίες άνω των 80 ε-
τών, επηρεάζοντας περισσότερο από 50 εκατομ-
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μύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Ο αριθμός αυτός 
μάλιστα αναμένεται να εκτοξευθεί στα 200 εκα-
τομμύρια στην προσεχή 40κονταετία.2,3

Ενδεικτικά, ακολουθούν δημοσιευμένα κριτήρια 
για την αξιολόγηση της σαρκοπενίας από τρεις 
κύριους φορείς/οργανισμούς:

1.  Χαμηλά επίπεδα σκελετικής μυϊκής μάζας σε 
συνδυασμό με μειωμένη μυϊκή δύναμη ή με μει-
ωμένη σωματική απόδοση. Όταν συνυπάρ-
χουν και οι τρεις καταστάσεις, τίθεται διάγνω-
ση σοβαρού βαθμού σαρκοπενίας (European 
Working Group on Sarcopenia in Older People-
EWGSOP).4

2.  Χαμηλά επίπεδα σκελετικής μυϊκής μάζας 
και μειωμένη μυϊκή δύναμη (European Society 
for Clinical Nutrition and Metabolism Special 
Interest Groups-ESPEN-SIG).5

3.  Χαμηλά επίπεδα σκελετικής μυϊκής μάζας και 
μειωμένη μυϊκή λειτουργία. Η σαρκοπενία σχε-
τίζεται με μείωση της μυϊκής μάζας με ή χω-
ρίς ταυτόχρονη αύξηση της λιπώδους μάζας 
(International Working Group on Sarcopenia-
IWGS).6

2. Αξιολόγηση σαρκοπενίας

Στην πράξη, υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι, 
βάσει των οποίων αξιολογούνται οι τρεις κύριες 
παράμετροι της σαρκοπενίας, δηλαδή η μυϊκή 
μάζα, η μυϊκή δύναμη και η σωματική απόδοση. 
Αναλυτικότερα, ο υπολογισμός των επιπέδων 
μυϊκής μάζας γίνεται μέσω ανθρωπομετρήσεων 
(π.χ. περιφέρεια μυός στο μέσο του βραχίονα, 
περιφέρεια γαστροκνημίου μυός, δερματική πτυ-
χή τρικεφάλου μυός, δερματική πτυχή/περιφέ-
ρεια γαστροκνημίου μυός), μέσω βιοηλεκτρικής 
εμπέδησης-ΒΙΑ και μέσω απεικονιστικών μεθό-
δων (αξονική/μαγνητική τομογραφία, απορροφη-
σιομετρία ακτίνων Χ διπλής ενέργειας, DXA). Οι 
ανθρωπομετρικές μετρήσεις είναι λιγότερο αξιό-
πιστες και έχουν μικρότερη επαναληψιμότητα α-
πό τις υπόλοιπες μεθόδους, καθώς εξαρτώνται 
από την ικανότητα του ερευνητή.4 Παρόλ’ αυτά 
θεωρείται η λιγότερο χρονοβόρα και κοστοβόρα 
μέθοδος. Όσον αφορά στη ΒΙΑ, συνιστά μέθο-
δο που εκτιμά το ολικό σωματικό λίπος και την 
άλιπη μάζα σώματος, με το πλεονέκτημα ότι ο 

εξοπλισμός είναι φορητός και εύκολος στη χρή-
ση του. Οι τιμές αναφοράς προκύπτουν από τη 
μυϊκή μάζα διαιρούμενη με το ύψος2 και συνοψί-
ζονται ως εξής:7

• Άνδρες: 8,87 kg/m2

• Γυναίκες: 6,42 kg/m2

Περαιτέρω κατηγοριοποίηση του βαθμού σαρ-
κοπενίας μπορεί να γίνει ως ακολούθως:8

• Άνδρες: Σοβαρή σαρκοπενία: ≤8,50 kg/m2

Μέτρια σαρκοπενία: 8,51–10,75 kg/m2

Φυσιολογικά επίπεδα μυϊκής μάζας: ≥10,76 kg/m2

• Γυναίκες: Σοβαρή σαρκοπενία: ≤5,75 kg/m2

Μέτρια σαρκοπενία: 5,76–6,75 kg/m2

Φυσιολογικά επίπεδα μυϊκής μάζας: ≥6,76 kg/m2

Η μέθοδος DXA διαχωρίζει τη σωματική μάζα 
σε λιπώδη μάζα, οστική μάζα και άλιπη μάζα. 
Το κατώφλι για τον ορισμό χαμηλών επιπέδων 
μυϊκής μάζας διαφοροποιείται αναφορικά με 
τον υπό μελέτη πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα, ο 
Δείκτης Σκελετικής Μυϊκής Μάζας-SMI, o οποίος 
υπολογίζεται ως περιφερική μυϊκή μάζα/ύψος2 

συνιστά έναν αρκετά μελετημένο δείκτη για την 
αξιολόγηση της σαρκοπενίας. Τιμές SMI μικρό-
τερες από δύο τυπικές αποκλίσεις κάτω από τη 
μέση τιμή SMI νεαρού πληθυσμού αναφοράς, υ-
ποδεικνύουν σαρκοπενία και είναι οι ακόλουθες:9

• Άνδρες: 7,26 kg/m2

• Γυναίκες: 5,5 kg/m2.

Ο υπολογισμός της μυϊκής μάζας μπορεί επί-
σης να γίνει μέσω αξονικών/μαγνητικών τομογρα-
φιών, μέθοδοι που θεωρούνται ως gold standard 
για την εκτίμηση της μυϊκότητας. Ωστόσο η χρή-
ση τους περιορίζεται κυρίως για ερευνητικούς 
σκοπούς λόγω της περιορισμένης πρόσβασης, 
του κόστους και της έκθεσης στην ακτινοβολία. 
Ο δείκτης SMI εκφράζεται ως Δείκτης σκελετικών 
μυών 3ου οσφυϊκού σπονδύλου=εμβαδόν επιφά-
νειας μυών/ύψος2 (cm2/m2).

Η αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης περιλαμβάνει 
μεθόδους όπως η χειροδυναμομέτρηση-τιμές κά-
τω από 30 kg για τους άνδρες και 20 kg για τις 
γυναίκες θεωρούνται ενδεικτικές μειωμένης μυϊκής 
δύναμης10 –και η κάμψη/έκταση γονάτου, ενώ η 
εκτίμηση της σωματικής απόδοσης γίνεται βάσει 
δοκιμασιών όπως η ταχύτητα βάδισης– τιμές κά-
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τω από 1 m/s στη δοκιμασία βάδισης 6 μέτρων 
είναι ενδεικτικές σαρκοπενίας, το Short Physical 
Performance Battery (SPPB), η ανάβαση σκάλας και 
το χρονομετρημένο "get-up-and-go test".4

Επιπροσθέτως, υπάρχουν κάποιοι βιοχημικοί 
δείκτες που χρησιμοποιούνται, κυρίως ερευνητι-
κά, για την αξιολόγηση της μυϊκής μάζας, οι κυρι-
ότεροι από τους οποίους σχετίζονται με κάποιον 
από τους εμπλεκόμενους μηχανισμούς:

•  Δυσλειτουργία νευρομυϊκών συνάψεων (π.χ. 
C-terminal agrin fragment)

•  Διαταραχές ενδοκρινικού συστήματος (π.χ. τε-
στοστερόνη, αυξητική ορμόνη, ινσουλινομιμητι-
κός αυξητικός παράγοντας 1-IGF 1)

•  Αυξητικοί παράγοντες (π.χ. μυοστατίνη, ακτι-
βίνη Α και Β)

•  Ανατομικές αλλαγές των μυών (π.χ. κρεατινίνη, 
3-μεθυλο-ιστιδίνη)

•  Θρεπτικό προφίλ/ φυσική δραστηριότητα (π.χ. 
αλβουμίνη, σελήνιο, βιταμίνη D)

•  Φλεγμονή (π.χ. ιντερλευκίνη 6-IL 6, παράγοντας 
νέκρωσης όγκων α-TNFa).

Πρέπει να ληφθεί υπόψη όμως πως δεν είναι ε-
φικτή η ταυτοποίηση ενός μοναδικού δείκτη σαρ-
κοπενίας, καθώς πρόκειται για ένα πολύπλοκο 
φαινόμενο, στην παθογένεση του οποίου εμπλέ-
κονται ταυτόχρονα ποικίλοι μηχανισμοί.11

3. Μηχανισμός

Ο μηχανισμός πίσω από τη σαρκοπενία πα-
ραμένει, σε μεγάλο βαθμό, αδιευκρίνιστος. Στα 
ηλικιωμένα άτομα, η αιτιολογία της σαρκοπενίας 
είναι ως επί το πλείστον πολυπαραγοντική με κύ-
ριους παράγοντες κινδύνου την ανεπαρκή πρό-
σληψη ενέργειας και πρωτεΐνης και τη μειωμένη 
φυσική δραστηριότητα. Η σαρκοπενία μπορεί να 
θεωρηθεί πρωτοπαθής (ή σχετιζόμενη με την η-
λικία) όταν δεν υπάρχει κάποια αιτία που να την 
προκαλεί πέραν από την αύξηση της ηλικίας, και 
δευτεροπαθής όταν μία ή περισσότερες αιτίες ε-
μπλέκονται στην εμφάνισή της.4 Η ύπαρξη χρο-
νίων νόσων στην τρίτη ηλικία συμβάλλει ακόμη 
περισσότερο στην εξέλιξη της σαρκοπενίας, αφε-
νός γιατί οδηγεί σε περαιτέρω μείωση της φυσι-
κής δραστηριότητας, αφετέρου διότι αυξάνεται η 

παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών οδη-
γώντας σε αυξημένη πρωτεόλυση.12 Πιο συγκε-
κριμένα, καταστάσεις όπως η χρόνια αποφρα-
κτική πνευμονοπάθεια, ο σακχαρώδης διαβήτης, 
η χρόνια νεφρική νόσος, ο καρκίνος, η υπερλιπι-
δαιμία, η οστεοπόρωση, αλλά και καρδιαγγειακές 
νόσοι, προδιαθέτουν για μειωμένη μυϊκή μάζα και 
λειτουργικότητα.13 Επιπλέον, με την αύξηση της 
ηλικίας συντελούνται ορμονικές μεταβολές που 
οδηγούν σε μειωμένα επίπεδα ανδρογόνων και 
οιστρογόνων, επηρεάζοντας τις αναβολικές και 
καταβολικές διεργασίες στους σκελετικούς μυς, 
με αποτέλεσμα να μειώνεται τόσο η μυϊκή μάζα, 
όσο και η μυϊκή δύναμη. Λεπτομερέστερα, η μείω-
ση των επιπέδων της τεστοστερόνης, της αυξη-
τικής ορμόνης, αλλά και του ινσουλινομιμητικού 
παράγοντα 1 φαίνεται πως εμπλέκεται ενεργά 
στην παθογένεση της σαρκοπενίας.14 Γενετικοί 
και περιγεννητικοί παράγοντες, όπως συγκεκρι-
μένοι πολυμορφισμοί γονιδίων, το βάρος γέννη-
σης αλλά και η διάρκεια του θηλασμού φαίνεται 
πως σχετίζονται με την εμφάνιση σαρκοπενίας 
στην τρίτη ηλικία.15 Μάλιστα, αποτελέσματα συ-
στηματικής ανασκόπησης έδειξαν πως κάθε ένα 
κιλό αύξησης βάρους γέννησης σχετιζόταν αντί-
στοιχα με μια μέση αύξηση της τάξεως των 0,86 
kg στη δύναμη λαβής.16 Επιπροσθέτως, ερευνη-
τικά δεδομένα συνδέουν τη χαμηλή πρόσληψη 
βιταμίνης D με μειωμένη λειτουργικότητα στην 
τρίτη ηλικία.17

4. Σαρκοπενική παχυσαρκία

Ιδιαίτερα θα πρέπει να τονιστεί η σχέση με-
ταξύ της παχυσαρκίας και σαρκοπενίας. Η α-
πώλεια μυϊκής μάζας δεν συνοδεύεται πάντα με 
μείωση των αποθεμάτων λίπους στον οργανισμό. 
Αντιθέτως, η λιπώδης μάζα μπορεί να είναι στα-
θερή ή ακόμα και αυξημένη, οδηγώντας σε μια 
κατάσταση γνωστή ως σαρκοπενική παχυσαρ-
κία, ενώ υπολογίζεται πως αφορά περίπου στο 
18% των γυναικών και στο 43% των ανδρών.18 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί κάποιος να έχει 
σταθερό βάρος, αλλά να εμφανίζει έντονα σημά-
δια αδυναμίας εξαιτίας διαταραγμένης αναλογί-
ας μυϊκής/λιπώδους μάζας. Τα ηλικιωμένα άτο-
μα, πιο «ευαίσθητα» σε αλλαγές της σύστασης 
σώματος, πέραν από την απώλεια μυϊκότητας, 
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εμφανίζουν και αλλαγές στη μυϊκή σύσταση, με 
αρκετά συχνή τη λιπώδη διήθηση των μυών, γε-
γονός που υποβαθμίζει την ποιότητα των μυών 
και σχετίζεται με μειωμένη σωματική απόδοση. 
Αποτελέσματα έρευνας σε 2.208 άτομα άνω των 
55 ετών, έδειξαν πως το αυξημένο σωματικό λί-
πος συσχετιζόταν με μειωμένη δύναμη (δύναμη 
λαβής), και με μειωμένη ταχύτητα βάδισης.19 Με 
την πάροδο των χρόνων υπάρχει η τάση αύξη-
σης του ενδοκοιλιακού λίπους, με αποτέλεσμα 
την εμφάνιση ινσουλινοαντίστασης και την παρα-
γωγή προφλεγμονωδών ουσιών που με τη σειρά 
τους οδηγούν σε μειωμένη σύνθεση μυϊκής μάζας 
και μεταβολικές διαταραχές.20 Ο φαύλος αυτός 
κύκλος αυτός συνεχίζεται, καθώς η σαρκοπενία 
μειώνει την ικανότητα φυσικής δραστηριότητας, 
οδηγώντας σε μειωμένη καύση θερμίδων, αυξάνο-
ντας την πιθανότητα παχυσαρκίας.21 Επομένως, 
ο συνδυασμός παχυσαρκίας και σαρκοπενίας αυ-
ξάνει συνεργικά τη θνητότητα και τη θνησιμότη-
τα,22 με αποτελέσματα πρόσφατης μετα-ανάλυ-
σης να τονίζουν πως η αύξηση της θνησιμότητας 
από κάθε αιτία λόγω σαρκοπενικής παχυσαρκίας 
αγγίζει το 24%.23

5. Η σαρκοπενία ως παράγων κινδύνου

Ωστόσο, πέραν από την ταυτόχρονη ή μη ύ-
παρξη παχυσαρκίας, η σαρκοπενία καθαυτή, 
είναι παράγοντας κινδύνου με δυσμενείς επιδρά-
σεις στη γενικότερη υγεία και ποιότητα ζωής των 
ατόμων. Η μείωση της λειτουργικότητας, οδηγεί 
σε περιορισμό των δυνατοτήτων και των καθημε-
ρινών ασχολιών, με αποτέλεσμα να επιδρά άμε-
σα και στην ψυχολογία των ατόμων αυτών.

Επιπλέον, η σαρκοπενία αυξάνει την πιθανότη-
τα εμφάνισης άλλων νόσων, γεγονός που ενισχύ-
εται από αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών, 
σύμφωνα με τις οποίες η μειωμένη σωματική 
απόδοση, μετρούμενη μέσω χειροδυναμομέτρη-
σης, ταχύτητας βάδισης αλλά και δοκιμασιών ι-
σορροπίας, αύξανε την πιθανότητα εμφάνισης 
καταγμάτων, καρδιαγγειακών παθήσεων, εισα-
γωγής σε νοσοκομεία ή ιδρύματα, ενώ επιδρούσε 
αρνητικά και στη γνωστική λειτουργία των ατό-
μων.24 Η απώλεια μυϊκής μάζας παίζει σημαντικό 
ρόλο στην εμφάνιση του συνδρόμου της «ευπά-

θειας των ηλικιωμένων», καθώς συνιστά σημαντι-
κή παράμετρό του. Η σαρκοπενία οδηγεί σε μει-
ωμένη αντοχή, σε μειωμένη φυσική δραστηριότη-
τα και μειωμένη κινητικότητα εμποδίζοντας τις 
καθημερινές δραστηριότητες και προκαλώντας 
προβλήματα σε επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης, ό-
πως για παράδειγμα στις οικιακές εργασίες και 
στην οδήγηση. Δεν πρέπει λοιπόν να παραγνω-
ρίζεται το γεγονός πως η σαρκοπενία στην τρίτη 
ηλικία αυξάνει πολύ το κόστος της υγειονομικής 
περίθαλψης, κάτι το οποίο θα μπορούσε να απο-
φευχθεί με προγράμματα προαγωγής της υγείας, 
ούτως ώστε να προληφθούν ή να βελτιωθούν 
παράμετροι που σχετίζονται με τη σαρκοπενία 
και να αυξηθεί η επιβίωση των ατόμων αυτών.25

6. Πρόληψη και αντιμετώπιση σαρκοπενίας

Ποικίλες είναι οι παρεμβάσεις που κατά και-
ρούς προτείνονται για την αντιμετώπιση της 
σαρκοπενίας στην τρίτη ηλικία, και κυρίως βασί-
ζονται σε συνδυασμό σωστής και επαρκούς δια-
τροφής με κατάλληλη άσκηση για μεγιστοποίηση 
των αποτελεσμάτων. Αναλυτικότερα, παρεμβά-
σεις που έχουν γίνει σε ηλικιωμένα σαρκοπενι-
κά άτομα περιλαμβάνουν ασκήσεις αντιστάσε-
ων τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα με 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώς 
βελτιώνουν τη σωματική απόδοση και λειτουρ-
γικότητα.26,27 Σημειώνεται πως η προπόνηση με 
αντιστάσεις θεωρείται ασφαλής και αποτελεσμα-
τική για τα σαρκοπενικά ηλικιωμένα άτομα αρκεί 
να πληρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας.28 
Βάσει συστάσεων, οι ασκήσεις αντίστασης πρέ-
πει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα σετ 8–12 
επαναλήψεων από κάθε μεγάλη μυϊκή ομάδα και 
πρέπει να επαναλαμβάνονται 2–3 μη συνεχόμε-
νες ημέρες την εβδομάδα.29 Επίσης, η αερόβια 
άσκηση, όπως το περπάτημα και η κολύμβηση 
βελτιώνει τον μεταβολικό έλεγχο, μειώνει το οξει-
δωτικό στρες και αυξάνει τη μυϊκή ινσουλινοευαι-
σθησία,30 και προτείνεται 3–5 φορές/εβδομάδα α-
πό 20–30 λεπτά/ημέρα, αναλόγως της έντασης.31

Πέραν από τα ευεργετικά οφέλη της άσκησης, 
η διατροφή είναι εξίσου σημαντική για την πρό-
ληψη και τη βελτίωση της σαρκοπενίας. Με την 
αύξηση της ηλικίας παρατηρείται συχνά μείωση 
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της όρεξης, πρόωρος κορεσμός και δυσγευσία, 
με απόρροια να μην καλύπτονται πάντα οι α-
παιτούμενες ημερήσιες συστάσεις για πρόσληψη 
πρωτεΐνης σε αυτόν τον πληθυσμό. Αναφορικά 
με τις διατροφικές παρεμβάσεις, η πρόσληψη α-
μινοξέων διακλαδισμένης αλύσου, όπως η λευκί-
νη (η οποία βρίσκεται σε μεγάλη ποσότητα στην 
πρωτεΐνη του ορού γάλακτος), σε συνδυασμό με 
ασκήσεις αντιστάσεων, φαίνεται πως επιδρούν 
θετικά στη μυϊκή μάζα32 ενώ παρόμοια αποτε-
λέσματα έχουν βρεθεί και για την πρόσληψη β-
υδρόξυ-β-μεθυλοβουτυρικού οξέος, την αργινίνη 
και τη λυσίνη, αν και η γενίκευση των αποτελε-
σμάτων είναι αμφιλεγόμενη, λόγω μικρού αριθ-
μού δείγματος των μελετών.33,34 Η αποκατάστα-
ση τυχόν μειωμένων επιπέδων της βιταμίνης D 
είναι υψίστης σημασίας, καθώς βελτιώνεται η μυ-
ϊκή ισχύς και μειώνεται ο κίνδυνος πτώσεων και 
καταγμάτων,35 ενώ η κατανάλωση ω-3 λιπαρών 
οξέων και κρεατίνης είναι πολλά υποσχόμενη για 
την καταπολέμηση της σαρκοπενίας.36 Όσον α-
φορά στη συνολική ημερήσια πρόσληψη πρωτε-
ΐνης, 1,0–1,2 g/kg/ημέρα ή 25–30 g καλής ποιότη-
τας πρωτεΐνης ανά γεύμα φαίνεται πως προλαμ-
βάνουν την εμφάνιση της σαρκοπενίας.32,37,38

Επιπλέον, η φαρμακολογική προσέγγιση για την 
καταπολέμηση της σαρκοπενίας περιλαμβάνει 
διάφορες ουσίες, όπως αναστολείς μυοστατίνης, 
τεστοστερόνη, αναστολείς του μετατρεπτικού 
ενζύμου της αγγειοτενσίνης κ.λπ. Ωστόσο δεν υ-
πάρχουν σαφή ερευνητικά δεδομένα που να υπο-
στηρίζουν τη χρήση αυτών στην κλινική πράξη.39

7. Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, καθώς ολοένα και μεγαλύτε-
ρο μέρος του πληθυσμού «αγγίζει» την τρίτη ηλι-
κία, η ερευνητική κοινότητα έρχεται αντιμέτωπη 
με την πρόληψη και την εμφάνιση της σαρκο-
πενίας. Η έγκαιρη ανίχνευση των σαρκοπενικών 
ατόμων, ή εκείνων που βρίσκονται σε κίνδυνο 
εμφάνισης σαρκοπενίας, θα οδηγήσει στην ορθή 
εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων ά-
σκησης και διατροφής, ώστε να προληφθούν οι 
επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής 
τους. Ωστόσο, χρειάζεται ακόμη αρκετή έρευνα 
στο πεδίο αυτό, για να αποσαφηνιστεί ποιο είναι 
το βέλτιστο υγιεινοδιαιτητικό πρόγραμμα που 
πρέπει να ακολουθείται για την ενίσχυση των 
σαρκοπενικών ατόμων.
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Πρωκτική ραγάδα
Η.Ε. Κατσούλης, Ι.Γ. Καραϊτιανός
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Σάββας», Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ιδιοπαθής ραγάδα του πρωκτού εί-
ναι μία κοινή καλοήθης πάθηση που απαντάται ε-
ξίσου στα δύο φύλα, ιδιαίτερα σε νέους ενηλίκους. 
Πρόκειται για γραμμοειδή εξέλκωση του πρωκτο-
δέρματος στη μέση γραμμή, που οφείλεται σε χρόνια 
ισχαιμία και συνοδεύεται συχνά από υπερτονία του 
έσω σφιγκτήρα. Σπανιότερα άτυπες πρωκτικές ραγά-
δες μπορεί να αποτελούν εκδήλωση νόσου Crohn, σε-
ξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων ή κακοήθειας. 
Η τυπική συμπτωματολογία είναι έντονο άλγος και 
ήπια αιμορραγία κατά τη διάρκεια της αφόδευσης. 
Η θεραπευτική προσέγγιση αρχικά πρέπει να είναι 
πάντα συντηρητική με υγιεινοδιαιτητικά μέτρα και 
τοπική εφαρμογή χημικών παραγόντων που επιφέ-
ρουν χαλάρωση των λείων μυϊκών ινών του έσω σφι-
γκτήρα. Η συντηρητική αγωγή πρέπει να διαρκεί του-
λάχιστον 6–8 εβδομάδες και μπορεί να επαναληφθεί 
επί υποτροπής των συμπτωμάτων. Οι ραγάδες που 
είναι ανθεκτικές στη φαρμακευτική αγωγή χρήζουν 
χειρουργικής αντιμετώπισης. Στους ασθενείς με υπερ-
τονία του έσω σφιγκτήρα η ενδεικνυόμενη επέμβαση 
είναι η έσω πλάγια σφιγκτηροτομή, ενώ σε ασθενείς με 
υποτροπή ραγάδας μετά από έσω πλάγια σφιγκτηρο-
τομή ή με υποτονία του έσω σφιγκτήρα, ενδείκνυται 
ο πρωκτοδερματικός κρημνός.

Anal fissure
I.E. Katsoulis, I.G. Karaitianos

Department of SurgicalOncology, “St. Savvas” Cancer 
Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT Anal fissure is a common benign condition 
that equally affects both sexes, especially young adults. 
It is a linear ulceration of the anal skin at the midline 
due to chronic ischaemia and is often associated with 
increased tone of the internal anal sphincter. Atypical 
fissures may manifest Crohn’s disease, sexually transmit-
ted infections or malignancy. Excruciating anal pain and 
minor bleeding during defecation are typical symptoms 
of anal fissure. Therapeutic approach should always be 
conservative along with local application of chemical 
agents which cause relaxation of the internal sphincter 
muscle fibers. Conservative treatment should be applied 
for 6–8 weeks and could be repeated in cases of recur-
rent symptoms. Anal fissures which are resistant to medi-
cal agents warrant surgical treatment. Lateral internal 
sphincterotomy is the procedure of choice for patients 
with increased internal anal sphincter tone. In contrast, 
anal advancement flap is recommended for patients with 
a history of sphincterotomy who present with a recurrent 
fissure or those patients with a primary fissure and de-
creased internal sphincter tone.
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1. Εισαγωγή 

Η ραγάδα του πρωκτού είναι μία κοινή καλο-
ήθης πάθηση που απαντάται με συχνότητα 11–13% 
και στα δύο φύλα, ιδιαίτερα σε νέους ενηλίκους. 
Πρόκειται για μία γραμμοειδή εξέλκωση του πρω-
κτοδέρματος κάτωθεν της οδοντωτής γραμμής. 

Το 90% των ραγάδων του δακτυλίου εντοπίζο-
νται οπισθίως στην 6η ώρα, το 10% προσθίως 
στη 12η ώρα και σε ποσοστό 1% μπορεί να συ-
νυπάρχουν δύο ραγάδες στις ανωτέρω θέσεις.1 Η 
ραγάδα διακρίνεται σε οξεία και χρόνια. Η οξεία 
ραγάδα είναι επιφανειακή διάβρωση του πρωκτι-
κού επιθηλίου, με ομαλά χείλη, ενώ χρόνια θεω-
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ρείται η ραγάδα όταν τα συμπτώματα επιμένουν 
για διάστημα μεγαλύτερο των 6 εβδομάδων (ή 
κατ’ άλλους 3 μηνών) και είναι βαθύτερη εξέλ-
κωση με υπεγερμένα χείλη και ορατές μυϊκές ίνες 
του έσω σφιγκτήρα στον πυθμένα της. Επιπλέον, 
η χρόνια ραγάδα συχνά συνοδεύεται από βλάβες 
όπως η υπερτροφική πρωκτική θηλή και τα δο-
ρυφόρα δερματικά ράκη. Άτυπες ραγάδες μπο-
ρεί να είναι πολλαπλές, ανώμαλες, μεγάλες και 
σε θέσεις εκτός μέσης γραμμής. Οι ραγάδες που 
εμφανίζονται σε άτυπες θέσεις θα πρέπει να ε-
γείρουν την υπόνοια συνοδών νόσων, ιδιαίτερα 
νόσου Crohn, σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοση-
μάτων ή κακοήθειας.

2. Αιτιολογία-Παθογένεια 

Η ακριβής αιτιολογία της τυπικής καλοήθους 
ραγάδας παραμένει άγνωστη. Η παλαιά θεωρία 
του τραυματισμού του επιθηλίου (π.χ. από σκλη-
ρά κόπρανα) και εγκατάσταση φαύλου κύκλου 
πόνου και σπασμού του έσω σφιγκτήρα μπορεί 
να δικαιολογήσει μόνο ένα μικρό ποσοστό ραγά-
δων. Σε μία μελέτη, η μανομετρία σε ασθενείς με 
ραγάδες έδειξε ότι ο έσω σφιγκτήρας σε ποσο-
στό 19% των ανδρών και 42% των γυναικών είχε 
φυσιολογικό ή ελαττωμένο τόνο ηρεμίας.2 Η πλέ-
ον σύγχρονη θεωρία για την αιτιοπαθογένεια της 
ραγάδας ενοχοποιεί τη χρόνια ισχαιμία κατά την 
οπίσθια συνένωση της μέσης γραμμής, η οποία 
μπορεί να επιταθεί από υπερτονία του έσω σφι-
γκτήρα.1 Πράγματι, με χρήση Laser Doppler βρέ-
θηκε ελαττωμένη αιματική ροή στο σημείο της 
ραγάδας στο 85% των ασθενών.3 Σπανιότερα, η 
ραγάδα μπορεί να προκαλείται από νόσο Crohn,4 
τραύμα, σεξουαλικώς μεταδιδόμενη λοίμωξη (σύ-
φιλη, HIV), φυματίωση, κακοήθεια ή ως ανεπιθύ-
μητη ενέργεια της νικορανδίλης (nicorandil), αγ-
γειοδιασταλτικού φαρμάκου που χρησιμοποιείται 
για τη θεραπεία της στηθάγχης.5 Προηγηθείσα 
χειρουργική επέμβαση στον πρωκτό με αποτέ-
λεσμα απώλεια της ελαστικότητας του πρωκτο-
δέρματος μπορεί να προδιαθέτει σε σχηματισμό 
ραγάδας. Μία από τις συχνότερες αιτίες επανε-
πέμβασης μετά από αιμορροϊδοπηξία κατά Longo 
είναι ο πόνος και η αιμορραγία που οφείλονται σε 
δημιουργία ραγάδας ή εξέλκωσης.6

3. Διάγνωση

Το πλέον τυπικό σύμπτωμα της ραγάδας είναι 
ο έντονος πόνος κατά την αφόδευση, που συνή-
θως χρειάζεται χρονικό διάστημα μερικών ωρών 
για να υποχωρήσει. Η αιμορραγία και ο κνησμός 
αποτελούν πολύ συχνά συνοδά συμπτώματα. Η 
επισκόπηση συνήθως αποκαλύπτει την ύπαρξη 
ραγάδας αλλά η δακτυλική εξέταση και η πρω-
κτοσκόπηση δεν είναι εύκολες, ιδιαίτερα στην ο-
ξεία φάση. Η διαφορική διάγνωση πρέπει να πε-
ριλαμβάνει την AIN (anal intraepithelial neoplasia), 
τη νόσο Crohn και άλλες καταστάσεις ανοσοκα-
ταστολής. Η κυτταρολογική εξέταση ξεσμάτων 
του πρωκτικού επιθηλίου από την περιοχή της 
βλάβης και βιοψία τυχόν ύποπτων βλαβών είναι 
απαραίτητες. Η μανομετρία μπορεί με ακρίβεια 
να μετρήσει τον τόνο ηρεμίας του έσω σφιγκτή-
ρα και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ρα-
γάδας.2,7 Το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα του 
πρωκτού (EAUS), είναι πολύ χρήσιμο για τη με-
λέτη των σφιγκτήρων, ιδιαίτερα σε γυναίκες που 
έχουν γεννήσει φυσιολογικά ή σε ασθενείς με ι-
στορικό επεμβάσεων της ορθοπρωκτικής χώρας 
ή κάκωση του περινέου.8

4. Συντηρητική θεραπεία

4.1. Υγιεινοδιαιτητικά μέτρα

Τα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα αποτελούν την αρ-
χική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της πρω-
κτικής ραγάδας. Επί δυσκοιλιότητας απαιτείται 
δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες και μπορεί να 
χρειαστούν υπακτικά όπως ψύλλιο και λακτου-
λόζη. Η τοπική καθαριότητα με εδρόλουτρα κα-
θώς και η χρήση αλοιφών τοπικού αναισθητικού 
με ή χωρίς στεροειδές μπορούν να επιτύχουν ε-
πούλωση της οξείας ραγάδας σε διάστημα ενός 
μηνός σε ποσοστό έως και 80% των ασθενών αλ-
λά στους μισούς περίπου από αυτούς η ραγάδα 
υποτροπιάζει.1

4.2. Χημική σφιγκτηροτομή

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι 
χημικοί παράγοντες που επιφέρουν χαλάρωση 
των λείων μυϊκών ινών του έσω σφιγκτήρα. Ο τό-
νος του έσω σφιγκτήρα διατηρείται από συμπα-
θητική α-αδρενεργική διέγερση και η χαλάρωσή 
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του γίνεται μέσω παρασυμπαθητικής διέγερσης, 
συμπαθητικών β-αδρενεργικών υποδοχέων και 
αναστολής εισόδου ιόντων ασβεστίου στα μυϊκά 
κύτταρα.1

4.3. Νιτρώδη

Η τρινιτρική γλυκερίνη (GTN) και ο δινιτρικός 
ισοσορβίτης (ISDN) δρουν ως ανασταλτικοί νευ-
ροδιαβιβαστές στον έσω σφιγκτήρα και έχουν 
παρασκευαστεί υπό τη μορφή αλοιφής για τοπι-
κή εφαρμογή. Τα νιτρώδη ευνοούν την επούλωση 
των ραγάδων ελαττώνοντας τον μυϊκό σπασμό 
και βελτιώνοντας την αιματική ροή. Η εφαρμογή 
αλοιφής GTN 0,2% δύο φορές ημερησίως για 6–8 
εβδομάδες επιτυγχάνει επούλωση της ραγάδας 
σε ποσοστό 40–80%, αλλά μετά το πέρας της 
θεραπείας έχουν σημειωθεί υποτροπές σε πο-
σοστό 17–45% εντός 36 εβδομάδων.9–11 Η πλέον 
συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια των νιτρωδών εί-
ναι η εμφάνιση κεφαλαλγίας, στους μισούς του-
λάχιστον από τους ασθενείς, λόγω εγκεφαλικής 
αγγειοδιαστολής. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, 
όπως υποτασικά επεισόδια, ταχυπαλμία, ζάλη 
και πρωκτικός ερεθισμός, καθιστούν δυσχερή την 
ολοκλήρωση της θεραπείας σε σημαντικό ποσο-
στό ασθενών.1 

4.4. Ανταγωνιστές αντλίας ασβεστίου

Οι ανταγωνιστές της αντλίας ασβεστίου ελατ-
τώνουν τις μυϊκές συσπάσεις αναστέλλοντας 
τη μετακίνηση των ιόντων ασβεστίου μέσα στα 
μυϊκά κύτταρα και μπορούν να επιφέρουν έως 
και 30% ελάττωση στον τόνο ηρεμίας του έσω 
σφιγ κτήρα.1 Αναφέρεται ότι η τοπική εφαρμογή 
διλτιαζέμης 2% μπορεί να επουλώσει τη χρόνια 
ραγάδα στο 70% των ασθενών.12 Τα τοπικά σκευ-
άσματα ανταγωνιστών αντλίας ασβεστίου, λόγω 
της απουσίας ανεπιθύμητων ενεργειών, αποτε-
λούν την εναλλακτική επιλογή σε ασθενείς που 
δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα νιτρώδη.

4.5. Αλλαντική τοξίνη

Η ενδοτοξίνη τύπου Α του Clostridium botuli
num ή αλλαντική τοξίνη, προκαλεί ταχεία μυϊκή 
παράλυση λόγω της εκλεκτικής δέσμευσής της 
με προσυναπτικές χολινεργικές νευρικές ίνες. 
Επιτυγχάνεται παρατεταμένη (6–8 εβδομάδες) 

αλλά αναστρέψιμη παράλυση του έσω σφιγκτή-
ρα, η οποία βοηθά στην επούλωση της ραγά-
δας.13–15 Η τοξίνη ενίεται απευθείας στον έσω 
σφιγκτήρα ή κατ΄ άλλους στο μεσοσφιγκτηριακό 
διάστημα σε δόσεις από 5 έως 40 IU. Πλήρης ε-
πούλωση της ραγάδας επιτυγχάνεται σε ποσο-
στό 50–83%.13–15 Σε περίπτωση που η τοξίνη ενε-
θεί στον έξω σφιγκτήρα, μπορεί να δημιουργηθεί 
παροδική ακράτεια. Στο 25% των ασθενών που 
αντιμετωπίζονται με την αλλαντική τοξίνη, η ρα-
γάδα υποτροπιάζει σε διάστημα ενός έτους.1

4.6. Αναστολείς 5φωσφοδιεστεράσης

Τα φάρμακα αυτά αναστέλλουν τη διάσπαση 
του c-GMP σε GMP, αυξάνοντας την ενδοκυτ-
τάρια συγκέντρωσή του στις λείες μυϊκές ίνες, 
προκαλώντας τη χάλασή τους. Σε μία μελέτη, η 
τοπική χρήση διαλύματος 10% σιλντεναφίλης σε 
ασθενείς με ραγάδα πρωκτού, ελάττωσε τον τό-
νο ηρεμίας του έσω σφιγκτήρα έως και 18%, στο 
94% των ασθενών.16 Η χρήση φαρμάκων αυτής 
της κατηγορίας για την αντιμετώπιση της πρω-
κτικής ραγάδας, δεν έχει προς το παρόν καθιε-
ρωθεί και χρειάζονται περισσότερες κλινικές με-
λέτες. 

Η συντηρητική θεραπεία και η «χημική σφιγ-
κτηροτομή» πρέπει να αποτελούν την αρχική 
προσέγγιση στη χρόνια ραγάδα του πρωκτού, 
ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς, σε ασθενείς 
με προηγούμενο ιστορικό ακράτειας ή χειρουργι-
κής επέμβασης στον πρωκτό και σε γυναίκες πο-
λύτοκες ή με ιστορικό δυσχερούς φυσιολογικού 
τοκετού. Η συστηματική ανασκόπηση και μετα-
ανάλυση όλων των τυχαιοποιημένων μελετών 
που περιέλαβαν σκέλος μη χειρουργικής αντιμε-
τώπισης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι φαρ-
μακευτικές μέθοδοι είναι πολύ λιγότερο αποτελε-
σματικές από τη χειρουργική σφιγκτηροτομή ως 
προς την επούλωση της ραγάδας, χωρίς όμως να 
συνοδεύονται από τον κίνδυνο ακράτειας.17

4.7. Διέγερση οπισθίου κνημιαίου νεύρου

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η διαδερμική η-
λεκτρική διέγερση του οπισθίου κνημιαίου νεύρου 
(posterior tibial nerve stimulation, PTNS) μπορεί να 
αποτελέσει αποτελεσματική συντηρητική μέθο-
δο αντιμετώπισης της χρόνιας πρωκτικής ραγά-
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δας.18 Οι Ruiz-Tovar J και Llavero C δημοσίευσαν 
τυχαιοποιημένη συγκριτική μελέτη PTNS έναντι 
τοπικής εφαρμογής τρινιτρικής γλυκερίνης σε α-
σθενείς με χρόνια πρωκτική ραγάδα για διάστημα 
8 εβδομάδων και πέτυχαν ποσοστά επούλωσης 
87,5% και 65,0%, αντίστοιχα.19 Παρόλ’ αυτά, η 
PTNS δεν αποτελεί ακόμη καθιερωμένη θεραπευ-
τική μέθοδο ευρείας εφαρμογής για την πρωκτική 
ραγάδα.

5. Χειρουργική θεραπεία 

5.1. Διαστολή 

Η διαστολή του πρωκτού (μέθοδος Peter Lord) 
υπό αναισθησία, αποτέλεσε μέθοδο αντιμετώπι-
σης της χρόνιας ραγάδας από χειρουργούς στο 
παρελθόν, αλλά θεωρείται σήμερα ακατάλληλη 
λόγω της μεγάλης (έως και 28%) πιθανότητας 
δημιουργίας σοβαρής ακράτειας.1 Πράγματι, με-
λέτες με ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα ασθενών 
που έχουν υποβληθεί σε διαστολή έχουν δείξει σε 
σημαντικά ποσοστά κατακερματισμό ή ακανό-
νιστη λέπτυνση και καταστροφή του έσω σφιγ-
κτήρα.1 Αντίθετα, η επαναλαμβανόμενη ελεγχό-
μενη διαστολή με μπαλόνι (Hydropneumatic anal 
dilatation, HAD) προτείνεται ως εναλλακτική μέ-
θοδος που μπορεί να εφαρμοσθεί στο εξωτερικό 
ιατρείο με καλά αποτελέσματα.20 

5.2. Πλάγια έσω σφιγκτηροτομή

Αποτελεί τη "gold standard" επέμβαση για την α-
ντιμετώπιση της χρόνιας πρωκτικής ραγάδας από 
τα τέλη της δεκαετίας του ’80. Διατέμνονται μυϊ-
κές ίνες του έσω σφιγκτήρα σε πλάγια θέση (3η ή 
9η ώρα) είτε διά της «κλειστής» είτε διά της «ανοι-
κτής» προσπέλασης οι οποίες θεωρούνται εξίσου 
αποτελεσματικές.21 Το ποσοστό υποτροπής της 
ραγάδας μετά από έσω πλάγια σφιγκτηροτομή 
είναι πολύ χαμηλό κυμαινόμενο από 0–7,5%. Η ε-
πέμβαση έχει χαμηλή μετεγχειρητική νοσηρότητα 
αλλά μπορεί να δημιουργηθεί άλλοτε άλλου βαθ-
μού ακράτεια. Σε μία μετα-ανάλυση 22 μελετών 
υπολογίσθηκε συνολικά ακράτεια σε ποσοστό 
14% των ασθενών. Η ακράτεια στα αέρια ανήλθε 
σε ποσοστό 9% των ασθενών, ακράτεια στερεών 
κοπράνων σε λιγότερο από 1%, ακράτεια υδα-
ρών κοπράνων επίσης σε λιγότερο από 1%, ενώ 

οι υπόλοιποι ασθενείς είχαν επεισόδια ακούσιας 
μικροδιαφυγής στην περιπρωκτική χώρα.22 Στην 
τυπική επέμβαση η διατομή των ινών του έσω 
σφιγκτήρα γίνεται έως την οδοντωτή γραμμή αλ-
λά εναλλακτικά μπορεί να περιοριστεί στο μήκος 
της ραγάδας. Έχει αποδειχθεί ότι η περιορισμένη 
σφιγκτηροτομή υστερεί ως προς την επούλωση 
της ραγάδας αλλά προφυλάσσει από την ακρά-
τεια.23 Η διατομή του έσω σφιγκτήρα στις γυναί-
κες τείνει να είναι περισσότερο εκτεταμένη λόγω 
ανατομικώς βραχύτερου πρωκτικού καναλιού.24 
Ως εκ τούτου, η επιλογή της επέμβασης αυτής 
στις γυναίκες πρέπει να γίνεται μόνο μετά από 
εξάντληση των φαρμακευτικών μεθόδων και η 
σφιγκτηροτομή να είναι βραχεία, περιοριζόμενη 
αυστηρά στην έκταση της ραγάδας, χωρίς να ε-
πεκτείνεται προς την οδοντωτή γραμμή. Όσον 
αφορά στις σύγχρονες βλάβες, όπως η υπερτρο-
φική πρωκτική θηλή και τα δορυφόρα δερματικά 
ράκη, μια προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη ανέ-
δειξε καλύτερα αποτελέσματα στους ασθενείς 
που αυτές εκτέμνονται κατά την επέμβαση της 
έσω πλάγιας σφιγκτηροτομής.25 

5.3. Εκτομή της ραγάδας και αλλαντική τοξίνη

Η εκτομή της ραγάδας και η διήθηση του έσω 
σφιγκτήρα με αλλαντική τοξίνη μπορεί να θερα-
πεύσει μέχρι και 90% των ανθεκτικών σε φαρμα-
κευτική θεραπεία ραγάδων και η μέθοδος μπο-
ρεί να εφαρμοσθεί και υπό τοπική αναισθησία.26 
Επιπλέον, ταυτοποιείται ιστολογικά η φύση της 
ραγάδας.

5.4.  Πρωκτοδερματικός κρημνός 
(VY advancement flap) 

Η μέθοδος της κινητοποίησης πρωκτοδερματι-
κού κρημνού ενδείκνυται σε περιπτώσεις που υ-
πάρχει ουλώδης στένωση της πρωκτικής εξόδου 
ή σφιγκτηριακή κάκωση.1 Επιπλέον, είναι κατάλ-
ληλη μέθοδος για υποτροπιάζουσες ραγάδες μετά 
από σφιγκτηροτομή και σε ασθενείς με πρωτοπα-
θείς ραγάδες που παρουσιάζουν στη μανομετρία 
χαμηλή πίεση ηρεμίας του έσω σφιγ κτήρα.1 Η ε-
πέμβαση αυτή δεν έχει τον κίνδυνο ακράτειας της 
σφιγκτηροτομής και ως εκ τούτου έχει προταθεί 
ως εναλλακτική χειρουργική θεραπεία μετά από 
αποτυχία της φαρμακευτικής αγωγής.27
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5.5. Υποδόριος διατομή της ραγάδας

Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει ένας υποδόριος 
πόρος επεκτεινόμενος προς το ουραίο (πρωκτο-
δερματικό) άκρο της χρόνιας ραγάδας εντός του 
συνοδού δερματικού ράκους αλλά και υποβλεν-
νογονίως προς την οδοντωτή γραμμή. Η απλή 
διάνοιξη αυτού του πόρου χωρίς να συνοδεύ-
εται από σφιγκτηροτομή αναφέρεται ως υπο-
δόριος διατομή της ραγάδας και σε μία εισαγω-
γική σειρά ασθενών είχε άριστα αποτελέσματα. 
Συγκεκριμένα, μόνο 2 από 109 ασθενείς χρειά-
στηκαν επανεγχείρηση για εμμένοντα συμπτώ-
ματα, ενώ κανένας ασθενής δεν παρουσίασε 
ακράτεια.28 H μέθοδος, παρά τα προφανή πλε-
ονεκτήματά της, δεν έχει προς το παρόν ευρεία 
εφαρμογή και χρειάζονται επιπλέον κλινικές με-
λέτες για να αξιολογηθεί επαρκώς. 

5.6. Οπίσθια σφιγκτηροτομή

Η διατομή των ινών του έσω σφιγκτήρα στον 
πυθμένα της ραγάδας είχε προταθεί παλαιότε-
ρα αλλά πλέον συστήνεται μόνο για περιπτώσεις 
που η ραγάδα συνοδεύεται από οπίσθιο διαμεσο-
σφιγκτηριακό απόστημα ή συρίγγιο.1 Η οπίσθια 
σφιγκτηροτομή έχει βραδύτερο χρόνο επούλω-
σης από την πλάγια (περισσότερο από 6 εβδομά-
δες), ποσοστά ακράτειας που κυμαίνονται από 
5–28% και ποσοστό υποτροπής έως 13%. 

Πρόσφατες μελέτες, που συγκρίνουν τις διά-
φορες μεθόδους χειρουργικής αντιμετώπισης της 
πρωκτικής ραγάδας, καταλήγουν στο συμπέρα-
σμα ότι με τις κατάλληλες ενδείξεις και τη σωστή 
προεγχειρητική εκτίμηση, η πλάγια έσω σφιγκτη-
ροτομή και εναλλακτικά ο πρωκτοδερματικός 
κρημνός αποτελούν τις μεθόδους εκλογής.29,30 

6.  Κατευθυντήριες οδηγίες 
για την αντιμετώπιση 
της χρόνιας πρωκτικής ραγάδας 

Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερι-
κανικής Ένωσης Χειρουργών παχέος εντέρου και 
ορθού έχουν ως εξής.31

1.  Η φαρμακευτική θεραπεία είναι ασφαλής, έχει 
λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες και συνήθως θα 
πρέπει να είναι το πρώτο βήμα (Βαθμός τεκ-
μηρίωσης 1B). 

2.  Οι ραγάδες μπορούν να αντιμετωπίζονται με 
τοπικά νιτρώδη αν και αυτά μόνο οριακά υ-
περτερούν του placebo ως προς την επούλω-
ση. (Βαθμός τεκμηρίωσης 1Α). Οι ασθενείς που 
δεν ανταποκρίνονται στα νιτρώδη πρέπει να 
παραπέμπονται για ενέσεις αλλαντικής τοξί-
νης ή χειρουργική θεραπεία.

3.  Οι ραγάδες μπορεί να αντιμετωπίζονται με το-
πικούς αναστολείς αντλίας ασβεστίου οι οποί-
οι έχουν χαμηλότερη συχνότητα ανεπιθύμη-
των ενεργειών από τα νιτρώδη. Δεν υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία ότι οι αναστολείς αντλίας α-
σβεστίου υπερτερούν του placebo ως προς την 
επούλωση. (Βαθμός τεκμηρίωσης 1B). Οι ρα-
γάδες μπορεί επίσης να αντιμετωπίζονται με 
χορήγηση αναστολέων αντλίας ασβεστίου από 
του στόματος. Η πρακτική αυτή όμως συνο-
δεύεται από μεγαλύτερη συχνότητα ανεπιθύ-
μητων ενεργειών, ενώ τα ποσοστά επούλωσης 
των ραγάδων είναι χαμηλότερα συγκριτικά με 
την τοπική εφαρμογή.

4.  Η ένεση αλλαντικής τοξίνης έχει συνδεθεί 
με υψηλότερα ποσοστά επούλωσης από το 
placebo. Δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τη 
δόση, το ακριβές σημείο χορήγησης, τον αριθ-
μό των ενέσεων και την αποτελεσματικότη-
τα. (Βαθμός τεκμηρίωσης 1C). Στους ασθενείς 
στους οποίους αποτυγχάνει η θεραπεία με ε-
νέσεις αλλαντικής τοξίνης συνιστάται χειρουρ-
γική θεραπεία.

5.  Η πλάγια έσω σφιγκτηροτομή αποτελεί τη χει-
ρουργική θεραπεία εκλογής για τις ανθεκτικές 
πρωκτικές ραγάδες (Βαθμός τεκμηρίωσης 1A). 

6.  Η «ανοικτή» και η «κλειστή» προσπέλαση έχουν 
παρόμοια αποτελέσματα (Βαθμός τεκμηρίω-
σης 1A). 

7.  Η προσαρμοσμένη στο μήκος της ραγάδας 
πλάγια έσω σφιγκτηροτομή έχει ως αποτέλε-
σμα παρόμοια ή χειρότερα ποσοστά επούλω-
σης και λιγότερη ακράτεια από την παραδοσι-
ακή σφιγκτηροτομή που φτάνει έως την οδο-
ντωτή γραμμή (Βαθμός τεκμηρίωσης 2B). 

8.  Εναλλακτικές της πλάγιας έσω σφιγκτηροτο-
μής χειρουργικές μέθοδοι είναι ο πρωκτοδερ-
ματικός κρημνός και η υποδόριος διατομή της 
ραγάδας. (Βαθμός τεκμηρίωσης 2C). 
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9.  Η χειρουργική θεραπεία σαφώς υπερτερεί της 
φαρμακευτικής και μπορεί να εφαρμόζεται α-
πευθείας και όχι μόνο επί αποτυχίας της φαρ-
μακευτικής αγωγής. (Βαθμός τεκμηρίωσης 1A). 

Εν κατακλείδι, παρατίθεται ο εξής θεραπευτι-
κός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση της ιδιοπα-
θούς χρόνιας πρωκτικής ραγάδας.32

Η αρχική θεραπευτική προσέγγιση πρέπει να 
είναι συντηρητική, με τοπική εφαρμογή νιτρωδών 
ή εναλλακτικά αναστολέων διαύλων ασβεστίου 
για 6–8 εβδομάδες, σε συνδυασμό με υγιεινοδιαι-
τητικά μέτρα. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, 
δεύτερη γραμμή θεραπείας πρέπει να είναι η ένε-
ση αλλαντικής τοξίνης, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους 
ασθενείς, σε ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό 
ακράτειας ή χειρουργικής επέμβασης στον πρω-
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Λήψη αποφάσεων 
στη δημόσια υγεία 
και ηθικοί προβληματισμοί
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η δημόσια υγεία αφορά σε πληθυσμι-
ακές ομάδες ή και σε ολόκληρο τον πληθυσμό μιας 
χώρας. Οι αποφάσεις για τη δημόσια υγεία λαμβάνο-
νται έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία των επιστη-
μονικών δεδομένων. Στον σχεδιασμό προγραμμάτων 
προαγωγής υγείας στόχο αποτελεί η εξασφάλιση του 
βέλτιστου επιπέδου υγείας για τον πληθυσμό με το 
χαμηλότερο δυνατό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη τους 
διαθέσιμους πόρους. Οι αποφάσεις θα πρέπει να τεκ-
μηριώνονται επιστημονικά αλλά οφείλουν επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες και τις πο-
λιτισμικές αξίες. Κατά τον σχεδιασμό πολιτικών δη-
μόσιας υγείας ιδιαίτερα σημαντικός κρίνεται ο ρόλος 
των φιλοσοφικών και ηθικών αρχών. Ο ρόλος θεμελι-
ωδών αρχών της βιοηθικής όπως της αυτονομίας και 
της δικαιοσύνης φανερώνεται μέσα από καίρια ηθικά 
διλήμματα όπως αυτά που σχετίζονται με την κατα-
νομή περιορισμένων πηγών στο κοινωνικό σύνολο, με 
τη λήψη μέτρων για την τροποποίηση επιζήμιων για 
το άτομο συμπεριφορών και με τον περιορισμό της 
αυτονομίας του ατόμου για την προστασία τρίτων. Οι 
αρχές βιοηθικής αποτελούν σημαντικό εργαλείο για 
την ηθική αιτιολόγηση των αποφάσεων και παρεμβά-
σεων στον τομέα της δημόσιας υγείας.
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ABSTRACT Public health is concerned more with pop-
ulations and communities than with individuals, and 
more with health promotion and prevention than with 
cure. Public health decisions have to be evidencebased 
and the results of research should be carefully translated 
into health promotion interventions. There is the need 
to exercise power to ensure the health and wellbeing of 
populations and at the same time to protect populations’ 
rights. In public health philosophical and ethical prin-
ciples have a prominent role in ethical decisionmaking. 
The role of these principles become clear in cases where 
public health encounters serious ethical dilemmas, such 
as rationing scarce resources, influencing individuals to 
change their behavior and infringing their right to au-
tonomy to diminish disease transmission. This article 
provides an overview of public health decisionmaking 
methods and an analysis of the main moral principles 
that affect public health decisions and interventions.
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1. Εισαγωγή

Με τον όρο δημόσια υγεία ορίζεται το σύνολο 
των οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολι-
τείας και της κοινωνίας, που είναι επιστημονικά 

τεκμηριωμένες και αποβλέπουν στην πρόληψη 
νοσημάτων, στην προστασία και την προαγω-
γή της υγείας του πληθυσμού, στην αύξηση του 
προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής.1,2 Στον σχεδιασμό πολιτικών 
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προαγωγής υγείας στόχο αποτελεί η διασφάλι-
ση του μέγιστου υγειονομικού οφέλους για τον 
πληθυσμό με τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο και 
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, λαμβάνοντας 
υπόψη τους διαθέσιμους πόρους. Η λήψη απο-
φάσεων στη δημόσια υγεία πραγματοποιείται 
με γνώμονα θεμελιώδεις φιλοσοφικές αρχές και 
αρχές βιοηθικής. Ωστόσο πολύ συχνά κατά τον 
σχεδιασμό πολιτικών δημόσιας υγείας εγείρο-
νται ηθικοί προβληματισμοί και ορισμένες αρχές 
παρουσιάζονται αντιφατικές και έρχονται σε 
σύγκρουση. Ο τρόπος ζωής των ατόμων και οι 
επιλογές τους όπως και η κοινωνική θέση τους 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση 
της υγείας τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ανι-
σότητες στην υγεία του πληθυσμού. Οι αποφά-
σεις δημόσιας υγείας καλούνται να άρουν αυτές 
τις ανισότητες, διασφαλίζοντας τη δικαιοσύνη 
και την αυτονομία. Στο δεύτερο τμήμα της ερ-
γασίας θα γίνει αναφορά στις ηθικές και φιλοσο-
φικές αρχές που σχετίζονται με τις αποφάσεις 
στη δημόσια υγεία και στη συνέχεια θα αναλυ-
θούν οι κυριότερες από αυτές.

2. Μέθοδος λήψης αποφάσεων

Η λήψη αποφάσεων στη δημόσια υγεία τείνει 
να βασίζεται ολοένα και περισσότερο στα επι-
στημονικά δεδομένα που προκύπτουν από την 
έρευνα. Η προώθηση της ερευνητικά τεκμηριω-
μένης ιατρικής αφορά τόσο στην κλινική πρακτι-
κή όσο και στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση 
δράσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία.3 Η 
χρήση και ενσωμάτωση των ερευνητικών δεδομέ-
νων στον σχεδιασμό προγραμμάτων προαγωγής 
υγείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για υπηρε-
σίες δημόσιας υγείας υψηλής ποιότητας και απο-
τελεσματικότητας. Η τεκμηριωμένη με ερευνητι-
κά αποτελέσματα επένδυση σε οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους έχει αποδειχθεί ότι είναι 
περισσότερο υπεύθυνη και αποτελεσματική.4,5 

Η υιοθέτηση της ερευνητικά τεκμηριωμένης 
κλινικής ιατρικής οδήγησε στη συνέχεια στη χρή-
ση των ερευνητικών δεδομένων στη δημόσια 
υγεία και συγκεκριμένα στη διαμόρφωση πολι-
τικών δημόσιας υγείας και στην προαγωγή υγεί-
ας.6 Στη λήψη μέτρων που αφορούν στη δημό-

σια υγεία, μονάδα αναφοράς δεν αποτελεί πλέ-
ον το άτομο αλλά μια πληθυσμιακή ομάδα, μια 
κοινότητα ή ακόμη και o πληθυσμός μιας χώρας. 
Οι αποφάσεις της δημόσιας υγείας λαμβάνονται 
από την Πολιτεία ή από το αρμόδιο όργανο δι-
οίκησης μιας πληθυσμιακής ομάδας, με γνώμο-
να το συνολικό όφελος της εκάστοτε ομάδας. Ο 
μεγάλος αριθμός ατόμων που είναι πιθανό να 
επηρεάσει ένα μέτρο δημόσιας υγείας καθιστά 
ιδιαίτερα μεγάλη την ανάγκη για προσεκτική και 
ασφαλή λήψη αποφάσεων στη δημόσια υγεία.7 
Οι καλές προθέσεις και οι πιθανές θεωρίες από 
μόνες τους αποτελούν ανεπαρκή βάση για τη 
λήψη αποφάσεων για δημόσια προγράμματα τα 
οποία επηρεάζουν τις ζωές των άλλων.8

Στην καθημερινή κλινική πράξη, ένα άτομο απο-
φασίζει συνήθως να υποβληθεί σε ένα μέτρο προ-
ληπτικού χαρακτήρα αν η ευεργετική δράση είναι 
ισχυρή και μάλλον βέβαιη. Το κάθε άτομο αξιολο-
γεί αν η μικρή πιθανότητα ανεπιθύμητης έκβασης 
εξ αιτίας του μέτρου, εμπίπτει στα πλαίσια της ε-
πικινδυνότητας, που ο καθένας αποφασίζει να έ-
χει στη ζωή του. Η απόφαση της εφαρμογής μιας 
συγκεκριμένης πράξης για τη διάγνωση ή τη νο-
σηλεία ενός ατόμου, βασίζεται στη συνεκτίμηση 
της προσδοκώμενης ωφέλειας και του κόστους 
που απορρέουν από αυτή την πράξη, σε σχέση 
με το προσδοκώμενο όφελος ή κόστος εάν δεν α-
κολουθηθεί. Οι τυχόν ανεπιθύμητες συνέπειες της 
πράξης προσμετρούνται στο κόστος. 

Στην κλινική ιατρική τα δεδομένα τεκμηριώνο-
νται με προοπτικές έρευνες ή με τυχαιοποιημέ-
νες μελέτες ασθενών-μαρτύρων. Ωστόσο όταν η 
έρευνα αρχίζει να αφορά στην κοινότητα οι έ-
ρευνες ασθενών μαρτύρων είναι συχνά ακατάλ-
ληλες,9 ενώ ο σχεδιασμός προοπτικών μελετών 
σε τομείς της δημόσιας υγείας καθίσταται συχνά 
αδύνατος.10 Στη δημόσια υγεία ο τρόπος με τον 
οποίο καταλήγουμε στα στοιχεία βάσει των ο-
ποίων διαμορφώνονται οι αντίστοιχες πολιτικές 
και πραγματοποιείται η προαγωγή υγείας είναι 
αρκετά πιο περίπλοκος. Η ενημερωμένη από τα 
επιστημονικά δεδομένα απόφαση περιλαμβάνει 
τη χρήση των επιστημονικών δεδομένων σε συν-
δυασμό με την εμπειρία, τα δεδομένα από τις ή-
δη παρεχόμενες υπηρεσίες δημόσιας υγείας, την 
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τρέχουσα γνώση γύρω από θέματα υγείας της 
κοινότητας, τα χαρακτηριστικά του τόπου και 
της κοινότητας και τις πολιτικές και οικονομι-
κές συνθήκες.11 Στη δημόσια υγεία, πέρα από τη 
χρήση ερευνητικών δεδομένων που αφορούν α-
ποκλειστικά στην παροχή φροντίδας υγείας, με-
λετώνται και πολιτικές που σχετίζονται με άλλα 
θέματα, τα οποία επηρεάζουν την κατάσταση 
της υγείας όπως τα οικονομικά και τα περιβαλ-
λοντικά θέματα.9

Έχει αποδειχθεί ότι δεν αρκεί η εξαγωγή συ-
μπερασμάτων από τις έρευνες που αφορούν 
στη δημόσια υγεία αλλά απαιτείται και η σωστή 
ερμηνεία και κατάλληλη χρήση της γνώσης αυ-
τής από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 
και χάραξης πολιτικής.12 Η διαμόρφωση πολι-
τικών δημόσιας υγείας περιλαμβάνει τα εξής 
βήματα: τον εντοπισμό του προβλήματος, την 
αναζήτηση των διαθέσιμων σχετικών ερευνητι-
κών δεδομένων, τη διαπίστωση της ποιότητας 
αυτών και την εξαγωγή συμπερασμάτων εξ αυ-
τών, τη διερεύνηση για την ύπαρξη πιθανών 
λύσεων, την εφαρμογή της βέλτιστης λύσης και 
τέλος την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της εφαρμογής αυτής.13 Για καθένα από αυτά τα 
βήματα απαιτούνται τα αντίστοιχα επιστημονι-
κά δεδομένα τα οποία προκύπτουν από έρευνες 
διαφορετικού περιεχομένου και μεθοδολογίας. 
Ωστόσο στις μελέτες που αφορούν στη δημόσια 
υγεία τα αποτελέσματα συχνά είναι διφορούμε-
να και δεν δίνουν συγκεκριμένη απάντηση ή λύ-
ση.14 Η βασιζόμενη σε δεδομένα λήψη αποφάσε-
ων στη δημόσια υγεία [Evidence-based decision 
making (EBDM)] ενσωματώνει τα επιστημονικά 
ευρήματα στην καθημερινή πρακτική και σε ό-
λα τα επιμέρους βήματα του προγραμματισμού, 
της εφαρμογής και αξιολόγησης και μπορεί να 
οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική χρήση των πό-
ρων καθώς και βελτιωμένα αποτελέσματα στην 
υγεία της κοινότητας.14 Η έρευνα που αφορά 
στη δημόσια υγεία υπολείπεται προς το παρόν 
της αντίστοιχης της κλινικής ιατρικής, τόσο σε 
αριθμό όσο και σε ποιότητα, γεγονός που αυ-
ξάνει τις αμφιβολίες σχετικά με την αποτελε-
σματικότητα των προτεινόμενων μέτρων.15 Η 
χρήση της καλύτερης και πλέον έγκυρης διαθέ-
σιμης πληροφορίας αποτελεί μια αναγκαιότητα 

κατά τη λήψη αποφάσεων στη δημόσια υγεία. 
Σύμφωνα με έρευνα, πηγή της πληροφόρησης 
των αρμόδιων για θέματα δημόσιας υγείας σε 
κρατικές και τοπικές υπηρεσίες υγείας είναι τα 
ηλεκτρονικά σεμινάρια και τα εργαστήρια ενώ 
κύρια πηγή των ερευνητών στα πανεπιστήμια 
και νοσοκομεία αποτελούν άρθρα από επιστη-
μονικά περιοδικά.16

Η προσεκτική και ενδελεχής διερεύνηση και 
ταυτοποίηση των κριτηρίων βάσει των οποίων 
πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις, όπως τα 
επιστημονικά δεδομένα, το κόστος και η αναμε-
νόμενη αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή 
των αποφάσεων, αποτελεί βασική προϋπόθεση 
για την ενσωμάτωσή τους στη λήψη της τελικής 
απόφασης.17 Η λήψη αποφάσεων με γνώμονα 
αποκλειστικά τα επιστημονικά δεδομένα και η 
εξαγωγή συμπερασμάτων από τον μέσον όρο 
των αποτελεσμάτων μπορεί να μας οδηγήσει σε 
ερμηνευτικά σφάλματα και παραλείψεις.18 Τα 
υπάρχοντα δεδομένα υποδεικνύουν ότι πληθυ-
σμιακές ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
ανταποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο στην ί-
δια παρέμβαση19 και απαιτείται ιδιαίτερη προ-
σοχή κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 
Σύμφωνα με έρευνες που ιεραρχούν τα κριτήρια 
κατά τη λήψη αποφάσεων στη Δημόσια Υγεία, 
δίδεται έντονη έμφαση στην αρχή της ισότητας 
ενώ στη συνέχεια λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπό-
ψη τα κριτήρια της διαύγειας, της ειλικρίνειας 
και της συνέπειας. Σημαντική συνεχίζει να θεω-
ρείται και η ποιότητα και εγκυρότητα των χρη-
σιμοποιούμενων δεδομένων.20

3. Αρχές βιοηθικής

Η δημόσια υγεία σε αντίθεση με την κλινική ια-
τρική και νοσηλευτική, έχει ως αντικείμενο πλη-
θυσμιακές ομάδες και όχι μεμονωμένα άτομα. Τα 
τελευταία έτη γίνεται προσπάθεια να διευρυνθεί 
το φάσμα της ηθικής κατά την παροχή φροντί-
δας υγείας και να εστιασθεί με πιο άμεσο τρόπο 
στα προβλήματα δημόσιας υγείας.21 Σε αντίθεση 
με την παραδοσιακή έννοια της βιοηθικής η ο-
ποία επικεντρώνεται στη σχέση του επαγγελμα-
τία υγείας με τον ασθενή, αντικείμενο της ηθικής 
της δημόσιας υγείας αποτελεί ο σχεδιασμός και 
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η εφαρμογή μέτρων που να προωθούν την υγεία 
του πληθυσμού και η μελέτη των δομών και των 
συνθηκών που προωθούν ή παρεμποδίζουν τη 
δημιουργία μιας υγιούς κοινωνίας.22

Συχνά παρατηρείται αντίθεση μεταξύ ατομικού 
και συλλογικού συμφέροντος και η ηθική αιτιολό-
γηση (moral reasoning) των αποφάσεων αποτέ-
λεσε αντικείμενο πολλών φιλοσοφικών προσεγ-
γίσεων και θεωριών. Τρεις βασικές φιλοσοφικές 
προσεγγίσεις που θέτουν διαφορετικούς στόχους 
είναι: ο ωφελιμισμός (utilitarianism), σύμφωνα 
με τον οποίο οι αποφάσεις θα πρέπει να κρίνο-
νται εκ του αποτελέσματος που αναμένεται στην 
ποιότητα ζωής του πληθυσμού (wellbeing), ο φι-
λελευθερισμός (liberalism), που θέτει ως βασικό 
στόχο τον σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα και 
ευκαιρίες και ο κοινοτισμός (communitarianism) 
που πρεσβεύει στη διατήρηση της καλής κοινω-
νικής δομής και λειτουργίας.23

Σημαντικότατο ρόλο στις διάφορες φιλοσοφι-
κές προσεγγίσεις έχουν οι ηθικές αρχές, οι οποί-
ες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
ηθική αιτιολόγηση των αποφάσεων που σχετί-
ζονται με τη δημόσια υγεία.24 Στη διεθνή βιβλιο-
γραφία έχει περιγραφεί πλήθος ηθικών αρχών, 
όπως οι αρχές της αυτονομίας (autonomy), του 
ωφελέειν (beneficence), του μη βλάπτειν (non-
maleficence), της δικαιοσύνης (justice), της χρησι-
μότητας (utility),25 της αλληλεγγύης (solidarity),25 
της προφύλαξης (precautionary principle),26 της 
αμοιβαιότητας (reciprocity principle), της διαφά-
νειας (transparency principle) και της λήψης των 
λιγότερο περιοριστικών και εξαναγκαστικών μέ-
τρων (least restrictive or coercive means).27

Η ηθική αρχή του ωφελέειν προϋποθέτει ότι 
τα αναμενόμενα οφέλη στα άτομα και την κοι-
νωνία συνολικά μεγιστοποιούνται και οι πιθανές 
βλάβες ελαχιστοποιούνται. Η αρχή αυτή συμπε-
ριλαμβάνει τη χρήση των διαθέσιμων επιστη-
μονικών δεδομένων για την επίτευξη ατομικής 
και κοινωνικής υγείας και ευεξίας. Η αρχή του 
μη βλάπτειν περιλαμβάνει την αποφυγή ζημιο-
γόνων πράξεων για το άτομο.24 Η αρχή της αυ-
τονομίας πηγάζει από τον σεβασμό της ατομι-
κής ελευθερίας και βασίζεται στο δικαίωμα του 

αυτοκαθορισμού. Σύμφωνα με την αρχή της δι-
καιοσύνης, η δίκαιη κατανομή του οφέλους από 
την έρευνα και από τα προγράμματα δημόσιας 
υγείας χαρακτηρίζεται από τη χρησιμότητα για 
όλο το ενδιαφερόμενο τμήμα του πληθυσμού. 
Σύμφωνα με θεωρίες για την αρχή της δικαιο-
σύνης, η κοινωνία έχει την υποχρέωση να διορ-
θώνει τυχόν ανισότητες που προκύπτουν κατά 
τη διανομή των διαθέσιμων υπηρεσιών υγείας 
ούτως ώστε υπηρεσίες όπως ο προσυμπτωμα-
τικός έλεγχος να είναι διαθέσιμες και για το τμή-
μα του πληθυσμού που δεν έχει πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας.23 

4. Επίλυση συγκρούσεων

Κατά τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της 
Δημόσιας Υγείας ανακύπτουν ηθικά ζητήματα 
που σχετίζονται με τη διαχείριση διαφορετι-
κών και αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων. 
Η αποτελεσματική διαχείριση τέτοιων συγκρού-
σεων αναμένεται να συμβάλει στη διατήρηση 
της εμπιστοσύνης του κοινού στις πολιτικές 
προαγωγής υγείας. Οι ηθικές αρχές, αν και ση-
μαντικές για τη λήψη ηθικών αποφάσεων στον 
χώρο της δημόσιας υγείας, δεν άρουν πλήρως 
τους σχετικούς προβληματισμούς. Σημαντικός 
προβληματισμός προκύπτει όταν διαφορετι-
κές ηθικές αρχές οδηγούν στη λήψη διαφορε-
τικών αποφάσεων. Για την ηθική αιτιολόγηση 
των αποφάσεων σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν 
περιγραφεί διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως 
η χρήση θεωριών που βασίζονται σε μια ηθική 
αρχή (π.χ. ωφελιμισμός), θεωριών εξισορρό-
πησης (balancing theories) ή επίλυσης των συ-
γκρούσεων (conflicting appeals theories) και η ι-
εράρχηση των ηθικών αρχών (lexical ordering or 
ranking).24,28

Σύμφωνα με τους Childress et al29 σημαντικό-
τατα κριτήρια για την υιοθέτηση ή μη μέτρων 
δημόσιας υγείας είναι η αποτελεσματικότητα 
(effectiveness) και αναγκαιότητα (necessity) αυ-
τών, η αναλογικότητα (proportionality), η ηπιότε-
ρη παραβίαση ηθικών αξιών (least infringement) 
και η αιτιολόγηση της επιλογής στους εμπλε-
κόμενους (public justification). Συγκεκριμένα, το 
προς υιοθέτηση μέτρο θα πρέπει να αναμένεται 
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ότι θα επιτύχει τον σκοπό του (αποτελεσματικό-
τητα), ότι το αναμενόμενο όφελος για τη δημό-
σια υγεία είναι σημαντικότερο από την παραβί-
αση του όποιου δικαιώματος ή τον μη σεβασμό 
της όποιας ηθικής αξίας (αναλογικότητα), ότι η 
υιοθέτηση του συγκεκριμένου μέτρου κρίνεται 
απαραίτητη (αναγκαιότητα), ότι δεν υπάρχει ε-
ναλλακτική που να συνεπάγεται λιγότερο έντο-
νη/σημαντική παραβίαση ηθικών αξιών ή δικαι-
ωμάτων (ηπιότερο μέτρο) και ότι τα εμπλεκό-
μενα μέρη έχουν ενημερωθεί και κατανοήσει την 
παραβίαση και τις αιτίες που οδηγούν σε αυτή, 
σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας (αιτιολόγηση 
επιλογής στους εμπλεκόμενους). Όταν με την 
υιοθέτηση ενός μέτρου το όφελος για τη δημό-
σια υγεία δεν αναμένεται με βεβαιότητα, διότι 
και οι σχετικοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία που 
καλείται να προλάβει δεν είναι επιστημονικά ε-
πιβεβαιωμένοι, αλλά αναμενόμενοι, εφαρμογής 
τυγχάνει η αρχή της προφύλαξης. Η αρχή της 
προφύλαξης αναφέρεται σε προληπτική δράση 
σε συνθήκες επιστημονικής αβεβαιότητας.30,31 
Ως παράδειγμα υιοθέτησης μέτρου που αγγίζει 
τα όρια της ηθικής διότι ο σχετικός κίνδυνος δεν 
είναι επιβεβαιωμένος θα μπορούσε να θεωρηθεί 
η απομόνωση ατόμων του στενού περιβάλλο-
ντος θανόντα από τον ιό Έμπολα, χωρίς να είναι 
εξακριβωμένο ότι τα άτομα αυτά ήταν φορείς 
του ιού.32 

Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τους ηθικούς 
προβληματισμούς που σχετίζονται με την υιοθέ-
τηση μέτρων για την προστασία της δημόσιας 
υγείας. Έμφαση δίνεται στην αρχή της αυτονο-
μίας, τη σημαντικότερη αρχή του δικαίου της 
υγείας και κατ’ επέκταση της σύγχρονης πρα-
κτικής.33

5.  Αρχή της αυτονομίας και προστασία 
του δημοσίου συμφέροντος

Στον χώρο των ιατροβιολογικών επιστημών, 
η αυτονομία νοείται συχνά ως το δικαίωμα των 
ατόμων να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με 
τη ζωή και την υγεία τους.34 Δικαιώματα όπως 
η αξιοπρέπεια, το δικαίωμα αυτοκαθορισμού, 
εμπιστευτικότητας και ιδιωτικότητας θεωρού-

νται άμεσα συνδεδεμένα με την αυτονομία του 
ατόμου.35

Κατά τη λήψη αποφάσεων στην κλινική πρά-
ξη, όπως και στην έρευνα, δίδεται συνήθως προ-
τεραιότητα στην αυτονομία του ατόμου, κάτι το 
οποίο δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο κατά 
τη λήψη αποφάσεων σχετικών με την προστα-
σία της δημόσιας υγείας.36 Σε όλα τα νομικά συ-
στήματα, όπως και σε διεθνές επίπεδο επιβάλ-
λονται περιορισμοί στην ατομική ελευθερία για 
την πρόληψη κάποιου σημαντικού για το κοινό 
κινδύνου.37 Στα πλαίσια των πολιτικών δημόσιας 
υγείας η μετάθεση της λήψης απόφασης από τα 
άτομα στις ηγεσίες των πληθυσμιακών ομάδων, 
θέτει a priori ένα θέμα αυτονομίας του ατόμου 
σε θέματα υγείας.38 Η εφαρμογή της αρχής του 
ωφελιμισμού στη λήψη αποφάσεων δημόσιας υ-
γείας θέτει ένα ακόμη θέμα: Τον ορισμό τον ορί-
ων περιορισμού της αυτονομίας.39,40 Υπάρχουν 
αποφάσεις δημόσιας υγείας που φθάνουν στα 
όρια του ατομικού εξαναγκασμού, ακόμη και σε 
πλήρη περιορισμό της ατομικής ελευθερίας με 
ποινικοποίηση της μη συμμόρφωσης. Ένα πα-
ράδειγμα περιορισμού της ατομικής ελευθερίας, 
που αφορά στη χώρα μας αλλά και σε πολλές 
άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι η υποχρεωτική 
απομόνωση ή νοσηλεία ασθενών με μολυσματι-
κό νόσημα.41,42 Στην περίπτωση αυτή ισχύει η 
αρχή ότι όταν υπάρχει μείζων και εμφανής α-
πειλή για το σύνολο, η σωτηρία του είναι υπέρ-
τατη ανάγκη (Κικέρων: Salus populi suprema lex, 
δηλαδή υπέρτατος νόμος η σωτηρία του λαού). 

Το συλλογικό συμφέρον άλλοτε καταργεί το, 
σύμφυτο με την ατομική αυτονομία, δικαίωμα 
στην εργασία. Ως παράδειγμα αναφέρεται ο 
αποκλεισμός από την εργασία ατόμων που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη εκ της θέσε-
ως εργασίας τους, όπως φορείς τροφιμογενώς 
μεταδιδόμενου νοσήματος σε επισιτιστικά επαγ-
γέλματα, άτομα με αισθητηριακές ή ψυχιατρικές 
διαταραχές σε μαζικές μεταφορές, ή άτομα με 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα από το να 
εκδίδονται με αμοιβή.43–45 Επίσης, έχει προταθεί 
ο αποκλεισμός από χειρουργικά και τραυματο-
λογικά τμήματα ιατρών και νοσηλευτών φορέ-
ων ηπατίτιδας Β, λόγω του κινδύνου μόλυνσης 
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ασθενούς από ατυχή χειρισμό.46–48 Στον χώρο 
της εργασίας, μια άλλη μορφή περιορισμού της 
αυτονομίας του ατόμου είναι η υποχρεωτική 
ανοσοποίηση με εμβολιασμό ατόμων, που θα 
μπορούσαν εκ της θέσεώς τους να διασπείρουν 
ένα λοιμώδες νόσημα. Ως παράδειγμα αναφέρε-
ται η υποχρεωτική ανοσοποίηση κατά της ηπα-
τίτιδας Α εργαζομένων σε επισιτισμό και κατά 
της γρίπης σε εργαζομένους σε κοινωφελή και 
νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδίως αν νοσηλεύουν ά-
τομα με ανοσοανεπάρκεια.49

6.  Αρχή της αυτονομίας 
και πληροφορημένη συναίνεση

Ενώ στα πιο πάνω μέτρα με προφανή αναγκα-
στικό χαρακτήρα, η πληροφόρηση είναι απαραί-
τητη και πρέπει να επιδιώκεται η εξασφάλιση 
συναίνεσης πριν την επιβολή τους, υπάρχουν 
και μέτρα δημόσιας υγείας, που δεν έχουν α-
ναγκαστικό για το άτομο χαρακτήρα, αλλά στα 
οποία απουσιάζει εντελώς η πληροφόρηση και 
άρα η πληροφορημένη συναίνεση. Ως παράδειγ-
μα αναφέρεται η εξυγίανση του νερού με χρήση 
χλωρίου, η θέσπιση οριακών τιμών έκθεσης σε 
βλαπτικούς παράγοντες στο νερό, στα τρόφιμα 
και στον αέρα. Οι σχετικές με τα μέτρα αυτά α-
ποφάσεις δημόσιας υγείας έχουν ως βάση την 
υιοθέτηση της ελάχιστης δυνατής βλαπτικής ε-
πίδρασης έναντι του μεγίστου εφικτού οφέλους 
για το σύνολο. Έτσι η χλωρίωση του νερού δεν 
είναι απαραίτητα άμοιρη συνεπειών για τους 
καταναλωτές, ενώ τα μέγιστα επιτρεπόμενα ό-
ρια έκθεσης δεν είναι βέβαιο ότι προστατεύουν 
πάντοτε και όλους, ενώ κάποια από αυτά που 
αφορούν σε έκθεση σε παράγοντες με στοχαστι-
κή επίδραση θεσπίζονται με το κριτήριο του κοι-
νωνικά αποδεκτού κινδύνου.50,51

Πολλά ωστόσο μέτρα δημόσιας υγείας προ-
ϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή του ατόμου, 
οπότε η πληροφορημένη συναίνεση των ατό-
μων είναι απαραίτητη για την επιτυχία τους. 
Ως παράδειγμα αναφέρονται τα εμβολιαστικά 
προγράμματα. Αν εξαιρεθούν οι ενδείξεις εμβο-
λιασμού επαγγελματικών ομάδων που κινδυ-
νεύουν να διασπείρουν ένα λοιμώδες νόσημα, 
όπου αναφερθήκαμε ήδη, ο εμβολιασμός γίνεται 

αφενός πατερναλιστικά για την προστασία του 
εμβολιαζόμενου, αφετέρου για την αύξηση της 
συλλογικής ανοσίας του πληθυσμού. Η ανταπό-
κριση του πληθυσμού σε ένα εμβολιαστικό πρό-
γραμμα, εξαρτάται πρωτίστως από την αντι-
λαμβανόμενη προσδοκία ατομικού οφέλους και 
ελάχιστα από την κοινωνική ευαισθησία συμβο-
λής στην αύξηση της συλλογικής ανοσίας του 
πληθυσμού.52,53 Ενδεικτικό αυτής της στάσης 
είναι η αποτυχημένη προσπάθεια γενικευμένου 
εμβολιασμού κατά του ιού Η1Ν1 εν όψει απει-
λούμενης πανδημίας στην Ελλάδα το 2009.54

Η μαζική εφαρμογή προγραμμάτων δευτερο-
γενούς πρόληψης επίσης προϋποθέτει την πλη-
ροφορημένη συναίνεση των μετεχόντων. Ο φο-
ρέας εφαρμογής ενός προγράμματος δευτερο-
γενούς πρόληψης έχει την ευθύνη, να σχεδιάσει 
όχι μόνο την ανίχνευση θετικών περιπτώσεων, 
αλλά τη λυσιτελή διαχείριση των θετικών ευρη-
μάτων, δηλαδή την εντόπιση των ψευδώς θετι-
κών ευρημάτων, και τη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση των αληθώς θετικών. Ωστόσο, η δευτερο-
γενής πρόληψη από αμιγώς προαιρετική γίνεται 
αναγκαστική όταν αφορά στην προστασία του 
πληθυσμού, όπως σε περίπτωση διαλογής για 
την ανίχνευση λοιμώδους νοσήματος, π.χ. δια-
λογή φυματίωσης σε προερχόμενους από χώρες 
υψηλού επιπολασμού φυματίωσης ή χειριστών 
τροφίμων. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει δικαί-
ωμα μη συμμόρφωσης, αλλά πρακτικά αναιρεί-
ται από τον αποκλεισμό του αρνούμενου από 
το επιδιωκόμενο ευεργετικό αποτέλεσμα, δηλα-
δή για τα παραδείγματα που αναφέραμε άδεια 
παραμονής ή εργασίας αντίστοιχα.55,56

7.  Αρχή της αυτονομίας 
και πατερναλισμός στη δημόσια υγεία

Τα σύγχρονα προβλήματα υγείας του πληθυ-
σμού σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και εξαρ-
τώνται κατά πολύ από την ατομική συμπερι-
φορά. Οι πολιτικές δημόσιας υγείας στοχεύουν 
στην προαγωγή της υγείας διευκολύνοντας το 
άτομο να υιοθετήσει υγιεινό τρόπο ζωής. Τα 
προγράμματα προαγωγής της υγείας επιδιώ-
κουν το συλλογικό όφελος με απόλυτο σεβα-
σμό στην ατομική ελευθερία επιλογών.57 Μια 
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ιδιάζουσα περίπτωση υφίσταται όταν μέτρα 
δημόσιας υγείας τα οποία περιορίζουν την αυ-
τονομία ενός ατόμου λαμβάνονται για την προ-
στασία του ιδίου του ατόμου και όχι για την 
προστασία τρίτου προσώπου ή της δημόσιας υ-
γείας γενικότερα. Το φαινόμενο αυτό ο Dworkin 
το ονόμασε πατερναλισμό.58 Η υποχρεωτική για 
παράδειγμα χρήση κράνους ή ζώνης ασφαλεί-
ας δεν στοχεύει στην αποτροπή απειλής για τη 
Δημόσια Υγεία. Η ηθική αιτιολόγηση για τέτοια 
μέτρα μπορεί να σχετίζεται με υποχρέωση για 
προστασία ατόμων που μπορεί να μη γνωρί-
ζουν ή κατανοούν την αξία του μέτρου, ώστε να 
αυτοπροστατευτούν ή με την υποχρέωση της 
Πολιτείας να περιορίσει τις οικονομικές συνέπει-
ες ενός ατυχήματος που επιμερίζεται στο κοι-
νωνικό σύνολο.59 Ο πατερναλισμός παρουσιάζει 
διαβαθμίσεις ανάλογα με το επίπεδο εξαναγκα-
σμού κατά την εφαρμογή τού εκάστοτε μέτρου 
ή προγράμματος60 και χαρακτηρίζεται ήπιος ή 
σκληρός. Περιορισμοί των ατομικών επιλογών 
τίθενται σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με τη 
χώρα και την ιστορική περίοδο και στην περί-
πτωση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.61

Ωστόσο, προβληματισμός έχει διατυπωθεί για 
την περίπτωση πολιτικών προαγωγής της υγεί-
ας οι οποίες, αν και δεν περιορίζουν άμεσα την 
αυτονομία του ατόμου, επιδιώκουν συστηματι-
κά να επηρεάσουν τις προτιμήσεις των ατόμων 
στα οποία απευθύνονται με τρόπο που για πολ-
λούς αγγίζει τα όρια του πατερναλισμού.62 Σε 
αυτήν την περίπτωση θα μπορούσαν να υπα-
χθούν τα προγράμματα αγωγής υγείας που δεν 
περιορίζονται στην πληροφόρηση των ατόμων 
με σκοπό να μπορούν να λάβουν πληροφορη-
μένες αποφάσεις προς όφελος της υγείας τους, 
αλλά που χρησιμοποιούν για παράδειγμα τεχνι-
κές κοινωνικού μάρκετινγκ ή μεθόδους εκφοβι-
σμού, προκειμένου να οδηγήσουν έμμεσα στη 
λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι έχει προταθεί ο φόβος που προ-
κλήθηκε από την επιδημία Έμπολα να χρησιμο-
ποιηθεί για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυ-
ψης του πληθυσμού γενικότερα.32 Προγράμματα 
αγωγής υγείας με επίκληση στον φόβο των συμ-
μετεχόντων μπορεί να κρίνονται ως κατάλληλα, 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των συμμετεχό-

ντων και τη θεματολογία του προγράμματος.63 
Σύμφωνα με τους Snipes et al, η χρήση ενός μη-
νύματος ισχυρής επίκλησης φόβου θα μπορούσε 
να μην κριθεί ως ανήθικη αν τα άτομα στα οποία 
το μήνυμα απευθύνεται αισθάνονται ικανά να 
ενεργήσουν αποτελεσματικά ενάντια στην απει-
λή.64

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του πατερνα-
λισμού, οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην 
άρση επιζήμιων συνηθειών είναι απολύτως α-
ποδεκτές στο επίπεδο που τα άτομα συναινούν 
όπως για παράδειγμα σε ένα ιατρείο διακοπής 
καπνίσματος.65 Σε αυτήν την περίπτωση, όπως 
και κατά την άσκηση κλινικής ιατρικής σε ατομι-
κό επίπεδο, δεν τίθεται ηθικός προβληματισμός 
καθώς τα ίδια τα άτομα επιδιώκουν την αλλα-
γή στη συμπεριφορά τους. Ο προβληματισμός 
γεννάται όταν αυτή η παρέμβαση απευθύνεται 
σε όλο τον πληθυσμό με χαρακτήρα εξαναγκα-
σμού, οπότε και η λήψη πληροφορημένης συναί-
νεσης καθίσταται αδύνατη και συνήθως παρα-
λείπεται.66,67

Επιπρόσθετα, ορισμένοι επαγγελματίες δημό-
σιας υγείας υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη πα-
ρεμβάσεων στη συμπεριφορά βασίζεται στην 
υπόθεση ότι τέτοιες επιζήμιες συνήθειες είναι 
είτε ένδειξη συνυπάρχουσας παθολογίας όπως 
έντονου άγχους, δυσλειτουργικών σχέσεων κ.ά. 
είτε επιρροής από διαφημιστικά κόλπα των ε-
ταιρειών,68 καθώς έρχονται σε πλήρη αντίθεση 
με το συμφέρον του ατόμου. Επομένως, σε αυτή 
τη βάση, μέτρα δημόσιας υγείας πατερναλιστι-
κού χαρακτήρα αναμένεται να προστατεύσουν 
από αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές.69,70 Ο 
αντίλογος υποστηρίζει ότι αυτή η υπόθεση εί-
ναι αμφισβητήσιμη διότι πιθανόν τα άτομα να 
θέτουν σε προτεραιότητα άλλους στόχους από 
τη φυσική τους υγεία και κατάσταση χωρίς αυ-
τό να σημαίνει κάτι για την ικανότητά τους για 
λήψη ορθών αποφάσεων.71,72 Σε αυτήν την περί-
πτωση οι αρχές κατηγορούνται για καταπάτηση 
της ελευθερίας του ατόμου η οποία χαρακτηρί-
ζει τις δημοκρατικές κοινωνίες.73

Ο πατερναλισμός βασίζεται επίσης και στην 
αρχή του ωφελιμισμού, δεδομένου ότι σύμφωνα 
με αυτή τη λογική, ηθική κρίνεται μια πράξη που 
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παράγει μέγιστο όφελος για μέγιστο αριθμό ατό-
μων.74,75 Ωστόσο η αξιολόγηση νόμων από τους 
στόχους τους και με βάση τη ρήση «ο σκοπός 
αγιάζει τα μέσα» κρίνεται προβληματική, με αμ-
φισβητούμενα οφέλη.76 

Συμπεράσματα από τις πολιτικές δημόσιας υ-
γείας έχουν δείξει ότι τα άτομα που απολαμβά-
νουν μεγαλύτερη αυτονομία παρουσιάζουν και 
την καλύτερη κατάσταση υγείας,77,78 αντίθετα 
από άτομα των οποίων η ζωή και εργασία υπό-
κειται σε έλεγχο. Επομένως, στόχος για τη δημό-
σια υγεία αποτελεί η λήψη μέτρων και η οργά-
νωση προγραμμάτων και παρεμβάσεων που θα 
προωθούν την ενημέρωση και την επαγρύπνηση 
του κοινού με στόχο την αναβάθμιση της κατά-
στασης της υγείας και του τρόπου ζωής χωρίς 
να περιορίζουν την αυτονομία.79

8. Η αρχή της δικαιοσύνης

Η βιοηθική επιβάλλει τη δίκαιη, χωρίς διάκριση 
αντιμετώπιση όλων των δικαιούχων υπηρεσιών 
υγείας, με προτεραιότητα στη διαχείριση των 
πιο αδυνάμων. Στη δημόσια υγεία οι πεπερα-
σμένοι πόροι, επιβάλλουν ιεράρχηση προτεραιο-
τήτων. Πώς θα γίνει η ιεράρχηση; Με κριτήριο 
την ίση κατανομή των πόρων σε όλους τους δι-
καιούχους; Με κριτήριο την υποστήριξη των πιο 
ευάλωτων ομάδων; Με κριτήριο την παραγωγή 
του μέγιστου οφέλους για το σύνολο; Συνήθως 
ακολουθείται το τελευταίο αυτό κριτήριο, που80 
αποτελεί τη βάση του ωφελιμισμού, σκοπός εί-
ναι το μέγιστο καλό για τον μεγαλύτερο αριθμό 
ατόμων.70,81

Η επίτευξη ισότητας προϋποθέτει όχι μόνο την 
προσπάθεια για βελτίωση και αναδιαμόρφωση ά-
νισων καταστάσεων αλλά και τη δημιουργία μιας 
κοινωνίας που να μην παράγει και διαιωνίζει την 
κοινωνικοοικονομική ανισότητα.82 Η συσχέτιση 
μεταξύ της κοινωνικής θέσης και της κατάστασης 
της υγείας έχει αποδειχθεί να είναι ισχυρή.83–85 
Η ανατροφή και διαβίωση σε συνθήκες ανέχει-
ας θεωρείται προβλεπτικός παράγοντας για αν-
θυγιεινές επιλογές στον τρόπο ζωής. Σύμφωνα 
με επαγγελματίες της δημόσιας υγείας η κοινω-
νία ως σύνολο φέρει την ευθύνη για το πρότυ-
πο κατανομής των μη υγιεινών συμπεριφορών 

και επιλογών και αυτό αποτελεί κύριο και άλυτο 
πρόβλημα της δημόσιας υγείας στην εποχή μας.86 
Προκειμένου να καταπολεμηθούν οι ανισότητες 
στην παροχή υπηρεσιών υγείας κρίνεται απαραί-
τητο αρχικά να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικές 
ανισότητες87 και να γίνει δίκαιη και ισότιμη κατα-
νομή των συλλογικών αγαθών, των διαθέσιμων 
πηγών και των ευκαιριών.82

Ωστόσο, αν και η κοινωνική δικαιοσύνη και η 
δίκαιη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας αποτε-
λούν κατά κοινή ομολογία αναγκαιότητα, όπως 
αναφέρθηκε, δεν υπάρχει κοινή θεώρηση της δι-
καιοσύνης στη δημόσια υγεία.70,88,89 Οι διάφορες 
θεωρίες και αρχές για τη δικαιοσύνη χαρακτη-
ρίζονται από διαφορετικά πρότυπα και προτε-
ραιότητες και προέρχονται από ποικίλες κοινω-
νικές θεωρίες και αρχές ηθικής.90,91 Η υιοθέτηση 
μίας καθολικής θεωρίας για τη δικαιοσύνη, με 
σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και λαμ-
βάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πηγές, με βάση 
την οποία να λαμβάνονται οι αποφάσεις στη 
δημόσια υγεία, θέτει τον κίνδυνο αναγκαστικής 
αποδοχής ορισμένων ανισοτήτων ως δίκαιες και 
ηθικές. Ο ορισμός της δικαιοσύνης στη δημόσια 
υγεία εγείρει επίσης προβληματισμό σχετικά με 
το πόσο υπεύθυνα για τις πράξεις τους και τις 
συνέπειες αυτών κρίνονται άτομα που προβαί-
νουν σε βλαβερές για την υγεία τους επιλογές, 
ανεξάρτητα από τους κοινωνικούς παράγοντες. 
Καθίσταται σαφές ότι προκειμένου να δοθούν α-
παντήσεις στους παραπάνω προβληματισμούς 
και οι αποφάσεις για τη δημόσια υγεία να διέ-
πονται από δικαιοσύνη, είναι αναγκαίο να ορι-
σθούν με σαφήνεια οι αρχές της δικαιοσύνης 
στην προαγωγή υγείας.86

9. Επίλογος

Οι επιλογές στον τομέα της δημόσιας υγείας 
σε κάθε περίπτωση υπηρετούν την ευεξία των 
ατόμων ως μελών ενός κοινωνικού συνόλου. 
Θεωρείται σημαντικό κατά τη λήψη αποφάσεων 
στη δημόσια υγεία να πραγματοποιείται προσε-
κτική ερμηνεία των σύγχρονων επιστημονικών 
δεδομένων και να τίθεται ως απώτερος στόχος 
η δημιουργία μιας κοινωνίας της οποίας κάθε 
μέλος θα απολαμβάνει ποιότητα ζωής που να 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ποιότητα στο βιοχημικό εργα-
στήριο είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής πολλών 
διαφορετικών εργαλείων. Ένα από αυτά είναι ο 
εσωτερικός έλεγχος ποιότητας, που επιτυγχάνεται 
με τη μέτρηση δειγμάτων ελέγχου και την αξιο-
λόγηση των μετρήσεων με στατιστικές μεθόδους 
και διαγράμματα ελέγχου. Στην παρούσα εργα-
σία έγινε σύγκριση τριών διαφορετικών προσεγ-
γίσεων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας σε βιοχημικό 
εργαστήριο. Συγκεκριμένα, έγινε σύγκριση των 
 Chart, 13σ και του predictive control chart (PCC 
chart). Αναλύονται οι διαφορές που παρουσιά-
ζουν οι τρεις μέθοδοι μεταξύ τους, καθώς και τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθό-
δου. Διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις προσεγγίσεις 
στοχεύουν στην ανίχνευση έντονων αλμάτων από 
μεμονωμένες παρατηρήσεις και όχι σε μικρές και 
επίμονες ή σταδιακές μεταβολές, τις οποίες είναι 
πολύ πιθανό να μην τις αντιληφθούν. Για τέτοιου 
είδους μεταβολές είναι κατάλληλες άλλες στατιστι-
κές διαδικασίες ελέγχου.
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ABSTRACT Biochemistry laboratories have always 
been forerunners in pursuing quality in their analyti-
cal processes and the practices of quality assessment 
programs have been a routine in laboratory diagnos-
tics. Internal Quality Control IQC is a very useful 
quality tool conducted by inserting one or more con-
trol materials into every run of analysis every day. 
The control materials are treated by an analytical 
procedure identical to that performed on the test 
materials. The results are plotted on control charts, 
which are interpreted according to the appropriate 
criteria. The aim of this study was the comparison 
of three different methods,  Chart, 13σ, and predic-
tive control chart (PCC chart) applied to the inter-
nal quality control. Moreover, this study analyzed 
the advantages and disadvantages of each one of the 
aforementioned methods. We concluded that all of 
them are sensitive to large process shifts. The prob-
ability of detecting small shifts is rather small and 
in such a case other types of control charts should 
be applied.
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1. Εισαγωγή

Ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας είναι απαραί-
τητος για την ημερήσια παρακολούθηση των επι-
δόσεων του βιοχημικού εργαστηρίου, διότι εντο-
πίζει το τυχαίο αναλυτικό σφάλμα τη στιγμή που 
αυτό προκύπτει και διευκολύνει την αναγνώριση 
των αιτίων που το προκάλεσαν. Συνίσταται στην 
ανάλυση δειγμάτων ελέγχου καθημερινά, την κα-
ταγραφή των αποτελεσμάτων σε διαγράμματα 
και την υλοποίηση των απαιτούμενων διορθω-
τικών ενεργειών.1–3 Ο εσωτερικός έλεγχος ποι-
ότητας ελέγχει την επαναληψιμότητα των ανα-
λυτικών μεθόδων, συγκρίνοντας τις μετρήσεις με 
άλλες που έχουν προηγηθεί χρονικά, θεωρώντας 
ότι οι μετρήσεις αυτές ήταν σωστές. Τα αποτελέ-
σματα που εμπεριέχουν σφάλματα και που ακυ-
ρώνουν την ιατρική χρησιμότητα του προσδιορι-
σμού απορρίπτονται.1–3

Το βιοχημικό εργαστήριο καθιερώνει, εφαρ-
μόζει, ελέγχει και αξιολογεί το πρόγραμμα εσω-
τερικού ελέγχου ποιότητας για όλες τις εξετά-
σεις που διενεργούνται σε αυτό. Ο εσωτερικός 
έλεγχος ποιότητας του βιοχημικού εργαστηρίου 
βασίζεται σε στατιστικές μεθόδους και τεχνικές 
και γίνεται με τα κατάλληλα υλικά ελέγχου ή 
controls, τα οποία είναι βιολογικά δείγματα ορού 
ή πλάσματος ανθρώπινης προέλευσης. Συνήθως 
χρησιμοποιούνται δύο επίπεδα υλικών ελέγχου, 
τα οποία χαρακτηρίζονται ως χαμηλό και υψη-
λό επίπεδο ή ως φυσιολογικό και παθολογικό. 
Οι συγκεντρώσεις των ουσιών μέσα σε αυτά 
είναι έτσι επιλεγμένες από τον κατασκευαστή, 
ώστε να καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτε-
ρο φάσμα της περιοχής γραμμικότητας της κάθε 
ανάλυσης.4,5 Τα υλικά ελέγχου πρέπει να έχουν 
παρόμοια χημική σύσταση με εκείνη των άγνω-
στων δειγμάτων, να έχουν μεγάλη σταθερότητα 
για να μπορούν να χρησιμοποιούνται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, να παρουσιάζουν ομοιογένεια 
μεταξύ φιαλιδίων της ίδιας παρτίδας και μεταξύ 
διαφορετικών παρτίδων, να χαρακτηρίζονται 
από ευκολία στη χρήση και τη συντήρηση, και 
οι συγκεντρώσεις των διαφόρων συστατικών 
τους να είναι σε επίπεδα ανάλογα με αυτά των 
εξεταζόμενων δειγμάτων. 1–3 Eπιπλέον, ο προ-
μηθευτής τους θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρ-
κή ποσότητα δειγμάτων ελέγχου από την ίδια 
παρτίδα για ένα έτος, διότι η συχνή εναλλαγή 

δειγμάτων ελέγχου από διαφορετικές παρτίδες, 
εκτός από τον φόρτο εργασίας που προσθέτει 
στο προσωπικό του εργαστηρίου, συνιστά πηγή 
σοβαρών σφαλμάτων. Η οδηγία 98/79ΕΚ ορίζει 
ρητά ότι η ιχνηλασιμότητα των υλικών ελέγχου 
θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω διαθέσιμων 
μεθόδων αναφοράς και μέσω υλικών αναφοράς 
υψηλότερης τάξης. Προτείνει δε συγκεκριμένη 
διαδικασία η οποία διενεργείται από τον κατα-
σκευαστή.1,6,7

Για τη διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου ποι-
ότητας τα υλικά ελέγχου αναλύονται κάτω από 
συνθήκες εργαστηριακής ρουτίνας για ένα διά-
στημα τουλάχιστον 20 εργάσιμων ημερών, οι ο-
ποίες αποτελούν το μικρότερο χρονικό διάστημα 
που απαιτείται για τη συγκέντρωση μετρήσεων 
που θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό 
των ορίων ελέγχου.1,4,5 Από τις μετρήσεις που 
συγκεντρώνονται υπολογίζεται η μέση τιμή και η 
τυπική απόκλιση και σχεδιάζεται το διάγραμμα 
ελέγχου.

Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και τα όρια ελέγ-
χου που περιλαμβάνονται στα φυλλάδια των κα-
τασκευαστών που συνοδεύουν τα υλικά ελέγχου, 
αντιπροσωπεύουν τη συνολική επίδοση ενός αριθ-
μού διαφορετικών εργαστηρίων με αποτέλεσμα 
να περιλαμβάνουν μεγάλες διακυμάνσεις. Οι τυ-
πικές αποκλίσεις είναι συνήθως μεγαλύτερες από 
αυτές που θα προέκυπταν από τον υπολογισμό 
τους στο κάθε εργαστήριο ξεχωριστά και δίνουν 
όρια ελέγχου ευρύτερα, τα οποία δεν επιτρέπουν 
να γίνονται αντιληπτά ορισμένα σφάλματα.1,3,6 
Επιπροσθέτως η μέση τιμή, ελεγμένη με μεθόδους 
εξωτερικού ελέγχου ποιότητας σε διαφορετικές 
χώρες και υπό διαφορετικές εργαστηριακές συν-
θήκες, πολλές φορές απέχει από τη μέση τιμή 
των υλικών ελέγχου στο δικό μας εργαστήριο.1,2,4 
Επομένως, οι παράμετροι που περιλαμβάνονται 
στα φυλλάδια των κατασκευαστών μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την έναρξη της διαδικασίας 
και μόνο, μέχρι να συγκεντρωθεί ένας ελάχιστος 
αριθμός μετρήσεων από το εργαστήριο. 

Τα υλικά ελέγχου μετρώνται κατά την έναρξη 
κάθε αναλυτικής διαδικασίας και οπωσδήποτε 
μετά από κάθε επέμβαση στις σταθερές του βιο-
χημικού αναλυτή, όπως είναι η βαθμονόμηση, η 
αλλαγή αντιδραστηρίου, η αλλαγή διαλυμάτων 
και οι εργασίες επισκευής και συντήρησης. Ο α-
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2. Υλικό και μέθοδος

Για τη σύγκριση των μεθόδων χρησιμοποιήθηκαν τι-
μές των δειγμάτων ελέγχου του εσωτερικού ελέγχου 
ποιότητας του βιοχημικού εργαστηρίου του Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) από 280 συνεχόμενες η-
μέρες (Medicon Clinical Chemistry Control Level 1 LOT 
130642, Medicon Hellas) και το λογισμικό R version 
2.15.0 (διαθέσιμο στο http://www.r-project.org/).

Αρχική υπόθεση της διαδικασίας σύγκρισης των με-
θόδων είναι ότι τα δεδομένα ακολουθούν την κανονι-
κή κατανομή. Ως άγνωστοι παράμετροι θεωρούνται 
η μέση τιμή και η διακύμανση της κανονικής κατανο-
μής. Σκοπός της διαδικασίας είναι η εφαρμογή των 
συγκρινόμενων μεθόδων στα δεδομένα και ο έλεγχος 
της υπόθεσης εάν όλα τα δεδομένα προέρχονται από 
την ίδια κατανομή, αλλά και η παρουσίαση της δια-
γνωστικής συμπεριφοράς και των αντανακλαστικών 
των μεθόδων. Οι συγκρινόμενες μέθοδοι είναι oι πα-
ρακάτω:

•  13σ: Η συγκεκριμένη διαδικασία υπολογίζει αναδρο-
μικά τη μέση τιμή και τη διακύμανση όλων των δεδο-
μένων. Έπειτα, θέτει ως άνω όριο του γραφήματος 
τη μέση τιμή του δείγματος αυξημένη κατά το τρι-
πλάσιο της τυπικής απόκλισης και αντίστοιχα, ως 
κάτω όριο τη μέση τιμή του δείγματος μειωμένη κα-
τά το τριπλάσιο της τυπικής απόκλισης. Για οποια-
δήποτε παρατήρηση, η οποία βρίσκεται εκτός των 
ορίων, θεωρούμε ότι δεν προέρχεται από την ίδια 
κατανομή με τις υπόλοιπες παρατηρήσεις. 

•   Chart: Είναι διαδικασία παρόμοια με την προη-
γούμενη, αλλά με τη διαφορά ότι πριν τον έλεγχο 
των δεδομένων συλλέγεται ένα σύνολο από «κα-
λές» παρατηρήσεις (φάση Ι), υπό την έννοια ότι 
αυτές οι παρατηρήσεις αποτελούν μια αντιπρο-
σωπευτική εικόνα για τη διαδικασία. Έπειτα, υπο-
λογίζεται αναδρομικά η μέση τιμή και η διασπορά 
τους και υπολογίζονται τα όρια ελέγχου της διαδι-
κασίας με όμοιο τρόπο με εκείνον της διαδικασίας 
13σ. Όλες οι υπόλοιπες παρατηρήσεις (φάση ΙΙ) 
ελέγχονται με βάση τα όρια που διαμορφώθηκαν 
στη φάση Ι. Οι παρατηρήσεις της φάσης Ι ενδεί-
κνυται να έχουν ικανοποιητικό αριθμό, ώστε να 
έχουμε μια καλή εκτίμηση των αγνώστων παραμέ-
τρων. Σε αυτήν την εφαρμογή, ως παρατηρήσεις 
της φάσης Ι, χρησιμοποιήθηκαν οι 50 πρώτες από 
κάθε δείγμα. Τέλος, για οποιαδήποτε παρατήρηση 
της φάσης ΙΙ, η οποία βρίσκεται εκτός των ορίων, 
θεωρούμε ότι δεν προέρχεται από την ίδια κατα-
νομή με τις υπόλοιπες. 

ριθμός των δειγμάτων ελέγχου που χρησιμοποιεί 
κάθε μέρα το εργαστήριο κυμαίνεται ανάλογα με 
τον όγκο εργασίας του. Για αριθμό δειγμάτων μι-
κρότερο ή ίσο του 50 συνιστάται η μέτρηση του-
λάχιστον ενός επιπέδου μία φορά την ημέρα, για 
αριθμό δειγμάτων 50 ώς 100 συνιστάται η μέτρη-
ση και των δύο επιπέδων μία φορά το καθένα και 
για αριθμό δειγμάτων μεγαλύτερο από 100 συνι-
στάται η μέτρηση και των δύο επιπέδων επί δύο 
φορές το καθένα.1,2,6,7

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταχω-
ρούνται σε κατάλληλα διαγράμματα παρακο-
λούθησης. Τα σύγχρονα αναλυτικά συστήματα 
των εργαστηρίων έχουν ενσωματωμένα λογισμι-
κά για τον σκοπό αυτόν. Το διάγραμμα Levey-
Jennings είναι το πιο εύχρηστο και πιο διαδε-
δομένο είδος διαγράμματος.8 Η κατασκευή του 
βασίζεται σε μια ανεστραμμένη κατά 90 μοίρες 
κανονική κατανομή και αποτελείται από επτά 
οριζόντιες γραμμές: την κεντρική γραμμή, η ο-
ποία αντιστοιχεί στη μέση τιμή των μετρήσεων 
και παράλληλες γραμμές σε απόσταση 1, 2 και 3 
τυπικών αποκλίσεων εκατέρωθεν της κεντρικής. 
Στην τεταγμένη του διαγράμματος σημειώνεται 
ο χρόνος της μέτρησης και στην τετμημένη η α-
ντίστοιχη τιμή. Στο διάγραμμα αυτό το 68,2% 
των μετρήσεων βρίσκεται στο διάστημα μ±1s, 
το 95,9% βρίσκεται στο διάστημα μ±2s και το 
99,9% βρίσκεται στο διάστημα μ±3s. Καμία τιμή 
ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο μ±3s. 
Αντίθετα η υπέρβαση του ορίου μ±2s θεωρείται 
επιτρεπτή, χωρίς να χαρακτηριστεί η ανάλυση 
ως μη αξιόπιστη, αν παρατηρείται μία φορά σε 
κάθε 20 συνεχόμενες μετρήσεις.1,3–5

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σύγκριση 
διαφορετικών μεθόδων οι οποίες βασίζονται σε 
διαφορετικά διαγράμματα ελέγχου, για τη διε-
νέργεια του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας του 
βιοχημικού εργαστηρίου. Συγκεκριμένα γίνεται 
η σύγκριση των ορίων που προτείνει ο κατα-
σκευαστής με τα διαγράμματα, 13σ.,  Chart και 
Predictive Control Chart (PCC chart), ώστε να δι-
ερευνηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονε-
κτήματα που παρουσιάζει η εφαρμογή τής κάθε 
μεθόδου στον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας του 
βιοχημικού εργαστηρίου. 
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•  PCC Chart: Το διάγραμμα αυτό έχει μεταβλητά 
όρια ελέγχου και προτάθηκε από τους Π. Τσια-
μυρτζή και συν.9–11 Αποτελεί ένα γράφημα ελέγ-
χου κάτω από τη Μπεϋζιανή οπτική και βασίζε-
ται στην posterior predictive κατανομή. Από την 
πρώτη παρατήρηση και με ακολουθιακό τρόπο 
γίνεται η εκτίμηση των αγνώστων παραμέτρων. Η 
εκτίμηση αυτή προκύπτει από μια σύζευξη τής εκ 
των προτέρων πληροφορίας και των δεδομένων. 
Έτσι προκύπτουν τα όρια της posterior predictive 
κατανομής και με βάση αυτά ελέγχεται αν η επό-
μενη παρατήρηση βρίσκεται εντός αυτών ή όχι. 
Για παράδειγμα, για τη 15η παρατήρηση τα όρια 
δημιουργούνται από τις 14 προηγούμενες, καθώς 
και την προηγούμενη πληροφορία. Σε αυτήν την 
εφαρμογή, το άνω όριο ελέγχου του PCC υπολογί-
ζεται από τη μέση τιμή, αυξημένη κατά το τριπλά-
σιο της τυπικής απόκλισης της posterior predictive 
και αντίστοιχα το κάτω, ώστε να είναι συγκρίσιμες 
οι τρεις μέθοδοι. 

3. Αποτελέσματα

Από τη μελέτη των διαγραμμάτων που παρα-
τίθενται παρατηρούμε ότι τα όρια του  Chart  
εξαρτώνται μόνο από τη συμπεριφορά των 50 
πρώτων παρατηρήσεων, με αποτέλεσμα σε 
πολλές περιπτώσεις η εκτίμηση των παρατη-
ρήσεων να είναι προβληματική. Για παράδειγμα, 
στη μεταβλητή ALP τα όρια ελέγχου είναι αρ-
κετά στενά, σε σχέση με τα προτεινόμενα όρια 
από τον κατασκευαστή, με αποτέλεσμα να υ-
πάρχουν αρκετά alarms, δηλαδή τιμές οι οποί-
ες θεωρούνται εκτός ελέγχου (εικ. 1). Αντίθετα, 
στη μεταβλητή magnesium τα όρια ελέγχου του 
 Chart έχουν πολύ μεγάλο εύρος και είναι μετα-
τοπισμένα προς τα πάνω σε σχέση με τα όρια 
του κατασκευαστή, με αποτέλεσμα τα χαλαρά 
αντακλαστικά του γραφήματος στην περίπτω-
ση παρατηρήσεων που προέρχονταν από δια-
φορετική κατανομή (εικ. 2). 

Σχετικά με το διάγραμμα 13σ παρατηρούμε ότι 
τα όρια ελέγχου καθορίζονται μόνο από τα δε-
δομένα, ενώ σχετικά με το διάγραμμα PCC πα-
ρατηρούμε ότι τα όρια βρίσκονται κοντά στα ό-
ρια του κατασκευαστή, ιδιαίτερα στην αρχή, και 
μεταβάλλονται καθώς προκύπτουν τα νεότερα 
δεδομένα. Η μεταβολή των ορίων του PCC εξαρ-

Εικόνα 1. Δεδομένα μετρήσεων της αλκαλικής φωσφατάσης-ALP. Διακρίνονται 
τα όρια που προτείνει ο κατασκευαστής,  τα όρια του διαγράμματος 13σ, τα 
όρια   Chart και τα όρια του PCC chart

Εικόνα 2. Δεδομένα μετρήσεων του μαγνησίου ορού
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τάται από τη βαρύτητα που δίνουμε στην εκ 
των προτέρων γνώση, ενώ σε κάθε περίπτωση, 
όσο το μέγεθος του δείγματος αυξάνεται, τόσο 
αυξάνεται και η επίδρασή του στα όρια ελέγχου. 
Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήσαμε την 
εκ των προτέρων πληροφορία που παρείχαν τα 
όρια του κατασκευαστή με μια μέτρια ένταση. 
Και για τα δύο γραφήματα παρατηρούμε ότι 
ακραίες παρατηρήσεις αυξάνουν το εύρος των 
ορίων τους, καθώς διογκώνουν την εκτιμώμενη 
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διακύμανση. Παράδειγμα αυτού του φαινομένου 
αποτελεί η μεταβλητή CPK (εικ. 3). Η ακολου-
θιακή δομή του PCC ωστόσο, μας επιτρέπει να 
παρατηρούμε τη συνεισφορά κάθε παρατήρη-
σης ξεχωριστά στη διαμόρφωση των ορίων και 
με αυτόν τον τρόπο να αποκτούμε καλύτερη ει-
κόνα για τη διαδικασία που δημιούργησε τα δε-
δομένα. Αντιθέτως, αυτό δεν είναι εφικτό για το 
13σ όπου τα όρια παραμένουν σταθερά. Ακόμα, 
η αύξηση της διακύμανσης μπορεί να επιδράσει 
καταστροφικά στα ανακλαστικά της τελευταί-
ας μεθόδου. Για παράδειγμα στην περίπτωση 
της μεταβλητής total biliburin το 13σ έχει αρκετά 
πλατιά όρια και έτσι είναι αδύνατον να διαγνώ-
σει κάποιο alarm. Από την άλλη πλευρά, και το 
PCC αυξάνει το εύρος των ορίων του, όμως στη 
διάγνωση του πρώτου alarm μπορούμε να αφαι-
ρέσουμε την εκτός ορίων παρατήρηση, ώστε τα 
όρια να μη «μολυνθούν» από την τιμή της και να 
έχουμε μια καλύτερη προσαρμογή του γραφή-
ματος στα επόμενα δεδομένα (εικ. 4). 

4. Συζήτηση 

Η δομή όλων των παραπάνω διαδικασιών στο-
χεύει στην ανίχνευση έντονων αλμάτων από με-
μονωμένες παρατηρήσεις και όχι σε μικρές και 
επίμονες ή σταδιακές μεταβολές, τις οποίες είναι 
πολύ πιθανό να μην τις αντιληφθούν και να τις α-
πορροφήσουν, επηρεάζοντας με αρνητικό τρόπο 
τα όριά τους. Για παράδειγμα στις μεταβλητές 
total protein και total cholesterol έχουμε ξεκάθαρη 
ημιτονοειδή (κυματοειδή) ή βηματική δομή, τις ο-
ποίες δεν μπορούν να αντιληφθούν οι παραπάνω 
μέθοδοι. Για τέτοιου είδους αλλαγές είναι κατάλ-
ληλες άλλες στατιστικές διαδικασίες ελέγχου (εικ. 
5, 6).12–15 

Μειονέκτημα για τη διαδικασία 13σ αποτελεί το 
γεγονός ότι είναι αναδρομική, δηλαδή πρέπει να 
συλλεχθούν πρώτα όλα τα δεδομένα και έπειτα 
να γίνει η στατιστική επεξεργασία. Επιπλέον, ό-
ταν το πλήθος των δεδομένων είναι μικρό, δεν έ-
χουμε καλή εκτίμηση για τη μέση τιμή και διασπο-
ρά του δείγματος. Ακόμα, ακραίες παρατηρήσεις 
επηρεάζουν σημαντικά τη θέση και το πλάτος 
των ορίων. Τέλος δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη 

Εικόνα 3. Δεδομένα μετρήσεων της κρεατινίνης φωσφοκινάσης-CPK

Εικόνα 4. Δεδομένα μετρήσεων της ολικής χολερυθρίνης-total bilirubin
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εκ των προτέρων πληροφορία, η οποία στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις είναι διαθέσιμη (όπως 
όρια από προηγούμενους ελέγχους, όρια κατα-
σκευαστή, η γνώμη ενός ειδικού κ.λπ.)

Για τη διαδικασία  Chart η φάση Ι είναι ιδιαί-
τερα κρίσιμη, διότι λανθασμένη εκτίμηση των 
ορίων ελέγχου επιδρά αρνητικά στην απόδοση 
της φάσης ΙΙ. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να ι-
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των προτέρων πληροφορία, η οποία μπορεί να 
είναι διαθέσιμη. 

Η Μπεϋζιανή οπτική του PCC επιτρέπει τη 
χρήση εκ των προτέρων πληροφορίας, γεγονός 
πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στην αρχή της διαδι-
κασίας, όταν η πληροφορία από το δείγμα είναι 
ελλιπής. Ακόμα, δεν χρειάζεται φάση Ι και υπάρ-
χει η δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων 
μόλις από τη δεύτερη παρατήρηση του δείγ-
ματος. Το διάγραμμα PCC δεν απαιτεί μεγάλο 
όγκο δεδομένων και είναι διαθέσιμο και για μι-
κρά δείγματα (short runs) κάτι που δεν ισχύει για 
τις προηγούμενες «κλασικές» μεθόδους. Τέλος 
η ακολουθιακή δομή του, επιτρέπει τη δυναμι-
κή αναπροσαρμογή των ορίων ελέγχου για κάθε 
παρατήρηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και όχι μόνο 
μετά το πέρας της.12–15 

To PCC chart έχει μελετηθεί σε εσωτερικό έ-
λεγχο ποιότητας που αφορά στον παράγοντα 
πήξεως VIII. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
μελέτης προκύπτει ότι με τη χρήση αυτού του 
τύπου διαγράμματος αποφεύγεται η φάση I, με 
την προϋπόθεση επιλογής δειγμάτων ελέγχου 
με όρια κοντά στα όρια λήψης απόφασης. Για 
παράδειγμα, με εύρος για τον παράγοντα VIII 
από 80 έως 100 IU/dL, χρησιμοποιήθηκε δείγμα 
ελέγχου με εύρος 73–99 IU/dL.16,17 Οι αιματολο-
γικές παράμετροι ωστόσο έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά από τις βιοχημικές. Επιπλέον, 
μεταξύ των διαφόρων βιοχημικών παραμέτρων 
υπάρχουν διαφορές και πολλές ιδιαιτερότητες, 
γεγονός που απαιτεί ίσως περισσότερες προϋ-
ποθέσεις για τη σωστή χρήση αυτού του τύπου 
διαγράμματος.16,17

Από τις παραπάνω εφαρμογές και συγκρίσεις 
διαπιστώνεται ότι το εργαστήριο έχει στη διάθε-
σή του πάρα πολλά αξιόπιστα εργαλεία που του 
επιτρέπουν να διασφαλίζει την ποιότητα των 
αποτελεσμάτων του. Η χρήση των κατάλληλων 
για κάθε περίπτωση εργαλείων και ο σχεδιασμός 
του προγράμματος ελέγχου ποιότητας του εργα-
στηρίου, εντάσσονται σε έναν ευρύ κύκλο ποιό-
τητας με στόχο τη συνεχή βελτίωση.18–20 

Εικόνα 5. Δεδομένα μετρήσεων των ολικών πρωτεϊνών ορού-total protein

Εικόνα 6. Δεδομένα μετρήσεων της ολικής χοληστερόλης ορού-total 
cholesterol
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κανοποιούνται αρκετές υποθέσεις στη φάση Ι, 
όπως για παράδειγμα ότι όλες οι παρατηρήσεις 
προέρχονται από την ίδια κατανομή. Επιπλέον, 
ο αριθμός των παρατηρήσεων πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 100, ώστε να είναι αξιόπιστη η ε-
κτίμηση των αγνώστων παραμέτρων. Και στη 
διαδικασία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη η εκ 
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5.  Παράρτημα σχετικά με το διάγραμμα 
έλεγχου προβλέψεων 
(predictive control chart, PCC)

Το διάγραμμα ελέγχου προβλέψεων αποτελεί 
έναν ευσύνοπτο τρόπο εντοπισμού των ακραίων 
τιμών (outliers) σε μια διαδικασία η οποία παρέχει 
διαδοχικά δείγματα ενός μεγέθους για το οποίο 
υπάρχει και μία παράμετρος θ άγνωστης τιμής, 
η οποία επηρεάζει τα δείγματα αυτά. Αρχίζουμε 
θεωρώντας ότι η άγνωστη παράμετρος θ που 
μας ενδιαφέρει ακολουθεί μια κατανομή π(θ)∼Ν 
(μ, σ2), η οποία περιγράφει την εκ των προτέρων 
αντίληψή μας σχετικά με την παράμετρο. Αυτή η 
υποκειμενική αντίληψη μπορεί να βασίζεται είτε 
σε ιστορικά στοιχεία είτε στη γνώση των ειδικών. 

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας διαδοχικά δείγμα-
τα γίνεται με ακολουθιακό τρόπο η στατιστική 
εκτίμηση των αγνώστων παραμέτρων, ως εξής: 
Καθώς συλλέγονται δεδομένα, προκύπτει η συ-
νάρτηση πιθανότητας f(x1, x2,…, xk|θ) των δειγμά-
των αυτών υπό συνθήκη ως προς την άγνωστη 
παράμετρο θ. Συσχετίζοντας την εκ των προ-
τέρων πληροφορία για την (κανονική) κατανομή 
π(θ) της άγνωστης παραμέτρου θ με τις παρα-
τηρήσεις προκύπτει η εκ των υστέρων κατανομή 
της άγνωστης παραμέτρου θ (δεδομένων των τι-
μών των δειγμάτων) σύμφωνα με τη σχέση: 

μάτων x1, x2,…, xk αλλά και η κατανομή πιθανό-
τητας προβλέψεως του νέου δείγματος xk+1 είναι 
αμφότερες κανονικές κατανομές.

Έστω οι κατανομές θx1, x2, ..., xk∼N(θ
∧

k, σ
∧2

k) 

και xk+1x1, x2, ..., xk∼N(θ
∧

k, σ
∧2

k+τ2), αντίστοιχα.21–23 

Στόχος είναι η εύρεση σε κλειστή μορφή τής εκ 
των υστέρων κατανομής της άγνωστης παρα-
μέτρου θ δεδομένων των δειγμάτων x1, x2,…, xk 

αλλά και της κατανομής πιθανότητας προβλέψε-
ως του νέου δείγματος xk+1 δεδομένων των δειγ-
μάτων x1, x2,…, xk. Έχουμε ήδη υποθέσει κανο-
νική κατανομή για την παράμετρο θ και για την 
πιθανοφάνεια  f(xk+1|θ). Βάσει αυτών, μπορεί να 
αποδειχθεί επαγωγικά (εκκινώντας από τις δύο 
ανωτέρω εξισώσεις), ότι αμφότερες οι κατανομές 
αυτές είναι κανονικές, και έχουν ως εξής:21–24

θx1, x2, ..., xk∼N(θ
∧

k, σ
∧2

k ) και xk+1x1, x2, ..., xk∼N(θ
∧

k, 
σ
∧2

k+τ2) αντίστοιχα, όπου οι παράμετροι (μέση τι-
μή και διασπορά) των κατανομών αυτών εξαρ-
τώνται από το πλήθος k των δειγμάτων που έ-
χουν ήδη συλλεχθεί και προκύπτουν από τις ε-
ξισώσεις οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω 
και οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
επικαιροποιούνται οι παράμετροι αυτές με τη λή-
ψη ενός νέου δείγματος: 

 
p(θx1, ..., xk)=

 ƒ(xkθ)π(θx1, ..., xk–1)

	 	 ∫ƒ(xkθ)π(θx1, ..., xk–1)dθ

ƒ(xk+1x1, ...,xk)=∫ƒ(xk+1θ)p(θx1, ..., xk)dθ

 
θ
∧

k=
 σ
∧ 2

k–1xk+τ2 θ
∧

k–1=wkxk+(1–wk)θ
∧

k–1

	 	 σ
∧ 2

k–1+τ2

 
σ
∧ 2

k=
 σ

∧ 2
k–1τ

2

=wkτ2=(1–wk)σ
∧ 2

k–1

	 	 σ
∧ 2

k–1+τ2

 
wk=

 σ
∧ 2

k–1   =σ
∧ 2

0=σ2 και θ
∧

0=μ
	 	 σ

∧ 2
k–1+τ2

Το επόμενο δείγμα xk+1 θα ακολουθεί την κα-
τανομή πιθανοφάνειας f(xk+1|θ), για την οποία ε-
πίσης υποθέτουμε ότι είναι κανονική κατανομή. 
Η κατανομή πιθανότητας της προβλέψεως του 
δείγματος αυτού πριν την παρατήρησή του είναι 
η εξής:

Δεδομένου ότι έχουμε υποθέσει κανονική κατα-
νομή για την παράμετρο θ και για την πιθανοφά-
νεια f(xk+1|θ), προκύπτει σύμφωνα με τη βιβλιο-
γραφία ότι και η εκ των υστέρων κατανομή της 
άγνωστης παραμέτρου θ, δεδομένων των δειγ-

Με τον τρόπο αυτόν προκύπτουν η αναμενό-
μενη τιμή και η διασπορά της κατανομής πιθα-
νότητας της προβλέψεως για το επόμενο δείγμα 
υπό συνθήκη των τιμών των ήδη συλλεχθέντων 
δειγμάτων. Προκειμένου, να αποφεύγεται η ε-
ξάρτηση της κατανομής αυτής από το πλήθος k 
των ήδη συλλεχθέντων δειγμάτων, όταν λαμβά-
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νεται το δείγμα αυτό, η τιμή του κανονικοποιείται 
ως προς την προαναφερθείσα αναμενόμενη τιμή 
και τη διασπορά, ως εξής:

Όσα κανονικοποιημένα δείγματα δεν έχουν α-
κραίες τιμές πρέπει να ευρίσκονται εντός ενός 
συμμετρικού ως προς το 0 διαστήματος, στο 
οποίο η κανονική κατανομή Ν(0,1) συγκεντρώ-
νει συνολική πιθανότητα 1-α (όπου το α έχει 
μια μικρή τιμή η οποία επιλέγεται κατάλληλα). 
Συνεπώς, το Διάγραμμα Ελέγχου Προβλέψεων 
έχει ως βασικό πλεονέκτημα ότι τα όρια του προ-
αναφερθέντος διαστήματος είναι σταθερά, και 
ανεξάρτητα του πλήθους δειγμάτων το οποίο έχει 
ήδη ληφθεί, γεγονός το οποίο διευκολύνει τον ε-
ντοπισμό των ακραίων τιμών.

xk+1x1,x2, ...,xk∼N(θ
∧

k, σ
∧ 2

k+τ2)⇒Zk+1=

 
=

     xk–1–θ
∧

k     
∼N(0,1)

σ
∧ 2

k+τ2

Επομένως, το κανονικοποιημένο δείγμα xk+1 α-
κολουθεί κανονική κατανομή Ν(0,1).
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Νοκαρδίωση ως καιροσκοπική 
λοίμωξη σε ασθενή 
που ελάμβανε κορτικοειδή 
επί μακρόν 
Περιγραφή περίπτωσης 
και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Α. Πρωτογέρου,1 Β. Δασκαλόπουλος,1 
Μ. Γκέκα,1 Γ. Κουππάρη,2 
Σ. Λαφογιάννη,3 Χ. Λούπα1

1Β΄ Παθολογική Κλινική, 2Μικροβιολογικό Τμήμα, 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η νοκαρδίωση παρουσιάζεται ως οξεία, 
αλλά κυρίως ως υποξεία ή χρόνια λοίμωξη, με τάση 
για εξάρσεις και υποτροπές. Εμφανίζεται κατ’ εξοχήν 
σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και είναι  εντοπι-
σμένη ή διάσπαρτη. Oι νοκάρδιες βρίσκονται συνήθως 
στο χώμα, όπου συμβάλλουν στην αποσύνθεση οργα-
νικών ουσιών. Αποτελούν Gram θετικούς, αερόβιους, 
ασθενώς οξεοάντοχους βάκιλους. Προκαλούν κυρίως 
εκδηλώσεις από το κατώτερο αναπνευστικό, με τη 
Nocardia asteroides να ευθύνεται περίπου στο 90% των 
περιπτώσεων. Το ΚΝΣ προσβάλλεται περίπου στο 45% 
όλων των περιπτώσεων συστηματικής νοκαρδίωσης. Η 
λοίμωξη δυνατόν να εμφανίζεται σε πολλαπλά όργα-
να με χαρακτηριστικό την πρόκληση αποστημάτων. 
Εκτός από το ΚΝΣ και το κατώτερο αναπνευστικό, 
οι συχνότερα προσβαλλόμενες περιοχές αφορούν στον 
αμφιβληστροειδή, το δέρμα και τα μαλακά μόρια, το 
ενδοκάρδιο, τις αρθρώσεις και τα οστά, όπως και τους 
νεφρούς. Οι σουλφοναμίδες αποτελούν το φάρμακο 
εκλογής, αλλά απαιτείται μακροχρόνια αγωγή, ως 
και ένα έτος. Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς με 
δερματική νοκαρδίωση, που ελάμβανε μακροχρονίως 
κορτικοειδή. H διάγνωση τέθηκε από τη βιοψία ψηλα-
φητού μορφώματος δεξιού πλάγιου θωρακικού τοι-
χώματος με καθοδήγηση από αξονικό τομογράφο. Η 
ανταπόκριση στην κοτριμοξαζόλη ήταν ικανοποιητική.

Nocardiosis as opportunistic 
infection in a patient 
on long-term 
corticosteroid treatment 
Case report 
and literature review
A. Protogerou,1 V. Daskalopoulos,1 
M. Gkeka,1 G. Kouppari,2 
S. Lafoyanni,3 C. Loupa1

12nd Department of Internal Medicine, 2Microbiology 
Laboratory, 3Department of Radiology, “Amalia Fleming” 
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ABSTRACT  Nocardiosis is mostly a subacute or chron-
ic infection with a tendency for fluctuations and remis-
sions. It occurs mainly in immunosuppressed patients 
and can be localized or disseminated. Nocardia is a 
gram positive, aerobic, weakly acidfast bacillus, usually 
found in the soil, where it contributes to the degradation 
of organic substances. It mainly causes lower respira-
tory infections, with Nocardia asteroides being respon-
sible for about 90% of cases. Central nervous system 
infections are present in up to 45% cases of systemic 
nocardiosis.  The infection may appear in multiple or-
gans with the characteristic of causing abscesses. In ad-
dition to the CNS and the lower respiratory tract, the 
most frequently affected areas are the retina, skin and 
soft tissues, endocardium, joints and bones, as well as 
the kidneys. Sulfonamides are considered as treatment 
of choice, but prolonged therapy, up to one year, is re-
quired. We describe a case of nocardiosis in a patient 
treated with corticosteroids. It appeared as a soft tissue 
abscess. Diagnosis was established by CTguided biopsy 
of a lateral thoracic soft tissue mass. Response to co
trimoxazole was satisfactory.
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Η νοκαρδίωση1–4 αποτελεί εντοπισμένη ή διά-
σπαρτη νόσο που οφείλεται σε gram θετικούς, 
αερόβιους, ασθενώς οξεοάντοχους βάκιλους του 
γένους Nocardia. Έλαβε το όνομά της από τον 
Nocard, o οποίος το 1888 παρατήρησε έναν α-
ερόβιο μικροοργανισμό σε νόσο των αγελάδων.5 
Οφείλεται σε είδη του γένους Nocardia, συγγενή 
του γένους Actinomyces. Στο γένος της Νocardia 
υπάγονται 12 είδη, εκ των οποίων επτά έχουν 
ενοχοποιηθεί με ασφάλεια για την πρόκληση 
νόσου στον άνθρωπο: Η Nocardia asteroides, 
η N. farcinica, η Ν. nova, η Ν. brasiliensis, η Ν. 
otitidiscaviarum, η Ν. transvalensis και η Ν. 
pseudobrasiliensis.1

Οι Νοκάρδιες στη Gram χρώση εμφανίζονται 
ως ασθενώς θετικές, προσλαμβάνοντας ανο-
μοιογενώς τη χρωστική, και διατάσσονται σε 
νηματοειδείς κομβολογιοειδείς σχηματισμούς. 
Aναπτύσσονται βραδέως μετά από 3 έως 5 η-
μέρες επώασης στα κοινά θρεπτικά υλικά, συ-
νήθως ως υγρές, πορτοκαλόχροες, αλλά και ως 
λευκωπές αποικίες που αναδίδουν οσμή υγρού 
χώματος. Παρότι θεωρούνται οξεοάντοχα βα-
κτήρια, εντούτοις δεν χρωματίζονται όλα τα 
στελέχη κατά Ziehl Nielsen. Θεωρούνται συγ-
γενείς του γένους Actinomyces, από τους ο-
ποίους διακρίνονται καθότι τα είδη νοκάρδιας 
είναι ασθενώς οξεοάντοχα στην πρωτοκαλλι-
έργεια. Για τη διάκριση χρησιμοποιείται η χρώ-
ση κατά Kinyoun (τροποποιημένη χρώση Ziehl 
Nielsen).1–3

Οι Νοκάρδιες είναι σαπρόφυτα, συνήθεις κά-
τοικοι του εδάφους, ιδιαιτέρως στην αποσυντε-
θειμένη οργανική ύλη, όπως και στα νερά. Σε 
θερμοκρασία δωματίου μπορούν να επιβιώσουν 
για μήνες. Αποτελούν κυρίως ευκαιριακά παθο-
γόνα, που προσβάλλουν κατ’ εξοχήν ανοσοκα-
τεσταλμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και 
όσων λαμβάνουν κορτικοειδή για μακρό χρονικό 
διάστημα.6–8 Το 15% όμως των προσβαλλόμενων 
ατόμων είναι υγιείς, χωρίς κανένα ανοσοκατα-
σταλτικό προδιαθεσικό παράγοντα.9,10

Εκτός από τον άνθρωπο πάσχουν και τα θη-
λαστικά, με συχνότερη νοσολογική οντότητα τη 
μαστίτιδα των βοοειδών.5 Δεν έχει αποδειχθεί 

μετάδοση από ζώο σε άνθρωπο ή από άνθρω-
πο σε άνθρωπο.

Η νοκαρδίωση παρουσιάζεται ως οξεία, αλλά 
κυρίως ως υποξεία ή χρόνια λοίμωξη, με τάση 
για εξάρσεις και υποτροπές. Προκαλεί κυρίως 
εκδηλώσεις από το κατώτερο αναπνευστικό, 
με τη Nocardia asteroides να ευθύνεται περίπου 
στο 90% των περιπτώσεων. Το ΚΝΣ προσβάλ-
λεται περίπου στο 45% όλων των περιπτώσεων 
συστηματικής νοκαρδίωσης. Είναι δυνατόν να 
εμφανίζεται σε πολλαπλά όργανα με χαρακτη-
ριστικό την πρόκληση αποστημάτων. Εκτός α-
πό το ΚΝΣ και το κατώτερο αναπνευστικό, οι 
συχνότερα προσβαλλόμενες περιοχές αφορούν 
στον αμφιβληστροειδή, το δέρμα και τα μαλακά 
μόρια, το ενδοκάρδιο, τις αρθρώσεις11 και τα ο-
στά, όπως και τους νεφρούς.

Η επίπτωση της νοκαρδίωσης στις ΗΠΑ, υ-
πολογίζεται σε περίπου 1000 περιστατικά ανά 
έτος, εκ των οποίων 85% αφορούν σε πνευμονι-
κή ή και συστηματική λοίμωξη.12 Στη χώρα μας 
έχουν αναφερθεί περιστατικά της νόσου σε α-
νοσοκατεσταλμένους ασθενείς.6,7,13 Οι άνδρες 
προσβάλλονται με τριπλάσια συχνότητα απ’ 
ό,τι οι γυναίκες, ενώ η λοίμωξη μπορεί να συμ-
βεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμη και σε νεογέν-
νητα.11 Η Nocardia asteroides είναι υπεύθυνη για 
το 80% των προκαλούμενων λοιμώξεων στον 
άνθρωπο.

Έχουν περιγραφεί νοσοκομειακές επιδημίες 
νοκαρδίωσης, σε μία από τις οποίες το παθο-
γόνο στέλεχος ανευρέθη στη σκόνη επιφανειών 
και πατώματος, στον αέρα και τα αποικισμένα 
χέρια του προσωπικού μονάδας μεταμόσχευσης 
ήπατος.14 Οι σουλφοναμίδες αποτελούν το φάρ-
μακο εκλογής, αλλά απαιτείται μακροχρόνια α-
γωγή, ώς και ένα έτος.

Περιγράφεται περίπτωση νοκαρδίωσης σε α-
σθενή που ελάμβανε κορτικοειδή για ένα έτος, 
λόγω κροταφικής αρτηρίτιδας.

Περιγραφή περιπτώσεως

Πρόκειται για άνδρα 72 ετών που προσήλθε λόγω 
πυρετού και έντονης κεφαλαλγίας, αριστερά μετω-
πιαία. Ετέθη η διάγνωση κροταφικής αρτηρίτιδας με 
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βιοψία κροταφικής αρτηρίας και ετέθη σε αγωγή με 
πρεδνιζολόνη 60 mg συνολικά, ημερησίως, με βελτίω-
ση της κλινικής εικόνας.

Εκ του ατομικού του αναμνηστικού σημειώνεται 
στεφανιαία νόσος και προσθετική βιολογική βαλβίδα 
μιτροειδούς, για τα οποία ελάμβανε αντιπηκτική και 
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, όπως επίσης διουρητικά 
και νιτρώδη. Μετά πάροδο 9 μηνών, παρουσίασε υ-
ποτροπή του πυρετού και της κεφαλαλγίας, οπότε 
και έγινε αλλαγή της θεραπείας με στεροειδή, κατό-
πιν εκτίμησης από ρευματολόγο, σε 32 mg μεθυλ-
πρεδνιζολόνης.

Μετά την πάροδο άλλων τριών μηνών και ενώ ε-
λάμβανε τη μισή δόση μεθυλπρεδνιζολόνης (tapering), 
επανεισήχθη λόγω έντονου άλγους στο δεξιό ημιθω-
ράκιο. Από τον εργαστηριακό του έλεγχο, σημειώθηκε 
η υψηλή τιμή δ-διμερών (3,62 μg/mL, ΦΤ<0,5 μg/mL), 
οπότε και υπεβλήθη  σε επείγουσα αξονική τομο-
γραφία θώρακος με σπειροειδή τεχνική που ανέδειξε 
διά σπαρτες αποτιτανώσεις σε όλη την έκταση του 
υπεζωκότα άμφω, κατά τόπους οζώδη και ανώμαλη 
πάχυνση του υπεζωκότα δεξιά, εικόνα μικρής εγκυ-
στωμένης συλλογής υγρού ομόπλευρα και πυκνοατε-
λεκτατικά στοιχεία δεξιάς βάσης, ενώ ήταν αρνητική 
για πνευμονική εμβολή.

Εκ του λοιπού εργαστηριακού ελέγχου σημειώνο-
νται τα εξής: Λευκά: 11.040/μL [πολυμορφοπύρηνα: 
84,5%, λεμφοκύτταρα: 10,8%, μονοκύτταρα: 2,5%, 
ηωσινόφιλα: 0,6%], Ht: 29%, αιμοσφαιρίνη: 9 g/dL, 
αιμοπετάλια: 221.000/μL, σάκχαρο: 150 mg/dL, λοι-
πός βιοχημικός έλεγχος φυσιολογικός, CRP: 193 mg/
mL (ΦΤ<5 mg/mL), TKE: 110 mm/h, INR: 1,55, PO2: 
65mmHg, PCO2: 40 mmHg. Γενική ούρων χωρίς πα-
θολογικά ευρήματα. Υπερηχοκαρδιογράφημα: χωρίς 
παθολογικά ευρήματα.

Ο ασθενής εισήχθη απύρετος. Από την κλινική ε-
ξέταση παρατηρήθηκε ένα ψηλαφητό μόρφωμα στο 
πλάγιο δεξιό θωρακικό τοίχωμα (εικ. 1α,β). Το μόρ-
φωμα ήταν μαλακό, ευπίεστο, ευκίνητο και επώδυ-
νο στην ψηλάφηση. Έγινε υπερηχογραφικός έλεγ-
χος τοπικά, ο οποίος ανέδειξε πιθανή κήλη πλαγίου 
θωρακοκοιλιακού τοιχώματος, δεξιά, με διαστάσεις 
4,47×2,75×3,38 cm, το περιεχόμενο της οποίας ήταν 
ανομοιοηχογενές και ουσιωδώς ανάγγειο.

Η αξονική τομογραφία άνω κοιλίας (εικ. 1γ,δ) έδειξε 
πολλαπλές υπόπυκνες αλλοιώσεις φακοειδούς μορ-
φολογίας, με τοίχωμα που ενισχυόταν μετά την ενδο-
φλέβια χορήγηση σκιαγραφικού, κατά μήκος του δε-
ξιού οπισθοπλάγιου θωρακικού τοιχώματος, που οι 

περισσότερες έδιναν την εντύπωση εξωυπεζωκοτι-
κής εντόπισης. Σύστοιχα, φάνηκε ανομοιογενής οζώ-
δης μάζα μαλακών μορίων, κατά τόπους υπόπυκνη, 
και ανομοιογενής υπόπυκνη ταινιοειδής μάζα μαλα-
κών μορίων με αποτιτανώσεις στον αριστερό κάτω 
λοβό. Υπήρχε υγρό μεταξύ των πετάλων του υπε-
ζοκώτα δεξιά και πάχυνση αυτού (εμπύημα; χρόνια 
φλεγμονώδης πάθηση;). Ακόμη, υπήρχαν αποτιτανω-
μένες υπεζοκωτικές πλάκες στο θωρακικό τοίχωμα 
και στον διαφραγματικό υπεζοκώτα.

Έγινε παρακέντηση του μορφώματος υπό CT κα-
θοδήγηση (εικ. 2α–γ). Λόγω υψηλής κλινικής υποψίας, 
ενημερώθηκε το εργαστήριο για πιθανή νοκαρδίωση. 
Όντως, στην καλλιέργεια του υλικού αναπτύχθηκε 
νοκάρδια (εικ. 3α,β). Η αξονική εγκεφάλου που έγινε 
λόγω της νοκαρδίωσης δεν ανέδειξε κάτι το παθολο-
γικό.

Ο ασθενής ετέθη σε αγωγή με 320 mg τριμεθοπρί-
μης και 1600 mg σουλφαμεθοξαζόλης ανά 8ωρο εν-
δοφλεβίως, με σημαντική βελτίωση του άλγους του 
δεξιού πλάγιου θωρακικού τοιχώματος.

 Δυστυχώς, μετά λίγες εβδομάδες, ο ασθενής πα-
ρουσίασε δεκατική πυρετική κίνηση, και αποκαλύ-
φθηκε πύκνωση δεξιού μέσου πνευμονικού πεδίου, 
που δεν προϋπήρχε. Από την καλλιέργεια πτυέλων 
ανεδείχθη Pseudomonas aeruginosa. Πιθανώς επρό-
κειτο για νοσοκομειακή πνευμονία. Προσετέθη στην 
αγωγή μεροπενέμη βάσει αντιβιογράμματος. Όμως, 
ο ασθενής παρουσίασε σημαντικού βαθμού καρδιοα-
ναπνευστική ανεπάρκεια και κατέληξε.

Συζήτηση

Οι νοκάρδιες αποτελούν κυρίως ευκαιριακά 
παθογόνα, που προσβάλλουν κατ’ εξοχήν ανο-
σοκατεσταλμένους ασθενείς. Ο κίνδυνος πνευ-
μονικής ή διάσπαρτης νόσου είναι μεγαλύτερος 
στα άτομα με ελαττωμένη κυτταρική ανοσία, ιδι-
αίτερα όταν αυτή έχει σχέση με λέμφωμα, μετα-
μόσχευση14–16,23 ή σύνδρομο επίκτητης ανοσολο-
γικής ανεπάρκειας.19,21 Προσβάλλουν επίσης α-
σθενείς με χρόνια κοκκιωματώδη νόσο,18 νόσους 
κολλαγόνου,11 ενώ έχουν συσχετιστεί με πνευμο-
νική κυψελιδική πρωτεΐνωση20 και φυματίωση.21 
Ακόμη, προσβάλλουν ασθενείς σε μακροχρόνια 
θεραπεία με κορτικοειδή, τα οποία είναι γνωστό 
ότι επηρεάζουν τόσο την κυτταρική ανοσία και 
τη φαγοκυττάρωση, όσο και τη χυμική ανοσία.22 
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Στη δική μας περίπτωση ο ασθενής ελάμβανε 
για μεγάλη χρονική περίοδο κορτιζόνη.

Έχει υπολογιστεί ότι το 13% των περιπτώσε-
ων νοκαρδίωσης στις ΗΠΑ παρουσιάζεται σε 
δέκτες οργάνων.17 Σε μεταμοσχεύσεις καρδιάς 
η νοκαρδίωση είναι από τις πιο συχνές ευκαι-
ριακές λοιμώξεις,23 ενώ στις μεταμοσχεύσεις 
νεφρού η επίπτωση έχει μειωθεί σημαντικά, 
λόγω της αντικατάστασης της αζαθειοπρίνης 
από την κυκλοσπορίνη.24 Επιρρεπείς επίσης σε 
νοκαρδίωση είναι και ασθενείς με πνευμονικές 
νόσους καθώς και τα άτομα με κατάχρηση αιθυ-
λικής αλκοόλης.35

Οι νοκάρδιες φαίνεται να έχουν αναπτύξει ο-
ρισμένες ιδιότητες που τους επιτρέπουν να επι-

Εικόνα 1. (α,β) Μόρφωμα οπισθιοπλαγίου θωρακικού τοιχώματος, διαμέτρου 4,5 cm. (γ,δ) CT άνω κοιλίας. Στο (ΔΕ) πλάγιο τοίχωμα παρατηρείται μόρφωμα 
μαλακών μορίων (βέλος) με περιφερική ενίσχυση μετά την iv χορήγηση σκιαγραφικού (1γ: προ & 1δ: μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού)

α β

γ δ

βιώνουν μέσα στα φαγοκύτταρα. Τα τελευταία 
δεν φονεύουν, αλλά αναχαιτίζουν τη νοκάρδια, 
ώστε να κερδηθεί χρόνος μέχρι να εμφανιστεί ο 
αντίστοιχος πληθυσμός Τ-λεμφοκυττάρων που 
είναι απαραίτητος για την εξόντωση του μικρο-
βίου.3,26,28,29

Η νοκάρδια εισέρχεται στον οργανισμό κατά 
κύριο λόγο μέσω του αναπνευστικού συστήμα-
τος, ενώ 5% των περιπτώσεων οφείλεται σε ε-
νοφθαλμισμό του μικροβίου σε τραύμα κυρίως 
από το έδαφος.25–27 Με τον μηχανισμό του ενο-
φθαλμισμού έχει αναφερθεί και κερατίτιδα από 
νοκάρδια.27

Η πνευμονική νοκαρδίωση επεκτείνεται αιμα-
τογενώς ή απευθείας από τους πνεύμονες και 
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προσβάλλει γειτονικούς ιστούς. Έχουν αναφερ-
θεί περικαρδίτιδα, μεσοθωρακίτιδα και σύνδρο-
μο άνω κοίλης φλέβας.26,29

Εικόνα 2. (α,β) Υλικό παρακέντησης και τοποθέτηση παροχέτευσης στο θω-
ρακικό τοίχωμα, (γ) Ακτινογραφία με έγχυση σκιαγραφικού από την παρο-
χέτευση

Εικόνα 3. Ανάπτυξη νοκάρδιας στο εργαστήριο σε αιματούχο: (α) και σε σο-
κολατούχο (β) άγαρ

α

β

γ

Είδη της νοκάρδιας έχουν απομονωθεί από τις 
αναπνευστικές εκκρίσεις ασθενών χωρίς εμφανή 
νοκαρδίωση. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν 
χρόνια αναπνευστική νόσο με διαταραχές των 
αεραγωγών ή του παρεγχύματος.26,35

Η νόσος διατρέχει υποξέως ή χρονίως, αλλά 
είναι δυνατόν να παρουσιαστεί και οξεία λοίμω-
ξη στα σοβαρά ανοσοκατεσταλμένα άτομα.30 
Προκαλείται κατά κύριο λόγο πνευμονική λοί-
μωξη με μη ειδικά συμπτώματα, όπως πυρετό, 
ανορεξία, απώλεια βάρους, αδυναμία, θωρακικό 
άλγος και βήχα. Ο βήχας είναι έντονος και πα-
ραγωγικός με απόχρεμψη βλεννοπυωδών πτυ-
έλων, τα οποία δεν είναι δύσοσμα. Σπανιότερες 
εκδηλώσεις είναι τραχειίτιδα, βρογχίτιδα και α-
ποφρακτικές βρογχικές μάζες.25,26 Ο ασθενής 

α

β
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μας εμφάνισε μόνον έντονο άλγος δεξιού πλάγι-
ου θωρακικού τοιχώματος.

Τα ακτινολογικά ευρήματα είναι μη ειδικά και 
ποικίλλουν από πύκνωση, σχηματισμό κοιλό-
τητας, πλευριτικό υγρό, ως εντοπισμένες ή δι-
άχυτες διηθήσεις και όζους. Στο ένα τρίτο των 
ασθενών εμφανίζεται εμπύημα.28

Από παθολογοανατομικής άποψης, η νοκάρ-
δια σε όλα τα προσβαλλόμενα όργανα προκαλεί 
πυώδη νέκρωση και σχηματισμό αποστημάτων 
με ατελές τοίχωμα από συνδετικό ιστό, χωρίς 
πλήρη περιχαράκωσή τους από σχηματισμό 
κάψας. Αυτός είναι κατά πάσα πιθανότητα ο 
λόγος που συμβαίνει διασπορά των μικροοργα-
νισμών από την πρωτοπαθή πνευμονική εστία. 
Οι βλάβες του αποστήματος και το υγρό παρο-
χέτευσης περιέχουν κοκκία που σχηματίζονται 
από πυκνές μάζες βακτηριακών νηματίων.1–3

Διασπορά της λοίμωξης μπορεί να συμβεί αι-
ματογενώς ή λεμφογενώς, ακόμη και από πολύ 
μικρές πνευμονικές εστίες, ενώ οι καλλιέργειες 
αίματος είναι δυνατόν να είναι θετικές.26,29,30 Το 
ΚΝΣ είναι η συνηθέστερη εντόπιση της διάσπαρ-
της νόσου (25% των περιπτώσεων). Συνήθως 
υπάρχουν ένα ή περισσότερα υποσκηνιδιακά 
αποστήματα του εγκεφάλου. Τα αποστήματα 
του εγκεφάλου έχουν την τάση να καταδύονται 
στις κοιλίες ή τον υπαραχνοειδή χώρο και είναι 
εμφανή στην αξονική ή μαγνητική τομογραφία. 
Η μηνιγγίτιδα παρουσιάζεται λιγότερο συχνά 
και οφείλεται συνήθως σε ρήξη αποστήματος 
στο σύστημα των κοιλιών. Σε αυτήν την περί-
πτωση δεν ανευρίσκονται μικροοργανισμοί στο 
ΕΝΥ, δυνατόν όμως να βρεθούν στην καλλιέρ-
γεια.31 Επίσης, αιματογενώς προσβάλλονται τα 
οστά, οι αρθρώσεις, οι νεφροί, οι μυς, αλλά έχει 
αναφερθεί διασπορά σχεδόν σε κάθε όργανο. 
Όλα τα είδη νοκάρδιας έχουν σχετιστεί με διά-
σπαρτη νόσο.32–34

Στο 10% των περιπτώσεων παρουσιάζεται 
απόστημα δέρματος ή μαλακών μορίων, όπως 
συνέβη στον ασθενή μας, που παρουσίασε α-
πόστημα στο δεξιό πλάγιο θωρακικό τοίχωμα. 
Τα αποστήματα συνήθως προκύπτουν μετά α-
πό λύση της συνέχειας του δέρματος κατόπιν 
τραυματισμού. Η δερματική προσβολή έχει μία 

από τις παρακάτω μορφές: κυτταρίτιδα, λεμ-
φοδερματικό σύνδρομο ή ακτινομυκήτωμα. Στην 
υποξεία κυτταρίτιδα υπάρχει πόνος, εξοίδηση, 
ερύθημα και θερμότητα. Οι βλάβες συνήθως εί-
ναι σκληρές και δεν κλυδάζουν. Δυνατόν να είναι 
μονήρεις ή πολλαπλές, επώδυνες ή ανώδυνες. 
Τα συστηματικά συμπτώματα είναι ελάχιστα ή 
απόντα. Η Ν. brasiliensis είναι εκείνη που συν-
δέεται με εκδηλώσεις από το δέρμα.25,26 Παρότι 
στην περίπτωση του ασθενούς μας για τεχνι-
κούς λόγους δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση 
του είδους, επιδημιολογικά θα μπορούσαμε να 
πούμε με μεγάλη πιθανότητα ότι επρόκειτο για 
N. brasiliensis.

Tη λοίμωξη από νοκάρδια μπορεί να υποψια-
στεί ο ιατρός σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς 
που εμφανίζουν πνευμονική λοίμωξη ή λοίμωξη 
μαλακών μορίων (συμπεριλαμβανομένων των 
υποδερματικών ανώδυνων αποστημάτων) ή εκ-
δηλώσεις από το ΚΝΣ. Επίσης σε χρόνιες πνευ-
μονίες σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα που δεν 
υποχωρούν με τη συνήθη θεραπευτική αγωγή. 
Όταν η υποψία τεθεί, οι χρώσεις κατά Gram και 
Kinyoun είναι δυνατόν να θέσουν τη διάγνωση. 
Η διάγνωση μπορεί να τεθεί και από την καλλι-
έργεια, εφόσον οι νοκάρδιες καλλιεργούνται εύ-
κολα στα συνήθη θρεπτικά υλικά. Σε πολυμικρο-
βιακά βιολογικά υλικά όπως τα πτύελα, μικρο-
οργανισμοί με ταχεία ανάπτυξη, δυνατόν να κα-
λύπτουν μικρές αποικίες Nocardia. Γι’ αυτό επί 
υποψίας του μικροβίου πρέπει να ενημερώνεται 
το εργαστήριο, όπως έγινε και στην περίπτωσή 
μας, ώστε οι καλλιέργειες να παραμένουν περισ-
σότερο του συνήθους χρόνου. Είναι δυνατόν να 
απαιτηθούν 2–4 εβδομάδες μέχρι να παρουσια-
στούν αποικίες. Καλό είναι επίσης η μελέτη να 
μην περιορίζεται σε ένα μόνο δείγμα.25,34

Η ανάπτυξη νοκαρδιών στα πτύελα δυνατόν 
να οφείλεται σε αποικισμό και όχι σε νόσο. Τα 
ευρήματα που κάνουν πιθανότερη τη νόσο είναι 
η ανίχνευση των νοκαρδιών σε παρασκευάσμα-
τα με χρώση κατά gram και η απομόνωση των 
μικροοργανισμών σε πολλαπλές καλλιέργειες. 
Μια θετική καλλιέργεια πτυέλων από ανοσοκα-
τεσταλμένο ασθενή συνήθως υποδεικνύει νόσο.35

Στην περίπτωση του ασθενούς μας η διάγνω-
ση τέθηκε από την καλλιέργεια του υλικού πα-
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ροχέτευσης του αποστήματος. Πολλές φορές α-
παιτούνται επεμβατικές μέθοδοι, όπως παρακέ-
ντηση θώρακος ή πνευμονική βιοψία, καθώς δεν 
υπάρχουν διαγνωστικές ορολογικές δοκιμασίες 
ή οροαντιδράσεις και η ακτινογραφία δεν είναι 
παθογνωμονική.

Οι σουλφοναμίδες αποτελούν τα φάρμα-
κα εκλογής για τη νοκαρδίωση. Ο συνδυασμός 
τριμεθοπρίμης-σουλφαμεθοξαζόλης σε ενδο-
φλέβια ή per os χορήγηση (15 mg/kg τριμεθο-
πρίμης και 75 mg/kg σουλφαμεθοξαζόλης ή δύο 
δισκία forte ανά 8ωρο), είναι αποδεκτός από 
τους περισσότερους ερευνητές, σε συνδυασμό 
με τη χειρουργική παροχέτευση αποστημάτων 
ή εμπυήματος.1–3 Αυτό ακολουθήθηκε και στην 
περίπτωσή μας.

Τα δύο αυτά φάρμακα παρουσιάζουν συνέρ-
γεια και τα επίπεδα στους ιστούς, συμπεριλαμ-
βανομένου και του ΕΝΥ, είναι ικανοποιητικά. Τα 
εγκεφαλικά αποστήματα υποχωρούν συνήθως 
μόνο με τη συντηρητική αγωγή. Προβληματική 
καθίσταται η θεραπεία σε ασθενείς που λαμβά-
νουν ταυτόχρονα κυκλοσπορίνη, λόγω του κιν-
δύνου πρόκλησης σημαντικής αλλά αναστρέψι-
μης νεφροτοξικότητας σε ποσοστό 11–73%.23,36 
Στους ασθενείς αυτούς, καθώς και σε περιπτώ-
σεις αλλεργίας ή δυσανεξίας, απαιτείται διαφο-
ρετικό θεραπευτικό σχήμα.

Εναλλακτικοί αντιμικροβιακοί παράγοντες με 
δραστικότητα κατά της Nocardia αποτελούν οι 
αμικασίνη, ιμιπενέμη, μεροπενέμη, κεφτριαξόνη, 
κεφοταξίμη, μινοκυκλίνη, μοξιφλοξασίνη, λεβο-
φλοξασίνη, λινεζολίδη, τιγκεκυκλίνη και αμοξυ-
κιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ, αναλόγως βεβαίως 
του στελέχους. Η ιμιπενέμη είναι πιο δραστική 
από τη μεροπενέμη ή την ερταπενέμη έναντι 
των περισσότερων στελεχών Nocardia. Από τις 
τετρακυκλίνες, η μινοκυκλίνη εμφανίζει την κα-
λύτερη δραστικότητα έναντι της Nocardia και 
αποτελεί εναλλακτική per os θεραπεία σε ασθε-
νείς που εμφανίζουν αλλεργία στις σουλφοναμί-
δες. Η τιγκεκυκλίνη φαίνεται να είναι δραστική in 
vitro έναντι των περισσότερων ειδών Nocardia. 
Η λινεζολίδη είναι αρκετά δραστική έναντι σχε-
δόν όλων των γνωστών παθογόνων στελεχών 
Nocardia και έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία 
στη θεραπεία ασθενών με συστηματική νοκαρδί-

ωση και σε διασπορά στο ΚΝΣ. Μειονεκτήματα 
της θεραπείας με λινεζολίδη αποτελούν το υψη-
λό κόστος και η τοξικότητά της, κυρίως η μυελο-
καταστολή.37

Η συνδυαστική θεραπεία με ιμιπενέμη και κε-
φοταξίμη, αμικασίνη και κοτριμοξαζόλη, ιμιπενέ-
μη και κοτριμοξαζόλη, αμικασίνη και κεφοταξίμη 
ή αμικασίνη και ιμιπενέμη μπορεί να παρέχει ε-
νισχυμένη δράση. Ο συνδυασμός αμικασίνης και 
ιμιπενέμης ήταν πιο αποτελεσματικός στη θερα-
πεία της εγκεφαλικής και πνευμονικής νοκαρδί-
ωσης από ό,τι η μονοθεραπεία με κοτριμοξαζό-
λη. Οι ασθενείς με σοβαρή νοκαρδίωση μπορεί 
να ωφεληθούν από την προσθήκη ενός τρίτου 
παράγοντα, όπως η λινεζολίδη.37

Όσον αφορά στο test ευαισθησίας στα αντι-
βιοτικά, επιτυγχάνονται αξιόπιστα αποτελέ-
σματα σε εξειδικευμένα κέντρα, και καλό είναι 
όταν ακολουθείται άλλη αγωγή πλην των σουλ-
φοναμιδών, αυτή να βασίζεται στο αντιβιό-
γραμμα. Οι νοκάρδιες γενικά είναι ευαίσθητες 
σε σουλφοναμίδες, μινοκυκλίνη, αμικασίνη, κε-
φοταξίμη, κεφτριαξόνη και ιμιπενέμη και ανθε-
κτικές σε αμπικιλίνη και ερυθρομυκίνη.38 Επίσης 
σε πολλές μελέτες φαίνεται ότι η λινεζολίδη εί-
ναι δραστική, όμως το υψηλό κόστος σε συν-
δυασμό με τον υψηλό κίνδυνο τοξικότητας σε 
μακροχρόνια χορήγηση αυτής, περιορίζουν τη 
χρήση της.39,40

Η νοκαρδίωση είναι λοίμωξη με τάση για υπο-
τροπές και παροξύνσεις, συνεπώς απαιτείται 
μακροχρόνια θεραπευτική αγωγή, συχνά επί 
μήνες μετά την κλινική ύφεση της νόσου. Η θε-
ραπεία διαρκεί από 2–3 μήνες στις ελαφρότερες 
περιπτώσεις μέχρι ένα έτος σε ανοσοκατεσταλ-
μένους ή με επινέμηση του ΚΝΣ. Η χορήγηση 
των ανοσοκασταλτικών πρέπει να συνεχίζεται, 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την πρόληψη 
απόρριψης μοσχεύματος ή για τη θεραπεία υ-
ποκείμενου νοσήματος. Στην περίπτωση του 
ασθενούς μας η θεραπεία με κορτικοειδή συνε-
χίστηκε.

Όσον αφορά στην πρόγνωση, είναι καλύτε-
ρη αν η θεραπεία αρχίσει νωρίς και πριν τυχόν 
διασπορά της νόσου. Η θνητότητα σε κατά τα 
άλλα υγιή άτομα με μόνο πνευμονική νόσο είναι 
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περίπου 15%. Επιβαρυντικοί παράγοντες είναι 
η οξεία λοίμωξη, η λήψη κορτικοειδών ή ανο-
σοκατασταλτικών και η διασπορά της νόσου. 
Ασθενείς με προσβολή του ΚΝΣ έχουν θνητότη-
τα περίπου 40%.

Τα είδη νοκάρδιας είναι ευρέως διαδεδομένα 
στη φύση, συνεπώς, όπως και ανωτέρω ανα-
φέρθηκε, κάποιες φορές τίθεται ερώτημα όσον 

αφορά στην αντιμετώπιση ατόμου, στα πτύελα 

του οποίου ανευρίσκεται το μικρόβιο.41 Φυσικά, 

όταν υπάρχει υποκείμενη ανοσοκαταστολή ή 

κακοήθεια πρέπει να γίνει άμεση έναρξη θερα-

πείας. Σε κατά τα άλλα υγιή άτομα, ασυμπτω-

ματικά ή με ήπιες λοιμώξεις αναπνευστικού, 

χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος προκειμένου να 

αποφασιστεί η έναρξη ή μη θεραπείας.
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Διαφορική διάγνωση 
συνδρόμου νεφρικής απώλειας 
άλατος και συνδρόμου 
απρόσφορης έκκρισης 
αντιδιουρητικής ορμόνης 
σε χειρουργημένο ασθενή
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όταν ο κλινικός ιατρός καλείται να ε-
κτιμήσει ασθενή που παρουσιάζει υπονατριαιμία, συ-
νοδευόμενη με υψηλή κλασματική απέκκριση νατρίου 
>40 mEq/L) και φυσιολογική νεφρική λειτουργία, θα 
πρέπει να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα σύνδρομα: το 
σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορ-
μόνης (SIADH) και το σύνδρομο νεφρικής απώλειας 
άλατος (RSW). Η διάκριση μεταξύ των δύο αυτών συν-
δρόμων είναι σημαντική, διότι τα δύο σύνδρομα έχουν 
διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση και ως εκ τού-
του η λάθος διάγνωση αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών 
και θέτει σε κίνδυνο τον ασθενή. Το περιστατικό που 
παρουσιάζεται αφορά σε γυναίκα 59 ετών, με φυσιο-
λογική νεφρική λειτουργία η οποία παρουσίασε, μετεγ-
χειρητικά, υπονατριαιμία με συνοδό υψηλή κλασματική 
απέκκριση νατρίου. Η διαφορική διάγνωση μεταξύ των 
συνδρόμων SIADH και RSW έπρεπε να γίνει λόγω της 
πολύ υψηλής κλασματικής απέκκρισης νατρίου. Αυτό 
αποτέλεσε διαγνωστική πρόκληση και στην παρούσα 
εργασία αναφέρουμε τις παραμέτρους που συνυπολογί-
σαμε στα διαγνωστικά μονοπάτια που ακολουθήθηκαν. 
Αυτές οι παράμετροι δεν συνηθίζεται να λαμβάνονται 
υπόψη ή να μετρώνται και πρόκειται για την κάθαρση 
ουρικού οξέος και φωσφόρου, καθώς και την επίδραση 
που έχουν αυτές οι παράμετροι στη μεταβολή του εξω-
κυττάριου όγκου.

Syndrome of inappropriate 
ADH (SIADH) secretion 
and the renal salt wasting (RSW) 
syndrome, differential 
diagnosis of hyponatremia
in a postoperative patient
E. Papamanolis,1 D. Panokostas,1 
A. Vezakis,2 E. Lianos,1 E. Grapsa1

1Nephrology Department, 22nd Surgery Department, 
“Aretaieio” Hospital, National and Kapodistrian University 
of Athens, Greece

ABSTRACT When confronted with hyponatremia asso-
ciated with high urine sodium excretion (>40 meq/L) 
and normal renal function, the clinician should dif-
ferentiate between two syndromes; the Syndrome of 
Inappropriate ADH (SIADH) secretion and the Renal 
Salt Wasting (RSW) syndrome. The distinction between 
the two is critically important since the two disorders are 
managed differently, with possible adverse consequences 
if the incorrect therapeutic strategy is employed. The case 
presented concerns a Nephrology consult requested on a 
59 years old woman with normal renal function who de-
veloped hyponatremia and high urine sodium excretion 
postoperatively. The distinction between SIADH and 
RSW syndrome had to be made due to very high urine 
sodium excretion. This was challenging and we describe 
a number of parameters we had to measure for the differ-
ential diagnosis. These measurements are not frequently 
considered or measured in clinical practice and include 
urate and phosphate clearance as well as the response of 
these parameters to volume expansion. 
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Το σύνδρομο νεφρικής απώλειας άλατος (RSW) 
μπορεί να προκαλέσει υπονατριαιμία που συνο-
δεύεται από ελάττωση εξωκυττάριου όγκου λό-
γω σωληναριακής βλάβης στην επαναρρόφηση 
νατρίου, και επομένως κύριο εύρημα είναι η υψη-
λή απέκκριση Νa (>20 mmol/L). Όμως, ο προσδι-
ορισμός του εξωκυττάριου όγκου είναι δυσχερής 
και συνήθως λανθασμένος απαιτώντας επεμβα-
τικές μεθόδους όπως οι συνεχείς μετρήσεις κε-
ντρικής φλεβικής πίεσης. Εξαιτίας αυτής της δυ-
σχέρειας, στο παρελθόν πολλοί ασθενείς με υπο-
νατριαιμία, υποογκαιμία και υψηλή συγκέντρωση 
νατρίου στα ούρα, είχαν λανθασμένα διαγνωσθεί 
ότι πάσχουν από σύνδρομο απρόσφορης έκκρι-
σης αντιδιουρητικής ορμόνης (SIADH). Όμως, 
στο σύνδρομο αυτό, ο εξωκυττάριος όγκος, εάν 
προσδιοριστεί επακριβώς, είναι φυσιολογικός ή 
αυξημένος λόγω κατακράτησης Η2Ο από την πε-
ρίσσεια ADH. Επομένως, δεν παρατηρούνται ση-
μεία υποογκαιμίας.

Η κατακράτηση Η2Ο προκαλεί υπονατριαιμία 
εξ αραιώσεως, η δε υπερογκαιμία (από την κα-
τακράτηση Η2Ο) αυξάνει την απέκκριση Na στα 
ούρα, όπως συμβαίνει και στο σύνδρομο RSW.1 
Όμως, στο σύνδρομο RSW, η ελάττωση του εξω
κυττάριου όγκου (λόγω της απώλειας Νa+, η ο-
ποία αποτελεί και την πρωτοπαθή διαταραχή) 
είναι το σύνηθες εύρημα και προκαλεί κλινικά ση-
μεία υποογκαιμίας (ορθοστατική υπόταση, ταχυ-
σφυγμία, μείωση σωματικού βάρους).2

Ένα άλλο διαφοροδιαγνωστικό κριτήριο είναι η 
συγκέντρωση ουρικού οξέος στο πλάσμα, η οποία 
στο SIADH είναι χαμηλή λόγω υψηλής κλασματι-
κής απέκκρισης ουρικού οξέος. Χαρακτηριστικά, 
η υψηλή αυτή κλασματική απέκκριση μειώνε-
ται μετά τη διόρθωση της υπονατριαιμίας ενώ, 
παράλληλα, αυξάνεται η συγκέντρωση ουρικού 
οξέος στο πλάσμα.3 Στο σύνδρομο RSW η συ-
γκέντρωση του ουρικού οξέος στο πλάσμα είναι 
χαμηλή ενώ η κλασματική του απέκκριση είναι υ-
ψηλή, όπως και στο SIADH. Σε αντίθεση, όμως, 
με το SIADH η συγκέντρωση ουρικού οξέος στο 
πλάσμα παραμένει χαμηλή ενώ η κλασματική του 
απέκκριση παραμένει υψηλή παρά τη διόρθωση 
της υπονατριαιμίας.4

Περιγραφή περιπτώσεως

Γυναίκα 59 ετών με ιστορικό χολολιθίασης εισέρχε-
ται στο νοσοκομείο για επέμβαση λαπαροσκοπικής 
χολοκυστεκτομής. Λόγω διεγχειρητικής κάκωσης χολη-
δόχου πόρου αποφασίζεται διενέργεια χολοπεπτικής 
αναστόμωσης (εγχείρηση RouX en Y) την 4η μετεγχει-
ρητική ημέρα.

Την 8η μετεγχειρητική ημέρα από την επέμβαση της 
χολοπεπτικής αναστόμωσης η ασθενής εμφανίζει 
υπονατριαιμία, με Na: 125 mmol/L. Λόγω εμμένουσας 
υπονατριαιμίας ζητήθηκε νεφρολογική εκτίμηση, την 
20ή μετεγχειρητική ημέρα. Η ασθενής είχε: Αρτηριακή 
Πίεση (ΑΠ) 139/82 mmHg με 103 σφύξεις/λεπτό σε ύ-
πτια θέση και 149/89 mmHg και 93 σφύξεις/λεπτό σε 
όρθια θέση, θερμοκρασία 38,8 °C και σωματικό βά-
ρος (ΣΒ) 49 kg. Η υπόλοιπη κλινική εξέταση έδειξε: 
φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα άμφω, καρδια-
κούς τόνους S1, S2 ρυθμικούς και ευκρινείς, απουσία 
συμ πτωματολογίας υπονατριαιμίας από το Κεντρικό 
Νευρικό Σύστημα (π.χ. σύγχυση, διαταραχές προσα-
νατολισμού, ληθαργικότητα), απουσία οιδημάτων, κοι-
λία μαλακή, ευπίεστη, ανώδυνη, με παρόντες εντερι-
κούς ήχους. 

Μετεγχειρητικά, η ασθενής παρουσίαζε συχνά επει-
σόδια εμέτων σε καθημερινή βάση με αδυναμία σίτισης 
ή λήψης υγρών από του στόματος. Για αυτούς τους 
λόγους, ελάμβανε παρεντερική σίτιση και αντιεμετική 
αγωγή ενδοφλεβίως (Μετοκλοπραμίδη 10 mg 3φορές 
ημερησίως). Επίσης, ελάμβανε αντιμικροβιακή αγωγή 
με Μεροπενέμη 1 g/24ωρο, λόγω μετεγχειρητικού ε-
μπύρετου από την 8η ημέρα.

Εργαστηριακός έλεγχος την ημέρα της νεφρολογι-
κής εκτίμησης: Na ορού=127 mmol/L, Ουρία=31 mg/
dL, Cr=0,6 mg/dL, pOsm=270 mΟsm/kg, ειδικό βάρος 
τυχαίου δείγματος ούρων=1025, ηλεκτρολύτες τυχαί-
ου δείγματος ούρων: Νa=178 mmol/L, Cl=216 mmol/L, 
κλασματική απέκκριση Νατρίου ούρων (FEΝα) 2%.

Αρχική αξιολόγηση της υπονατριαιμίας και αντιμετώ-
πιση: Βάσει των κλινικών και εργαστηριακών ευρημά-
των, η ασθενής δεν παρουσίαζε κλινικά σημεία υποο-
γκαιμίας (απουσία ορθοστατισμού, μειωμένη σπαργή 
δέρματος, ξηρών βλεννογόνων) ή χαμηλή συγκέντρω-
ση νατρίου στον ορό. Η απουσία υποογκαιμίας επι-
βεβαιώνεται και από την υψηλή απέκκριση Νa στα 
ούρα (FEΝα=2%). Όμως, η φυσιολογική ανταπόκριση 
των νεφρών στην υπονατριαιμία που δεν συνοδεύεται 
με υποογκαιμία είναι η παραγωγή μέγιστα αραιωμέ-
νων ούρων (αναμενόμενο ειδικό βάρος ούρων ∼1005). 
Επομένως, το υψηλό ειδικό βάρος των ούρων της ασθε



96 Ε. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ και συν ΙΑΤΡΙΚΗ 106, 2017

νούς (1025) είναι σημείο αδυναμίας καταστολής της 

έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης (ΑDH), όπως θα 

αναμένετο δεδομένης της υποοσμωτικότητας του 

πλάσματος (270 mOsm/Kg) και της απουσίας υποο-

γκαιμίας (η υποοσμωτικότητα αναστέλλει την έκκρι-

ση της ADH ενώ η υποογκαιμία είναι ισχυρό ερέθισμα 

παραγωγής ADH). Επομένως, ο συνδυασμός υποο-

σμωτικότητας και έλλειψης υποογκαιμίας αναμένεται 

να αναστείλουν πλήρως την έκκριση ADH. Συνεπώς, 

τα ευρήματα αυτά συνηγορούν υπέρ περίσσειας ADH 

και προκύπτει το ερώτημα ποιο είναι το αίτιο της πε-

ρίσσειας αυτής. Δεδομένου ότι η ασθενής είχε έντονη 

και επίμονη ναυτία και εμετούς, και ότι η ναυτία είναι 

ένα από τα ισχυρότερα, αν όχι το ισχυρότερο ερέθι-

σμα έκκρισης της ADH, η προαναφερθείσα αδυναμία 

καταστολής της ADH μπορεί να αποδοθεί στην έντονη 

και επίμονη ναυτία. Με βάση την ανωτέρω προσέγ-

γιση, η υπονατριαιμία αντιμετωπίσθηκε με: (1) συνέ-

χιση της αντιεμετικής αγωγής (ώστε να κατασταλεί η 

υπερέκκριση ADH), και (2) διατήρηση του εξωκυττάρι-

ου όγκου με χορήγηση NaCl υπό μορφή φυσιολογικού 

ορού, ώστε να αναπληρωθεί η απώλεια Na από τα 

ούρα και τα ανώτερο πεπτικό (εμετοί, παροχέτευση) 

αποφεύγοντας έτσι την ανάπτυξη υποογκαιμίας (ερέ-

θισμα έκκρισης ADH) από τις συνεχιζόμενες απώλειες 

Na (ούρα, ανώτερο πεπτικό και χολοπεπτική αναστό-

μωση). Tο συνολικό ποσό NaCl που χορηγήθηκε (255 

mmol/24ωρο) για αναπλήρωση των απωλειών αυτών, 

υπολογίστηκε με βάση: (1) τη συγκέντρωση Na σε τυ-

χαίο δείγμα ούρων (178 mmol/L) επί τον συνολικό ό-

γκο ούρων ανά 24ωρο, (2) την κατά προσέγγιση πο-

σότητα Na που μπορεί να χάνεται λόγω εμέτων από 

το ανώτερο πεπτικό (40–100 mmol/L), και (3) την κα-

τά προσέγγιση ποσότητα Na που μπορεί να χάνεται 

στην παροχέτευση της χολοπεπτικής αναστόμωσης 

(130–145 mmol/L). Παρά την ως άνω αγωγή, η υπο-

νατριαιμία επέμεινε και η συγκέντρωση Na μειώθηκε 

(122 mmol/L) ενώ η ναυτία συνεχίστηκε. Τη μείωση 

του Na συνόδευε υψηλή απέκκριση Nα και Cl στα ού-

ρα (Na=154 mmol/L, Cl=184 mmol/L, FEΝα=3,5%). Τις 

επόμενες 5 ημέρες νοσηλείας, η υψηλή απέκκριση Na 

και Cl συνεχίσθηκε ενώ η ασθενής ανέπτυξε ορθοστα-

τική υπόταση και απώλεια βάρους (44 από 49 kg). Ο 

συνδυασμός των ευρημάτων αυτών (υπονατριαιμία 

με υπερέκκριση Να, ορθοστατική υπόταση, απώλεια 

βάρους) εγείρει την πιθανότητα συνδρόμου νεφρικής 

απώλειας άλατος (Renal Salt Wasting Syndrome), την 

οποία και διερευνήσαμε.

Συζήτηση

Η διαφορική διάγνωση μεταξύ των δύο συνδρό-
μων είναι δύσκολη λόγω της πολλαπλής ομοιότη-
τας που χαρακτηρίζει τον κλινικοεργαστηριακό 
έλεγχο των δύο συνδρόμων και την έλλειψη συ-
γκεκριμένων παραμέτρων που τα διαφοροποι-
ούν. Η αυξανόμενη αποδοχή του RSW ως κλινική 
οντότητα στην καθημερινή ιατρική πράξη και το 
γεγονός ότι πλέον το σύνδρομο αυτό διαγιγνώ-
σκεται πιο συχνά, ενισχύει την ανάγκη διαφορο-
ποίησης του από το SIADH. Επιπλέον, η διαφο-
ρετική θεραπευτική αντιμετώπιση καθιστούν τη 
διαφορική διάγνωση σημαντική: η θεραπευτική 
αντιμετώπιση στο SIADH είναι ο περιορισμός της 
πρόσληψης υγρών, ενώ στο RSW είναι η αύξηση 
πρόσληψης άλατος και νερού.

Το σύνδρομο RSW μπορεί να προκαλέσει υ-
πονατριαιμία που συνοδεύεται από ελάττωση 
εξωκυττάριου όγκου λόγω σωληναριακής βλά-
βης στην επαναρρόφηση νατρίου, άρα η υψηλή 
απέκκριση Na (>20 mmol/L), είναι κύριο εύρη-
μα.2 Όμως, ο προσδιορισμός του εξωκυττάριου 
όγκου είναι δυσχερής και συνήθως λανθασμέ-
νος και απαιτεί επεμβατικές μεθόδους όπως οι 
συνεχείς μετρήσεις κεντρικής φλεβικής πίεσης. 
Εξαιτίας αυτής της δυσχέρειας στην πρωταρ-
χική καθώς και επόμενες εκτιμήσεις της ασθε-
νούς, η υπονατριαιμία θα μπορούσε να θεωρηθεί 
λανθασμένα ως αποτέλεσμα του SIADH. Όμως, 
στο σύνδρομο αυτό, ο εξωκυττάριος όγκος, εάν 
προσδιοριστεί επακριβώς, είναι φυσιολογικός 
ή αυξημένος λόγω κατακράτησης Η2Ο από την 
περίσσεια ADH. Επομένως, δεν παρατηρούνται 
σημεία υποογκαιμίας. Η κατακράτηση Η2Ο προ-
καλεί υπονατριαιμία εξ αραιώσεως, η δε υπερο-
γκαιμία (από την κατακράτηση Η2Ο) αυξάνει την 
απέκκριση Na στα ούρα, όπως συμβαίνει και στο 
σύνδρομο RSW. Επομένως, η υψηλή απέκκριση 
Να στη συγκεκριμένη ασθενή δεν χρησιμεύει στη 
διαφορική διάγνωση μεταξύ των δύο συνδρόμων. 
Όμως, στο σύνδρομο RSW, η ελάττωση του εξω
κυττάριου όγκου (λόγω της απώλειας Νa+, η ο-
ποία αποτελεί και την πρωτοπαθή διαταραχή) 
είναι το σύνηθες εύρημα και προκαλεί κλινικά ση-
μεία υποογκαιμίας (ορθοστατική υπόταση, ταχυ-
σφυγμία, απώλεια βάρους). Η ασθενής μας δεν 
είχε ορθοστατική υπόταση, αρχικά όμως παρου-
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σίαζε ταχυσφυγμία και στη συνέχεια ανέπτυξε 
και ορθοστατική υπόταση. 

Ένα άλλο διαφοροδιαγνωστικό κριτήριο είναι η 
συγκέντρωση ουρικού οξέος στο πλάσμα, η οποία 
στο SIADH είναι χαμηλή λόγω υψηλής κλασματι-
κής απέκκρισης ουρικού οξέος. Χαρακτηριστικά, 
η υψηλή αυτή κλασματική απέκκριση μειώνεται 
μετά τη διόρθωση της υπονατριαιμίας ενώ, πα-
ράλληλα, αυξάνεται η συγκέντρωση ουρικού ο-
ξέος στο πλάσμα.3 Στο σύνδρομο RSW η συγκέν-
τρωση ουρικού οξέος στο πλάσμα είναι χαμηλή 
ενώ η κλασματική του απέκκριση είναι υψηλή, 
όπως και στο SIADH. Σε αντίθεση, όμως, με το 
SIADH η συγκέντρωση ουρικού οξέος στο πλά-
σμα παραμένει χαμηλή ενώ η κλασματική του 
απέκκριση παραμένει υψηλή παρά τη διόρθωση 
της υπονατριαιμίας. Όσον αφορά στην ασθενή 
μας, όπως δείχνει η εικόνα 1 (συγκέντρωση ου-
ρικού οξέος στο πλάσμα) και η εικόνα 2 (κλασμα-
τική απέκκριση ουρικού οξέος), η χορήγηση 255 
mmol/24ωρο (βλ. ανωτέρω) υπό μορφή υπέρτο-
νου ορού (1,5–1,75%) για τη διόρθωση της υπο-
νατριαιμίας είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο της 
συγκέντρωσης του ουρικού οξέος στο πλάσμα 
(από 1,1 στο 3,4 mg/dL). Όμως, η άνοδος αυτή 
ήταν παροδική με τη συγκέντρωση του ουρικού 
οξέος να μειώνεται εκ νέου στο επίπεδο 1,9 mg/
dL (εικ. 1, πίν. 1). Επιπλέον, η κλασματική απέκ-
κριση ουρικού οξέος (FEurate) παρέμεινε υψηλή 
(>10%) (εικ. 2). Οι παρατηρήσεις αυτές συνηγο-
ρούν υπέρ της διάγνωσης συνδρόμου RSW. Ένα 
επιπλέον διαφοροδιαγνωστικό κριτήριο συνδρό-
μου SIADH από RSW είναι η κλασματική απέκκρι-
ση του φωσφόρου (FEPO4), η οποία στο σύνδρομο 
RSW είναι αυξημένη ενώ στο SIADH δεν μεταβάλ-
λεται.5

Η FEPO4 πρέπει να γίνεται πριν τη χορήγηση α-
λατούχων διαλυμάτων (π.χ. φυσιολογικού ή υ-
πέρτονου ορού) διότι η χορήγησή τους μειώνει τις 
συγκεντρώσεις Ca++ και Mg++ στο πλάσμα με α-
ποτέλεσμα την έκκριση PTH, η οποία, ως γνωστό, 
προάγει την απέκκριση φωσφόρου. Όπως δείχνει 
η εικόνα 3, η FEPO4 της συγκεκριμένης ασθενούς ή-
ταν πολύ υψηλή (68%, με φυσιολογικό εύρος τι-
μών 10–20%) και αυτή η τιμή ανευρέθηκε προ της 
χορήγησης του αλατούχου διαλύματος για τη δι-
όρθωση της υπονατριαιμίας. Η υψηλή τιμή FEPO4 

Εικόνα 1. Συγκέντρωση ουρικού οξέος στο πλάσμα (Purate: mmol/L)
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Εικόνα 2. Κλασματική απέκκριση ουρικού οξέος (Feurate %)
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Πίνακας 1. Σύγκριση αναμενόμενων κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων 
μεταξύ RSW και SIADH

RSW SIADH

ECV ↓ N ↑

UNa N ↑ N ↑

Ρενίνη ±	↑ ±	↓

Αλδοστερόνη ↑ ±	↓

Ουρικό οξύ ορού ↓	↓ ↓ N

Feurate ↑	↑ ↑	N

Fephosphate ±↑ N

ECV: εξωκυττάριος όγκος, RSW: σύνδρομο νεφρικής απώλειας άλατος, 
SIADH: σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης, UNa: συ-
γκέντρωση νατρίου στα ούρα, Feurate: κλασματική απέκκριση ουρικού οξέος, 
Fephosphate: κλασματική απέκκριση φωσφόρου, Ν: φυσιολογικό, ±: ελαφρώς, 
↑: αυξημένο, ↓: μειωμένο
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συνοδευόταν με πολύ χαμηλή συγκέν τρωση φω-
σφόρου στο πλάσμα, όπως φαίνεται στην εικόνα 
4. Οι παρατηρήσεις αυτές συνηγορούν και πάλι 
υπέρ της διάγνωσης συνδρόμου RSW.

Τέλος, και δεδομένου ότι η υποογκαιμία συνο-
δεύει το σύνδρομο RSW αλλά όχι το SIADH, με-
τρήθηκαν επίπεδα αλδοστερόνης ορού τις ημέρες 
που καταγράφηκαν υψηλές τιμές απέκκρισης Νa 
στα ούρα, (1η και 2η: FEΝα=2,4% και 3,5%, αντί-
στοιχα). Οι τιμές αλδοστερόνης ήταν 185 pg/mL 
και 184 pg/mL, αντίστοιχα (ανώτερο φυσιολογικό 
όριο: 175 pg/mL), γεγονός που επίσης συνηγορεί 
υπέρ του συνδρόμου RSW.

Για τη διαφορική διάγνωση των δύο συνδρό-
μων χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον κριτήρια, τα ο-
ποία συνοψίζονται στον πίνακα 1. Σύμφωνα με 
τα ανωτέρω κριτήρια, η UNa είναι φυσιολογική ή 

συχνά >20 mmol/L ενώ η συγκέντρωση ουρικού 
οξέος στο πλάσμα και η κλασματική απέκκριση 
ουρικού οξέος αυξάνονται στην υπονατριαιμία 
και στα δύο σύνδρομα αλλά διαφοροποιούνται 
όταν η συγκέντρωση νατρίου στο πλάσμα είναι 
φυσιολογική. Η συγκέντρωση ουρικού οξέος στο 
πλάσμα και η κλασματική απέκκριση ουρικού 
οξέος παραμένουν μη φυσιολογικές στο RSW ε-
νώ επανέρχονται σε φυσιολογικά επίπεδα στο 
SIADH, όταν η συγκέντρωση Νατρίου στο πλά-
σμα επανέλθει στο φυσιολογικό.

Συμπέρασμα

Με βάση τα ανωτέρω, η ασθενής μας παρου-
σίασε σύνδρομο νεφρικής απώλειας άλατος και η 
χορήγηση υγρών και άλατος αποκατέστησε τελι-
κά την υδατοηλεκτρολυτική ισορροπία της. 

Εικόνα 3. Κλασματική απέκκριση φωσφόρου (FePhos %)

Εικόνα 4. Συγκέντρωση φωσφόρου στο πλάσμα (Pphos: mmol/L)
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Βλεννώδες 
κυσταδενοκαρκίνωμα 
του μαστού 
Παρουσίαση μίας περίπτωσης 
και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Ν.Ι. Κουφόπουλος,1 Α.Κ. Τζωρτζοπούλου,2 

Ε. Φιλόπουλος,2 Λ. Χάλντη1

1Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, 2Α΄ Χειρουργική 
Κλινική Μαστού ΓΑΟΝΑ «O Άγιος Σάββας», Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα 
είναι ένας εξαιρετικά σπάνιος υπότυπος πρωτο-
παθούς καρκινώματος του μαστού το οποίο είναι 
ιστολογικά παρόμοιο με τα ομόλογά του στο πά-
γκρεας και στην ωοθήκη. Στο άρθρο αυτό παρου-
σιάζεται περίπτωση 63χρονης ασθενούς με διά
γνωση βλεννώδους κυσταδενοκαρκινώματος το 
οποίο μακροσκοπικά είχε πολυκυστική όψη πλη-
ρούμενο από βλεννώδες υλικό, ενώ μικροσκοπικά 
οι κυστικοί χώροι επενδύονταν από κυλινδρικά 
κύτταρα με ικανού βαθμού ατυπία και παραγωγή 
τόσο ενδοκυττάριας όσο και εξωκυττάριας βλέν-
νης. Ανοσοϊστοχημικά τα νεοπλασματικά κύτταρα 
παρουσίασαν θετικότητα έναντι της κυτταροκε-
ρατίνης 7 και αρνητικότητα έναντι της κυτταρο-
κερατίνης 20. Επιπλέον το καρκίνωμα επέδειξε 
ανοσοφαινότυπο βασικού τύπου με αρνητικούς 
ορμονικούς υποδοχείς αρνητικότητα στο HER2 
και θετικότητα έναντι της κυτταροκερατίνης 5/6 
και του EGFR.

Mucinous 
cystadenocarcinoma 
of the breast 
Case report and review 
of the literature

N.Ι. Koufopoulos,1 A.K. Tzortzopoulou,2 

E. Filopoulos,2 L. Khaldi1

1Department of Pathology, 2Surgical Breast De part ment, 
Oncologic and Anticancer General Hospital “Agios 
Savvas”, Athens, Greece

ABSTRACT Mucinous cystadenocarcinoma is an 
extremely rare variant of primary breast tumor that 
histologically is similar to mucinous cystadenocar-
cinoma of the ovary and of the pancreas. We here 
in report a case of a 63 years old woman diagnosed 
with mucinous cystadenocarcinoma which macro-
scopically appeared multilocular, filled with mucoid 
material, while microscopically the cystic areas were 
lined by highly atypical columnar cells with abundant 
intracellular and extracellular mucin. Tumor cells ex-
hibited positivity for cytokeratin 7 and negativity for 
cytokeratin 20. Moreover, they displayed a basal like 
immunophenotype expressed as follows: ER/PR nega-
tive, HER2 negative, and positive for cytokeratin 5/6 
and EGFR.
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Το βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα (ΒΚΑ) του 
μαστού ανήκει στην ομάδα των βλεννοπαραγω-
γών καρκινωμάτων μαζί με το βλεννώδες/κολ-
λοειδές, το καρκίνωμα με κύτταρα «δίκην σφρα-
γιστήρος δακτυλίου» και το κυλινδρικού τύπου 
καρκίνωμα. Το βλεννώδες καρκίνωμα χαρακτη-
ρίζεται από την παρουσία κακοήθων κυττάρων 
τα οποία πλέουν σε λίμνες εξωκυττάριας βλέν-
νης σε αντίθεση με τα καρκινώματα με μορφολο-
γία δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου τα οποία πα-
ρουσιάζουν ενδοκυττάρια βλέννη και τα κυλιν-
δρικού τύπου καρκινώματα που αποτελούνται 
από αδένια με συμπιεσμένο αυλό επενδυόμενο 
από κυλινδρικού τύπου κύτταρα με διαυγές κυτ-
ταρόπλασμα και πυρήνες ευρισκομένους στη 
βάση. 

Μακροσκοπικά το ΒΚΑ του μαστού αποτε-
λείται από πολλαπλούς κυστικούς χώρους οι 
οποίοι πληρούνται από βλέννη όπως και τα ο-
μόλογά του της ωοθήκης και του παγκρέατος. 
Μικροσκοπικά παρουσιάζει τόσο ενδοκυττάρια 
όσο και εξωκυττάρια βλέννη και οι κυστικοί χώ-
ροι επενδύονται από κυλινδρικού τύπου κύττα-
ρα τα οποία περιέχουν άφθονη εξωκυττάρια 
βλέννη.1 Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η 
παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού σε συν-
δυασμό με το ενδιαφέρον ιστορικό και τον ανο-
σοφαινότυπό του.

Περιγραφή περιπτώσεως

Ασθενής 63 ετών προσήλθε λόγω ψηλαφητής μά-
ζας στην αριστερή μασχάλη έχοντας ιστορικό μυ-
ελοειδούς καρκινώματος του δεξιού μαστού πριν 
από 24 χρόνια. Η κυτταρολογική διάγνωση ήταν 
θετική για μετάσταση από καρκίνωμα. Το υπερηχο-
γράφημα έδειξε μάζα 16 χιλ. στο αριστερό άνω έξω 
τεταρτημόριο του αριστερού μαστού. Η ασθενής υ-
ποβλήθηκε σε ογκεκτομή και λεμφαδενικό καθαρισμό. 
Μακροσκοπικά ο όγκος ήταν περίγραπτος, συμπα-
γής και κυστικός, με τους κυστικούς χώρους πληρού-
μενους από βλεννώδες υλικό.

Ιστολογικά το νεόπλασμα αποτελείτο από πολ-
λαπλούς κυστικούς χώρους οι οποίοι επληρούντο α-
πό βλέννη. Το τοίχωμα της κύστης επενδυόταν από 
κυλινδρικού τύπου κύτταρα με μετρίου έως ικανού 
βαθμού ατυπία, ικανό αριθμό μιτώσεων και νέκρωση, 

σχηματίζοντας αρκετές θηλώδεις προσεκβολές. Η ψη-
λαφητή μάζα της αριστερής μασχάλης αφορούσε σε 
διηθημένο λεμφαδενικό μπλοκ με μέγιστη διάμετρο 
47 mm. Μεταστάσεις βρέθηκαν επίσης σε δύο από 
τους υπόλοιπους δεκατρείς μασχαλιαίους λεμφαδέ-
νες. Ανοσοϊστοχημικά το νεόπλασμα ήταν θετικό στην 
κυτταροκερατίνη 7 και αρνητικό στην κυτταροκερατί-
νη 20. Επιπλέον είχε βασικού τύπου ανοσοφαινότυπο 
όντας αρνητικό σε ER, PR και C-erb-2/HER2 και θετικό 
σε κυτταροκερατίνη 5/6 και EGFR. Η ασθενής πήρε ε-
ξιτήριο 10 ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση και 
έλαβε επικουρική χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. 
Σαραντοκτώ μήνες μετά ήταν ελεύθερη υποτροπής ή 
μεταστατικής νόσου.

Συζήτηση και ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας

Το ΒΚΑ του μαστού σε αντίθεση με τα ομόλο-
γά του της ωοθήκης και του παγκρέατος είναι 
εξαιρετικά σπάνιο και αναφέρθηκε για πρώ-
τη φορά από τους Koenig & Tavassoli το 1998. 
Παρουσιάζεται σε δύο υπότυπους, τον κυστι-
κό (βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα) και τον 
συμπαγή (κυλινδρικού τύπου καρκίνωμα).1 Αμ-
φότερα ανήκουν στην οικογένεια των βλεννοπα-
ραγωγών καρκινωμάτων του μαστού μαζί με το 
βλεννώδες/κολλοειδές καρκίνωμα και το καρκί-
νωμα με μορφολογία κυττάρων «δίκην σφραγι-
στήρος δακτυλίου» σύμφωνα με την ταξινόμηση 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας του 2003. 
Το βλεννώδες/κολλοειδές καρκίνωμα παρουσι-
άζει κακοήθη κύτταρα τα οποία πλέουν σε λί-
μνες εξωκυττάριας βλέννης, ενώ στο καρκίνω-
μα αποτελούμενο από κύτταρα με μορφολογία 
«δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου» η βλέννη είναι 
ενδοκυττάρια. Το ΒΚΑ του μαστού παρουσιάζει 
τόσο ενδοκυττάρια όσο και εξωκυττάρια πα-
ραγωγή βλέννης αποτελούμενη από sulfomucin 
και sialomucin θετική στις χρώσεις periodic acid-
Schiff και alcian blue pH 2,5 και 1,0 και στη βλεν-
νοκαρμίνη.2

Μικροσκοπικά παρατηρείται παρουσία ενδο-
κυττάριας (εικ. 1) και εξωκυττάριας βλέννης (εικ. 
2), είναι καλής διαφοροποίησης με έναν στοίχο 
κυττάρων ή με ψευδοπολυστιβάδωση, μικρού 
βαθμού πυρηνική ατυπία, ενώ οι κυστικοί χώροι 
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επενδύονται από έναν στοίχο υψηλού κυλινδρι-

κού επιθηλίου οι οποίοι περιέχουν εξωκυττάρια 

βλέννη. Το παρόν περιστατικό αφορά σε ΒΚΑ 

του μαστού μακροσκοπικά και ιστολογικά πανο-

μοιότυπο με αυτά που περιέγραψαν οι Koenig & 

Tavassoli. Το ενδιαφέρον είναι πως η ασθενής είχε 

δύο πρωτοπαθή αμφοτερόπλευρα καρκινώματα 

του μαστού με διαφορά 24 ετών, αρχικά το 1987 

μυελοειδές καρκίνωμα του δεξιού μαστού και εν 

συνεχεία το 2011 ΒΚΑ του αριστερού μαστού. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί συ-

νολικά 20 περιστατικά. Τα χαρακτηριστικά των 
προηγούμενων 20 περιστατικών συνοψίζονται 
στον πίνακα 1.1–15

Το ΒΚΑ απαντάται σε γυναίκες με ηλικία κυ-
μαινόμενη μεταξύ 47 και 96 ετών. Στην περί-
πτωσή μας η ασθενής ήταν 63 ετών. Το νεόπλα-
σμα φαίνεται πως έχει καλή πρόγνωση ακόμη 
και σε ασθενείς με λεμφαδενικές μεταστάσεις. 
Υποτροπή της νόσου ή απομακρυσμένες μετα-
στάσεις δεν έχουν καταγραφεί. Οι λεμφαδενικές 
μεταστάσεις αναφέρθηκαν μόνο σε τρία από τα 
είκοσι περιστατικά στη βιβλιογραφία. Στην πε-
ρίπτωσή μας εκτός του λεμφαδενικού μπλοκ με-
ταστάσεις βρέθηκαν σε δύο από τους δεκατρείς 
λεμφαδένες.

Όσον αφορά στο μέγεθος του όγκου αυτό κυ-
μαίνεται μεταξύ 0,8 cm και 19 cm. Η πρωτοπα-
θής εστία στην περίπτωσή μας είχε μεγίστη διά-
μετρο 16 mm. Πολυκεντρικότητα περιγράφηκε 
σε μία περίπτωση και αποτελείτο από τρεις εστί-
ες με μέση διάμετρο 70 mm, 50 mm και 25 mm.3

Η διαφορική διάγνωση του ΒΚΑ περιλαμβάνει 
πρώτον τη μεταστατική νόσο και δευτερευόντως 
το κυστικό υπερεκκριτικό καρκίνωμα επειδή αμ-
φότερα έχουν μακροσκοπικά κυστική εικόνα1 και 
παρόμοια κυτταρολογική εικόνα.4,5 Η ανοσοϊστο-
χημεία στην πρώτη και η παρουσία υψηλών κυ-
λινδρικών κυττάρων στη δεύτερη περίπτωση δί-
νουν τη διαγνωστική λύση.

Το ΒΚΑ είναι θετικό στην κυτταροκερατίνη-7, 
αρνητικό στην κυτταροκερατίνη-20 και στο 
CDX-2 με θετική τη GCDFP-15, τη mammoglobin 
και αρνητική έκφραση στα ER, PR, HER-2. Τα 
βλεννώδη κυσταδενοκαρκινώματα της ωοθήκης 
και του παγκρέατος είναι θετικά στις κυτταροκε-
ρατίνες 7, 20 και το CDX-2. Η έκφραση ορμονι-
κών υποδοχέων είναι συχνή στο κυστικό υπερεκ-
κριτικό καρκίνωμα σε αντίθεση με το ΒΚΑ όπου 
μόνο μία περίπτωση ήταν θετική6 η οποία αμφι-
σβητήθηκε από τους Dong-Liang et al που πα-
ρατήρησαν διαφορές στη μορφολογία σε σχέση 
τις άλλες περιπτώσεις.7 Δύο εκ των συγγραφέων 
παρουσίασαν περιπτώσεις στις οποίες η πρωτεΐ-
νη HER2 επέδειξε θετικότητα η οποία επιβεβαιώ-
θηκε με τη μέθοδο in situ υβριδισμού.8,9 Επιπλέον 

Εικόνα 2. Παρουσία πολλαπλών κυστικών χώρων οι οποίοι πληρούνται από 
εξωκυττάρια βλέννη. (Χρώση αιματοξυλίνη-ηωσίνη Obj.x4)

Εικόνα 1. Κυλινδρικού τύπου κύτταρα με ικανού βαθμού ατυπία, άφθονες 
μιτώσεις και παρουσία ενδοκυττάριας βλέννης. (Χρώση Αιματοξυλίνη-Ηωσίνη 
Obj. x20)
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Πίνακας 1. Δημοσιευμένα περιστατικά βλεννώδους κυσταδενοκαρκινώματος μαστού

Ηλικία-έτη Μέγεθος-mm Στάδιο ER PR C-erbB2 Ki-67 (%) Θεραπεία Followup μήνες

1(1) 79 60 T3N0 A A A A ΤΡM ΘΑΑ 24

2(1) 54 190 T4N1 – – A 40 ΤΡM ΖΧΕΝ 24

3(1) 67 23 T2N0 – – A 30 ΤΡM ΖΧΕΝ 22

4(1) 9 85 T3N0 – – A 70 ΤΡM, ΧΘ, ΑΘ ΖΧΕΝ 11

5(1) 61 8 T1N0 – – A 50 Ο,ΛΚ A

6(2) 74 100 T3N0 – A A 21,8 ΤΡM ΖΧΕΝ 24

7(13) 96 20 T2N2 – – – 35 Ο,ΛΚ ΘΑΑ 46

8(11) 65 30 T2N0 – – – 20,5 ΤΡM, ΧΘ ΖΧΕΝ 8

9(10) 51 40 T2N0 – – A A Ο A

10(7) 55 25 T2N0 – – – 90 Ο ΖΧΕΝ 6 

11(6) 52 100 T3N0 + – – A ΤΡM ΖΧΕΝ 24 

12(7) 61 30 T2N0 – – – A ΤΡM ΖΧΕΝ 6

13(8) 73 45 T2N0 – – 2+ A ΤΡM A

14(14) 65 30 T2N0 – – A A ΜM, ΛΚ ΖΧΕΝ 6 

15(7) 52 65 T3N0 – – – 10 A A

16(3) 41 70, 50, 25 T3N1 – – – 50 ΤΡM ΖΧΕΝ 24 

17(7) 59 9 T1N0 – – 2+ 5 ΜM, ΛΚ, ΧΘ ΖΧΕΝ 3

18(7) 62 56 T3N0 – – – A ΤΡM ΖΧΕΝ 5

19(9) 55 20 T1N0 – – 2+ 30 Ο, ΛΚ, ΧΘ, ΑΘ ΖΧΕΝ 10

20(15) 91 75 Τ3Ν0 – – – 40 ΤΡM, ΑΘ ΘΑΑ 14

ΖΧΕΝ=Επιζώσα χωρίς ένδειξη νόσου, ΧΘ=Xημειοθεραπεία, ΘΑΑ=Θάνατος από άλλη αιτία, ER=Οιστρογονικοί υποδοχείς, Ο=Ογκεκτομή, ΛΚ=Λεμφαδενικός 
καθαρισμός, ΤΡM=Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή, Α=Άγνωστο, ΜΜ=Μερική μαστεκτομή, PR=Υποδοχείς προγεστερόνης, ΑΚΘ=Ακτινοθεραπεία

ένας ακόμη παρουσίασε ένα περιστατικό με ανο-
σοφαινότυπο βασικού τύπου με αρνητικότητα 
σε ER, PR και HER2 και θετικότητα στη CK-5/6 και 
EGFR10. Το παρόν περιστατικό είναι θετικό στη 
CK-7, αρνητικό στη CK-20, με βασικού τύπου ανο-
σοφαινότυπο.

Με βάση τη βιβλιογραφία το ΒΚΑ του μαστού 
έχει καλή πρόγνωση ανεξάρτητα αν το ανοσο-
φαινοτυπικό του προφίλ θεωρείται παράγο-
ντας που επηρεάζει αρνητικά την πρόγνωση 
στα μη ειδικού τύπου καρκινώματα. Στο πε-
ριστατικό που αναφέρουμε η ασθενής είναι εν 
ζωή χωρίς ένδειξη νόσου 48 μήνες μετά τη διά-
γνωση.

Όσον αφορά στην ιστογένεση του ΒΚΑ του 
μαστού, οι Lee & Chaung10 υπέθεσαν πως το 
νεόπλασμα αναπτύσσεται σε έδαφος ενδοκυ-
στικού θηλώδους καρκινώματος με βλεννώδη με-

ταπλασία και εξωκυττάρια παραγωγή βλέννης η 
οποία συσσωρεύεται ενδοαυλικά προκαλώντας 
διάταση του πόρου με αποτέλεσμα να προκύ-
πτει ένας μακροσκοπικά κυστικός βλεννώδης ό-
γκος με διήθηση του παρακείμενου στρώματος. 
Η υπόθεση αυτή δεν δικαιολογεί την καλή πρό-
γνωση του ΒΚΑ. Μία άλλη θεωρία είναι αυτή της 
βλεννώδους μετάπλασης ενός μη ειδικού τύπου 
καρκινώματος11 γεγονός το οποίο φαντάζει λι-
γότερο πιθανό.

Εν κατακλείδι, το ΒΚΑ του μαστού είναι ένας εξαι-
ρετικά σπάνιος υπότυπος πρωτοπαθούς καρκι-
νώματος του μαστού με είκοσι περιστατικά να 
έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Έχει 
μοναδικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και η κλι-
νική του συμπεριφορά είναι πολύ καλή ανεξάρ-
τητα από το μέγεθος του όγκου, την παρουσία 
λεμφαδενικών μεταστάσεων και τον μοριακό υπό-
τυπο.



ΙΑΤΡΙΚΗ 106, 2017 ΒΛΕΝΝΩΔΕΣ ΚΥΣΤΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 103

Βιβλιογραφία

1.  Koenig C, Tavassoli FA. Mucinous cystadenocarcinoma of the 
breast. Am J Surg Pathol 1998, 22:698–703

2.  Domoto H, Terahata S, Yamazaki T et al. Mucinous cystad-
enocarcinoma of the breast showing sulfomucin production. 
Histopathology 2000, 36:567–569

3.  Deng Y, Xue D, Wang X et al. Mucinous cystadenocarcinoma 
of the breast with a basal-like immunophenotype. Pathol Int 
2012, 62:429–432

4.  Kim MK, Kwon GY, Gong GY. Fine needle aspiration cytol-
ogy of cystic hypersecretory carcinoma of the breast. A case 
report. Acta Cytol 1997, 41:892–896

5.  Lee WY, Cheng I, Chang TW. Diagnosing invasive cystic hyper-
secretory duct carcinoma of the breast with fine needle aspi-
ration cytology: A case report. Acta Cytol 1999, 43:273–276

6.  Rakici S, Gonullu G, Gursel SB et al. Mucinous cystadeno-
carcinoma of the breast with estrogen receptor expression: A 
case report and review of the literature. Case Rep Oncol 2009, 
2:210–216

7.  Dong-Liang L, Ji-Lin H, Shi-Hong S et al. Primary mucinous 
cystadenocarcinoma of the breast with endocervical-like 
mucinous epithelium. Breast Care 2013, 8:445–447

8.  Petersson F, Pang B, Thamboo TP et al. Mucinous cystadeno-
carcinoma of the breast with amplification of the HER2-gene 

confirmed by FISH: the first case reported. Hum Pathol 2010, 
41:910–913

9.  Kucukzeybek BB, Yigit S, Sari AA et al. Primary mucinous cyst-
adenocarcinoma of the breast with amplification of the HER2 
gene confirmed by FISH–case report and review of the litera-
ture. Pol J Pathol 2014, 65:70–73

10.  Lee SH, Chaung CR. Mucinous metaplasia of breast carcinoma 
with macrocystic transformation resembling ovarian muci-
nous cystadenocarcinoma in a case of synchronous bilateral 
infiltrating ductal carcinoma. Pathol Int 2008, 58:601–605

11.  Chen WY, Chen CS, Chen HC et al. Mucinous cystadenocar-
cinoma of the breast coexisting with infiltrating ductal carci-
noma. Pathol Int 2004, 54:781–786

12.  Rosen PP, Scott M. Cystic hypersecretory duct carcinoma of 
the breast. Am J Surg Pathol 1984, 8:31–41

13.  Honma N, Sakamoto G, Ikenaga M et al. Mucinous cystad-
enocarcinoma of the breast: A case report and review of the 
literature. Arch Pathol Lab Med 2003, 127:1031–1033

14.  Sentani K, Tashiro T, Uraoka N et al. Primary mammary muci-
nous cystadenocarcinoma: cytological and histological find-
ings. Diagn Cytopathol 2012, 40:624–628

15.  Witherspoon LE, Oxenhandler RW. A rare tumor: mucinous 
cystadenocarcinoma of the breast. Am Surg 2015, 81:E106–
108



Ιατρική και κοινωνική-προνοιακή 
νομοθεσία στην Αρχαία Ελλάδα
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάπτυξη των οργανωμένων κοι-
νωνιών στην αρχαία Ελλάδα, επέβαλε τη σύνταξη 
νομοθετημάτων υπέρ της πρόνοιας των πολιτών, 
ήδη από τον 9ο π.Χ. αιώνα. Ο Λυκούργος στη 
Σπάρτη, ο Ζάλευκος και ο Χαρώνδας στην Κάτω 
Ιταλία (Μεγάλη Ελλάδα), ο Σόλων στην Αθήνα και 
το νομοθέτημα της Γόρτυνας στην Κρήτη, προα-
σπίστηκαν ασθενείς κατηγορίες πολιτών (γάμος, 
χηρεία, υιοθεσία), εγκαθίδρυσαν τη δημόσια υγιει-
νή και κοινωνική πρόνοια, ενώ εξύψωσαν το επάγ-
γελμα του ιατρού. Η αρχαία ελληνική σκέψη έδωσε 
ώθηση στην προνοιακή νομοθεσία και εισήγαγε την 
ιατρική θεώρηση στις νομοθετικές ρήτρες. 

Medical and social-welfare 
statute in Αncient Greece 

Gr. Tsoucalas
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Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandrou
polis, Greece

ABSTRACT The development of organized societies 
in ancient Greece imposed the constitution for social
welfare statutes from the 9th BC century. Lycurgus in 
Sparta, Zaleucus and Charondas in Southern Italy 
(Magna Graecia), Solon in Athens and the statute 
of Gortyna in Crete, screened week categories of citi-
zens (marriage, widowhood, adoption), installed the 
public hygiene and exalted the practice of medicine. 
The ancient Greek thought has driven prime laws and 
introduced a medical visa in statute clauses.
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1. Εισαγωγή

Ένα κράτος για να στηρίξει τον κοινωνικό του 
ιστό, ώστε να αποφύγει την παρακμή του, θα 
πρέπει να διαμορφώσει συνθήκες πρόνοιας και 
ευημερίας.1 Η ιδέα αυτή καλλιεργήθηκε, αναπτύ-
χθηκε και θεσμοθετήθηκε στον ελλαδικό χώρο, 
αλλά και τις ελληνικές αποικίες (Μεγάλη Ελλάδα) 
κατά την αρχαιότητα. Στοιχεία άσκησης κρατι-
κής κοινωνικής και ιατρικής πολιτικής μπορούν 
να ανιχνευθούν εντός των αρχικών κρατικών-δη-
μοτικών νομοθεσιών.2

Το 884 π.Χ. ο Λυκούργος (περ. 800–730 π.Χ.) 
στην πόλη κράτος της Σπάρτης εφαρμόζει την 

Key words Ancient Greece, statute, social-welfare, 
Lycurgus, Gortyna, Zaleucus, Charondas, Solon. 
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αρχαιότερη ελληνική, άγραφη όμως, νομοθε-
σία. Κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. συντάσσονται οι 
πρώτες γραπτές νομοθεσίες, «εν Επιζαφυρίοις 
Λοκροίς» της Νότιας Ιταλίας από τον Ζάλευκο 
(7ος αιώνας π.Χ.), αλλά και στη Γόρτυνα της 
Κρήτης (Δωδεκάδελτος Επιγραφή της Γόρτυνος). 
Ο Χαρώνδας στην Κατάνη, τον 6ο π.Χ. αιώνα 
νομοθετεί εκ νέου. Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα, 
ο Σόλων ο Αθηναίος (640–558 π.Χ.), ο οποίος ε-
κτός από λαμπρός αναμορφωτής της αθηναϊκής 
πολιτείας ήταν και έξοχος νομοθέτης, αντικα-
θιστά το 594 π.Χ. την αυστηρή νομοθεσία που 
είχε χαράξει ο Δράκων στις Δρακόντειες κύρβεις 
το 621 π.Χ., θεσπίζοντας αυτό που σήμερα ονο-
μάζουμε αθηναϊκή νομοθεσία.2,3
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Η μελέτη μας επιχειρεί μέσω της αποδελτίω-
σης αρχαίων ελληνικών κειμένων της αρχαϊκής 
νομοθεσίας, αλλά και της ύστερης αρχαιότητας 
(TLG), να εντοπίσει αυτά τα χωρία που φανερώ-
νουν τα ψήγματα της ιατρικής και προνοιακής 
νομοθεσίας στην Αρχαία Ελλάδα. 

2. Το άγραφο νομοθέτημα 
του Λυκούργου

Η υπό την καθοδήγηση του Μαντείου των 
Δελφών δημόσια κατάθεση της Λυκούργειας 
«Μεγάλης Ρήτρας» (νομοθέτημα του Λυκούργου) 
(εικ. 1), ήλθε να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς πο-
λιτικής και κοινωνικής ευνομίας σε μία πραγμα-
τικότητα έως τότε πολύ δύσκολη στη διαχείρισή 
της.4 Έτσι τον 9ο αιώνα π.Χ., ο Λυκούργος (εικ. 2) 
στη Σπάρτη ορίζει και εφαρμόζει την αρχαιότερη 
ελληνική νομοθεσία, κατά το 884 π.Χ. Τη νομοθε-
σία αυτή την αποτελούσαν άγραφοι νόμοι, των 
οποίων απαγορευόταν η αναγραφή. Τη σπου-
δαία αυτή κοινωνική παρέμβαση, του σωτήρος 
της Λακεδαίμονος, αντέγραψε σχεδόν ολόκληρη 
ο Πλάτων (περ. 427–447 π.Χ.) στην «Πολιτείαν» 
του και στους «Νόμους», την εξύμνησαν δε ο 
Ξενοφών (περ. 430–354 π.Χ.) και ο Αριστοτέλης 
(384–322 π.Χ.), ενώ ο Πλούταρχος (45–120 μ.Χ.), 
περίπου 1000 χρόνια αργότερα, την κήρυξε «α-
παράμιλλον».2,5–12 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λυκούργου, η 
Πολιτεία-Κράτος διηύθυνε την οικογένεια, βά-
ση της οποίας ήταν ο γάμος. Πατρική εξουσία 
δεν υφίστατο, ανδρική εξουσία δεν υπήρχε στη 
Σπάρτη, ενώ δεν ανακινήθηκε ποτέ ζήτημα υπο-
ταγής της γυναίκας στον σύζυγό της. Οι γυναίκες 
μετείχαν στις εργασίες του συζύγου των, αλλά και 
στα έργα του πολέμου. Τα Δημόσια Γυμναστήρια 
στα οποία προΐσταντο και εξασκούνταν οι γυναί-
κες γυμνές, καθώς και η επιτρεπόμενη ανάμιξη 
των φύλων, προήγαγαν στις γυναίκες το πνεύμα 
της ανεξαρτησίας, το οποίο απέκρουε την έννοια 
της ανδρικής εξουσίας (εικ. 3). Οι γονείς ανέτρε-
φαν το παιδί τους μέχρι την ηλικία των επτά ε-
τών, οπότε ο πατέρας το παρέδιδε στο δημόσιο 
εκπαιδευτήριο. Το παιδί πλέον δεν ανήκε στον 

Εικόνα 1. Ο Λυκούργος και η νομοθεσία στη Λακωνική Πολιτεία, καλλιτέχνης 
άγνωστος

Εικόνα 2. Ο Λυκούργος, άγαλμα του 19ου αιώνα, Παλάτι της δικαιοσύνης, 
Βρυξέλλες
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πατέρα αλλά στην Πολιτεία-Κράτος. Εκεί, η ανα-
τροφή του και η στρατιωτική του εκπαίδευση γι-
νόταν υπό την εποπτεία των Εφόρων.2

Ο Λυκούργος θεωρεί το κράτος υποχρεωμέ-
νο να μεριμνά για την υγεία των πολιτών, ένα 
κράτος πρόνοιας και ευημερίας του συνόλου. 
Γενικά, η νομοθεσία του Λυκούργου, σύμφωνα 
με την άποψη του Γ.Κ. Πουρναροπούλου, «προ-
σεμαρτύρει μεγίστην φροντίδα πιεί την Υγιεινήν 
διά των μέσων, πλην των άλλων, άτινα επέβα-
λον μετριότητα, απλότητα και σκληραγωγίαν». 
Ακόμη, μεγάλο υπήρξε το ενδιαφέρον της νομο-
θεσίας των Σπαρτιατών για την οργάνωση της 
στρατιωτικής υγειονομικής υπηρεσίας. Κατά 
τον Πλάτωνα, με εντολές του Λυκούργου ανα-
πτύχθηκε η συνήθεια στους Λακεδαιμόνιους να 
βυθίζουν τα νεογνά σε οίνο. Τέλος, η υιοθεσία ή-
ταν επιτρεπτή. Αποτελούσε πανηγυρική πράξη, 
η οποία αναγόταν στη δικαιοδοσία του βασιλιά. 
Δημιουργούσε όμως μόνο δικαίωμα κληρονομικό, 
αλλά όχι δεσμό αίματος.13,14

3.  Η νομοθεσία του Ζαλεύκου, 
νομοθέτου των Επιζαφυρίων Λοκρών

Στη γεωγραφική επικράτεια της Μεγάλης 
Ελλάδας και συγκεκριμένα στη Νότια Ιταλία, 

φαίνεται ότι το ιατρικό επάγγελμα θεωρείτο 
ως επάγγελμα περιωπής ήδη από τον 7ο αι-
ώνα π.Χ.15 Η άποψη αυτή στηρίζεται στο γε-
γονός ότι ο Ζάλευκος (εικ. 4), νομοθέτης των 
Επιζαφυρίων Λοκρών, αναγνωρίζει στη νομοθε-

Εικόνα 3. (α) Χάλκινο αγαλματίδιο γυναίκας, αρχαία Σπάρτη περίπου 500 π.Χ., χορός ή γυμναστική, Βρετανικό Μουσείο, (β) Νέοι στη αρχαία Σπάρτη, γυναίκες 
και άνδρες γυμνάζονται μαζί, ελαιογραφία, Edgar Degas (1834–1917)

Εικόνα 4. Ο Ζάλευκος, Promptuarii Iconum Insigniorum, Guillaume Rouillé, 
Λυών, 1553

α β
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σία του, το 663 π.Χ., επίσημα, το ιατρικό επάγ-
γελμα, όπως αναφέρεται από τον Αθήναιο και 
τον Αιλιανό.10,16

4.  Η νομοθεσία 
της Γόρτυνος Κρήτης

Το εκτενέστερο και πληρέστερο αρχαίο ελ-
ληνικό νομοθέτημα που έχει διασωθεί, εί-
ναι η «Μεγάλη Δωδεκάδελτος Επιγραφή της 
Γόρτυνος» (εικ. 5), μίας από τις ισχυρότερες 
πόλεις της Δωρικής Κρήτης. Σε αυτή καθορίζε-
ται ότι η ήβη των Ελληνίδων άρχιζε γύρω στα 
δώδεκα. Εν τω μεταξύ, στους διαφόρους αρχαί-
ους συγγραφείς δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς 
την ηλικία του γάμου. Σύμφωνα με τον Αθηναϊκό 
Νόμο ο άνδρας δεν μπορούσε να παντρευτεί 
πριν να συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της 
ηλικίας του και πριν εγγραφεί στο «ληξιαρχικόν 
γραμματείον». Στο αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο και, 
ειδικότερα, στη Δωδεκάδελτο της Γόρτυνος, με 
τη 12η δέλτο, ορίζεται ότι η νέα γυναίκα πρέ-
πει να παντρεύεται δώδεκα ετών ή μεγαλύτερη, 
σε μία προσπάθεια προστασίας της ευαίσθητης 
παιδικής ηλικίας. Ακολουθούν διατάξεις για αδι-
κήματα κατά των ηθών, όπως η αποπλάνηση, η 
ασέλγεια και η μοιχεία, διατάξεις οικογενειακού 
δικαίου, διατάξεις κληρονομικού, εμπράγματου 
και ενοχικού.17–19

5.  Το νομοθέτημα του Χαρώνδα 
περί κοινωνικού περιεχομένου 
και δωρεάν ιατρικής περίθαλψης

Ο Χαρώνδας (6ος αιώνας π.Χ.), πιθανότατα 
μαθητής του Πυθαγόρα (περ. 580–504 π.Χ.), έ-
ζησε στην Κατάνη της Σικελίας. Περιέλαβε στο 
νομοθετικό του έργο διατάξεις κοινωνικού πε-
ριεχομένου, όπως η προστασία των ορφανών, 
των εγκαταλελειμμένων συζύγων, αλλά και εν-
δεχομένως υποχρεωτική παιδεία και δωρεάν 
ιατρική περίθαλψη, «Χαρώνδας ενομοθέτησεν 
πρώτος τους υγιείς άπαντας των πολιτών μαν-
θάνειν γράμματα της πόλεως χορηγούσης τους 
μισθούς τοις διδασκάλοις». Την εποχή εκείνη το 
νομοθέτημα του Χαρώνδα υιοθετήθηκε και από 
άλλες Πόλεις-Κράτη, τόσο στην Κάτω Ιταλία και 
τη Σικελία, όσο και στο εσωτερικό της Μικράς 
Ασίας, αν και ο Αριστοτέλης μαρτυρά ότι δεν ή-
ταν και τόσο σπουδαίοι. Πιθανώς πολλές δια-
τάξεις να εμπεριέχονταν σε παλαιότερα νομο-
θετήματα. Ο Χαρώνδας, όπως μαρτυρούν ο 
Διοκλής των Συρακουσών και ο Ζάλευκος, αυ-
τοκτόνησε όταν διαπίστωσε ότι εισήλθε σε μία 
συνάθροιση του Δήμου φέροντας το σπαθί του, 
κάτι που αποτελούσε παραβίαση των δικών 
του νόμων (εικ. 6).9,20,21

Εικόνα 5. Η Επιγραφή της Γόρτυνας, γραμμένη βουστροφηδόν σε δωρική 
διάλεκτο

Εικόνα 6. Η αυτοκτονία του Χαρώνδα, γκραβούρα, Hans Holbein der Jüngere 
(1497–1543) , Βασιλεία, 1523
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6. Η Νομοθεσία του Σόλωνος 
του Αθηναίου

Ο Σόλων ο Αθηναίος (640–558 π.Χ.) (εικ. 7), 
μαθητής του Επιμενίδη (περ. τέλη του 8ου αιώ-
να με δεύτερο μισό του 7ου αιώνα π.Χ.), υπήρξε 
εκτός από λαμπρός αναμορφωτής της αθηναϊ-
κής πολιτείας και έξοχος νομοθέτης, ενώ φαίνε-
ται να έχει και γνώσεις ιατρικής.22–24 

Κατά τη νομοθεσία του Σόλωνος, ο γάμος 
στην Αθήνα ήταν μονογαμικός, αποτελούσε θε-
σμό ανεπτυγμένο περισσότερο από ό,τι σε ο-
ποιαδήποτε άλλη Πολιτεία-Κράτος της εποχής. 
Σε αντιπαραβολή με άλλες πολιτείες, η γυναίκα 
κατείχε σπουδαία θέση στην οικογένεια τόσο 
ως προς τις σχέσεις της απέναντι του συζύγου 
της, όσο και ως προς την ανατροφή και την 
παρακολούθηση των τέκνων της. Ο άνδρας 
ήταν ο κύριος του οίκου του, εκπροσωπούσε 
δε τη σύζυγό του στις εξωτερικές της σχέσεις 
απέναντι των αρχών και των δικαστηρίων. Οι 

γυναίκες μολονότι είχαν ισότητα δικαίων μέσα 
στο σπίτι, ζούσαν απομονωμένες σε ιδιαίτερο 
μέρος της οικίας, στον γυναικωνίτη, σε αντί-
θεση με τις ανδρογυναίκες της Σπάρτης όπως 
έχει ήδη αναφερθεί. Η πολιτεία στην Αθήνα έ-
δειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ήθη των γυ-
ναικών. Για τον λόγο αυτόν υπήρχε ειδική τάξη 
αρχόντων οι καλούμενοι «γυναικονόμοι». Με τη 
νομοθεσία του Σόλωνος καταργείται η απόλυ-
τη πατρική εξουσία επί των νομίμων τέκνων 
του, η οποία του αναγνώριζε τέτοια δικαιώ-
ματα που τον καθιστούσαν κύριο της ζωής και 
του θανάτου των τέκνων του. Έτσι πλέον περι-
ορίζεται το απόλυτο αυτό δικαίωμα και ο πα-
τέρας έπαυσε να έχει δικαίωμα ζωής και θανά-
του αλλά ακόμη και πώλησης των τέκνων του. 
Μόνο στην περίπτωση ατιμίας της θυγατέρας 
του μπορούσε να την πουλήσει. Οι αρχαίοι 
Αθηναίοι, όπως και άλλοι αρχαίοι Έλληνες, α-
πέδιδαν μεγάλη σημασία στη διατήρηση της 
οικογένειας. Για τον λόγο αυτόν είχε δημιουρ-
γηθεί ο θεσμός της υιοθεσίας ή της «εισποιήσε-
ως». Δικαίωμα υιοθεσίας αναγνωριζόταν μόνο 
στους Αθηναίους πολίτες είτε ως υιοθετούντες 
είτε ως υιοθετούμενοι. Η υιοθεσία γινόταν είτε 
«διά πράξεων εν ζωή», με την εμφάνιση δηλαδή 
ενώπιον του Άρχοντος, όπου γινόταν έλεγχος 
των προϋποθέσεων της εγκυρότητας είτε «διά 
διαθήκης».2,7,18,25–31 

Η νομοθεσία του Σόλωνος παρέχει αξιόλογες 
πληροφορίες για την ιατρική της εποχής του. 
Όπως σε όλες τις αρχαίες νομοθεσίες, όπου η 
ιστορία της Ιατρικής, της ιατροδικαστικής και 
της δικαιοσύνης συγχέονται, έτσι και η νομοθε-
σία του Σόλωνος καταδίκαζε στην απώλεια και 
των δύο οφθαλμών εκείνου, ο οποίος είχε βγάλει 
το μάτι ενός μονόφθαλμου. Ακόμη, απαγόρευε 
την έκτρωση ζώντων εμβρύων. Με τη νομοθε-
σία του όριζε τη συχνότητα της συνουσίας, α-
νά δεκαήμερο, καθόριζε κανόνες υγιεινής και, 
όπως περιγράφει ο Θουκυδίδης (περ. 455–399 
π.Χ.), η Αθήνα από άποψη υγιεινής ήταν «εις 
την καλλίστην κατάστασιν» στην εποχή του. H 
ωφελιμότητα της γυμναστικής στο ύπαιθρο, το 
ανυπολόγιστο της αξίας της λιτής δίαιτας και η 
περιγραφή των περιόδων της ζωής, που κάνει Εικόνα 7. Ο Σόλων, προτομή, εθνικό Μουσείο της Νάπολης, Ιταλία
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μετασχηματισμό της άποψης περί κοινωνικής 
προστασίας.33

Οι πρώτοι μεγάλοι Έλληνες νομοθέτες 
Ζάλευκος και Χαρώνδας, έζησαν προτού η έν-
νοια του νόμου περιέλθει αποκλειστικά στην 
ανθρώπινη αρμοδιότητα.34 Οι πρώτοι τους κώ-
δικες προσπάθησαν να συνδέσουν την κοσμική 
τάξη, μέρος της οποίας αποτελεί και η έννομη 
τάξη με τον αναγκαστικό κανόνα της ανθρώπι-
νης συμπεριφοράς. Έτσι πήγασε η ιδέα της σύ-
γκρουσης των άγραφων νόμων και των αναγκα-
στικών κανόνων που επέβαλε η Πόλης-Κράτος. 
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του κοινωνικού συνόλου, της δημόσιας υγιεινής 
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κή ιατρική μέριμνα κατέχει σπουδαία θέση ανά-
μεσα στα νομοθετήματα της αρχαίας Ελλάδας.
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Η ΙΑΤΡΙΚΗ, έκδοση της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών, έχει ως στόχο 
τη συνεχή επιμόρφωση των ιατρών και επιθυμεί να προβάλει περισσό-
τερο εργασίες με θέματα που αφορούν στην παθογένεια, στη διάγνω-
ση και στη θεραπεία. Για την πραγμάτωση αυτού του σκοπού δημοσι-
εύονται στο περιοδικό:

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

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

3. Ερευνητικές εργασίες: Κλινικές δοκιμές, πειραματικές, και επι-
δημιολογικές μελέτες προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα, που 
πραγματοποιήθηκαν με βάση ερευνητικό πρωτόκολλο, το οποίο να 
περιγράφεται αναλυτικά στη μεθοδολογία. Περιέχουν πρωτοδημοσιευ-
όμενα αποτελέσματα (εξαιρούνται τα δημοσιευμένα ως περιλήψεις α-
νακοινώσεων). Με το δεδομένο ότι η ΙΑΤΡΙΚΗ είναι γενικό ιατρικό περι-
οδικό, η συντακτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει εξαι-
ρετικά εξειδικευμένες μελέτες, κατάλληλες μόνο για ειδικά περιοδικά. 
Οι κλινικές και οι επιδημιολογικές μελέτες που αφορούν στον ελληνικό 
πληθυσμό και έχουν γενικότερο ενδιαφέρον δημοσιεύονται κατά προ-
τεραιότητα. Κατ’ εξαίρεση και μετά από απόφαση της Συντακτικής 
Επιτροπής δύνανται να δημοσιευθούν αυτούσιες ερευνητικές εργασίες 
Ελλήνων ιατρών που δημοσιεύθηκαν σε έγκριτα περιοδικά του εξωτε-
ρικού και που τα αποτελέσματά τους αφορούν άμεσα στον ελληνικό 
χώρο. Οι ανωτέρω εργασίες μεταφράζονται με τη φροντίδα των συγ-
γραφέων οι οποίοι και μεριμνούν για την εξασφάλιση γραπτής αδείας 
των εχόντων τα πνευματικά δικαιώματα.

4. Κλινικές απόψεις: Διαγνωστική, θεραπευτική και επιδημιολογική 
προσέγγιση 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 πρέ-
πει να αποτελεί απλή απομαγνητοφώνηση της εκδήλωσης. Ειδικά η συζή-
τηση πρέπει να υποστηρίζεται και από ανάλογη βιβλιογραφία, σύμφωνα 
με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο των βιβλιογραφικών 
παραπομπών. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της κρίσης 
του υποβαλλομένου προς δημοσίευση κειμένου. Στο κείμενο πρέπει να α-
ναφέρεται η κλινική ή το νοσοκομείο που οργανώνει την ΚΠΑΣ, η κλινική 
που παρουσιάζει το περιστατικό, το όνομα τού/τών ιατρών που παρου-
σιάζουν 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 καταχώ-
ρηση και η βιβλιογραφική παραπομπή σε ΚΠΑΣ δεν γίνεται με τα ονόματα 
των συμμετεχόντων 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 πανκυτταροπενία 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 συγ-
γραφείς), εφόσον αφορούν σε νέα ή πολύ σπάνια νοσήματα, εφαρμό-
στηκαν νέα διαγνωστικά κριτήρια και έχει ακολουθηθεί νέα θεραπευτι-
κή 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 συγ-
γραφείς δεν μπορεί να είναι περισσότεροι των δύο.

9. Εικόνες στην Κλινική Ιατρική: Δημοσιεύονται 1–2 φωτογραφίες κα-
λής ποιότητας με συνοδό ερμηνευτικό βραχύ κείμενο και σχόλιο (έως 200 
λέξεις) περιπτώσεων με ιδιαίτερο κλινικό (διαγνωστικό ή θεραπευτικό) ενδι-
αφέρον. Βραχύς τίτλος, μέχρι τρεις λέξεις κλειδιά και έως τρεις συγγραφείς.

10. Σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια.
11. Βιβλιοπαρουσιάσεις: Αναφέρονται ο τίτλος του βιβλίου, οι συγ-

γραφείς, η χρονολογία και ο τόπος έκδοσης, ο εκδοτικός οίκος και η 
τιμή πώλησης.

12. Γράμματα προς τη Σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις για δημοσιευ-
μένα άρθρα, πρόδρομα αποτελέσματα εργασιών, παρατηρήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες, κρίσεις για το περιοδικό κ.λπ. Δημοσιεύονται 
ενυπόγραφα.

Προηγούμενη ή ταυτόχρονη δημοσίευση: Τα άρθρα, που υποβάλ-
λονται στην ΙΑΤΡΙΚΗ, θα θεωρούνται για δημοσίευση με την προϋπόθε-
ση ότι τα αποτελέσματα ή το ίδιο κείμενο δεν έχουν δημοσιευθεί και δεν 
έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό. Δημοσιεύονται, ό-
μως, τελικά αποτελέσματα εργασιών, που δημοσιεύθηκαν ως πρόδρο-
μες ανακοινώσεις. Ο συγγραφέας πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει 
στη συνοδευτική επιστολή, αν η εργασία έχει υποβληθεί για δημοσίευ-
ση σε άλλο περιοδικό ή αν έχει κατά οποιονδήποτε τρόπο δημοσιευθεί 
εν μέρει ή στο σύνολο. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συνυ-
ποβάλλονται αντίγραφα των δημοσιεύσεων αυτών, για να εκτιμηθεί 
ορθότερα το θέμα της διπλής δημοσίευσης.

Υποβολή εργασιών: Γίνονται δεκτές εργασίες μόνο στην ελληνική 
γλώσσα. Όλα τα χειρόγραφα συνοδεύονται από επιστολή, που υπο-
γράφεται από τον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Η συ-
νοδευτική επιστολή 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 μεταβι-
βάζονται στο περιοδικό. Σε περίπτωση υποβολής ερευνητικής εργασίας 
δημοσιευμένης σε περιοδικό του εξωτερικού για αναδημοσίευση, θα τονί-
ζεται ρητά ότι οι συγγραφείς έχουν εξασφαλίσει την έγγραφη άδεια των 
εχόντων τα πνευματικά δικαιώματα, η οποία και θα επισυνάπτεται. Τα 
προς δημοσίευση άρθρα υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα (συμπεριλαμ-
βανομένων και των εικόνων), ένα πλήρες και δύο χωρίς να αναφέρονται 
τα ονόματα των συγγραφέων και το νοσοκομείο, η κλινική ή το εργαστή-
ριο προέλευσής των. Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της κρίσης συνι-
στάται επιπροσθέτως, η υποβολή του πλήρους άρθρου και σε ηλεκτρονι-
κή μορφή. Όταν η εργασία γίνει αποδεκτή, το τελικό διορθωμένο κείμενο 
υποβάλλεται σε δύο πλήρη αντίγραφα με όλα τα στοιχεία της εργασίας 
(ονόματα συγγραφέων και προέλευση) καθώς και σε ηλεκτρονική μορ-
φή. 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 λέ-
ξεις. Η Σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης ανασκοπήσεων με 
μεγαλύτερη έκταση. Οι ερευνητικές εργασίες πρέπει να είναι συντομότε-
ρες και γενικά να μην υπερβαίνουν τις 3000 λέξεις. Οι κλινικές απόψεις 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 1500 λέξεις, τα επίκαιρα θέματα και οι 
περιγραφές περιπτώσεων ασθενών τις 1000 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 
οδηγίες 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 τουλάχιστον 3,5 cm. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωρι-
στές σελίδες για τον τίτλο, την περίληψη και τις λέξεις-κλειδιά, το κυ-
ρίως κείμενο, τις ευχαριστίες, τη βιβλιογραφία, τους πίνακες και τους 
τίτλους των εικόνων.

Σελίδα τίτλου: Περιλαμβάνει (α) τον τίτλο του άρθρου (μέχρι 12 
λέξεις), (β) βραχύ τίτλο (όχι μεγαλύτερο των 50 χαρακτήρων), ονό-
ματα συγγραφέων (στην ονομαστική) και τίτλο, (γ) το νοσοκομείο (ή 
νοσοκομεία), την κλινική (ή κλινικές), το εργαστήριο (ή εργαστήρια) ό-
που πραγματοποιήθηκε ή εργασία, (δ) πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση 
και αριθμό τηλεφώνου, FAX και e-mail του υπεύθυνου για επικοινωνία 
συγγραφέα. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης ερευνητικής εργασίας 
θα αναγράφεται επιπλέον ο πρωτότυπος τίτλος, το περιοδικό στο 
οποίο δημοσιεύθηκε καθώς και το έτος, ο τόμος και οι σελίδες του 
περιοδικού. 

Περίληψη και λέξεις ευρετηρίου: Οι περιλήψεις των ανασκο-
πήσεων και των ερευνητικών εργασιών πρέπει να αποτελούνται 
το πολύ από 200 λέξεις, ενώ αυτές των επίκαιρων θεμάτων και 
των περιγραφών περιπτώσεων ασθενών, το πολύ από 150 λέξεις. 
Για τις ανασκοπήσεις πρέπει να εφαρμόζονται οι περιγραφικές περιλή-
ψεις (descriptive), οι οποίες αναφέρουν συνοπτικά όλα τα κεφάλαια που 
περιέχει το άρθρο και σημαντικά συμπεράσματα. Οι περιλήψεις των 
ερευνητικών εργασιών πρέπει να χωρίζονται σε τέσσερεις παραγρά-
φους, οι οποίες φέρουν κατά σειρά την ακόλουθη επικεφαλίδα: Σκοπός, 
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Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα. Μετά την περίληψη 
παρατίθενται 3–10 λέξεις κλειδιά. Οι λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοι-
χούν στους διεθνείς όρους που χρησιμοποιεί το Index Medicus-MESH 
Ελλάς, Έκδοση ΕΙΣ, ΙΑΤΡΟΤΕΚ.

Κείμενο: Οι ερευνητικές εργασίες αποτελούνται συνήθως από τα 
κεφάλαια: Εισαγωγή, Υλικό ή ασθενείς και μέθοδος, Αποτελέσματα, 
Συζήτηση. Η εισαγωγή περιλαμβάνει τις απαραίτητες βιβλιογραφικές 
παραπομπές και αναφέρει τον λόγο για τον οποίο πραγματοποιήθηκε 
η εργασία. 

Στη μεθοδολογία περιγράφεται το πρωτόκολλο, με βάση το οποίο 
εξελίχθηκε η έρευνα. Αναφέρονται λεπτομερώς ο τρόπος επιλογής α-
σθενών ή οποιουδήποτε υλικού, καθώς και η μέθοδος η οποία εφαρ-
μόστηκε, ώστε η ίδια έρευνα να μπορεί να αναπαραχθεί από μελλο-
ντικούς ερευνητές. Στην περίπτωση ερευνών που αφορούν σε ανθρώ-
πους, πρέπει να τονίζεται ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση 
τη Διακήρυξη του Ελσίνκι (1975). Οι φαρμακευτικές ουσίες που χρη-
σιμοποιήθηκαν στη μελέτη πρέπει να αναφέρονται με την κοινόχρη-
στη 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 ολοκλη-
ρωμένα, αλλά σύντομα. Όσα αναφέρονται σε πίνακες, δεν επαναλαμ-
βάνονται στο κείμενο.

Στη συζήτηση μπορεί να γίνει σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων 
ομοειδών εργασιών και περιγράφονται οι προοπτικές που διανοίγονται 
με τα αποτελέσματα της μελέτης, καθώς και τα τελικά συμπεράσματα. 
Δεν επαναλαμβάνονται όσα έχουν αναφερθεί στα αποτελέσματα, τα 
οποία πρέπει να συνδέονται με τους στόχους της μελέτης. Πρέπει να 
αποφεύγονται αυθαίρετα συμπεράσματα, τα οποία δεν τεκμηριώνο-
νται 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 α-
παιτήσεις και τους στόχους του συγγραφέα.

Ευχαριστίες: Απευθύνονται μόνο προς τα άτομα, τα οποία έχουν 
βοηθήσει ουσιαστικά.

Βιβλιογραφικές παραπομπές: Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο 
κείμενο αριθμούνται με αύξοντα αριθμό, ανάλογα με τη σειρά που εμ-
φανίζονται. 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 τοποθε-
τείται η λέξη «και».

Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές του κειμένου –και μόνον αυ-
τές– πρέπει να υπάρχουν στον βιβλιογραφικό κατάλογο.

Ο αριθμός των βιβλιογραφικών παραπομπών πρέπει να περιορίζε-
ται στον τελείως απαραίτητο. Στις ανασκοπήσεις, οι βιβλιογραφικές 
παραπομπές δεν πρέπει να είναι περισσότερες από 100. Στα άρθρα 
επικαιρότητας (επίκαιρα θέματα, άρθρα Σύνταξης) πρέπει να αναφέ-
ρονται μέχρι 10 άρθρα ή μονογραφίες, για τα οποία ο συγγραφέας πι-
στεύει ότι είναι απαραίτητα 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 παραπο-
μπών στο κείμενο. Αναφέρονται τα επώνυμα και τα αρχικά των ονομά-
των 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 δη-
μοσίευσης· 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, σημειώ-
νεται 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 τόμο. π.χ. Blood 1996, 54(Suppl 1):26. Οι συντμήσεις των 
τίτλων των περιοδικών πρέπει να γίνονται με βάση το Index Medicus. 
Δεν τοποθετούνται τελείες στα ακρώνυμα των συγγραφέων και στις 
συντμήσεις των περιοδικών. Για την καταχώρηση συγγραμμάτων ή μο-
νογραφιών στον βιβλιογραφικό κατάλογο, αναφέρονται στη σειρά τα 
επώνυμα και τα αρχικά των συγγραφέων, 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 τρό-
πο: Παπαβασιλείου ΙΘ. Πρωτόζωα. Στο: Παθογόνοι μύκητες και παρά
σιτα. ΒΗΤΑ, Αθήνα, 1983:67–113.

Αν η βιβλιογραφική παραπομπή αποτελεί κεφάλαιο συγγράμ-
ματος το οποίο έχει γραφεί από άλλο συγγραφέα, η αναφορά γίνε-
ται 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 ο-
ποία έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση, μπορούν να περιληφθούν στη 
βιβλιογραφία. Στην τελευταία περίπτωση, μετά τη συντομογραφία 
του περιοδικού σημειώνεται η ένδειξη «υπό δημοσίευση».

Η αναφορά της ελληνικής βιβλιογραφίας είναι υποχρεωτική και είναι 
δυνατόν 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 εργαστή-
ριο από το οποίο προέρχεται η εργασία. Η περίληψη δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 200 λέξεις, ενώ για τα επίκαιρα θέματα και τις περιγρα-
φές περιπτώσεων ασθενών τις 150 λέξεις. Η δομή, η έκταση, το περι-
εχόμενο και οι λέξεις κλειδιά 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 περιοδικού στους διεθνείς καταλό-
γους βιοϊατρικών περιοδικών.

Αρίθμηση κεφαλαίων σε ανασκοπήσεις, επίκαιρα θέματα: Όλα τα 
κεφάλαια αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς: 1, 2, 3 κ.λπ. Τα υποκε-
φάλαια φέρουν τον αριθμό του αρχικού κεφαλαίου, τελεία και ακολου-
θεί 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 σε-
λίδα. Αριθμούνται με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο, με αρα-
βικούς αριθμούς. Πρέπει να φέρουν περιεκτική σύντομη επεξήγηση, 
ώστε για την κατανόησή τους να μην είναι απαραίτητο να καταφύγει ο 
αναγνώστης στο κείμενο. Κάθε στήλη φέρει επεξηγηματική σύντομη ε-
πικεφαλίδα. Οι επεξηγήσεις 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 εί-
ναι κατάλληλα για άμεση φωτογραφική αναπαραγωγή και εκτύπωση. 
Στο πίσω 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 αριθ-
μό που αντιστοιχεί στην εικόνα, σε χωριστό χαρτί. Επεξηγήσεις σχετικές 
με τις εικόνες μπορούν να αναφερθούν στον τίτλο. Για το μέγεθος των 
εικόνων, συμβουλευθείτε το σχήμα του περιοδικού. Εφόσον χρησιμοποι-
ούνται φωτογραφίες ασθενών, το πρόσωπο δεν πρέπει να φαίνεται. 
Στην αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται έγγραφη συγκατάθεση του α-
σθενούς για τη δημοσίευση της φωτογραφίας. Όλες οι εικόνες αναφέρο-
νται στο κείμενο και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς.

Ονοματολογία και μονάδες μέτρησης: Προκειμένου για την επι-
λογή 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 παγκοσμί-
ως παραδεκτούς τίτλους και τις μονάδες μετρήσεων του SI. Για λεπτο-
μέρειες, 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 δημο-
σιευμένων εργασιών. Η προμήθεια από τους συγγραφείς ανατύπων 
γίνεται αποκλειστικά από την εκδοτική εταιρεία 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 
καταβάλλεται με την υποβολή του τελικού εγκεκριμένου και διορθω-
μένου 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 look-
ing 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 top-
ics, 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 re-
search 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 prior-
ity. 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 own-
ers.

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 cli-
nicians 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 re-
tains 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 pre-
sents 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 audi-
ence.

6. Annotations: Brief reviews of the most recent concepts of a particu-
lar 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 ac-
companied 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 pub-
lished 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 anoth-
er 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 sub-
mitted 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 pub-
lications 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 submis-
sion 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 al-
lowed 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 electroni-
cally 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, cur-
rent 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 dimen-
sions (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 correspond-
ence, (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 objec-
tive 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 re-
peated 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 arbi trary conclusions, not e mer ging from the 
results themselves.
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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 cit-
ed 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 neces-
sary. 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 pan
creas (Editorial). Br Med J 1981, 283:628. References of papers published 
in supplements, must also note the number of supplement in parenthe-
sis 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 proper-
ties 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 ab-
breviation 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 con-
structed 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 num-
bered 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 us-
ing 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 photo-
graph 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 universal-
ly 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 medi-
cal 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 au-
thors.
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