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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ασυμμετρία μεταξύ των διαθέσιμων 
πόρων και των συνεχώς αυξανόμενων υγειονομικών 
αναγκών, καθιστά απαραίτητη τη συνεχή διαδικα
σία λήψης αποφάσεων κατανομής των υγειονομικών 
πόρων, μια διεργασία κοινή για το συνόλο, σχεδόν, 
των οργανωμένων συστημάτων υγείας διεθνώς. Η 
διαδικασία αυτή είναι αναγκαίο να υποστηρίζεται 
από ένα στέρεο μεθοδολογικό πλαίσιο ορθολογικής 
κατανομής των πόρων, κυρίαρχο ρόλο στον οποίο 
διαδραματίζουν τα οικονομικά της υγείας και η 
οικονομική αξιολόγηση των παρεμβάσεων υγεί
ας. Η υπέρταση, ένας από τους σημαντικότερους 
τροποποιήσιμους παράγοντες επιβάρυνσης του 
φορτίου νοσηρότητας λόγω μεγέθους και σημασί
ας, αποτελεί ένα κατ΄ εξοχήν πεδίο εφαρμογής των 
οικονομικών της υγείας. Υπό το φως της παραπάνω 
διαπίστωσης, σκοπό της παρούσας κριτικής ανα
σκόπησης αποτελεί η παρουσίαση της υπερτασικής 
νόσου υπό την οπτική των οικονομικών της υγείας, 
με ειδικότερη εστίαση στην οικονομική αξιολόγηση 
της αντιυπερτασικής θεραπείας. 

Hypertension 
A modern epidemic 

under the perspective 

of health economics

K. Athanasakis,1,4 Κ. Souliotis,2 Y. Tountas,3 
Α. Hatzakis4
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University of Peloponnese, Κorinthos, 3Centre for Health 
Services Research, Medical School, Athens University, 
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ABSTRACT  The context of scarce resources versus 
infinite (healthcare) needs that health systems are 
obliged to operate nowadays, necessitates the estab
lishment of a continuous decision making process, 
with regards to rational resource allocation. This proc
ess is essential to be “evidence based” and supported 
by a solid methodological framework, where health 
economics and the economic evaluation of health
care interventions (can) play a key role. Hypertension, 
one of the major modifiable contributors to the total 
burden of disease, constitutes a provisional field of 
applied health economics. In this light, the purpose of 
this narrative review is to present hypertension under 
the perspective of the economics of health, focusing 
especially on the economic evaluation of hypertension 
treatment. 
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1. Εισαγωγή 

Η	υπέρταση	αποτελεί	σήμερα	ένα	από	τα	ση-
μαντικότερα	προβλήματα	Δημόσιας	 Υγείας	στις	
οικονομικά	 ανεπτυγμένες	 χώρες.	 Μελέτες	 ανα-
φέρουν	ότι	το	έτος	2000,	το	26,4%	των	ενηλίκων	
παγκοσμίως,	 ήτοι	 972	 εκατομμύρια	 άνθρωποι,	
έπασχαν	από	υπέρταση,	με	το	πρόβλημα	να	δι-
αφαίνεται	ακόμα	οξύτερο	στο	μέλλον,	αφού	τα	
αντίστοιχα	μεγέθη	το	2025	προβλέπεται	ότι	θα	
ανέλθουν	στο	29%	του	πληθυσμού	ή,	σε	απόλυ-
τες	 τιμές,	 τα	 1,56	 δισεκατομμύρια	 ανθρώπων,	
σημειώνοντας	αύξηση	60%.1

Λόγω	της	μεγάλης	συχνότητάς	της	στον	πληθυ-
σμό,	 καθώς	και	 των	αιτιολογικώς	σχετιζόμενων	
καταστάσεων,	η	υπέρταση	αποτελεί	διεθνώς	τον	
σημαντικότερο	παράγοντα	θνησιμότητας	και	την	
τρίτη	αιτία	επιβάρυνσης	του	συνολικού	φορτίου	
νοσηρότητας.2	 Χαρακτηριστικό	 είναι	 το	γεγονός	
ότι	προκαλεί	 7,1	 εκατομμύρια	πρόωρους	θανά-
τους	 ετησίως	 (13%	του	συνόλου)	σε	παγκόσμιο	
επίπεδο,	και	ευθύνεται	για	το	62%	των	εγκεφα-
λικών,	το	49%	των	ισχαιμικών	καρδιακών	επεισο-
δίων	και	το	10%	των	περιπτώσεων	νεφρικής	ανε-
πάρκειας	τελικού	σταδίου.3–5	Παράλληλα,	όμως,	
η	υπέρταση	και	τα	καρδιαγγειακά	νοσήματα,	εν	
γένει,	αποτελούν	το	σημαντικότερο	πεδίο	δυνητι-
κά	αποτρεπτής	θνησιμότητας	στα	χρόνια	νοσή-
ματα,	 δεδομένου	 ότι	 γενικευμένες	 παρεμβάσεις	
δημόσιας	 υγείας	 θα	 μπορούσαν	 να	 προλάβουν	
μεγάλο	αριθμό	θανάτων	με	αποτελεσματικό,	ως	
προς	το	κόστος,	τρόπο.6

Υπό	 το	 φως	 των	 παραπάνω	 διαπιστώσεων,	
σκοπό	 της	 παρούσας	 κριτικής	 ανασκόπησης	
αποτελεί	η	παρουσίαση	της	υπερτασικής	νόσου	
υπό	την	οπτική	των	οικονομικών	της	υγείας.	Για	
τον	 σκοπό	 αυτόν,	 και	 δεδομένης	 της	 εκτενούς	
βιβλιογραφίας,	παρουσιάζονται	 και	 αναλύονται	
συνοπτικά	 μια	 σειρά	 επιλεγμένων	 άρθρων	 και	
ευρημάτων	της	διεθνούς	και	εγχώριας	βιβλιογρα-
φίας	με	στόχο	τη	σύνθεση	των	κυριότερων	χα-
ρακτηριστικών	της	υπέρτασης,	ως	πεδίο	μελέτης	
ή/και	εφαρμογής	των	οικονομικών	της	υγείας.	

2.  Υπέρταση και κοινωνικο-οικονομικό 
φορτίο

Σε	 αντίστοιχα	 μεγέθη	 με	 εκείνα	 του	 φορτίου	
νοσηρότητας,	η	οικονομική	επιβάρυνση	που	προ-

στίθεται	στις	συνολικές	 δαπάνες	των	συστημά-
των	υγείας	για	τον	 έλεγχο	και	 τη	θεραπεία	της	
υπέρτασης,	 είναι	 ανάλογη	 του	 υψηλού	 επιπο-
λασμού	της	 νόσου.	 Υπολογίζεται	 ότι	 το	20-40%	
των	συνολικών	επισκέψεων	σε	 ιατρούς	πρώτης	
επαφής	οφείλεται	στην	αυξημένη	αρτηριακή	πί-
εση,7	τη	στιγμή	που	σε	Ευρωπαϊκές	χώρες,	όπως	
η	Ισπανία	και	η	Γαλλία,	το	1/4	περίπου	των	ενη-
λίκων	ηλικίας	45–75	ετών	λαμβάνει	αντιυπερτα-
σική	αγωγή.8	Υποστηρίζεται	ότι	η	θεραπεία	της	
υπέρτασης	είναι	από	τις	πλέον	δαπανηρές	μετα-
ξύ	των	χρόνιων	νοσημάτων,9,10	γεγονός	που	ενι-
σχύεται	και	από	τα	οικονομικά	μεγέθη	που	την	
περιγράφουν	και	τα	οποία	παρατίθενται	κατω-
τέρω.	

Αν	και	τις	τελευταίες	δεκαετίες	αρκετοί	παρά-
γοντες	έχουν	συμβάλει	στον	περιορισμό	της	καρ-
διαγγειακής	θνητότητας,	 είναι	πολύ	πιθανόν	το	
μεγαλύτερο	μερίδιο	στη	μείωση	αυτή	να	οφείλε-
ται	στις	εξελίξεις	στη	θεραπεία	της	υπέρτασης.	
Παρόλη,	 όμως,	 τη	 βελτίωση,	παραμένουν	 τρεις	
διαστάσεις	της	διαχείρισης	της	υπέρτασης,	από	
τις	 οποίες	προκύπτουν	 ανησυχητικά	 μηνύματα	
για	τους	υπευθύνους	σχεδιασμού	και	λήψης	απο-
φάσεων	υγείας.11

Η	πρώτη	από	αυτές	αφορά	στο	ποσοστό	των	
ασθενών	 υπό	 φαρμακοθεραπεία,	 οι	 οποίοι	 κα-
τορθώνουν	 να	 ρυθμίσουν	 την	 αρτηριακή	 τους	
πίεση.	Χαρακτηριστικά,	όπως	προέκυψε	από	την	
τρίτη	επανάληψη	της	μελέτης	National	Health	and	
Nutrition	Examination	Survey	(NHANES)	στις	ΗΠΑ,	
μόλις	το	29%	των	ασθενών	κατόρθωσαν	να	επι-
τύχουν	την	πίεση-στόχο	των	140/90	mmHg	κατά	
τη	διάρκεια	της	θεραπείας.12	Αν	και	αυτό	αποτε-
λεί	σημαντική	βελτίωση	σε	σχέση	με	το	πενιχρό	
10%	που	καταγράφηκε	στη	δεύτερη	μελέτη,	 το	
γεγονός	ότι	η	πλειονότητα	των	ασθενών	παραμέ-
νουν	υπερτασικοί	ακόμα	και	υπό	θεραπεία	είναι	
άκρως	ανησυχητικό,	ιδίως	αν	αναλογιστεί	κανείς	
ότι	έχουν	καταγραφεί	στη	βιβλιγραφία	ακόμα	και	
χειρότερα	ποσοστά	ρύθμισης.13

Το	δεύτερο	σημείο	ανησυχίας	αφορά	στην	ανα-
στολή	ή	και	την	αναστροφή	της	πτωτικής	τάσης	
στην	καρδιαγγειακή	θνησιμότητα,	η	οποία	είχε	κα-
ταγραφεί	τα	προηγούμενα	χρόνια.	Εκτιμάται	ότι	
στις	ΗΠΑ,	οι	σταθμισμένοι	για	την	ηλικία	δείκτες	
αγγειακού	εγκεφαλικού	επεισοδίου	(ΑΕΕ),	νεφρι-
κής	ανεπάρκειας	τελικού	σταδίου	και	καρδιακής	
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ανεπάρκειας	έχουν	αυξηθεί	από	τα	μέσα	της	δε-
καετίας	1990	και	μετά,	γεγονός	που	ενδεχομένως	
να	οφείλεται	στον	περιορισμό	του	ρυθμού	αύξη-
σης	των	ρυθμισμένων	υπερτασικών	ασθενών.13,14

Η	 τρίτη	 και	 τελευταία	 ανησυχητική	 διάσταση	
αφορά	στο	κόστος	της	διαχείρισης	της	νόσου,	το	
οποίο	αποτελεί	πλέον	ένα	εξαιρετικά	σημαντικό	
και	συνεχώς	αυξανόμενο	τμήμα	του	προϋπολογι-
σμού	υγείας.15	Χαρακτηριστικά,	μεταξύ	1985	και	
1995,	 στην	 Ισπανία,	 μία	 χώρα	 με	 ένα	 σύστημα	
υγείας	το	οποίο	εμφανίζει	αρκετές	ομοιότητες	με	
το	Ελληνικό,	το	κόστος	τής	αντιυπερτασικής	φαρ-
μακοθεραπείας	αυξήθηκε	κατά	450%	σε	πραγμα-
τικούς	όρους.16,17	Η	διάσταση	αυτή,	η	οποία	κα-
ταγράφεται	και	απεικονίζεται	μέσω	των	μελετών	
κοστολόγησης	της	νόσου	(cost-of-illness	studies),	
αναλύεται	στις	παραγράφους	που	ακολουθούν.	

3. Μελέτες κόστους της νόσου

Ήδη	από	τη	δεκαετία	1980,	οπότε	και	τα	οικο-
νομικά	της	υγείας	άρχισαν	να	καταλαμβάνουν	με-
γαλύτερο	μερίδιο	της	ευρύτερης	συζήτησης	γύρω	
από	την	πολιτική	υγείας,	το	ερώτημα	σχετικά	με	
την	έκταση	των	κοινωνικο-οικονομικών	επιπτώ-
σεων	 της	 υπέρτασης	 συγκέντρωσε	 έντονο	 επι-
στημονικό	ενδιαφέρον.	Αιτία	αυτού	ήταν,	δίχως	
αμφιβολία,	η	ταχεία	αύξηση	του	κόστους	της	νό-
σου	με	την	πάροδο	των	 ετών.	Χαρακτηριστικά,	
στις	 ΗΠΑ	 το	 1995	 δαπανήθηκαν	 για	 τη	 θερα-
πεία	των	50	περίπου	εκατομμυρίων	Αμερικανών	
υπερτασικών	18,7	δισεκατομμύρια	$US	 (άμεσες	
ιατρικές	δαπάνες),	ποσό	το	οποίο	διπλασιάστηκε	
μια	δεκαετία	μετά,	φτάνοντας	τα	37,2	δισεκατομ-
μύρια	δολάρια	το	2003,	 εκ	των	οποίων	τα	17,8	
δισεκατομμύρια	 αναφέρονταν	 στο	 κόστος	 των	
φαρμακευτικών	σκευασμάτων.18,19	Με	βάση	εκτι-
μήσεις	για	το	σύνολο	του	κόστους,	οι	άμεσες	και	
έμμεσες	δαπάνες	ανέρχονται	πλέον	στα	60	δισε-
κατομμύρια	 δολάρια	 ετησίως.20,21	 Υπολογίζεται	
ότι	ο	μέσος	ασθενής	με	υπέρταση	στις	ΗΠΑ	κο-
στίζει	στο	σύστημα	υγείας	1131	δολάρια	ετησί-
ως	(τιμές	2006)	σε	άμεσες	δαπάνες,	με	το	κόστος	
των	 συνταγογραφούμενων	 φαρμάκων,	 των	 ια-
τρικών	 επισκέψεων	 και	 της	 νοσηλείας	 να	ανέρ-
χεται	στο	90%	του	ποσού.22	Αξίζει	να	σημειωθεί	
ότι	η	αντιυπερτασική	φαρμακοθεραπεία	ξεπερνά	
στο	σύνολό	της	το	10%	των	δαπανών	υγείας	στις	
ΗΠΑ.23

Όταν	η	ανάλυση	επικεντρώνεται	σε	Ευρωπαϊκές	
χώρες,	όπου	ο	επιπολασμός	της	νόσου	είναι	σχε-
δόν	 κατά	 30%	 υψηλότερος	 σε	 σύγκριση	 με	 τις	
ΗΠΑ,	η	εικόνα	παρουσιάζεται	ακόμα	πιο	επιβα-
ρυμένη.	Το	2006,	οι	Leal	et	al24	επιχείρησαν	να	πο-
σοτικοποιήσουν	το	κοινωνικο-οικονομικό	φορτίο	
της	 υπέρτασης	 στην	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση	 μέσω	
συγκεντρωτικών	 δημοσιευμένων	 δεδομένων	 νο-
σηρότητας,	θνησιμότητας	και	χρήσης	υπηρεσιών	
υγείας,	και	να	εκτιμήσουν	τις	άμεσες	και	έμμεσες	
δαπάνες	 που	 προκύπτουν.	 Από	 την	 ανάλυση	
προέκυψε	ότι	τα	καρδιαγγειακά	νοσήματα	κοστί-
ζουν	στην	ΕΕ	των	25	περίπου	169	δισεκατομμύ-
ρια	ευρώ	ετησίως.	Εξ	αυτών,	62%	αφορούσαν	σε	
δαπάνες	φροντίδας	(άμεσο	ιατρικό	και	μη	ιατρικό	
κόστος),	21%	σε	απώλειες	παραγωγικότητας	και	
17%	σε	άτυπη	φροντίδα	(αμφότερες,	έμμεσες	δα-
πάνες).	Η	στεφανιαία	νόσος	ήταν	η	αιτία	για	το	
27%	της	συνολικής	δαπάνης	(45,6	δισεκατομμύ-
ρια	ευρώ),	ενώ	η	αντίστοιχη	δαπάνη	για	τα	ΑΕΕ	
εκτιμήθηκε	 ελαφρώς	 χαμηλότερα	 (20%,	 δηλαδή	
33,8	δισεκατομμύρια	ευρώ).	

Στο	Ηνωμένο	Βασίλειο,	όπου	έχουν	εκπονηθεί	
οι	περισσότερες	μελέτες	κοστολόγησης	της	υπέρ-
τασης,	οι	Luengo-Fernandez	et	al25	τo	2006	εκτί-
μησαν	ότι	τα	καρδιαγγειακά	νοσήματα	αντιπρο-
σωπεύουν	το	21%	των	δαπανών	του	Βρετανικού	
ΕΣΥ,	ήτοι	15,7	δισεκατομμύρια	£	ετησίως.	Η	νο-
σοκομειακή	φροντίδα	 ήταν	 το	 μεγαλύτερο	 τμή-
μα	 των	 εξόδων	 (63%),	 ακολουθούμενη	 από	 τις	
δαπάνες	φαρμάκων	(18%),	ενώ	όταν	η	ανάλυση	
συμπεριέλαβε	και	τις	 ιδιωτικές	δαπάνες,	το	πο-
σό	ξεπέρασε	τα	17,4	δισεκατομμύρια	£	(18%	των	
συνολικών	δαπανών	υγείας).	

Πέραν	 των	 άμεσων	 δαπανών,	 οι	 Luengo-Fer-
nandez	et	 al	 επεχείρησαν	να	δώσουν	 εκτιμήσεις	
σχετικά	 με	 το	 κόστος	 της	 άτυπης	 φροντίδας,	
καθώς	 και	 τις	 απώλειες	 κοινωνικής	 παραγωγι-
κότητας.	Όσον	αφορά	στην	πρώτη,	εκτιμήθηκε	
ότι	 στη	Βρετανία	 κάθε	 χρόνο	μισό	 εκατομμύριο	
άνθρωποι	παρέχουν	 άτυπη	φροντίδα	 σε	 ασθε-
νείς	με	Καρδιαγγειακά	Νοσήματα	(ΚΑΝ),	η	οποία	
αντιστοιχεί	σε	522	εκατομμύρια	ώρες	εργασίας.	
Αντίστοιχα,	σχετικά	με	την	απωλεσθείσα	παρα-
γωγικότητα,	υπολογίστηκε	ότι	το	2006	χάθηκαν	
245.000	εργατο-έτη	λόγω	καρδιαγγειακής	θνησι-
μότητας,	τα	οποία	αποτιμώνται	σε	5,21	δισεκα-
τομμύρια	 £,	 ενώ	ακόμα	 μεγαλύτερες	 (7	 δισεκα-
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τομμύρια	£)	ήταν	οι	απώλειες	λόγω	νοσηρότητας	
και	συνεπαγόμενης	απουσίας	από	την	εργασία.	
Συνολικά,	 το	 κόστος	 των	 ΚΑΝ	 στη	 Βρετανία	
ήταν	29,1	δισεκατομμύρια	£,	 εκ	των	οποίων	το	
60%	αντιστοιχούσε	στη	φροντίδα	υγείας,	23%	σε	
απώλειες	παραγωγικότητας	 και	 17%	 σε	 άτυπη	
φροντίδα.	

Στην	 κατηγορία	 των	 μελετών	 οι	 οποίες	 εκτι-
μούν	το	κόστος	με	δεδομένα	διαχείρισης	του	νο-
σήματος	(δεδομένα	φακέλων	ασθενών),	η	μελέτη	
των	Tibi-Levy	et	al26	αποτελεί	μία	από	τις	πρώτες	
προσπάθειες	 ενσωμάτωσης	 της	 διάστασης	 της	
«ρύθμισης»	της	υπέρτασης	στην	οικονομική	ανά-
λυση.	 οι	 συγγραφείς	 αποτίμησαν	 τις	 δαπάνες	
επισκέψεων,	φαρμάκων	και	διαγνωστικών	εξετά-
σεων,	και	κατέληξαν	ότι	το	συνολικό	κόστος	των	
ασθενών	που	ήταν	 και	παρέμειναν	ρυθμισμένοι	
κατά	την	περίοδο	της	προοπτικής	παρατήρησης	
ήταν	 κατά	20%,	περίπου,	 μικρότερο	 έναντι	αυ-
τών	που	δεν	κατόρθωσαν	να	ρυθμίσουν	την	πίε-
σή	τους	σύμφωνα	με	τον	θεραπευτικό	στόχο	της	
μελέτης,	ο	οποίος	είχε	οριστεί	στο	140/90	mmHg,	
κατά	τις	κλινικές	οδηγίες.	Σε	παρόμοια	ως	προς	
τον	σχεδιασμό	μελέτη,	οι	Berto	et	al27παρακολού-
θησαν	για	ένα	έτος	1651	ασθενείς	με	υπέρταση	
στην	 Ιταλία	και	κατέγραψαν	τους	καταναλισκό-
μενους	υγειονομικούς	πόρους	σχετικά	με	τη	φαρ-
μακευτική	αγωγή,	τη	νοσηλεία	λόγω	επιπλοκών,	
τις	επισκέψεις	και	τις	διαγνωστικές	εξετάσεις.	Το	
μέσο	 άμεσο	 ανά	 ασθενή	 κόστος	 υπολογίστηκε	
σε	779,59	ευρώ,	εκ	των	οποίων	42,7%	αντιστοι-
χούσαν	 σε	 δαπάνες	 φαρμακοθεραπείας,	 28,4%	
σε	 νοσηλεία,	 15,1%	 σε	 ιατρικές	 επισκέψεις	 και	
10,6%	σε	διαγνωστικές	εξετάσεις.28	Η	ηλικία	ήταν	
σημαντικός	 προσδιοριστικός	 παράγοντας	 της	
δαπάνης,	 εύρημα	 το	 οποίο	 σε	 γενικές	 γραμμές	
φαίνεται	να	επιβεβαιώνεται	από	τη	βιβλιογραφία	
(ενδεικτικά,	Roberts	et	al	200229).

Παρόλ’	 αυτά,	 όπως	 ένας	σημαντικός	αριθμός	
μελετών	επιβεβαιώνει,	η	ρύθμιση,	τελικά,	της	αρ-
τηριακής	πίεσης	 είναι	 η	 κυριότερη	παράμετρος	
για	την	επιτυχία	ή	την	αποτυχία	επίτευξης	του	
στόχου	 του	 περιορισμού	 των	 δαπανών	 υγείας	
από	την	υπέρταση.	Ενδεικτικό	παράδειγμα	απο-
τελεί	η	μελέτη	των	Hansson	et	al,30	η	οποία	εκτίμη-
σε	το	κοινωνικο-οικονομικό	φορτίο	συνεπεία	της	
αποτυχίας	επίτευξης	των	υπερτασικών	στόχων	
σε	5	Ευρωπαϊκές	χώρες	(Γαλλία,	Γερμανία,	Ιταλία,	

Σουηδία	και	Ηνωμένο	Βασίλειο).	οι	ερευνητές,	μέ-
σω	δημοσιευμένων	δεδομένων	κατέληξαν	ότι	στις	
ανωτέρω	χώρες	περίπου	75	εκατομμύρια	άτομα	
δεν	 καταφέρνουν	 να	ρυθμίσουν	την	πίεσή	τους	
και	 ότι	 το	σύστημα,	 λόγω	αυτού,	 επιβαρύνεται	
με	 1,26	 δισεκατομμύρια	 ευρώ	 επιπλέον	 σε	 δα-
πάνες	υγείας,	οι	οποίες	θα	μπορούσαν	να	είχαν	
αποφευχθεί.	Απολύτως	ανάλογα	του	πληθυσμού	
ήταν	 τα	 αποτελέσματα	 αντίστοιχης	 μελέτης	 η	
οποία	 διεξήχθη	 κατά	 την	 ίδια	 χρονική	 περίοδο	
στις	ΗΠΑ	και	κατέληξε	ότι	η	μη	ρυθμισμένη	αρτη-
ριακή	πίεση	ευθύνεται	για	39.700	καρδιαγγειακά	
επεισόδια,	8.300	θανάτους	και	περίπου	ένα	δισε-
κατομμύριο	δολάρια	σε	άμεσες	ιατρικές	δαπάνες	
ετησίως.31

Παρά	την	πλειάδα	των	δημοσιευμένων	δεδομέ-
νων	για	το	κοινωνικο-οικονομικό	φορτίο	της	υπέρ-
τασης,	τα	οποία,	πλέον	προέρχονται	και	από	συ-
στήματα	υγείας	με	μικρότερο	βαθμό	ανάπτυξης	
(ενδεικτικά:	Dib	 et	 al	 σχετικά	 με	 το	 κόστος	 της	
υπέρτασης	στο	σύστημα	υγείας	της	Βραζιλίας32),	
η	 διαθεσιμότητα	των	αντίστοιχων	αποτελεσμά-
των	για	την	ελληνική	υγειονομική	πραγματικότη-
τα	είναι,	δυστυχώς,	σε	μεγάλο	βαθμό	απούσα.	Η	
πιο	 πρόσφατη	 διεθνώς	 δημοσιευμένη	 εκτίμηση	
για	 την	 Ελλάδα	προέρχεται	από	τη	μελέτη	των	
Leal	et	al24	για	το	κόστος	των	καρδιαγγειακών	νο-
σημάτων	στην	ΕΕ.	οι	συγγραφείς,	βασιζόμενοι	σε	
μια	σειρά	υποθέσεων	επί	απουσίας	λεπτομερών	
δεδομένων,	ήτοι	προβολές	δεδομένων	νοσηρότη-
τας,	 θνησιμότητας	 και	 χρήσης	 υπηρεσιών	 από	
«ομόλογες»	χώρες	(χώρες	με	παρόμοια	χαρακτη-
ριστικά	κατά	κεφαλήν	εισοδήματος,	πυκνότητας	
ιατρών,	κατά	κεφαλήν	δαπανών	υγείας	και	προσ-
δόκιμου	επιβίωσης)	 επιχείρησαν	να	εκτιμήσουν,	
μεταξύ	άλλων,	το	κόστος	συνεπεία	των	καρδιαγ-
γειακών	νοσημάτων	και	στην	Ελλάδα.	

Στο	πλαίσιο	της	μελέτης,	οι	Leal	et	al	καταλή-
γουν	ότι	το	συνολικό	κόστος	από	τα	καρδιαγγει-
ακά	 νοσήματα	στην	 Ελλάδα	προσεγγίζει	 τα	 2,4	
δισεκατομμύρια	ευρώ	ετησίως.	Εξ	αυτών,	τα	1,55	
δισεκατομμύρια	 αφορούν	 σε	 υγειονομικές	 δα-
πάνες	(άμεσο	κόστος),	οι	οποίες	αφορούν	κυρί-
ως	σε	φάρμακα	και	ενδονοσοκομειακή	νοσηλεία	
(800	και	650	εκατομμύρια	ευρώ,	αντίστοιχα)	και	
κατά	 πολύ	 λιγότερο	 σε	 επισκέψεις	 σε	 τακτικά	
ή	 επείγοντα	 ιατρεία.	 Το	πολύ	 χαμηλό	ποσοστό	
της	συμβολής	των	επισκέψεων	στη	συνολική	δα-
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πάνη,	σε	σύγκριση	με	άλλες	χώρες,	πιθανότατα	
οφείλεται	στην	πολύ	χαμηλή	και	μάλλον	υποεκτι-
μημένη	μοναδιαία	τιμή	των	επισκέψεων	(8	ευρώ),	
η	οποία	έχει	χρησιμοποιηθεί	κατά	τους	υπολογι-
σμούς,	έναντι	του	ανά	ημέρα	κόστους	νοσηλείας	
(389	ευρώ),	το	οποίο	προσεγγίζει	το	πραγματικό	
κοστολόγιο.	Όσον	αφορά	στις	έμμεσες	δαπάνες	
(830	εκατομμύρια	ευρώ),	αυτές	κυρίως	συντίθε-
νται	 από	 τις	 απώλειες	παραγωγικότητας	 λόγω	
θνησιμότητας	(454	εκ.	ευρώ)	και	λόγω	της	άτυ-
πης	φροντίδας	 (300	εκ.	ευρώ).	οι	απώλειες	λό-
γω	απουσίας	από	την	εργασία	δεν	υπερβαίνουν,	
με	βάση	τους	υπολογισμούς,	τα	72	εκατομμύρια	
ευρώ	ετησίως	(εκτιμώμενο,	από	τη	μελέτη,	μέσο	
ημερομίσθιο:	76	ευρώ).

Πέραν	των	παραπάνω,	στη	διεθνή	και	την	(κα-
ταγεγραμμένη	 ηλεκτρονικά)	 εγχώρια	 βιβλιογρα-
φία,	δεν	απαντώνται	πρόσφατες	ολοκληρωμένες	
προσπάθειες	κοστολόγησης	της	υπέρτασης	στην	
Ελλάδα.	 Το	 γεγονός	αυτό	αναμφίβολα	αποτελεί	
ένα	 επιστημονικό	 κενό,	 δεδομένης	 της	 υψηλής	
συχνότητας	 του	 νοσήματος	 στη	 χώρα	 και	 της	
σημαντικής	επιβάρυνσης	του	πληθυσμού	από	τα	
καρδιαγγειακά	νοσήματα.	

4.  Μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας 
των επιμέρους αντιυπερτασικών 
παραγόντων

Η	υπέρταση	και	 τα	καρδιαγγειακά	νοσήματα,	
δίχως	 άλλο,	 έχουν	 αποτελέσει	 ένα	 εξαιρετικά	
ενεργό	πεδίο	έρευνας,	ανάπτυξης,	εμφάνισης	και	
εφαρμογής	στην	κλινική	πρακτική	ενός	πλήθους	
καινοτομιών	της	βιο-ιατρικής	και	φαρμακευτικής	
τεχνολογίας.	Από	το	1957,	 οπότε	 και	ανακαλύ-
φθηκε	το	πρώτο	θειαζιδικό	διουρητικό,	το	οποίο	
αποτέλεσε	ένα	τεράστιο	άλμα	στην	πραγματική	
εφαρμογή	και	την	αποτελεσματικότητα	της	αντι-
υπερτασικής	 θεραπείας,	 έως	 και	 στα	 μέσα	 της	
δεκαετίας	1990,	όπου	το	θεραπευτικό	οπλοστά-
σιο	σε	μεγάλο	βαθμό	ολοκληρώθηκε	με	τη	σημε-
ρινή	του	μορφή,	οι	φαρμακευτικές	εξελίξεις	ήταν	
ταχύτατες.33

Στις	μέρες	μας,	οι	βασικές	θεραπευτικές	επιλο-
γές	έναντι	της	υπέρτασης	συνοψίζονται	σε	πέντε	
βασικές	κατηγορίες	φαρμάκων:	(α)	τα	διουρητικά,	
(β)	τους	β-αναστολείς	(ή	β-αποκλειστές),	(γ)	τους	
αναστολείς	των	υποδοχέων	αγγειοτασίνης	(ΑΥΑ),	

(δ)	τους	αναστολείς	του	μετατρεπτικού	ενζύμου	
της	αγγειοτασίνης	(ΑΜΕΑ)	και	(ε)	τους	αναστολείς	
διαύλων	ασβεστίου	(ΑΔΑ).34	οι	διαθέσιμοι	παρά-
γοντες	πλαισιώνονται	και	από	άλλους	με	ειδικές	
ενδείξεις,	 όπως	οι	α1-αναστολείς,	 τα	κεντρικώς	
δρώντα	αντιαδρενεργικά	κ.ά.	με	αποτέλεσμα	τα	
αντιυπερτασικά	φάρμακα	(δραστικές	ουσίες)	να	
ξεπερνούν	σήμερα	τα	100.	Παρόλ’	αυτά,	το	σύνο-
λο	των	αντιυπερτασικών	παραγόντων	χαρακτη-
ρίζεται,	 εκτός	των	διαφορετικών	ενδείξεων,	και	
από	 διαφορετική	 δραστικότητα/αποτελεσματι-
κότητα,	τόσο	μεταξύ	των	βασικών	«οικογενειών»	
φαρμάκων35	όσο	και	μεταξύ	φαρμάκων	της	ίδιας	
θεραπευτικής	κατηγορίας.	Ενδεικτικό	παράδειγ-
μα	αποτελεί	η	συζήτηση	η	οποία	προκλήθηκε	ως	
προς	τα	αποτελέσματα	της	χρήσης	μεταξύ	δια-
φορετικών	διουρητικών,	ήτοι	της	υδροχλωροθει-
αζίδης	έναντι	της	χλωροθαλιδόνης	και	προέκυψε	
από	τα	αποτελέσματα	της	μελέτης	Multiple	Risk	
Factor	Intervention	Trial,	MRFIT.36

οι	 συνεχείς	 εξελίξεις	 στον	 τομέα	 της	φαρμα-
κευτικής	αντιμετώπισης	της	υπέρτασης,	σε	συν-
δυασμό	με	την	 εντεινόμενη	πίεση	στα	οικονομι-
κά	του	συστήματος,	άρχισε	να	θέτει	σε	όλο	και	
μεγαλύτερη	ένταση	το	ερώτημα	του	ποια	θερα-
πεία	επιφέρει	τα	μεγαλύτερα	οφέλη	συνυπολο-
γίζοντας	το	αντίστοιχο	κόστος.	Δίχως	αμφιβολία,	
στο	ερώτημα	αυτό	συνετέλεσαν	τόσο	οι	διαφο-
ρές	στην	κλινική	αποτελεσματικότητα	και,	κυρί-
ως,	στις	ανεπιθύμητες	ενέργειες	μεταξύ	των	δι-
αθέσιμων	φαρμακευτικών	παραγόντων,	όσο	και	
η	επιστημονική	και	μεθοδολογική	θεμελίωση	της	
επιστήμης	των	οικονομικών	της	υγείας,	η	οποία	
παρατηρήθηκε	ως	επί	το	πλείστον	από	τα	μέσα	
της	δεκαετίας	1980	και	μετά,	και	υποβοηθήθηκε	
από	την	ίδρυση	και	λειτουργία	των	εθνικών	οργα-
νισμών	αξιολόγησης	της	τεχνολογίας	υγείας.	

Σήμερα,	 η	 βιβλιογραφία	 παρέχει	 πλειάδα	 οι-
κονομικών	 αξιολογήσεων	 (αναλύσεων	 κόστους-
αποτελεσματικότητας	ή	κόστους-χρησιμότητας),	
οι	οποίες	υπερβαίνουν	τις	1500,	σύμφωνα	με	τις	
καταγραφές	της	μεγαλύτερης	βάσης	δεδομένων	
αναζήτησης	βιβλιογραφικών	αναφορών	Pubmed,	
και	οι	οποίες	εκτείνονται	σε	όλο	το	φάσμα	των	
συγκρίσεων,	 είτε	 μεταξύ	 διαφορετικών	 τάξεων	
(κατηγοριών)	 αντιυπερτασικών	 φαρμάκων	 είτε	
μεταξύ	παραγόντων	της	ίδιας	τάξης.37	
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Δεδομένου	 ότι	 η	 συγκριτική	 οικονομική	 αξιο-
λόγηση	των	 επιμέρους	θεραπευτικών	τάξεων	ή	
παραγόντων	υπερβαίνει	τους	σκοπούς	της	πα-
ρούσας	ανασκόπησης,	 η	 οποία	 εστιάζει	ως	 επί	
το	πλείστον	στη	θεραπεία	της	αρτηριακής	υπέρ-
τασης	συνολικά,	χρήσιμη	κρίνεται	μια	παράθεση	
του	σχεδιασμού	και	των	αποτελεσμάτων	οικονο-
μικών	 αξιολογήσεων,	 οι	 οποίες	 έχουν	 διεξαχθεί	
στο	 πλαίσιο	 ευρύτερων	 πολυπληθών	 κλινικών	
δοκιμών	και	οι	οποίες	 έχουν	ασκήσει	σημαντική	
επιρροή	στη	βιβλιογραφία,	αλλά	και	την	κλινική	
πρακτική.	

Πιθανότατα	 η	 μελέτη	 με	 τη	 μεγαλύτερη	 τέ-
τοιου	 τύπου	 επιρροή	 είναι	 η	 κλινική	 δοκιμή	
Antihypertensive	and	Lipid-Lowering	Treatment	 to	
Prevent	Heart	Attack	Trial	 (ALLHAT)38	 και	η	μετέ-
πειτα	οικονομική	αξιολόγηση	στη	βάση	των	απο-
τελεσμάτων	 αυτής.	 οι	 ερευνητές	 της	 ALLHAT	
ενέταξαν	στη	μελέτη	42.418	υπερτασικούς	ασθε-
νείς	με	στόχο	να	διερευνήσουν	ποια	είναι	η	βέλτι-
στη	θεραπεία	πρώτης	γραμμής	για	την	αυξημένη	
αρτηριακή	πίεση,	με	συγκρινόμενες	επιλογές	τα	
διουρητικά,	τους	αναστολείς	του	μετατρεπτικού	
ενζύμου	της	αγγειοτασίνης	και	τους	αναστολείς	
διαύλων	ασβεστίου.	Από	τα	αποτελέσματα	προ-
έκυψε	ότι	 τα	θειαζιδικά	διουρητικά	υπερτερού-
σαν	έναντι	των	εναλλακτικών	στην	πρόληψη	των	
μειζόνων	επεισοδίων	ΚΑΝ	και	ότι	ήταν	φθηνότε-
ρα,	από	απόψεως	κόστους	θεραπείας.	Η	ALLHAT	
αποτέλεσε	κύρια	αιτία	για	την	χρήση	των	διου-
ρητικών	ως	θεραπείας	πρώτης	γραμμής,	λαμβά-
νοντας	υπόψη	τόσο	 κλινικά	 όσο	 και	 οικονομικά	
δεδομένα,39	 εύρημα	 το	 οποίο	 επαληθεύθηκε	 σε	
μετέπειτα	μελέτες	και	ενσωματώθηκε	σε	αρκετές	
από	τις	διεθνείς	κατευθυντήριες	οδηγίες	για	την	
υπέρταση.

Προχωρώντας	 ένα	 βήμα,	 η	 μελέτη	 Anglo-
Scandinavian	 Cardiac	 Outcomes	 Trial-Blood	
Pressure	 Lowering	 Arm	 (ASCOT-BPLA),40	 επεχεί-
ρησε	να	εκτιμήσει	την	αποτελεσματικότητα	μιας	
συνδυασμένης	 θεραπείας	πρώτης	 και	 δεύτερης	
γραμμής	στην	υπέρταση.	Για	τον	λόγο	αυτόν,	στη	
μελέτη	 συμμετείχαν	 19.257	 ασθενείς,	 οι	 οποίοι	
τυχαιοποιήθηκαν	 σε	 σχήματα	 αναστολέα	 διαύ-
λου	 ασβεστίου	 (ΑΔΑ)	 με	 αναστολέα	 του	 μετα-
τρεπτικού	ενζύμου	της	αγγειοτασίνης	 (ΑΜΕΑ)	ή	
β-αναστολέα	και	διουρητικού.	Τα	αποτελέσματα	
έδειξαν	ότι	το	πρώτο	σχήμα	ήταν	αποτελεσμα-

τικότερο	στην	πρόληψη	καρδιαγγειακών	επεισο-
δίων.	Η	οικονομική	αξιολόγηση	που	ακολούθησε	
και	διεξήχθη	στη	βάση	των	αποτελεσμάτων	της	
μελέτης,	 έδειξε	 ότι	 το	πρώτο	σχήμα,	 εκτός	 της	
αυξημένης	 κλινικής	 αποτελεσματικότητας,	 είχε	
και	 αρκετά	 καλή	σχέση	 κόστους-αποτελεσματι-
κότητας:	για	κάθε	κερδισμένο	Σταθμισμένο	Έτος	
Ζωής	με	βάση	την	Ποιότητα	(QALY)	η	απαιτούμε-
νη	δαπάνη	ανήλθε	στα	21.875	ευρώ	στο	Ηνωμένο	
Βασίλειο	 και	 στα	 16.856	 ευρώ	 στη	 Σουηδία,41	
υποδεικνύοντας	 την	ανωτερότητα	 του	συνδυα-
σμού	ΑΔΑ	και	ΑΜΕΑ	έναντι	-	αναστολέα	και	διου-
ρητικού.	

Στις	 σημαντικές,	 κυρίως	 από	 απόψεως	 με-
γέθους	 και	 εγκυρότητας,	 θα	 πρέπει	 να	 συμπε-
ριληφθούν	 οι	 μελέτες	 Losartan	 Intervention	 For	
Endpoint	 reduction	 (LIFE)42	 και	 Hypertension	
Optimal	 Treatment	 (HOT).43	 Η	 πρώτη	 στόχευε	
στην	 εκτίμηση	 της	 συχνότητας	 των	 μειζόνων	
καρδιαγγειακών	συμβαμάτων	σε	9.139	ασθενείς	
με	υπέρταση	και	υπερτροφία	της	αριστερής	κοι-
λίας	τυχαιοποιημένους	σε	βασική	θεραπεία	είτε	
με	 λοσαρτάνη	 (αναστολέας	 υποδοχέων	 αγγειο-
τασίνης,	ΑΥΑ)	είτε	με	ατενολόλη	(β-αναστολέας).	
Τα	αρχικά	αποτελέσματα,	τα	οποία	έδειξαν	υπε-
ροχή	του	ΑΥΑ	ως	βασική	θεραπεία	έναντι	του	β-
αναστολέα,	εκτιμήθηκαν	και	ως	προς	την	οικονο-
μική	τους	οπτική,	από	την	οποία	βρέθηκε	ότι	το	
κόστος	για	κάθε	κερδισμένο	έτος	ζωής	για	τους	
ασθενείς	 υπό	 ΑΥΑ	 δεν	 ξεπέρασε	 τα	 1000	 ευρώ	
(864	€,	σε	ασθενείς	στη	Δανία,44	ενώ	η	αντίστοι-
χη	 ανάλυση	 στον	 Καναδά	 έδειξε	 και	 ιδιαιτέρως	
ευνοϊκούς	 δείκτες	 κόστους-αποτελεσματικότη-
τας,	οι	οποίοι	 κυμάνθηκαν	στα	1337	$	Καναδά,	
ανά	κερδισμένο	QALY.45	Όσον	αφορά	στη	μελέ-
τη	ΗοΤ,	αποτελεί	μία	από	τις	λίγες	προσπάθειες	
εκτίμησης	της	χρήσης	της	συστολικής	έναντι	της	
διαστολικής	πίεσης	ως	στόχου	θεραπείας,	καθώς	
επίσης	 και	 της	 πρόσθεσης	 ακετυλοσαλικυλικού	
οξέος	 (ασπιρίνης)	 στη	 θεραπεία	 της	 υπέρτα-
σης.	οι	μελετητές	οι	οποίοι	χρησιμοποίησαν	τα	
αποτελέσματα	 της	 ΗοΤ	 σε	 μέγεθος	 δείγματος	
18.790	υπερτασικών	για	τη	διενέργεια	οικονομι-
κής	αξιολόγησης	(Jönsson	B	et	al	200346)	κατέλη-
ξαν	στο	εύλογο	συμπέρασμα	ότι	ο	χαμηλότερος	
στόχος	 συστολικής	 πίεσης	 αυξάνει	 το	 κόστος	
θεραπείας.	Επίσης,	δοθέντος	ότι	το	σύνολο	των	
ασθενών	έλαβε	φελοδιπίνη	(ανταγωνιστής	διαύ-
λων	ασβεστίου)	αλλά	ένα	50%	(τυχαιοποιημένο)	
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λάμβανε	συγχρόνως	και	ασπιρίνη	χαμηλής	δόσης,	
οι	Johnsson	et	al	αξιολόγησαν	τα	δεδομένα	και	κα-
τέληξαν	ότι	η	προσθήκη	της	ασπιρίνης	δεν	συνο-
δευόταν	από	σαφώς	ευνοϊκούς	λόγους	κόστους	
αποτελεσματικότητας.

Πέραν	των	ανωτέρω,	η	διεθνής	συμβολή	στην	
οικονομική	 αξιολόγηση	 των	 αντιυπερτασικών	
παραγόντων	και	η	υποστήριξη	της	λήψης	απο-
φάσεων	με	συνυπολογισμό	και	οικονομικών	πα-
ραμέτρων,	εκτός	των	κλινικών,	όπως	εκφράζεται	
μέσω	των	δημοσιευμένων	δεδομένων,	είναι	σημα-
ντική.	Μεταξύ	αυτών	καταγράφεται	και	ένας	μι-
κρός	αριθμός	μελετών	οικονομικής	αξιολόγησης,	
οι	οποίες	εστιάζουν	στη	θεραπεία	της	υπέρτασης	
σε	συνθήκες	που	ανταποκρίνονται	στο	σύστημα	
υγείας	της	Ελλάδας,	συμπεριλαμβάνοντας	σχετι-
κά	δεδομένα	κόστους.	Μεταξύ	αυτών,	η	μελέτη	
των	Maniadakis	 et	 al47	 διενήργησε	 μια	 ανάλυση	
κόστους-αποτελεσματικότητας	του	συνδυασμού	
ιρβεσαρτάνης	 και	 υδροχλωροθειαζίδης	 έναντι	
των	συνδυασμών	λοσαρτάνης	ή	βαλσαρτάνης	και	
υδροχλωροθειαζίδης,	 από	 την	 οποία	προέκυψε	
βελτιωμένος	 οριακός	 δείκτης	 κόστους-αποτελε-
σματικότητας	 για	 την	 ιρβεσαρτάνη	 έναντι	 των	
εναλλακτικών.	 Αντίστοιχα,	 οι	 Stafilas	 et	 al48	 το	
2005	επιχείρησαν	μια	ανάλυση	ελαχιστοποίησης	
κόστους	των	5	βασικών	κατηγοριών	αντιυπερτα-
σικών	φαρμάκων,	ως	μονοθεραπείες,	βασιζόμε-
νοι	στην	υπόθεση	ότι	όλες	οι	αντιυπερτασικές	θε-
ραπείες	προσφέρουν	τα	ίδια	κλινικά	οφέλη	από	
απόψεως	μείωσης	της	 νοσηρότητας/θνησιμότη-
τας.	Σύμφωνα	με	τα	παραπάνω	οι	συγγραφείς	
καταλήγουν	ότι	τα	διουρητικά,	στην	προκειμένη	
περίπτωση	η	χλωροθαλιδόνη,	ήταν	η	πιο	αποτε-
λεσματική,	ως	προς	το	κόστος,	επιλογή.	

οι	παραπάνω	μελέτες,	πλαισιωμένες	και	από	
άλλες	 στο	 ευρύτερο	πεδίο	 των	 καρδιαγγειακών	
νοσημάτων	στη	χώρα,	αποτελούν	πολύτιμη	πλη-
ροφορία	 για	 τη	 λήψη	 αποφάσεων	 μεταξύ	 των	
διαφορετικών	 κατηγοριών	 φαρμάκων.	 Παρόλ’	
αυτά,	οι	προσπάθειες	αυτές	υστερούν	στην,	ού-
τως	ή	άλλως	δυσχερή,	διαθεσιμότητα	δεδομένων	
κλινικής	αποτελεσματικότητας	από	τον	ελληνικό	
χώρο,	 χρησιμοποιώντας,	 αντ’	 αυτών,	 δεδομένα	
από	 διεθνείς	 κλινικές	 μελέτες.	 Η	 αξιολόγηση	 εν	
συνόλω	της	θεραπείας,	ως	ένα	μέτρο	πολιτικής	
της	δημόσιας	υγείας,	 ιεράρχησης	των	υγειονομι-

κών	προτεραιοτήτων	και	κατανομής	πόρων	και	
δυνάμεων	είναι	απαραίτητη.	

5.  Μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας 
της αντιυπερτασικής θεραπείας 
εν συνόλω

Αν	 η	 αξιολόγηση	 των	 διαφορετικών	 επιλογών	
μεταξύ	των	διαθέσιμων	αντιυπερτασικών	παρα-
γόντων	αποτελεί,	όπως	αναφέρθηκε,	μια	πολύτι-
μη	εισροή	στη	διαδικασία	λήψης	τεκμηριωμένων	
αποφάσεων	στην	κλινική	πρακτική,	η	οικονομική	
αξιολόγηση	 με	 αντικείμενο	 την	 υπερτασική	 θε-
ραπεία	εν	συνόλω	καλείται	να	απαντήσει	σε	ένα	
ερώτημα	υπό	ευρύτερη	οπτική.	Η	οπτική	αυτή,	
πλέον	αφορά	στην	ιεράρχηση	των	υγειονομικών	
προτεραιοτήτων	 και	 στη	 διανομή	 των	 διαθέσι-
μων	πόρων,	και	εξειδικεύεται	στη	διερεύνηση/πο-
σοτικοποίηση	του	κόστους	και	του	οφέλους	από	
τη	θεραπεία,	έναντι	της	μη	θεραπείας,	και	στο	αν	
τελικά	 η	 χορήγηση	 της	 θεραπείας	 συνοδεύεται	
από	καλή	σχέση	κόστους-αποτελεσματικότητας.	
Η	απάντηση	στο	ανωτέρω	ερώτημα	θα	διευκρι-
νίσει	εάν	η	δαπάνη	από	την	πλευρά	της	οργανω-
μένης	κοινωνίας	(υπό	τη	μορφή	ενός	ασφαλιστι-
κού	συστήματος,	για	παράδειγμα)	αποτελεί	στην	
πραγματικότητα	 μια	 επένδυση	 δηλαδή	 κάτι	 το	
οποίο	 θα	 επιστρέψει	 στο	 σύστημα	 υγειονομικά	
και	οικονομικά	οφέλη	στο	μέλλον,	καθώς	και	αν	
αξίζει	να	διανεμηθούν	ακόμα	περισσότεροι	από	
τους	 σπάνιους	 πόρους	 του	 συστήματος	 στην	
υπέρταση.

Η	υπέρταση,	πιθανότατα	λόγω	της	σημασίας	
της	 από	 πλευράς	 νοσολογικού	 αλλά	 και	 οικο-
νομικού	 φορτίου	 ως	 προς	 το	 σύστημα	 υγείας,	
εμφανίζεται	 βαθύτατα	 συνδεδεμένη	 με	 την	 οι-
κονομική	αξιολόγηση	και	την	εξέλιξη	αυτού	του	
γνωστικού	 πεδίου	 των	 οικονομικών	 της	 υγείας	
κατά	 τις	 τελευταίες	 δεκαετίες.	 Χαρακτηριστικό	
παράδειγμα	αυτής	της	σχέσης	αποτελούν	οι	δύο	
θεμελιώδεις	 εργασίες	 των	Weinstein	 και	 Stason,	
οι	οποίες	μάλιστα	δημοσιεύονται	στο	ίδιο	τεύχος	
του	New England Journal of Medicine,	 το	 1977.	
Στην	πρώτη	από	αυτές,	με	τίτλο	“Foundations	of	
cost-effectiveness	 analysis	 for	 health	 and	medical	
practices”,49	 οι	 συγγραφείς	 θέτουν	 το	 πλαίσιο	
εγκυρότητας	 στο	 οποίο	 πρέπει	 να	 κινείται	 μια	
ανάλυση	 κόστους-αποτελεσματικότητας,	 εισά-
γοντας	 και	περιγράφοντας	 μια	 σειρά	προαπαι-
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τούμενων	 εννοιών	 (συνυπολογισμοί	 ποιότητας	
ζωής	στη	σύνοψη	των	αποτελεσμάτων,	ανάλυση	
ευαισθησίας	κ.ά.),	δίχως	τις	οποίες	μια	οικονομι-
κή	αξιολόγηση	δεν	μπορεί	 να	 είναι	 χρήσιμη	στη	
διαδικασία	λήψης	αποφάσεων.	Η	εν	λόγω	δημο-
σίευση	των	Weinstein	και	Stason	θεωρείται	από	
πολλούς	ως	η	ληξιαρχική	πράξη	γεννήσεως	της	
οικονομικής	αξιολόγησης	στη	σύγχρονή	της	μορ-
φή.	Όχι	 τυχαία,	 οι	 συγγραφείς	 διενεργούν	 την	
πρώτη	 εφαρμογή	 του	 θεωρητικού	 αυτού	πλαι-
σίου	στο	ζήτημα	της	υπέρτασης,	όπου,	έχοντας	
ήδη	θέσει	τις	βάσεις	του	υποδείγματος	διαχείρι-
σης	της	νόσου	ένα	χρόνο	πριν,50	προχωρούν	στην	
πρώτη	 καταγεγραμμένη	 οικονομική	 αξιολόγηση	
της	αντιυπερτασικής	θεραπείας.51	Ήδη	από	τα	
πρώτα	αυτά	αποτελέσματα	η	θεραπεία	εν	συνό-
λω	φαίνεται	να	προσθέτει	από	1,4	έως	8,1	έτη	
ζωής	ανά	ασθενή,	με	έναν	άκρως	ελκυστικό	δεί-
κτη	κόστους-αποτελεσματικότητας,	ο	οποίος	κυ-
μαινόταν	από	4.850	έως	και	20.400	δολάρια	ανά	
κερδισμένο	ποιοτικό	έτος	ζωής.	

Από	το	χρονικό	σημείο	εκείνο	και,	κυρίως,	με-
τά	τα	μέσα	της	δεκαετίας	1980	η	βιβλιογραφία	
εμπλουτίζεται	με	σημαντικό	αριθμό	μελετών,	εί-
τε	των	επιμέρους	φαρμάκων,	όπως	αναλύθηκαν	
σε	 προηγούμενες	 παραγράφους,	 είτε	 της	 αντι-
υπερτασικής	 θεραπείας	συνολικά.52–57	 Αν	 και	 οι	
καταγεγραμμένες	μελέτες	οικονομικής	αξιολόγη-
σης	της	συνολικής	θεραπείας	εμφανίζουν	μεταξύ	
τους	κάποιο	βαθμό	μεθοδολογικής	ετερογένειας	
(σύμφωνα	με	τη	συστηματική	ανασκόπηση	των	
Mullins	et	al58),	εντούτοις	συγκλίνουν	στο	σημείο	
ότι	η	θεραπεία	συνοδεύεται	από	πολύ	ευνοϊκούς	
δείκτες	 κόστους-αποτελεσματικότητας,	 καθώς	
και	ότι	η	σχέση	αυτή	επηρεάζεται	από	έναν	μι-
κρό,	αλλά	άκρως	σημαντικό,	αριθμό	παραμέτρων,	
όπως	το	φύλο,	η	ηλικία,	η	κατηγορία	βαρύτητας	
κ.ά.59	Παράλληλα,	κοινή	συνισταμένη	φαίνεται	να	
αποτελεί	το	γεγονός	ότι	οι	ανωτέρω	δείκτες	κό-
στους	αποτελεσματικότητας	συγκρίνονται	ευνο-
ϊκά	με	τις	περισσότερες	θεσμοθετημένες	(αποζη-
μιούμενες)	παρεμβάσεις	στο	σύστημα	υγείας.60,61

Χαρακτηριστικά	παραδείγματα	μεταξύ	των	νε-
ότερων	και	τεχνικά	αρτιότερων	μελετών	οικονο-
μικής	αξιολόγησης	της	αντιυπερτασικής	αγωγής	
αποτελούν	 οι	 δημοσιεύσεις	 των	 Mar	 et	 al62	 το	
2001	και	των	Montgomery	et	al63	το	2003.	οι	Mar	
et	al	σε	μια	εκτενή	ανάλυση	επιχείρησαν	να	εκτι-

μήσουν	τη	σχέση	κόστους-αποτελεσματικότητας	
αναλόγως	μιας	σειράς	μεταβλητών,	όπως	η	ηλι-
κία,	το	φύλο	και	η	κατηγορία-στάδιο	της	υπέρ-
τασης.	Για	τον	σκοπό	αυτόν	κατασκεύασαν	ένα	
μοντέλο	Markov	για	την	προβολή	των	αποτελε-
σμάτων	της	αντιυπερτασικής	θεραπείας	στο	μέλ-
λον,	σύμφωνα	με	την	πιθανότητα	εμφάνισης	των	
μειζόνων	καρδιαγγειακών	συμβαμάτων	όπως	αυ-
τή	 καταγράφηκε	σε	 διεθνείς	 κλινικές	 δοκιμές.	Η	
ανάλυση,	η	οποία	διενεργήθηκε	υπό	την	οπτική	
του	συστήματος	υγείας	της	Ισπανίας,	έδειξε	ότι	
οι	 οριακοί	 λόγοι	 κόστους-αποτελεσματικότητας	
κυμαίνονταν	 από	 34.516	 ευρώ	 ανά	 κερδισμένο	
QALY,	 σε	 γυναίκες	 30	 ετών,	 έως	 τα	 3307	 ευρώ	
ανά	κερδισμένο	QALY,	σε	άνδρες	στην	ηλικία	των	
80.	Στις	περιπτώσεις	ανάλυσης	όπου	η	σταδιο-
ποίηση	της	υπέρτασης	ελήφθη	υπόψη	κατά	τους	
υπολογισμούς,	βρέθηκε	ότι	οι	ασθενείς	οι	οποίοι	
εκκινούσαν	τη	θεραπεία	με	αρτηριακή	πίεση	στα-
δίου	ΙΙ,	είχαν	ακόμη	καλύτερους	δείκτες	κόστους	
αποτελεσματικότητας	 (19.978	 ευρώ	 ανά	 κερδι-
σμένο	QALY,	σε	γυναίκες	30	ετών,	έως	και	1918	
ευρώ	ανά	κερδισμένο	QALY,	σε	άνδρες	στην	ηλι-
κία	των	80),	 γεγονός	που	 ερμηνεύεται	από	την	
ποσοτική	συσχέτιση	μεταξύ	απόλυτων	αριθμών	
αρτηριακής	πίεσης	 και	 καρδιαγγειακών	 επιπλο-
κών,	και	επαληθεύεται	και	από	άλλες	μελέτες	ίδι-
ου	τύπου.64

Ακόμα	πιο	αναλυτική	ως	προς	την	εξέταση	της	
επίδρασης	της	ηλικίας,	του	φύλου	και	του	καρδι-
αγγειακού	κινδύνου	παρουσιάζεται	η	οικονομική	
αξιολόγηση	της	αντιυπερτασικής	θεραπείας	από	
τους	Montgomery	et	al.63	οι	συγγραφείς	δημιούρ-
γησαν	20	υποθετικές	κοόρτες	(άνδρες	και	γυναί-
κες	30–79	ετών	σε	δεκαετείς	ηλικιακές	ομάδες	και	
σε	 δύο	 ζώνες	 κινδύνου),	 η	 εξέλιξη	 των	 οποίων	
στον	χρόνο,	από	πλευράς	συχνότητας	εμφάνισης	
καρδιαγγειακών	 επεισοδίων,	 παρακολουθήθηκε	
μέσω	ισάριθμων	υποδειγμάτων	Markov.	ο	χρονι-
κός	ορίζοντας	της	ανάλυσης	και,	συνεπώς,	οι	κύ-
κλοι	των	υποδειγμάτων	Markov	επαναλήφθηκαν	
μέχρι	του	προσδόκιμου	επιβίωσης,	ήτοι	μέχρι	του	
σημείου	όπου	όλοι	οι	ασθενείς	του	πιθανοθεωρη-
τικού	υποδείγματος	θα	αποβίωναν.	Τα	αποτελέ-
σματα	έδειξαν	ότι	οι	ασθενείς	υπό	θεραπεία	θα	
είχαν	μια	μέση	αύξηση	στο	προσδόκιμο	επιβίωσης	
κατά	1,6	έτη	έναντι	αυτών	που	δεν	θα	λάμβαναν	
θεραπεία,	 ενώ	οι	 οριακοί	 δείκτες	 κόστους-απο-
τελεσματικότητας	 ήταν	 άκρως	 ελκυστικοί:	 στις	
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ομάδες	χαμηλού	κινδύνου	το	κόστος	ανά	κερδι-
σμένο	QALY	κυμάνθηκε	από	1030	£	έως	3304	£,	
ενώ	στις	ομάδες	υψηλού	κινδύνου	η	αγωγή	απο-
δείχθηκε	ότι	παρείχε	καλύτερα	αποτελέσματα	σε	
όρους	επιβίωσης	με	μικρότερο	κόστος	(«κυριάρ-
χησε»	–	dominated)	έναντι	της	μη	αγωγής.	

οι	Montgomery	et	al	καταλήγουν	ότι	οι	ασθενείς	
υψηλού	 κινδύνου	 αποτελούν	 τον	 πρωταρχικό	
πληθυσμό-στόχο	 της	 αντιυπερτασικής	 αγωγής	
σε	όρους	κόστους-οφέλους,	ενώ	οι	νεότεροι	είναι	
αυτοί	που,	 αναλογικά,	 αναμένεται	 να	 έχουν	 τα	
μεγαλύτερα	οφέλη	σε	όρους	επιβίωσης.	Παρόλ’	
αυτά,	νεότερα	δεδομένα	δείχνουν	ότι	ακόμα	και	
σε	προχωρημένες	ηλικίες	ασθενών,	όπου	τα	οφέ-
λη	σε	επιβίωση	και	ποιότητα	ζωής	είναι	εξ	ορι-
σμού	περιορισμένα,	το	οικονομικό	ισοζύγιο	μετα-
ξύ	του	κόστους	θεραπείας	και	του	οφέλους	από	
την	αποφυγή	των	(δαπανηρών,	όπως	παρουσι-
άστηκε	σε	προηγούμενο	κεφάλαιο)	καρδιαγγεια-
κών	επιπλοκών,	είναι	θετικό.65

Ένα	σημαντικό	τμήμα	των	οικονομικών	αξιολο-
γήσεων	της	αντιυπερτασικής	θεραπείας	εστιάζει	
στα	αποτελέσματα,	 οικονομικά	 και	 νοσολογικά,	
της	ρύθμισης	της	αρτηριακής	πίεσης	στην	περί-
πτωση	της	συννοσηρότητας	με	Σακχαρώδη	δια-
βήτη.	Το	γεγονός	αυτό	είναι	εν	πολλοίς	φυσιολογι-
κό,	δοθέντος	ότι	1	στους	4	υπερτασικούς	θα	ανα-
πτύξει	κάποια	στιγμή	της	ζωής	του	και	διαβήτη.	
Στο	ζήτημα	αυτό	σημαντική	είναι	η	συνδρομή	των	
μελετών	παρατήρησης	και	μετέπειτα	οικονομικών	
αξιολογήσεων	 του	 United	 Kingdom	 Prospective	
Diabetes	 Study	 (UKPDS).	 Συγκεκριμένα,	 από	 τις	
μελέτες	αυτές	έχει	διαπιστωθεί	ότι	η	μείωση	της	
αρτηριακής	πίεσης	σε	άτομα	με	διαβήτη	τύπου	
2	μπορεί	 να	μειώσει	σημαντικά	τη	θνησιμότητα	
και	 τη	 νοσηρότητα,	 μέσω	 σημαντικού	 περιορι-
σμού	των	επιπλοκών	του	Σακχαρώδη	διαβήτη.66	
οι	 σχέσεις	 κόστους-αποτελεσματικότητας	 που	
δημιουργούνται	μέσω	της	αποφυγής	μελλοντικών	
επιπλοκών	είναι	εξαιρετικά	ευνοϊκές	και	κυμαίνο-
νται,	σύμφωνα	με	στοιχεία	του	2004,	στις	369	£	
ανά	κερδισμένο	QALY,67	πολύ	χαμηλότερες	από	
αρκετές	παρεμβάσεις	υγείας	οι	οποίες	αποζημι-
ώνονται	από	το	Βρετανικό	ΕΣΥ.68

Αντίστοιχες	 ερευνητικές	 προσπάθειες	 έχουν	
δείξει	ότι	η	εντατική	μείωση	της	αρτηριακής	πίε-
σης	σε	διαβητικούς	ασθενείς	μπορεί	να	είναι	στην	
πραγματικότητα	cost-saving	(να	μειώνει,	δηλαδή,	

τις	 δαπάνες	στο	σύστημα)	 και	 όχι	απλώς	απο-
τελεσματική	ως	προς	 το	 κόστος.69	οι	 Ly	 et	 al70	
διαπίστωσαν,	μέσω	της	χρήσης	ενός	υποδείγμα-
τος	Markov,	ότι	ένα	πρόγραμμα	διαχείρισης	της	
υπέρτασης	σε	ασθενείς	με	νεοδιαγνωσμένο	δια-
βήτη	απαιτεί	μόλις	41	δολάρια	ανά	μήνα	και	ανά	
ασθενή	προκειμένου	 να	πραγματοποιήσει	 από-
σβεση	της	δαπάνης.	

Ένα	σημείο	με	ιδιαίτερο	ενδιαφέρον	για	την	πο-
λιτική	 υγείας	 κατά	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 είναι	 ο	
εμπλουτισμός	της	βιβλιογραφίας	με	μια	σειρά	με-
λετών	οικονομικής	αξιολόγησης	(και	οικονομικής	
βιωσιμότητας)	εθνικών	προγραμμάτων	αναφορι-
κά	με	την	υπέρταση.	Στη	διερεύνηση	της	δυνητι-
κής	εφαρμογής	ενός	γενικευμένου	αντιυπερτασι-
κού	προγράμματος	στη	Γερμανία,	οι	Gandjour	&	
Stock71	κατέληξαν	ότι	ο	λόγος	κόστους-αποτελε-
σματικότητας	της	θεραπείας	(έναντι	της	μη	πα-
ρέμβασης)	 δεν	 υπερβαίνει	 τις	 12.000	 ευρώ	ανά	
κερδισμένο	έτος	ζωής,	ενώ	σε	αρκετές	περιπτώ-
σεις	 (γυναίκες	υψηλού	κινδύνου)	το	πρόγραμμα	
οδηγεί	 σε	 μείωση	 του	 κόστους	 φροντίδας	 και	
πλήρη	 ισοσκελισμό	 του	 απαιτούμενου	 κόστους	
ανάπτυξης	και	διατήρησης	του	διοικητικού	μηχα-
νισμού	της	παρέμβασης.	

Αντίστοιχη	μελέτη	διερεύνησης	της	βιωσιμότη-
τας	 ενός	 εθνικού	αντιυπερτασικού	προγράμμα-
τος	στο	Ισραήλ	διεξήχθη	το	2007	από	τους	Yosefy	
et	al.72	οι	ερευνητές,	ενσωματώνοντας	στοιχεία	
κόστους	 και	 κλινικών	 εκβάσεων	 από	 προηγού-
μενες	προσπάθειες	στη	χώρα,	εκτίμησαν	ότι	ένα	
ολοκληρωμένο	 πρόγραμμα	 αντιμετώπισης	 της	
υπέρτασης	θα	απέτρεπε	2242	θανάτους,	35.117	
χαμένα	 έτη	 ζωής	 και	 24.433	 χαμένα	 Disability	
Adjusted	Life	Years	(DALYs)	σε	διάστημα	20	ετών.	
Μέσω	της	μειωμένης	νοσηρότητας	θα	αποτρέπο-
νταν	δαπάνες	ύψους	537,6	εκατομμυρίων	δολαρί-
ων,	οι	οποίες	όχι	μόνο	θα	ισοσκέλιζαν	το	κόστος	
ανάπτυξης	της	παρέμβασης,	αλλά	θα	οδηγούσαν	
και	 σε	 μείωση	 της	 υγειονομικής	 δαπάνης	 κατά	
185	εκατομμύρια	δολάρια.	

Πέραν	 των	 ανωτέρω,	 θετικά,	 από	 την	 άπο-
ψη	των	οικονομικών	της	υγείας,	αποτελέσματα	
έχουν	καταγραφεί	στον	Καναδά,73	τη	Φινλανδία74	
και	σε	άλλες	δυτικές	οικονομίες,	καθώς	και	σε	λι-
γότερο	 ανεπτυγμένα	 συστήματα	 υγείας,	 όπως	
εκείνα	της	Βραζιλίας75	και	της	Αργεντινής.76
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6. Συζήτηση

Από	τη	σύνοψη	των	παραπάνω,	εύκολα	συνά-
γεται	το	γεγονός	ότι	η	αντιυπερτασική	θεραπεία	
εν	 συνόλω	αποτελεί	 μία	παρέμβαση,	 είτε	 κατά	
μόνας	 είτε	 ενταγμένη	 σε	 ένα	 γενικότερο	 πλαί-
σιο	 προγραμματισμού	 των	 δράσεων	 δημόσιας	
υγείας,	η	οποία	είτε	συνοδεύεται	από	πολύ	έως	
άκρως	 ευνοϊκούς	 δείκτες	 κόστους	 αποτελεσμα-
τικότητας	είτε	στην	πραγματικότητα	μειώνει	τις	
συνολικές	δαπάνες	του	συστήματος	υγείας,	όταν	
υιοθετείται	μια	μεσο-	ή	μακροπρόθεσμη	οπτική.	
Συνεπώς,	η	ορθή	διαχείριση	της	υπέρτασης	μέσω	
της	 ενεργού	 συμβολής	 του	 συστήματος	 υγείας	
στην	πραγματικότητα	αποκτά	χαρακτήρα	επέν-
δυσης	και	μάλιστα	με	μια	σχέση	κόστους	οφέλους	
της	τάξης	του	6:1	(απόδοσης,	δηλαδή	της	τάξης	
του	600%)77	και	όχι	απλής	δαπάνης	υγείας.	

Από	την	κριτική	ανασκόπηση	των	μελετών,	τό-
σο	αυτών	που	παρουσιάστηκαν	λεπτομερώς	λό-
γω	της	σημασίας	τους	όσο	και	εκείνων	που	πλαι-
σιώνουν	 τη	 βιβλιογραφία,	 ανακύπτει	 μια	 σειρά	
ζητημάτων	με	ιδιαίτερο	ενδιαφέρον	ως	προς	τον	
σχεδιασμό	και	τη	διεξαγωγή	ενός	αντίστοιχου	τύ-
που	ανάλυσης.	

Το	πρώτο	 από	 αυτά	 θα	πρέπει	 να	 εστιαστεί	
στην	 πολύ	 μεγάλη	 συμμετοχή,	 κατά	 το	 αναλυ-
τικό	 μέρος,	 των	πιθανοθεωρητικών	 υποδειγμά-
των	 και	 κυρίως	 των	 μοντέλων	Markov,	 όταν	 οι	
μελέτες	 λαμβάνουν	 μακροπρόθεσμη	 οπτική.	 Το	
φαινόμενο	αυτό	οφείλεται	κατά	κύριο	λόγο	στον	
περιορισμένο	χρονικό	ορίζοντα	των	μεγάλων	κλι-
νικών	δοκιμών	ή	των	δοκιμών	παρατήρησης	(3–5	
έτη,	εξαιρουμένης	της	μελέτης	Framingham),78	ο	
οποίος,	όταν	λαμβάνεται	υπόψη	κατά	τους	υπο-
λογισμούς	 της	 οικονομικής	 αξιολόγησης,	 χρειά-
ζεται	 να	 επεκταθεί	 ώστε	 να	 συμπεριλάβει	 όλα	
τα	μελλοντικά	επεισόδια	και	δαπάνες.79,80	Το	εν	
λόγω	ζήτημα	είναι	 ιδιαιτέρως	σημαντικό	όταν	η	
ανάλυση	 εστιάζει	 σε	 νεότερης	 ηλικίας	 ασθενείς	
(35–50	ετών),	οι	οποίοι	θα	εκδηλώσουν	τα	απο-
τελέσματα	της	θεραπείας	 (ή	της	μη	θεραπείας)	
πολύ	αργότερα	στο	μέλλον.	

Παρεμφερές	 με	 το	 παραπάνω	 θέμα	 είναι	 το	
ζήτημα	της	επιλογής	του	πληθυσμού	αναφοράς	
της	μελέτης	και	η	διαθεσιμότητα	εμπειρικών	δε-
δομένων	 κατά	 τόπο	 διεξαγωγής	 της	 ανάλυσης.	
Στις	 περισσότερες	 περιπτώσεις	 οι	 αναλύσεις	

κόστους-αποτελεσματικότητας	 της	 συνολικής	
θεραπείας	ή,	ακόμα,	και	των	επιμέρους	παραγό-
ντων,	βασίζουν	τις	εκτιμήσεις	κλινικής	αποτελε-
σματικότητας	της	παρέμβασης	σε	δημοσιευμένα	
αποτελέσματα	κλινικών	δοκιμών	ή	δοκιμών	πα-
ρατήρησης.	 Χαρακτηριστικά,	 στη	 συστηματική	
ανασκόπηση	 των	Mullins	 et	 al58	 με	 αντικείμενο	
τη	σύγκριση	δημοσιευμένων	μελετών	οικονομικής	
αξιολόγησης	της	υπέρτασης,	από	τις	10	μελέτες	
που	πληρούσαν	τα	 κριτήρια	 ένταξης,	 μόλις	 μία	
(Plans-Rubio	 199864)	 είχε	 ως	 πληθυσμό	 αναφο-
ράς	μία	κοόρτη	που	δημιουργήθηκε	και	παρακο-
λουθήθηκε	για	τους	σκοπούς	της	μελέτης,	ενώ	οι	
υπόλοιπες	 είτε	 βασίζονταν	 στα	 αποτελέσματα	
κλινικών	 δοκιμών	 είτε	 χρησιμοποιούσαν	 υποθε-
τικούς	πληθυσμούς.	Το	γεγονός	αυτό	δίχως	αμ-
φιβολία	 προσθέτει	 μια	 διάσταση	 αβεβαιότητας	
στα	αποτελέσματα,	η	οποία	βεβαίως	ποσοτικο-
ποιείται	μέσω	των	αναλύσεων	ευαισθησίας	που	
είναι	 απαραίτητο	 να	 διεξάγονται	 σε	 μια	 ορθώς	
διενεργηθείσα	 οικονομική	 αξιολόγηση.	 Παρόλα	
αυτά,	η	διαθεσιμότητα	και	χρήση	ειδικών,	για	τον	
πληθυσμό,	δεδομένων	προσθέτει	σημαντικά	στην	
εγκυρότητα	της	ανάλυσης.	

Τέλος,	ένα	τεχνικό	κατά	βάση	ζήτημα,	αλλά	με	
μεγάλη	σημασία	για	την	πληροφόρηση	των	υπευ-
θύνων	λήψης	αποφάσεων	πολιτικής	υγείας	είναι	
το	ποιο,	 εν	 τέλει,	 έχει	 νόημα	 να	 είναι	 το	 τελικό	
εξαγόμενο	μιας	ανάλυσης	κόστους-αποτελεσμα-
τικότητας	στην	υπέρταση.	Στη	σύγχρονη	εποχή	
της	 οικονομικής	 αξιολόγησης,	 αλλά	 και	 σύμφω-
να	με	τις	δημοσιευμένες	κατευθυντήριες	οδηγίες	
των	εν	λόγω	αναλύσεων,81,82	το	προτεινόμενο	τε-
λικό	σημείο	μιας	οικονομικής	αξιολόγησης	είναι	ο	
οριακός	δείκτης	κόστους,	χρησιμότητας,	ήτοι	τα	
χρήματα	τα	οποία	πρέπει	να	δαπανηθούν	για	να	
κερδηθεί	 μία	 επιπλέον	 μονάδα	 αποτελέσματος,	
συνήθως	 ένα	Quality	 Adjusted	 Life	 Year	 (QALY).	
Στην	κατηγορία	αυτή	ανήκει	η	πλειονότητα	των	
μελετών	που	αναλύθηκαν	ανωτέρω.

Σε	αντίθεση	με	αυτή	την	τάση,	αρκετοί	συγγρα-
φείς	προτείνουν	και	άλλα	τελικά	σημεία,	 έναντι	
του	κόστους/QALY	ή	σε	συνδυασμό	με	αυτό,	ώστε	
η	ανάλυση	να	καταλήγει	σε	περισσότερο	«απτά»	
μεγέθη.	Μεταξύ	αυτών	προτείνονται:	(α)	η	ανά-
λυση	στη	 βάση	 του	αριθμού	 των	ασθενών	που	
πρέπει	 να	 λάβουν	θεραπεία	 (number	needed	 to	
treat,	NNT)	και,	αντίστοιχα,	το	κόστος	ανά	ασθε-



ΙΑΤΡΙΚΗ	100,	2011	 ΥΠΕΡΤΑΣΗ	ΚΑΙ	οΙΚοΝοΜΙΚΑ	ΤΗΣ	ΥΓΕΙΑΣ	 97

νή	που	πρέπει	να	λάβει	θεραπεία	προκειμένου	να	
αποφευχθεί	ένα	καρδιαγγειακό	συμβάν,83,84	(β)	το	
κόστος	ανά	ασθενή	που	επιτυγχάνει	έναν	στόχο	
θεραπείας	(παραδείγματος	χάριν,	τη	ρύθμιση	της	
ΑΠ),85,86	(γ)	το	κόστος	ανά	mmHg	στη	μείωση	της	
συστολικής	ή	διαστολικής	αρτηριακής	πίεσης,87,88	
και	αλλού.	

Εν	κατακλείδι,	η	γνώση	των	δεδομένων	σχετικά	
με	το	κόστος	και	τα	αποτελέσματα	των	παρεμ-
βάσεων	με	στόχο	την	υπέρταση	είναι	λίαν	απα-

ραίτητη	στο	σύγχρονο	τοπίο	της	τεκμηριωμένης	
λήψης	αποφάσεων	πολιτικής	υγείας.	Η	διεξαγω-
γή	αναλύσεων	που	θα	περιλαμβάνουν	παραμέ-
τρους	του	πληθυσμού-στόχου	της	παρέμβασης	
(επιδημιολογικά-δημογραφικά	δεδομένα,	δεδομέ-
να	χρήσης	των	υπηρεσιών	υγείας	και	δεδομένα	
σχετικά	 με	 την	αποτελεσματικότητα	 της	 θερα-
πείας)	προσθέτουν	μεγάλη	αξία	στα	αναλυτικά	
συμπεράσματα	και	αφαιρούν	σε	σημαντικό	βαθ-
μό	την	εγγενή	αβεβαιότητα	της	απόφασης.	
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Η εκτεταμένη μελέτη της καρκινογένεσης 
στο παχύ έντερο την τελευταία 20ετία, έχει επιτρέψει 
τη σε μεγάλο βαθμό κατανόηση των μηχανισμών που 
είναι υπεύθυνοι για την εξέλιξη από το φυσιολογικό 
εντερικό επιθήλιο στον σχηματισμό αδενώματος και τε
λικά καρκίνου. Έχουν επίσης προσδιοριστεί τα γονίδια 
των οποίων οι μεταβολές θεωρούνται κομβικά σημεία 
αυτής της πορείας (γνωστής ως ακολουθία αδενώμα
τοςκαρκινώματος). Μέχρι τώρα τρεις διακριτές οδοί 
καρκινογένεσης έχουν διαπιστωθεί: η χρωματοσωματι
κή αστάθεια (CIN), η μικροδορυφορική αστάθεια του 
DNA (MSI) και η υπερμεθυλίωση του DNA (CIMP). 
Οι γενετικές διαφορές αυτών των μηχανισμών αντα
νακλώνται στους διαφορετικούς φαινοτύπους τους, με 
διαφορές στις πρόδρομες μορφές, στα παθολογοανα
τομικά και κλινικά χαρακτηριστικά, και πιθανώς στην 
πρόγνωση και την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία 
(η συσχέτιση των τελευταίων με συγκεκριμένες γονιδι
ακές και χρωματοσωματικές μεταβολές βρίσκεται σε 
φάση προχωρημένης κλινικής διερεύνησης). Οι υπάρ
χουσες σήμερα κλινικές εφαρμογές περιλαμβάνουν τις 
στοχευμένες θεραπείες στη μεταστατική νόσο με μονο
κλωνικά αντισώματα εναντίον συγκεκριμένων γονιδίων 
(αντιEGFR και αντιVEGF). Περιλαμβάνουν επίσης 
τον προσδιορισμό των περιπτώσεων με κληρονομική 
μορφή της νόσου, καθιστώντας δυνατή την κατάλληλη 
παρακολούθηση των ιδίων και των στενών συγγενών 
τους. Στο μέλλον αναμένεται ότι η εφαρμογή περιεκτι
κών test πολλαπλών μοριακών δεικτών στα ιστολογικά 
δείγματα των όγκων, θα καθορίζει την πρόγνωση και 
θα επιτρέπει την εξατομίκευση της θεραπείας.

Molecular biology 
of colorectal cancer 
Tumorigenic mechanisms, 
clinical impact 
and applications

P.Ch. Papagiorgis

Department of Surgery, “Athens Medical Center”, Athens, 
Greece

ABSTRACT Colorectal cancer tumorigenesis has been 
widely studied within the last 20 years, allowing a con
siderable understanding of the mechanisms responsible 
for the progression from normal epithelium to adenoma 
and finally to cancer. Particular gene alterations, consid
ered as central molecular events of this process (known as 
adenomacarcinoma sequence) have been also identified. 
Todate, three distinct tumorigenic pathways have been 
ascertained; chromosomal instability (CIN), microsatel
lite instability (MSI) and DNA hypermethylation (CIMP). 
Genetic differences of these mechanisms are reflected in 
their different phenotypes, including disparate precursor le
sions and differences in clinicopathological features, prog
nosis and response to chemotherapy (the latter correlation 
is under ongoing clinical investigation in phase III trials). 
At present, the existing clinical applications include targeted 
therapies in metastatic disease, using monoclonal antibod
ies (antiEGFR and antiVEGF) and also the identifica
tion of hereditary cases, allowing appropriate surveillance 
of patients and their firstdegree relatives. In the near future, 
the implementation of comprehensive biomarker test in tu
mor samples is expected to determine prognosis, allowing 
treatment individualization.
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1. Εισαγωγή

ο	καρκίνος	του	παχέος	εντέρου	 (ορθοκολικός	
καρκίνος-colorectal	cancer)	βρίσκεται	στις	υψηλό-
τερες	θέσεις	του	πίνακα	των	κακοηθών	νεοπλα-
σιών	τόσο	σε	συχνότητα	όσο	και	σε	θνησιμότη-
τα.1,2	 Ταυτόχρονα,	 είναι	 και	 ένας	από	 τους	 κα-
λύτερα	μελετημένους	καρκίνους	από	την	άποψη	
του	μηχανισμού	της	ογκογένεσης.	Πέρα	από	την	
αλματώδη	πρόοδο	στις	 τεχνικές	μελέτης	μορια-
κών	μεταβολών	του	DNA	 (PCR	και	παραλλαγές	
ή	συνδυασμοί	της	με	άλλες	μεθόδους	ανάλυσης),	
την	τελευταία	εικοσαετία,	ένα	ευρύ	φάσμα	δια-
φορετικών	 παραγόντων	 έχει	 επίσης	 συμβάλει	
αποφασιστικά	προς	αυτή	την	κατεύθυνση:

–		H	μεγάλη	συχνότητα	της	νόσου	αλλά	και	των	
προδρόμων	μορφών	της	(αδενωμάτων),1,2	που	
επιτρέπει	τη	μελέτη	των	διαφόρων	φάσεων	της	
διαδικασίας	της	εξαλλαγής

–		H	ευχερής	λήψη	ιστολογικών	δειγμάτων	με	την	
ελάχιστα	επεμβατική	μέθοδο	της	κολονοσκόπη-
σης.	 Επιπλέον,	 η	 βελτίωση	 της	 απόδοσης	 και	
η	 ευχέρεια	 διεξαγωγής	 της	 (οφειλόμενες	 στον	
συνδυασμό	τεχνολογικής	προόδου	αλλά	και	αυ-
ξημένης	εμπειρίας	των	ενδοσκόπων)	έχουν	επι-
τρέψει	την	ευρύτατη	εφαρμογή	της,	ακόμη	και	
προληπτικά1,3

–		H	ύπαρξη	των	κληρονομικών	μορφών	της	νό-
σου	 (hereditary	 colorectal	 cancer)*	 –αν	 και	 όχι	
πολύ	συχνές	(5–6%	του	συνόλου)–	διευκολύνει	
την	κατανόηση	της	«φυσικής	ιστορίας»	της	νό-
σου	αλλά	και	του	μηχανισμού	καρκινογένεσης,	
αφού	αυτές	εκδηλώνονται	σε	μικρότερη	ηλικία	
και	 έχουν	 τις	 κληρονομούμενες	 γενετικές	 βλά-
βες	 σε	 όλα	 τα	 κύτταρα	 του	παχέος	 εντέρου,	
αποτελώντας	έτσι	το	πρότυπο	των	ογκογενε-
τικών	μηχανισμών4

–		H	μεγάλη	ανάπτυξη	της	ανοσοϊστοχημείας	επι-
τρέπει	 τον	 ευχερή	 προσδιορισμό	 της	 «έκφρα-
σης»	 των	 γονιδιακών	 μεταβολών	 (δηλαδή	 των	
παραγομένων	παθολογικών	πρωτεϊνών	από	τα	
εκάστοτε	επηρεαζόμενα	γονίδια)	με	χρήση	των	
ειδικών,	 κατά	περίπτωση,	 μονοκλωνικών	αντι-
σωμάτων.	Η	μέθοδος	αυτή	είναι	απλούστερη	και	
φθηνότερη	από	τη	μοριακή	ανάλυση	του	DNA	

και	 δυνητικά	 εφαρμόσιμη	 από	 σχεδόν	 όλα	 τα	
Παθολογοανατομικά	Εργαστήρια	 (αν	και	εμφα-
νίζει	κάπως	μικρότερη	αξιοπιστία,	κυρίως	λόγω	
έλλειψης	ομοιομορφίας	στη	μεθοδολογία	μεταξύ	
των	διαφόρων	μελετών).5	Επιπλέον,	η	εξελιγμέ-
νη	τεχνική	των	μικροσυστοιχιών	του	DNA	(DNA	
microarrays)	που	επιτρέπει	την	ταυτόχρονη	ανά-
λυση	μεταβολών	πολλών	γονιδίων	στο	συγκεκρι-
μένο	δείγμα	ιστού,	μπορεί	επίσης	να	εφαρμοσθεί	
και	ανοσοϊστοχημικά,	αποκαλύπτοντας	το	γενε-
τικό	πρότυπο	ενός	όγκου.	Παράλληλα,	άλλες	(μη	
ανοσοϊστοχημικές)	τεχνικές	ευρείας	έκτασης	με-
λέτης	του	γονιδιώματος,	όπως	η	ανάλυση	GCH	
(comparative	 genomic	 hybridisation),	 έχουν	 επί-
σης	τεθεί	σε	εφαρμογή.5

2. Καρκινογένεση παχέος εντέρου

Σε	 κάθε	 νεοπλασία,	 γενετικές	 μεταβολές	 (με-
ταλλάξεις	ή	άλλου	τύπου)	δημιουργούν	κλώνους	
παθολογικών	 κυττάρων	 με	 ασταθές	 γονιδίωμα,	
κατάρρευση	των	μηχανισμών	ελέγχου	της	μίτω-
σης,	 αυξημένη	 ικανότητα	 επιβίωσης	 (αποφυγή	
κυτταρικού	θανάτου	κατά	τη	μίτωση	ή	σε	επό-
μενη	φάση	του	κύκλου),	με	επακόλουθο	ανεξέλεγ-
κτο	πολλαπλασιασμό	που	οδηγεί	στη	δημιουργία	
του	όγκου.	Ωστόσο,	η	έρευνα	κατέδειξε	μία	πολύ	
πιο	 σύνθετη	 ογκογενετική	 διαδικασία	 (τουλάχι-
στον	για	τον	ορθοκολικό	καρκίνο),	στην	οποία	η	
σχέση	ανάμεσα	στις	γενετικές	μεταβολές	και	τις	
επακόλουθες	μακροσκοπικές	βλάβες	(αδενώματα	
ή	καρκινώματα)	δεν	είναι	γραμμική	ή	«ιστορική»	
(δηλαδή	 οι	 γενετικές	 μεταβολές	 δεν	 επισυμβαί-
νουν	μόνο	κατά	την	αρχή	της	καρκινογένεσης	αλ-
λά	 εμφανίζονται	αυξανόμενες	σε	ποσότητα	και	
ποικιλία	σε	όλες	τις	φάσεις	της,	ακόμα	και	μετά	
την	 εγκατάσταση	 της	 κακοήθειας,	 διευκολύνο-
ντας	και	την	επέκτασή	της).6–9

Επομένως,	ο	ορθοκολικός	καρκίνος	δημιουργεί-
ται	με	μια	πολύπλοκη	διαδικασία	που	εξελίσσεται	
παράλληλα	 σε	 τρία	 διακριτά	 επίπεδα	 (που	 βέ-
βαια	συνδέονται	αιτιολογικά):	γενετικό,	κυτταρι-
κό	και	μακροσκοπικό.

–		Το	 γενετικό	 επίπεδο	περιλαμβάνει	προοδευτι-
κές	 και	 συσσωρευόμενες	 γενετικές	 μεταβολές	
που	 καταλήγουν	 σε	 πλήρη	 αποδιοργάνωση	
του	γονιδιώματος4,6,7

–		Το	κυτταρικό	επίπεδο	χαρακτηρίζεται	από	την	
επίσης	προοδευτική	και	αυξανόμενη	διαταραχή	
του	 ισοζυγίου	 κυτταρικού	 πολλαπλασιασμού	

*		Πρόκειται	για	τις	FAP	(familiar	adenomatous	polyposis	
-	οικογενής	αδενωματώδης	πολυποδίαση)	και	HNPCC	
(hereditary	non	polyposis	colorectal	cancer	-	κληρονο-
μικός	μη	πολυποειδής	ορθοκολικός	καρκίνος).
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και	 απόπτωσης	 (προγραμματισμένου	 κυττα-
ρικού	θανάτου)	που	υπάρχει	στους	φυσιολογι-
κούς	ιστούς8

–		Τέλος,	 στο	 μακροσκοπικό	 επίπεδο	παρατηρεί-
ται	το	σύνολο	των	βλαβών	που	συνθέτουν	τη	
λεγόμενη	ακολουθία	αδενώματος-καρκινώματος	
(adenoma-carcinoma	sequence),	δηλαδή	των	δια-
φόρων	φάσεων	εξέλιξης	από	φυσιολογικό	επι-
θήλιο	σε	μικρά	αρχικά	αδενώματα,	στη	συνέχεια	
σε	μεγαλύτερα	και	τελικά	σε	καρκίνο.7	Υπάρχει	
ωστόσο	και	η	θεωρία	της	“de novo”	καρκινογέ-
νεσης	 –	από	 το	φυσιολογικό	 επιθήλιο	σε	 καρ-
κίνωμα,	 χωρίς	 τη	 μεσολάβηση	αδενώματος.	Η	
υπόθεση	αυτή	 ενδεχομένως	 να	 ισχύει	 για	 ορι-
σμένα	μικρά	καρκινώματα	(που	παρατηρούνται	
σχετικά	συχνότερα	στην	Ιαπωνία)	καθώς	και	για	
τις	περιπτώσεις	νεοπλασιών	που	αναπτύσσο-
νται	σε	έδαφος	ελκώδους	κολίτιδος.1,9	Πάντως,	
η	 συντριπτική	 πλειοψηφία	 των	 ορθοκολικών	
καρκίνων	εξελίσσεται	μέσω	της	ακολουθίας	αδε-
νώματος-καρκινώματος,	όπως	άλλωστε	φαίνε-
ται	από:	(α)	τη	συχνή	παρουσία	υπολειμμάτων	
αδενώματος	στους	χειρουργικά	εξαιρούμενους	
όγκους,	(β)	την	παράλληλη	διακύμανση	της	συ-
χνότητας	αδενωμάτων	και	καρκίνου	στις	διάφο-
ρες	γεωγραφικές	περιοχές,	 (γ)	την	επίσης	πα-
ράλληλη	αύξηση	και	των	δύο	αλλοιώσεων	με	την	
ηλικία	(με	τα	αδενώματα	όμως	να	εμφανίζονται	
σε	 ηλικίες	 μικρότερες	 κατά	5	 τουλάχιστον	 έτη	
σε	σχέση	με	τα	καρκινώματα),	(δ)	την	παρόμοια	
ανατομική	 κατανομή	 τους	 στο	 έντερο	 (και	 τα	
δύο	συχνότερα	στο	αριστερό	τμήμα)	και	(ε)	την	
ελάττωση	 της	συχνότητας	 του	 καρκίνου	 μετά	
από	ενδοσκοπική	πολυπεκτομή.1,3,7

3. Γενετικές μεταβολές

Ποικίλλουν	σε	έκταση	–ανάλογα	με	το	επηρεα-
ζόμενο	τμήμα	του	γονιδιώματος–	από	ένα	ή	πε-
ρισσότερα	γονίδια	μέχρι	τμήματα	χρωματοσωμά-
των	ή	και	ολόκληρα	χρωματοσώματα.

3.1. Γονιδιακές μεταβολές

–		Μεταλλάξεις	(mutations):	μεταβολές	τμημάτων	
του	DNA	του	γονιδίου

–		Ενισχύσεις	(amplifications).	Ύπαρξη	πολλαπλών	
αντιγράφων	ενός	γονιδίου	ή	τμήματος	αυτού.

Στον	ορθοκολικό	καρκίνο,	τα	επηρεαζόμενα	γο-
νίδια	ανήκουν	στις	εξής	τρεις	κατηγορίες:7

3.1.1. Ογκογονίδια (oncogenes).	 Προϋπάρχουν	
στα	φυσιολογικά	κύτταρα	με	τη	μορφή	των	πρω-
το-ογκογονιδίων,	 των	 οποίων	 η	 μεταβολή	 (με-
τάλλαξη	ή	 ενίσχυση)	 δημιουργεί	 (ή	 ενεργοποιεί)	
τα	 παθολογικά	 ογκογονίδια	 που	προάγουν	 την	
καρκινογένεση	με	συνεχιζόμενη	διέγερση	της	κυτ-
ταρικής	ανάπτυξης.	Κυριότερα	από	αυτά	(για	το	
παχύ	έντερο)	είναι	τα	K-ras	και	τα	c-myc.4,6,7

3.1.2. Ογκοκατασταλτικά γονίδια (tumor suppressor 
genes).	Η	αδρανοποίηση	ή	η	μετάλλαξή	τους,	οδη-
γεί	 στην	 κατάρρευση	 των	 κυτταρικών	 μηχανι-
σμών	ελέγχου	και	προστασίας	(π.χ.	της	απόπτω-
σης)	και	συμβάλλει	σημαντικά	στην	ογκογένεση.	
Στον	 ορθοκολικό	 καρκίνο	 γνωστότερα	 είναι	 τα	
APC,	p53,	DCC,	SMAD2,	SMAD4.4,6,7,9,10

3.1.3. Γονίδια επιδιορθωτικά του DNA (mismatch 
repair genes, MMR).	 Αδρανοποίηση-σίγηση	 (στις	
επίκτητες	περιπτώσεις)	ή	μετάλλαξη	(στις	κληρο-
νομικές	 μορφές)	 οδηγεί	 σε	 αδυναμία	 ελέγχου	 και	
πρόληψης	 των	 μεταλλάξεων	 και	 στη	 δημιουργία	
συγκεκριμένου	ογκογενετικού,	μηχανισμού	στον	ορ-
θοκολικό	καρκίνο,	με	τα	hMLH1	και	hMSH2	να	είναι	
τα	γνωστότερα	μέλη	αυτής	της	κατηγορίας.4,7,10,11

3.2. Χρωματοσωματικές μεταβολές

–		Απώλειες	 (losses)	 τμημάτων	 ή	 και	 ολοκλήρων	
χρωματοσωμάτων12	(με	συνηθέστερες	στον	ορ-
θοκολικό	καρκίνο	αυτές	των	4,	5,	8p,	14q,	17p,	
18q)7*

–		Προσθήκες	 (gains)	τμημάτων	ή	και	ολόκληρων	
χρωματοσωμάτων12	 (εντοπιζόμενες	 συνήθως	
στα	7,	8,	13	και	20q)7

–		Διαμεταθέσεις	 (translocations),	 δηλαδή	συγχω-
νεύσεις	 τμημάτων	 διαφορετικών	 χρωματοσω-
μάτων	 ή	 ακόμα	 και	 μη	 γειτονικών	 τμημάτων	
του	ιδίου	χρωματοσώματος.12

ο	πίνακας	 1	 παρουσιάζει	 συγκεντρωτικά	 τις	
κατηγορίες	 των	 γενετικών	 μεταβολών,	 αναφέ-
ροντας	και	τις	συχνότερα	παρατηρούμενες	στον	
ορθοκολικό	καρκίνο.

4.  Καρκινογενετικοί μηχανισμοί/ 
Γενετική αστάθεια

Ανεξάρτητα	από	το	είδος	και	την	έκτασή	τους,	
οι	αναφερθείσες	μεταβολές	εμφανίζονται	–στον	

*		p:	βραχύ	σκέλος	χρωματοσώματος	(short	arm)	
q:	μακρό	σκέλος	χρωματοσώματος	(long	arm)
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ορθοκολικό	 αλλά	 και	 σε	 άλλους	 καρκίνους–	 όχι	
ως	μεμονωμένα	συμβάντα	αλλά	μέσα	στα	πλαί-
σια	ενός	γενικότερου	φαινομένου,	της	γενετικής	
αστάθειας	(genetic	instability),12	το	οποίο	«τροφο-
δοτεί»	την	εξελικτική	διαδικασία	της	καρκινογένε-
σης.	Υπάρχουν	δύο	μορφές	γενετικής	αστάθειας:

4.1.  Χρωματοσωματική αστάθεια 
(chromosomal instability, CIN)

Περιλαμβάνει	 τις	προαναφερθείσες	 χρωματο-
σωματικές	μεταβολές	αλλά	και	πολλαπλές	γονι-
διακές	που	συσχετίζονται	στενά	με	τις	χρωματο-
σωματικές	(δηλαδή	στους	όγκους	CIN	τα	ογκογο-
νίδια	που	ενεργοποιούνται	–π.χ.	K-ras,	c-myc–	βρί-
σκονται	στα	χρωματοσώματα	με	προσθήκες,	ενώ	
τα	 αδρανοποιημένα	 ογκοκατασταλτικά	 –APC,	
p53,	DCC,	SMAD4–	βρίσκονται	στα	χρωματοσώ-

ματα	με	απώλειες.7	Η	συσχέτιση	αυτή	φαίνεται	
γενικά	να	ισχύει	και	για	πολλά	άλλα	εμπλεκόμενα	
γονίδια,	σύμφωνα	με	πρόσφατες	μελέτες).13

Η	 CIN	 αποτελεί	 τον	 ογκογενετικό	 μηχανισμό	
των	 περισσοτέρων	 ορθοκολικών	 καρκίνων	 που	
ακολουθούν	 την	 κλασική	 ακολουθία	 αδενώμα-
τος-καρκινώματος.	 Χαρακτηρίζεται	 επομένως	
από	 εκτεταμένες	 και	 ποσοτικά	 μετρήσιμες	 με-
ταβολές	 του	 γονιδιώματος	που	αποδίδονται	 με	
τον	όρο	ανευπλοειδία,	δηλαδή	αριθμητική	μετα-
βολή	 των	 χρωματοσωμάτων	 που	 οφείλεται	 σε	
ανώμαλο	διαχωρισμό	κατά	τη	μίτωση	(abnormal	
chromosomal	segregation).	Συνοδεύεται	από	υψη-
λή	 συχνότητα	 αλληλικών	 απωλειών	 ή	 απώλεια	
ετεροζυγωτίας	(LOH),	με	τον	μέσο	όρο	απωλει-
ών	ανά	όγκο	να	ανέρχεται	περίπου	στο	25%.6,7,9,12	
Πάντως,	 παραμένει	 μάλλον	 ασαφές	 αν	 αυτή	 η	

Πίνακας 1.	Γενετικές	μεταβολές

Μεταβολές Είδος βλάβης Έκταση άμεσων συνεπειών Συχνότερα παρατηρούμενες 
  στο γονιδίωμα διαταραχές στον ορθοκολικό καρκίνο

Χρωματοσωματικές

–	Αριθμητικέςα	(numerical) Αύξηση	ή	ελάττωση	χρωματοσω-
μάτων

Μεγάλη Ανευπλοειδία	(με	θετικές	αριθμητικές	μεταβο-
λές	των	χρωματοσωμάτων	7,13,20	και	αρ-
νητικές	των	χρωματοσωμάτων	14,17,18,22),	
εκτεταμένη	αλληλική	αστάθεια	(απώλεια	
ετεροζυγωτίας)

–	Δομικέςα	(structural) Προσθήκες	(gains)	ή	απώλειες	
(losses)	τμημάτων	χρωματοσω-
μάτων

Διαμεταθέσεις	(translocations)

Αρκετά	μεγάλη Προσθήκες	χρωματοσωμάτων	
7p,	8q,	13q,	20q

Απώλειες	χρωματοσωμάτων	1p,	4,	5q,	8p,	
14q,	17p,	18q

Γονιδιακές

–	Μεταλλάξεις Σημειακές	(point),	προσθήκες	
(insertions),	απαλείψεις	(deletions),	
μετατοπίσεις	πλαισίου	μετά-
φρασης	(frame	shift),	γονιδιακές	
αναδιατάξεις

Περιορισμένη	(αρχικά)β	στα	
εμπλεκόμενα	γονίδια

Ενεργοποίηση	ογκογονιδίων	(K-ras,	C-myc)
Αδρανοποίηση	ογκοκατασταλτικών	(APC,	p53,	

DCC,	SMAD4)
Αδρανοποίηση	MMRγ	(hMLH1,	hMSH2)

–	Ενισχύσεις Πολλαπλά	αντίγραφα	τμήματος	
γονιδίου

Περιορισμένη	(αρχικά)	στα	εμπλε-
κόμενα	γονίδια

Ενεργοποίηση	ογκογονιδίων

Επιγενετικές

–	Υπερμεθυλίωση	DNA Μεθυλίωση	των	υποκινητών	
(promoters)	των	επηρεαζομένων	
γονιδίων

Ποικίλλει.	Πάντως	περιορίζεται	
στο	εσωτερικό	του	DNA

Σίγηση	(silencing)	γονιδίων	(MMR	ή	και	πολ-
λών	άλλων	εμπλεκόμενων	στον	ορθοκολικό	
καρκίνο)

α.		Κατά	κανόνα,	αριθμητικές	και	δομικές	χρωματοσωματικές	μεταβολές	 (και	οι	προκαλούμενες	διαταραχές)	συνυπάρχουν	στον	 ίδιο	όγκο	στα	πλαίσια	του	
μηχανισμού	χρωματοσωματικής	αστάθειας	(CIN)7,12

β.		Στη	συνέχεια	μπορεί	να	ακολουθεί	περαιτέρω	αποσταθεροποίηση	και	εμπλοκή	και	άλλων	τμημάτων	του	γονιδιώματος	(στα	πλαίσια	της	εξέλιξης	της	νεοπλα-
σίας).	Η	τελική	έκταση	εξαρτάται	από	τον	ακολουθούμενο	μηχανισμό	(CIN	ή	MSI)7

γ.		Σε	αντίθεση	με	τις	άλλες	δύο	παρατηρούμενες	διαταραχές	λόγω	μεταλλάξεων	που	εμφανίζονται	στα	πλαίσια	του	μηχανισμού	CIN,	η	αδρανοποίηση	των	MMR	
θεωρείται	η	πρωταρχική	μεταβολή	του	μηχανισμού	MSI	(microsatellite	instability)7,11,12
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ευρείας	κλίμακας	διαταραχή	αποτελεί	το	αίτιο	ή	
το	αποτέλεσμα	της	νεοπλασματικής	εξεργασίας,	
ενώ	είναι	επίσης	αδιευκρίνιστο	το	ακριβές	μορι-
ακό	γεγονός	 (molecular	event)	που	την	πυροδο-
τεί.13	Πιθανότατα,	η	CIN	(και	οι	συνοδές	της	εκ-
δηλώσεις)	αποτελεί	ένα	φαινόμενο	πολυπαραγο-
ντικής	 (multifactorial)	 αιτιολογίας.7,12	Μεταβολές	
σημαντικών	γονιδίων,	όπως	τα	ογκοκατασταλτι-
κά	APC	και	p53,	φαίνεται	ότι	τη	διευκολύνουν	και	
την	ενισχύουν,	χωρίς	όμως	να	αποτελούν	και	την	
πρωταρχική	ή	μοναδική	αιτία	της.14,15	Ανεξάρτητα	
από	το	αίτιο,	η	CIN	αποτελεί	ένα	φαινόμενο	προ-
οδευτικά	 αυξανόμενο	 κατά	 την	 εξέλιξη	 της	 νό-
σου:	σπανιότερη	σε	αδενώματα,	συχνότερη	στα	
καρκινώματα,	συχνότατη	στις	μεταστάσεις.13

4.2.  Αστάθεια DNA ή μικροδορυφορική αστάθεια 
(microsatellite instability, MSI)

Εντοπίζεται	στο	επίπεδο	του	DNA	(επηρεάζο-
ντας	μόνο	γονίδια	και	όχι	 χρωματοσώματα)	και	
ευθύνεται	για	το	15%	περίπου	των	καρκίνων	του	
παχέος	εντέρου.16	Προκαλείται	από	αδρανοποί-
ηση	 των	 γονιδίων	MMR	 λόγω	 μετάλλαξης	 (στις	
κληρονομικές	 περιπτώσεις)	 ή	 σίγησή	 τους	 στις	
επίκτητες	(σποραδικές)	μορφές.16 Χαρακτηρίζεται	
από	 πολυάριθμες	 μεταβολές	 στο	 μήκος	 των	
(φυσιολογικά)	 παρατηρουμένων	 πολυάριθ-
μων	 και	 επαναλαμβανόμενων	 μικρών	ακολουθι-
ών	 του	DNA	που	 ονομάζονται	 μικροδορυφόροι	
(microsatellites)	με	μεταλλάξεις	σε	γονίδια	όπως	
τα	BRAF,	BAX	και	TGF-βRII.16	Η	διαταραχή	του	γο-
νιδιώματος	είναι	πολύ	λιγότερο	εκτεταμένη	από	
την	παρατηρούμενη	στη	CIN	και	οι	όγκοι	τύπου	
MSI	είναι	συνήθως	διπλοειδικοί	(normal	total	DNA	
content).7,12	Ωστόσο,	ο	ρυθμός	μεταλλάξεων	στα	
καρκινικά	 κύτταρα	 με	 MSI	 είναι	 πολλαπλάσιος	
(100–1000	φορές)	του	παρατηρουμένου	στα	φυ-
σιολογικά	κύτταρα	(mutator	phenotype).7,16

Πάντως,	 οι	 όγκοι	 που	 δεν	 δημιουργούνται	 με	
τον	 μηχανισμό	 MSI,	 δηλαδή	 οι	 λεγόμενοι	 MSS	
(microsatellite	stable),	δεν	ακολουθούν	υποχρεω-
τικά	τον	μηχανισμό	CIN	καθώς	στον	ορθοκολικό	
καρκίνο	έχει	αναφερθεί	και	τρίτος	ογκογενετικός	
μηχανισμός,	ο	οποίος	–θεωρητικά–	διαφοροποι-
είται	από	τους	προηγούμενους	αφού	δεν	υπάγε-
ται	στη	γενετική	αστάθεια	και	χαρακτηρίζεται	ως	
επιγενετικός	(epigenetic).17

4.3.  Υπερμεθυλίωση DNA (DNA hypermethylation)– 
CIMP (CpG island methylator phenotype) 

ο	μηχανισμός	αυτός	μπορεί	να	συνυπάρχει	με	
την	MSI	(στις	επίκτητες/σποραδικές	περιπτώσεις	
της	 τελευταίας)	 ή	 να	 εμφανίζεται	 σε	περιπτώ-
σεις	όγκων	στους	οποίους	δεν	ανιχνεύεται	MSI	ή	
CIN.17,18	Η	υπερμεθυλίωση	επηρεάζει	τη	μεταγρα-
φή	του	DNA	(transcriptional	silencing)16 και	αφορά	
συγκεκριμένα	 στους	 ενεργοποιητές	 (promoters)	
των	επηρεαζομένων	γονιδίων	(δηλαδή	τις	μικρο-
ακολουθίες	στο	5’αμινοτελικό	άκρο	του	γονιδίου	
που	καθορίζουν	την	έναρξη	και	την	έκταση	της	
μεταγραφής).	 Ειδικότερα,	 μεθυλιώνονται	 οι	 μι-
κροσκοπικές	 περιοχές	 των	 δινουκλεονεοτιδίων	
κυτοσίνης	 (C)	 –	 γουανίνης	 (G),	 που	 αποκαλού-
νται	 νησίδια	CpG	 (CpG	 islands).	Έτσι,	ο	μηχανι-
σμός	υπερμεθυλίωσης	περιγράφεται	με	την	ορο-
λογία	CIMP	(CPG	island	methylation	phenotype).18	
Η	βασική	δυσλειτουργία	που	προκαλεί	η	υπερμε-
θυλίωση	είναι	η	αδρανοποίηση	(ή	ακριβέστερα	σί-
γηση)	στα	επηρεαζόμενα	τμήματα	του	DNA	(τα	
οποία	στην	περίπτωση	της	συνύπαρξης	με	MSI	
περιλαμβάνουν	και	οπωσδήποτε	τα	γονίδια	MMR	
–	 κυρίως	το	hMLH1).	 Ιδιαίτερα	 ενδιαφέρον	 είναι	
το	ότι,	από	μορφολογική	άποψη,	όγκοι	με	αυτόν	
τον	μηχανισμό	φαίνεται	να	προέρχονται	από	δι-
αφορετικές	πρόδρομες	βλάβες	υπερπλαστικούς	
πολύποδες	 (hyperplastic	 polyps)	 και	 οδοντωτά	
αδενώματα	(serrated	adenomas).	Αντίθετα,	οι	κλη-
ρονομικοί	MSI	όγκοι	 (HNPCC)	προέρχονται	από	
κλασικά	αδενώματα,	ακριβώς	επειδή	δεν	υπάγο-
νται	στη	συγκεκριμένη	οδό	(CIMP).17

5.  Γενετικό μοντέλο ορθοκολικού 
καρκίνου

Η	 συμμετοχή	 των	 διαφόρων	 γονιδίων	 στην	
ογκογένεση	του	παχέος	εντέρου	και	η	συσχέτισή	
της	με	τις	παρατηρούμενες	μακροσκοπικές	βλά-
βες	 στα	 πλαίσια	 της	 ακολουθίας	 αδενώματος-
καρκινώματος,	 παρουσιάζεται	 συνοπτικά	 στο	
παρακάτω	μοντέλο	που	πρωτοπροτάθηκε	από	
τους	Fearon	&	Volgestein6	(εικ.	1).

Σύμφωνα	με	το	κλιμακωτό	(stepwise)	αυτό	μο-
ντέλο,	η	αδρανοποίηση	του	ογκοκατασταλτικού	
APC	 (χρωματόσωμα	 5)	 δίνει	 το	 έναυσμα	 στην	
πρώτη	φάση	της	 καρκινογένεσης,	 οδηγώντας	 –	
μέσα	από	μια	σειρά	άλλων	γενετικών	μεταβολών	
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στις	οποίες	ιδιαίτερα	σημαντική	θεωρείται	αυτή	
της	 β	 κατενίνης	 (CTNNB1)	 που	 συσσωρεύεται	
στον	πυρήνα	προκαλώντας	ενεργοποίηση	γονιδί-
ων,	όπως	τα	C-myc,	τα	οποία	εμπλέκονται	στον	
κυτταρικό	 πολλαπλασιασμό–	 στον	 σχηματισμό	
του	πρώιμου	αδενώματος.	Σε	μία	δεύτερη	φάση,	
η	 ενεργοποίηση	του	ογκογονιδίου	K-ras	 (χρωμα-
τόσωμα	 12)	 πυροδοτεί	 μία	 άλλη	 ακολουθία	 γε-
νετικών	διαταραχών	που	συμβάλλουν	στην	ανά-
πτυξη	του	αδενώματος.	Στην	 επόμενη	φάση,	η	
αδρανοποίηση	των	ογκοκατασταλτικών	DCC	και	
SMAD4	(χρωματόσωμα	18q)	συμβάλλει	στην	ακό-
μα	μεγαλύτερη	ανάπτυξη	του	αδενώματος,	για	να	
ακολουθήσει	η	αδρανοποίηση	του	επίσης	ογκοκα-
τασταλτικού	p53	 (χρωματόσωμα	17p)	που	οδη-
γεί	σε	πλήρη	αποδιοργάνωση	τού	γονιδιώματος,	
εξουδετερώνοντας	 και	 τους	 προστατευτικούς	
κυτταρικούς	 μηχανισμούς	 (διακοπή	 κυτταρικού	
κύκλου	 και	 μίτωσης,	 απόπτωση)	 και	 επιτρέπο-
ντας	 τον	σχηματισμό	 τού	 καρκινώματος.4,6,7,10,13	
Τέλος,	η	περαιτέρω	εξέλιξη	της	ήδη	εγκατεστημέ-
νης	νεοπλασίας	περιλαμβάνει	και	άλλα	μοριακά	
συμβάματα,	όπως	η	ενεργοποίηση	των	ογκογονι-
δίων	EGFR	(χρωμόσωμα	7p),	VEGF	(χρωμ.	6p)	και	
src	 (χρωμ.	20),1,19	ενώ	θεωρείται	αρκετά	πιθανή	
και	η	συμβολή	μερικών	από	τα	ήδη	αναφερόμενα	
στο	μοντέλο	γονίδια	(p53,	DCC).

Θα	πρέπει	πάντως	να	τονισθούν	τα	εξής:

–		Το	μοντέλο	αυτό	αφορά	κυρίως	στον	μηχανισμό	
CIN	 (δηλαδή	 στην	 πλειοψηφία,	 αλλά	 όχι	 στο	
σύνολο	των	ορθοκολικών	καρκίνων).6,7	Στην	πε-
ρίπτωση	 του	 μηχανισμού	 MSI	 τροποποιείται	
σημαντικά	με	τη	συμμετοχή	των	MMR	γονιδίων	
(ενώ	αντίθετα,	σπανίως	παρατηρείται	συμμε-
τοχή	του	p53)16,17

–		Τα	εμφανιζόμενα	στο	μοντέλο	γονίδια	είναι	τα	
πρωταρχικώς	 –σε	 κάθε	 φάση	 της	 καρκινογέ-
νεσης–	 επηρεαζόμενα,	 όχι	 όμως	 και	 τα	 μονα-
δικά:	π.χ.	στη	φάση	του	πρώιμου	αδενώματος	
θεωρείται	σημαντική	η	συμμετοχή	–μαζί	με	το	
APC–	και	της	β-κατενίνης.7,10	Στην	πραγματικό-
τητα,	γενετική	μεταβολή	(alteration)	οποιουδή-
ποτε	 από	 τα	 συγκεκριμένα	 γονίδια,	 προκαλεί	
μια	σειρά	μεταβολών	άλλων	γονιδίων	που	συμ-
βάλλουν	στην	εξέλιξη	της	νεοπλασίας.*	Δεν	εί-
ναι	τυχαίο	ότι	το	APC	αποκαλείται	«θυροφύλα-
κας»	gatekeeper	ενώ	το	p53	χαρακτηρίζεται	ως	
«φρουρός	 του	 γονιδιώματος»	 (guardian	 of	 the	
genome)4,7,10

–		Στην	περίπτωση	των	ογκοκατασταλτικών	γο-
νιδίων,	 προϋπόθεση	 περαιτέρω	 εξέλιξης	 μιας	
μεταβολής	είναι	η	εμπλοκή	και	των	δύο	μελών	
του	ζεύγους	αλληλόμορφων	γονιδίων	στα	ομό-
λογα	χρωματοσώματα	(υπολειπόμενο	γενετικό	
μοντέλο).	Αυτό	συμβαίνει	βέβαια	σε	δύο	διαφο-
ρετικές	χρονικές	στιγμές	και	ονομάζεται	«φαινό-
μενο	δύο	κτυπημάτων»	(two	hit	phenomenon).20	
Το	γεγονός	ότι	στους	σποραδικούς	(μη	κληρονο-
μικούς)	καρκίνους	εμφανίζεται	στο	ίδιο	κύττα-

Εικόνα 1.	Γενετικό	μοντέλο	ορθοκολικού	καρκίνου.	οι	διαδοχικές	γενετικές	μεταβολές	κατά	την	εξέλιξη	από	το	φυσιολογικό	επιθήλιο	στην	κακοήθη	νεοπλασία	
αφορούν	(κατά	κύριο	λόγο)	στα	γονίδια	APC,	K-ras,	DCC/SMAD4	και	p53,	που	με	την	ενεργοποίηση	ή	αδρανοποίησή	τους	προκαλούν	αντίστοιχες	προοδευτικές	
μορφολογικές	αλλοιώσεις.	Πρόκειται	για	το	γενικό	«κλασικό»	μοντέλο	της	καρκινογένεσης	στο	παχύ	έντερο	και	το	ορθό,	όπως	προτάθηκε	από	τους	Fearon	&	
Vogelstein	(Cell	1990)

*	Σε	ένα	σημαντικό	ποσοστό	όγκων,	ενώ	δεν	ανιχνεύο-
νται	μεταλλάξεις	κάποιου	από	τα	πρωταρχικά	γονίδια	
(π.χ.	του	APC),	παρατηρούνται	ωστόσο	μεταλλάξεις	
γονιδίων	του	downstream	τους	(π.χ.	της	β-κατενίνης)	
που	 φαίνεται	 ότι	 αντικαθιστούν	 την	 απουσία	 της	
πρωταρχικής	μετάλλαξης.7	Η	συγκεκριμένη	εναλλακτι-
κή	οδός	(β-κατενίνη	αντί	του	APC)	ακολουθείται	από	
κάποιους	όγκους	CIN	αλλά	επίσης	και	από	τους	κλη-
ρονομικούς	MSI	όγκους	 (HNPCC),	ερμηνεύοντας	έτσι	
την	προέλευσή	τους	από	κλασικά	αδενώματα	(και	όχι	
εκκριτικά),	για	τη	δημιουργία	των	οποίων	είναι	απα-
ραίτητη	η	συμμετοχή	του	μηχανισμού	APC/β-κατενίνη.
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ρο	(κάτι	πιθανολογικά	πολύ	δύσκολο)	οφείλεται	
στο	 ότι	 η	 πρώτη	 μεταβολή	 καθιστά	 αυτό	 το	
κύτταρο	(και	τον	κλώνο	του)	γενετικά	ασταθέ-
στερο	και	επομένως	επιρρεπές	σε	μια	δεύτερη	
μεταβολή	 στο	 μέλλον	 (κάτω	από	 την	 επίδρα-
ση	και	διαφόρων	εξωγενών	παραγόντων	–	risk	
factors).	 Αντίθετα,	 για	 τα	 ογκογονίδια	 αρκεί	 η	
μεταβολή	ενός	μόνο	από	τα	δύο	μέλη	του	ζεύ-
γους	των	πρωτοογκογονιδίων	(επικρατές	γενε-
τικό	μοντέλο)

–		Η	περαιτέρω	εξέλιξη	της	καρκινογένεσης,	μετά	
από	την	ολοκλήρωση	της	μεταβολής	ενός	γονι-
δίου,	διασφαλίζεται	επειδή	οι	κυτταρικοί	κλώ-
νοι	που	φέρουν	τη	συγκεκριμένη	μεταβολή	εί-
ναι	περισσότερο	επιρρεπείς	για	νέες	μεταβολές	
(ασταθές	γονιδίωμα)	ενώ	παράλληλα	διαθέτουν	
και	πλεονέκτημα	επιβίωσης	(survival	advantage),	
αποφεύγοντας	 τους	 μηχανισμούς	 μιτωτικού	
ελέγχου	και	απόπτωσης,	και	πολλαπλασιαζό-
μενοι	ανεξέλεγκτα	εξασφαλίζουν	την	κυτταρι-
κή	αθανασία	(immortalization).6–10,21	Πάντως,	η	
συσσώρευση	των	μεταβολών	θεωρείται	ιδιαίτε-
ρα	σημαντική	–ίσως	σημαντικότερη	ακόμα	και	
από	τη	σειρά	(ακολουθία)	τους–	η	οποία	μπο-
ρεί	να	τροποποιηθεί	ή	να	παρακαμφθεί	σε	αρ-
κετές	περιπτώσεις	 (π.χ.	 η	αδρανοποίηση	 του	
APC	μπορεί	να	αντικατασταθεί	από	μετάλλαξη	
της	β-κατενίνης)7

–		Στην	πραγματικότητα,	η	ταυτόχρονη	ανίχνευ-
ση	του	συνόλου	των	μεταλλάξεων	του	κλασικού	
μοντέλου	σε	έναν	συγκεκριμένο	όγκο	δεν	είναι	
ιδιαίτερα	συχνή	 (<20%),	σύμφωνα	με	σχετικά	
πρόσφατη	μελέτη,22	καταδεικνύοντας	την	πο-
λυπλοκότητα	 του	 μηχανισμού	 καρκινογένεσης	
και	την	ύπαρξη	πολλαπλών	μονοπατιών	εξέλι-
ξης	της	νεοπλασίας	(multipathway	disease).17

Η	συχνότητα	και	το	είδος	των	κυριότερων	γενε-
τικών	μεταβολών	(γονιδιακών	και	χρωματοσωμα-
τικών)	στον	ορθοκολικό	καρκίνο	παρουσιάζονται	
συνοπτικά	στον	πίνακα	2.

6.  Κληρονομικές μορφές ορθοκολικού 
καρκίνου

Αν	 και	 το	 ποσοστό	 περιπτώσεων	 νόσου	 με	
κάποιου	 βαθμού	 κληρονομική	 επιβάρυνση	 είναι	
σχετικά	μεγάλο	 (15–30%),	 οι	περισσότερες	από	
αυτές	εντάσσονται	σε	μία	ασαφή	κατηγορία	γε-

νετικής	 προδιάθεσης	 (λόγω	 ύπαρξης	 περιστα-
τικού	 της	 νόσου	 στην	 οικογένεια).	 Αντίθετα,	 οι	
περιπτώσεις	με	τεκμηριωμένη	κληρονομικότητα	
είναι	πολύ	λιγότερες	(5–6%)	και	αφορούν	κυρίως	
τις	δύο	γνωστές	μορφές	κληρονομικής	νόσου	(FAP	
και	HNPCC).1,9,23

6.1.  Οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση 
(familiar adenomatous polyposis, FAP)

Πρόκειται	 για	 κληρονομική	 (με	 επικρατούντα	
χαρακτήρα)	νόσο	που	χαρακτηρίζεται	από	ανά-
πτυξη	πολυάριθμων	(εκατοντάδων)	πολύποδων	
στο	παχύ	έντερο,	σε	εφηβική	και	νεανική	ηλικία,	
που	εξελίσσονται	σε	καρκίνο	σε	ηλικία	<40	ετών.	
Η	υποκείμενη	γενετική	βλάβη	είναι	η	μετάλλαξη	
του	γονιδίου	APC	που	υπάρχει	σε	όλα	τα	εντερι-
κά	κύτταρα	(αφού	είναι	κληρονομική),	ερμηνεύο-
ντας	έτσι	την	πολλαπλότητα	αλλά	και	την	πρώ-
ιμη	εκδήλωση	της	νόσου.	Η	FAP	θεωρείται	ως	η	
κληρονομική	εκδοχή	του	μηχανισμού	CIN	και	εμ-
φανίζεται	σε	ποσοστό	<1%	του	συνόλου	του	ορ-
θοκολικού	καρκίνου.	Η	εξασθενημένη	μορφή	της	

Πίνακας 2.	Συχνότερες	γενετικές	μεταβολές	στον	ορθοκολικό	καρκίνο

Γονίδιο ή χρωματόσωμα Μεταβολή Συχνότητα	
	 	 (%)

Γονιδιακές	
APC	 (–)		 50-60
β-κατενίνη	 (+)	 <20
K-ras	 (+)	 35–40
DCC/SMAD4	 (–)	 70α

p53	 (–)	 50–75α

hMLH1/hMSH2		 (–)	 90–95β

TGF-βRII		 (–)	 90β

BRAF	 (+)	 5–15%

Χρωματοσωματικές
(Αλληλικές	απώλειες)γ	 	
5q	 (–)	 35–55
17p	 (–)	 70–75
18q	 (–)	 70–75

(–):	Αδρανοποίηση,	(+):	Ενεργοποίηση
α.		Τα	συγκεκριμένα	ποσοστά	αφορούν	σε	αδρανοποιήσεις	από	διάφορα	αίτια	
(μεταλλάξεις,	αλληλικές	απώλειες)7

β.		Τα	συγκεκριμένα	ποσοστά	αφορούν	μόνο	στους	MSI	όγκους,	 επομένως	
είναι	πολύ	μικρότερα	στο	σύνολο	του	ορθοκολικού	καρκίνου.	Στην	περί-
πτωση	των	hMLH1/hMSH2,	πρόκειται	κυρίως	για	σίγηση	από	υπερμεθυλί-
ωση	(σποραδικές	μορφές	MSI)	και	σπανιότερα	μετάλλαξη	(κληρονομικές	
μορφές),	ενώ	για	το	TGF-βRII	πρόκειται	για	μετάλλαξη7

γ.		Ωστόσο,	οι	απώλειες	αυτές	δεν	επηρεάζουν	μόνο	τα	συγκεκριμένα	ογκο-
κατασταλτικά	γονίδια	(APC,	p53,	DCC/SMAD4)	αλλά	και	πολλά	άλλα	που	
βρίσκονται	στις	συγκεκριμένες	χρωματοσωματικές	περιοχές37
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νόσου	(attenuated	familiar	adenomatous	polyposis,		
AFAP)	χαρακτηρίζεται	από	λιγότερα	(<100)	αδε-
νώματα	 και	 εμφάνιση	 σε	 σχετικά	 μεγαλύτερη	
ηλικία.	Η	FAP	μπορεί	συχνά	να	συνοδεύεται	από	
εξωεντερικές	εκδηλώσεις	–με	συχνότερη	τη	συγ-
γενή	υπερτροφία	του	μελάγχρου	επιθηλίου	του	
αμφιβληστροειδούς	(στα	2/3	των	περιπτώσεων)–	
σε	 διάφορους	 συνδυασμούς,	 με	 γνωστότερους	
τα	σύνδρομα	Gardner	(πολυποδίαση,	δεσμοειδείς	
όγκοι,	 οστεώματα	 γνάθου-κρανίου	 και	 σμηγμα-
τογόνοι	κύστεις)	και	Turcot	 (πολυποδίαση,	γλοί-
ωμα	 και	 μυελοβλάστωμα).	 Πάντως,	 οι	 κλινικές	
εκδηλώσεις	του	συνδρόμου	Turcot	μπορεί	και	να	
οφείλονται	 σε	 διαφορετική	 γενετική	 μεταβολή	
και	 συγκεκριμένα	 σε	 μεταλλάξεις	 των	 γονιδίων	
MMR.1,4,10,23

6.2.  Κληρονομικός μη πολυποειδής ορθοκολικός 
καρκίνος (hereditary non polyposis colorectal 
cancer, HNPCC)

Πρωτοπεριγράφηκε	 από	 τον	 Lynch	 και	 εί-
ναι	 η	 αντίστοιχη	 κληρονομική	 (με	 επικρατού-
ντα	 χαρακτήρα)	 μορφή	 του	 μηχανισμού	 MSI.	
Χαρακτηρίζεται	 από	 σαφώς	 μικρότερο	 αριθμό	
αδενωμάτων	 (σε	σχέση	με	την	FAP),	από	πρώι-
μη	 ανάπτυξη	 καρκίνου	 (σε	 ηλικία	 μεγαλύτερη	

από	 την	 FAP	αλλά	πάντως	<50	 ετών)	 και	 από	
περιστασιακά	συνυπάρχουσες	νεοπλασίες	ενδο-
μητρίου	(συχνότερα),	ανώτερου	πεπτικού	και	ου-
ροποιητικού.	Η	υποκείμενη	γενετική	βλάβη	είναι	
μετάλλαξη	των	γονιδίων	MMR	που	προκαλεί	την	
MSI.	Το	ποσοστό	περιπτώσεων	HNPCC	υπολο-
γίζεται	στο	3–6%	του	συνόλου	του	ορθοκολικού	
καρκίνου.16,17,23

7.  Συσχέτιση γενετικών 
και κλινικοπαθολογικών 
χαρακτηριστικών– 
Προγνωστικές επιπτώσεις

οι	τρεις	καρκινογενετικοί	μηχανισμοί	του	ορθο-
κολικού	καρκίνου	(CIN,	MSI	και	CIMP)	εμφανίζουν	
διακριτούς	φαινότυπους	με	σημαντικές	διαφορές	
σε	χαρακτηριστικά	όπως	το	στάδιο	της	νόσου,	ο	
βαθμός	διαφοροποίησης,	η	ανατομική	εντόπιση	
κ.ά.	(πίν.	3).

οι	όγκοι	που	ακολουθούν	τον	μηχανισμό	CIN,	
προέρχονται	από	τα	κλασικά	αδενώματα,	εμφα-
νίζονται	σε	σχετικά	μικρότερη	–όχι	όμως	νεαρή–	
ηλικία	(με	εξαίρεση	την	κληρονομική	μορφή	FAP)	
και	συχνότερα	σε	άνδρες.	Αν	και	εντοπίζονται	σε	
όλο	 το	 παχύ	 έντερο,	 εμφανίζονται	 συχνότερα	

Πίνακας 3.	Κλινικοπαθολογοανατομικά	χαρακτηριστικά	μηχανισμών	ογκογένεσης

 MSI (Σποραδικήα και κληρονομική) CIN CIMP/MSS

Συχνότητα 10–15% 75–80% 8–10%
Πρόδρομες	βλάβες οδοντωτοί	πολύποδεςβ Αδενώματα οδοντωτοί	πολύποδες
Ηλικία	εκδήλωσης Μεγαλύτερηβ Σχετικά	μικρότερη Μεγαλύτερη
Φύλο Συχνότερη	στις	γυναίκες Περίπου	ίση	κατανομή	φύλων Συχνότερη	στις	γυναίκες
Στάδιο Συχνότερα	πρώιμο	στάδιο	(Ι–ΙΙ) Λιγότερο	συχνή	εμφάνιση	με	στάδιο	Ι–ΙΙ Συχνότερα	προχωρημένο	στάδιο
Grade Υψηλή	συχνότητα	χαμηλής	διαφοροποί-

ησης	(25–40%)
Χαμηλή	συχνότητα	χαμηλής	διαφορο-
ποίησης	(10–15%)

Υψηλή	συχνότητα	χαμηλής	διαφοροποίησης

Ιστολογικός	τύπος Υψηλή	συχνότητα	βλεννώδους		τύπου Χαμηλή	συχνότητα	βλεννώδους	τύπου Υψηλή	συχνότητα	βλεννώδους	τύπου
Εντόπιση Σχεδόν	αποκλειστικά	στο	δεξιό	τμήμα Σε	όλο	το	παχύ	έντερο,	κατά	προτίμη-

ση	στο	αριστερό	τμήμα
Κατά	προτίμηση	στο	δεξιό	τμήμα

Ανταπόκριση	
στη	Χημειοθεραπεία

Ασαφήςγ Σχετικά	ικανοποιητική Σχετικά	ικανοποιητική

Πρόγνωση Καλύτερηδ Σχετικά	χειρότερη Σχετικά	χειρότερη

α.		Η	σποραδική	μορφή	της	MSI	συνυπάρχει	υποχρεωτικά	με	τη	CIMP,	αφού	προκαλείται	από	υπερμεθυλίωση.	Επομένως	το	συνολικό	ποσοστό	CIMP	στον	
ορθοκολικό	καρκίνο	είναι	περίπου	20%	(10–12%	σποραδική	MSI	και	8–10%	CIMP/MSS)17

β.		Αφορά	στην	πλειοψηφία	περιπτώσεων	MSI	που	είναι	επίκτητες	(σποραδικές)	και	όχι	τις	κληρονομικές	(HNPCC),	που	εκδηλώνονται	συνήθως	σε	ηλικίες	<50	
ετών	και	προέρχονται	από	κλασικά	αδενώματα7

γ.		Υπάρχουν	αντιφατικές	αναφορές	που	μπορεί	να	οφείλονται	στο	είδος	των	μελετηθέντων	φαρμάκων	(στα	οποία	ενδεχομένως	οι	MSI	όγκοι	αναπτύσσουν	
αντίσταση)16

δ.		Παρά	τα	υψηλότερα	ποσοστά	χαμηλής	διαφοροποίησης	και	τη	μάλλον	χειρότερη	ανταπόκριση	στη	χημειοθεραπεία,	οι	MSI	όγκοι	φαίνεται	να	έχουν	καλύτερη	
έκβαση17,25
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στο	αριστερό	κόλον	και	ορθό.	Η	συχνότητα	χα-
μηλής	διαφοροποίησης	(high	grade)	είναι	σχετικά	
χαμηλή,	 ενώ	 η	 συχνότητα	 προχωρημένου	 στα-
δίου	 σχετικά	 μεγαλύτερη	 -γεγονός	που	προφα-
νώς	 αντανακλάται	 σε	 αντίστοιχη	 προγνωστική	
επιβάρυνση.13,17,19,24	Ωστόσο,	η	ανταπόκριση	στη	
χημειοθεραπεία	θεωρείται	σχετικά	ικανοποιητική	
για	όγκους	αυτού	του	 τύπου,17	 αν	 και	απαιτεί-
ται	 περαιτέρω	 διερεύνηση	 του	 θέματος	 καθώς	
τα	υπάρχοντα	δεδομένα	 είναι	ανεπαρκή	 για	 να	
στηρίξουν	 αυτή	 τη	 θέση,	 σύμφωνα	 με	 μία	 σχε-
τικά	 πρόσφατη	 μετα-ανάλυση.24	 οι	 MSI	 όγκοι	
προέρχονται	 από	 οδοντωτούς	 πολύποδες,	 εμ-
φανίζονται	είτε	σε	μεγαλύτερη	ηλικία	(σποραδική	
μορφή)	είτε	σε	νεαρή	ηλικία	(<50	ετών)	(κληρο-
νομική	μορφή	HNPCC),	συνηθέστερα	σε	γυναίκες.	
Εντοπίζονται	 κυρίως	 στο	 δεξιό	 τμήμα	 του	 πα-
χέος	εντέρου	και	 εμφανίζουν	υψηλή	συχνότητα	
χαμηλής	διαφοροποίησης	αλλά	–παραδόξως–	και	
πρώιμου	σταδίου,	καταλήγοντας	να	έχουν	αρκε-
τά	καλύτερη	πρόγνωση.	ο	βαθμός	ανταπόκρισής	
τους	στη	χημειοθεραπεία	παραμένει	αδιευκρίνι-
στος	και	αμφιλεγόμενος.16,17,25

οι	 όγκοι	 CIMP/MSS,	 δηλαδή	 εκείνοι	 που	 ακο-
λουθούν	 τον	 μηχανισμό	 υπερμεθυλίωσης	 χωρίς	
τα	 γενετικά	 χαρακτηριστικά	 της	MSI	 (αλλά	 και	
χωρίς	 να	 εντάσσονται	στη	CIN),	παρουσιάζουν	
ορισμένες	κλινικοπαθολογικές	ομοιότητες	με	τους	
MSI	όπως:	μεγαλύτερη	ηλικία	και	συχνότητα	εμ-
φάνισης	στις	γυναίκες	αλλά	και	μεγαλύτερη	συ-
χνότητα	δεξιάς	εντόπισης	και	χαμηλής	διαφορο-
ποίησης.	Διαφέρουν	όμως	σε	ό,τι	αφορά	στη	συ-
χνότερη	εμφάνιση	με	προχωρημένο	στάδιο,	την	
κατ’	επέκταση	χειρότερη	πρόγνωση,	αλλά	και	τη	
σχετικά	καλύτερη	ανταπόκριση	στη	χημειοθερα-
πεία.17,18

Πέρα	από	τις	τεκμηριωμένες	συσχετίσεις	των	
CIN,	MSI	και	CIMP	με	την	επέκταση	της	νεοπλα-
σίας,	έχουν	αναφερθεί	ανάλογες	συσχετίσεις	με-
μονωμένων	 γενετικών	 (γονιδιακών/χρωματοσω-
ματικών)	μεταβολών:

–		Η	αδρανοποίηση	του	p53	και	η	απώλεια	ετερο-
ζυγωτίας	στο	χρωματόσωμα	17p	(17pLOH)	έχει	
συσχετισθεί	 με	 αριστερή	 εντόπιση	 του	 όγκου	
αλλά	και	με	προχωρημένο	στάδιο	και	χειρότερη	
πρόγνωση.26,27

–		Η	αδρανοποίηση	των	DCC/SMAD4	και	η	απώ-
λεια	 ετεροζυγωτίας	 στο	 χρωματόσωμα	 18	

(LOH18)	έχουν	επίσης	συσχετισθεί	με	προχωρη-
μένο	στάδιο	και	κακή	πρόγνωση.5,28

–		Ακόμη,	οι	μεταλλάξεις	του	K-ras	φαίνεται	να	προ-
διαθέτουν	σε	χειρότερη	έκβαση,29	χωρίς	όμως	να	
επηρεάζουν	την	ανταπόκριση	στη	χημειοθερα-
πεία	–	με	εξαίρεση	τις	νέες	στοχευμένες	θερα-
πείες	με	μονοκλωνικά	αντισώματα30	(βλ.	παρα-
κάτω).

–		Εκτός	των	p53,	DCC,	SMAD4	και	K-ras	(που	απο-
τελούν	βασικά	στοιχεία	του	μοντέλου	καρκινο-
γένεσης),	έχουν	περιγραφεί	συσχετίσεις	και	άλ-
λων	γονιδίων	με	την	επέκταση	της	νόσου.

–		ο	 υποδοχέας	 του	 αγγειακού	 ενδοθηλιακού	 αυ-
ξητικού	παράγοντα	 (vascular	 endothelial	 growth	
factor,	VEGF)	στο	χρωματόσωμα	6,	φαίνεται	να	
συσχετίζεται	 με	προχωρημένο	 στάδιο	 και	 κακή	
πρόγνωση,	 ενώ	 για	 τον	 υποδοχέα	 του	 επιδερ-
μικού	 αυξητικού	 παράγοντα	 (epidermal	 growth	
factor	receptor,	EGFR)	στο	χρωματόσωμα	7,	απαι-
τούνται	περισσότερες	μελέτες	για	τον	προσδιορι-
σμό	του	προγνωστικού	του	ρόλου.30	Αντίθετα,	το	
αντιαποπτωτικό	γονίδιο	Bcl-2	έχει	συσχετισθεί	με	
πρώιμο	στάδιο	και	καλύτερη	πρόγνωση.31

–		Έχει	επίσης	επιχειρηθεί	σε	μία	μετα-ανάλυση,	η	
συσχέτιση	του	συνόλου	των	χρωματοσωμικών	
μεταβολών	που	παρατηρούνται	 με	 τα	 διάφο-
ρα	στάδια	του	πρωτοπαθούς	όγκου	(A-D	κατά	
Dukes)	αλλά	και	με	τις	μεταστάσεις.32	Σε	συνδυ-
ασμό	και	με	προγενέστερες	μελέτες	κατεδείχθη	
μια	προοδευτική	αύξηση	των	συχνότερα	παρα-
τηρουμένων	 χρωματοσωμικών	 μεταβολών	 με	
την	εξέλιξη	της	νόσου	(όπως	έχουμε	ήδη	ανα-
φέρει),13,19	αλλά	και	συσχέτιση	κάποιων	μετα-
βολών	μόνο	με	τη	μεταστατική	νόσο	(και	όχι	με	
τον	πρωτοπαθή	όγκο).32	Επίσης,	διαπιστώθηκε	
σχετικά	παρόμοιο	 μοντέλο	 γενετικών	 μεταβο-
λών	για	τα	στάδια	B-D.19,32

8. Κλινικές εφαρμογές

8.1.  Προσδιορισμός περιπτώσεων υψηλού 
κινδύνου (κληρονομική νόσος)

Για	την	ανίχνευση	των	κληρονομικών	περιπτώ-
σεων	υπάρχουν	σήμερα	διαθέσιμες	τρεις	δοκιμα-
σίες	με	τις	εξής	προτεινόμενες	χρήσεις:33

1.		test	μεταλλάξεων	γονιδίου	APC	για	προσδιορι-
σμό	περιπτώσεων	FAP.
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2.		test	MSI	 σε	 όγκους	 ύποπτους	 (με	 κλινικά	 και	
ιστολογικά	κριτήρια)	για	HNPCC.

3.		test	μεταλλάξεων	γονιδίων	MMR	για	προσδιο-
ρισμό	περιπτώσεων	HNPCC.

Η	 συχνότερη	 υπάρχουσα	 σήμερα	 εφαρμογή	
αφορά	στα	άτομα	υψηλού	κινδύνου	για	HNPCC	
(περίπου	 3–6%	 του	 συνόλου	 του	 ορθοκολικού	
καρκίνου)	για	τα	οποία	έχουν	καθιερωθεί	τα	λε-
γόμενα	 Κριτήρια	 του	 Άμστερνταμ,	 που	 επιτρέ-
πουν	την	κλινική	διάγνωση.34

Κριτήρια	του	Άμστερνταμ	II	για	κλινικό	προσδι-
ορισμό	περιπτώσεων	HNPCC:
1.		Τουλάχιστον	3	άτομα	της	ίδιας	οικογένειας	με	
νόσο	σχετιζόμενη	με	τον	HNPCC	(ορθοκολικός	
καρκίνος,	καρκίνος	ενδομητρίου,	λεπτού	εντέ-
ρου,	ουρητήρα	ή	νεφρικής	πυέλου).

2.		Ένα	 τουλάχιστον	 άτομο,	 συγγενής	 πρώτου	
βαθμού,	των	άλλων	δύο.

3.		Εμπλοκή	 δύο	 (τουλάχιστον)	 διαδοχικών	 γενε-
ών.

4.		Ένα	 τουλάχιστον	 άτομο	 με	 ηλικία	<50	 ετών	
κατά	τη	διάγνωση.

5.		Αποκλεισμός	των	περιπτώσεων	FAP	(στον	ορ-
θοκολικό	καρκίνο).

6.		Ιστολογική	επιβεβαίωση	όλων	των	νεοπλασιών.

Σε	 αντίθεση	 με	 τα	 ανωτέρω,	 που	 πρέπει	 να	
συνυπάρχουν	 για	 να	 τεκμηριώσουν	 την	 κλι-
νική	 διάγνωση	 HNPCC,	 υπάρχουν	 επίσης	 οι	
Αναθεωρημένες	 κατευθυντήριες	 οδηγίες	 της	
Βηθεσδά,	κάθε	μία	από	τις	οποίες	αποτελεί	ένδει-
ξη	για	test	MSI	σε	ήδη	διαγνωσμένους	όγκους:35

–		Ηλικία	<50	ετών
–		Παρουσία	συγχρόνων	ή	μεταχρόνων	ορθοκολι-
κών	όγκων	ή	άλλων	εξω-κολονικών	νεοπλασμά-
των	(σχετικών	με	HNPCC)
–		Όγκος	με	ιστολογικά	χαρακτηριστικά	MSI	(χα-
μηλή	διαφοροποίηση,	δεξιά	εντόπιση)	σε	ηλικία	
<60	ετών
–		Ένας	τουλάχιστον	συγγενής	πρώτου	βαθμού	με	
νεόπλασμα	σχετικό	με	HNPCC	σε	ηλικία	μικρό-
τερη	των	50	ετών
–		Δύο	πρώτου	ή	δευτέρου	βαθμού	συγγενείς	με	
HNPCC	νεοπλάσματα,	ανεξαρτήτως	ηλικίας.

οι	προσδιοριζόμενες	με	βάση	τα	πιο	πάνω	κρι-
τήρια	περιπτώσεις	διαγνωσθέντος	καρκίνου	υπο-
βάλλονται	 σε	 test	MSI	 (ανοσοϊστοχημικής	 ή	 μο-

ριακής	ανάλυσης	του	όγκου),	που	ακολουθείται	
από	το	test	μεταλλάξεων	των	γονιδίων	MMR	που	
τεκμηριώνει	τη	διάγνωση	HNPCC.	Στη	συνέχεια	
υποβάλλονται	στο	 ίδιο	 test	 και	οι	πρώτου	βαθ-
μού	συγγενείς.	Η	παρακολούθηση	των	ασθενών	
και	των	οικογενειών	περιλαμβάνει	κολονοσκόπη-
ση	(ανά	1–2	έτη)	αλλά	και	τακτικό	έλεγχο	για	τα	
εξω-κολονικά	 νεοπλάσματα.	Στα	υγιή	μέλη	 των	
οικογενειών	συνιστάται	έναρξη	κολονοσκόπησης	
από	την	ηλικία	20–25	ετών	(εικ.	2).33

Για	τις	λιγότερο	συχνές	(σε	σχέση	με	το	HNPCC)	
περιπτώσεις	FAP,	το	γενετικό	test	APC	επιβεβαι-

Εικόνα 2.	Διερεύνηση	περιπτώσεων	υπόπτων	για	HNPCC.	Η	ακολουθούμενη	
διαδικασία	για	τη	διάγνωση	του	HNPCC	σε	ύποπτες	περιπτώσεις	ασθενών,	
περιλαμβάνει	αρχικά	το	test	MSI	στο	ιστολογικό	παρασκεύασμα	και	στη	συ-
νέχεια	το	γενετικό	test	MMR	για	τεκμηρίωση	της	διάγνωσης	στον	ασθενή	και	
τους	Α΄	βαθμού	συγγενείς	του.	Τα	αποτελέσματα	των	test	καθορίζουν	και	την	
περαιτέρω	παρακολούθηση	αυτών	των	οικογενειών.33 HNPCC:	Κληρονομικός	
μη	πολυποειδής	ορθοκολικός		καρκίνος
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ώνει	τη	διάγνωση	στον	ασθενή,	ενώ	συνιστάται	
και	για	τα	μέλη	της	οικογένειάς	του	από	την	ηλι-
κία	 10–12	 ετών.33	 Σημαντικός	 είναι	 και	 ο	 ενδο-
σκοπικός	έλεγχος	του	ανώτερου	πεπτικού,	ξεκι-
νώντας	από	ηλικία	20–25	ετών	(για	τη	διάγνωση	
συνοδών	 νεοπλασμάτων	 στομάχου-δωδεκαδα-
κτύλου).1,23	 Επί	 αδυναμίας	 (για	 οικονομικούς	 ή	
άλλους	λόγους)	πραγματοποίησης	του	test,	η	συ-
χνή	παρουσία	 της	συγγενούς	υπερτροφίας	 του	
μελάγχρου	 επιθηλίου	 του	 αμφιβληστροειδούς	
αποτελεί	 κριτήριο	 με	 υψηλή	 διαγνωστική	 ευαι-
σθησία.1	Η	γενετική	διάγνωση	της	FAP	επιβάλλει	
εντατική	παρακολούθηση	με	κολονοσκόπηση	και	
προφυλακτική	εγχείρηση	με	την	πρώτη	διάγνωση	
των	αδενωμάτων,	ενώ	για	τα	άτομα	με	αρνητικό	
APC	test	συνιστάται	η	συνήθης	παρακολούθηση	
για	 ορθοκολικό	 καρκίνο33	 (αν	 και	 ενδεχομένως	
απαιτείται	 σχετικά	 αυξημένη	 ετοιμότητα	 αφού	
παραμένουν	σε	κατηγορία	υψηλού	κινδύνου	ως	
συγγενείς	ατόμων	που	έχουν	νοσήσει).1

8.2.  Πρόγνωση/Πρόβλεψη ανταπόκρισης 
στη χημειοθεραπεία

Με	 τα	 σημερινά	 δεδομένα,	 καμία	 συγκεκριμένη	
γενετική	μεταβολή	δεν	έχει	κλινικά	καθιερωθεί	ως	
δείκτης	 πρόγνωσης	 (prognostic)	 ή	 ανταπόκρισης	
στη	χημειοθεραπεία	(predictive).	Ωστόσο,	ο	ρόλος	
της	MSI	και	της	απώλειας	ετεροζυγωτίας	του	χρω-
ματοσώματος	18q	(18q	LOH)	διερευνώνται	σε	προ-
οπτικές	μελέτες	που	βρίσκονται	σε	προχωρημένη	
φάση	εξέλιξης	(phase	III	trial).36,37	Τα	αποτελέσματά	
τους	ελπίζεται	ότι	θα	επιτρέψουν	τον	προσδιορι-
σμό	των	ασθενών	που,	με	βάση	το	συγκεκριμένο	
μοριακό	πρότυπο	 (MSI	ή	18qLOH	status),	αναμέ-
νεται	να	ωφεληθούν	από	τη	χημειοθεραπεία36	και	
μάλιστα	από	συγκεκριμένα	σχήματα.*

Επιπλέον,	πρόσφατα	 έχει	προταθεί	 ένα	προ-
γνωστικό	 test,	 το	 οποίο	 χρησιμοποιώντας	 τον	
συνδυασμό	 της	 έκφρασης	 7	 γονιδίων	 (μεταξύ	
αυτών	 το	C-myc)	 σε	 έναν	 όγκο,	 υπολογίζει	 την	
πιθανότητα	υποτροπής	(μετά	από	δυνητικά	θε-
ραπευτική	 επέμβαση)	 στο	 στάδιο	 ΙΙ	 της	 νόσου	
(Oncotype	Dx	colon	cancer	diagnostic	test).	Μέτρο	

της	πιθανότητας	 είναι	 το	 λεγόμενο	 «σκορ	 υπο-
τροπής»	(Recurrence	score,	RS)	που	υπολογίζεται	
με	βάση	τα	επίπεδα	έκφρασης	των	συγκεκριμέ-
νων	 γονιδίων	 συγκρινόμενα	 με	 εκείνα	 5	 άλλων	
γονιδίων	(Reference	genes).37	Η	επιβεβαίωση	της	
προγνωστικής	αξίας	και	η	επακόλουθη	εφαρμογή	
του,	θα	επιτρέψουν	τον	προσδιορισμό	των	περι-
πτώσεων	υψηλού	κινδύνου	και	τον	ανάλογο	προ-
σανατολισμό	της	αντιμετώπισης	 (επιθετικότερη	
θεραπεία,	εντατικότερη	παρακολούθηση).

8.3. Θεραπευτικές εφαρμογές

Έχουν	 ήδη	 εισαχθεί	 στην	 αντιμετώπιση	 της	
μεταστατικής	 νόσου	 στοχευμένες	 θεραπείες	 με	
τα	μονοκλωνικά	αντισώματα	bevacizumab	(αντι-
VEGF),	 cetuximab	 (αντι-EGFR)	 και	 panitumumab	
(αντι-EGFR).	Τα	συγκεκριμένα	φάρμακα	μπορεί	να	
χρησιμοποιηθούν	μόνα	 (τα	δύο	τελευταία)	ή	σε	
συνδυασμό	με	την	κλασική	χημειοθεραπεία.5,30,36	
Ιδιαίτερα	ενδιαφέρον	είναι	το	ότι	η	αποτελεσμα-
τικότητα	της	αντι-EGFR	θεραπείας	επηρεάζεται	
από	άλλα	γονίδια,	όπως	το	K-ras,	του	οποίου	η	
μετάλλαξη	εξουδετερώνει	τη	δράση	της	συγκεκρι-
μένης	αγωγής.30,36,37	Ανάλογη	επίπτωση	φαίνεται	
να	 έχουν	 μεταβολές	 και	 άλλων	 γονιδίων	 όπως	
τα	BRAF	και	PTEN,	γεγονός	που	καταδεικνύει	τη	
σημασία	της	αλληλεπίδρασης	των	διαφόρων	με-
ταβολών	στην	εξέλιξη	της	νόσου,37	αλλά	και	της	
πολυπλοκότητας	της	νεοπλασματικής	διαδικασί-
ας	με	αλληλοεπικαλύψεις	ανάμεσα	στις	διάφορες	
ογκογενετικές	οδούς.38	

Μία	άλλη	θεραπευτική	προοπτική	αφορά	στα	
μη	στεροειδή	αντιφλεγμονώδη	φάρμακα	(NSAID)	
που	δρουν	αναστέλλοντας	την	κυκλοοξυγενάση-2	
(COX-2),	ένα	ένζυμο	με	κεντρικό	ρόλο	στον	μετα-
βολισμό	του	αραχιδονικού	οξέος	και	τη	σύνθεση	
των	προσταγλαδινών.1,39	Έχει	παρατηρηθεί	–σε	
μεγάλο	ποσοστό	 ορθοκολικών	 αδενωμάτων	 και	
καρκινωμάτων–	υπερέκφραση	του	γονιδίου	COX-
2	 (δηλαδή	 αυξημένη	 παρουσία	 της	 παραγόμε-
νης	πρωτεΐνης)	και	θεωρείται	πιθανή	η	εμπλοκή	
του	 στη	 φάση	 εξέλιξης	 του	 αδενώματος.10	 Με	
την	 αναστολή	 της	 COX-2,	 τα	 NSAID	 φαίνεται	
ότι	 ελαττώνουν	 τον	 κίνδυνο	 ανάπτυξης	 καρκί-
νου	(μειώνοντας	τον	αριθμό	και	το	μέγεθος	των	
αδενωμάτων)	αλλά	απαιτείται	περαιτέρω	μελέτη	
της	δράσης	τους	καθώς	φαίνεται	 να	 εξαρτάται	
από	παράγοντες	όπως	η	εντόπιση	του	όγκου	(η	
υπερέκφραση	 της	 COX-2	 είναι	 συχνότερη	 στο	

*	οι	MSI	όγκοι	φαίνεται	να	μην	ανταποκρίνονται	στη	θε-
ραπεία	με	5-FU	 (+λευκοβορίνη	ή	λεβαμιζόλη),	ενώ	η	
προσθήκη	οξαλιπλατίνης	στο	σχήμα	μπορεί	να	βελτι-
ώσει	τα	ποσοστά	επιβίωσης37
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αριστερό	τμήμα	του	εντέρου).40	Επίσης,	για	την	
ενδεχόμενη	 ευρεία	 προληπτική	 εφαρμογή	 τους	
στον	γενικό	πληθυσμό	με	μέσο	κίνδυνο	ορθοκο-
λικού	καρκίνου,	θα	πρέπει	να	συνεκτιμηθούν	και	
άλλοι	 παράγοντες,	 όπως	 οι	 παρενέργειες	 αλλά	
και	το	κόστος.	οι	τελευταίες	μελέτες	φαίνεται	να	
είναι	ενθαρρυντικές	προς	αυτή	την	κατεύθυνση,	
χωρίς	όμως	να	υπάρχει	–προς	το	παρόν–	σύστα-
ση	για	μια	τέτοια	εφαρμογή.41

9. Συμπέρασμα

Η	καρκινογένεση	στο	παχύ	έντερο	εξελίσσεται	
μέσα	 από	 μία	 σειρά	 γενετικών	 μεταβολών	που	
συνδέονται	 με	 την	 προοδευτική	 μετάβαση	 από	

το	φυσιολογικό	επιθήλιο	στον	κακοήθη	όγκο	(ακο-
λουθία	 αδενώματος-καρκινώματος).	 Ωστόσο,	 η	
νεοπλασματική	διαδικασία	είναι	 ιδιαίτερα	πολύ-
πλοκη	 και	 επιτελείται	 μέσα	από	 διαφορετικούς	
ογκογενετικούς	μηχανισμούς,	με	ιδιαίτερα	μορια-
κά	και	κλινικοϊστολογικά	χαρακτηριστικά.	οι	κλι-
νικές	εφαρμογές	της	μοριακής	βιολογίας	περιλαμ-
βάνουν	γενετικά	 test	 για	τον	προσδιορισμό	των	
κληρονομικών	μορφών	της	νόσου,	αλλά	και	στο-
χευμένες	θεραπείες	με	μονοκλωνικά	αντισώματα	
για	τον	μεταστατικό	καρκίνο.	Η	καθιέρωση	μορι-
ακών	δεικτών	για	την	πρόγνωση	και	την	ανταπό-
κριση	στη	χημειοθεραπεία	φαίνεται	να	αποτελεί	
το	επόμενο	βήμα	και	μια	λογική	προσδοκία	για	το	
κοντινό	μέλλον.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για περισσότερο από έναν αιώνα οι εντε
ρόκοκκοι προβληματίζουν τους ερευνητές αφενός ως 
προς την ταξινόμηση, την παθογονικότητα, την επιδη
μιολογία, την ανθεκτικότητά τους στα αντιμικροβια
κά, και αφετέρου τη διασπορά τους στο περιβάλλον. 
Οι εντερόκοκκοι αποτελούν μέρος της φυσιολογικής 
εντερικής χλωρίδας ανθρώπων και ζώων. Έχουν τη 
δυνατότητα να επιβιώνουν στο υδάτινο περιβάλλον 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτω από αντίξοες, 
σε μερικές περιπτώσεις, περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Ιδιαίτερα με την παράλληλη παρουσία άλλων μικρο
οργανισμών έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσουν 
γενετικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει γονίδια μολυ
σματικότητας και ανθεκτικότητας στα αντιμικροβι
ακά. Οι εντερόκοκκοι αποτελούν σημαντικό δείκτη 
κοπρανώδους μόλυνσης του περιβάλλοντος και για 
τον λόγο αυτόν κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχός τους 
στο πόσιμο νερό, στα νερά αναψυχής, καθώς και στα 
τρόφιμα. Στον άνθρωπο προκαλούν βακτηριαιμία, 
ενδοκαρδίτιδα και λοιμώξεις του ουροποιητικού, ενώ 
μπορούν επίσης να απομονωθούν από τραύματα, κα
θετήρες ή να προκαλέσουν μετεγχειρητικές λοιμώξεις. 
Μέχρι και τη δεκαετία του ’90, οι ερευνητές πίστευαν 
πως οι λοιμώξεις αυτές προκαλούνταν κυρίως από 
εντερόκοκκους της φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας 
των ασθενών. Με την ανάπτυξη μοριακών μεθόδων 
έχει καταδειχθεί πως μέσο διασποράς τους μπορεί να 
είναι και το περιβάλλον, γεγονός που καθιστά τη με
λέτη της οικολογίας τους και την επιδημιολογική τους 
επιτήρηση ζωτικής σημασίας έργο για τη Δημόσια 
Υγεία.

Enterococci

in the environment 
Epidemiology 

and public health

S. Fillipidou, A. Vantarakis

Environmental Microbiology Unit, Department of Public 
Health, Medical School, University of Patras, Patra, 
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ABSTRACT For more than a century, there is concern 
among scientists about enterococcal taxonomy, patho
genicity, epidemiology and microbial susceptibility, but 
also about spreading in the environment, since it is highly 
related to Public Health. Enterococci are part of the nat
ural intestinal microflora in human and animals, and 
they can survive in water environment for a long period 
of time under extreme conditions. Especially under the 
presence of other microorganisms, they exchange genes 
of virulence and antimicrobial resistance. Enterococci 
are important fecal pollution indicators in environmen
tal samples and for this reason their detection in potable 
and recreational water as well as in food is considered 
necessary. In humans, enterococci cause bacteremia, en
docarditis and urinary tract infections. They can also be 
isolated from trauma and catheters or cause postsurgi
cal infections. Until ’90s, scientists believed that these 
infections are caused by enterococci originating from the 
natural intestinal flora.  Since the development of mo
lecular methods, it has been shown that enterococci can 
be spread through the environment. This observation 
makes their ecology and epidemiological surveillance a 
vitally important issue for Public Health protection.
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1. Γενικά 

1.1.  Ιστορική αναδρομή και ταξινόμηση 
των εντεροκόκκων

Στα	 τέλη	 του	 19ου	 αιώνα	περιγράφηκε	 από	
τον	Thiercelin	(1899)	ένα	στέλεχος	μικρόκοκκου	
ως	 «στρεπτόκοκκος	 εντερικής	 προέλευσης»,	
το	 οποίο	 ονομάστηκε	 εντερόκοκκος,	 ακριβώς	
για	 να	 δειχθεί	 η	 εντερική	 του	 προέλευση.1	 οι	
εντερόκοκκοι	 ταξινομήθηκαν	το	1933,	από	την	
Lancefield,	ως	στρεπτόκοκκοι	D,	επειδή	παρου-
σιάζουν	αντιγόνο	στην	επιφάνεια	του	κυτταρι-
κού	τους	τοιχώματος,	το	οποίο	προκαλεί	αντι-
γονικότητα	 τύπου	 D,	 ενώ	 άλλοι	 στρεπτόκοκ-
κοι	φέρουν	αντιγόνα	όπως	Α,	Β,	C,	 E,	 κ.λπ.	Το	
αντιγόνο	αυτό	δεν	είναι	πολυσακχαρίτης,	όπως	
αυτά	των	υπολοίπων	στρεπτοκόκκων	αλλά	τει-
χοϊκό	 οξύ.2	 To	 1937	 o	 Sherman	 κατέταξε	 τους	
στρεπτόκοκκους	στις	ακόλουθες	τέσσερεις	ομά-
δες:	στρεπτόκοκκοι	εντερικής	προέλευσης	(εντε-
ρόκοκκοι),	στρεπτόκοκκοι	γαλακτοκομικών	προ-
ϊόντων	(λακτόκοκκοι),	πυογενείς	στρεπτόκοκκοι	
και	 στρεπτόκοκκοι	 μολυσματικής	 ομάδας.3	 Το	
1985,	οι	Ludwig	et	al	έδειξαν	σε	μελέτη	τους	ότι	
οι	εντερόκοκκοι,	οι	λακτόκοκκοι	και	οι	υπόλοιποι	
στρεπτόκοκκοι,	 διαφέρουν	σημαντικά	ως	προς	
την	αλληλουχία	του	16S	rRNA.4	Με	την	ανάπτυ-
ξη	των	μοριακών	τεχνικών	διαπιστώθηκε	ότι	οι	
εντερόκοκκοι	 παρουσιάζουν	 μικρή	 μόνο	 ομοιό-
τητα	με	τους	υπόλοιπους	στρεπτόκοκκους	και	
ταξινομούνται	πλέον	ως	ξεχωριστό	γένος,	αυτό	
των	εντεροκόκκων.

Το	γένος	των	εντεροκόκκων	ανήκει	στην	οικο-
γένεια	 Enterococcaceae	 και	 φέρει	 περισσότερα	
από	28	είδη:	E. avium,	E. gilvus,	E. malodoratus,	E. 
pallens,	E. pseudoavium,	E. raffinosus,	E. saccharo-
lyticus,	Enterococcus sp CDC PNS-E-3,	E. faecalis,	E. 
faecium,	E. casseliflavus,	E. gallinarum,	E. mundtii,	
E. haemoperoxidus,	Enterococcus sp CDC PNS-E-2,	
E. dispar,	E. durans,	E. hirae,	E. ratti,	E. villorum,	E. 
asini,	 E. cecorum,	 E. sulfurous,	 E. phoeniculicola,	
Enterococcus sp CDC PNS-E-1,	 E. columbae,	 E. 
canis,	 E. moraviensis.5	 Τα	 είδη	 αυτά	 ταξινομού-
νται	από	ορισμένους	ερευνητές	σε	ομάδες,	με	βά-
ση	την	ανάλυση	γονιδιακής	ομοιότητας	του	16S	
rRNA	τους.	Κατά	τον	Williams,	διαχωρίζονται	οι	
ομάδες	 faecium,	 avium,	 gallinarum,	 cecorum	 και	

ομάδα	με	τα	υπόλοιπα	είδη,16	ενώ	κατά	τον	Klein,	
σχηματίζονται	οι	ομάδες	faecalis,	faecium,	avium,	
casseliflavus,	cecorum,	dispar	 και	 saccharolyticus.7	
Πρόσφατα,	 το	2007,	 οι	 Sukontasing	 et	 al	περιέ-
γραψαν	 ένα	 νέο	 στέλεχος	 εντερόκοκκου,	 τον	 Ε. 
camelliae,	τον	οποίο	και	απομόνωσαν	από	φύλλα	
τσαγιού,	στην	Ταϊλάνδη.8

1.2. Μορφολογία και χαρακτηριστικά

οι	 Εντερόκοκκοι	 είναι	 Gram-θετικά	 βακτήρια,	
δεν	 δίνουν	 θετική	 αντίδραση	 καταλάσης,	 υδρο-
λύουν	την	εσκουλίνη	σε	θρεπτικό	υλικό	40%	χο-
λής	 (bile-aesculin	 agar),	 συνήθως	 είναι	 δυνητικά	
αναερόβια	και	μπορούν	να	αναπτυχθούν	σε	6,5%	
NaCl,	στους	10	°C	και	στους	45	°C.9	 Επιπλέον,	
μπορούν	να	επιβιώσουν	σε	σχετικά	μεγάλο	εύρος	
τιμών	pH,	το	οποίο	κυμαίνεται	από	4,6	έως	9,9,	
με	βέλτιστη	τιμή	εκείνη	του	7,5.	Είναι	σφαιρικοί	
ή	ωοειδείς	μονοκύτταροι	οργανισμοί,	με	διάμετρο	
από	0,2	έως	2,5	μm,	ενώ	συχνά	εμφανίζονται	ως	
διπλόκοκκοι	ή	σπανιότερα	δημιουργούν	αλυσίδες.	
Δε	διαθέτουν	έλυτρο	και	βλεφαρίδες.	Επιπλέον,	
δεν	σχηματίζουν	σπόρια.	Είναι	ακίνητα	βακτήρια	
εκτός	από	τα	E. gallinarum	και	E. casseliflavus,	τα	
οποία	υπό	ορισμένες	περιβαλλοντικές	συνθήκες	
κινούνται.10,11

οι	περιβαλλοντικοί	 εντερόκοκκοι	σε	 εκλεκτικό	
θρεπτικό	υλικό	Slanetz	&	Bartley	σχηματίζουν	τυ-
πικές	 ερυθρές,	 καστανόχρωμες	 ή	 ροζ	 αποικίες,	
ενώ	ενδέχεται	να	σχηματίσουν	αποικίες	κόκκινες	
στο	κέντρο	και	 ροζ	στην	περιφέρεια.	ορισμένα	
είδη	προκαλούν	α-αιμόλυση,	κάποια	άλλα	β-αιμό-
λυση,	ενώ	μερικά	δεν	είναι	αιμολυτικά.	

Τα	 διάφορα	 είδη	 των	 εντεροκόκκων	 δίνουν	
κάποιες	 χαρακτηριστικές	αντιδράσεις,	 οι	 οποί-
ες	χρησιμεύουν	και	στον	διαχωρισμό	τους	από	
άλλα	γένη	της	οικογένειας	των	Enterococcacea.	
Τα	περισσότερα	είδη	δε	διασπούν	την	αδοσιτό-
λη,	δίνουν	θετική	την	αντίδραση	της	υδρόλυσης	
της	L-πυρολιδονυλ-2-ναφθυλαμίδης	και	δεν	πα-
ράγουν	αέριο	κατά	τον	μεταβολισμό	της	γλυκό-
ζης.	Για	τον	διαχωρισμό	τους	σε	επίπεδο	είδους	
ακολουθούνται	 οι	 δοκιμασίες	 διάσπασης	 της	
αραβινόζης,	της	μαννιτόλης,	της	λακτόζης,	της	
ραφινόζης,	της	σουκρόζης,	της	σορβιτόλης	και	
της	σακχαρόζης.
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1.3. Γενετική των εντεροκόκκων

Σύμφωνα	με	τις	μέχρι	σήμερα	καταχωρημένες	
νουκλεοτιδικές	αλληλουχίες	στελεχών	εντεροκόκ-
κων	στις	διεθνείς	βάσεις	δεδομένων,	το	γενετικό	
τους	υλικό	αποτελείται	από	κυκλικό	DNA	μεγέ-
θους	2,7-3,3	Μbp,	ενώ	διαθέτουν	τρεις	βασικούς	
μηχανισμούς	 ανταλλαγής	 γενετικού	 υλικού,	 τα	
πλασμίδια,	τα	τρανσποζόνια	και	τις	αλληλουχίες	
ένθεσης.	Το	γενετικό	αυτό	υλικό	περιέχει	γονίδια	
που	 κωδικοποιούν	 χαρακτηριστικά	 σχετικά	 με	
την	αντιγραφή	και	τη	μεταφορά	του	πλασμιδίου,	
την	ανθεκτικότητα	σε	αντιμικροβιακά	και	τον	με-
ταβολισμό	ποικίλων	 υποστρωμάτων.	 Επιπλέον,	
περιλαμβάνει	 γονίδια	 τα	 οποία	 κωδικοποιούν	
μολυσματικούς	παράγοντες	και	γονίδια	αντίστα-
σης	 σε	 αντιμικροβιακά.11	οι	παράγοντες	 αυτοί,	
οι	 οποίοι	 και	 καθορίζουν	 την	 παθογονικότητα	
των	εντεροκόκκων,	ουσιαστικά	εξυπηρετούν	την	
ανάγκη	επιβίωσης	του	μικροοργανισμού:	Από	τη	
στιγμή	που	προσβάλλει	τον	ξενιστή	του,	ο	εντε-
ρόκοκκος	πρέπει	να	προσαρμοστεί	σε	ένα	νέο	και	
«αφιλόξενο»	για	αυτόν	περιβάλλον,	όπου	υπάρ-
χει	περιορισμένη	πηγή	 τροφής	 και	 διαφορετικό	
pH,	ενώ	πρέπει	να	αντιμετωπίσει	και	την	άμυνα	
του	ξενιστή.	Για	να	καταφέρει	να	επιβιώσει,	εκ-
φράζει	πρωτεΐνες	οι	οποίες	του	επιτρέπουν	να	
προσδένεται	στα	κύτταρα	του	ξενιστή	και	στην	
εξωκυττάρια	ουσία,	να	διεισδύει	στους	ιστούς,	να	
διαφεύγει	 του	 ανοσοποιητικού	 συστήματος	 και	
να	προκαλεί	 βλάβη	στον	 ξενιστή	 μέσω	τοξινών	
που	εκκρίνει.12

Η	κυτταρολυσίνη	είναι	η	πρώτη	και	η	πιο	κα-
λά	 μελετημένη	 πρωτεΐνη	 των	 εντεροκόκκων	
που	 λειτουργεί	ως	 μολυσματικός	παράγοντας.	
Περιγράφηκε	για	πρώτη	φορά	από	τον	Todd	το	
1934,13	και	έγινε	γνωστή	ως	αιμολυσίνη,	για	την	
χαρακτηριστική	αιμόλυση	που	προκαλεί	ο	εντε-
ρόκοκκος	όταν	καλλιεργηθεί	σε	αιματούχο	άγαρ.	
Σήμερα,	χαρακτηρίζεται	ως	κυτταρολυσίνη	κα-
θώς	μπορεί	να	προκαλέσει	τη	λύση	πολλών	κυτ-
ταρικών	τύπων	και	όχι	μόνο	των	ερυθροκυττά-
ρων.	Για	την	ολοκληρωμένη	δράση	της	κυτταρο-
λυσίνης	 είναι	 απαραίτητα	 τέσσερα	 γονίδια,	 το	
CylA,	 το	 οποίο	 κωδικοποιεί	 τον	 ενεργοποιητή	
της	λυσίνης,	το	CylB,	 το	οποίο	συμβάλλει	στην	
έκκριση	της	κυτταρολυσίνης	από	το	βακτηριακό	
κύτταρο,	το	CylM	που	κωδικοποιεί	μια	πρωτεΐ-

νη	απαραίτητη	για	την	ωρίμανση	του	πρόδρο-
μου	μορίου	της	κυτταρολυσίνης	και	το	CylL,	το	
οποίο	 κωδικοποιεί	 την	 ίδια	 τη	 λυσίνη.11	Η	 επι-
φανειακή	πρωτεΐνη	που	είναι	υπεύθυνη	για	την	
προσκόλληση	στα	επιθηλιακά	κύτταρα	του	ξε-
νιστή	καθώς	και	για	τη	δημιουργία	συσσωματω-
μάτων	είναι	η	Agg	(aggregation	substance).	H	Agg	
διευκολύνει	 τη	 σύνδεση	 δύο	 βακτηριακών	 κυτ-
τάρων	για	την	ανταλλαγή	του	γενετικού	υλικού.	
Εκφράζεται	στην	επιφάνεια	του	βακτηρίου-δότη	
και	το	υπεύθυνο	γονίδιο	για	τη	σύνθεσή	της	βρί-
σκεται	συνήθως	σε	πλασμίδια.11,14–16	Εκτός	από	
την	 πρωτεΐνη	 Agg,	 έχουν	 απομονωθεί	 επίσης	
πολλές	επιφανειακές	ή	εκκρινόμενες	πρωτεΐνες	
οι	οποίες	σχετίζονται	με	τον	αποικισμό	τού	επι-
θηλίου.	Η	πρωτεΐνη	Ace	συμβάλλει	επίσης	στην	
ικανότητα	προσκόλλησης	του	μικροοργανισμού,	
αφού	 προσδένεται	 ειδικά	 στο	 κολλαγόνο	 της	
εξωκυττάριας	ουσίας.17	Το	γονίδιο	GelE	κωδικο-
ποιεί	μια	εξωκυττάρια	μεταλλο-ενδοπεπτιδάση,	
η	οποία	εκκρίνεται	και	αλληλεπιδρά	με	υδρόφο-
βα	και	αδιάλυτα	υποστρώματα.18	οι	υδρόφιλες	
πρωτεΐνες	 του	 κυτταρικού	 τοιχώματος	 EfaAfs	
και	AfaAfm	συμβάλλουν	στην	προσκόλληση	του	
βακτηρίου	στο	επιθήλιο.19

Το	 γονίδιο	 Esp	 κωδικοποιεί	 μια	 εντεροκοκκι-
κή	 επιφανειακή	πρωτεΐνη	 (Enterococcus	 surface	
protein,	 Esp),	 η	 οποία	 απομονώνεται	 συνήθως	
από	τα	πιο	μολυσματικά	στελέχη	εντεροκόκκων	
και	 συμβάλλει	 στη	 μη	 αναγνώρισή	 του	 από	 το	
ανοσοποιητικό	σύστημα	του	ασθενούς.14	οι	εντε-
ρόκοκκοι	που	δεν	φέρουν	πλασμίδια,	φέρουν	στο	
βακτηριακό	χρωμόσωμα	γονίδια	τα	οποία	εκφρά-
ζουν	 φερομόνες,	 ώστε	 να	 προσελκύσουν	 άλλα	
βακτήρια-δότες	 πλασμιδίου.	 Αλλά	 και	 σε	 εντε-
ρόκοκκους	 δότες,	 στο	 πλασμιδιακό	 DNA	 τους,	
υπάρχουν	γονίδια	που	κωδικοποιούν	πρωτεΐνες	
οι	οποίες	συμβάλλουν	στη	διευκόλυνση	της	σύν-
δεσης	των	διακυτταρικών	επαφών	για	την	ανταλ-
λαγή	πλασμιδίων.	Λόγω	των	γονιδίων	αυτών,	τα	
βακτήρια	μπορούν	να	ανταλλάσσουν	παράγοντες	
αντοχής	και	μολυσματικότητας.20

Η	παθογένεια	των	εντεροκόκκων	σχετίζεται	με	
την	παρουσία	αυτών	των	μολυσματικών	παρα-
γόντων	στο	γονιδίωμά	τους.	Τα	στελέχη	που	προ-
καλούν	 βακτηριαιμία	 φέρουν	 πάντα	 το	 γονίδιο	
Esp,	ενώ	αυτά	που	προκαλούν	ενδοκαρδίτιδα	φέ-
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ρουν	την	επιφανειακή	πρωτεΐνη	EfaA.	Πολλαπλοί	
μολυσματικοί	παράγοντες	ανιχνεύονται	σε	στελέ-
χη	που	σχετίζονται	με	άλλες	λοιμώξεις,	όπως	του	
ουροποιητικού.21

1.4. Παθογένεια των εντεροκόκκων

Σύμφωνα	 με	 τη	 διεθνή	 βιβλιογραφία,	 οι	 εντε-
ρόκοκκοι	 ενέχονται	 σε	 πλήθος	 λοιμώξεων:	
Ενδοκαρδίτιδα,	 βακτηριαιμία,	 λοιμώξεις	 του	 ου-
ροποιητικού,	εκκολπωματίτιδα	του	παχέος	εντέ-
ρου,	 προστατίτιδα,	 κολπίτιδα.	 Εντερόκοκκος,	
κυρίως	του	είδους	faecium,	έχει	απομονωθεί	από	
αίμα	ή	εγκεφαλονωτιαίο	υγρό	από	περιστατικά	
μηνιγγίτιδας	και	 νεογνικής	μηνιγγίτιδας.22	 Τέλος,	
στελέχη	εντεροκόκκων	έχουν	βρεθεί	και	στη	στο-
ματική	 κοιλότητα,	 όπου	 αναπτύσσουν	 βιομεμ-
βάνες	ανάμεσα	στα	δόντια	και	προστατεύονται	
από	την	οδοντική	πλάκα.	Σε	περιπτώσεις	χρονί-
ων	φλεγμονών	της	στοματικής	κοιλότητας	μπο-
ρούν	να	προκαλέσουν	βακτηριαιμία.23

2. Οικολογία των εντεροκόκκων

ο	ρόλος	 της	περιβαλλοντικής	 μικροβιολογίας,	
της	 μελέτης	 δηλαδή	 των	 μικροοργανισμών	 στο	
περιβάλλον,	 είναι	 εξαιρετικά	 σημαντικός	 για	 τη	
Δημόσια	Υγεία.	Για	να	περιοριστεί	ή	να	εξαλειφθεί	
μια	ασθένεια	πρέπει	να	είναι	γνωστό	πώς	μπορεί	
ο	μικροοργανισμός	που	την	προκαλεί	να	περιορι-
στεί	ή	να	εξουδετερωθεί	στο	νερό,	το	έδαφος,	τα	
τρόφιμα,	τον	αέρα	και	τις	επιφάνειες.	Για	να	γίνει	
αυτό,	πρέπει	να	είναι	κατανοητός	ο	ρόλος	του	μι-
κροοργανισμού	στο	περιβάλλον.24

οι	 εντερόκοκκοι	 είναι	 μέλη	 της	 φυσιολογικής	
χλωρίδας	 του	 επιθηλίου	 του	 εντέρου	 στον	 άν-
θρωπο	και	τα	ζώα.	Αποτελούν	περίπου	το	0,01%	
της	εντερικής	χλωρίδας,	όμως	ο	απόλυτος	αριθ-
μός	 τους	ποικίλλει,	 ανάλογα	με	 τις	 διατροφικές	
συνήθειες,	το	περιβάλλον	και	τη	γεωγραφική	κα-
τανομή.11,25	Αποβάλλονται	μέσω	των	κοπράνων	
σε	πολύ	μεγάλες	ποσότητες,	που	φτάνουν	μέχρι	
και	108	CFU/g	κοπράνων.26	Αν	και	στο	έντερο	οι	
εντερόκοκκοι	 είναι	 αυτόχθονοι	 μικροοργανισμοί	
και	μάλιστα	μη	παθογόνοι,	οπουδήποτε	στο	πε-
ριβάλλον	είναι	αλλόχθονοι	και	η	παρουσία	τους	
εκεί	σηματοδοτεί	κοπρανώδη	μόλυνση.27

2.1. Διασπορά και μετάδοση των εντεροκόκκων

Μέχρι	τη	δεκαετία	του	΄90,	κυριαρχούσε	η	αντί-
ληψη	ότι	η	λοίμωξη	από	εντερόκοκκο	προέκυπτε	
ενδογενώς,	 μέσω	της	 μη	φυσιολογικής	αύξησης	
του	 αριθμού	 των	 εντεροκόκκων	 στην	 εντερική	
χλωρίδα	 ή/και	 της	 μετανάστευσής	 τους	στο	αί-
μα	και	σε	άλλους	ιστούς.	Σειρά	μελετών,	όπως	η	
μελέτη	ζεύγους	συζύγων	με	ενδοκαρδίτιδα,	από	
τους	 οποίους	 απομονώθηκε	 το	 ίδιο	 στέλεχος,	
έχουν	δείξει	ότι	μπορεί	να	υπάρξει	και	εξωγενής	
λοίμωξη,	 με	 άμεση	 μετάδοση	 από	 άνθρωπο	 σε	
άνθρωπο25	ή	από	τα	ζώα	στον	άνθρωπο,28	είτε	
έμμεσα	με	 την	 κατανάλωση	μολυσμένου	 τροφί-
μου	ή	νερού.29

Η	 πηγή	 προέλευσης	 των	 εντεροκόκκων	 είναι	
ο	 γαστρεντερικός	 σωλήνας	 των	 ανθρώπων	 και	
ζώων.	Από	εκεί	αποβάλλονται	και	μεταδίδονται	
στο	 περιβάλλον	 μέσω	 των	 στερεών	 και	 υγρών	
αποβλήτων.	 Μέσω	 των	 αστικών	 αποβλήτων	
μολύνονται	τα	υπόγεια	και	επιφανειακά	ύδατα,	
που	χρησιμοποιούνται	είτε	για	άρδευση	είτε	για	
υδροδότηση,	αλλά	και	οι	θάλασσες	ως	αποδέκτες	
των	 επεξεργασμένων	 λυμάτων	 των	 βιολογικών	
καθαρισμών.	

ο	άνθρωπος	μπορεί	να	αποτελέσει	και	ο	ίδιος	
πηγή	 εξάπλωσης	των	 εντεροκόκκων.	Σε	 κολυμ-
βητικές	δεξαμενές	έχουν	βρεθεί	και	απομονωθεί	
εντερόκοκκοι	 οι	 οποίοι	 προέρχονται	 απευθείας	
από	το	σώμα	των	κολυμβητών.	Σε	περιπτώσεις	
κακής	προσωπικής	υγιεινής,	οι	εντερόκοκκοι	μπο-
ρούν	να	μολύνουν	επιφάνειες	καθώς	και	έτοιμα	
προς	βρώση	 τρόφιμα,	αλλά	 και	άλλους	ανθρώ-
πους.	

Πέραν	της	επιμόλυνσης	μέσω	των	χειριστών,	
τα	τρόφιμα	μπορούν	να	μολυνθούν	από	εντερό-
κοκκους	με	ποικίλους	τρόπους.	Όταν	πρόκειται	
για	 φρούτα	 και	 λαχανικά,	 τα	 οποία	 κατανα-
λώνονται	ωμά,	 η	 μόλυνση	 μπορεί	 να	προέλθει	
από	το	 χώμα	ή	 το	 νερό,	 κατά	την	 καλλιέργεια	
του	φυτού,	είτε	κατά	την	επεξεργασία	και	την	
παρασκευή	του,	μέσω	της	χρήσης	μολυσμένου	
νερού	ή	λόγω	κακής	υγιεινής	του	προσωπικού.	
ο	τρόπος	μετάδοσης	στο	κρέας,	το	γάλα	και	τα	
λαχανικά	που	 μαγειρεύονται,	 είναι	 σχεδόν	πα-
ρόμοιος.	Η	μη	τήρηση	συνθηκών	υγιεινής	σε	μο-
νάδες	παραγωγής,	επεξεργασίας	και	μεταποίη-
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σης,	συμβάλλει	στην	εξάπλωση	του	παθογόνου.	
Πρόσφατες	μελέτες	έχουν	δείξει	ότι	τα	έντομα	
μπορούν	να	παίζουν	επίσης	ενδιάμεσο	ρόλο	στη	
μετάδοση	του	εντεροκόκκου,	αφού	μπορούν	να	
μεταφέρονται	από	τα	περιττώματα	ανθρώπων	
και	ζώων	στα	εκτεθειμένα	τρόφιμα	και	να	μετα-
φέρουν	το	βακτήριο.30–33	Συνοπτικά,	η	μετάδοση	
των	εντεροκόκκων	στο	περιβάλλον	παρουσιάζε-
ται	στην	εικόνα	1.	

2.2. Εντερόκοκκοι στο νερό 

οι	 εντερόκοκκοι	 μπορούν	 να	 επιβιώσουν	 στο	
νερό	για	μεγάλο	χρονικό	διάστημα,	το	οποίο	μά-
λιστα	είναι	μεγαλύτερο	από	εκείνο	της	E. coli	και	
των	υπόλοιπων	εντεροβακτηριοειδών.	Επιπλέον,	
δεν	αυξάνουν	τον	αριθμό	τους,	καθώς	δεν	πολ-
λαπλασιάζονται	στο	υδάτινο	περιβάλλον	ή	εκτός	
του	ανθρωπίνου	σώματος.	Βασικό	χαρακτηριστι-
κό	τους	είναι	ότι	μπορούν	να	επιβιώσουν	σε	αντί-
ξοες	συνθήκες,	αλλά	επιπλέον	και	υπό	συνθήκες	
περιβαλλοντικών	πιέσεων.	

Εντερόκοκκοι	έχουν	απομονωθεί	από	επιφανει-
ακά	ύδατα	και	ύδατα	αναψυχής,	όπως	επίσης	και	
από	πόσιμο	και	νερό	άρδευσης.	Τόσο	στο	εξωτε-
ρικό	όσο	και	στη	χώρα	μας,	έχει	φανεί	η	συσχέτι-
ση	των	κλινικών	και	περιβαλλοντικών	στελεχών	
που	έχουν	απομονωθεί	από	νερά.34,35	οι	εντερό-
κοκκοι	θεωρούνται	δείκτες	κοπρανώδους	μόλυν-
σης,	όταν	βρεθούν	στο	νερό	και	στα	τρόφιμα.36

Η	διασπορά	των	παθογόνων	μικροοργανισμών	
στο	υδάτινο	περιβάλλον	περιγράφεται	στην	εικό-
να	2.

2.2.1. Πόσιμο νερό.	 Για	περίπου	 έναν	αιώνα,	 η	
διασφάλιση	της	μικροβιακής	ποιότητας	του	πόσι-
μου	νερού	στοχεύει	στην	προστασία	του	κατανα-
λωτή.	Η	πρόληψη	υδατογενών	μολύνσεων	απο-
τελεί	πάντοτε	πρόκληση	 για	 τη	Δημόσια	 Υγεία.	
Το	πόσιμο	νερό,	τόσο	στην	Ελλάδα	όσο	και	στις	
υπόλοιπες	ανεπτυγμένες	χώρες	προέρχεται	είτε	
από	πηγές	είτε	από	γεωτρήσεις.	Η	κοπρανώδης	
μόλυνση	 του	 πόσιμου	 νερού	 μπορεί	 λοιπόν	 να	
αναζητηθεί,	 τόσο	 στην	 προέλευση	 του	 νερού,	
όσο	 και	 στην	 επεξεργασία	 του.	 Ελλιπή	 μέτρα	
απολύμανσης	του	νερού	που	χρησιμοποιείται	για	
υδροδότηση,	 όπως	η	μειωμένη	χλωρίωση,	αλλά	
και	 η	 λανθασμένη	ή	ανύπαρκτη	συντήρηση	 της	
διαδικασίας	 επεξεργασίας	 του	 πόσιμου	 νερού,	
οδηγεί	στην	επιβίωση	και	τη	διασπορά	παθογό-
νων	μικροοργανισμών,	όπως	ο	εντερόκοκκος.37–42

Σύμφωνα	 με	 την	 ελληνική	 νομοθεσία,43	 το	 νε-
ρό	που	προορίζεται	για	ανθρώπινη	κατανάλωση	
πρέπει	 να	 είναι	 από	 κάθε	 άποψη	 αβλαβές	 για	
την	υγεία	του	ανθρώπου,	απαλλαγμένο	από	πα-
θογόνους	 μικροοργανισμούς	 και	 οποιεσδήποτε	
ουσίες	σε	συγκεντρώσεις	που	αποτελούν	πιθανό	
κίνδυνο	για	τη	Δημόσια	Υγεία.	Κύριες	πηγές	υδρο-
δότησης	στην	Ελλάδα	αποτελούν	οι	γεωτρήσεις	
και	τα	επιφανειακά	ύδατα	(π.χ.	πηγές	ποταμών).	Εικόνα 1.	Διάγραμμα	διασποράς	και	μετάδοσης	των	εντεροκόκκων

Εικόνα 2.	Μετάδοση	των	παθογόνων	μέσω	των	υδάτων.	Σε	αυτόν	τον	κύκλο	
μετάδοσης	υπόκειται	και	ο	εντερόκοκκος
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Συνεπώς,	είναι	εξαιρετικά	σημαντικός	ο	τακτικός	
μικροβιολογικός	έλεγχος	των	πηγών	αυτών.	Όριο	
καταλληλότητας	του	πόσιμου	ύδατος	σύμφωνα	
με	τη	νομοθεσία,	είναι	η	απουσία	εντεροκόκκου	
στο	εξεταζόμενο	δείγμα	νερού,	τόσο	στο	δείγμα	
νερού	που	προέρχεται	από	το	δίκτυο	όσο	και	στο	
εμφιαλωμένο.	Σε	άλλες	χώρες,	ο	αριθμός	αυτός	
ενδέχεται	να	διαφέρει.	Η	νομοθεσία	αυτή	ισχύει	
και	για	τα	εμφιαλωμένα	νερά	που	διατίθενται	στο	
εμπόριο.	Σε	μελέτη	που	έγινε	από	το	1995	έως	το	
2003	σε	εμφιαλωμένα	νερά	από	δέκα	διαφορετι-
κές	εταιρείες	βρέθηκε	ότι	στο	13,95%	των	συνο-
λικών	δειγμάτων,	το	οποίο	δεν	συμβάδιζε	με	τις	
οδηγίες	της	ελληνικής	νομοθεσίας,	βρέθηκαν	είδη	
των	μικροοργανισμών	Pseudomonas,	Aeromonas,	
Pasteurella,	Citrobacter,	Flavobacterium,	Providencia	
και	Enterococcus.44

2.2.2. Νερά αναψυχής.	Ως	νερά	αναψυχής	νοού-
νται	τα	νερά	εκείνα	που	προορίζονται	για	ψυχα-
γωγική	χρήση	από	τον	άνθρωπο	και	διακρίνονται	
σε	νερά	επεξεργασμένα	(κολυμβητικές	δεξαμενές,	
θαλάσσια	πάρκα,	ιαματικά	λουτρά)	και	σε	μη	επε-
ξεργασμένα	νερά	(ποτάμια,	λίμνες,	θάλασσα).

οι	ποταμοί	 και	οι	 λίμνες	μολύνονται	 είτε	από	
ζωικής	προέλευσης	κόπρανα,	προερχόμενα	από	
κτηνοτροφικές	μονάδες,	είτε	σπανιότερα	από	αν-
θρώπινης	προέλευσης	απόβλητα.	Λόγω	του	γε-
γονότος	ότι	οι	ποταμοί	χρησιμεύουν	συχνά	για	να	
καλύψουν	ανάγκες	αναψυχής	και	υδροδότησης,	
οι	 εντερόκοκκοι	 περνούν	 έμμεσα	 στην	 τροφική	
αλυσίδα.37,38

Στο	 θαλάσσιο	 περιβάλλον	 συχνά	 απορρίπτο-
νται	 λύματα	 προερχόμενα	 από	 ένα	 ευρύ	 φά-
σμα	πηγών:	βιολογικοί	καθαρισμοί,	βιομηχανίες,	
αγροτικές	και	κτηνοτροφικές	μονάδες,	καθώς	και	
μη	επεξεργασμένα	λύματα	από	παραθαλάσσιες	
οικίες.	οι	παράκτιες	 ζώνες	 είναι	 λοιπόν	 επιβα-
ρυμένες	από	πληθώρα	μικροοργανισμών	κοπρα-
νώδους	προέλευσης,	συμπεριλαμβανομένων	και	
των	εντερόκοκκων.	Παράλληλα,	όμως,	οι	 ζώνες	
αυτές	αποτελούν	χώρους	αναψυχής	για	τον	άν-
θρωπο,	γεγονός	που	τον	εκθέτει	άμεσα	ή	έμμε-
σα	σε	μεγάλο	κίνδυνο	λοιμώξεων	από	παθογόνα.	
ο	κίνδυνος	αυξάνει	όταν	οι	παράκτιες	περιοχές	
είναι	πυκνοκατοικημένες	ή	προσελκύουν	μεγάλο	
αριθμό	παραθεριστών.39,40

Παρουσία	εντεροκόκκων	μπορεί	τέλος	να	πα-
ρατηρηθεί	 και	σε	κολυμβητικές	δεξαμενές,	 εξαι-
τίας	 της	 μη	 σωστής	 τήρησης	 γενικών	 κανόνων	
υγιεινής,	καθαρισμού	και	χλωρίωσης.	οι	εντερό-
κοκκοι	στις	κολυμβητικές	δεξαμενές	προέρχονται	
είτε	από	το	νερό	του	δικτύου	είτε,	κυρίως,	από	
κολυμβητές	 φορείς	 ή	 νοσούντες.	 Η	 μετάδοση	
μπορεί	 να	 γίνει	άμεσα	σε	υγιείς	 κολυμβητές	μέ-
σω	 της	 κατάποσης	 του	 νερού	 της	 δεξαμενής	 ή	
μέσω	υδατοσταγονιδίων,	με	αποτέλεσμα	τη	δια-
σπορά	του	εντερόκοκκου	στον	πληθυσμό.	Η	μό-
λυνση	οφείλεται	σε	ενδεχόμενη	κατάποση	νερού	
κατά	την	κολύμβηση	ή	από	τα	μικροσταγονίδια.	
Επομένως,	 κρίνεται	 απαραίτητος	 ο	 συστηματι-
κός	και	διαρκής	μικροβιολογικός	έλεγχος	και	αυ-
τών	των	υδάτων	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	του	έτους	
και	ιδιαίτερα	κατά	τους	θερινούς	μήνες,	τόσο	λό-
γω	της	αυξημένης	θερμοκρασίας	που	ευνοεί	την	
ανάπτυξη	 των	 μικροοργανισμών	 όσο	 και	 λόγω	
της	συχνότερης	 χρήσης	 των	υδάτων	αναψυχής	
κατά	το	καλοκαίρι.	

Η	Ελληνική	Νομοθεσία,	η	οποία	συμβαδίζει	με	
την	 Ευρωπαϊκή,	 δίνει	 άριστο	 όριο	 παρουσίας	
εντεροκόκκων	 στα	 κολυμβητικά	 ύδατα	 τις	 100	
CFU/100	mL	δείγματος.	Η	αντίστοιχη	νομοθεσία	
των	ΗΠΑ	προβλέπει	ως	 επιθυμητό	 όριο	 τις	 35	
CFU/100	mL.	Μελέτη	από	το	1997	έως	το	2006	
παρουσίας	εντεροκόκκων	και	E. coli	στο	θαλασσι-
νό	νερό	έδειξε	πως	στον	ελλαδικό	χώρο	υπάρχει	
πλήρης	εναρμόνιση	με	τις	ευρωπαϊκές	οδηγίες.45	
Συνήθως,	η	μόλυνση	των	θαλασσίων	νερών	οφεί-
λεται	στη	ρίψη	λυμάτων	σε	κολυμβητικές	περιο-
χές.	

Η	 μόλυνση	 κολυμβητικών	 δεξαμενών	 γίνεται	
κυρίως	από	το	ίδιο	το	σώμα	των	κολυμβητών.	Η	
χρήση	απολυμαντικών	στις	κολυμβητικές	δεξαμε-
νές	δε	συμβάλλει	στην	εξάλειψη	των	εντεροκόκ-
κων	από	το	νερό,	καθώς	συχνά	αυτοί	επιβιώνουν	
παρουσία	απολυμαντικών	ουσιών.

2.2.3. Νερά άρδευσης.	 Στη	 χώρα	 μας,	ως	 νερά	
άρδευσης	χρησιμοποιούνται	νερά	που	προέρχο-
νται	 κυρίως	 από	 γεωτρήσεις	 και	ποταμούς.	 Τα	
νερά	άρδευσης	μολύνουν	τις	καλλιέργειες	και	με	
τον	 τρόπο	 αυτό	 οι	 εντερόκοκκοι	 μεταδίδονται	
στα	λαχανικά	με	κίνδυνο	να	προσβάλουν	τον	άν-
θρωπο	και	τα	οικόσιτα	ζώα.	
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2.3. Εντερόκοκκοι στα τρόφιμα

Σε	 αντίθεση	 με	 το	 υδάτινο	περιβάλλον,	 όπου	
δεν	αυξάνουν	τον	αριθμό	τους,	 οι	 εντερόκοκκοι	
στα	τρόφιμα	βρίσκουν	κατάλληλα	θρεπτικά	υπο-
στρώματα	ώστε	να	πολλαπλασιαστούν.	Τα	τρό-
φιμα	στα	οποία	μπορούν	να	απομονωθούν	στε-
λέχη	εντεροκόκκου	διακρίνονται	σε	ωμά	τρόφιμα	
έτοιμα	 προς	 κατανάλωση	 και	 σε	 τρόφιμα	 που	
μαγειρεύονται,	στα	οποία	λόγω	θερμικής	επεξερ-
γασίας	μειώνεται	το	μικροβιακό	φορτίο.	

Στην	πρώτη	περίπτωση,	οι	εντερόκοκκοι	μπο-
ρούν	να	βρεθούν	σε	φρέσκα	φρούτα	και	λαχανι-
κά,	τα	οποία	καταναλώνονται	χωρίς	καλό	πλύ-
σιμο.	 Η	 αρχική	 παρουσία	 του	 παθογόνου	 στο	
τρόφιμο	οφείλεται	είτε	στη	χρήση	μολυσμένου	με	
εντερόκοκκους	 αρδευτικού	 νερού	 είτε	 σε	 κακές	
συνθήκες	υγιεινής	κατά	τις	διαδικασίες	μεταφο-
ράς,	 συσκευασίας	 και	 διάθεσης	 των	προϊόντων	
στα	 τελικά	 σημεία	 πώλησής	 τους.34	 Επιπλέον,	
μπορούν	 να	 εντοπιστούν	 και	 σε	φρέσκο	 κρέας,	
όπως	τα	φρέσκα	λουκάνικα,	τα	οποία	είναι	πολύ	
δημοφιλή	στις	μεσογειακές	χώρες	και	μπορούν	να	
καταναλωθούν	ωμά	ή	μέτρια	ψημένα.46

Και	 στη	 δεύτερη	περίπτωση	 τροφίμων,	 όμως,	
η	 επικινδυνότητα	 δε	 μειώνεται	 λόγω	 της	 θερμι-
κής	επεξεργασίας	των	προϊόντων.	ορισμένα	είδη	
εντεροκόκκων,	όπως	ο	Ε. faecium	και	ο	E. faecalis,	
επιβιώνουν	σε	θερμοκρασία	60°C	και	άρα	επιζούν	
ακόμη	και	της	χαμηλής	ήπιας	παστερίωσης.	Πιο	
συγκεκριμένα,	οι	εντερόκοκκοι	μπορούν	να	εντοπι-
στούν	στο	γάλα	και	στα	γαλακτοκομικά	προϊόντα,	
αφού	μπορούν	να	διασπάσουν	την	καζεΐνη	και	να	
μεταβολίσουν	τη	λακτόζη.	Η	παρουσία	τους	στο	
γάλα	γίνεται	είτε	μέσω	του	δικτύου	υδροδότησης,	
είτε	του	εξοπλισμού	της	μονάδας	επεξεργασίας,	
είτε	φυσικά	λόγω	ανθυγιεινών	συνθηκών	κατά	την	
παραγωγή	ή	τη	μεταποίηση.47	Επιπλέον,	μελέτες	
σε	διάφορες	ποικιλίες	τυριών	έδειξαν	την	παρου-
σία	αλλά	και	την	επιβίωση	του	μικροοργανισμού,	
τόσο	σε	φρέσκο	τυρί	όσο	και	σε	τυριά	που	περ-
νούν	από	διαδικασία	ωρίμανσης.48

Μελέτες	που	έχουν	διεξαχθεί	τόσο	στην	Ελλάδα,	
όσο	και	στο	εξωτερικό,	έχουν	δείξει	την	παρουσία	
εντεροκόκκων	 στο	 βοδινό	 και	 το	 χοιρινό	 κρέας,	
καθώς	 και	 σε	 προϊόντα	 κρέατος,	 όπως	 τα	 λου-
κάνικα	και	τα	αλλαντικά.46,49–51	Σε	σύγκριση	με	τα	
στελέχη	των	 εντεροκόκκων	που	απομονώνονται	

από	τα	φρούτα	και	λαχανικά,	τα	οποία	είναι	συ-
νήθως	στελέχη	φυτικής	ή	ανθρώπινης	κοπρανώ-
δους	προέλευσης,	τα	είδη	των	εντεροκόκκων	που	
ανιχνεύονται	 στο	 κρέας	 ποικίλλουν	 ανάλογα	 με	
το	είδος	του	κρέατος.50	Η	μόλυνση	με	είδη	εντε-
ροκόκκων	μπορεί	να	γίνει	σε	διάφορα	στάδια	της	
σφαγής	και	επεξεργασίας	του	κρέατος.	ο	προσδι-
ορισμός	του	σταδίου	στο	οποίο	έχει	συμβεί	η	επι-
μόλυνση	είναι	σημαντικός	για	την	απολύμανση.49	
οι	 εντερόκοκκοι	 είναι	 ανθεκτικοί	 στην	 ψύξη	 και	
την	κατάψυξη,	όπως	επίσης	και	στην	αφυδάτωση	
και	στη	μεγάλη	συγκέντρωση	άλατος,	σε	μια	σειρά	
δηλαδή	από	κατεργασίες	που	εφαρμόζονται	στα	
τρόφιμα.	Επίσης	στην	κατάψυξη,	δεν	μειώνεται	ο	
αριθμός	τους,	όπως	συμβαίνει	με	την	E. coli.	 Για	
τους	παραπάνω	λόγους	μπορούν	να	θεωρηθούν	
πολύ	καλοί	δείκτες	μόλυνσης	και	της	υγειονομικής	
κατάστασης	των	τροφίμων.	

Επιπλέον,	πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	εντερόκοκκοι	
έχουν	απομονωθεί	και	από	ψάρια	και	θαλασσινά.	
Τα	στελέχη	αυτά	φαίνεται	 να	συσχετίζονται	 με	
εντερόκοκκους	που	απομονώνονται	στο	θαλασ-
σινό	νερό.52	Στη	χώρα	μας,	σε	πρόσφατη	μελέτη	
νερού	των	υδατοκαλλιεργειών	δείχθηκε	ότι	η	πα-
ρουσία	Εντεροκόκκων,	Ε. coli	και	Ψευδομονάδας	
ήταν	της	τάξης	των	3	λογαριθμικών	μονάδων/100	
mL	αναλυόμενου	δείγματος	νερού.53

Πολλές	έρευνες	επικεντρώνονται	στην	ανίχνευ-
ση	της	παρουσίας	εντεροκόκκων	πριν	την	προ-
ετοιμασία	 και	 το	 μαγείρεμα.	 Εξίσου	 σημαντική	
όμως	είναι	και	η	μελέτη	σε	έτοιμα	προς	κατανά-
λωση	 τρόφιμα,	 τα	 οποία	 παρασκευάζονται	 σε	
χώρους	μαζικής	εστίασης	ή	γρήγορου	φαγητού.	
Σε	αυτού	του	είδους	τα	τρόφιμα	έχει	δειχθεί	ότι	
η	προέλευση	της	μόλυνσης	είναι	κυρίως	οι	παρα-
σκευαστές	των	τροφίμων.54

Τέλος,	 σε	 μεγάλες	 κτηνοτροφικές	 μονάδες,	
στελέχη	εντεροκόκκων,	κυρίως	E. faecium	 και	Ε. 
faecalis,	εντοπίζονται	και	στις	ζωοτροφές.	Πηγή	
μόλυνσης	των	ζωοτροφών	μπορεί	να	είναι	τα	κό-
πρανα	των	ζώων,	αλλά	και	η	λανθασμένη	συντή-
ρηση	και	ο	χειρισμός	της	τροφής.55

2.4. Εντερόκοκκοι στο χώμα 

Το	 έδαφος	 χρησιμοποιείται	 ευρέως	ως	 χώρος	
ταφής	αστικών	βιομηχανικών	και	κτηνοτροφικών	
απορριμμάτων.	 Μία	 από	 τις	 πολλές	 συνέπει-
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ες	αυτού	του	τρόπου	διαχείρισης	 των	αποβλή-
των	είναι	και	η	διασπορά	μικροοργανισμών	που	
αποβάλλονται	 με	 τα	 κόπρανα	 στο	περιβάλλον.	
Κυρίως	στις	αγροτικές	περιοχές,	οι	μικροοργανι-
σμοί	 μεταφέρονται	 σε	 μεγάλες	 αποστάσεις	 μέ-
σω	του	νερού	σε	καλλιεργητικά	εδάφη.	Μεγάλη	
ανησυχία	προκαλεί	το	γεγονός	ότι	κατ’	αυτόν	τον	
τρόπο	μολύνονται	τα	σπαρτά	και	κατ’	επέκταση	
το	παθογόνο	προσβάλλει	τον	άνθρωπο.56

Έρευνες	έχουν	δείξει	ήδη	από	τη	δεκαετία	του	
’60	 την	 παρουσία	 εντεροκόκκων	 στο	 χώμα,57,58	
ενώ	ακόμη	και	επιδημίες	οι	οποίες	οφείλονται	σε	
υπόγεια	νερά	που	χρησιμοποιούνταν	για	υδροδό-
τηση,	έχουν	συσχετιστεί	με	τη	μόλυνση	του	εδά-
φους.	Στις	μελέτες	αυτές,	τόσο	στο	έδαφος	όσο	
και	 στα	 υπόγεια	 νερά	 απομονώθηκαν	 στελέχη	
εντεροκόκκων.58

Επιπλέον,	εντερόκοκκοι	είναι	δυνατόν	να	απο-
μονωθούν	και	από	αμμώδη	 εδάφη,	 κυρίως	από	
παραλίες.	Η	μόλυνση	των	περιοχών	αυτών	γίνε-
ται	είτε	από	το	θαλασσινό	νερό	είτε	άμεσα	από	
μολυσμένους	λουόμενους.59

2.5.  Μέθοδοι aνίχνευσης εντεροκόκκων 
στο περιβάλλον 

οι	 μέθοδοι	 ανίχνευσης	 των	 εντεροκόκκων	 σε	
περιβαλλοντικά	 δείγματα	 διακρίνονται	 σε	 δύο	
κατηγορίες,	ανάλογα	με	το	ποια	χαρακτηριστικά	
του	μικροοργανισμού	διερευνούνται:	οι	μέθοδοι	
αυτοί	 χωρίζονται	σε	φαινοτυπικές	και	 γονοτυ-
πικές.

οι	φαινοτυπικές	μέθοδοι	διακρίνονται	σε	κλα-
σικές	καλλιεργητικές	και	σε	βιοχημικές	μεθόδους.	
Όσον	 αφορά	 στις	 πρώτες,	 οι	 περιβαλλοντικοί	
εντερόκκοκοι	καλλιεργούνται	στο	εκλεκτικό	θρε-
πτικό	μέσο	Slanetz	&	Bartley,	για	48	ώρες	στους	
37°C,	στα	περισσότερα	αναλυτικά	εργαστήρια60	
και	 τα	 θετικά	 στελέχη	 επιβεβαιώνονται	 με	 τη	
δοκιμασία	υδρόλυσης	της	εσκουλίνης,	για	2	ώρες	
στους	 44°C.61	 Δεύτερη	 επιβεβαιωτική	 διαδικα-
σία	μπορεί	 να	 είναι	η	ανάπτυξη	σε	Tryptic	 Soy	
Broth	παρουσία	6,5%	NaCl,	 για	24	ώρες	στους	
37°C.	Η	ταυτοποίηση	των	εντεροκόκκων	με	τις	
καλλιεργητικές	 τεχνικές	 γίνεται	 σε	 επίπεδο	 εί-
δους.	Σε	επίπεδο	γένους,	η	ταυτοποίηση	μπορεί	
να	γίνει	με	βιοτυπία,	δηλαδή	με	βιοχημικά	τεστ,	

τα	οποία	περιλαμβάνουν	αντιδράσεις	που	βασί-
ζονται	στη	χρήση	πηγής	άνθρακα,	ενζύμων	και	
ενίοτε	ανθετικότητας	σε	αντιμικροβιακά.	Άλλες	
φαινοτυπικές	 τεχνικές	 είναι	 η	 ηλεκτροφόρηση	
πρωτεϊνών	με	SDS-PAGE,	ο	φαινότυπος	αντιβιο-
γράμματος	και	η	οροτύπιση	με	τη	χρήση	του	D	
αντιγόνου.62

οι	 γονοτυπικές	 μέθοδοι	 αφορούν	 σε	 σύγχρο-
νες	 μοριακές	 τεχνικές,	 οι	 οποίες	 στοχεύουν	 το	
γενετικό	υλικό	του	μικροοργανισμού.	Μπορεί	να	
επιτευχθεί	 ταυτοποίηση	 σε	 επίπεδο	 είδους	 με	
μεγάλη	ευαισθησία,	ενώ	συχνά	γίνεται	ομαδοποί-
ηση	εντός	του	είδους,	ακόμη	και	προσδιορισμός	
στελέχους	και	αντιπαραβολή	του	με	τα	διεθνώς	
καταχωρημένα	στελέχη.	οι	μέθοδοι	αυτές	περι-
λαμβάνουν	τεχνικές	βασισμένες	στην	τεχνική	της	
αλυσιδωτής	αντίδρασης	της	πολυμεράσης	(PCR)	
ή	τον	υβριδισμό	και	ηλεκτροφόρηση	ολικού	χρω-
μοσωμικού	DNA,	είτε	έπειτα	από	πέψη	με	περιο-
ριστικό	ένζυμο	σε	συχνές	θέσεις	πέψης	(REA)	είτε	
πέψη	σε	σπάνιες	θέσεις	 και	 ηλεκτροφόρηση	σε	
παλλόμενο	ηλεκτρικό	πεδίο	(PFGE).62

Η	 ποικιλομορφία	 και	 η	 ποικιλότητα	 που	 εμ-
φανίζεται	στους	μικροοργανισμούς	που	απομο-
νώνονται	από	το	περιβάλλον,	δεν	επιτρέπει	την	
άμεση	 εφαρμογή	 όλων	 των	 μοριακών	 τεχνικών	
που	 χρησιμοποιούνται	 στην	 κλινική	 μικροβιολο-
γία	αλλά	συχνά	εμφανίζονται	αποκλίσεις	και	πρέ-
πει	να	λαμβάνονται	υπόψη	παράγοντες	όπως	το	
χαμηλό	μικροβιακό	φορτίο	αλλά	και	η	παρουσία	
ποικίλων	 αναστολέων,	 κυρίως	 οργανικών,	 που	
δυσχεραίνουν	τη	μοριακή	ανάλυση.

Όλες	οι	παραπάνω	μέθοδοι	αποτελούν	χρήσι-
μα	εργαλεία,	τόσο	για	τον	έλεγχο	της	ποιότητας	
του	νερού	και	των	τροφίμων	όσο	και	για	την	ανί-
χνευση	της	πηγής	του	παθογόνου	και	τη	μικροβιο-
λογική	επιδημιολογική	επιτήρηση.	

3.  Επιδημιολογία περιβαλλοντικών 
εντεροκόκκων

Όπως	προαναφέρθηκε,	οι	 εντερόκοκκοι	μπο-
ρούν	να	ανιχνευθούν	στο	περιβάλλον	σε	τρόφι-
μα,	νερά	πόσιμα	και	αναψυχής,	στο	έδαφος,	σε	
επιφάνειες,	καθώς	και	σε	αστικά	λύματα.	Το	κυ-
ρίαρχο	είδος	φαίνεται	να	αποτελεί	ο	E. faecalis,	
όμως	οι	επιδημιολογικές	μελέτες	σχετικά	με	την	
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παρουσία	 εντεροκόκκων	 στο	 περιβάλλον	 δεί-
χνουν	 ότι	 η	 διασπορά	 των	 στελεχών	ποικί,λλει	
στην	 Ευρώπη.	Σε	 μελέτη	που	 έγινε	 το	 2003	σε	
τέσσερις	 χώρες	 –	 Δανία,	 Σουηδία,	 Ισπανία	 και	
Ηνωμένο	Βασίλειο	τα	είδη	E. faecalis,	E. faecium	
και	 E. hirae	 ήταν	 τα	 συχνότερα	 εμφανιζόμενα.	
Φάνηκαν	όμως	και	διαφορές	σχετικά	με	το	ποια	
είδη	επικρατούν	σε	κάθε	χώρα.	Στην	Ισπανία	και	
το	Ηνωμένο	Βασίλειο	ο	E. faecalis	και	ο	E. faecium	
ήταν	τα	πιο	συχνά	στελέχη,	τόσο	σε	περιβαλλο-
ντικά	όσο	και	σε	κλινικά	δείγματα.	Στη	Σουηδία	
παρατηρείται	μικρότερος	πληθυσμός	E. faecium	
και	μεγαλύτερος	αριθμός	E. hirae,	ενώ	στη	Δανία,	
το	είδος	E. hirae	είναι	το	επικρατέστερο,	κυρίως	
στο	περιβάλλον.	Όσον	αφορά	στο	νοσοκομειακό	
περιβάλλον,	ο	E. faecalis	 επικρατούσε	στα	δείγ-
ματα	ασθενών	και	αποβλήτων,	ενώ	στα	αστικά	
απόβλητα	και	στον	υγιή	πληθυσμό	τα	ποσοστά	
ήταν	σαφώς	μειωμένα.63

Στην	Ελλάδα,	σε	μελέτη	που	έγινε	το	2001	σε	
θαλασσινά	 νερά	 της	 Βόρειας	 Ελλάδας,	 δείχθηκε	
ότι	το	κυρίαρχο	είδος	ήταν	ο	E. avium	και	ακολου-
θούσαν	E. raffinosus,	E. faecium,	E. casseliflavus,	E. 
faecalis,	E. pseudoavium,	E. durans,	E. maladoratus,	
E. hirae	και	Ε. gallinarum.64	Στη	νότιο	Ελλάδα	σε	με-
λέτη	που	έγινε	το	2005,	βρέθηκε	ως	επικρατέστε-
ρο	είδος	στο	υδάτινο	περιβάλλον	ο	E. faecium	και	
ακολουθούσαν	E. faecalis,	E. durans,	E. gallinarum	
και	E. avium.35	

Κατά	τους	θερινούς	μήνες	εμφανίζεται	αύξηση	
του	μικροβιακού	φορτίου	στις	θάλασσες	και	τις	
παραλίες.	Το	γεγονός	αυτό	οφείλεται	στην	αύξη-
ση	της	χρήσης	των	υδάτων	αναψυχής	και	σχετί-
ζεται	με	τον	αριθμό	των	λουόμενων.64	Επιπλέον,	
οι	πιο	δημοφιλείς	παραλιακοί	προορισμοί	κατοι-
κούνται	περισσότερο	το	καλοκαίρι	παρά	τον	χει-
μώνα,	με	αποτέλεσμα	να	αυξάνονται	τα	οικιακά	
λύματα	που	 εκλύονται	 στις	παραλίες.	Ως	απο-
τέλεσμα,	 αυξάνονται	 οι	 υδατογενείς	 λοιμώξεις	
και	επιδημίες.	Συχνά	λέγεται	ότι	υπάρχει	σαφής	
σύνδεση	 της	 συγκέντρωσης	 των	 εντερόκοκκων	
και	των	κολοβακτηριδίων	στο	νερό	και	των	λοι-
μώξεων	 αυτών.	 Στην	 Ελλάδα,	 σε	 μελέτη	 που	
έγινε	κατά	τη	δεκαετία	1997–2006	σε	θαλάσσια	
δείγματα,	παρατηρήθηκε	 σταδιακή	αύξηση	 του	
μικροβιακού	φορτίου,	συμπεριλαμβανομένου	και	
του	 εντεροκοκκικού,	 από	 τους	 μήνες	Μάιο	 έως	

οκτώβριο.	Στην	ίδια	μελέτη	δείχθηκε	ότι,	παρό-
λο	που	οι	ελληνικές	θάλασσες	πληρούν	τα	προ-
βλεπόμενα	ελληνικά	και	κοινοτικά	όρια,	υπάρχει	
εντός	της	δεκαετίας	σταθερή	αύξηση	του	εντερο-
κοκκικού	φορτίου.45	Επίσης,	κατά	τους	θερινούς	
μήνες,	παρατηρείται	αύξηση	και	των	τροφιμογε-
νών	λοιμώξεων	λόγω	της	αύξησης	της	θερμοκρα-
σίας	 η	 οποία	 συμβάλλει	 στον	πολλαπλασιασμό	
των	εντεροκόκκων	στα	τρόφιμα.

Από	τις	παραπάνω	μελέτες	σε	ευρωπαϊκό	και	
τοπικό	επίπεδο	προκύπτει	ότι	η	συχνότητα	εμ-
φάνισης	του	κάθε	είδους	μπορεί	να	ποικίλει	τό-
σο	ανάλογα	με	τον	τόπο	όσο	και	ανάλογα	με	την	
εποχή.	

Η	 σημασία	 της	 απουσίας	 εντεροκόκκων	 από	
το	πόσιμο	νερό	φαίνεται	τόσο	από	τη	σποραδι-
κή	ανίχνευσή	του	αλλά	και	από	τις	περιπτώσεις	
υδατογενών	επιδημιών,	όπως	αυτή	που	ξέσπασε	
στο	Όσλο,	το	2007,	και	περιλάμβανε	μόλυνση	του	
δικτύου,	 στο	 οποίο	 ανιχνεύθηκαν	 τόσο	 βακτη-
ριακοί	πληθυσμοί	(Enterococci,	E. coli,	coliforms),	
αλλά	 και	 παράσιτα,	 όπως	 Cryptosporidium	 και	
Giardia.	 Η	 επιδημία	 αυτή	 αφορούσε	 πληθυσμό	
460.000	 κατοίκων.66	Μια	 άλλη	 υδατογενής	 επι-
δημία	εμφανίστηκε	το	2004	στο	οχάιο	των	ΗΠΑ	
κατά	 την	 οποία	 μολύνθηκαν	 1450	 κάτοικοι,	 και	
οφειλόταν	σε	βακτηριακή	μόλυνση	των	υπόγειων	
νερών,	συμπεριλαμβανομένης	και	της	εντεροκοκ-
κικής	μόλυνσης.58

Όπως	 συχνά	 αναφέρεται,	 οι	 εντερόκοκκοι	
αποτελούν	 δείκτη	 κοπρανώδους	 μόλυνσης,	 γε-
γονός	 που	 υποδηλώνει	 ότι	 είναι	 δυνατόν	 να	
απομονώνονται	 μαζί	 με	 άλλους	 παθογόνους	
και	μη	οργανισμούς	κοπρανώδους	προέλευσης.	
Σε	 περιβαλλοντικά	 δείγματα,	 όπως	 αναφέρε-
ται	 σε	 μερικές	 βιβλιογραφικές	 ανασκοπήσεις,	
ο	 εντερόκοκκος	 απομονώνεται	 μαζί	 με	 είδη	
Campylobacter,	Escherichia,	Listeria,	Salmonella	και	
Yersinia	από	ζωικά	κόπρανα,67	ενώ	σε	μελέτη	για	
τη	διερεύνηση	της	συμβίωσης	του	εντεροκόκκου	
με	άλλους	μικροοργανισμούς	και	παράσιτα	πα-
ρατηρήθηκε	 ότι	 σε	 δείγματα	 βιολογικών	 καθα-
ρισμών	σπόρια	Clostridium,	E. coli,	Enterococci,	
Somatic coliphages,	Giardia,	Cryptosporidium,	έλ-
μινθες	και	Salmonella spp,	απομονώνονται	μαζί	
και	επιβιώνουν.68
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Επιπλέον	 όσον	 αφορά	 στην	 ανθεκτικότητα	
στα	 αντιμικροβιακά,	 σε	 μελέτη	 που	 έγινε	 στη	
Βορειοδυτική	Ελλάδα,	στο	κρέας	και	στα	παρά-
γωγά	του	ανιχνεύθηκε	εντερόκοκκος	σε	57	από	
τα	428	δείγματα.	Το	42,1%	των	στελεχών	αυτών	
παρουσίασαν	ευαισθησία	σε	διάφορα	αντιμικρο-
βιακά,	ενώ	το	21,1%	παρουσίασε	ανθεκτικότητα	
στη	 βανκομυκίνη.69	 Σε	 δείγματα	 εντεροκόκκων	
που	 απομονώθηκαν	 από	 θαλασσινά	 νερά	 στην	
Ελλάδα,	 βρέθηκε	 ότι	 αυτά	 παρουσιάζουν	 κατά	
57,3%	 αντίσταση	 στην	 ερυθρομυκίνη	 και	 κατά	
15,5%	στη	σιπροφλοξασίνη.64

Στο	τυρί,	είτε	στη	φέτα	είτε	σε	άλλα	παραδο-
σιακά	γαλακτοκομικά	προϊόντα,	τα	είδη	που	επι-
κρατούν	 είναι	 ο	E. faecium,	 ο	E. faecalis	 και	 ο	E. 
durans,	σύμφωνα	με	πρόσφατες	μελέτες.70–72	Σε	
ελληνικά	λουκάνικα	ανιχνεύθηκε	E. faecium,51	ενώ	
τέλος	σε	μελέτη	που	έγινε	σε	αστικά	και	νοσοκο-
μειακά	λύματα,	καθώς	και	σε	χοίρους,	βρέθηκαν	
εντερόκοκκοι	 με	 υψηλά	 ποσοστά	 αντοχής	 στη	
βανκομυκίνη.73

4. Συζήτηση

Από	την	πρώτη	ανακοίνωση	του	Thiercelin,1	οι	
εντερόκοκκοι	χαρακτηρίστηκαν	ως	δυνητικά	πα-
θογόνοι	μικροοργανισμοί.	Σε	πολύ	μικρό	χρονικό	
διάστημα,	στελέχη	τα	οποία	σήμερα	γνωρίζουμε	
ως	 στελέχη	 εντεροκόκκων	 και	 όχι	 στρεπτοκόκ-
κων	ή	άλλων	γενών,	απομονώθηκαν	και	συσχε-
τίστηκαν	με	νοσήματα,	όπως	η	ενδοκαρδίτιδα,	η	
βακτηριαιμία,	 οι	 λοιμώξεις	 του	 ουροποιητικού,	
ακόμη	και	η	μηνιγγίτιδα.	Η	μετάδοση	των	εντερο-
κόκκων	γίνεται	τόσο	από	άνθρωπο	σε	άνθρωπο	
όσο	 και	 μέσω	 του	περιβάλλοντος	 (τροφή,	 νερό	
κ.λπ.).	Τα	δύο	αυτά	δεδομένα,	της	σοβαρότητας	
της	ασθένειας	και	της	εύκολης	διασποράς	και	με-
τάδοσης	των	εντεροκόκκων,	οδήγησαν	σε	επιδη-
μιολογικές	μελέτες,	οι	οποίες	μπορεί	να	εμφανί-
ζουν	διπλό	στόχο.	Από	τη	μία	υπάρχουν	επιδημι-
ολογικές	προσεγγίσεις,	οι	οποίες	στοχεύουν	στη	
συχνότητα	εμφάνισης	ασθενειών	που	οφείλονται	
στον	εντερόκοκκο	και	στη	συχνότητα	εμφάνισης	
εντεροκόκκων	 ανθεκτικών	 στα	 αντιμικροβιακά.	
Από	τις	πρώτες	επιδημιολογικές	μελέτες	φαίνε-
ται	ότι	υπάρχει	αύξηση	της	ανθεκτικότητας	των	
εντεροκόκκων,12	ενώ	περιγράφονται	συνεχώς	νέα	

στελέχη	 τα	 οποία	 παρουσιάζουν	 επιπρόσθετα	
χαρακτηριστικά	 μολυσματικότητας	 και	 ανθεκτι-
κότητας.10,11,74	Είναι	γνωστό	πως	περίπου	το	70%	
των	βακτηριακών	λοιμώξεων	που	θεραπεύονταν	
επιτυχώς	στο	παρελθόν	με	αντιμικροβιακά,	σήμε-
ρα	είναι	πολύ	δύσκολο	να	αντιμετωπιστούν.75

Από	 την	άλλη,	 οι	 επιδημιολογικές	 μελέτες	που	
περιγράφουν	εντερόκοκκους	στο	ανθρώπινο	περι-
βάλλον,	που	περιλαμβάνουν	τα	οικόσιτα	ζώα,	τα	
γαλακτοκομικά	προϊόντα,	το	κρέας	και	γενικότερα	
την	τροφή,	αλλά	και	το	νερό,	 επιχειρούν	να	διε-
ρευνήσουν	τον	συσχετισμό	κλινικών	και	περιβαλ-
λοντικών	δειγμάτων	στην	κατεύθυνση	της	επιδη-
μιολογικής	επιτήρησης.	Και	οι	δύο	επιδημιολογικές	
προσεγγίσεις	στοχεύουν	εξίσου	στον	περιορισμό	
της	διασποράς	τους	στο	περιβάλλον.	Αν	και	υπάρ-
χει	 μεγάλος	όγκος	βιβλιογραφίας	σχετικά	με	την	
αντοχή	των	εντεροκόκκων	στα	αντιμικροβιακά	και	
την	ανακάλυψη	νέων	ανθεκτικών	στελεχών,	λίγα	
είναι	γνωστά	για	τον	τρόπο	διασποράς	στο	περι-
βάλλον	και	για	το	αν	τα	περιβαλλοντικά	στελέχη	
αποκτούν	και	αυτά	την	αντοχή.35,64

ο	 εντερόκοκκος	 ανιχνεύεται	 συχνά	 στο	περι-
βάλλον	του	ανθρώπου.	Αποτελεί	και	ο	 ίδιος	ση-
μαντικό	 παθογόνο,	 παράλληλα,	 όμως,	 επειδή	
υπάρχει	σε	μεγάλες	συγκεντρώσεις	στον	εντερικό	
σωλήνα	του	ανθρώπου	και	των	θερμόαιμων	ζώ-
ων,	και	αποβάλλεται	πάντα	μέσω	των	κοπράνων,	
η	ανίχνευσή	του	στο	νερό	και	στα	τρόφιμα	απο-
τελεί	 αναμφίβολα	 ένδειξη	 κοπρανώδους	 μόλυν-
σης	είτε	ανθρώπινης	είτε	ζωικής	προέλευσης.	Η	
παρουσία	εντεροκόκκων	δεν	αφορά	απλώς	στην	
ύπαρξη	του	συγκεκριμένου	παθογόνου,	αλλά	και	
πιθανή	ύπαρξη	άλλων	παθογόνων	(μικροβίων	και	
ιών)	 που	 μεταδίδονται	 μέσω	 της	 στοματοπρω-
κτικής	οδού.	

Η	 σημασία	 των	 εντεροκόκκων	 ως	 δείκτη	 κο-
πρανώδους	μόλυνσης	του	νερού	είχε	επισημανθεί	
ήδη	από	το	πρώτο	μισό	του	20ού	αιώνα.	Όμως	
ο	Buttiaux,	το	1959,	 έδειξε	την	ανάγκη	ανίχνευ-
σης	των	εντεροκόκκων	σε	συνδυασμό	με	Ε. coli	
και	ένταξής	τους	στη	μικροβιολογική	ανάλυση.76	
Σε	υδατογενείς	επιδημίες,	αλλά	και	σε	σποραδικά	
κρούσματα	που	οφείλονται	στο	Cryptosporidium	
η	 μικροβιακή	 ανάλυση	 της	 πηγής	 προέλευσης	
της	 μόλυνσης	 δείχνει	 σχεδόν	 στο	 σύνολο	 των	
περιπτώσεων	 παρουσία	 εντεροκόκκων.58,75	 οι	
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μικροβιακοί	 κοπρανώδεις	 δείκτες	 αποτελούν	
βακτήρια	από	τον	εντερικό	σωλήνα	ανθρώπων	
και	ζώων,	και	αντιπροσωπεύουν	το	γεγονός	κο-
πρανώδους	μόλυνσης.	Για	να	θεωρηθεί	ένας	μι-
κροοργανισμός	δείκτης	κοπρανώδους	μόλυνσης	
θα	 πρέπει	 να	 ανιχνεύεται	 στο	 νερό	 όταν	 είναι	
παρόντες	 και	 παθογόνοι	 μικροοργανισμοί,	 και	
μάλιστα	σε	μεγαλύτερη	συγκέντρωση	από	τους	
δεύτερους.	Για	να	χαρακτηριστεί	ένα	περιβάλλον	
ως	μη	μολυσμένο,	θα	πρέπει	ο	μικροοργανισμός-
δείκτης	είτε	να	απουσιάζει	είτε	να	βρίσκεται	σε	
μικρή	 συγκέντρωση,	 ορισμένη	 κάθε	 φορά	 από	
την	 εκάστοτε	 νομοθεσία,	 και	 υπολογισμένη	 με	
βάση	 την	 εκτίμηση	 κινδύνου	συσχέτισης	 με	 νό-
σο	(risk	assessment).	ο	μικροοργανισμός	δείκτης	
θα	πρέπει	να	είναι	ανθεκτικότερος	των	παθογό-
νων	μικροοργανισμών,	τόσο	στο	περιβάλλον	όσο	
και	κατά	την	επεξεργασία.	Τέλος,	θα	πρέπει	να	
παρουσιάζει	θετική	συσχέτιση	με	τον	βαθμό	της	
περιβαλλοντικής	 μόλυνσης.77	 ο	 εντερόκοκκος	
πληροί	τα	παραπάνω	κριτήρια	σε	 ικανοποιητι-
κό	 βαθμό.	 Είναι	 ανθεκτικός,	 συνυπάρχει,	 όπως	
προαναφέρθηκε,	 με	 παθογόνους	 μικροοργανι-
σμούς,	παρουσία	του	που	υπερβαίνει	τα	επιτρε-
πτά	όρια	σηματοδοτεί	και	ακαταλληλότητα	του	
δείγματος,	είτε	αυτό	έχει	υδάτινη,	επιφανειακή	ή	
τροφιμογενή	προέλευση.	

οι	 εντερόκοκκοι	 ανιχνεύονται	 πολύ	 συχνά	 σε	
ενδονοσοκομειακές	 λοιμώξεις.	 Στελέχη	 των	 ει-
δών	E. faecalis	 και	Ε. faecium,	που	φέρουν	αντί-
σταση	στη	βανκομυκίνη	και	σε	άλλα	αντιμικροβι-
ακά,	αποτελούν	σήμερα	το	τρίτο	με	τέταρτο	σε	
συχνότητα	ενδονοσοκομειακό	παθογόνο.78	 Στην	
Ελλάδα,	το	πρώτο	κλινικό	στέλεχος	ανθεκτικό	στη	
βανκομυκίνη	περιγράφηκε	το	2001.	Έως	σήμερα,	
δεν	 υπάρχουν	αρκετά	 επιδημιολογικά	 δεδομένα	
που	να	επιτρέπουν	τον	συσχετισμό	κλινικών	και	
περιβαλλοντικών	δειγμάτων.74

Σύμφωνα	με	όλα	τα	παραπάνω,	για	τη	διασφά-
λιση	 της	 Δημόσιας	 Υγείας,	 κρίνεται	 αναγκαία	 η	
επιδημιολογική	επιτήρηση,	τόσο	η	κλινική	όσο	και	
η	περιβαλλοντική.	Η	επιτήρηση	πρέπει	να	είναι	
μόνιμη,	ώστε	 να	 εγγυάται	 τη	συνεχή	ποιότητα,	
προσαρμοσμένη	στους	κινδύνους,	αλλά	και	προ-
σαρμοσμένη	στο	τοπικό	περιβάλλον,	και	να	επι-
τρέπει	την	αναγνώριση	του	προβλήματος	και	της	
πηγής	του,	όσο	το	δυνατόν	συντομότερα,	αλλά	

και	να	εξασφαλίζει	την	άμεση	αντιμετώπισή	του.	
Πρέπει	τέλος	να	αφορά	και	στην	πλήρη	και	σω-
στή	ενημέρωση	των	πολιτών,	αλλά	και	των	υγει-
ονομικών	αρχών,	για	την	αλόγιστη	χρήση	αντιβι-
οτικών	και	τη	διασπορά	της	ανθεκτικότητας	στο	
περιβάλλον,	 όσο	 και	 για	 τη	 σωστή	 χρήση	 από	
άποψη	ποιότητας	και	δοσολογίας	των	απολυμα-
ντικών.	Τέλος,	όσον	αφορά	στη	βιομηχανία	εστί-
ασης,	πρέπει	 να	λαμβάνονται	μέτρα	εποπτείας	
και	να	υιοθετούνται	μέθοδοι	απολύμανσης.	

Πέρα	από	την	ανεύρεση	αποτελεσματικής	αντι-
μικροβιακής	θεραπείας	για	την	αντιμετώπιση	των	
σποραδικών	κρουσμάτων	εντεροκόκκων	και	των	
ενδονοσοκομειακών	λοιμώξεων,	πολύ	σημαντική	
είναι	 η	 ανεύρεση	 της	 πηγής	 της	 κοπρανώδους	
μόλυνσης	στο	ανθρώπινο	περιβάλλον	και	ο	περι-
ορισμός	ή	και	η	εξάλειψη	του	παθογόνου.	

Σύμφωνα	με	το	ΚΕΕΛΠΝο,	ως	επιδημιολογική	
επιτήρηση	ορίζεται	η	συστηματική	και	συνεχιζό-
μενη	συλλογή,	ανάλυση	και	ερμηνεία	στοιχείων	
με	προσανατολισμό	την	πράξη	δημόσιας	υγείας.	
Η	 επιδημιολογική	 επιτήρηση	 στην	 Ελλάδα	 έχει	
ως	στόχο	την	παρακολούθηση	μιας	νόσου,	όσον	
αφορά	 στην	 επίπτωση	 και	 τη	 διασπορά,	 τον	
έγκαιρο	εντοπισμό	επιδημιών	και	την	αξιολόγη-
ση	των	μέτρων	δημόσιας	υγείας.	Όμως,	η	βελτί-
ωση	της	Δημόσιας	Υγείας	μπορεί	να	επιτευχθεί	
όχι	μόνο	μέσω	της	πρόληψης	αλλά	και	του	ελέγ-
χου	 των	 περιβαλλοντικών	 συνθηκών,	 γεγονός	
που	μπορεί	να	οδηγήσει	και	στην	πρόληψη	των	
νοσημάτων.	Με	άλλα	λόγια,	στην	επιδημιολογι-
κή	 επιτήρηση	εντάσσεται	 και	η	 επιτήρηση	του	
περιβάλλοντος	 ανθρώπου	 και	 ζώων,	 η	 οποία	
μπορεί	να	προσθέσει	πληροφορίες	για	την	δια-
σπορά	της	νόσου,	την	προέλευση	της	πηγής	της	
και	τις	επιπτώσεις	της	στον	πλησίον	της	πηγής	
αστικό	ή	αγροτικό	πληθυσμό.	Μπορεί	με	αυτόν	
τον	τρόπο	να	αποτρέψει	μια	τυχόν	διασπορά,	
να	προφυλάξει	από	μια	επιδημία	και	να	συμβά-
λει	στην	απολύμανση	ή	τον	καθαρισμό	του	περι-
βάλλοντος.	

5. Συμπεράσματα

Η	μελέτη	της	οικολογίας,	της	διασποράς	και	της	
γενετικής	των	εντεροκόκκων	παρουσιάζει	μεγάλο	
ενδιαφέρον	στη	σημερινή	εποχή	που	χαρακτηρί-
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ζεται	αφενός	από	την	εμφάνιση	πολυανθεκτικών	
στελεχών	εντεροκόκκων	αφετέρου	από	το	μεγά-
λο	ενδιαφέρον	για	την	προστασία	του	ανθρώπι-
νου	περιβάλλοντος	με	στόχο	τη	διασφάλιση	της	
υγείας	και	της	ποιότητας	ζωής.	

Το	 γένος	 των	 εντεροκόκκων	 αποκτά	 διαρκώς	
και	 νέα	 είδη,	 με	 σημαντική	 φαινοτυπική	 ποικι-
λομορφία	 μεταξύ	 τους.	 οι	 σύγχρονες	 μοριακές	
μέθοδοι	δίνουν	πλέον	την	ικανότητα	να	διερευνη-
θούν	αυτές	οι	διαφορές.	οι	νέες	τεχνικές	αφορούν	
τόσο	στη	μελέτη	της	γενετικής	των	εντεροκόκκων	
όσο	και	την	περιβαλλοντική	επιτήρηση,	ενώ	απο-
τελούν	χρήσιμα	εργαλεία	για	τη	διασφάλιση	της	
Δημόσιας	Υγείας.	

Στο	επίπεδο	της	επιδημιολογικής	επιτήρησης,	
διάφοροι	 μικροβιολογικοί	 δείκτες	 χρησιμοποιού-
νται	για	τη	μελέτη	της	ποιότητας	του	υδάτινου	
περιβάλλοντος	 και	 των	 τροφίμων,	 με	 τον	 εντε-
ρόκοκκο	να	αποτελεί	έναν	κατάλληλο	δείκτη	κο-
πρανώδους	μόλυνσης.	οι	περαιτέρω	φαινοτυπι-
κές	 και	 γονοτυπικές	 τεχνικές	 συμβάλλουν	 στον	
διαχωρισμό	μεταξύ	ανθρώπινης	και	ζωικής	προ-
έλευσης	 της	 κοπρανώδους	 μόλυνσης.	Η	 μελέτη	
των	εντεροκόκκων	στο	περιβάλλον	από	τη	σκο-
πιά	της	μοριακής	επιδημιολογίας	με	στόχο	τη	δια-
σφάλιση	της	Δημόσιας	Υγείας	αποτελεί	αναπτυσ-
σόμενο	αντικείμενο	έρευνας	τα	τελευταία	χρόνια	
τόσο	στη	χώρα	μας	όσο	και	στο	εξωτερικό.	
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Τα φυτικά παρασκευάσματα επηρεάζουν 
ουσιαστικά τη λειτουργία του οργανισμού και όταν λαμ
βάνονται με συμβατική φαρμακευτική αγωγή οι αλλη
λεπιδράσεις είναι πολύ πιθανές, συνεπώς λανθασμένα 
πιστεύεται ότι τα φυτά ως θεραπευτικά μέσα είναι ακίν
δυνα. Οι ασθενείς συνήθως δεν αναφέρουν τη λήψη φυ
τικών παρασκευασμάτων υποεκτιμώντας τη σημασία 
τους, ενώ τα περισσότερα από αυτά δεν είναι γνωστά 
στους ιατρούς, αφού δεν τα διδάσκονται κατά τη διάρ
κεια των σπουδών τους. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο 
φαρμάκων μπορεί να αφορούν στη φαρμακοκινητική 
τους ή τη φαρμακοδυναμική τους. Φυτά που επηρεά
ζουν (παρεμποδίζουν ή επιταχύνουν) την απορρόφηση 
είναι τα: ψύλιοPlatango psyllium, αλόηAloe Vera, σέν
ναSenna alexandrina, κασκάραRhamnus purshiana, 
λιναρόσποροςLinum usitatissimum, αλτέα νερομολό
χαAlthaea officinalis. Φυτά που επηρεάζουν την κα
τανομή (εκτόπιση από θέσεις σύνδεσης με πρωτεÀνες) 
είναι τα: φιλιπέντουλαFilipendula ulmaria, ιτιάSalix 
nigra. Φυτά που επηρεάζουν τον μεταβολισμό (με την 
αναστολή ή την επαγωγή των ηπατικών ενζύμων) εί
ναι τα: γλυκύριζαGlycyrrhiza glabra, υπερικό το διά
τρητοHypericum perforatum ή St. John’s Wort, σίλυβο 
ή γαϊδουράγκαθοSilybum marianum. Γενικά ασθενείς 
υπό αγωγή με φάρμακα στενού θεραπευτικού πλάτους 
(κυκλοσπορίνη, διγοξίνη, υπογλυκαιμικά, λίθιο, φαινυ
τοΐνη, προκαϊναμίδη, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και 
βαρφαρίνη) πρέπει να αποθαρρύνονται να κάνουν χρή
ση συγκεκριμένων φαρμάκων φυτικής προέλευσης.
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prescription medications 

and herbal drugs 
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of Athens, Athens, Greece

ABSTRACT Herbs were used by people for therapeu
tic purposes since early civilizations. One third of the 
medications in use nowadays (digitalis, morphine, at
ropine, many chemotherapeutics) are of plant origin. 
Herbal medicinal products have an important impact 
on organism’s functions and when coadministered with 
prescription medicines, interactions are very possible, 
although it is generally believed that herbal medication 
plants are safe. Many patients are not telling their doctors 
about their herbal intake, because they don’t realize the 
potential for complications or side effects, while medi
cal doctors have not been informed on them adequately 
during their medical studies. HerbsDrugs interactions 
influence either their pharmacokinetics (absorption, me
tabolism, elimination) or pharmacodynamics (stimula
tion or depression of activity, complications, unpleasant 
effects, and toxicity or subtherapeutic efficacy). Herbs 
affecting absorption (either potentiating or inhibiting) 
are: Platango psyllium, Aloe Vera, Senna alexandrina, 
Rhamnus purshiana, Linum usitatissimum, Althaea of
ficinalis. Herbs affecting distribution (displacement from 
protein binding sites) are: Filipendula ulmaria, Salix ni
gra. Herbs affecting metabolism (hepatic enzymes induc
tion or inhibition) are: Glycyrrhiza glabra, Hypericum 
perforatum or St. John’s Wort, Silybum marianum. 
Patients under narrow width medications (cyclosporine, 
hypoglycaemics, digoxin, lithium, phenytoin, procaina
mide, tricyclic antidepressants, warfarin) should be ad
vised to avoid herbal medicinal products intake. 
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1. Εισαγωγή

Τα	 φυτά	 χρησιμοποιήθηκαν	 ως	 θεραπευτικά	
μέσα	από	την	αρχή	του	πολιτισμού	μας.	Το	ένα	
τρίτο	περίπου	των	χρησιμοποιούμενων-συνταγο-
γραφούμενων	 σήμερα	 φαρμάκων	 (δακτυλίτιδα,	
μορφίνη,	ατροπίνη,	ρεζερπίνη,	πολλά	χημειοθε-
ραπευτικά)	είναι	φυτικής	προέλευσης.	Τα	φυτι-
κά	παρασκευάσματα	επηρεάζουν	ουσιαστικά	τη	
λειτουργία	του	οργανισμού	και	όταν	λαμβάνονται	
ταυτόχρονα	με	συμβατική	φαρμακευτική	αγωγή	
οι	αλληλεπιδράσεις	είναι	πολύ	πιθανές,	παρόλο	
που	πιστεύεται	ότι	τα	φυτά	ως	θεραπευτικά	μέ-
σα	είναι	ακίνδυνα.	Στις	ΗΠΑ	το	60–70%	του	πλη-
θυσμού	λαμβάνει	βότανα	αλλά	μικρό	ποσοστό	το	
αναφέρει	στον	θεράποντα	ιατρό.	Η	ταυτόχρονη	
λήψη	συνθετικών	φαρμάκων	και	φαρμάκων	φυ-
τικής	προέλευσης	μπορεί	να	ελαττώσει,	να	αυξή-
σει	 ή	 να	αναστείλει	 τη	φαρμακολογική	ή	 και	 τη	
τοξική	δράση	τόσο	των	φαρμάκων	όσο	και	των	
δρογών.1,2

2. Μελέτες in vivo 

Κλινικές	εργασίες	που	αφορούν	στις	αλληλεπι-
δράσεις	φυτών	και	φαρμάκων	περιορίζονται	μό-
νο	σε	αναφορά	περιστατικών	αν	και	τα	τελευταία	
χρόνια	παρόμοια	άρθρα	δημοσιεύονται	συχνότε-
ρα.	Ανάμεσα	στα	προβλήματα	ευρύτερων	μελε-
τών	 είναι	 ότι	 δεν	 είναι	 δυνατόν	 να	 επιτραπούν	
επιδημιολογικές	μελέτες	σχετικές	με	τις	αλληλεπι-
δράσεις	φαρμάκων	σε	κλινικό	επίπεδο	για	λόγους	
βιοηθικής.	Ένα	από	τα	σημαντικότερα	προβλή-
ματα	σε	σχέση	με	τη	χρήση	των	φυτικών	προϊ-
όντων	είναι	ότι	πλέον	πολλές	εταιρείες	φυτικών	
παρασκευασμάτων	τα	διακινούν	ως	διατροφικά	
συμπληρώματα,	για	τα	οποία	δεν	απαιτείται	από	
τον	νόμο	η	ακριβής	περιγραφή	της	δράσης	τους	
ούτε	η	αναφορά	των	ανεπιθύμητων	ενεργειών	ή	
των	αλληλεπιδράσεών	τους	με	άλλες	ουσίες,	ακό-
μη	ούτε	και	στη	διάρκεια	της	χρήσης	τους.3

3.  Αλληλεπίδραση μεταξύ φαρμάκων 
και άλλων ουσιών

Ως	αλληλεπίδραση	φαρμάκων	και	άλλων	ουσιών	
(συνθετικά	 φάρμακα,	 φυτικά	 φάρμακα,	 τροφή,	

περιβαλλοντικοί	ρύποι,	ξενοβιοτικά)	ορίζεται	κάθε	
μεταβολή	της	δράσης	τους	σε	διαγνωστικό	ή	θερα-
πευτικό	επίπεδο.	Η	πιθανότητα	εμφάνισης	αλλη-
λεπιδράσεων	είναι	ατέρμων	δεδομένου	ότι	κυκλο-
φορούν	άνω	των	30.000	μη	συνταγογραφούμενων	
προϊόντων.	Πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	τα	προϊόντα	
αυτά	περιέχουν	περισσότερες	από	1000	χημικές	
ουσίες,	φυτά,	βιταμίνες	και	ιχνοστοιχεία	που	απο-
τελούν	τη	βάση	παρασκευής	συνταγογραφούμε-
νων	φαρμάκων.	οι	αλληλεπιδράσεις	μεταξύ	δύο	
φαρμάκων	μπορεί	να	αφορούν	στη	φαρμακοκινη-
τική	τους	(απορρόφηση,	μεταβολισμό,	απέκκριση)	
ή	τη	φαρμακοδυναμική	τους	(ενίσχυση	ή	εξασθέ-
νηση	της	δράσης	τους).	οι	φαρμακοκινητικές	ιδιό-
τητες	των	φυτικών	παρασκευασμάτων	δεν	έχουν	
μελετηθεί	επαρκώς.	Για	τον	κίνδυνο	αλληλεπιδρά-
σεων,	 οι	 ασθενείς	 που	 πρόκειται	 να	 χειρουργη-
θούν	πρέπει	να	διακόπτουν	την	αγωγή	με	φυτικά	
παρασκευάσματα	για	5–7	μέρες.4

3.1.  Αλληλεπίδραση μεταξύ φυτικού παρασκευά
σματος και συμβατικού φαρμάκου

ο	μηχανισμός	δράσης	πολλών	φυτών	δεν	έχει	
ακόμη	 πλήρως	 εξακριβωθεί	 και	 συνεπώς	 και	 ο	
μηχανισμός	 αλληλεπίδρασης	 φυτού-φαρμάκου	
παραμένει	άγνωστος.	Γενικά,	όμως,	η	αλληλεπί-
δραση	φυτικού	παρασκευάσματος	και	συμβατι-
κού	φαρμάκου	μπορεί	να	οδηγήσει	σε:	

1.		Αύξηση	της	δράσης	των	φαρμάκων,	εμφάνιση	
τοξικότητας	και	ανεπιθύμητων	ενεργειών	

2.		Ελάττωση	του	θεραπευτικού	αποτελέσματος	
των	φαρμάκων	με	αποτέλεσμα	υποθεραπεία	
(με	 επακόλουθη	 πιθανή	 ανάπτυξη	 αντοχής	
στο	φάρμακο)

3.		Τροποποίηση	 της	 δράσης	 του	φαρμάκου	 και	
εμφάνιση	μη	αναμενόμενων	επιπλοκών.2,5

3.2.  Φαρμακοκινητική των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
φαρμάκων και φυτικών παρασκευασμάτων

οι	συχνότερες	αλληλεπιδράσεις	φαρμάκων	και	
φυτικών	παρασκευασμάτων,	σε	επίπεδο	φαρμα-
κευτικής,	αφορούν	σε:

3.2.1. Απορρόφηση.	Τα	φυτά	που	είναι	πλούσια	
σε	υδροκολλοειδείς	υδατάνθρακες	όπως	κόμμι	ή	
μυκήλια	είναι	διαλυτά	στο	νερό	αλλά	απορροφού-
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νται	ελάχιστα,	όπως	το	ψύλιο	(Platango psyllium 
L,	οικογ.	Plantaginaceae),	ο	λιναρόσπορος	(Linum 
usitatissimum,	 L	 οικογ.	 Linaceae),	 η	 νερομολόχα	
(Althaea officinalis L Malvaceae)	κ.ά.	Τα	φυτά	αυτά	
προσδένονται	 στα	 φάρμακα	 όταν	 χορηγούνται	
αυτούσια,	 ειδικότερα	 σε	 κονιοποιημένη	 μορφή.	
Το	ψύλιο,	φυτό	πλούσιο	σε	μυκήλια	παρεμποδί-
ζει	την	απορρόφηση	του	λιθίου.	Ακόμη	τα	φυτά	
μπορεί	 να	 επηρεάσουν	 την	 απορρόφηση	 μετα-
βάλλοντας	το	pH	του	στομάχου.	Φυτά	με	υπα-
κτικές	 ιδιότητες	 επιταχύνουν	 τη	 διέλευση	 του	
φαρμάκου	 κατά	 μήκος	 του	 γαστρεντερικού	 και	
τη	δυνατότητα	απορρόφησής	του.	

Φυτά	 που	 περιέχουν	 ανθρακινόνες,	 όπως	 η	
αλεξανδρινή	σέννα	(Senna alexandrina Mill, οικογ.	
Fabaceae	 περιέχει	 σεννοσίδες)	 και	 η	 κασκάρα	
(Rhamnus purshiana DC,	 οικογ.	 Rhamnaceae	 πε-
ριέχει	ρηίνη)	η	αλόη	(Aloe Vera L,	οικογ.	Liliaceae	
περιέχει	αλοΐνη),	το	ρήον	(Rheum rhabarbarum L,	
οικογ.	Polygonaceae	περιέχει	ρηίνη),	καθώς	και	οι	
υδατοδιαλυτές	φυτικές	 ίνες	 (ψύλιον)	 μπορεί	 να	
ελαττώσουν	την	απορρόφηση	φαρμάκων.6,7

3.2.2. Κατανομή.	 Φυτά	 όπως	 η	 φιλιπέντουλα	
(Filipendula ulmaria L,	οικογ.	Rosaceae)	και	η	 ιτιά	
(Salix nigra Marshall,	οικογ.	Salicaceae)	που	περιέ-
χουν	σαλικυλικά,	μπορεί	να	εκτοπίσουν	φάρμακα	
που	συνδέονται	εκτεταμένα	με	τις	πρωτεΐνες	του	
αίματος,	όπως	η	βαρφαρίνη	και	η	καρβαμαζεπί-
νη,	και	να	οδηγήσουν	στην	αύξηση	των	ανεπιθύ-
μητων	ενεργειών	τους.8

3.2.3. Μεταβολισμός.	Πολλά	φυτά	αναστέλλουν	
ή	 επάγουν	 τη	 λειτουργία	 των	 ηπατικών	 ενζύ-
μων	 και	 δυναμικά	 μεταβάλλουν	 το	 ποσόν	 του	
φαρμακολογικά	ενεργού	φαρμάκου.	Η	γλυκύριζα	
(Glycyrrhiza glabra L,	 οικογ.	 Fabaceae)	 ελαττώνει	
τον	μεταβολισμό	των	κορτικοστεροειδών	προκα-
λώντας	ανεπιθύμητες	ενέργειες	από	την	αύξηση	
των	επιπέδων	τους	στην	κυκλοφορία.	Το	υπερι-
κό	 το	 διάτρητο	 (Hypericum perforatum L,	 οικογ.	
Hypericaceae,	 St.	 John’s	Wort)	 επάγει	 τα	 μικρο-
σωμιακά	 ένζυμα	 του	 κυτοχρώματος	 Ρ-450	 και	
αυξάνει	 τον	μεταβολισμό	της	 διγοξίνης,	 της	θε-
οφυλλίνης,	των	αναστολέων	της	πρωτεάσης	και	
της	κυκλοσπορίνης,	 ενώ	η	γλυκύριζα	ελαττώνει	
τη	δράση	αυτών	των	φαρμάκων.	 Ιδιαίτερης	ση-
μασίας	είναι	η	αλληλεπίδραση	των	φυτικών	πα-

ρασκευασμάτων	με	αντιρετροϊκά	φάρμακα,	διότι	
ελαττώνεται	η	αποτελεσματικότητα	της	αντιρε-
τροϊκής	αγωγής.9–12	Συγκεκριμένα,	οι	κάτωθι	συν-
δυασμοί	 πρέπει	 να	 αποφεύγονται	 σε	 ασθενείς	
υπό	αντιρετροϊκή	αγωγή:

–		Το	υπερικό	το	διάτρητο	(Hypericum perforatum 
L,	οικογ.	Hypericaceae,	St.	John’s	Wort)	δεν	χορη-
γείται	με	αναστολείς	των	πρωτεασών	ούτε	με	
μη	 νουκλεοσιδικούς	 αναστολείς	 της	 αντίστρο-
φης	μεταγραφάσης	(ΝΝRTI).11–13

–		Αντενδείκνυται	η	συγχορήγηση	μεγάλων	ποσο-
τήτων	ωμού	σκόρδου	ή	προϊόντων	του	με	ανα-
στολείς	των	πρωτεασών	(1–2	σκελίδες	σκόρδου	
ως	καρύκευμα	δεν	παίζουν	ρόλο).

–		Το	σίλυβο	(γαϊδουράγκαθο)	(Silybum marianum 
L,	οικογ.	Asteraceae)	μεταβάλλει	τα	επίπεδα	δια-
φόρων	αντιρετροϊκών	φαρμάκων	(αναστολέων	
της	πρωτεάσης	ή	μη	 νουκλεοσιδικών	αναστο-
λέων	της	αντίστροφης	μεταγραφάσης,	ΝΝRTI),	
στο	αίμα.12

3.3.  Φαρμακοδυναμική των αλληλεπιδράσεων 
φαρμάκων και φυτικών παρασκευασμάτων

Πολλά	φυτά	καθώς	και	φυτικά	συμπληρώμα-
τα	 διατροφής	 περιέχουν	 από	 μικροποσότητες	
έως	μεγάλες	συγκεντρώσεις	κουμαρίνης	με	απο-
τέλεσμα	να	δημιουργείται	αθροιστική	συνέργεια	
με	αντιαιμοπεταλιακά	ή	άλλα	αντιπηκτικά	φάρ-
μακα	π.χ.	Ginkgo	biloba	και	προϊόντα	σκόρδου	
(Allium sativum-Allium sativum L,	οικογ.	Liliaceae)	
και	με	βαρφαρίνη.	΄Αλλη	τυπική	εμφάνιση	αλλη-
λεπιδράσεων	 φαρμακοδυναμικού	 τύπου	 είναι	
η	 αθροιστική	 δράση	 που	 παρατηρείται	 με	 τη	
σύγχρονη	 λήψη	 βαλεριάνας	 και	 βενζοδιαζεπι-
νών.3,8,14,15

Πολλά	 φαρμακευτικά	 φυτά	 έχουν	 σημαντική	
θεραπευτική	 δράση	 σε	 καθορισμένη	 δόση	 αλλά	
μπορεί	να	αποβούν	τοξικά	σε	άλλη.	Η	παρατη-
ρούμενη	συνεργική	δράση	μπορεί	να	περιπλέξει	
το	δοσολογικό	σχήμα	μακροχρόνιας	θεραπευτικής	
αγωγής.	 Φυτά	 που	 παραδοσιακά	 χρησιμοποι-
ούνται	ως	υπογλυκαιμικά	για	την	αντιμετώπιση	
του	σακχαρώδους	διαβήτη	τύπου	1	όπως	φύλ-
λα	μύρτιλου-Blueberry	(Vaccinium corymbosum L, 
οικογ.	Ericaceae),	 εκχύλισμα	από	το	 ινδικό	φυτό	
Gymnema sylvestre R,	Asclepiadaceae	κ.λπ.	μπορεί	
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να	αυξήσουν	το	υπογλυκαιμικό	αποτέλεσμα	συμ-
βατικών	υπογλυκαιμικών	φαρμάκων.3,6	

Η	 συγχορήγηση	 υπερικού	 του	 διάτρητου	 (St.	
John’s	wort)	με	διγοξίνη,	θεοφυλλίνη,	κυκλοσπορί-
νη,	φαινπροκουμόνη	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	ελάτ-
τωση	της	βιοδιαθεσιμότητάς	τους.11

Η	συγχορήγηση	Panax ginseng,	οικογ.	Araliaceae,	
με	 αντικαταθλιπτικά,	 σε	 καταθλιπτικούς	 ασθε-
νείς,	 έχει	 ενοχοποιηθεί	 για	 την	 έκλυση	παροξυ-
σμών	μανίας.16,17

4.  Φυτά με συχνή εμφάνιση 
αλληλεπιδράσεων (πίν. 1)

4.1. Ginkgo biloba L. (οικογ. Ginkgoaceae)

Το	Ginkgo	χορηγείται	συνήθως	σε	ασθενείς	3ης	
ηλικίας	για	βελτίωση	της	νοητικής	τους	λειτουργί-
ας	(λόγω	άνοιας	ή	νόσου	Alzheimer)	ή	για	ενίσχυ-
ση	 της	 μνήμης,	 σε	 διαταραχές	 της	περιφερικής	
κυκλοφορίας,	σε	εμβοές	κ.λπ.	Έχει	παρατηρηθεί	
σε	μεγάλες	δόσεις	αύξηση	της	αιμορραγικής	προ-
διάθεσης	ακόμη	και	σε	ασθενείς	που	δεν	ελάμβα-
ναν	άλλα	φάρμακα.	Συχνή	εμφάνιση	διαταραχών	
πήξης	επί	λήψης	Ginkgo	εμφανίζεται	σε	ασθενείς	
με	σύγχρονη	χορήγηση	φάρμακων	που	επηρεά-
ζουν	την	πήξη	του	αίματος	όπως	ασπιρίνη,	βαρ-
φαρίνη,	 παρακεταμόλη	 ή	 συνδυασμό	 εργοταμί-
νης-καφεΐνης.	 ΄Εχει	ακόμη	περιγραφεί	και	θάνα-
τος	από	εγκεφαλική	αιμορραγία.18,19

Ασθενείς	 που	 λαμβάνουν	 φάρμακα	 με	 γνω-
στή	 δράση	 στη	 λειτουργία	 των	 αιμοπεταλίων	
όπως	βιταμίνη	Ε	(>1.200	ΙU),	προϊόντα	σκόρδου	
(Allium sativum L,	 ισοδύναμα	με	15–20	σκελίδες/
ημερησίως),	βαρφαρίνη,	ασπιρίνη	ή	ηπαρίνες	μι-
κρού	μοριακού	βάρους,	πρέπει	να	ενημερώνονται	
σε	περίπτωση	 λήψης	Ginkgo	 και	 να	βρίσκονται	
σε	επαφή	με	τον	θεράποντα	σε	περίπτωση	κε-
φαλαλγίας,	 διαταραχών	 της	 όρασης	 ή	 ιλίγγου.	
Πιθανή	 εμφάνιση	 διαταραχών	 της	 πήξης	 του	
αίματος	μπορεί	να	εμφανιστεί	επίσης	σε	συγχο-
ρήγηση	Ginkgo biloba	με	κινέζικα	βότανα,	όπως	
dong	quai	(Angelica sinensis Diels,	οικογ.	Apiaceae,	
ορμονορυθμιστικό),	ή	danshen,	είδος	μη	ευρωπα-
ϊκού	φασκόμηλου	(Salvia miltiorrhiza Bunge, οικογ. 
Lamiaceae)	 που	 λαμβάνεται	 ως	 ρυθμιστικό	 της	
καρδιακής	λειτουργίας.1,3

4.2.  Λινάρι (Linum usitatissimum L,  
οικογ. Linaceae)

Το	λινάρι	είναι	ένα	από	τα	πιο	παλιά	και	πιο	συ-
χνά	καλλιεργούμενα	φυτά	στον	πλανήτη,	για	τις	
ίνες	του	(λινό),	το	έλαιο	των	σπερμάτων	του	(λι-
νέλαιο)	καθώς	και	τα	σπέρματά	του	(λιναρόσπο-
ρος).	Το	λινάρι	μαλακώνει	τα	κόπρανα	και	αυξάνει	
τον	όγκο	τους,	ελαττώνει	την	ολική	χοληστερίνη	
του	ορού	(9%),	τα	τριγλυκερίδια	και	τη	χαμηλής	
πυκνότητας	 λιποπρωτεΐνη	 (18%).	 Προσδεμένο	
στα	χολικά	οξέα	στον	εντερικό	σωλήνα	συμβάλ-
λει	στην	επαναρρόφηση	του	λίπους	των	τροφών.	
Τα	σπέρματα	του	λιναριού	περιέχουν	μυκήλια	και	
δύνανται	να	προσδένονται	σε	φάρμακα	όπως	οι	
καρδιοτονωτικές	γλυκοσίδες	και	να	τις	καθιστούν	
δυσαπορρόφητες	από	τον	ΓΕΣ.	ο	λιναρόσπορος	
πρέπει	να	λαμβάνεται	2	ώρες	πριν	ή	2	ώρες	με-
τά	τη	λήψη	άλλων	φαρμάκων,	βιταμινών	ή	ιχνο-
στοιχείων.	Επιπλέον,	ο	λιναρόσπορος	ενισχύει	τη	
δράση	υπακτικών	όπως	αυτών	που	μαλακώνουν	
τα	κόπρανα.20

4.3.  Παρθενούδι (Tanacetum parthenium L, 
Asteraceae ή Compositae)

Το	παρθενούδι	 είναι	 γνωστό	φυτό	 για	 τη	 μεί-
ωση	της	συχνότητας	και	της	σοβαρότητας	των	
παροξυσμών	 κεφαλαλγίας	 καθώς	 και	 για	 τις	
αντιφλεγμονώδεις	 δράσεις	 του.	 Αναστέλλει	 τη	
σύνθεση	προσταγλανδινών	αλλά	δεν	αναστέλλει	
την	 κυκλοξυγενάση.	 Επιπλέον,	 το	 παρθενούδι	
παρεμβαίνει	 στη	 λειτουργία	 των	 αιμοπεταλίων	
και	δεν	πρέπει	να	λαμβάνεται	συγχρόνως	με	βαρ-
φαρίνη	ή	άλλα	αντιπηκτικά.	Το	παρθενούδι	ανή-
κει	στην	οικογένεια	των	συνθέτων	 (Compositae-	
Asteraceae)	 και	 δεν	 πρέπει	 να	 λαμβάνεται	 από	
άτομα	αλλεργικά	σ’	αυτά.21

4.4.  Ginger (Zingiber officinale L, Zingiberaceae, 
Ζινζιβέρηπιπερόριζα)

Η	ζινζιβέρη	χορηγείται	για	την	αντιεμετική	και	
σπασμολυτική	δράση	της	με	πολύ	καλά	αποτε-
λέσματα	στη	 ναυτία	 των	 ταξιδίων.	Η	 ζινζιβέρη	
είναι	αναστολέας	της	συνθετάσης	της	θρομβοξά-
νης	και	παρατείνει	τον	χρόνο	πήξης,	δράση	που	
πρέπει	 να	 λαμβάνεται	 υπόψη	σε	 ασθενείς	 υπό	
θεραπεία	με	βαρφαρίνη	ή	άλλα	αντιαιμοπεταλια-



ΙΑΤΡΙΚΗ	100,	2011	 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ	ΜΕΤΑξΥ	ΦΥΤΙΚΩΝ	ΚΑΙ	ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ	ΦΑΡΜΑΚΩΝ	 131

Πίνακας 1.	Συχνές	αλληλεπιδράσεις	μεταξύ	φυτών	και	συνθετικών	φαρμάκων	

Φυτά Φάρμακα Φαρμακολογικό αποτέλεσμα

Συστηματική	λήψη:	αλόη,	λιναρόσπορος,	ψύλιο,	
νερομολόχα

Πολλά	φάρμακα Προσδένονται	στα	φάρμακα.	Η	αλόη	ενισχύει	τη	δράση	
της	διγοξίνης	επειδή	ελαττώνει	τα	επίπεδα	Κ+

Αλόη,	κασκάρα Διγοξίνη	αντιαρρυθμικά,	διουρητικά,	
καθαρτικά

Διουρητικά

Αυξημένη	απέκκριση	Κ+,	σύγχυση,	αρρυθμία

Λόγω	υποκαλιαιμίας	αυξάνουν	τη	δράση	του	κράταιγου	
(Crataegus monogyna Jacq.)

Λιναρόσπορoς	Linum usitatissimum L Νιασίνη
Βαρφαρίνη

Ερυθρότητα	δέρματος	flushing
Αύξηση	ΙΝR

οινοθέρα	η	διετής,	Oenothera biennis L Φαινοθειαζίνες Αύξηση	πιθανότητας	εμφάνισης	σπασμών

Μύρτιλλο,	χαμομήλι,	σκόρδο,	ζινζιβέρη,	gingko,	
κόκκινο	τριφύλι,	νερομολόχα,	βιταμίνη	Ε	
(>2000	IU)

Βαρφαρίνη,	Ηπαρίνη,	Μικρού	μοριακού	
βάρους	ηπαρίνες	και	πιθανόν	ασπιρίνη

Αυξάνουν	την	αιμορραγική	προδιάθεση,	μεταβάλλουν	
το	ΙΝR	και	τον	χρόνο	ροής

Πρέπει	να	διακόπτεται	η	λήψη	βοτάνων	7	μέρες	πριν	
από	χειρουργική	επέμβαση

Πικραγγουριά	(ή	Ελατήριον	ο	Αγριοσίκυς	-Ecballium	
elaterium	L	είναι	δηλητηριώδες),	τριγωνέλα,	
σκόρδο,	ζινζιβέρη,	ψύλλιον

Υπογλυκαιμικά Ενίσχυση	υπογλυκαιμίας

Λιγαριά	Vitex agnus-castus L	 οιστρογόνα Δεν	πρέπει	να	λαμβάνονται	ταυτόχρονα

Βοράγο/μπουράντζα	Borago officinalis L	
(το	φυτό	και	όχι	το	έλαιο	είναι	τοξικό)

Aντιυπερτασικά Το	φυτό	αυξάνει	την	αρτηριακή	πίεση

Γλυκόρριζα	(Glycyrrhiza glabra, J) οιστρογόνα
Κορτικοστεροειδή

Ασφαλής	συγχορήγηση
Παρεμβαίνουν	μέσω	β-ρεδουκτάσης,	ελαττώνεται	ο	
ρυθμός	απομάκρυνσης	των	κορτικοστεροειδών,	ανε-
πιθύμητες	ενέργειες

Υπερικόν	(Hypericum perforatum L,	St.	John	wort) Αντικαταθλιπτικά
Αντισυλληπτικά,	αντιπηκτικά,	
ανοσοκατασταλτικά

Σύνδρομο	σεροτονίνης,	υπέρταση
Ελάττωση	της	δράσης	τους

Kava-kava	δεν	έχει	πάρει	έγκριση	από	ΕΜΕΑ	
Harpagophytum	procumbens	Burch),	Ginseng	
(Panax	ginseng)	Dong	Quai	(Angelica	sinensis)

Βαρφαρίνη12 Ενισχύουν	την	αντιπηκτική	αγωγή

Εχινάκια E. angustifolia Moench E. purpurea, E. pallida Φάρμακα	με	εν	δυνάμει	ηπατοτοξική	
δράση

Αυξημένος	κίνδυνος	ηπατοτοξικότητας32,33

Ginseng	(Panax ginseng L) Καφεΐνη
Ινσουλίνη+αντιδιαβητικά
Φουροσεμίδη
Ανοσοκατασταλτικά	(αζαθειοπρίνη,	
βασιλιξιμάβη,	κυκλοσπορίνη,	τακρόλιμος,	
σιρόλιμος,	πρεδνιζόνη,	κορτικοστεροειδή)	
Φαινελζίνη	και	αναστολείς	ΜΑο

Αύξηση	διεγερσιμότητας	ΚΝΣ
Αύξηση	υπογλυκαιμίας
Ελάττωση	αποτελεσματικότητας	διουρητικού
Ελάττωση	της	αποτελεσματικότητας	των	ανοσοκατα-
σταλτικών

Κεφαλαλγία,	τρόμος,	επεισόδια	μανίας,	υπέρταση

Προϊόντα	σκόρδου	(Allium sativa L)

Λόγω	της	περιεκτικότητάς	τους	σε	αλλισίνη	και	αγιο-
ένη1,5,6

Ινδομεθακίνη,1	διπυριδαμόλη,	ασπιρίνη,	
κλοπιδογρέλη

Αναστολείς	της	πρωτεάσης	(ινδιναβίρη	
ριτιναβίρη,	σακουιναβίρη)

Αύξηση	αντιαιμοπεταλιακής	δράσης12,14

Ελαττώνει	τα	επίπεδα	των	αναστολέων	της	πρωτεάσης

Αγγελική	(Pittosporum spp Banks J) Βαρφαρίνη12 Αύξηση	ΙΝR

Καυτή	πιπεριά	(Capsicum	L) Αναστολείς	ΜΑο
Αναστολείς	μετατρεπτικού	ενζύμου
Θεοφυλλίνη

Αυξημένος	κίνδυνος	υπέρτασης
Βήχας
Αύξηση	απορρόφησης

(συνεχίζεται)



132	 ΧΡ.	ΤΕΣΣΕΡοΜΜΑΤΗ	και	Α.	ΚΩΤΣΙοΥ	 ΙΑΤΡΙΚΗ	100,	2011

κά	φάρμακα,	όταν	χορηγείται	σε	φαρμακολογική	
δόση	(2	δισκία	400	mg,	30	min	πριν	από	το	ταξίδι	
και	στη	συνέχεια	1	δισκίο	κάθε	2	ώρες	ανάλογα	
με	την	περίπτωση).	Η	χρήση	της	ζινζιβέρης	ως	
καρύκευμα	 σε	 τρόφιμα	 ή	 γλυκά	 (μπισκότα	 κυ-
ρίως)	 σε	 μεγάλες	 δόσεις	 μπορεί	 να	 προκαλέσει	
αντίστοιχα	προβλήματα.22

4.5.  St. John’s Wort (Hypericum perforatum L, 
οικογ. Hypericaceae, Υπερικόν το διάτρητον)

Το	υπερικόν	το	διάτρητον	είναι	από	τα	πλέον	
κοινά	βότανα	για	την	αντιμετώπιση	της	κατάθλι-
ψης.	Είναι	αναστολέας	της	μονο-αμινο-οξειδάσης	
(ΜΑο),	 ωστόσο	 δεν	 έχουν	 παρατηρηθεί	 υπερ-
τασικοί	παροξυσμοί	σε	ταυτόχρονη	λήψη	του	με	
αναστολείς	της	ΜΑο.	Πρόσφατα	δεδομένα	υπο-

στηρίζουν	επίσης	ότι	είναι	εκλεκτικός	αναστολέ-
ας	της	επαναπρόσληψης	νοραδρεναλίνης	και	σε-
ροτονίνης	(SSRI),	οπότε	αντενδείκνυται	η	συγχο-
ρήγησή	του	με	SSRI	λόγω	του	κινδύνου	εμφάνισης	
συνδρόμου	σεροτονίνης.	οι	ασθενείς	μπορούν	να	
λάβουν	 υπερικό	 2	 εβδομάδες	 μετά	 τη	 διακοπή	
των	SSRI.	Λόγω	της	επαγωγικής	δράσης	στο	κυτ-
τόχρωμα	Ρ-450,	επιταχύνει	τον	μεταβολισμό	της	
ινδιναβίρης	(αναστολέα	των	πρωτεασών)	με	απο-
τέλεσμα	ανεπιτυχή	θεραπεία	της	νόσου	της	επί-
κτητης	ανοσολογικής	ανεπάρκειας	(AIDS).	Ακόμη	
έχει	ενοχοποιηθεί	για	απόρριψη	μοσχεύματος	σε	
ασθενείς	που	 λαμβάνουν	 κυκλοσπορίνη.	Πολλοί	
ερευνητές	ισχυρίζονται	ότι	είναι	επαγωγέας	του	
κυττοχρώματος,	 όπως	 ο	 χυμός	 του	 grapefruit,	
και	παρεμβαίνει	στον	μεταβολισμό	πολλών	φαρ-

Χαμομήλι	(Matricaria recutita L) Βαρφαρίνη
Σκευάσματα	Fe

Κατασταλτικά	ΚΝΣ

Αύξηση	ΙΝR
Ελαττωμένη	απορρόφηση	Fe	λόγω	των	τανινών	του	
φυτού

Ενίσχυση	δράσης

Τανακέτο	Tanacetum parthenium syn. Chrysanthemum 
parthenium	(L)	Pers	θεωρείται	ως	ιδανικό	φυτό	για	
την	αντιμετώπιση	της	ημικρανίας

Σκευάσματα	Fe

Βαρφαρίνη

Ελαττωμένη	απορρόφηση	Fe	λόγω	των	τανινών	του	
φυτού

Αύξηση	ΙΝR,	ΑΕ:	προκαλεί	γαστρικό	φόρτο,	έλκη	στομα-
τικής	κοιλότητας,	υποτροπή	ημικρανίας	επί	διακοπής

Τεύκριο	ο	χαμαίδρυς	Teucrium chamaedrys L.	
Το	τεύκριο	είναι	αποδεδειγμένα	ηπατοτοξικό	αλλά	
χορηγείται	ως	παραδοσιακό	–	ευφραντικό	ρόφημα	
σε	δυσπεψίες

Αυξημένος	κίνδυνος	ηπατοτοξικότητας.	Επικίνδυνο	φυ-
τό:	περιστατικά	οξείας	ηπατικής	ανεπάρκειας

Πικραλίδα	Taraxacum officinale	F.H.Wigg Διουρητικά Αύξηση	διουρητικής	δράσης

Κράταιγος	Crataegus	L Αντιυπερτασικά,	διγοξίνη

Διουρητικά
Προπρανολόλη

Αύξηση	δράσης	β-αναστολέων	και	αναστολέων	
διαύλων	Ca

Ελάττωση	δράσης	φαινυλεφρίνης
Αύξηση	δράσης	διγοξίνης
Λόγω	υποκαλιαιμίας	αυξάνουν	τη	δράση	του	κράταιγου
Ενισχύει	τη	δράση	κράταιγου

Λεόνουρος	ο	καρδιακός	Leonorus cardiaca L 
Γνωστό	φυτό	από	τον	Διοσκουρίδη	,	σήμερα	τείνει	
να	έχει	χρήση	για	την	αντιμετώπιση	αρρυθμιών	
με	καλύτερα	αποτελέσματα	απ’	ό,τι	τα	συνθετικά/
συμβατικά	φάρμακα33

Μη	στεροειδή	αντιφλεγμονώδη Αυξημένος	κίνδυνος	αιμορραγιών

Αριστολόχια	(Aristolochia L)	
Απαγορευμένο	φυτό	(ανευρίσκεται	σε	απισχαντικά	
παραφάρμακα)

Αμιωδαρόνη,	αναβολικά	στεροειδή,	
κετοκοναζόλη,	μεθοτρεξάτη

Αυξημένος	κίνδυνος	ηπατοτοξικότητας

Πίνακας 1.	Συχνές	αλληλεπιδράσεις	μεταξύ	φυτών	και	συνθετικών	φαρμάκων	-	(συνέχεια)

Φυτά Φάρμακα Φαρμακολογικό αποτέλεσμα
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μάκων.	Επειδή	το	υπερικόν	προκαλεί	φωτοευαι-
ασθησία,	δεν	πρέπει	 να	λαμβάνεται	συγχρόνως	
με	άλλα	φωτοευαισθητοποιά	φάρμακα	όπως	τε-
τρακυκλίνες	 και	 χημειοθεραπευτικά.	 Επίσης,	 δε	
χορηγείται	παράλληλα	με	αντισυλληπτικά,	αφού	
έχουν	 αναφερθεί	 πολλές	 ανεπιθύμητες	 εγκυμο-
σύνες	σε	παράλληλη	συγχορήγηση.23–26

4.6.  Echinace Moechn, οικογ. Asteraceae, 
Εχινάκια

Η	εχινάκια	χρησιμοποιείται	εξωτερικά	για	τη	θε-
ραπεία	εγκαυμάτων,	εκζέματος,	αλλά	κυρίως	per	
os	ως	προφύλαξη	σε	κοινό	κρυολόγημα,	 επειδή	
πιστεύεται	ότι	διαθέτει	ανοσορρυθμιστική	δράση	
και	 ενισχύει	τον	οργανισμό	έναντι	των	γριππω-
δών	 συνδρομών.	 Τα	 κύρια	 δραστικά	 συστατικά	
του	 φυτού	 είναι	 ελάχιστη	 ποσότητα	 αιθερίου	
ελαίου,	φλαβονοειδή,	άλλες	πολυφαινολικές	ουσί-
ες	και	αλκυλαμίνες	(δεν	περιέχει	τοξικά	αλκαλο-
ειδή	πυρρολιζιδίνης).	Το	φυτό	ανήκει	στην	οικο-
γένεια	των	συνθέτων	(Compositae-Asteraceae)	και	
δεν	πρέπει	να	λαμβάνεται	από	άτομα	αλλεργικά	
σ‘	αυτά.21,27

4.7.  Glycyrrhiza glabra L, οικογ. Fabaceae s.l. 
ή Leguminosae, Γλυκύριζα

Έχει	παρατηρηθεί	παράταση	της	δράσης	των	
κορτικοστεροειδών	 είτε	 χορηγούμενων	 τοπικώς	
είτε	 συστηματικώς	 σε	 σύγχρονη	 λήψη	 γλυκύρι-
ζας,	 με	 δοσοεξαρτώμενη	 καταστολή	 του	άξονα	
υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια.	Το	εκχύλισμα	
του	φυτού	ελαττώνει	τα	επίπεδα	βεραπαμίλης.	
Η	 γλυκυριζίνη,	 το	 κύριο	 συστατικό	 του	φυτού,	
είναι	 μίγμα	 αλάτων	 καλίου-μαγνησίου-ασβεστί-
ου	του	γλυκυριζικού	οξέος	και	αναστέλλει	την	11	
β-υδροξυ	στερεοειδική	δεϋδρογενάση	 (11	β-DH)	
που	οξειδώνει	την	κορτιζόλη	σε	αδρανή	κορτιζό-
νη.	Η	χημική	δομή	του	γλυκυριζικού	οξέος	είναι	
παρόμοια	 με	 εκείνη	 των	 αλατο-	 και	 γλυκο-κορ-
τικοστεροειδών.	Σε	επίκτητη	ανεπάρκεια	της	11	
β-DH	δεν	οξειδώνεται	επαρκώς	η	κορτιζόλη	και	
αυξάνονται	τα	επίπεδά	της	στο	αίμα,	ασκώντας	
ως	επί	το	πλείστον	αλατοκορτικοειδή	δράση.	Η	
γλυκυρριζίνη	και	οι	μεταβολίτες	της	αναστέλλουν	
τον	ηπατικό	μεταβολισμό	της	αλδοστερόνης.	Σε	
πολύ	μεγάλες	 δόσεις	 η	 γλυκεριζίνη	 καταστέλλει	

το	 ένζυμο	 5-β-ρεδουκτάση,	 που	 ευθύνεται	 για	
την	αδρανοποίηση	της	κορτιζόλης,	της	αλδοστε-
ρόνης	και	της	προγεστερόνης	στο	ήπαρ,	με	συνέ-
πεια	την	εμφάνιση	κλινικής	εικόνας	«συνδρόμου	
ψευδο-υπεραλδοστερονισμού».28

5.  Αντιμετώπιση και πρόληψη 
στην κλινική πράξη

Κατά	τη	λήψη	ιστορικού	πρέπει	να	ερωτάται	ο	
ασθενής	για	πιθανή	λήψη	μη	συνταγογραφούμε-
νων	φαρμάκων	ή	άλλη	συμπληρωματική	αγωγή.	
Συνήθως,	 οι	 ασθενείς	 δεν	 αναφέρουν	 τη	 λήψη	
φυτικών	 παρασκευασμάτων	 διότι	 υποεκτιμούν	
τη	 σημασία	 τους.	 Σε	 περίπτωση	 επειγόντων	
περιστατικών	 πρέπει	 να	 ερευνάται	 ο	 χρόνος	
πήξης	 ειδικά	 για	 φυτά	 όπως	 το	 σκόρδο-Allium 
sativum L,	 το	παρθενούδι-Tanacetum parthenium 
L,	 η	 Ζινζιβέρη,	 ή	 πιπερόριζα-Ginger	 ή	 Zingiber	
officinale Roscoe	 και	 το	Ginkgo biloba L.	 Γενικά,	
ασθενείς	υπό	αγωγή	με	φάρμακα	στενού	θερα-
πευτικού	 εύρους	 (κυκλοσπορίνη,	 διγοξίνη,	 υπο-
γλυκαιμικά,	λίθιο,	φαινυτοΐνη,	προκαϊναμίδη,	τρι-
κυκλικά	αντικαταθλιπτικά	και	βαρφαρίνη)	πρέπει	
να	αποθαρρύνονται	να	κάνουν	χρήση	φαρμάκων	
φυτικής	προέλευσης	χωρίς	τη	συμβουλή	του	θε-
ράποντος	 ιατρού,	υπό	την	προϋπόθεση	ότι	και	
ο	θεράπων	έχει	 επαρκή	γνώση	για	την	ασφαλή	
χρήση	των	φαρμάκων	φυτικής	προέλευσης.29,30

6.  Το καθεστώς των φαρμάκων φυτικής 
προέλευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Το	 2004,	 η	οδηγία	 2004/24/ΕΚ	 ξεχωρίζει	 από	
όλα	τα	φάρμακα,	όσα	είναι	φυτικής	προέλευσης,	
χορηγούνται	 σε	 μη	 ενέσιμη	 μορφή	 (εξωτερικής	
χρήσης,	 από	 του	 στόματος	 και	 διά	 εισπνοής),	
προορίζονται	για	χρήση	χωρίς	ιατρική	γνωμάτευ-
ση	και	ιατρική	παρακολούθηση,	και	χρησιμοποι-
ούνται	 με	ασφάλεια	 τουλάχιστον	30	 χρόνια,	 15	
από	τα	οποία	εντός	της	ΕΕ,	ή	εφόσον	δεν	υπάρ-
χει	καταγεγραμμένη	χρήση	σε	μη	Ευρωπαϊκές	χώ-
ρες,	 30	χρόνια	 εκτός	 ΕΕ.	 Επίσης,	 οι	 ενδείξεις	 γι’	
αυτά	δεν	μπορούν	να	αφορούν	σε	σοβαρά	νοσή-
ματα	(καρκίνο,	καρδιαγγειακές	παθήσεις,	διαβήτη	
κ.λπ.,	όπου	απαιτείται	 ιατρική	γνωμάτευση	και	
φυσικά	 ιατρική	παρακολούθηση),	 ενώ	για	αυτά	
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χρειάζεται	μόνον	η	εγγύηση	της	ασφάλειας	στη	
χρήση	τους	και	όχι	η	αποτελεσματικότητα	μέσω	
κλινικών	μελετών,	όπως	αυτό	απαιτείται	για	όλα	
τα	άλλα	φάρμακα	(όπως	και	τα	φυτικά	φάρμακα	
καλώς	 καθιερωμένης	 χρήσης).	 Αυτά	 τα	 ονομά-
ζει	παραδοσιακά	φάρμακα	φυτικής	προέλευσης	
και	θεσπίζει	ειδικά	γι’	αυτά,	και	σε	αντιδιαστολή	
με	άλλα	φάρμακα,	 μια	απλουστευμένη	 διαδικα-
σία	αδειοδότησης.	Η	απλουστευμένη	διαδικασία	
τα	 απαλλάσσει	 από	 την	 υποχρέωση	 υποβολής	
φακέλου	 με	 κλινικές	 δοκιμές	 και	 αποτελέσματα	
προκλινικών	αναλύσεων,	και	κατά	συνέπεια	πε-
ριορίζει	σημαντικά	το	κόστος	και	διευκολύνει	την	
αδειοδότησή	τους.

Στα	πλαίσια	αυτής	της	 εναρμόνισης	στη	χρή-
ση	των	φαρμάκων	φυτικής	προέλευσης,	ο	Ευρω-

παϊκός	οργανισμός	Φαρμάκων	(ΕΜΑ)	στην	ειδική	
επιτροπή	του	(HMPC,	Επιτροπή	φαρμάκων	φυτι-
κής	προέλευσης,	που	συμμετέχουν	εκπρόσωποι	
από	όλες	τις	χώρες	της	ΕΕ)	συντάσσει	μονογραφί-
ες	και	κατατάσσει	φυτικής	προέλευσης	φάρμακα	
σε	εκείνα	παραδοσιακής	ή	καλώς	καθιερωμένης	
χρήσης	ή	σε	κάποια	που	θεωρείται	ότι	έχουν	σο-
βαρά	προβλήματα	ασφάλειας	στη	χρήση-αρνητι-
κές	μονογραφίες.	οι	μονογραφίες	αυτές,	με	από-
λυτη	διαφάνεια,	είναι	διαθέσιμες	στους	Εθνικούς	
οργανισμούς	 Φαρμάκων	 για	 τις	 αδειοδοτήσεις	
που	παρέχουν,	 αλλά	 και	 στον	 Ευρωπαίο	 κατα-
ναλωτή	από	τον	ιστότοπο	του	ΕΜΑ	(http://www.
ema.europa.eu/ema),	και	αποτελούν	βασικό	εργα-
λείο	και	Ευρωπαϊκή	κατάκτηση	στην	ασφαλή	και	
εναρμονισμένη	χρήση	τους	στην	ΕΕ.	
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Τα τερατώματα αποτελούν το 20% 
των ωοθηκικών όγκων. Είναι συνήθως κυστικά και 
περιέχουν συμπαγή στοιχεία. Παρουσιάζονται τρεις 
περιπτώσεις θηλέων αναπαραγωγικής ηλικίας που 
προσήλθαν στο Τμήμα μας για υπερηχογραφικό 
έλεγχο κοιλίας λόγω διογκώσεως στην ελάσσονα πύ
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αγωγή τους τελευταίους μήνες. Τα υπερηχογραφικά 
ευρήματα ήταν ενδεικτικά κυστικού τερατώματος 
ωοθήκης.
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Σε	ποσοστό	20%,	στους	ωοθηκικούς	όγκους	ανα-
δεικνύονται	τερατώματα.	Συνήθως	είναι	κυστικά	ή	
και	πολυκυστικά,	και	περιέχουν	σμήγμα,	κερατίνη,	
τρίχες,	οστά,	δόντια,	εγκεφαλικό	ιστό.1,2

Περιγράφονται	τρεις	περιπτώσεις	νεαρών	θη-
λέων	που	κατά	τον	απεικονιστικό	έλεγχο	ανευρέ-
θη	τεράτωμα	ωοθήκης.

Περιγραφή περιπτώσεων

1η περίπτωση

Έφηβη	 ηλικίας	 16	 ετών	παρουσιάσθηκε	 στο	 Τμήμα	
μας,	 αιτιώμενη	 άλγος	 στον	 δεξιό	 λαγόνιο	 βόθρο	 και	
σταδιακά	αυξανόμενη	διόγκωση	στην	περιοχή.	Το	κο-
ρίτσι	τον	τελευταίο	μήνα	ήταν	υπό	θεραπεία	με	αντι-
συλληπτικά	δισκία	λόγω	διαταραχών	εμμήνου	ρύσεως.	
Υποβλήθηκε	σε	αιματολογικό	και	απεικονιστικό	έλεγχο.

Στον	 υπερηχογραφικό	 έλεγχο	 απεικονίστηκε	 ένα	
γιγάντιο	κυστικό	μόρφωμα	με	συμπαγή	στοιχεία	μεγί-
στης	διαμέτρου	20	cm	περίπου,	που	εκτεινόταν	από	
τον	 δεξιό	 λαγόνιο	 βόθρο	 έως	 το	 δεξιό	 και	 αριστερό	
υποχόνδριο,	 δηλαδή	 καταλάμβανε	 σχεδόν	 ολόκληρη	
την	κοιλιακή	χώρα.	Ως	πιθανότερη	διάγνωση	τέθηκε	
το	τεράτωμα	ωοθήκης	(εικ.	1).	Εν	συνεχεία	υποβλήθη-
κε	σε	MRI	άνω	και	κάτω	κοιλίας,	η	οποία	ήταν	συνη-
γορητική	της	υπερηχογραφικής	διάγνωσης	(εικ.	2α,	β).

Η	ασθενής	χειρουργήθηκε	και	η	ιστολογική	εξέταση	
ανέδειξε	τεράτωμα	ωοθήκης	(εικ.	3).

2η περίπτωση

Γυναίκα	ηλικίας	24	 ετών	προσήλθε	στο	Τμήμα	μας	
προκειμένου	να	υποβληθεί	σε	υπερηχογράφημα	κοιλί-
ας	λόγω	έντονου	άλγους	στο	υπογάστριο	τους	τελευ-
ταίους	τρεις	μήνες.	Το	άλγος	δεν	υφίετο	με	αναλγητικά	
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Εικόνα 1.	Gray	scale	υπερηχογράφημα.	Απεικονίζεται	γιγάντιο	κυστικό	μόρ-
φωμα	με	συμπαγή	στοιχεία,	που	εκτείνεται	από	τον	δεξιό	λαγόνιο	βόθρο	έως	
τα	υποχόνδρια	(περίπτωση	1)

Συζήτηση

Τα	 τερατώματα	 αποτελούν	 υποομάδα	 των	
όγκων	από	γεννητικά	κύτταρα,	προέρχονται	από	
τη	σωματική	γραμμή	και	ιδιαίτερα	από	τις	τρεις	
αρχέγονες	γεννητικές	στιβάδες,	το	εξώδερμα,	με-
σόδερμα	και	ενδόδερμα,	εμφανίζουν	δε	διαφόρου	
βαθμού	διαφοροποίηση,	από	πλήρη	ωριμότητα	
μέχρι	υψηλού	βαθμού	αωρότητα.	Αποτελούν	το	
20%	των	ωοθηκικών	όγκων	και	το	99%	αυτών	εί-
ναι	ώριμα	τερατώματα,	γεγονός	το	οποίο	έρχεται	
σε	αντίθεση	με	τα	ορχικά	τερατώματα,	τα	οποία	
στην	πλειονότητά	τους	είναι	άωρα.3–7

Εικόνα 2 (α, β).	MRI	άνω	και	κάτω	κοιλίας.	Αναδεικνύει	το	κυστικό	μόρφωμα	
με	διαστάσεις	18×23×12	cm	(περίπτωση	1)

α

β

ενώ,	σταδιακά,	παρατηρήθηκε	αυξανόμενη	διόγκωση	
της	κοιλίας.

Το	 υπερηχογράφημα	ανέδειξε	 μικτού	 τύπου	 εξερ-
γασία	εξορμώμενη	εκ	της	δεξιάς	ωοθήκης,	διαστάσε-
ων	9×6,5	cm,	με	κυστικά	και	συμπαγή	στοιχεία	που	
έδιναν	 την	 εντύπωση	 ατελούς	 εμβρύου	 με	 κρανίο	
(εικ.	 4),	πλακούντα	 και	 ομφάλιου	 λώρου	 (εικ.	 5).	οι	
αιματολογικές	 εξετάσεις	 έδειξαν	αυξημένη	 τιμή	AFP.	
Ακολούθησε	χειρουργική	εξαίρεση	της	εξεργασίας	και	
η	ιστολογική	διάγνωση	ήταν	εμβρυϊκά	υπολείμματα	με	
ύπαρξη	κρανίου,	πλακούντα,	ομφάλιου	λώρου	ως	επί	
τερατώματος	ωοθήκης.

3η περίπτωση

Γυναίκα	 ηλικίας	 18	 ετών	 προσήλθε	 αναφέροντας	
άλγος	στην	κοιλιακή	χώρα	τους	τελευταίους	δύο	μή-
νες.	 Το	 υπερηχογράφημα	 κοιλίας	 ανέδειξε	 κυστικό	
μόρφωμα	με	λίγα	συμπαγή	στοιχεία	εκφυόμενο	εκ	της	
δεξιάς	ωοθήκης,	διαστάσεων	7,2×7	cm	(εικ.	6).	Κατά	
τη	μελέτη	με	έγχρωμο	Doppler	υπερηχογράφημα	δεν	
παρατηρήθηκε	περιφερική	ή	εσωτερική	αγγείωση.	Ως	
πιθανότερη	διάγνωση	θεωρήθηκε	το	καλόηθες	κυστι-
κό	τεράτωμα	ή	η	δερμοειδής	κύστη.	Πλησίον	ή	ως	τμή-
μα	της	ανωτέρω	εξεργασίας	απεικονίστηκε	και	έτερη	
υπερηχογενής	εξεργασία	διαμέτρου	3	cm	ως	επί	δερ-
μοειδούς	κύστεως.	Η	AFP	είχε	αυξημένες	τιμές.	

Πραγματοποιήθηκε	χειρουργική	εκτομή	της	βλάβης	
και	η	ιστολογική	εξέταση	έδειξε	τεράτωμα	με	εμβρυϊ-
κά	στοιχεία.	
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Τα	 ώριμα	 τερατώματα	 είναι	 συνήθως	 κυστι-
κά	ή	πολυκυστικά	με	λεπτό	τοίχωμα,	περιέχουν	
σμήγμα,	κερατίνη	και	τρίχες	καθώς	και	πολυπο-
ειδές	 οζίο,	 ή	 οζία	 που	 ονομάζονται	 δερματική	
θηλή,	βλάστωμα	ή	φυμάτιο	Rokitanski,	το	οποίο	
περικλείει	ποικιλία	ιστών	και	σχηματισμών,	όπως	
οστά,	δόντια	κ.λπ.8,9

Στο	υπερηχογράφημα	ένα	χαρακτηριστικό	δο-
μικό	στοιχείο	των	περισσοτέρων	κυστικών	τερα-
τωμάτων	είναι	η	δερματική	θηλή.	Το	δερμοειδές	
στοιχείο	αποτελείται	από	ένα	μείγμα	σμήγματος,	
λίπους,	τριχών	και	μαλακών	ιστών,	που	δημιουρ-

Εικόνα 5.	Η	υπερηχογραφική	απεικόνιση	θυμίζει	ατελές	έμβρυο	με	πλακού-
ντα	και	ομφάλιο	λώρο	μέσα	σε	κυστικό	μόρφωμα,	που	αντιστοιχεί	σε	τερά-
τωμα	ωοθήκης	(περίπτωση	2)

γεί	μια	έντονα	ηχογενή,	άμορφη,	οζώδη	εστιακή	
βλάβη	με	ακουστική	σκιά.	Η	απεικόνιση	αυτή	κα-
λείται	η	κορυφή	του	παγόβουνου	και	θεωρείται	
διαγνωστική	του	κυστικού	τερατώματος.	Η	πα-
ρουσία	δοντιών	και	οστικών	στοιχείων	είναι	ένα	
πολύ	ειδικό	εύρημα	του	κυστικού	τερατώματος.	
Αυτά	 τα	 στοιχεία	 παράγουν	 διακριτές,	 έντονα	
ηχογενείς	 εστίες	 με	 παχιές,	 σκοτεινές	 ακουστι-
κές	σκιές.	οι	ακτινογραφίες	 επιβεβαιώνουν	 την	
παρουσία	έκτοπων	δοντιών	ή	οστών.	οι	τρίχες	
που	 επιπλέουν	 στο	 υγρό,	προκαλούν	φωτεινές	
γραμμοειδείς	ταινίες	και	στικτές	ηχογενείς	εστίες.	

Εικόνα 6.	Yπερηχογράφημα	κοιλίας	όπου	αναδεικνύεται	κυστικό	μόρφωμα	με	
λίγα	συμπαγή	στοιχεία	εκφυόμενο	από	τη	δεξιά	ωοθήκη	διαστάσεων	7,2×7	
cm	(περίπτωση	3)

Εικόνα 4.	Gray	scale	υπερηχογράφημα.	Απεικονίζεται	μικτού	τύπου	εξεργα-
σία	εξορμώμενη	εκ	της	δεξιάς	ωοθήκης,	διαστάσεων	9×6,5	cm,	με	κυστικά	και	
συμπαγή	στοιχεία	(περίπτωση	2)

Εικόνα 3. Xειρουργικό	 παρασκεύασμα	 του	 κυστικού	 τερατώματος	 (περί-
πτωση	1)
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Λόγω	των	ετερογενών	ιστών	που	περιέχουν,	τα	
τερατώματα	 συνήθως	 απεικονίζονται	 περισσό-
τερο	συμπαγή	παρά	κυστικά,	ενώ	αν	έχουν	αυ-
ξημένη	ηχογένεια	συγχέονται	με	το	περιωοθηκικό	
λίπος	και	τις	άλλες	δομές	της	πυέλου.	Η	εκτίμηση	
με	το	έγχρωμο	Doppler	υπερηχογράφημα	αναδει-
κνύει	ότι	τα	περισσότερα	τερατώματα	δεν	έχουν	
αιματική	ροή.	 Χαμηλής	 έως	μέτριας	αντίστασης	
αιματική	ροή	(RI=0,42–0,72)	παρατηρείται	σε	λί-
γα	κυστικά	τερατώματα	που	ιστολογικά	απεικο-
νίζουν	περιοχές	 με	 ενεργά	πολλαπλασιαζόμενα	
κύτταρα.3–6

Στην	υπολογιστική	τομογραφία	τα	τερατώματα	
απεικονίζονται	 κατά	 κανόνα	ως	 μονόχωρες	 κύ-
στεις	με	τοιχωματικό	οζίδιο,	το	σώμα	Rokitansky.	
Η	κύστη	πληρούται	λιπαρού	υγρού,	το	οποίο	συ-
νίσταται	από	κερατίνη	και	σμήγμα	που	έχει	χα-
μηλή	πυκνότητα.	 Άλλα	 συστατικά	 όπως	 λίπος,	
τρίχες,	 δόντια	ή	ακόμη	 και	 οστά,	συνυπάρχουν	
κατά	 περίπτωση.	 Η	 κύστη	 μπορεί	 να	 έχει	 δια-

φραγμάτια	 ή	 να	 περιέχει	 ίζημα	 με	 σχηματισμό	
στιβάδων.	Το	τοιχωματικό	οζίδιο	μπορεί	να	φέρει	
αποτιτανώσεις.	Τα	περισσότερα	ώριμα	κυστικά	
τερατώματα	περιέχουν	μικρό	μόνο	τμήμα	μαλα-
κών	μορίων.10,11

H	 μαγνητική	 τομογραφία	 ελάσσονος	 πυέλου	
είναι	μια	εξέταση	χρήσιμη	για	την	ανάδειξη	ενός	
κυστικού	 τερατώματος	 ωοθήκης,	 των	 διαστά-
σεών	του	και	του	είδους	του	περιεχομένου	του.	
Επίσης,	είναι	μια	εξέταση	που	εξασφαλίζει	στην	
ασθενή	 την	 απαραίτητη	 προφύλαξη	 από	 την	
έκθεση	στην	ακτινοβολία,	αφού	τα	τερατώματα	
εντοπίζονται	συνήθως	σε	νεαρές	έφηβες	ή	γυναί-
κες	αναπαραγωγικής	ηλικίας.12,13

Τα	 αμιγή	 άωρα	 τερατώματα	 αποτελούν	 το	
1–2%	 όλων	 των	 ωοθηκικών	 τερατωμάτων,	 το	
10–20%	των	οποίων	απαντά	στις	πρώτες	δύο	δε-
καετίες.	Τα	μακροσκοπικά	χαρακτηριστικά	είναι	
περίπου	ίδια	με	αυτά	του	ώριμου	τερατώματος.	
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1. Εισαγωγή

ο	Διον.	 Ροΐδης,	 γιατρός,	 λόγιος	 και	 γραμμα-
τοδιδάσκαλος	 στη	 Ζάκυνθο	 (1763–1835)	 απο-
τελεί	 σταθερό	στόχο	στα	σατιρικά	στιχουργή-
ματα	του	εθνικού	ποιητή	Διον.	Σολωμού	(1798–
1856).	 ο	 Ροΐδης	 είναι	 το	 κεντρικό	 πρόσωπο	
τόσο	στην	 «Πρωτοχρονιά»	 (1825)	όσο	και	στο	
«Iατροσυμβούλιον».1	Από	πληροφορίες	του	Ιακ.	
Πολυλά,	 του	 Σπ.	 Δε	 Βιάζη,	 του	 Λ.Χ.	 Ζώη2	 και	
άλλων	μεταγενέστερων	συγγραφέων	όπως	ο	Κ.	
Βάρναλης,3	συνάγεται	ότι	ο	Ροΐδης	ήταν	άτομο	
εξαιρετικά	 εκπαιδευμένο	 τόσο	 στα	 γράμματα	
όσο	και	στην	ιατρική,	στην	οποία	και	είχε	γίνει	
διδάκτορας	 του	Πανεπιστημίου	 της	Πάντοβα.	
Είχε	 όμως	 την	 ατυχία	 να	 είναι	πολύ	 ιδιόρρυθ-
μος,	 μεγαλομανής,	 με	 πρόθεση	 να	 καυχάται	
στο	 έπακρο,	 και	προβληματικός	στην	 καθημε-
ρινότητά	 του.	 Σ’	 αυτό	 θα	 πρέπει	 να	 προστε-
θεί	και	η	ρήξη	του	με	Ζακυνθινό	αριστοκράτη,	
που	 είχε	 τον	 τίτλο	 του	 κόμητα	 και	 ο	 οποίος	
φρόντισε	 για	 τη	 συκοφάντηση	 του	 Ροΐδη	 στη	
μικρή	 κοινωνία	 της	 πόλης.	 Επιπλέον,	 η	 κακή	
διαχείριση	της	πατρικής	περιουσίας	και	η	επα-
κόλουθη	 ένδεια	 τον	υποχρέωσαν	σε	 εξάρτηση	
από	 διάφορα	 πρόσωπα	 και	 κυρίως	 από	 τον	
Διον.	Σολωμό.2–4	ο	Βάρναλης	αναφέρεται	εκτε-
νώς	 στην	 αντιφατικότητα	 του	ποιητή	που	αν	
και	 αισθαντικός,	 ευσυγκίνητος,	 φιλάνθρωπος,	
μεγαλόψυχος,	 μπορούσε	 «όλον	 τον	 καιρό	που	
έμεινε	στη	Ζάκυνθο	μετά	 το	 γυρισμό	 του	από	
την	Ιταλία	(1818–1828)	να	βασανίζει	έναn	φτω-
χό	άνθρωπο,	έναν	αδικημένο	άνθρωπο,	τοn	γι-
ατρό	Διονύσιο	Ροΐδη».	ο	ίδιος,	πριν	να	αναφερ-
θεί	αναλυτικά	στις	φάρσες	που	σκηνοθετούσαν	
εις	βάρος	του	Ροΐδη,	επισημαίνει	ότι	η	ζωή	είναι	
μια	σύνθεση	από	αντιθέσεις	κι	ότι	«το	θέμα	αυ-
τό	έχει	ενδιαφέρον	όχι	για	την	αξία	του	ποιητή,	
αλλά	για	την	ψυχογραφία	του	ανθρώπου».3	ο	
Κ.	Βάρναλης	δεν	είναι	ο	μόνος	που	κρίνει	αρνη-
τικά	τη	στάση	αυτή	του	Σολωμού.	«Νομίζομεν 
ότι ο Σολωμός δεν έπρεπε να γελοιοποιήσει 
δυστυχούντα, τον οποίον συνέδραμε διά να 
ζήσει»,	γράφει	ο	Σπ.	Δε	Βιάζης.5	Όμως	δεν	εί-
ναι	 στο	θέμα	μας	ούτε	η	προσωπικότητα	του	
Ροϊδη,	ούτε	η	σχέση	του	με	τον	Σολωμό,	αλλά	
το	«Ιατροσυμβούλιον».	Και	αυτό	όχι	στο	σύνολό	

του.	Δεν	θα	ασχοληθούμε	εδώ	με	τους	γιατρούς	
που	αναφέρονται	στους	στίχους	του,	για	τους	
περισσότερους	 από	 τους	 οποίους	 υπάρχουν	
ενδιαφέρουσες	 πληροφορίες	 σχετικές	 με	 την	
επαγγελματική	 τους	 παρουσία	 στη	 Ζάκυνθο,	
τις	συνήθειες	και	 τα	 ιδιαίτερα	χαρακτηριστικά	
της	στάσης	ορισμένων	από	αυτούς.	ο	Σολωμός	
στο	σατιρικό	του	στιχούργημα	αναφέρει	 κατά	
σειρά	 τους	 Ταγιαπιέρρα,	 Μαυριανό,	 Ζέππο,	
Ζαυλάνη	 (Ζαβλάνη),	 Καρβελλά,	 Πανταζή,	
Βούτο,	 Ζωρζέττο,	 Μπερέτα,	 Ντικόπουλο	 ή	
Δικόπουλο	 και	 Καντιότο	 ως	 μετέχοντες	 στο	
συμβούλιο.	Σχετικό	μελέτημα	με	τίτλο	«οι	για-
τροί	του	Σολωμού»	δημοσίευσε	το	1978	ο	Κων.	
Πουρναρόπουλος.6

	Το	«Ιατροσυμβούλιον»	γίνεται	για	τον	δωδε-
κάχρονο	ανηψιό	του	Ροΐδη	Διον.	Κανάλε,	γιο	της	
αδελφής	 του	 Ζαχαρούλας,	 ο	 οποίος	 είχε	φάει	
«πολύ	 μπομπότα	 με	 σταφίδα	 και	 μέλι»,	 όπως	
γράφει	ο	Δε	Βιάζης.5	«Η	πολυφαγία	υπήρξεν	αί-
τιον	της	νομιζομένης	ασθενείας	περί	ης	ο	θείος	
έκαμνε	 θόρυβον».	 Για	 την	 επίλυση	 αυτού	 του	
ασήμαντου	 προβλήματος	 γίνεται	 το	 συμβού-
λιο,	στο	οποίο	τελικά	με	τοn	δικό	του	τρόπο	ο	
ΡοÀδης	επιβάλει	τη	θεραπευτική	του	αντίληψη.	
Και	 την	 ανακοινώνει	 μεγαλοφώνως	 την	 ώρα	
που	«...πάει	να	πάρει/	το	χαρτί,	το	καλαμάρι,/	
για	να	κάμει	τη	ριτσέτα	...»,	δηλαδή	τη	συνταγή	
που	θα	έστελνε	στο	φαρμακείο.

2. Το σατιρικό στιχούργημα

...

«Κι	έτσι	αρχίνησε	να	λέει:	

Drachmas	duas	recipe	rhei	 240

Optimi	pulverizzati

Atque	lapides,	innati

Animalibus,	addantur;

Citri	semina	adjungantur;

Indedoctum	viperatum,	 245

Atque	Hoffman	juventarum

Et	alteae	et	camomille,

Tormentillae	et	potentillae.

Pillulas	Calomelani

Atque	guttas	Hoffemani	 250

Et	radices	erbae	Paeoniae,
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Atque	feculum	Laponiae,

Virginiana	serpentaria:

Misce	et	fiant	electuaria.

Εδώ	είναι	δύο	ριτσέτες·	 255

Ή	τη	μία	ή	την	άλλη,

Πες	του	Ρήγα	να	τη	βγάλει·

Πες	του	απ’	όνομά	μου,	μάτια»1

Μετάφραση:

Λάβε	δύο	δραχμές	ρήου	άριστα	κονιοποιημέ-
νου	 και	 εσωτερικούς	 λίθους	 ζώων	 πρόσθεσε.	
Πρόσθεσε	σπόρους	κέδρου	σε	οφιούχο	αφέψη-
μα	και	το	ωφέλιμον	του	Hoffman	και	αλθαία	και	
χαμομήλι	και	τορμεντίλα	ποτεντίλα.	Καταπότια	
καλομέλανος	και	σταγόνες	Χοφεμάνου	και	ρίζες	
του	φυτού	της	παιωνίας	και	άμυλο	Λαπωνίας	
και	οφιούχο	της	Βιργινίας.	Ανάμιξέ	τα	και	φτιά-
ξε	εκλείγματα.

3.  Σχολιασμός της συνταγής 
του στιχουργήματος

Αυτό	το	από	πρώτη	όψη	περίεργο	ανακάτεμα	
αγνώστων	ή	ελάχιστα	γνωστών	σήμερα	λέξεων	
λατινικής	προέλευσης	αποτελεί	 τυπικό	 δείγμα	
από	την	παλαιά	επιστημονική-ιατροφαρμακευ-
τική	 γλώσσα.	 Ένα	 ιδίωμα	 που	 δημιουργήθηκε	
πριν	 πολλούς	 αιώνες	 και	 διατηρήθηκε	 ως	 τις	
πρώτες	 δεκαετίες	 του	 20ού	 αιώνα.7–13	 Το	 στι-
χούργημα,	 δηλαδή	η	συνταγή	 την	 οποία	περι-
έχει,	 αποτελεί	 κωδικοποιημένες	 οδηγίες	 προς	
τον	φαρμακοποιό	για	να	προχωρήσει	στη	σύν-
θεση	ενός	σκευάσματος.	Αρχίζει	τυπικά	με	την	
προστακτική	Recipe	(Rp),	λάβε,	για	τα	υλικά	τα	
οποία	πρέπει	να	έχει	για	την	εκτέλεση	της	συ-
νταγής.	 Εδώ	 το	 recipe	 μετατίθεται	 για	 λόγους	
μετρικής	στην	τρίτη	θέση	της	φράσης.	Το	πρώ-
το	ζητούμενο	υλικό	είναι	το	ρήον	(Rheum),	φυτό	
της	τάξης	των	πολυγονιδών.	Από	τα	50	περίπου	
φυόμενα	είδη	ρήου,	ορισμένα	χρησιμοποιούνται	
για	 την	 παρασκευή	 καθαρτικών.	 Πιο	 γνωστά	
είναι	 τα	 είδη	 ρήον	 το	 φαρμακευτικόν	 (Rheum 
officinalis)	και	το	ρήον	το	παλαμοειδές	 (Rheum 
palmatum).11,12	Όσο	 για	 τις	 συνιστώμενες	 δύο	
δραχμές,	δεν	αναφέρονται	σε	οικονομικό	μέγε-
θος.	 Δραχμή	 είναι	 φαρμακευτική	 μονάδα	 βά-

ρους.	Αντιστοιχεί	στην	ποσότητα	ξηρού	φυτού	
που	μπορεί	να	συλλάβει	το	χέρι	με	απλή	κίνηση	
των	δακτύλων	(δράγμα,	από	το	δράττομαι).	Από	
την	αρχική	αυτή	έννοια	ποσότητας	το	φαρμα-
κευτικό	μετρικό	σύστημα	τυποποίησε	μονάδες	
βάρους,	 ενώ	 καθιέρωσε	 και	 μονάδα	 όγκου,	 τη	
δραχμή	για	υγρές	ουσίες.	Αυτό	το	ρήον	έπρεπε	
να	γίνει	σκόνη,	να	κονιοποιηθεί	στο	φαρμακευ-
τικό	γουδί	(ιγδίον)	και	μάλιστα	πολύ	καλά,	ώστε	
η	σκόνη	 να	 είναι	σε	πολύ	 λεπτό	καταμερισμό.	
Στο	υλικό	αυτό	έπρεπε	να	προστεθούν	(κοπα-
νισμένοι)	εσωτερικοί	λίθοι	ζώων.	Δυστυχώς	ως	
τώρα	 δεν	 έχω	 βρει	 στοιχεία	 για	 να	 σχολιάσω	
αυτό	το	περίεργο	υλικό.	Θεωρώ	πολύ	πιθανόν	
ότι	 η	 συνταγή	 δεν	 κυριολεκτεί,	 καθώς	 αρκετά	
φυσικά	και	χημικά	υλικά	που	ήταν	σε	χρήση	στη	
φαρμακευτική	είχαν	την	ονομασία	lapis,	δηλαδή	
λίθος.	 Αναφέρω	ενδεικτικά	τις	ακόλουθες	ονο-
μασίες	με	τον	χαρακτηρισμό	λίθοι	(lapides):	

Lapis albus:	Λευκός	λίθος,	το	πυριτιοχλωριούχο	
ασβέστιο

Lapis calaminaris:	Καλαμίνη,	ανθρακικός	ψευδάρ-
γυρος

Lapis causticus:	Καυστικός	λίθος,	η	καυστική	πο-
τάσα

Lapis divinus:	 Θεΐκός	 λίθος,	 αμμωνιούχος	 χαλ-
κός,	 γνωστός	 και	ως	 στυπτηριούχος	 χαλκός	
και	ως	στύψη.

Lapis imperialis:	 Αυτοκρατορικός	 λίθος	 ή	 lapis 
infernalis,	λίθος	καταχθόνιος	ή	lapis lunaris,	σε-
ληνιακός	λίθος,	ο	νιτρικός	άργυρος,	υλικό	γνω-
στό	και	ως	πέτρα	της	κολάσεως.

	 Έτσι	 πιθανολογείται	 ότι	 οι	 αναφερόμενες	
στην	έμμετρη	συνταγή	Lapides innati animalibus	
αντιστοιχούν	 σε	 κάποιο	 φυσικό	 ή	 χημικό	 υλι-
κό.	 Το	 σκεύασμα	 συμπληρώνεται	 με	 σπόρους	
κέδρου,	 του	 γνωστού	 κωνοφόρου	 δέντρου,	 το	
οποίο	 όπως	 και	 άλλα	 κωνοφόρα	 περιέχει	 ρη-
τίνες	 με	 διάφορες	 φαρμακευτικές	 δράσεις.	 Το	
decoctum viperatum	είναι	αφέψημα,	δηλαδή	πα-
ρασκεύασμα	 που	 προκύπτει	 από	 το	 βράσιμο	
ενός	φυτού,	κατά	κανόνα	αποξηραμένου,	σε	νε-
ρό.	Αφεψήματα	είναι	τα	κοινά	βρασμένα	διαλύ-
ματα	τσαγιού,	χαμομηλιού	και	άλλων	βοτάνων.	
Το	 εδώ	 αναφερόμενο	 αφέψημα	 viperatum	 πε-
ριέχει	 την	 εχιδνοειδή-οφιοειδή	ρίζα	του	φυτού	
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Αριστολοχία.	Δύο	από	τα	πολλά	είδη	του	φυτού	
είχαν	 φαρμακευτικές	 εφαρμογές:	 η	 αριστολο-
χία	η	οφιοειδής	(serpentaria)	και	η	φαρμακευτι-
κή	(officinalis).11,12	Στο	ως	τώρα	παρασκεύασμα	
ο	εκτελών	τη	συνταγή	πρέπει	να	προσθέσει	το	
ωφέλιμον	του	Χόφμαν,	αλθαία	και	χαμομήλι.	Για	
το	σκεύασμα	του	Χόφμαν	θα	σχολιάσουμε	λίγο	
πιο	κάτω.	Η	αλθαία,	ένα	φυτό	της	οικογένειας	
της	 μολόχας,	 έχει	πολλές	 θεραπευτικές	 εφαρ-
μογές.	 Αυτό,	 άλλωστε,	 δηλώνει	 και	 το	 όνομά	
της	που	προέρχεται	από	το	ρήμα	αλθαίνω	που	
σημαίνει	 θεραπεύω,	 γιατρεύω.	οι	 κύριες	 ιδιό-
τητες	 που	 της	 αποδίδονται	 είναι	 μαλακτικές,	
αντιφλεγμονώδεις	και	αντιβηχικές.	Όσο	για	το	
χαμομήλι	είναι	τόσο	καλά	γνωστό	ως	τις	μέρες	
μας	που	δεν	χρειάζεται	να	γίνει	εδώ	κάποιος	ιδι-
αίτερος	σχολιασμός.	

Τα	δύο	περίεργα	ονόματα	τορμεντίλα	και	πο-
τεντίλα	που	αναφέρονται	στον	επόμενο	στίχο,	
αντιπροσωπεύουν	ένα	άλλο	φυτό.	Η	ποτεντίλα	
είναι	ένα	από	τα	φυτά	της	τάξης	των	ροδωδών,	
της	οικογένειας	των	ροδιδών,	που	περιλαμβά-
νει	περί	τα	500	είδη.	Στην	Ελλάδα	πάνω	από	10	
είδη	του	καλλωπιστικού	αυτού	φυτού	βρίσκο-
νται	αυτοφυή	ή	καλλιεργούμενα.	Ένα	από	αυτά	
τα	είδη	(που	όμως	δεν	είναι	από	τα	κοινά	στην	
Ελλάδα)	 είναι	 η	 τορμεντίλα.	Πιθανολογώ	ότι	 η	
συνταγή,	τουλάχιστον	ως	προς	τα	περιεχόμενα	
υλικά,	σταματά	εδώ.	Γιατί,	όπως	γράφει	το	ποί-
ημα	λίγο	πιο	κάτω	«Εδώ	είναι	δύο	ριτσέτες·/	ή	
τη	μία	ή	την	άλλη...».

Η	δεύτερη	«ριτσέτα»	αρχίζει	με	τις	πίλουλες,	
δηλαδή	τα	καταπότια	καλομέλανος.	Είναι	δε	τα	
καταπότια	φαρμακευτικά	σκευάσματα	από	ζυ-
μωμένες	στερεές	 ουσίες	που	οι	φαρμακοποιοί	
τις	έκοβαν	σε	σχήμα	σφαιριδίου,	το	οποίο	ήταν	
εύκολο	στην	κατάποση.	Τα	χαπάκια	αυτά	φτι-
άχνονταν	 με	 ένα	 ειδικό	 εργαλείο	που	 λεγόταν	
καταποτιοκόπτης.	Όσο	για	τον	καλομέλανα	εί-
ναι	ο	χλωριούχος	υδράργυρος	(HgCl)	μια	λευκή,	
άγευστη,	 αδιάλυτη	σκόνη	 η	 οποία	 διδόταν	ως	
υπακτικό	 αλλά	 και	 ως	 αντισυφιλιδικό	 φάρμα-
κο.	Λόγω	του	ότι	ο	υδράργυρος	έχει	σημαντική	
τοξικότητα,	 δινόταν	 σε	 ελάχιστες	 δόσεις,	 από	
ένα	δέκατο	του	κόκκου	ως	δύο	κόκκους,	δηλαδή	
από	6	έως	120	χιλιοστά	του	γραμμαρίου.	οι	πί-

λουλες	καλομέλανος	συνδυάζονται	στη	συνταγή	
με	τις	σταγόνες	του	Χοφεμάνου	 (Χόφμαν),	ένα	
αναγνωρισμένο	σκεύασμα	της	εποχής,	το	οποίο	
(όπως	 και	 άλλα	 σκευάσματα)	 είχε	 συνθέσει	 ο	
μεγάλος	 Γερμανός	 γιατρός	 Friedrich	 Hoffmann	
(1660–1742).7,9	Καθηγητής	της	Φυσιολογίας	και	
της	Παθολογίας	ο	Χόφμαν,	έγραψε	αξιομνημό-
νευτα	για	την	εποχή	του	συγγράμματα,	περιέ-
γραψε	τη	χλώρωση	των	νεανίδων	(αιματολογι-
κό	νόσημα	της	εποχής)	και	άλλες	παθολογικές	
καταστάσεις.	Έμεινε	όμως	γνωστός	–και	πέρα	
από	 την	 εποχή	 του–	 με	 διάφορα	 σκευάσμα-
τα	και	κυρίως	με	τις	σταγόνες	του	 (guttas).	οι	
σταγόνες	 είχαν	 επίσης	 το	 όνομα	 «ανώδυνον»	
(anodyne Hoffemannii)	και	ήταν	σκεύασμα	που	
περιείχε	 μίγμα	 αιθέρα	 και	 οινοπνεύματος.9	 Η	
δράση	του	ήταν	παυσίπονη	και	σπασμολυτική	
και	δινόταν	σε	δόση	από	30	έως	120	σταγόνες,	
δηλαδή	 από	 2	 έως	 8	 κυβικά	 εκατοστόμετρα.	
Υποθέτω	ότι	αυτό	το	σκεύασμα	αναφέρεται	ως	
ωφέλιμον	του	Χόφμαν	σε	προηγούμενο	στίχο.	

Στη	 σύνθεση	 τών	 ως	 τώρα	 αναφερόμενων	
φυσικών	και	χημικών	ουσιών	συνιστάται	η	προ-
σθήκη	 ριζών	 παιωνίας,	 αμύλου	 Λαπωνίας	 και	
του	οφιοειδούς	της	Βιργινίας.	Ας	τα	δούμε	ένα-
ένα.	οι	παιώνιες	είναι	από	τα	όμορφα,	με	ζωη-
ρά	χρώματα	λουλούδια.	Τα	φυτά	της	παιωνίας	
έχουν	πολλές	φαρμακευτικές	 ιδιότητες	 και	 τα	
δύο	πιο	 γνωστά	 είδη	 της	 στην	 Ελλάδα	 είναι	 η	
παιωνία	η	κοραλλίνη	(corallina)	και	η	παιωνία	η	
φαρμακευτική	(officinalis).	Ακριβώς	εξαιτίας	των	
πολλών	θεραπευτικών	εφαρμογών	τους	τα	φυ-
τά	αυτής	της	τάξης	των	φυτών	(ρανουνκουλώ-
δη)	 τιμήθηκαν	 με	 το	 όνομα	Παιώνος.	Παιών	 ή	
Παιάν	ή	Παιήων	είναι	ο	αρχαιότερος,	πριν	τον	
Ασκληπιό,	 θεός	 και	 θεραπευτής	 θεών	 και	 αν-
θρώπων,	 που	 σταδιακά	 ενσωματώθηκε	 στον	
Απόλλωνα.	Το	όνομά	του	διασώθηκε	μέσα	από	
τους	αρχαίους	μύθους	αλλά	και	από	τις	όμορ-
φες	 και	 θεραπευτικές	παιωνίες	 και	 τα	 σκευά-
σματα	από	τις	σαρκώδεις	ρίζες	τους.14

Το	άμυλο	Λαπωνίας	δεν	προσδιορίζει	βεβαίως	
ουσία	με	προέλευση	από	τη	μακρινή	και	ελάχι-
στα	 γνωστή-τότε-χώρα.	 Προφανώς	 αναφέρε-
ται	σε	ουσία	από	κάποιο	φυτό,	που	είχε	απώ-
τερη	προέλευση	 από	 τη	 χώρα	 του	 Βορρά	 και	
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δηλωνόταν	με	αυτό	το	όνομα.	Το	οφιοειδές	της	
Βιργινίας	 είναι	 επίσης	φυτικό	υλικό.	Πρόκειται	
για	την	οφιοειδή	ρίζα	του	φυτού	αριστολοχία,	
ή	οποία	ήδη	αναφέρθηκε	πιο	πάνω.	Η	αριστο-
λοχία	στη	βιβλιογραφία	της	εποχής	αλλά	και	ως	
τις	πρώτες	 δεκαετίες	 του	 20ού	αιώνα	αναφέ-
ρεται	ως	ερπετόν	ή	όφις	της	Βιργινίας	(Virginia 
serpent,	Virginia snake).	Η	αναφερόμενη	Βιργινία	
είναι	η	γνωστή	πολιτεία	των	ΗΠΑ.7	Όλα	αυτά	
–τελειώνει	 η	 συνταγή–	πρέπει	 να	αναμιχθούν,	
γι’	αυτό	και	δίδεται	η	εντολή	misce,	ανάμιξε.	Το	
μίγμα	 που	 προκύπτει	 πρέπει	 με	 τον	 γνωστό	
στους	φαρμακοποιούς	τρόπο	να	γίνει	εκλείγμα-
τα	 –	 δηλαδή	 μαντζούνια!	 Τα	 μαντζούνια	 ήταν	
μία	εύληπτη,	κυρίως	για	τα	παιδιά,	φαρμακοτε-
χνική	μορφή,	καθώς	περιείχε	ως	γλυκαντικά	ζά-
χαρη	και	μέλι.	Η	φαρμακοτεχνική	αυτή	μορφή	
καταναλωνόταν	με	το	γλύψιμο	ή	αφηνόταν	να	
λιώσει	στο	στόμα	αποδεσμεύοντας	λίγο-λίγο	τις	
δραστικές	της	ουσίες.	Όπως	βλέπουμε	τα	κύρια	
συστατικά	είναι	στυπτικές	ουσίες,	ώστε	να	στα-
ματήσουν	οι	διαροϊκές	κενώσεις	και	παυσίπονα	
για	να	αντιμετωπισθούν	οι	πόνοι	του	–νεαρού	
στη	συγκεκριμμένη	περίπτωση–	αρρώστου.

4. Ο συνταγογράφος

Πώς	 θα	 μπορούσε	 ο	 Σολωμός	 να	 έχει	 όλες	
αυτές	τις	ειδικές	γνώσεις,	οι	οποίες	είναι	έγκυ-
ρες	 και	 ακριβείς	 για	 την	 εποχή;	 «Αι συνταγαί 
αύται δεν είναι του ποιητού, αλλ’ εγράφησαν 
παρά του ιατρού Κωνσταντίνου Πλανιτέρου»,	
γράφει	 ο	 Ζακυνθινός	 λόγιος	 και	 ιστοριοδίφης	
Σπύρος	 Δε	 Βιάζης,	 απαντώντας	 κατ’	 αυτόν	
τον	τρόπο	στο	ερώτημά	μας.	ο	Πλανίτερος	ή,	
σύμφωνα	 με	 τον	 Λεων.	 Χ.	 Ζώη,	 Πλανήτερος,	
ήταν	γιατρός	γνωστός	και	αναγνωρισμένος	στη	
Ζάκυνθο.	Καταγόταν	από	παλιά	οικογένεια	του	
Ναυπλίου	που	κατέφυγε	στη	Ζάκυνθο	τον	15ο	
αιώνα,	 μετά	 την	 Άλωση	 του	 Ναυπλίου	 από	
τους	Τούρκους.	Γραπτές	μαρτυρίες	για	την	οι-
κογένεια	 υπάρχουν	 στη	 Ζάκυνθο	 ήδη	 από	 το	
1509.	 ο	 Πλανίτερος	 είχε	 σπουδάσει	 ιατρική	
στο	 Πατάβιον	 (σημερινή	 Πάδοβα),	 ήταν	 συμ-
φοιτητής	του	Ιωάννη	Καποδίστρια	και	είχε	σχέ-
ση	 με	 γνωστούς	 λογίους	 της	 εποχής,	 Ιταλούς	
και	Έλληνες	που	 ζούσαν	στην	Πάδοβα.	Η	συ-

ντροφιά	του	με	διανοούμενους	και	ανθρώπους	
των	γραμμάτων	συνεχίστηκε	και	στη	Ζάκυνθο,	
όπως	αποδεικνύει	και	η	σχέση	του	με	τον	Διον.	
Σολωμό.	ο	Πλανίτερος	με	τη	διαθήκη	του	δώ-
ρισε	την	πλούσια	βιβλιοθήκη	του	στη	Δημοτική	
Βιβλιοθήκη	της	γενέτειρας	Ζακύνθου.4

«Εδώ είναι δυο ριτσέτες»,	γράφει	ο	στίχος	μετά	
τη	συνταγή.	Γι’	αυτό	και	ορισμένες	ουσίες	ανα-
φέρονται	δύο	φορές.	Αφήνει	δε	στον	φαρμακο-
ποιό	 τη	 δυνατότητα	 επιλογής,	ποια	θα	 «εκτε-
λέσει»,	 ανάλογα	 και	 με	 τα	 διατιθέμενα	 υλικά.	
«Πες τού Ρήγα να τη βγάλει»,	υποθέτω	δε	πως	
εννοεί	 όχι	 μόνο	 την	 επιλογή	 της	 μίας	 από	 τις	
δύο	συνταγές,	αλλά	και	την	εκτέλεσή	της.	Ήταν	
δε	ο	αναφερόμενος	Ρήγας	γιατρός	και	φαρμα-
κοποιός.	 «ο	 Ρήγας	 μετήρχετο	 τον	 ιατρόν	 των	
τότε	 λεγομένων	 Toleranti.	 Είχε	 δε	 φαρμακείον	
εις	την	οδόν	Κουτούζη.	Άμα	ήλθον	εις	Ζάκυνθον	
(=1878)	το	φαρμακείον	τούτο	ήτο	εν	παρακμή.	
Είχε	δε	καναπέδες,	πολτρόνας.	Εφαίνετο	ότι	εν	
τη	ακμή	του	θα	ήτο	κομψότατον	φαρμακείον»,	
γράφει	ο	Σπ.	Δε	Βιάζης	(1849–1927)	σχολιάζο-
ντας	 το	 «Ιατροσυμβούλιον»	 στο	 «Πανηγυρικόν	
Τεύχος	 επί	 τη	 Εκατονταετηρίδι	 από	 της	 γεν-
νήσεως»	του	Διον.	Σολωμού,	που	εκδόθηκε	το	
1902.	ο	στίχος	«Πες	του	απ’	όνομά	μου,	μάτια»	
υποδηλώνει	την	πρόθεση	εκδούλευσης	προς	τον	
φαρμακοποιό.	Συνιστά	επίσης	αύξηση	του	κύ-
ρους	του	εντελόμενου	γιατρού	(υποτίθεται	του	
Διον.	Ροΐδη)	ο	οποίος	έδειχνε	με	αυτόν	τον	τρό-
πο	όχι	μόνο	γνώσεις	αλλά	και	συμμετοχή	του	σε	
συμβούλια	και	–κυρίως–	την	ύπαρξη	πελατείας,	
καθώς	και	τις	επιστημονικές	του	ικανότητες.

Η	 μελέτη	 του	 σατιρικού	 στιχουργήματος	
«Ιατροσυμβούλιον»	 από	 τον	 σύγχρονο	 ανα-
γνώστη	προσφέρει	την	ευκαιρία	της	προσέγγι-
σης	 με	 μια	άλλη	πτυχή	 του	σολωμικού	 έργου.	
Ειδικότερα	στον	 ιατρό	και	τον	 ιστορικό	της	 ια-
τρικής	παρέχει	ένα	ιδιαιτέρως	ενδιαφέρον	στιγ-
μιότυπο	 από	 την	 επιστημονική	 ιατρική	 των	
πρώτων	δεκαετιών	του	19ου	αιώνα.	Κι	ακόμα,	
παρέχει	 μία	 εικόνα	 της	 επαγγελματικής	πλευ-
ράς	 της	 ιατρικής,	 των	 χρησιμοποιούμενων	θε-
ραπευτικών	μέσων,	καθώς	και	της	επικρατού-
σας	 κατά	 την	 εποχή	 εκείνη	 ιατρικής	 γλώσσας	
και	ορολογίας.
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1. Εισαγωγή-Ασκληπιός

Μέσα	 από	 τα	 έπη	 του	 ομήρου	 μαθαίνουμε	
για	 έναν	 θνητό	 ήρωα,	 τον	 Ασκληπιό,	 γιο	 του	
Απόλλωνα,	 που	 είχε	 την	 ικανότητα	 να	 θερα-
πεύει.	Μαθητής	 του	 Κένταυρου,	 αλλά	 και	 του	
Αιγύπτιου	Anou,1	μυείται	στα	μυστικά	της	θερα-
πευτικής	 τέχνης.	Η	 γέννησή	 του	 συμπίπτει	 με	
μία	 εποχή	 κατά	 την	 οποία	 οι	 έννοιες	 της	 θρη-

σκείας,	 της	 μαγείας,	 της	 θεραπείας,	 της	 φιλο-
σοφίας	και	της	ιατρικής	ήταν	συνυφασμένες	και	
εντελώς	ταυτόσημες.	Λόγω	των	ικανοτήτων	του	
θεοποιείται	μερικούς	αιώνες	αργότερα.	Mε	σύμ-
βολο	τη	ράβδο	και	τον	 ιερό	όφι	λατρεύεται	ως	
προστάτης	 των	 ιατρών	 σε	 ναούς-θεραπευτή-
ρια,	τα	Ασκληπιεία.	Η	λατρεία	του	ξεκινά	το	πι-
θανότερο	τον	8ο	π.Χ.	στη	Θεσσαλία,	όπου	ανε-
γείρεται	και	το	πρώτο	Ασκληπιείο,	στην	περιοχή	
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Τρίκκη.	οι	Δωριείς	διαδίδουν	τη	λατρεία	του	σε	
όλη	την	Ελλάδα	και	320,	κατά	άλλους	περίπου	
500,	 Ασκληπιεία	 αφιερώνονται	 στον	 θεό.	 Στα	
Ασκληπιεία,	 εκτός	 από	 τον	 ίδιο	 τον	 Ασκληπιό,	
λατρεύονταν	 παράλληλα	 και	 κατά	 περίπτωση	
τόσο	οι	μυθολογικοί	πρόγονοί	του,	ο	Απόλλωνας	
και	 η	 Άρτεμις,	 όσο	 και	 τα	 μυθολογικά	 παιδιά	
του,	η	Υγεία,	η	Πανάκεια,	ο	Τελεσφόρος,	η	Ιασώ,	
η	Αίγλη,	η	Ακεσώ,	η	Αύρα,	η	Νίκη,	ο	Ευμαρίων,	
ο	Αλεξίνωρ	κ.ά.,	που	παρουσίαζαν	τις	προσω-
ποποιημένες	 ιδιότητες	 της	 θεραπευτικής	 του	
τέχνης.	 Λατρεύονταν	 συγχρόνως	 και	 τα	 θεω-
ρούμενα	 φυσικά	 παιδιά	 του,	 ο	 Μαχάων	 και	 ο	
Ποδαλείριος,	 τα	 οποία	 υπήρξαν	 εξέχοντες	 ια-
τροί	στον	Τρωικό	Πόλεμο.2,3

2.  Η νήσος Πεπάρηθος και η ίδρυση 
του Ασκληπιείου 

Το	σύμπλεγμα	των	Βορείων	Σποράδων	αποτέ-
λεσε	από	την	αρχαιότητα	έρεισμα	για	τους	πλέ-
οντες	 στο	 Βόρειο	 Αιγαίο.	 Σημερινά	 ευρήματα,	
κυρίως	νομίσματα	και	αμφορείς,	αποδεικνύουν	
πως	η	αρχαία	Πεπάρηθος,	«τρίπολις	και	λιμήν»,	
υπήρξε	μία	φυσική	γέφυρα	για	τη	μετάβαση	από	
τη	νότια	Ελλάδα	στη	βόρεια	και	από	την	ανατο-
λική	στη	Μικρά	Ασία.	Το	όνομα	της	νήσου	παρα-
πέμπει	στην	προελλαδική	περίοδο	και	αποδίδε-
ται	στον	Μικρασιατικό	λαό	που	κατοικούσε	στο	
Αιγαίο.	Αν	και	η	απόσταση	των	30	με	40	μιλίων	
δεν	ήταν	απαγορευτική	για	τα	πρωτόγονα	πλε-
ούμενα,	τα	παλαιότερα	ευρήματα	ανήκουν	στη	
Μυκηναϊκή	 περίοδο,	 όπως	 π.χ.	 ο	 τάφος	 του	
Πρίγκιπα	Στάφυλου.	Η	Μινωική	θαλασσοκρατο-
ρία	επέτρεψε	στους	Κρήτες	να	εκτελέσουν	ένα	
ευρύτερο	 αποικιστικό	 πρόγραμμα,	 μέρος	 του	
οποίου	αποτέλεσε	και	η	Πεπάρηθος.4	Την	περίο-
δο	αυτή	οι	Κρήτες	μεταφέρουν	στο	νησί	για	καλ-
λιέργεια	την	άμπελο	και	την	ελιά.	Τον	8ο	αι.	π.Χ.	
τα	πειρατικά	φύλα,	 οι	Δόλοπες	 και	 οι	παλαιοί	
κάτοικοι	 υποτάσσονται	 στην	 αποικιστική	 εξά-
πλωση	των	Χαλκιδαίων.	οι	παλιοί	θεοί	την	κλα-
σική	 περίοδο	 ξεθωριάζουν,	 το	 άτομο	 προβάλ-
λεται	 εντονότερα	 και	 έτσι	 ο	 ήρωας	 Ασκληπιός	
θεοποιείται.	Η	Πεπάρηθος	ακμάζει	και	αποκτά	
ισχυρό	 πολεμικό	 και	 εμπορικό	 στόλο.	 Με	 την	
άνθιση	του	εμπορίου	(κυρίως	με	τον	φημισμένο	
της	οίνο)	και	την	επαφή	με	άλλους	λαούς,	εισά-

γεται	 στη	 νήσο	 η	 λατρεία	 του	 Ασκληπιού	 τον	
5ο	αι.	π.Χ.	 Την	 εποχή	αυτή	ανεγείρεται	 και	 το	
Πεπαρήθιο	 Ασκληπιείο,4	 η	 αρχιτεκτονική	 του	
οποίου	ομοιάζει	σε	αυτή	των	Χαλκηδαίων.5

3. Τα οικοδομήματα και η αρχιτεκτονική

Το	μνημείο	του	Πεπαρήθιου	Ασκληπιείου	έρχε-
ται	στο	φως	στις	αρχές	της	δεκαετίας	του	1960,	
όταν	 η	 μανία	 της	 βορινής	 θαλασσοταραχής	
παρέσυρε	το	έδαφος	και	μια	τυχαία	διάβρωση	
αποκάλυψε	τον	βόρειο	τοίχο	του	(εικ.	1).	Όμως	
όσο	γρήγορα	και	ξαφνικά	το	αποκάλυψε,	τόσο	
γρήγορα	και	το	κατάστρεψε,	με	αποτέλεσμα	να	
χαθούν	πολύτιμα	ευρήματα.	Μια	σειρά	ανασκα-
φών	από	το	1962	μέχρι	 σήμερα	ανέδειξαν	 ένα	
μνημείο	διαστάσεων	50×50	μ.,	με	συνολικό	εμβα-
δόν	περί	τα	2500	τ.μ.4,5	(εικ.	2).

Μία	στοά	περιβάλλει	το	 ιερό	από	τις	τρεις	ή	
και	από	τις	τέσσερεις	πλευρές.	Έχει	προσανα-
τολισμό	 Βορρά-Νότου	 (με	 απόκλιση	 5°	 προς	
Δύση).	Η	 δυτική	πτέρυγα	 έχει	 μήκος	 17	 μ.	 και	
πλάτος	περίπου	10	μ.	Η	νοτιοδυτική	γωνία	του	
εξωτερικού	τοίχου	καθώς	και	η	νοτιοδυτική	εσω-
τερική	γωνία	της	κιονοστοιχίας	ή	πεσσοστοιχίας	
αποτελούν	τα	πλέον	σταθερά	δεδομένα	για	την	
αναγνώριση	 του	 κτηρίου.	 Το	 μήκος	 της	 πιθα-
νώς	να	έφτανε	τα	40	μ.	Η	νότια	πτέρυγα	 (εικ.	
3)	υπερβαίνει	τα	40	μ.	και	το	πλάτος	της	φτά-
νει	τα	12	μ.	Η	δε	ανατολική	σώζεται	μερικώς	και	
δεν	 είναι	προς	 το	παρόν	δυνατόν	 να	 εκτιμηθεί	
ως	προς	το	μέγεθός	της.	Η	βόρεια	εκτιμήθηκε	σε	
μήκος	20–25	μ.	από	τον	Α.	Λιάγκουρα	το	1962,	
ενώ	σήμερα	έχει	καλυφθεί	από	τη	θάλασσα	και	
την	παραλιακή	ασφαλτόστρωση.	ο	 ίδιος	 υπο-
θέτει	πως	η	είσοδος	του	Ασκληπιείου	βρισκόταν	
στη	βόρεια	πλευρά,	και	την	πλαισίωναν	δύο	πα-
ραστάδες.	Τα	τοιχώματα	έχουν	δύο	παρειές,	με	
το	κενό	ανάμεσά	τους	να	γεμίζει	με	μικρότερους	
λίθους	και	χώμα.	Η	εξωτερική	παρειά	του	τοί-
χου	έχει	κτιστεί	με	γωνιόλιθους	από	γκρίζο	και	
λευκό	ασβεστολιθικό	πέτρωμα.	Η	εξωτερική	της	
επιφάνεια	 είναι	 αδρά	 αλλά	 πολύ	 προσεκτικά	
δουλεμένη	με	χονδρό	βελόνι,	μία	τοιχοδομία	που	
ομοιάζει	 με	 αυτή	 στην	 Ερέτρια	 της	 Ευβοίας,5	
αφήνοντας	 στον	 παρατηρητή	 την	 εντύπωση	
ενός	ημιτελούς	έργου.	
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Εικόνα 1.	 Βόρειος	 τοίχος.	 Προσωπική	
Συλλογή	Σαμψών	Α.,	αρχαιολόγου

Εικόνα 2.	Κάτοψη	Ασκληπιείου.	ΙΓ΄	Εφορία	Αρχαιοτήτων

Τα	 οικοδομικά	 λείψανα	 βρίσκονται	 σε	 βάθος	
0,30–1	 μ.	 από	 την	 επιφάνεια	 του	 εδάφους.	 Η	
ανέγερση	 του	 κτηρίου	 έγινε	 σε	 διαμορφωμένο	
χώρο	μετά	τη	λάξευση	του	φυσικού	σχιστολιθι-
κού	βράχου	με	μια	ελαφρά	κλίση.	Η	παρειά	του	
λαξεύματος	γίνεται	διακριτή	στα	δυτικά	της	στο-
άς,	σε	απόσταση	0,70	μ.	από	το	τοίχος	της.	Το	
μέγιστο	ύψος	του	τοίχου	είναι	0,90	μ.	Είναι	πολύ	
πιθανόν	το	πάνω	μέρος	των	τοίχων	να	αποτε-
λείτο	από	ωμές	πλίνθους,	όπως	προκύπτει	με-
τά	τον	εντοπισμό	μαζών	κιτρινωπού	πηλού.	Η	
θεμελίωση	της	ευθυντηρίας	αποτελεί	ισχυρή	έν-
δειξη	για	την	παρουσία	κιονοστοιχίας	ή	πεσσο-
στοιχίας,	χωρίς	όμως	ενδείξεις	για	το	υλικό	από	
το	 οποίο	 ήταν	 κατασκευασμένοι	 οι	 κίονες	 ή	 οι	
πεσσοί.	Στη	νοτιοδυτική	πλευρά	εντοπίστηκαν	
τμήματα	δαπέδου	από	σκληρό	πατημένο	χώμα.	
Σε	 άλλο	 τμήμα	 του	 πατώματος	 εντοπίστηκαν	
τμήματα	ψηφιδωτού	από	μεγάλες	ακανόνιστου	
σχήματος	μαρμάρινες	ψηφίδες,	υπόλευκου	χρώ-
ματος,	συνδεδεμένες	με	ρόδινο	υδραυλικό	κονία-
μα,	εύρημα	που	αποτελεί	ισχυρή	ένδειξη	για	την	
ύπαρξη	λουτρώνα.	Ανάλογο	βοτσαλωτό	δάπεδο	
έχει	αποκαλυφθεί	στη	βόρεια	πλευρά	του	κτηρί-
ου.	Η	στοά	στεγαζόταν	με	κεράμωση	λακωνικού	
τύπου.	 οι	 κέραμοι	 ήταν	 καλής	 ποιότητας,	 με	
επίχρισμα	σκούρου,	κοκκινωπού,	καστανού	και	
μαύρου	 χρώματος,	 ενώ	 ανακαλύφθηκε	 τμήμα	
ενσφράγιστης	κεράμου	με	την	επιγραφή	ΑΣΚΛ….	
(εικ.	4),	ταυτίζοντας	το	μνημείο	ως	Ασκληπιείο.5Εικόνα 3.	Νότια	πτέρυγα.	Προσωπική	Συλλογή	Τσουκαλά	Γ
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4.  Τα κινητά ευρήματα και η χρονολόγηση 
του μνημείου 

Στη	νότια	πτέρυγα	της	στοάς	σώζονται	μαρ-
μάρινες	 βάσεις	 αναθημάτων	 με	 ορθογώνιους	
τόρμους	 για	 την	 ένθεση	 στηλών.	 Αναθήματα	
4ου	 και	 3ου	 αι.	 π.Χ.,	 ακέφαλο	 άγαλμα	 γυμνού	
αγοριού,	 εύρημα	 συνηθισμένο	 στα	 ιερά	 του	
Ασκληπιού,	 κεφαλή	αγάλματος	 μικρού	 κοριτσι-
ού,	 που	 ομοιάζει	 στις	 άρκτους	 του	 ιερού	 της	
Βραυρώνος,	 ορθογώνια	 στήλη	 με	 παράσταση	
προσκυνητών-αφιερωτών,	 καθώς	 και	 πλήθος	
νομισμάτων,	αμφορέων	και	 διάσπαρτη	κεραμι-
κή,	συμπληρώνουν	την	εικόνα.	Βάσει	των	παρα-
πάνω	ευρημάτων	το	Ασκληπιείο	χρονολογείται	
τον	4ο	αι.	π.Χ.5

5.  Η ερμηνευτική και θεραπευτική 
προσέγγιση

Το	Ασκληπιείο,	που	αποτελείτο	από	ένα	κτη-
ριο	ή	συγκρότημα	κτηρίων,	βρισκόταν	εκτός	των	
τειχών	της	αρχαίας	πόλης	της	Πεπαρήθου,	σε	
απόσταση	μικρότερη	 του	 ενός	 χιλιομέτρου	 και	
μέσα	στην	επικράτειά	της.	Το	ειδυλλιακό	τοπίο	
στη	θέση	«Λειβάδι-Αμπελική»,	με	την	ομαλή	αμ-
μώδη	παραλία	στα	βόρεια	και	την	καταπράσινη	
πυκνή	 βλάστηση	 στα	 νότια,	 σε	 συνδυασμό	 με	
την	παρουσία	πηγών	γλυκού	νερού	καλής	ποιό-
τητας	(οι	οποίες	υπάρχουν	μέχρι	σήμερα)	και	τη	
γειτνίασή	του	τόσο	με	το	αστικό	κέντρο	όσο	και	
τον	λιμένα,	το	καθιστούν	πόλο	έλξης	για	ασθε-
νείς,	ταξιδιώτες,	ναυτικούς	και	προσκυνητές.	Η	

συλλατρεία	με	τον	Απόλλωνα	και	την	Αρτέμιδα	
είναι	πιθανή,	τόσο	λόγω	των	θεραπευτικών	ιδι-
οτήτων	τους	όσο	και	λόγω	της	εύρεσης	της	κε-
φαλής	 του	αγάλματος	 κοριτσιού,	αλλά	 και	 της	
παρουσίας	των	φυσικών	πηγών	γλυκού	νερού,	
του	αγαπημένου	στοιχείου	της	θεάς.4,5

οι	 Ιερείς	 του	 ναού,	 μεταφέροντας	 τα	 απο-
καλυφθέντα	 από	 τον	 θεό	 μυστικά	 στις	 επό-
μενες	 γενεές,	 έδιδαν	συμβουλές	σε	μορφή	χρη-
σμών.	Το	προσωπικό	αποτελούσαν	οι	Ιερείς,	οι	
Ιερομνήμονες,	 οι	 Ασκληπιάδες	 (νοσοκόμοι),	 οι	
υδροθεραπευτές,	 οι	 μαλάκτες,	 οι	Νεοκόροι	 και	
τα	ιερά	ζώα,	κυρίως	ιεροί	όφεις.	Εφαρμόζονταν	
θεραπευτικές	θρησκευτικές	μέθοδοι,	θυσίες,	λου-
τρά,	νηστείες,	γυμναστικές	ασκήσεις,	μαλάξεις,	
ενδυνάμωση	 του	 πνεύματος,	 υπνοθεραπεία,	
εγκοίμηση	και	ονειρομαντεία.2,4,6,7	Έκδηλη	είναι	η	
παρουσία	πηγών	τόσο	στην	ευρύτερη	περιοχή	
του	 ιερού	 όσο	 και	 στο	 υπόλοιπο	 νησί,	 με	 θερ-
μό	γλυκό	νερό,	πλούσιο	σε	άλατα.	Η	πληθώρα	
αυτών	παραπέμπει	στην	υπόθεση,	πέραν	των	
εξαγνιστικών,	 θερμών	 και	 ιαματικών	 λουτρών.	
οι	 θαυματουργές	 θεραπείες	 σε	 συνδυασμό	 με	
τη	 θέληση	 και	 την	 ανυπομονησία	 του	 ασθενή	
να	θεραπευθεί,	μνημονεύονται	συχνά	σε	αρχαία	
κείμενα.	 Το	 θεραπευτικό	 άγγιγμα,	 η	 παρουσία	
του	 θεού	 στον	 χώρο,	 η	 ακτινοβολία	 του	 ιερού	
τόπου,	αλλά	και	η	εξέταση,	η	εγχείρηση	και	τα	
φάρμακα,	 συνθέτουν	 τη	 θεϊκή	 παντοδυναμία	
του	Ασκληπιού.8	Εντός	του	κεντρικού	δωματίου	
υπάρχει	φρέαρ,	σκαμμένο	σε	μαλακό	πωρόλιθο,	
διαμέτρου	0,80×0,60	μ.,	το	οποίο	λειτουργούσε	
ως	αποθέτης	αγγείων	ή	το	πιθανότερο	ως	ιερά	
εσχάρα	στην	οποία	γίνονταν	προσφορές	και	θυ-
σίες	(εικ.	5).	ο	χθόνιος	χαρακτήρας	της	εσχάρας	
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ενισχύει	 στην	 υπόθεση	 ότι	 το	 ιερό	 ήταν	 αφιε-
ρωμένο	στον	 ήρωα	Ασκληπιό.	οι	 υπερφυσικές	
δυνάμεις	εναλλάσσονταν	με	τις	θετικές	ιατρικές	
μεθόδους,	 δημιουργώντας	 τον	 ανεξίτηλο	 μύθο.	
Η	επίγνωση	της	αδυναμίας	των	ανθρώπων	της	
εποχής	απέναντι	στην	αρρώστια	και	τον	θάνα-
το,	δημιούργησε	την	ανάγκη	της	ικεσίας	και	της	
επίκλησης	των	θεών	για	 να	γλιτώσουν	από	τα	
δεινοπαθήματα.	Η	λειτουργία	του	Ασκληπιείου	
φτάνει	στα	όψιμα	ρωμαϊκά,	αλλά	και	τα	πρώιμα	
βυζαντινά	χρόνια.

6. Εν κατακλείδι 

Το	μνημείο	είναι	πιθανόν	να	υπέστη	ζημιές	από	
την	 «επαναχώρηση	 του	 κύματος»	 το	 427	 π.Χ.	
(εάν	υπήρχε),9	οι	συχνοί	σεισμοί	της	περιοχής	να	
προκάλεσαν	τη	φθορά	του,	να	το	κατάστρεψε	
μερικώς	η	τυφλή	μανία	των	χριστιανών	καθώς	ο	
Ασκληπιός	ομοίαζε	με	τον	Χριστό.8	Είναι	πιθανόν	
η	 λιθοθηρία	 και	 η	αρχαιοκαπηλία	 να	στέρησαν	

κομμάτια	από	το	μεγαλείο	του,	πιθανώς	η	μανία	
της	θάλασσας	και	η	ανθρώπινη	παρέμβαση	με	
την	ασφαλτόστρωση	να	κατακρήμνισαν	τα	όριά	
του,	σήμερα	όμως	ακόμα	στέκει	στη	γωνιά	του	
βόρειου	 κόλπου	 της	 Χώρας.	 Αν	 και	 το	 μεγαλύ-
τερο	μέρος	του	πρόδρομου	αυτού	νοσοκομείου	
βρίσκεται	 κάτω	 από	 τη	 θάλασσα,	 το	 μνημείο	
αντανακλά	τον	πολιτισμό	των	Πεπαρηθίων	και	
τη	σημασία	που	απέδιδαν	οι	πρόγονοί	μας	στην	
ολιστική	φροντίδα	των	πασχόντων.	Το	ρομαντι-
κό	 παραμύθι	 του	 μυστικιστικού	 θεραπευτικού	
σκευάσματος,	 η	 μαγική	παρέμβαση	 των	 θεών,	
αλλά	 και	 η	 πρακτική	 ιατρική,	 οδηγούν	 αν	 όχι	
στην	ίαση,	τουλάχιστον	στην	ελπίδα	της	αθανα-
σίας.	Μετά	τη	διαμόρφωση	του	περιβάλλοντος	
χώρου,	το	Πεπαρήθειο	Ασκληπιείο	αποτελεί	σή-
μερα	έναν	προορισμό	επίσκεψης,	μάθησης,	τέ-
χνης,	έναν	τόπο	«θεραπείας	του	πνεύματος	και	
της	ψυχής,	όπου	αναβιώνει	κατά	κάποιον	τρό-
πο	ο	ρόλος	που	διαδραμάτιζε	το	μνημείο	αυτό	
στην	αρχαιότητα».	
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