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áãùãþí óôç ÷ñïíßá 

çðáôßôéäá Â
Ε.Ι. Δήμου, Β.Χ. Παπαδημητρόπουλος

Ηπατολογική Μονάδα, Γ΄ Παθολογική Κλινική, Νοσο
κομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Δύο κατηγορίες φαρμάκων είναι εγκε
κριμένα για τη θεραπεία της χρονίας ηπατίτιδας Β, 
οι ιντερφερόνες και τα νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα. 
Λόγω της ευρείας χρήσης των νουκλεοσ(τ)ιδικών ανα
λόγων και της ανάγκης για μακροχρόνια χορήγηση, η 
ασφάλειά τους αποτελεί μείζον θέμα. Οι ιντερφερόνες 
έχουν το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης διάρκειας 
θεραπείας, είναι όμως μέτριας αποτελεσματικότητας, 
χορηγούνται παρεντερικά και έχουν πολλαπλές ανεπι
θύμητες ενέργειες. Οι πιο συχνές είναι η γριπώδης συν
δρομή, η καταστολή του μυελού και οι διαταραχές του 
ψυχισμού, αντενδείκνυνται δε σε μη αντιρροπούμενη 
κίρρωση. Τα νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα πλεονεκτούν 
στην από του στόματος χορήγηση, η θεραπεία όμως εί
ναι μακροχρόνια. Η λαμιβουντίνη είναι ασφαλής, έχει 
όμως υψηλά ποσοστά ιικής αντοχής. Η τελμπιβουντί
νη αυξάνει τη CK στο 16% των ασθενών και σπανίως 
προκαλεί μυοπάθεια, μυοσίτιδα, περιφερική νευρο
πάθεια. Ο συνδυασμός της με πεγκυλιωμένη ιντερ
φερόνη είναι απαγορευτικός λόγω υψηλού ποσοστού 
περιφερικής νευροπάθειας. Η εντεκαβίρη είναι ασφα
λές φάρμακο, με σχεδόν μηδενική ιική αντοχή στους 
πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς, όχι όμως και στους 
ασθενείς με προηγούμενη θεραπεία ή αντοχή στη λα
μιβουντίνη. Προσοχή απαιτείται στη χορήγησή της στη 
μη αντιρροπούμενη κίρρωση, διότι έχουν ανακοινω
θεί περιστατικά γαλακτικής οξέωσης. Η αντεφοβίρη 
και η τενοφοβίρη λόγω δυνητικής νεφροτοξικότητας 
απαιτούν τακτικό έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας. 
Η θεραπεία με τενοφοβίρη έχει συσχετιστεί επίσης με 
μείωση της οστικής πυκνότητας. Αντοχή στην τενοφο
βίρη δεν έχει ανακοινωθεί. 

Safety of treatment 

for chronic hepatitis B

 
E.Ι. Dimou, B.C. Papadimitropoulos

3rd Department of Internal Medicine and Liver Unit, 
“Henry Dunant” Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT  Two major classes of drugs are approved 
for the treatment of chronic hepatitis B: interferons 
and nucleos(t)ide analogues. Many clinicians are 
concerned about their safety profile, because of the 
wide use of nucleos(t)ide analogues and the need for 
longterm therapy. Interferons are given as a finite 
course of therapy, but they have modest efficacy, 
parenteral administration and many adverse events, 
with the commonest fluelike syndrome, myelotoxicity 
and depression. Interferons are contraindicated in 
decompensated liver disease. Nucleos(t)ide analogues 
are administered orally, but for longterm duration. 
Lamivudine has excellent safety profile, but low genetic 
barrier to resistance. Telbivudine causes increased CK 
in 16% of the patients and rarely myopathy, myositis 
or peripheral neuropathy, while the combination with 
peginterferon is contraindicated, because of high rate 
of peripheral neuropathy. Entecavir has high potency 
and excellent safety profile, with low resistance in 
naive patients, but the rate of resistance in lamivudine 
experienced or resistant patients is high. Furthermore, 
in patients with decompensated liver disease can cause 
lactic acidosis. Adefovir and tenofovir are potentially 
nephrotoxic drugs, so during the treatment monitoring 
of renal function is recommended. Tenofovir has 
high potency and high genetic barrier to resistance. In 
patients under tenofovir treatment regular measurement 
of bone density is required.
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1. Εισαγωγή 

η	χρονία	λοίμωξη	από	τον	ιό	της	ηπατίτιδας	Β	
αποτελεί	ένα	παγκόσμιο	πρόβλημα	υγείας,	με	πε-
ρίπου	350	εκατομμύρια	άτομα	να	έχουν	μολυνθεί	
από	τον	ιό	παγκοσμίως.1,2	η	κλινική	έκφραση	της	
νόσου	ποικίλλει	από	το	στάδιο	του	ασυμπτωμα-
τικού	φορέα	έως	το	στάδιο	της	μη	αντιρροπού-
μενης	κίρρωσης	και	της	ανάπτυξης	ηπατοκυττα-
ρικού	καρκίνου.3,4

Κατά	τη	φυσική	πορεία	 της	 νόσου,	 το	8–20%	
των	 ασθενών	 με	 χρονία	 ηπατίτιδα	 Β	 (ΧηΒ)	 θα	
αναπτύξει	κίρρωση	ήπατος	στην	5ετία	και	από	
αυτούς	ποσοστό	20%	θα	εμφανίσει	μη	αντιρρο-
πούμενη	ηπατική	ανεπάρκεια	στα	επόμενα	πέ-
ντε	χρόνια.5	η	πενταετής	επιβίωση	των	ασθενών	
με	καλώς	αντιρροπούμενη	κίρρωση	είναι	80–86%,	
το	ποσοστό	όμως	αυτό	μειώνεται	δραματικά	σε	
ασθενείς	 με	 μη	αντιρροπούμενη	 κίρρωση,	 όπου	
μόνο	 το	 14–35%	 επιβιώνουν	στα	 5	 χρόνια.4,6	ο	
ηπατοκυτταρικός	δε	καρκίνος	αναπτύσσεται	στο	
2–5%	των	ασθενών	με	κίρρωση	ήπατος,	ετησίως.

η	τρέχουσα	θεραπευτική	αγωγή	για	τη	χρονία	
ηπατίτιδα	Β	περιλαμβάνει	επτά	εγκεκριμένα	φάρ-
μακα	που	χωρίζονται	σε	δύο	μεγάλες	κατηγορίες:	
τις	ιντερφερόνες	και	τα	νουκλεοσ(τ)ιδικά	ανάλο-
γα.	ο	ιδανικός	στόχος	της	αγωγής,	δηλαδή	η	εκρί-
ζωση	του	ιού,	δεν	είναι	με	τα	σημερινά	δεδομένα	
εφικτός	στη	πλειονότητα	των	περιπτώσεων.	Ως	
εκ	τούτου,	επιτυχημένη	θεωρείται	η	αγωγή	που	
θα	επιφέρει	στους	HBeAg(+)	ασθενείς	την	ορο-
αναστροφή	του	HBeAg,	ενώ	στους	HBeAg(–)	μα-
κροχρόνια	αναστολή	του	ιικού	αναδιπλασιασμού	
(αρνητικό	HBV	DNA	ορού	με	τις	πλέον	ευαίσθη-
τες	μοριακές	μεθόδους)	και	αυτό	διότι	μειώνεται	
σημαντικά	 η	 εμφάνιση	 των	 μακροχρόνιων	 επι-
πλοκών	της	νόσου	που	προαναφέραμε.4,6

Για	την	επίτευξη	όμως	και	των	επιμέρους	αυ-
τών	 θεραπευτικών	 στόχων	 απαιτείται	 μακράς	
διάρκειας	 αγωγή	 που	 ανάλογα	 με	 το	 φάρμα-
κο	 και	 την	περίπτωση	θα	κυμανθεί	από	1	 έτος	
έως	και	διά	βίου.	Είναι	 επομένως	προφανές	ότι	
η	ασφάλεια	των	χορηγούμενων	φαρμάκων	είναι	
πολύ	σημαντικό	θέμα	που	απασχολεί	τη	διεθνή	
βιβλιογραφία	και	σ’	αυτή	θα	αναφερθεί	η	παρού-
σα	ανασκόπηση.

2. Ιντερφερόνες

Στην	ομάδα	των	 ιντερφερονών	 (iFN)	περιλαμ-
βάνονται:	 (α)	 οι	 κλασικές	 ιντερφερόνες	 iFNα-2a	
και	iFNα-2b	και	(β)	οι	πεγκυλιωμένες	μορφές	(Peg)	
iFNα-2a	(Pegasys)	και	iFNα-2b	(Peg-intron).

οι	πεγκυλιωμένες	ιντερφερόνες	έχουν	επικρα-
τήσει	 στη	 θεραπεία	 της	 χρονίας	 ηπατίτιδας	 Β	
έναντι	της	κλασικών,	λόγω	του	ευκολότερου	δο-
σολογικού	σχήματος	 (μία	 ένεση	υποδορίως	ανά	
εβδομάδα)	και	πιθανώς	της	καλύτερης	αποτελε-
σματικότητάς	τους,	αν	και	δεν	υπάρχουν	μεγάλες	
μελέτες	άμεσης	σύγκρισης.7

Στην	HBeAg(+)	χρονία	ηπατίτιδα	Β,	θεραπεία	
με	κλασική	ιντερφερόνη	για	16–24	εβδομάδες	έχει	
ως	αποτέλεσμα	οροαναστροφή	του	HBeAg	στο	
33%	των	ασθενών	 και	απώλεια	 του	HBsAg	στο	
6%.8	η	θεραπεία	με	Peg-iFN	στην	ίδια	κατηγορία	
ασθενών,	 για	 48	 εβδομάδες,	 οδηγεί	 σε	 οροανα-
στροφή	 του	HBeAg	 στο	 27–32%,	 24	 εβδομάδες	
μετά	το	τέλος	της	αγωγής.9

Στην	HBeAg(–)	 χρονία	 ηπατίτιδα	Β,	 χορήγηση	
κλασικής	 iFN	 για	 ένα	 έτος	 έχει	ως	 αποτέλεσμα	
μακροχρόνια	ύφεση	στο	18%,	ενώ	απώλεια	του	
HBsAg	παρατηρείται	 στο	 32%	 των	ασθενών	 με	
μακροχρόνια	ύφεση.10	η	θεραπεία	δε	με	Peg-iFN	
για	48	εβδομάδες	οδηγεί	σε	ιολογική	ανταπόκρι-
ση	στο	43–44%	των	ασθενών,11	ενώ	απώλεια	του	
HBsAg	παρατηρήθηκε	στο	4%	στον	πρώτο	χρόνο	
θεραπείας	η	οποία	αυξήθηκε	στο	11%	τον	τέταρ-
το	χρόνο	της	παρακολούθησης.12

η	iFN	είναι	φάρμακο	δύσκολα	ανεκτό	λόγω	της	
παρεντερικής	της	χορήγησης	και	της	εμφάνισης	
πολλαπλών	 ανεπιθύμητων	 ενεργειών,	 ορισμέ-
νες	δε	από	αυτές	είναι	απειλητικές	για	τη	ζωή.13	
Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 το	 ποσοστό	 εμφάνισης	
ανεπιθύμητων	 ενεργειών	 είναι	 μικρότερο	 στους	
ασθενείς	με	χρονία	ηπατίτιδα	Β,	έναντι	των	ασθε-
νών	με	χρονία	ηπατίτιδα	C.14

Σε	δύο	μεγάλες	πολυκεντρικές	μελέτες	συγκρί-
θηκε	η	ασφάλεια	και	η	αποτελεσματικότητα	της	
Peg-iFN	μόνη	της	ή	σε	συνδυασμό	με	λαμιβουντίνη,	
έναντι	της	λαμιβουντίνης	για	διάρκεια	θεραπείας	
48	εβδομάδων,	σε	356	ασθενείς	με	HBeAg(–)	 και	
σε	542	ασθενείς	με	HBeAg(+)	χρονία	ηπατίτιδα	
Β.9,11	 Περισσότερες	 ανεπιθύμητες	 ενέργειες	 εμ-
φανίστηκαν	στις	δύο	ομάδες	των	ασθενών	που	
ελάμβαναν	 Peg-iFN,9,11	 αν	 και	 δεν	 υπήρχε	 δια-
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φορά	 στο	 ποσοστό	 εμφάνισης	 ανεπιθύμητων	
ενεργειών	μεταξύ	των	ασθενών	που	ελάμβαναν	
μονοθεραπεία	με	Peg-iFN,	έναντι	αυτών	που	την	
ελάμβαναν	 σε	 συνδυασμό	 με	 λαμιβουντίνη.	 οι	
κυριότερες	 ανεπιθύμητες	 ενέργειες	 ήταν	 η	 εμ-
φάνιση	 γριπώδους	συνδρομής	 (59–74%),	 κόπω-
σης	 (42%),	 μυαλγιών	 (27–32%)	 και	 κεφαλαλγίας	
(24–45%).9,11,15	Τροποποίηση	της	δόσης	της	Peg-
iFN	έγινε	στο	48%	των	ασθενών	λόγω	εμφάνισης	
ουδετεροπενίας,	θρομβοπενίας	και	αύξησης	των	
ηπατικών	ενζύμων,	το	δε	3–7%	των	ασθενών	δι-
έκοψε	τη	θεραπεία	με	Peg-iFN	για	λόγους	ασφά-
λειας.	Αύξηση	της	αλανινικής	αμινοτρασφεράσης	
ALT>10	φορές	της	ανώτερης	φυσιολογικής	τιμής	
(ΑΦΤ)	παρατηρήθηκε	στο	12–18%	των	ασθενών,	
σε	παρόμοια	ποσοστά	μεταξύ	των	ασθενών	με	
HBeAg(+)	και	HBeAg(–)	ΧηΒ.	Κανείς	ασθενής	με	
οξεία	έξαρση	της	ηπατικής	νόσου	δεν	εμφάνισε	
ρήξη	της	αντιρρόπησης,	αντίθετα	η	οξεία	ενερ-
γοποίηση	 της	 ηπατικής	 νόσου	συσχετίστηκε	 με	
υψηλότερο	ποσοστό	οροαναστροφής	του	HBeAg	
και	βιοχημική	ύφεση	την	72η	εβδομάδα.14	η	ου-
δετεροπενία	 βαθμού	 iV	 (ουδετερόφιλα	 <500)	
εμφανίστηκε	στο	4%	των	ασθενών.	η	ουδετερο-
πενία	 δε	 συσχετίστηκε	 με	 την	 εμφάνιση	 σοβα-
ρών	 λοιμώξεων.	Θρομβοπενία	 με	 ΑμΠ<50.000	
εμφανίστηκε	σε	σημαντικά	υψηλότερο	ποσοστό	
στους	 ασθενείς	 με	 HBeAg(–)	 ΧηΒ	 (21%),	 έναντι	
των	ασθενών	με	HBeAg(+)	ΧηΒ	(9%),	και	σε	ση-
μαντικά	υψηλότερο	ποσοστό	στους	ασθενείς	με	
προχωρημένη	ίνωση	έναντι	αυτών	με	μη	προχω-
ρημένη	 ίνωση.	Κανείς	ασθενής	δεν	εμφάνισε	ση-
μαντικό	επεισόδιο	αιμορραγίας.

η	 κατάθλιψη,	 μια	 σοβαρή	 ανεπιθύμητη	 ενέρ-
γεια,	δυνητικά	επικίνδυνη,	εμφανίστηκε	σε	ποσο-
στό	3–6%	των	ασθενών	που	ελάμβαναν	Peg-iFN,	
έναντι	1%	των	ασθενών	που	ελάμβαναν	λαμιβου-
ντίνη.9,11,15

Σπανιότερες	ανεπιθύμητες	ενέργειες	που	εμφα-
νίζονται	κατά	τη	διάρκεια	της	θεραπείας	με	iFN	
είναι	η	εμφάνιση	αυτοαντισωμάτων,	διαταραχές	
του	θυρεοειδούς	(υπερ-,	υποθυρεοειδισμός),	δια-
ταραχές	όρασης,	ψύχωση.6,13

Όσον	αφορά	στην	ασφάλεια	και	την	αποτελε-
σματικότητα	της	πεγκυλιωμένης	iFN	σε	ασθενείς	
με	προχωρημένη	ίνωση	ή	κίρρωση,	σε	239	ασθε-
νείς	 με	HBeAg(+)	 ΧηΒ	 χορηγήθηκε	 Peg-iFNα-2b	
για	 48	 εβδομάδες	 με	 ή	 χωρίς	 λαμιβουντίνη.	 οι	

70	από	τους	ασθενείς	είχαν	προχωρημένη	ίνωση	
(ishak	 4–6),	 ενώ	 24	 από	 αυτούς	 ήταν	 κιρρωτι-
κοί.16	η	ανταπόκριση	στη	θεραπεία	ήταν	παρό-
μοια	μεταξύ	των	ασθενών	με	προχωρημένη	ίνωση	
έναντι	αυτών	με	μη	προχωρημένη	ίνωση,	ειδικό-
τερα	μεγαλύτερο	όφελος	από	τη	θεραπεία	είχαν	
οι	ασθενείς	με	προχωρημένη	ίνωση	όσον	αφορά	
την	 ιολογική	 ανταπόκριση	 και	 την	 υποστροφή	
της	ίνωσης.16	Όσον	αφορά	στην	ασφάλεια,	τρο-
ποποίηση	ή	διακοπή	της	θεραπείας	έγινε	σε	πα-
ρόμοιο	ποσοστό	 ασθενών	 και	 στις	 δύο	 ομάδες.	
Όμως,	περισσότεροι	ασθενείς	 με	προχωρημένη	
ίνωση	σε	σχέση	με	αυτούς	με	μη	προχωρημένη	
ίνωση,	 εμφάνισαν	 κόπωση	 (56%	 έναντι	 34%),	
ανορεξία	(26%	έναντι	12%)	και	θρομβοπενία	(26%	
έναντι	7%).16	Ειδικότερα	στους	κιρρωτικούς	ασθε-
νείς	διαπιστώθηκε	αυξημένο	ποσοστό	εμφάνισης	
θρομβοπενίας,	οξείας	έξαρσης	της	ηπατικής	νό-
σου,	ενώ	σε	περισσότερους	ασθενείς	χρειάστηκε	
ελάττωση	της	δόσης	και	διακοπή	της	θεραπείας	
με	 Peg-iFN.	Προσοχή	 λοιπόν	 στη	 χορήγηση	 iFN	
σε	ασθενείς	ακόμα	και	με	καλώς	αντιρροπούμενη	
κίρρωση.16

Λόγω	των	πολλαπλών	ανεπιθύμητων	ενεργει-
ών	κατά	τη	διάρκεια	της	θεραπείας	με	iFN	απαι-
τείται	 στενή	 παρακολούθηση	 των	 ασθενών	 με	
γενική	αίματος	και	βιοχημικό	έλεγχο	ήπατος	ανά	
μήνα	και	 TSH	και	HBV	DNA	ανά	τρεις	μήνες.	η	
παρακολούθηση	πρέπει	να	συνεχίζεται	έως	6	μή-
νες	μετά	το	τέλος	της	θεραπείας.4,6

η	 χορήγηση	 iFN	 αντενδείκνυται	 στους	 ασθε-
νείς	 με	 μη	 αντιρροπούμενη	 κίρρωση	 (αύξηση	
των	επεισοδίων	σοβαρών	λοιμώξεων	ακόμα	και	
σε	χαμηλές	δόσεις),	σε	αυτοάνοσα	νοσήματα,	σε	
σοβαρή	ή	μη	ρυθμιζόμενη	κατάθλιψη-ψύχωση,	σε	
βαριά	στεφανιαία	νόσο	και	σε	αρρύθμιστο	σακ-
χαρώδη	διαβήτη.4,6,13

η	θεραπεία	 με	 iFN	παρά	 τις	πολλαπλές	 ανε-
πιθύμητες	 ενέργειες,	 λόγω	 της	 συγκεκριμένης	
διάρκειας	χορήγησης	και	 λόγω	του	υψηλότερου	
ποσοστού	 οροαναστροφής	 του	 HBeAg	 και	 του	
HBsAg,	σε	σχέση	με	θεραπεία	με	 νουκλεοσιδικά	
ανάλογα	για	ένα	έτος,	θεωρείται	ότι	θα	μπορού-
σε	να	χορηγηθεί	σε	ασθενείς	με	καλούς	προγνω-
στικούς	δείκτες	ανταπόκρισης,	όπως	ασθενείς	με	
HBV	γονότυπο	Α	και	Β	και	με	χαμηλό	ιικό	φορτίο	
και	υψηλές	αμινοτρανσφεράσες	κατά	την	έναρξη	
της	θεραπείας.4,6	Γενικά,	η	iFN	θεωρείται	φάρμα-
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κο	πρώτης	εκλογής	σε	ασθενείς	όπου	οι	μακρο-
χρόνιες	αγωγές	δεν	είναι	επιθυμητές,	κυρίως	σε	
νέους	και	γυναίκες	αναπαραγωγικής	ηλικίας,	ενώ	
αποτελεί	τη	μόνη	θεραπευτική	επιλογή	σε	ασθε-
νείς	με	συλλοίμωξη	με	HCV	και	HDV4,6	(πίν.	1).

3.Νουκλεοσ(τ)ιδικά ανάλογα

Κύριος	 μηχανισμός	 δράσης	 των	 νουκλεοσ(τ)ι-
δικών	αναλόγων	είναι	η	αναστολή	της	δράσης	της	
HBV	πολυμεράσης	και	 κατ’	 επέκταση	του	 ιικού	
πολλαπλασιασμού.17	 Επειδή	 είναι	 επιπλέον	 και	
αναστολείς	(μερικώς)	της	δράσης	της	ανθρώπινης	
πυρηνικής	DNA	βήτα	πολυμεράσης,	αλλά	κυρίως	
της	 μιτοχονδριακής	 DNA	 γάμμα	 πολυμεράσης	
μπορούν	 να	 προκαλέσουν	 κάποιου	 βαθμού	 μι-
τοχονδριακή	δυσλειτουργία.18,19	η	μιτοχονδριακή	
αυτή	δυσλειτουργία	μπορεί	να	εκδηλωθεί	με	μυο-
πάθεια,	νευροπάθεια,	ηπατική	στεάτωση,	αύξη-
ση	γαλακτικού	οξέος	και	γαλακτική	οξέωση.19	η	
εκδήλωσή	της	εξαρτάται	εκτός	από	το	φάρμακο	
και	από	παράγοντες	που	συσχετίζονται	με	τον	
ασθενή	όπως	η	ηλικία,	το	φύλο,	άλλες	συνυπάρ-
χουσες	νόσοι,	η	γενετική	προδιάθεση,	το	επίπε-
δο	θρέψης	καθώς	και	διαφορές	στο	επίπεδο	της	
φωσφορυλίωσης	του	φαρμάκου.19	δυνητικά	όλα	
τα	νουκλεοσ(τ)ιδικά	μπορεί	να	προκαλέσουν	μι-
τοχονδριακή	δυσλειτουργία	και	πρέπει	να	δίδεται	
προσοχή	κατά	τη	χρήση	τους	για	τυχόν	εμφάνιση	
αυτής	της	ανεπιθύμητης	ενέργειας.

Τα	 νουκλεοσ(τ)ιδικά	 ανάλογα	 απεκκρίνονται	
αναλλοίωτα	από	τους	νεφρούς.	Πέρα	από	το	γε-
γονός	ότι	ορισμένα	από	αυτά	μπορεί	να	προκα-
λέσουν	νεφρική	βλάβη,	γενικότερα	σε	όλους	τους	

ασθενείς	με	νεφρική	ανεπάρκεια	χρειάζεται	τρο-
ποποίηση	της	δόσης	τους	ή	αύξηση	των	μεσοδι-
αστημάτων	χορήγησής	τους.	η	τροποποίηση	της	
δόση	των	νουκλεοσ(τ)ιδικών	αναλόγων	ανάλογα	
με	την	κάθαρση	της	κρεατινίνης	φαίνεται	αναλυ-
τικά	στον	πίνακα	2.	Γενικότερα	απαιτείται	τρο-
ποποίηση	της	δόσης	σε	κάθαρση	κρεατινίνης	κά-
τω	από	50	mL/min.6,19

3.1. Λαμιβουντίνη

η	 λαμιβουντίνη	 είναι	 το	 πρώτο	 νουκλεοσιδι-
κό	ανάλογο	που	εγκρίθηκε	για	τη	θεραπεία	της	
χρονίας	ηπατίτιδας	Β	και	είναι	και	το	πιο	ευρέως	
χρησιμοποιούμενο.	Έως	 το	 τέλος	 του	 2008	πε-
ρίπου	1,4	εκατομμύρια	ασθενείς-έτη	είχαν	λάβει	
λαμιβουντίνη.19

η	χορήγηση	λαμιβουντίνης	100	mg	ημερησίως	
σε	ασθενείς	με	HBeAg(+)	ΧηΒ	έχει	καλά	αρχικά	
αποτελέσματα	με	ποσοστό	οροαναστροφής	του	
HBeAg	στο	18%,20,21	το	ποσοστό	δε	αυτό	αυξά-
νεται	με	τη	συνέχιση	της	θεραπείας	στο	27%	το	
δεύτερο	 χρόνο22	 και	 στο	 40%	 τον	 τρίτο	 χρόνο	
θεραπείας.23	Στην	HBeAg(–)	ΧηΒ	η	χορήγηση	λα-
μιβουντίνης	έχει	ως	αποτέλεσμα	μη	ανιχνεύσιμο	
HBV	DNA	στον	ορό	στο	63–68%	των	ασθενών	τον	
πρώτο	χρόνο	της	θεραπείας,	το	ποσοστό	όμως	
της	ιολογικής	ανταπόκρισης	μειώνεται	με	τη	συ-
νέχιση	της	αγωγής,	λόγω	της	ανάδυσης	ανθεκτι-
κών	στελεχών	και	φτάνει	στον	τέταρτο	χρόνο	της	
θεραπείας	μόνο	στο	34%	των	ασθενών.24–26	η	εμ-
φάνιση	ιικής	αντοχής	αποτελεί	το	πιο	σημαντικό	
μειονέκτημα	της	θεραπείας	με	λαμιβουντίνη	και	
εμφανίζεται	σε	ποσοστό	23%	τον	πρώτο	χρόνο	
και	φτάνει	σε	πάνω	από	70%	των	ασθενών	στο	
πέμπτο	χρόνο	της	θεραπείας.25,27

Σε	 μελέτες	 διάρκειας	 ενός	 έτους,	 η	 σύγκριση	
λαμιβουντίνης	 με	 εικονικό	 φάρμακο,	 τόσο	 σε	
ασθενείς	με	HBeAg(+)	ΧηΒ,	όσο	και	σε	ασθενείς	
με	HBeAg(–)	ΧηΒ	έδειξε	ότι	η	λαμιβουντίνη	είναι	
ασφαλής	με	παρόμοιες	ανεπιθύμητες	 ενέργειες	
με	το	εικονικό	φάρμακο.20,21,24	οι	πιο	συχνά	εμ-
φανιζόμενες	είναι	η	κόπωση,	η	ναυτία,	ο	έμετος,	
η	κεφαλαλγία	και	η	επιγαστραλγία.	Κατά	τη	δι-
άρκεια	της	θεραπείας	παρόμοιο	ποσοστό	ασθε-
νών	εμφάνισε	οξεία	έξαρση	της	ηπατικής	νόσου	
(ALT>2×της	 τιμής	 έναρξης	 της	 θεραπείας)	 και	
στις	δύο	θεραπευτικές	ομάδες.20	Κανένας	ασθε-
νής	με	οξεία	ενεργοποίηση	της	ηπατικής	νόσου	

Πίνακας 1.	Πλεονεκτήματα	και	μειονεκτήματα	της	πεγκυλιωμένης	 ιντερ-
φερόνης	και	των	νουκλεοσ(τ)ιδικών	αναλόγων	στη	θεραπεία	της	χρονίας	
ηπατίτιδας	Β

Πεγκυλιωμένη IFN NUC(s)

Πλεονεκτήματα Σ	υγκεκριμένη	διάρκεια	
θεραπείας

Ισχυρή	αντι-ιική	δράση

Απουσία	ιικής	αντοχής Καλή	ανοχή
υ	ψηλά	ποσοστά	ορο-
αναστροφής
HBeAg	και	HBsAg

Α	πό	του	στόματος	χορήγηση

Μειονεκτήματα μέτρια	αντι-ιική	δράση μακροχρόνια	χορήγηση
Φτωχή	ανοχή iική	αντοχή
υποδόρια	χορήγηση Χ	αμηλό	ποσοστό	οροανα-

στροφής	ηBeAg	και	HBsAg

iFN:	Ιντερφερόνη,	NUC(s):	νουκλεοσ(τ)ιδικά	ανάλογα



ΙΑΤΡΙΚη	100,	2011	 ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΘΕΡΑΠΕυΤΙΚΩΝ	ΑΓΩΓΩΝ	ΣΤη	ΧΡοΝΙΑ	ηΠΑΤΙΤΙδΑ	Β	 15

δεν	εμφάνισε	ρήξη	της	ηπατικής	αντιρρόπησης,	
αντίθετα	περισσότεροι	ασθενείς	στο	σκέλος	της	
λαμιβουντίνης	 εμφάνισαν	απώλεια	και	οροανα-
στροφή	του	HBeAg,	σε	σχέση	με	την	ομάδα	του	
εικονικού	φαρμάκου.	μετά	όμως	από	τη	διακο-
πή	 της	 θεραπείας	 περισσότεροι	 ασθενείς	 που	
ελάμβαναν	λαμιβουντίνη	εμφάνισαν	οξεία	έξαρ-
ση	της	ηπατικής	νόσου,	σε	σχέση	με	τους	ασθε-
νείς	που	ελάμβαναν	εικονικό	φάρμακο,	κανένας	
όμως	δεν	εμφάνισε	ρήξη	της	ηπατικής	αντιρρό-
πησης.20,24	Όμως	σε	άλλη	μελέτη	παρακολούθη-
σης	41	ασθενών	για	τουλάχιστον	6	μήνες,	μετά	
τη	διακοπή	της	λαμιβουντίνης	διαπιστώθηκε	ότι	
7	 (17%)	 ασθενείς	 εμφάνισαν	 οξεία	 ενεργοποίη-
ση	της	ηπατικής	νόσου	και	2	 (5%)	από	αυτούς	
είχαν	σημεία	ηπατικής	δυσλειτουργίας	με	αύξη-

ση	της	χολερυθρίνης	και	παράταση	του	χρόνου	
προθρομβίνης.28	ο	 διάμεσος	 χρόνος	 εμφάνισης	
της	 οξείας	 έξαρσης	 της	 ηπατικής	 νόσου	 ήταν	
16	εβδομάδες	από	τη	διακοπή	της	θεραπείας.	η	
επαναχορήγηση	 λαμιβουντίνης	 σε	αυτούς	 τους	
ασθενείς	είχε	ως	αποτέλεσμα	ομαλοποίηση	των	
ηπατικών	 ενζύμων,	 μη	 ανιχνεύσιμο	 HBV	 DNA	
στον	ορό	και	οροαναστροφή	του	HBeAg	σε	χρο-
νικό	 διάστημα	 δύο	 μηνών.28	 Χρειάζεται	 λοιπόν	
στενή	παρακολούθηση	των	ασθενών	κατά	τη	δι-
άρκεια	της	θεραπείας	με	λαμιβουντίνη	και	μετά	
από	τη	διακοπή	της,	και	γενικότερα	μετά	από	τη	
διακοπή	της	θεραπείας	με	νουκλεοσ(τ)ιδικά	ανά-
λογα,	για	πιθανή	οξεία	ενεργοποίηση	της	ηπατι-
κής	νόσου,	ιδιαίτερα	σε	ασθενείς	με	προχωρημέ-
νη	ηπατική	ίνωση-κίρρωση.

Σε	 μακροχρόνια	 χορήγηση	 λαμιβουντίνης	 και	
σύγκριση	με	εικονικό	φάρμακο	κατά	τον	πρώτο	
χρόνο	θεραπείας	έδειξε	ότι	η	λαμιβουντίνη	είναι	
επίσης	ασφαλές	φάρμακο.25,27	Σε	1000	ασθενείς	
με	HBeAg(+)	ΧHB	χορηγήθηκε	λαμιβουντίνη	για	
ένα	 χρόνο	 και	 160	 από	 αυτούς	 έλαβαν	 αγωγή	
για	πέντε	χρόνια.	Κατά	τη	διάρκεια	του	πρώτου	
χρόνου	θεραπείας,	έξαρση	της	ηπατικής	νόσου	
(ALT>3×ΑΦΤ)	εμφανίστηκε	σε	λιγότερο	ποσοστό	
στους	ασθενείς	 υπό	αγωγή	με	 λαμιβουντίνη	σε	
σχέση	με	τους	ασθενείς	που	ελάμβαναν	εικονικό	
φάρμακο,	19%	έναντι	10%	αντίστοιχα.27	με	την	
παράταση	 όμως	 της	 θεραπευτικής	αγωγής,	 το	
ποσοστό	εξάρσεων	της	ηπατικής	νόσου	αυξήθη-
κε	και	έφτασε	τον	πέμπτο	χρόνο	της	θεραπείας	
στο	 20%	 των	ασθενών,	παρόμοιο	 με	 το	 εικονι-
κό	φάρμακο.	 Τα	περισσότερα	επεισόδια	οξείας	
ενεργοποίησης	της	ηπατικής	νόσου	συσχετίστη-
καν	με	την	ανάπτυξη	ανθεκτικών	στελεχών,	με	
43%	 των	 επεισοδίων	 οξείας	 ενεργοποίησης	 να	
συσχετίζονται	με	 ιική	αντοχή	τον	πρώτο	χρόνο	
και	 να	αυξάνονται	 στο	 84%	τον	πέμπτο	 χρόνο	
της	 θεραπείας.	 Το	ποσοστό	 των	ασθενών	που	
εμφάνισαν	 ρήξη	 της	 ηπατικής	 αντιρρόπησης	
ήταν	1–3%	ετησίως	και	παρατηρήθηκε	κυρίως	σε	
ασθενείς	 με	 ανάπτυξη	 ανθεκτικών	 στελεχών.27	
Γενικώς	ανεπιθύμητες	ενέργειες	συσχετιζόμενες	
με	την	ηπατική	νόσο	εμφανίστηκαν	σε	ποσοστό	
1–2%	 των	 ασθενών	 ετησίως	 και	 εμφανίστηκαν	
και	πάλι	κυρίως	σε	ασθενείς	με	ιική	αντοχή.27	

μελέτες	 μακροχρόνιας	 παρακολούθησης	 της	
θεραπείας	 με	 λαμιβουντίνη	 και	 σε	 ασθενείς	 με	

Πίνακας 2.	Τροποποίηση	της	δόσης	των	νουκλεοσ(τ)ιδικών	αναλόγων	ανά-
λογα	με	τη	νεφρική	λειτουργία

Κάθαρση κρεατινίνης Δόση

Λαμιβουντίνη
>59 100	mg/ημέρα
30–49 100	mg	πρώτη	δόση	και	μετά	50	mg/ημέρα
15–29 35	mg	πρώτη	δόση	και	μετά	25	mg/ημέρα
5–14 35	mg	πρώτη	δόση	και	μετά	15	mg/ημέρα

<5 35	mg	πρώτη	δόση	και	μετά	10	mg/ημέρα
Αντεφοβίρη

>50 10	mg/ημέρα
20–49 10	mg/2	ημέρα
10–19 10	mg/3	ημέρα
Αιμοκάθαρση 10	mg/εβδομάδα
Εντεκαβίρη Πρωτοθεραπευόμενοι
>50 0,5	mg/ημέρα
20–49 0,25/ημέρα	ή	0,5	mg/48	ώρες
10–19 0,15	mg/ημέρα	ή	0,5	mg/72	ώρες
<	10,	αιμοκάθαρση	ή	
περιτοναϊκή	κάθαρση

0,05	mg/ημέρα	ή	0,5	mg/εβδομάδα

Τελμπιβουντίνη
>50 600	mg/ημέρα
30–49 600	mg/48	ώρες
<30	(όχι	κάθαρση) 600	mg/72	ώρες
Τ	ελικού	σταδίου	νεφρική	
ανεπάρκεια

600	mg/96	ώρες

Τενεφοβίρη
>50 300	mg/ημέρα
30–49 300	mg/48	ώρες
10–29 300	mg/72–96	ώρες
<10	χωρίς	αιμοκάθαρση δεν	συνιστάται
<10	με	αιμοκάθαρση 300	mg/εβδομάδα	
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HBeAg(–)	ΧηΒ	έδειξαν	παρόμοια	αποτελέσματα,	
με	 βασικό	 μειονέκτημα	 της	 λαμιβουντίνης	 την	
ανάπτυξη	ανθεκτικών	στελεχών,	που	συνοδεύο-
νται	συχνά	από	οξεία	έξαρση	της	ηπατικής	νό-
σου.26,29

Σπάνιες	 ανεπιθύμητες	 ενέργειες,	 που	 έχουν	
ανακοινωθεί	ως	μεμονωμένα	περιστατικά	κυρίως	
σε	ασθενείς	με	HiV	συλλοίμωξη	ή	σε	μεταμοσχευ-
μένους	ασθενείς,	είναι	μυοπάθεια,	νευροπάθεια,	
παγκρεατίτιδα,	σύνδρομο	Fanconi.19

Κατά	τη	διάρκεια	της	θεραπείας	απαιτείται	συ-
χνή	παρακολούθηση	της	ηπατικής	βιοχημείας	και	
του	HBV	DNA	στον	ορό	για	την	πρώιμη	ανίχνευ-
ση	εμφάνισης	ιικής	αντοχής.	Επίσης,	και	μετά	τη	
διακοπή	της	θεραπείας	απαιτείται	στενή	παρα-
κολούθηση	των	ασθενών	για	πιθανή	οξεία	ενερ-
γοποίηση	της	ηπατικής	νόσου.

η	 λαμιβουντίνη	 αν	 και	 είναι	 γενικά	 ασφαλές	
φάρμακο,	 λόγω	 του	 υψηλού	 ποσοστού	 εμφά-
νισης	 ιικής	αντοχής	με	βάση	τις	κατευθυντήριες	
οδηγίες	 του	 eASL	 και	 του	 AASLD,	 δεν	 αποτελεί	
1ης	γραμμής	θεραπευτική	επιλογή.

3.2. Διπιβαλική aντεφοβίρη (ADV)

η	 διπιβαλική	 αντεφοβίρη	 αποτελεί	 νουκλεο-
τιδικό	 ανάλογο	 της	 αδενοσίνης.	 Έως	 το	 2008,	
410.000	 ασθενείς-έτη	 είχαν	 λάβει	 ADV.19	 Είναι	
μέτριας	δραστικότητας	αντι-ιικό	φάρμακο	με	το	
30%	περίπου	των	ασθενών	να	εμφανίζουν	πρω-
τογενή	μη	ανταπόκριση.4,6	μετά	από	θεραπεία	
ενός	έτους	το	21%	των	ασθενών	με	HBeAg(+)	και	
το	51%	των	ασθενών	με	HBeAg(–)	 ΧHB	 εμφανί-
ζουν	μη	ανιχνεύσιμο	HBV	DNA.	η	ανάπτυξη	αν-
θεκτικών	 στελεχών	 σε	 πρωτοθεραπευόμενους	
ασθενείς	εμφανίζεται	τον	δεύτερο	χρόνο	της	θε-
ραπείας	σε	ποσοστό	3%	και	αυξάνεται	 τον	πέ-
μπτο	χρόνο	στο	29%	των	ασθενών.33	

Σε	515	ασθενείς	με	HBeAg(+)	ΧHB	συγκρίθηκε	
η	χορήγηση	ADV	10	mg,	ADV	30	mg	και	εικονικό	
φάρμακο	για	ένα	έτος.30	οι	ασθενείς	που	ελάμ-
βαναν	ADV	10	mg	 είχαν	παρόμοιες	ανεπιθύμη-
τες	ενέργειες	με	αυτούς	που	ελάμβαναν	εικονικό	
φάρμακο,	εκτός	από	υψηλότερο	ποσοστό	εμφά-
νισης	κόπωσης	και	διάρροιας.	μικρότερο	ποσο-
στό	ασθενών	στο	σκέλος	της	ADV	10	mg	εμφά-
νισε	κατά	τη	διάρκεια	της	θεραπείας	οξεία	ενερ-
γοποίηση	της	ηπατικής	νόσου	(ALT>10×ΑΦΤ)	σε	

σχέση	με	το	εικονικό	φάρμακο,	10%	έναντι	19%	
αντίστοιχα.	Κανένας	ασθενείς	δεν	εμφάνισε	ση-
μεία	 ηπατικής	 δυσλειτουργίας	 στο	 σκέλος	 του	
ADV	10	mg,	ενώ	ένας	ασθενής	που	ελάμβανε	ει-
κονικό	φάρμακο	εμφάνισε	σημεία	ρήξης	της	ηπα-
τικής	αντιρρόπησης.	Αύξηση	της	κρεατινίνης	(Cr)	
πάνω	από	0,5	mg/dL	 ή	πτώση	 του	φωσφόρου	
(Ρ)	κάτω	από	τα	2	mg/dL	δεν	διαπιστώθηκε	σε	
κανένα	ασθενή	στο	σκέλος	του	ADV	10	mg,	ενώ	
το	8%	των	ασθενών	που	ελάμβαναν	ADV	30	mg	
εμφάνισαν	αύξηση	της	κρεατινίνης.30

Σε	123	ασθενείς	με	HBeAg(–)	ΧHB	χορηγήθηκε	
ADV	10	mg	και	συγκρίθηκε	με	εικονικό	φάρμακο	
(61	 ασθενείς)	 για	 ένα	 έτος.31	 οι	 ανεπιθύμητες	
ενέργειες	ήταν	παρόμοιες	και	στα	δύο	σκέλη	της	
θεραπείας	 εκτός	από	 την	 εμφάνιση	 κεφαλαλγί-
ας	και	επιγαστραλγίας	που	ήταν	συχνότερες	σε	
ασθενείς	που	ελάμβαναν	ADV.	Αύξηση	της	κρε-
ατινίνης	πάνω	από	0,5	mg	ή	πτώση	του	Ρ	κάτω	
από	 2	mg	 δεν	 εμφανίστηκε	 σε	 κανέναν	 ασθενή	
κατά	τη	διάρκεια	του	πρώτου	χρόνου	θεραπεί-
ας.31

η	μακροχρόνια	αγωγή	με	ADV	έδειξε	ότι	4/125	
(3%)	ασθενείς	 με	HBeAg(–)	 ΧHB	που	 έλαβαν	 το	
φάρμακο	για	πέντε	έτη,	είχαν	αύξηση	της	κρεα-
τινίνης	πάνω	από	0,5	mg,	ενώ	κανένας	ασθενής	
δεν	εμφάνισε	πτώση	του	Ρ	κάτω	από	2	mg/dL.33	
Θεραπεία	επίσης	για	πέντε	έτη	σε	65	ασθενείς	με	
HBeAg(+)	ΧHB	έδειξε	ότι	6	παρουσίασαν	αύξηση	
της	κρεατινίνης	πάνω	από	0,5	mg	και	δύο	εμφά-
νισαν	πτώση	του	Ρ	κάτω	από	2	mg/dL.34

η	 χορήγηση	 ADV	 σε	 226	 ασθενείς	 με	 αντοχή	
στη	λαμιβουντίνη	και	με	προχωρημένη	ηπατική	
νόσο	που	βρίσκονταν	σε	λίστα	αναμονής	για	με-
ταμόσχευση	και	σε	241	ασθενείς	που	είχαν	μετα-
μοσχευθεί,	για	διάμεσο	χρόνο	θεραπείας	39	και	
99	εβδομάδες,	αντίστοιχα,	έδειξε	ότι	αύξηση	της	
κρεατινίνης	εμφανίστηκε	πιο	συχνά	στους	ασθε-
νείς	μετά	τη	μεταμόσχευση	ήπατος,	σε	σχέση	με	
τους	ασθενείς	που	είχαν	σοβαρή	ηπατική	νόσο	
και	ήταν	σε	λίστα	αναμονής	για	μεταμόσχευση.35	
Έντεκα	(6%)	από	τους	ασθενείς	που	ήταν	σε	λί-
στα	 αναμονής	 για	 μεταμόσχευση,	 27/61	 (47%)	
που	μεταμοσχεύθηκαν	κατά	τη	διάρκεια	της	με-
λέτης	 και	 43/241	 (21%)	 από	 τους	 μεταμοσχευ-
μένους	 ασθενείς,	 εμφάνισαν	 αύξηση	 της	 κρεα-
τινίνης	πάνω	από	0,5	mg.35	Αξίζει	να	σημειωθεί	
όμως,	 ότι	 οι	 μεταμοσχευμένοι	 ασθενείς	 λαμβά-
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νουν	και	πολλά	άλλα	νεφροτοξικά	φάρμακα	και	
είναι	δύσκολο	να	αποδειχθεί	αιτιολογική	συσχέ-
τιση	 της	 διαταραχής	 της	 νεφρικής	 λειτουργίας	
με	τη	χορήγηση	ADV.	Από	τους	467	ασθενείς	της	
μελέτης	19	(4%)	διέκοψαν	τη	θεραπεία	λόγω	νε-
φρικής	ανεπάρκειας.	Στους	10/19	(53%)	διαγνώ-
σθηκε	ηπατονεφρικό	σύνδρομο	ή	πολυοργανική	
ανεπάρκεια.	 Ελάττωση	 φωσφόρου	 <2	 mg/dL	
εμφανίστηκε	σε	εννέα	ασθενείς	και	ήταν	παρο-
δική.35

Εξαιτίας	λοιπόν	της	πιθανής	νεφροτοξικότητας	
κατά	τη	διάρκεια	της	θεραπείας	των	ασθενών	με	
ADV	απαιτείται	προσδιορισμός	 της	 κρεατινίνης	
ορού	ανά	τρεις	μήνες	σε	ασθενείς	σε	κίνδυνο	για	
νεφρική	 ανεπάρκεια	 για	 τον	 πρώτο	 χρόνο	 της	
θεραπείας	και	σε	όλους	τους	ασθενείς	μετά	τον	
πρώτο	χρόνο	θεραπείας.	Πιο	συχνός	έλεγχος	της	
κρεατινίνης	απαιτείται	σε	ασθενείς	με	προϋπάρ-
χουσα	νεφρική	ανεπάρκεια.6	Τακτικός	προσδιορι-
σμός	απαιτείται	και	των	επιπέδων	του	φωσφό-
ρου	και	της	ηπατικής	βιοχημείας	καθώς	και	του	
HBV	DNA.

η	ADV	με	βάση	τις	κατευθυντήριες	οδηγίες	του	
eASL	και	AASLD,	λόγω	της	μέτριας	αποτελεσμα-
τικότητάς	της	και	των	υψηλών	ποσοστών	 ιικής	
αντοχής,	που	εμφανίζονται	μετά	τον	πρώτο	χρό-
νο	 της	 αγωγής,	 δεν	 αποτελεί	 πρώτης	 γραμμής	
θεραπεία	για	τη	χρονία	ηπατίτιδα	Β.4,6

3.3. Εντεκαβίρη (ETV)

η	εντεκαβίρη	είναι	νουκλεοσιδικό	ανάλογο	της	
γουανοσίνης	 με	 ισχυρή	 δράση	 έναντι	 του	 HBV.	
Σε	 πρωτοθεραπευόμενους	 ασθενείς	 χορηγείται	
σε	δόση	0,5	mg,	ενώ	σε	ασθενείς	με	αντοχή	στη	
λαμιβουντίνη	έχει	πάρει	έγκριση	με	τη	διπλάσια	
δόση,	1	mg	ημερησίως.36–38

Έως	 το	 2008,	 125.000	 ασθενείς-έτη	 έλαβαν	
eTV.	Θεραπεία	ενός	έτους	σε	πρωτοθεραπευόμε-
νους	ασθενείς	οδηγεί	σε	μη	ανιχνεύσιμο	HBV	DNA	
στο	67%	και	90%	των	ασθενών	με	HBeAg(+)	και	
HBeAg(–)	 ΧHB,	 αντίστοιχα.36,37	 Σε	 πρωτοθερα-
πευόμενους	επίσης	ασθενείς	το	ποσοστό	εμφά-
νισης	ιικής	αντοχής	είναι	πολύ	χαμηλό,	1,2%	στα	
6	χρόνια	θεραπείας.39,40	Στους	ασθενείς	όμως	με	
αντοχή	στη	λαμιβουντίνη,	η	χορήγηση	ακόμα	και	
της	 διπλάσιας	 δόσης	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	 αυ-
ξημένο	 ποσοστό	 εμφάνισης	 ιικής	 αντοχής	 που	
ανέρχεται	στο	57%	στα	έξι	χρόνια	θεραπείας.40

Σε	 προκλινικές	 τοξικολογικές	 μελέτες	 φάνηκε	
ότι	 η	 μακροχρόνια	 χορήγηση	 30–40	πολλαπλά-
σιας	δόσης	σε	σχέση	με	την	εγκεκριμένη,	σε	πει-
ραματόζωα,	συσχετίστηκε	με	ανάπτυξη	πνευμο-
νικών	αδενωμάτων,	 γλοιωμάτων	εγκεφάλου	και	
ηπατοκυτταρικού	καρκίνου.	Αντίθετα,	σε	εν	εξε-
λίξει	μελέτη	επιτήρησης	με	12.000	ασθενείς	δεν	
έχει	διαπιστωθεί	έως	τώρα	αυξημένη	επίπτωση	
καρκίνων.

Σε	 κλινική	 μελέτη	 με	 354	 πρωτοθεραπευόμε-
νους	ασθενείς	με	HBeAg(+)	ΧHB	που	έλαβαν	eTV	
και	συγκρίθηκαν	με	355	που	έλαβαν	λαμιβουντίνη	
για	ένα	χρόνο,	δεν	διαπιστώθηκε	διαφορά	στην	
εμφάνιση	ανεπιθύμητων	ενεργειών	στα	δύο	σκέ-
λη	της	θεραπείας.36	οι	πιο	συχνές	ανεπιθύμητες	
ενέργειες	στο	σκέλος	της	eTV	ήταν	κεφαλαλγία,	
λοιμώξεις	 ανωτέρου	 αναπνευστικού,	 ρινοφα-
ρυγγίτιδα,	 βήχας,	 πυρετός,	 επιγαστραλγία	 και	
διάρροια.36	Κατά	τη	διάρκεια	της	θεραπείας,	πα-
ρόμοιο	ποσοστό	ασθενών	μεταξύ	των	δύο	θερα-
πευτικών	αγωγών,	εμφάνισε	οξεία	ενεργοποίηση	
της	ηπατικής	νόσου	(ALT>10×ΑΦΤ).	Στο	σκέλος	
της	eTV,	τα	επεισόδια	οξείας	ενεργοποίησης	της	
ηπατικής	 νόσου	 ήταν	 αυτοπεριοριζόμενα,	 κα-
νένας	ασθενής	δεν	εμφάνισε	ρήξη	της	ηπατικής	
αντιρρόπησης,	ενώ	επιπλέον	με	τη	συνέχιση	της	
θεραπείας	παρατηρήθηκε	μείωση	του	HBV	DNA	
κατά	 2	 log10.	 Αντίθετα,	 στους	 μισούς	 ασθενείς	
με	οξεία	 ενεργοποίηση	της	ηπατικής	 νόσου	κα-
τά	 τη	 διάρκεια	 της	 θεραπείας	 με	 λαμιβουντίνη,	
παρατηρήθηκε	αύξηση	του	HBV	DNA	του	ορού,	
ένας	δε	από	αυτούς	εμφάνισε	ρήξη	της	ηπατικής	
αντιρρόπησης	και	απεβίωσε.36	μετά	τη	διακοπή	
της	θεραπείας,	σε	σημαντικά	λιγότερους	ασθενείς	
στο	σκέλος	της	eTV,	παρατηρήθηκε	οξεία	έξαρση	
της	ηπατικής	νόσου	σε	σχέση	με	τους	ασθενείς	
που	ελάμβαναν	λαμιβουντίνη,	1%	έναντι	7%	αντί-
στοιχα.	

Παρόμοια	 δεδομένα	ασφάλειας	 έχουμε	 και	 σε	
μελέτες	ασθενών	με	HBeAg(–)	ΧHB.	Τριακόσιοι	ει-
κοσιπέντε	ασθενείς	που	έλαβαν	eTV	και	συγκρί-
θηκαν	με	313	ασθενείς	που	έλαβαν	LAM	για	έναν	
χρόνο37	είχαν	παρόμοιο	ποσοστό	ανεπιθύμητων	
ενεργειών.	οι	πιο	συχνές	ανεπιθύμητες	ενέργειες	
στο	σκέλος	της	eTV	ήταν	κεφαλαλγία,	λοιμώξεις	
του	 ανωτέρου	 αναπνευστικού,	 επιγαστραλγία,	
ρινοφαρυγγίτιδα,	 δυσπεπτικές	 διαταραχές,	 κό-
πωση,	αρθραλγίες,	 διάρροια,	βήχας,	 ναυτία	 και	
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μυαλγίες.37	 Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 θεραπείας	 με	
ΕTV,	τρεις	(<1%)	ασθενείς	εμφάνισαν	οξεία	έξαρ-
ση	της	ηπατικής	νόσου	που	συσχετίστηκε	στους	
δύο	με	ελάττωση	του	HBV	DNA	κατά	2	log10,	χω-
ρίς	 ρήξη	 της	 ηπατικής	αντιρρόπησης.	 Αντίθετα	
στο	σκέλος	της	LAM,	πέντε	 (2%)	ασθενείς	είχαν	
αύξηση	 ALT>10×ΑΦΤ,	 στους	 τρεις	 από	αυτούς	
εμφανίστηκε	 και	 αύξηση	 του	 HBV	 DNA,	 ενώ	 ο	
ένας	εμφάνισε	και	ασκίτη.37

η	μακροχρόνια	 χορήγηση	 (5	 έτη)	 εντεκαβίρης	
0,5–1	 mg	 σε	 πρωτοθεραπευόμενους	 ασθενείς	
με	HBeAg(+)	ΧHB,	 έδειξε	ότι	 η	 eTV	 είναι	ασφα-
λές	 φάρμακο,	 κανένας	 ασθενής	 δεν	 διέκοψε	 τη	
θεραπεία	λόγω	ανεπιθύμητων	ενεργειών,	ενώ	το	
ποσοστό	της	οξείας	έξαρσης	της	ηπατικής	νόσου	
ήταν	<1%.41	

Σε	μελέτη	χορήγησης	eTV	1	mg	σε	141	ασθενείς	
με	αντοχή	στη	λαμιβουντίνη	και	σύγκριση	με	τους	
145	ασθενείς	που	συνέχισαν	LAM	για	96	εβδομά-
δες,	φάνηκε	ότι	το	ποσοστό	ανεπιθύμητων	ενερ-
γειών	(σοβαρών	και	μη)	ήταν	παρόμοιο	και	στα	
δύο	σκέλη	της	θεραπείας.42	Σημαντικά	λιγότεροι	
ασθενείς	στην	ομάδα	της	eTV	1	(<1%)	σε	σχέση	
με	την	ομάδα	της	LAM	16	(11%),	εμφάνισαν	οξεία	
ενεργοποίηση	της	ηπατικής	νόσου,	όμως	μετά	τη	
διακοπή	της	θεραπείας	οξεία	ενεργοποίηση	της	
ηπατικής	νόσου	εμφανίστηκε	σε	6	ασθενείς	που	
ελάμβαναν	 eTV	 και	 σε	 κανέναν	 που	 ελάμβανε	
LAM.42

Παρά	τις	ανωτέρω	μελέτες	που	δείχνουν	ότι	η	
eTV	είναι	ασφαλές	φάρμακο	σε	ασθενείς	με	χρο-
νία	ηπατίτιδα	Β	και	καλώς	αντιρροπούμενη	ηπα-
τική	νόσο,	πρόσφατη	ανακοίνωση	συσχετίζει	τη	
χορήγηση	eTV	με	την	εμφάνιση	γαλακτικής	οξέω-
σης	σε	ασθενείς	με	μη	αντιρροπούμενη	ηπατική	
νόσο.43	Από	τους	16	ασθενείς	με	μη	αντιρροπού-
μενη	κίρρωση	σε	λίστα	αναμονής	μεταμόσχευση	
που	 έλαβαν	 eTV,	 πέντε	 εμφάνισαν	 γαλακτική	
οξέωση,	 οι	 δε	 τρεις	από	αυτούς	 είχαν	 pH<7,3.	
ο	 χρόνος	 εμφάνισης	 της	 γαλακτικής	 οξέωσης	
ήταν	4–240	ημέρες	από	την	έναρξη	της	θεραπεί-
ας	 και	 εμφανίστηκε	 μόνο	 σε	 ασθενείς	 με	MeLD	
score>20.43	 Στους	 τέσσερεις	 από	 τους	 πέντε	
ασθενείς,	το	επεισόδιο	υποχώρησε	με	τη	μόνιμη	
ή	προσωρινή	διακοπή	του	φαρμάκου.	Άλλη	μελέ-
τη	σύγκρισης	εντεκαβίρης,	τενοφοβίρης	και	του	
συνδυασμού	 τενοφοβίρης	 και	 εμτρισιταμπίνης	
σε	ασθενείς	με	μη	αντιρροπούμενη	κίρρωση	δεν	

έδειξε	να	εμφανίζεται	γαλακτική	οξέωση	σε	κανέ-
ναν	ασθενή	μετά	από	48	εβδομάδες	θεραπείας.44	
Παρόμοια	αποτελέσματα	διαπιστώθηκαν	και	σε	
μελέτη	από	την	Ασία,	όπου	από	τους	70	ασθενείς	
με	μη	αντιρροπούμενη	κίρρωση	που	έλαβαν	eTV	
0,5	mg	και	αναλύθηκαν	στις	48	εβδομάδες,	κανέ-
νας	δεν	εμφάνισε	γαλακτική	οξέωση.45	Αν	και	είναι	
μία	μόνο	ανακοίνωση	απαιτείται	αυξημένη	προ-
σοχή	και	στενή	παρακολούθηση	των	ασθενών	με	
προχωρημένη	ηπατική	νόσο	που	λαμβάνουν	eTV	
για	πιθανή	εμφάνιση	γαλακτικής	οξέωσης.

Συμπερασματικά,	η	εντεκαβίρη	λόγω	της	ασφά-
λειάς	της,	της	ισχυρής	αντι-ιικής	της	δράσης	και	
πρακτικά	της	απουσίας	ιικής	αντοχής	(1,2%)	στα	
έξι	χρόνια	θεραπείας	σε	πρωτοθεραπευόμενους	
ασθενείς,	 αποτελεί	 πρώτης	 γραμμής	 θεραπεία	
για	τη	χρονία	ηπατίτιδα	Β.	Απαιτείται	όμως	πα-
ρακολούθηση	 της	 ηπατικής	 νόσου	 και	 κατά	 τη	
διάρκεια	 της	 θεραπείας	 και	 μετά	 το	 τέλος	 της	
για	 τυχόν	 επεισόδια	 οξείας	 ενεργοποίησης	 της	
ηπατικής	νόσου.	Σε	ασθενείς	όμως	με	αντοχή	στη	
LAM,	η	εμφάνιση	ιικής	αντοχής	στην	eTV	ανέρχε-
ται	στο	57%	στα	έξι	χρόνια	θεραπείας	και	επομέ-
νως,	σε	αυτή	τη	περίπτωση,	δεν	αποτελεί	φάρ-
μακο	εκλογής.	

3.4. Τελμπιβουντίνη (LdT) 

H	 τελμπιβουντίνη	 είναι	 L-νουκλεοσιδικό	 ανά-
λογο	με	 ισχυρή	δράση	έναντι	 του	HBV.	Έως	τα	
τέλη	του	2008,	3500	ασθενείς	είχαν	λάβει	αγωγή	
με	LdT.19	Ιολογική	ανταπόκριση	μετά	από	αγωγή	
ενός	έτους	παρατηρείται	στο	60%	και	74%	των	
ασθενών	 με	HBeAg(+)	 και	 HBeAg(–)	 ΧHB,	 αντί-
στοιχα.46	Το	φάρμακο	έχει	χαμηλό	γενετικό	φραγ-
μό,	με	ποσοστό	εμφάνισης	ιικής	αντοχής	17%	στα	
δύο	χρόνια	χορήγησης.46

Εξακόσιοι	 ογδόντα	 ασθενείς	 με	 HBeAg(+)	 και	
HBeAg(–)	 ΧHB,	 έλαβαν	 LdT	 και	 συγκρίθηκαν	 με	
687	 ασθενείς	 που	 έλαβαν	 LAM	 για	 ένα	 έτος.46	
Αν	 και	στις	 δύο	ομάδες	ασθενών	παρουσιάστη-
κε	παρόμοιο	ποσοστό	ανεπιθύμητων	ενεργειών,	
από	τη	μελέτη	αυτή	φάνηκε	ότι	μεγαλύτερο	πο-
σοστό	 ασθενών	 που	 έλαβαν	 LdT	 εμφάνισε	 αύ-
ξηση	της	CK	>7×ΑΦΤ	έναντι	των	ασθενών	που	
ελάμβαναν	LAM,	7,5%	έναντι	3,1%	αντίστοιχα.	η	
αύξηση	της	CK	υποχώρησε	αυτόματα	στο	66,7%	
των	ασθενών	στην	ομάδα	της	LdT	και	στο	73,9%	
των	ασθενών	στην	ομάδα	της	LAM,	με	τη	συνέχι-
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ση	της	θεραπείας.	Ένας	ασθενής	υπό	αγωγή	με	
LdT	εμφάνισε	μυοπάθεια	 (μυικά	άλγη,	αδυναμία	
και	 μέτρια	αύξηση	της	CK)	στους	11	μήνες	 της	
θεραπευτικής	αγωγής.	η	αυξημένη	CK	επανήλθε	
στα	φυσιολογικά	επίπεδα	σε	ένα	μήνα	από	τη	δι-
ακοπή	της	θεραπείας	και	τα	συμπτώματα	υπο-
χώρησαν	πλήρως	σε	9–12	μήνες	από	τη	διακοπή	
του	φαρμάκου.46	οξεία	ενεργοποίηση	της	ηπατι-
κής	νόσου	παρατηρήθηκε	στο	3,7%	των	ασθενών	
που	ελάμβαναν	LdT	έναντι	6,3%	αυτών	που	ελάμ-
βαναν	 LAM.	 οξεία	 ενεργοποίηση	 της	 ηπατικής	
νόσου	μετά	την	εμφάνιση	ιικής	αντοχής	παρατη-
ρήθηκε	 σε	παρόμοια	ποσοστά	 μεταξύ	 των	 δύο	
ομάδων,	στο	12,5%	και	στο	13,1%	των	ασθενών	
υπό	LdT	και	LAM,	αντίστοιχα.46

η	μακροχρόνια	ασφάλεια	της	LdT	μελετήθηκε	σε	
655	ασθενείς	που	έλαβαν	το	φάρμακο	για	χρονι-
κό	διάστημα	τεσσάρων	χρόνων.	Κανένας	ασθενής	
δεν	 εμφάνισε	 νεφρική	 ανεπάρκεια.	 Αύξηση	 της	
CK	 (>7×ΑΦΤ)	 παρατηρήθηκε	 σε	 104	 από	 τους	
655	(16%)	ασθενείς	και	ήταν	παροδική	στους	71	
(68%),	με	υποχώρηση	εντός	τριών	μηνών	με	τη	
συνέχιση	 της	 θεραπείας.	μυοπάθεια/μυοσίτιδα	
εμφανίστηκε	σε	27	(4,1%)	ασθενείς.	

μελέτη	 σύγκρισης	 της	 αποτελεσματικότητας	
και	 της	 ασφάλειας	 της	 μονοθεραπείας	 με	 LdT,	
έναντι	της	μονοθεραπείας	με	Peg-iFNα-2a	και	του	
συνδυασμού	LdT	και	Peg-iFNα-2a	έδειξε	αυξημέ-
νο	ποσοστό	εμφάνισης	περιφερικής	νευροπάθει-
ας	στους	ασθενείς	που	ελάμβαναν	τον	συνδυα-
σμό.48,49	Περιφερική	νευροπάθεια	εμφανίστηκε	σε	
εννέα	από	τους	48	(19%)	ασθενείς	που	ελάμβαναν	
συνδυασμό	Peg-iFNα-2a	και	LdT,	σε	δύο	από	τους	
53	 (4%)	ασθενείς	υπό	μονοθεραπεία	 LdT	και	σε	
κανέναν	ασθενή	υπό	μονοθεραπεία	με	Peg-iFNα-
2a.48	 η	 περιφερική	 νευροπάθεια	 εμφανιζόταν	
νωρίτερα	στους	ασθενείς	που	ελάμβαναν	συνδυ-
ασμό,	 συγκεκριμένα	 2–6	 μήνες	 από	 την	 έναρξη	
της	αγωγής,	 έναντι	4–10	μηνών	στους	ασθενείς	
υπό	 μονοθεραπεία.	 Επίσης,	 λιγότεροι	 ασθενείς	
εμφάνιζαν	βελτίωση	μετά	τη	διακοπή	της	θερα-
πείας	στη	συνδυασμένη	αγωγή	(5/11)	έναντι	της	
ομάδας	της	μονοθεραπείας	(1/2).	Από	τη	μελέτη	
αυτή	φάνηκε	ότι	ο	συνδυασμός	Peg-iFNα-2a	και	
LdT	πρέπει	να	αποφεύγεται.48	

Ανασκόπηση	 όλων	 των	 μελετών	 με	 LdT	 έδειξε	
ότι	το	ποσοστό	εμφάνισης	σοβαρής	περιφερικής	
νευροπάθειας	στα	τρία	χρόνια	αγωγής	ήταν	χα-

μηλό	1,2%.50,51	ο	διάμεσος	χρόνος	εμφάνισης	ήταν	
14	 (4–25)	μήνες	από	την	έναρξη	της	θεραπείας,	
ενώ	τα	συμπτώματα	υποχώρησαν	στους	9	από	
τους	10	ασθενείς	με	τη	διακοπή	της	θεραπείας.50	
Αύξηση	σημαντικού	 βαθμού	 της	CK	 εμφανίζεται	
σε	ποσοστό	16%	των	ασθενών	και	μυοπάθεια	ή	
μυοσίτιδα	σε	ποσοστό	1,4%.51	Αξίζει	να	σημειωθεί	
ότι	δεν	υπάρχει	συσχέτιση	μεταξύ	της	τιμής	της	
CK	και	της	εμφάνισης	μυοπάθειας	ή	μυοσίτιδας.51	

Λόγω	των	ανωτέρων	ανεπιθύμητων	ενεργειών	
και	με	βάση	τις	κατευθυντήριες	οδηγίες,	απαιτεί-
ται	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 θεραπείας	πέρα	από	
τον	έλεγχο	της	ηπατικής	βιοχημείας	και	του	HBV	
DNA,	 παρακολούθηση	 των	 ασθενών	 για	 μυικά	
συμπτώματα	 και	 μέτρηση	 CK	 ανά	 τρεις	 μήνες.	
ουσιαστικός	για	την	αποτελεσματικότητα	της	θε-
ραπείας	είναι	ο	προσδιορισμός	του	ηBV	DNA	του	
ορού	στις	24	εβδομάδες	της	αγωγής.	Ασθενείς	με	
αρνητικό	ηBV	DNA	του	ορού	στις	24	εβδομάδες	
της	αγωγής	έχουν	υψηλότερα	ποσοστά	ανταπό-
κρισης	στα	δύο	χρόνια	της	θεραπείας	και	μικρό-
τερο	ποσοστό	ιικής	αντοχής.52

Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	η	ασφάλεια	του	φαρμά-
κου	δεν	έχει	μελετηθεί	επαρκώς	σε	ασθενείς	με	μη	
αντιρροπούμενη	 κίρρωση,	 μεταμόσχευση	 ήπα-
τος,	νεφρική	ανεπάρκεια	και	σε	παιδιά.	

Συμπερασματικά,	 η	 τελμπιβουντίνη	 λόγω	του	
αυξημένου	 ποσοστού	 εμφάνισης	 ιικής	 αντοχής	
δεν	συνιστάται	ως	πρώτης	γραμμής	θεραπεία.	

3.5. Τενοφοβίρη (TDF)

Αν	και	υπάρχει	μεγάλη	εμπειρία	στη	χορήγηση	
τενοφοβίρης	σε	ασθενείς	με	HiV	λοίμωξη	(συνο-
λικά	1,7	εκατομμύρια	ασθενείς-έτη	έως	σήμερα),	
η	εμπειρία	χορήγησής	της	σε	ασθενείς	με	χρονία	
ηπατίτιδα	Β	είναι	μικρή,	περίπου	τρία	έτη.19

Είναι	 φάρμακο	 με	 υψηλή	 αποτελεσματικότη-
τα	 και	 σε	 πρωτοθεραπευόμενους	 ασθενείς	 και	
σε	ασθενείς	 με	αντοχή	στη	 LAM,	 eTV	 και	 LdT.54	
Θεωρείται	επίσης	ότι	έχει	δράση	και	σε	ασθενείς	
με	αντοχή	στην	ΑDV.54

Σε	 θεραπεία	 ενός	 έτους,	 μη	 ανιχνεύσιμο	HBV	
DNA	 στον	 ορό	παρατηρείται	 στο	 74%	 και	 91%	
των	 ασθενών	 με	 HBeAg(+)	 και	 HBeAg(–)	 ΧHB,	
αντίστοιχα.53	Το	φάρμακο	έχει	εξαιρετικό	προφίλ	
αντοχής	και	στα	τρία	χρόνια	θεραπείας	κανένας	
ασθενής	δεν	εμφάνισε	ιική	αντοχή.55,56
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μελέτη	σύγκρισης	της	TDF	 έναντι	 της	ADV	σε	
176	και	90	ασθενείς	με	HBeAg(+)	ΧHB	και	σε	250	
και	125	ασθενείς	με	HBeAg(–)	ΧHB,	αντίστοιχα,	για	
48	εβδομάδες,	έδειξε	παρόμοιο	ποσοστό	εμφάνι-
σης	ανεπιθύμητων	ενεργειών.53	οι	ασθενείς	που	
ελάμβαναν	TDF	εμφάνισαν	σε	υψηλότερη	συχνότη-
τα	ναυτία,	ήπια	κατά	κανόνα.	οξεία	ενεργοποίηση	
της	ηπατικής	νόσου	(ALT>10×ΑΦΤ)	διαπιστώθηκε	
σε	παρόμοια	ποσοστά	στις	δύο	ομάδες,	3%	έναντι	
2%	για	TDF	και	ADV	αντίστοιχα.53	η	οξεία	ενεργο-
ποίηση	της	ηπατικής	νόσου	παρατηρήθηκε	εντός	
8	εβδομάδων	από	την	έναρξη	της	αγωγής	με	TDF,	
υφέθηκε	σε	4–8	εβδομάδες	με	συνοδό	πτώση	του	
HBV	DNA	στον	ορό	με	τη	συνέχιση	της	θεραπείας	
και	 συσχετίστηκε,	 στους	HBeAg(+)	 ασθενείς,	 με	
αυξημένο	ποσοστό	απώλειας	 ή	 οροαναστροφής	
του	HBeAg	(63%).	Κανένας	ασθενής	υπό	TDF	δεν	
εμφάνισε	αύξηση	της	κρεατινίνης	(κρεατινίνη)>0,5	
mg	ή	πτώση	της	κάθαρσης	κρεατινίνης	<50	mL/
min.53	μελέτη	3	ετών	χορήγησης	TDF	σε	ασθενείς	
με	HBeAg(–)	ΧHB,	 έδειξαν	ότι	 κανένας	από	τους	
235	 ασθενείς	 που	 έλαβε	 TDF	 και	 κανένας	 από	
τους	 112	ασθενείς	που	 έλαβε	 τον	πρώτο	χρόνο	
ADV	και	στη	συνέχεια	δύο	χρόνια	TDF	δεν	εμφά-
νισε	αύξηση	της	κρεατινίνης>0,5	mg	ή	πτώση	της	
κάθαρσης	 κρεατινίνης<50	mL/min.55	Πτώση	 του	
Ρ<2	mg/dL	εμφανίστηκε	συνολικά	σε	τρεις	ασθε-
νείς	(<1%)	στα	τρία	χρόνια	της	αγωγής.	Κανένας	
επίσης	από	τους	154	ασθενείς	με	HBeAg(+)	ΧHB	
που	 έλαβαν	 3	 χρόνια	 TDF	 δεν	 εμφάνισε	αύξηση	
της	κρεατινίνης>0,5	mg	ή	πτώση	της	κάθαρσης	
κρεατινίνης	<50	mL/min,	όμως	2	(1%)	από	τους	84	
ασθενείς	που	έλαβαν	ADV	τον	πρώτο	χρόνο	και	
στη	συνέχεια	TDF	για	δύο	χρόνια	εμφάνισαν	αύξη-
ση	της	κρεατινίνης>0,5	mg.56	Πτώση	του	Ρ<2	mg/
dL	 εμφανίστηκε	σε	 έναν	ασθενή	 (<1%)	στα	τρία	
χρόνια	της	αγωγής.

Σε	μελέτες	από	τη	θεραπεία	των	ασθενών	με	
HiV	λοίμωξη,	η	αγωγή	με	TDF	έχει	συσχετιστεί	με	
οξεία	νεφρική	ανεπάρκεια,	νεφρική	σωληναριακή	
βλάβη,	σύνδρομο	Fanconi,	νεφρογενή	άποιο	δια-
βήτη,	μείωση	του	φωσφόρου,	ελάττωση	οστικής	
πυκνότητας	και	οστεομαλακία.19,57,58

Το	 φάρμακο	 έχει	 εγκριθεί	 σε	 ασθενείς	 με	 μη	
αντιρροπούμενη	κίρρωση,	όμως	δεν	έχει	μελετη-
θεί	επαρκώς	σε	ασθενείς	με	μεταμόσχευση	ήπα-
τος,	σε	παιδιά	και	ηλικιωμένους.

Κατά	τη	διάρκεια	της	θεραπείας	με	TDF	απαι-
τείται	εκτός	από	τον	τακτικό	έλεγχο	της	ηπατι-

κής	 βιοχημείας	 και	 υπολογισμός	 της	 κάθαρσης	
κρεατινίνης	πριν	 την	 έναρξη	 της	θεραπείας	 και	
στη	συνέχεια	μέτρηση	της	κάθαρσης	κρεατινίνης	
και	του	Ρ	ανά	τέσσερεις	εβδομάδες	στη	διάρκεια	
του	πρώτου	χρόνου	και	ανά	τρεις	μήνες	στη	συ-
νέχεια.	Σε	ασθενείς	με	κίνδυνο	ή	ιστορικό	νεφρι-
κής	 ανεπάρκειας	 (και	 σε	 ασθενείς	 με	 νεφρικά	
συμβάντα	υπό	ADV)	συστήνεται	συχνότερη	πα-
ρακολούθηση.	Επίσης	απαιτείται	τακτική	μέτρη-
ση	οστικής	πυκνότητας.

Λόγω	της	ισχυρής	αντι-ιικής	δράσης,	της	απου-
σίας	ιικής	αντοχής	στα	τρία	χρόνια	θεραπείας	και	
του	καλού	προφίλ	ασφάλειας,	η	TDF	ανήκει	στα	
φάρμακα	πρώτης	 εκλογής	 για	τη	θεραπεία	της	
χρονίας	ηπατίτιδας	Β.

4. Συμπεράσματα

δύο	 κατηγορίες	 φαρμάκων	 υπάρχουν	 για	 τη	
θεραπεία	 της	 χρονίας	 ηπατίτιδας	 Β,	 οι	 ιντερ-
φερόνες	 και	 τα	 νουκλεοσ(τ)ιδικά	 ανάλογα.	 οι	
ιντερφερόνες	 έχουν	ως	πλεονέκτημα	τη	συγκε-
κριμένη	 διάρκεια	 θεραπείας,	 η	 χορήγησή	 τους	
όμως	 είναι	 παρεντερική	 και	 έχουν	πολλές	 ανε-
πιθύμητες	ενέργειες.	μπορούν	παρόλ’	αυτά	να	
χορηγηθούν	σε	συγκεκριμένους	ασθενείς	με	κρι-
τήρια	καλής	ανταπόκρισης.	Τα	νουκλεοσ(τ)ιδικά	
ανάλογα	 χορηγούνται	 από	 το	στόμα	 και	 έχουν	
καλό	προφίλ	ασφάλειας,	απαιτείται	όμως	κατά	
κανόνα	 τακτικός	 έλεγχος	 για	 πιθανή	 εμφάνιση	
ιικής	αντοχής,	όπως	και	στενή	παρακολούθηση	
των	ασθενών	μετά	το	τέλος	της	θεραπείας	για	
πιθανή	 υποτροπή	 της	 ηπατικής	 νόσου.	 η	 εμ-
φάνιση	 ιικής	 αντοχής,	 βασικό	 μειονέκτημα	 της	
λαμιβουντίνης	και	της	αντεφοβίρης	φαίνεται	να	
μηδενίζεται	με	τη	χορήγηση	εντεκαβίρης	ή	τενο-
φοβίρης.	η	θεραπεία	με	αντεφοβίρη	ή	τενοφο-
βίρη	λόγω	της	πιθανής	νεφροτοξικότητας	απαι-
τεί	τακτικό	έλεγχο	της	νεφρικής	λειτουργίας.	η	
αγωγή	με	τελμπιβουντίνη	απαιτεί	έλεγχο	της	CK	
και	εγρήγορση	για	πιθανή	εμφάνιση	μυικών	συ-
μπτωμάτων.	Τέλος,	η	εντεκαβίρη	φαίνεται	ότι	σε	
ασθενείς	με	μη	αντιρροπούμενη	κίρρωση	μπορεί	
να	προκαλέσει	γαλακτική	οξέωση.	Αξίζει	πάντως	
να	σημειωθεί	ότι	τα	νεότερα	φάρμακα	δεν	είναι	
επαρκώς	μελετημένα	σε	ασθενείς	με	μη	αντιρρο-
πούμενη	κίρρωση	ή	σε	ασθενείς	με	OLT	και	χρει-
άζεται	στενή	παρακολούθηση	κατά	τη	χορήγησή	
τους.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παγκρεατικό συρίγγιο είναι μια μη 
φυσιολογική επικοινωνία μεταξύ παγκρέατος και 
άλλων οργάνων λόγω διαρροής των παγκρεατικών 
εκκρίσεων από τον κατεστραμμένο παγκρεατικό 
πόρο. Διακρίνεται σε εξωτερικό συρίγγιο, το οποίο 
επικοινωνεί με το δέρμα μέσω του κοιλιακού τοι
χώματος και σε εσωτερικό, το οποίο επικοινωνεί 
με τα γειτονικά κοιλιακά όργανα ή κοιλότητες. Τα 
παγκρεατικά συρίγγια μπορεί να προκληθούν από 
παγκρεατική νόσο, τραύματα ή χειρουργικές επεμ
βάσεις. Ωστόσο το πιο συχνό αίτιο για τη δημιουρ
γία τους είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις (στομά
χου, δωδεκακτύλου, παγκρέατος, σπληνός), με την 
παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή (Whipple’s) να 
βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Η εκτομή του 
παγκρέατος είναι χειρουργικά μια πολύ απαιτητική 
διαδικασία, λόγω όμως των πρόσφατων εξελίξεων 
και της βελτίωσης των συνθηκών στη χειρουργική 
του παγκρέατος, αποτελεί πλέον την καθιερωμένη 
θεραπεία για διάφορες καλοήθεις και κακοήθεις 
διεργασίες του παγκρέατος και της περιοχής του 
φύματος του Vater. Ενώ η θνητότητα μετά την πα
γκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή έχει μειωθεί σε πο
σοστό κάτω του 3–5%, η μετεγχειρητική νοσηρό
τητα, ακόμα και σε μεγάλα εξειδικευμένα κέντρα, 
παραμένει εξαιρετικά υψηλή, περίπου 30–50%, με 
τα παγκρεατικά συρίγγια να ευθύνονται κατά κύ
ριο λόγο για το μεγάλο αυτό ποσοστό. 
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ABSTRACT Pancreatic fistulas (PFs) are abnormal 
connections between the pancreas and adjacent or 
distant organs, structures, or spaces, due to leakage 
of pancreatic secretions from disrupted pancreatic 
ducts due to pancreatic disease, trauma, or surgery. 
PFs are frequently classified as internal or external 
depending upon whether they communicate with an 
internal organ or the skin, respectively. The main 
causes of pancreatic fistulas are abdominal surgical 
procedures; especially of the stomach, duodenum, 
pancreas, spleen with Whipple’s procedure being on 
top of the list. Pancreas resection was considered to be 
an elusive surgical procedure, but as a result of current 
scientific advances it is now the golden standard for 
benign and malignant pancreas and ampulla Vater 
entities. Although, mortality has decreased in pancre
aticoduodenectomy cases in a percentage of 3–5%, 
postoperative morbidity still remains particularly high 
(30–50%), in which pancreatic fistulas seem to be re
sponsible for it, even in specialized centers. 
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1. Εισαγωγή

η	παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή	(Πδ)	(Whip-
ple)	 είναι	 μια	 συνήθης	 χειρουργική	 επέμβαση	
που	 πραγματοποιείται	 για	 την	 αντιμετώπιση	
τραυμάτων	του	δωδεκαδακτύλου	και	διαφόρων	
καλοήθων	ή	κακοήθων	διεργασιών	της	κεφαλής	
του	παγκρέατος	και	της	περιοχής	του	φύματος	
του	Vater.	η	επέμβαση	αυτή	περιγράφηκε	πρώ-
τα	από	τον	αμερικανό	Allen	Whipple	και	τους	συ-
νεργάτες	του,	το	1935.	η	Πδ	ήταν	τεχνικά	πολύ	
δύσκολη	και	τα	ποσοστά	θνητότητας	ήταν	πάνω	
από	30%,	ενώ	ελάχιστοι	ασθενείς	επιβίωναν	μα-
κροχρόνια.1	με	την	καλπάζουσα	ανάπτυξη	στις	
χειρουργικές	τεχνικές	και	τη	βελτίωση	και	εντατι-
κοποίηση	της	περιεγχειρητικής	φροντίδας,	η	θνη-
σιμότητα	έχει	μειωθεί	σε	ποσοστό	<5%	και	πλέ-
ον	η	Πδ	πραγματοποιείται	συχνά.	Την	«Αχίλλειο	
πτέρνα»	για	τους	χειρουργούς	αποτελεί	η	ανα-
στόμωση	του	κολοβώματος	του	παγκρέατος	με	
τη	νήστιδα,	καθώς	η	διαρροή	από	την	αναστό-
μωση	και	η	δημιουργία	συριγγίου	αποτελεί	πρό-
κληση	ακόμα	και	για	τις	πιο	έμπειρες	χειρουργι-
κές	ομάδες	του	κόσμου.2

η	εμφάνιση	 του	παγκρεατικού	συριγγίου	αυ-
ξάνει	 τη	 διάρκεια	 παραμονής	 στο	 νοσοκομείο	
και	το	κόστος	θεραπείας,	απαιτεί	πρόσθετο	πα-
ρακλινικό	 έλεγχο	 ίσως	και	 επανεπεμβάσεις,	 και	
μπορεί	 να	 οδηγήσει	 σε	 απειλητικές	 για	 τη	 ζωή	
επιπλοκές,3	 καθώς	 η	 θνητότητα	 σε	 διάστημα	
30	ημερών	μετά	την	επέμβαση	σε	ασθενείς	που	
εμφάνισαν	παγκρεατικό	συρίγγιο	είναι	εξαιρετι-
κά	υψηλή	(6,7%).4	Όσον	αφορά	στην	επίπτωση	
των	συριγγίων	μετά	από	Πδ,	τα	ποσοστά	από	
σειρά	σε	σειρά	διαφέρουν	και	μάλιστα	σε	μεγάλο	
βαθμό	 (8–19%,5	6–25%,2	2–28,6	3–26%,7	5–40%8	
κ.ά.).	ο	λόγος	για	τις	μεγάλες	αυτές	αποκλείσεις	
είναι	το	γεγονός	ότι	δεν	υπήρχε	κάποιος	σαφής	
και	συγκεκριμένος	ορισμός	 για	τα	παγκρεατικά	
συρίγγια,	με	αποτέλεσμα	στις	διάφορες	μελέτες	
οι	 συμμετέχοντες	 ασθενείς	 να	 τοποθετούνται	
αυθαίρετα	στους	έχοντες	ή	όχι	παγκρεατικό	συ-
ρίγγιο.	

διάφοροι	συγγραφείς	που	ασχολήθηκαν	με	τη	
χειρουργική	του	παγκρέατος	και	τα	παγκρεατι-
κά	συρίγγια	προσπάθησαν	να	ορίσουν	την	οντό-
τητα	«παγκρεατικό	συρίγγιο»,	χωρίς	ωστόσο	οι	

ορισμοί	αυτοί	να	τύχουν	παγκόσμιας	αναγνώρι-
σης.	Το	1992,	οι	Bucher	et	al,9	το	όρισε	ως	συγκέ-
ντρωση	αμυλάσης	στο	υγρό	της	παροχέτευσης	
τρεις	 φορές	 μεγαλύτερη	 από	 τη	 συγκέντρωση	
στο	αίμα,	με	τον	όγκο	του	υγρού	να	ξεπερνάει	
τα	10	mL	σε	ένα	24ωρο.	Το	1994,	οι	Pederzoli	et	
al,10	έθεσε	ως	ορισμό	για	το	παγκρεατικό	συρίγ-
γιο	την	ύπαρξη	παροχετευτικού	υγρού	που	να	
ξεπερνά	 τα	 10	 mL	 το	 24ωρο	 για	 τουλάχιστον	
τέσσερεις	ημέρες,	ξεκινώντας	από	την	4η	ημέρα	
μετά	την	 επέμβαση	και	 το	περιεχόμενο	του	σε	
αμυλάση	να	είναι	τουλάχιστον	τρεις	φορές	πάνω	
από	το	ανώτατο	φυσιολογικό	όριο.	Το	1997,	οι	
Lowy	et	al,11	 το	όρισε	ως	την	ύπαρξη	διαρροής	
από	την	αναστόμωση	(με	συγκέντρωση	αμυλά-
σης	2,5	φορές	πάνω	από	το	ανώτατο	φυσιολο-
γικό	όριο)	σε	συνδυασμό	με	πυρετό	(πάνω	από	
38	°C),	λευκοκυττάρωση	(λευκά	>10.000/μL),	σή-
ψη	(αιμοδυναμική	αστάθεια	που	απαιτεί	αντιμε-
τώπιση	στη	μονάδα	εντατικής	θεραπείας),	ή	την	
ανάγκη	για	διαδερμική	παροχέτευση	της	πλούσι-
ας	σε	αμυλάση	ενδοκοιλιακής	συλλογής.	Το	1999,	
ο	Berberat	et	al,12	όρισε	το	παγκρεατικό	συρίγγιο	
ως	διαρροή	από	την	αναστόμωση	αποδεδειγμέ-
νη	ακτινολογικά	ή	διεγχειρητικά,	και	ως	παρατε-
ταμένη	ή	αυξημένη	έξοδο	πλούσιου	σε	αμυλάση	
υγρού	από	τη	διεγχειρητικά	τοποθετημένη	πα-
ροχέτευση	 (>3	φορές	της	φυσιολογικής	συγκέ-
ντρωσης	αμυλάσης	στο	αίμα).	Το	2000,	οι	Yeo	et	
al,13	χρησιμοποίησε	τον	ορισμό	της	εξόδου	από	
τις	 χειρουργικά	 τοποθετημένες	 παροχετεύσεις	
υγρού	πάνω	από	50	mL	την	ημέρα,	πλούσιου	σε	
αμυλάση	 (>3	φορές	 του	 ανώτατου	φυσιολογι-
κού),	10	μέρες	μετά	τη	χειρουργική	επέμβαση,	ή	
της	ακτινολογικά	αποδεδειγμένης	διάσπασης	της	
παγκρεατικής	αναστόμωσης.	Το	2005,	οι	Moon	
et	 al,14	όρισαν	το	παγκρεατικό	συρίγγιο	ως	την	
έξοδο	υγρού	από	την	παροχέτευση	με	τιμές	αμυ-
λάσης	>500	U/mL,	ή	προφανή	κλινικά	ευρήματα,	
ανεξαρτήτως	της	ποσότητας	του	θολερού	υγρού	
της	παροχέτευσης,	όπως	λευκοκυττάρωση,	διά-
βρωση	του	υπερκείμενου	δέρματος	κ.λπ.,	τρεις	
ημέρες	μετά	τη	χειρουργική	επέμβαση.

Από	 αυτή	 τη	 σύντομη	 αναδρομή	 στη	 βιβλιο-
γραφία	είναι	φανερό	ότι	έχουν	γίνει	πολλές	προ-
σπάθειες	να	περιγραφεί	επακριβώς	το	παγκρεα-
τικό	συρίγγιο,	όμως	η	ασυμφωνία	των	διαφόρων	
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συγγραφέων	να	καταλήξουν	σε	κοινά	αποδεκτά	
κριτήρια	 για	 τον	 ορισμό	 του,	 έχει	 οδηγήσει	 σε	
δυσκολίες	στην	κατηγοριοποίηση	των	ασθενών,	
στη	σύγκριση	των	αποτελεσμάτων	διαφόρων	ερ-
γασιών	και	στην	καθιέρωση	ενός	καθολικά	απο-
δεκτού	 τρόπου	 διάγνωσης	 και	 αντιμετώπισης	
του	προβλήματος.	

η	πιο	πρόσφατη	προσπάθεια	 καταγράφεται	
τον	 Ιούλιο	 2005,	 οπότε	 και	 ιδρύθηκε	 το	 iSGPF	
(international	 Study	Group	 of	 Pancreatic	 Fistula),	
δηλαδή	ένα	διεθνές	πάνελ	αποτελούμενο	από	κα-
ταξιωμένους	και	έμπειρους	χειρουργούς	του	πα-
γκρέατος	με	επικεφαλής	τον	ιταλό	Bassi,	οι	οποί-
οι	 έπειτα	 από	 ανασκόπηση	 της	 βιβλιογραφίας	
συνεργάστηκαν	για	να	δημιουργήσουν	έναν	ορι-
σμό	απλό,	αντικειμενικό	και	εύκολο	στην	εφαρ-
μογή,	που	 επικεντρώνεται	 κυρίως	στις	 κλινικές	
επιπτώσεις	 των	 συριγγίων.15	 Σύμφωνα	 με	 τον	
ορισμό	αυτό,	ένας	ασθενής	εμφανίζει	παγκρεατι-
κό	συρίγγιο,	όταν	παρατηρείται	έξοδος	οποιασ-
δήποτε	ποσότητας	 μετρήσιμου	 υγρού	από	 μια	
χειρουργικά	 τοποθετημένη	 παροχέτευση	 ή	 μια	
μετέπειτα	τοποθετημένη	διαδερμική	παροχέτευ-
ση	την	3η	ή	μετά	την	3η	μετεγχειρητική	ημέρα,	με	
συγκέντρωση	 αμυλάσης	 μεγαλύτερη	 από	 τρεις	
φορές	το	ανώτατο	φυσιολογικό	όριο.

ο	 ορισμός	 του	 iSGPF	 επίσης	 χωρίζει	 τα	 πα-
γκρεατικά	συρίγγια	σε	3	κατηγορίες:

Grade A:	 «Παροδικό	 συρίγγιο»,	 χωρίς	 κλινικές	
επιπτώσεις.	 Χωρίς	 περιπαγκρεατική	 συλλογή	
στην	αξονική	τομογραφία,	μικρές	ή	και	καθόλου	
αλλαγές	 στην	αντιμετώπιση.	 Κλινική	 εικόνα	 γε-
νικά	καλή:	χωρίς	σήψη	ή	παράταση	της	παρα-
μονής	στο	νοσοκομείο,	αργή	απομάκρυνση	των	
παροχετεύσεων.	

Grade B:	 Συρίγγιο	 με	 κλινικές	 επιπτώσεις.	 οι	
περιπαγκρεατικές	 παροχετεύσεις	 παραμένουν	
ή	μετακινούνται	για	να	αποχετεύουν	τις	συλλο-
γές.	Απαιτείται	αλλαγή	στην	αντιμετώπιση	του	
ασθενούς.	Κλινική	εικόνα	σχεδόν	καλή:	λοίμωξη	
που	 απαιτεί	 συγκεκριμένη	 θεραπεία,	 παράτα-
ση	της	παραμονής	στο	νοσοκομείο,	οι	ασθενείς	
συχνά	φεύγουν	από	το	θεραπευτήριο	χωρίς	να	
τους	αφαιρεθούν	οι	παροχετεύσεις	και	παρακο-
λουθούνται	σε	εξωνοσοκομειακή	βάση.

Grade C:	Σοβαρές	κλινικές	επιπτώσεις.	Ανησυ-
χητικές	 περιπαγκρεατικές	 συλλογές	που	 απαι-
τούν	διαδερμική	παροχέτευση,	μείζονες	αλλαγές	
στην	αντιμετώπιση	συνήθως	στη	μονάδα	εντα-
τικής	 θεραπείας,	 πιθανή	 και	 η	 επανεπέμβαση	
για	 να	 σωθεί	 μια	 δύσκολη	 κατάσταση	 (πλήρης	
παγκρεατεκτομή	κ.λπ.).	Άσχημη	κλινική	 εικόνα:	
σήψη	που	απαιτεί	επιθετική	αντιμικροβιακή	θε-
ραπεία,	 οκτρεοτίδη	 και	 εντατική	 υποστήριξη,	
μεγάλη	παράταση	της	παραμονής	στο	νοσοκο-
μείο,	συσχετιζόμενες	επιπλοκές	και	πιθανότητα	
θανάτου.3

2. Aιτιολογία

Τόσο	τα	εσωτερικά,	όσο	και	τα	εξωτερικά	συ-
ρίγγια	προκαλούνται	από	τη	διαρροή	παγκρεα-
τικών	 εκκρίσεων	από	 τον	 κατεστραμμένο	 ή	 δι-
αταραγμένο	στη	δομή	παγκρεατικό	πόρο.	Αυτό	
μπορεί	 να	 συμβεί	 έπειτα	 από	 οξεία	 ή	 χρονία	
παγκρεατίτιδα,	μερική	παγκρεατεκτομή,	τραύμα	
στον	 παγκρεατικό	 πόρο	 κατά	 τη	 διάρκεια	 χει-
ρουργικών	επεμβάσεων	στην	ανώτερη	κοιλιακή	
χώρα,	βιοψία	του	παγκρέατος	ή	αμβλύ	κοιλιακό	
τραύμα.	η	 χρονία	αλκοολική	παγκρεατίτιδα	 εί-
ναι	η	πιο	κοινή	νόσος	του	παγκρέατος	που	σχε-
τίζεται	με	τα	εσωτερικά	συρίγγια.	Αντίθετα,	τα	
εξωτερικά	 συρίγγια	 είναι	 συνήθως	 ιατρογενή,	
συμβαίνουν	 μετά	 από	 εκτομή	 του	παγκρέατος	
ή	διαδερμική	αναρρόφηση	παγκρεατικής	ψευδο-
κύστης,	αποστήματος	ή	οργανωμένης	νέκρωσης.	
Παγκρεατο-εντερικά	 συρίγγια	 μπορούν	 επίσης	
να	εμφανιστούν	ως	επιπλοκή	από	τοποθέτηση	
διαδερμικών	 καθετήρων	 για	 την	 παροχέτευση	
περιπαγκρεατικών	 συλλογών	 λόγω	 διάβρωσης	
του	βλεννογόνου	του	εντέρου	από	το	άκρο	του	
καθετήρα.	Αυτά	μπορεί	 να	υποστραφούν	μετά	
την	αφαίρεση	του	καθετήρα	με	ή	χωρίς	την	το-
ποθέτηση	ενδοπορικού	stent.16

3. Παράγοντες κινδύνου

Τα	 παγκρεατικά	 συρίγγια	 εξακολουθούν	 να	
αποτελούν	πρόκληση	για	τους	χειρουργούς,	κα-
θώς	δεν	έχουν	βρεθεί	σαφώς	οι	παράγοντες	που	
μπορεί	 να	προκαλέσουν	ή	να	προδιαθέσουν	τη	
εμφάνιση	 ενός	 παγκρεατικού	 συριγγίου.	 Σε	 δι-
άφορες	 μεγάλες	 σειρές	 έχουν	προταθεί	πολλοί	
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παράγοντες	κινδύνου	για	την	εμφάνιση	ενός	πα-
γκρεατικού	 συριγγίου,	 όμως	 τα	 αποτελέσματα	
των	 εργασιών	συχνά	 δεν	συμφωνούν,	 με	συνέ-
πεια	ακόμη	και	στους	αιτιολογικούς	παράγοντες	
να	υπάρχει	ετεροφωνία

Στους	 πιθανούς	 παράγοντες	 που	 προδιαθέ-
τουν	την	εμφάνιση	ενός	παγκρεατικού	συριγγίου	
συγκαταλέγονται	οι	εξής:	

–		Παράγοντες	της	νόσου:	όπως	η	παθολογία	του	
παγκρέατος,	 η	 υφή	 του	 υπολειπόμενου	 τμή-
ματος,	το	μέγεθος	του	παγκρεατικού	πόρου,	η	
ποσότητα	των	παγκρεατικών	εκκρίσεων,	η	νό-
σος	του	δωδεκαδακτύλου	ή	του	παγκρέατος,	η	
κακοήθεια,	η	μετάστασή	της	στους	λεμφαδένες,	
το	τραύμα

–		Παράγοντες	 του	 ασθενούς:	 ηλικία,	 φύλο,	 συ-
νυπάρχοντα	 νοσήματα,	παχυσαρκία,	 σπληνε-
κτομή,	 ίκτερος,	επίπεδα	αλβουμίνης	προεγχει-
ρητικά,	ηπατική	βιολογία,	χολερυθρίνη,	αριθμός	
λευκών	αιμοσφαιρίων,	καρκινικοί	δείκτες

–		Παράγοντες	σχετικοί	με	την	επέμβαση:	η	διάρ-
κεια	 της	 επέμβασης,	 η	 διεγχειρητική	απώλεια	
αίματος,	 οι	 τεχνικές	που	 χρησιμοποιούνται,	 ο	
τύπος	της	παγκρεατοεντερικής	αναστόμωσης,	
η	 χρήση	κόλλας	φιμπρίνης,	 η	μετάγγιση	αίμα-
τος,	η	πρόσθετη	χειρουργική	επέμβαση,	η	προ-
φυλακτική	χορήγηση	οκτρεοτίδης.1,2,5,7,8,17–19

Παρόλο	 που	 οι	 ανωτέρω	 παράγοντες	 επη-
ρεάζουν	 την	 κλινική	πορεία	 του	ασθενούς	που	
υποβάλλεται	 σε	παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτο-
μή,	δεν	έχει	αποδειχτεί	στατιστικά	για	όλους	ότι	
συμβάλλουν	 στην	 δημιουργία	 ενός	 παγκρεατι-
κού	 συριγγίου.	 Σε	 διάφορες	 μελέτες,	 προοπτι-
κές	ή	αναδρομικές,	που	έχουν	πραγματοποιηθεί	
σε	κέντρα	ανά	τον	κόσμο,	οι	συγγραφείς	έχουν	
οδηγηθεί	 σε	 διαφορετικά	 συμπεράσματα,	 με	
αποτέλεσμα	να	μην	υπάρχουν	κοινά	αποδεκτοί	
αιτιολογικοί	παράγοντες	για	τα	παγκρεατικά	συ-
ρίγγια.	Παρακάτω	θα	παρουσιάσουμε	ορισμένες	
μελέτες	και	τα	αποτελέσματά	τους.

Το	1998	οι	Norihiro	Sato	et	al5	μελετώντας	62	
ασθενείς	που	είχαν	υποβληθεί	σε	εκτομή	της	πα-
γκρεατικής	 κεφαλής	 κατέληξε	 σε	 δύο	 παράγο-
ντες	κινδύνου:	

–		μαλακή	σύσταση	του	παγκρέατος.	

–		η	 τεχνική	 DPPHR	 (Duodenum	 Preserving	 Pan-
creatic	Head	Resection),	 δηλαδή	αφαίρεση	 της	
κεφαλής	του	παγκρέατος,	με	ταυτόχρονη	δια-
τήρηση	του	δωδεκαδακτύλου.	Το	υψηλό	ποσο-
στό	επιπλοκών	μετά	την	DPPHR	οφείλεται	πι-
θανότατα	στην	αυξημένη	εκκριτική	λειτουργία	
του	εναπομείναντος	παγκρέατος.

Το	2001	οι	Gouillat	et	al17	χώρισε	243	ασθενείς	
ανάλογα	με	τη	μετεγχειρητική	χορήγηση	σωμα-
τοστατίνης	ή	placebo	και	κατέληξε	σε	τρεις	πα-
ράγοντες	κινδύνου:

–		μαλακή	 σύσταση	 παγκρέατος	 (π.χ.	 καρκίνος	
του	παγκρέατος	ή	της	περιοχής	του	φύματος	
του	Vater)	

–		μη	ύπαρξη	χρονίας	παγκρεατίτιδας	(η	χρονία	
παγκρεατίτιδα	θεωρήθηκε	προστατευτικός	πα-
ράγοντας,	καθώς	στα	τελικά	στάδια	της	νόσου	
βλάπτονται	τόσο	η	ενδοκρινής	όσο	και	η	εξω-
κρινής	 λειτουργία,	 που	 σε	 συνδυασμό	 με	 τον	
σταδιακό	εκφυλισμό	των	λοβίων	οδηγούν	σε	μια	
πιο	ινώδη	σύσταση	του	αδένα)

–		μη	 προφυλακτική	 χορήγηση	 σωματοστατί-
νης.	 η	 σωματοστατίνη-14	 είναι	 ένας	 ισχυρός	
αναστολέας	 της	 ενδοκρινούς	 και	 εξωκρινούς	
γαστρεντερικής	έκκρισης	καθώς	και	της	έκκρι-
σης	 ορμονών	 (χολοκυστοκινίνη,	 σεκρετίνη).	 η	
χορήγησή	της	μπορεί	να	καταστείλει	την	έκκρι-
ση	των	πρωτεασών	του	παγκρέατος	και	πιθα-
νώς	να	αποτρέψει	μετεγχειρητικές	επιπλοκές.	
η	 αναστολή	 της	 γαστρεντερικής	 έκκρισης	 θα	
μειώσει	 και	 τον	όγκο	 των	 εκκρίσεων	αλλά	 και	
την	περιεκτικότητά	τους	σε	πρωτεολυτικά	και	
καταστροφικά	για	τους	 ιστούς	ένζυμα.	η	σω-
ματοστατίνη	 θεωρήθηκε	 ως	 προστατευτικός	
παράγοντας,	καθώς	στην	ομάδα	των	ασθενών	
που	 ελάμβαναν	 σωματοστατίνη	 οι	 επιπλοκές	
της	Whipple	ήταν	σημαντικά	λιγότερες	από	τη	
ομάδα	με	το	φάρμακο	placebo.

Το	2006	η	Pannegeon	et	al7	στο	Παρίσι	μελετώ-
ντας	 175	 ασθενείς	 αναγνώρισε	 δύο	 ανεξάρτη-
τους	παράγοντες	κινδύνου:	

–		διαχωρισμός	του	παγκρέατος	στο	σώμα	(αντί	
του	αυχένα).	Το	τριγωνικό	σχήμα	του	σώματος	
εμποδίζει	την	ατραυματική	και	σταθερή	ραφή	
του	 εναπομείναντος	 τμήματος	 του	 παγκρέα-
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τος,	 ενώ	το	 επίμηκες	σχήμα	του	αυχένα	είναι	
πιο	εύκολο	να	κλείσει

–		Απουσία	 εκλεκτικής	 απολίνωσης	 του	 κύριου	
παγκρεατικού	πόρου.	Έχει	παρατηρηθεί	ότι	η	
αδυναμία	εύρεσης	του	πόρου	είναι	μείζων	πα-
ράγοντας	για	τη	δημιουργία	συριγγίου.

Το	2007,	τρεις	μεγάλες	μελέτες	διαπραγματεύ-
ονται	το	θέμα	των	συριγγίων

οι	Liang	et	al,2	με	δείγμα	100	κινέζους	ασθενείς	
που	 είχαν	 υποβληθεί	 σε	Whipple,	 προσδιόρισε	
τους	εξής	παράγοντες:	

–		Παθολογία	του	παγκρέατος.	η	επίπτωση	των	
συριγγίων	σε	ασθενείς	με	χρονία	παγκρεατίτιδα	
και	καρκίνο	της	κεφαλής	του	παγκρέατος	ήταν	
μικρότερη	από	ό,τι	σε	ασθενείς	με	καρκίνο	του	
χοληδόχου	πόρου,	του	φύματος	του	Vater	ή	του	
δωδεκαδακτύλου

–		διάμετρος	του	παγκρεατικού	πόρου

–		υφή	του	εναπομείναντος	παγκρέατος

–		Πρόσθετη	 χειρουργική	 επέμβαση.	 μπορεί	 να	
συσχετίζεται	με	τα	συρίγγια,	λόγω	πιθανώς	δι-
αταραγμένης	ικανότητας	ίασης	των	ιστών	μετά	
από	ηπατεκτομή.	

οι	Lee	et	al19	στην	Κορέα	μελέτησαν	133	ασθε-
νείς	 δίνοντας	 ιδιαίτερη	 βάση	 στην	 τεχνική	 της	
παγκρεατονηστιδιακής	 αναστόμωσης,	 συγκρί-
νοντας	τα	διακεκομμένα	με	τα	συνεχή	ράμματα.	
Στην	έρευνά	τους	βρέθηκε	ότι	η	επίπτωση	των	
μειζόνων	συριγγίων	στην	ομάδα	της	 «συνεχούς	
ραφής»	ήταν	μικρότερη,	ωστόσο	το	αποτέλεσμα	
αυτό	υπόκειται	 σε	στατιστικά	 λάθη	 και	 γι’	 αυ-
τό	η	τεχνική	των	διακεκομμένων	ραμμάτων	δεν	
μπορεί	 να	 θεωρηθεί	 ως	 παράγοντας	 κινδύνου.	
Ως	ανεξάρτητοι	παράγοντες	αναφέρονται:

–		η	μαλακή	υφή	του	παγκρέατος

–		ο	 καρκίνος	 του	 κοινού	 χοληδόχου	 πόρου	 (σε	
σχέση	 με	 τους	 λοιπούς	 καρκίνους	 της	 περιο-
χής).	

οι	Ridolfini	et	al8	μελετώντας	σε	μια	δεκαετία	
64	ασθενείς	που	 είχαν	 υποβληθεί	 σε	παγκρεα-
τοδωδεκαδακτυλεκτομή	αναγνώρισαν	τέσσερεις	
παράγοντες	κινδύνου:	

–		μαλακό	πάγκρεας

–		Νόσος	του	παγκρέατος.	Ασθενείς	με	πρωτοπα-
θή	νόσο	του	παγκρέατος	(καλοήθη	ή	κακοήθη)	
είχαν	μεγαλύτερες	πιθανότητες	 να	παρουσιά-
σουν	συρίγγιο	από	ασθενείς	που	χειρουργήθη-
καν	σε	έδαφος	μη	παγκρεατικής	νόσου

–		διατήρηση	του	σπλήνα

–		μη	 χρήση	 μετεγχειρητικά	 προφυλακτικής	 θε-
ραπείας	με	οκτρεοτίδη.

Το	2008	οι	Choe	et	al1	μελέτησαν	172	ασθενείς	
σε	μια	προσπάθεια	να	αναλύσουν	τους	παράγο-
ντες	κινδύνου	για	τα	μετεγχειρητικά	συρίγγια	και	
κατέληξαν	στους	εξής	δύο:	ηλικία	πάνω	από	60	
έτη	και	στενός	παγκρεατικός	πόρος

Τέλος,	οι	Kim	et	al18	την	ίδια	χρονιά	μελετώντας	
43	ασθενείς	για	να	προσδιορίσουν	εάν	τα	προεγ-
χειρητικά	δεδομένα	της	μαγνητικής	τομογραφίας	
μπορούν	να	προβλέψουν	την	εμφάνιση	παγκρε-
ατικών	συριγγίων	συμπέραναν	πως	προγνωστι-
κοί	παράγοντες	είναι:	

–		Η υφή του παγκρέατος.	Ένα	μαλακό	σε	υφή	πά-
γκρεας	είναι	πιο	εύθραυστο	και	μπορεί	να	υπο-
στεί	μικροσκοπικές	ρήξεις	ακόμη	και	από	ατραυ-
ματική	βελόνα,	που	μπορεί	να	οδηγήσουν	σε	μι-
κρή	διαρροή	παγκρεατικών	εκκρίσεων

–		Το	μέγεθος	του	παγκρεατικού	πόρου

Όπως	 φαίνεται	 από	 τα	 προηγούμενα,	 δεν	
υπάρχει	 συμφωνία	 ως	 προς	 τους	 παράγοντες	
κινδύνου	 για	 τα	παγκρεατικά	συρίγγια.	οι	 διά-
φορες	μελέτες	έχουν	καταλήξει	σε	διαφορετικά	
συμπεράσματα,	 παρόλα	 αυτά	 φαίνεται	 πως	
υπάρχει	 μια	 κοινή	 άποψη	 που	 υποστηρίζεται	
από	 τους	 περισσότερους	 συγγραφείς.	 η	 υφή	
του	παγκρέατος	παίζει	πρωταρχικό	ρόλο	στην	
έκβαση	 της	 παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομής.	
Το	«μαλακό»	πάγκρεας,	όπως	στον	καρκίνο	του	
παγκρέατος,	του	χοληδόχου	πόρου	ή	του	φύμα-
τος	του	Vater,	παράγει	μεγαλύτερες	ποσότητες	
εκκρίσεων	από	ό,τι	ένα	«σκληρό»	πάγκρεας,	εί-
ναι	πιο	δύσκολο	να	συγκλεισθεί	ατραυματικά,	με	
αποτέλεσμα	να	αυξάνονται	οι	πιθανότητες	της	
διαρροής.	Ένα	 σκληρό	πάγκρεας	αντίθετα,	 κα-
τά	 κανόνα	σε	 έδαφος	 χρόνιας	παγκρεατίτιδας,	
έχει	 χάσει	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 την	 εκκριτική	 του	
λειτουργία,	ενώ	η	σκληρή	υφή	του	επιτρέπει	μια	
πιο	 σταθερή	 αναστόμωση,	 με	 αποτέλεσμα	 να	
παρατηρούνται	 μικρότερα	 ποσοστά	 συριγγίων	



28	 μ.	ΣΤΑμΑΤΑΚοΣ	και	συν	 ΙΑΤΡΙΚη	100,	2011

σε	αυτούς	τους	ασθενείς.	Επίσης	υπάρχει	και	η	
άποψη	ότι	το	μέγεθος	του	παγκρεατικού	πόρου	
μπορεί	 να	 επηρεάσει	 την	 εμφάνιση	 ή	 όχι	 των	
παγκρεατικών	 συριγγίων.	 Πολλοί	 συγγραφείς	
συμφωνούν	ότι	ασθενείς	με	μικρό	και	στενό	παγ-
κρεατικό	πόρο	έχουν	μεγαλύτερες	πιθανότητες	
εμφάνισης	συριγγίων.

Όσον	αφορά	στους	υπόλοιπους	παράγοντες,	
η	σωματοστατίνη	φαίνεται	να	παίζει	κάποιο	ρό-
λο,	 καθώς	αποδείχτηκε	σε	αρκετές	 μελέτες	 ότι	
η	μετεγχειρητική	προληπτική	της	χρήση	μπορεί	
να	δράσει	αρνητικά	στην	ανάπτυξη	συριγγίου.	η	
ηλικία,	οι	χειρουργικές	τεχνικές,	και	η	σπληνεκτο-
μή	αναφέρονται	ως	παράγοντες	σε	διάφορες	με-
λέτες,	χωρίς	να	τυγχάνουν	ευρείας	αποδοχής.

Καταλήγοντας,	πρέπει	να	τονιστεί	ότι	μόνο	οι	
παράγοντες	της	νόσου	επηρεάζουν	την	κλινική	
πορεία	και	την	εμφάνιση	παγκρεατικού	συριγγί-
ου	σε	ασθενείς	που	υποβάλλονται	 σε	Whipple,	
ανεξάρτητα	από	δημογραφικούς	παράγοντες	ή	
χειρουργικές	τεχνικές.

4. Κλινική εικόνα

Συνήθως	η	διάγνωση	του	παγκρεατικού	συριγ-
γίου	τίθεται	βιοχημικά,	με	βάση	την	παραγωγή	
των	εκκρίσεων	από	το	πάγκρεας	και	την	περι-
εκτικότητά	τους	σε	αμυλάση.	Ωστόσο	η	κλινική	
εικόνα	 του	 ασθενούς	 μπορεί	 να	 κατευθύνει	 τη	
διάγνωση,	με	μόνη	εξαίρεση	τα	συρίγγια	τύπου	Α	
(σύμφωνα	με	τον	διεθνή	ορισμό	iSGPF)	τα	οποία	
δεν	παρουσιάζουν	κλινικές	επιπτώσεις.

η	πιο	κοινή	κλινική	εικόνα	ασθενούς	με	συρίγγιο	
είναι	πυρετός	(>38	°C),	λευκοκυττάρωση	(λευκά	
αιμοσφαίρια	>10.000/μL),	 πόνος	 στην	 κοιλιακή	
χώρα	ή	απόστημα	και	ανάγκη	διαδερμικής	αναρ-
ρόφησης	ή	επανεγχείρησης.	Αξίζει	να	σημειωθεί	
ότι	 μεγάλο	 ποσοστό	 των	 ασθενών	 παραμένει	
ασυμπτωματικό.8

5. Διάγνωση

η	διάγνωση	των	παγκρεατικών	συριγγίων	γίνε-
ται	σε	τρία	επίπεδα:	κλινικά,	βιοχημικά	και	απει-
κονιστικά

Όσον	αφορά	στη	κλινική	διάγνωση,	τα	παγκρεα-
τικά	συρίγγια	χαρακτηρίζονται	και	αναγνωρίζο-

νται	από	την	εκροή	διαυγούς,	άχρωμου	(ή	αχυ-
ρόχρου)	 υγρού,	 συνήθως	 από	 την	 υπάρχουσα	
παροχέτευση	και	σπανιότερα	από	τη	χειρουργι-
κή	τομή.	η	εκροή	αυτή	εμφανίζεται	συνήθως	με-
τά	τη	2η–3η	μετεγχειρητική	ημέρα,	και	εφόσον	η	
παροχέτευση	είναι	επαρκής	προκαλούνται	μόνο	
λίγες	 συστηματικές	 επιπλοκές.	 Αργότερα	 στην	
πορεία	τις	νόσου	τα	κλινικά	κριτήρια	που	συμ-
βάλουν	στη	διάγνωση	είναι	ο	πυρετός	(>38	°C),	
η	λευκοκυττάρωση	(>10.000/μL),	ο	πόνος	στην	
κοιλιακή	χώρα,	η	διαταραγμένη	εντερική	λειτουρ-
γία	και	η	αύξηση	της	C-αντιδρώσας	πρωτεΐνης	
(CRP).8

η	βιοχημική	διάγνωση	τίθεται	με	τον	προσδιο-
ρισμό	της	περιεκτικότητας	του	εκρέοντος	υγρού	
σε	αμυλάση	(>300	 iU,	δηλαδή	πάνω	από	τρεις	
φορές	μεγαλύτερο	από	το	φυσιολογικό	επίπεδο	
αμυλάσης	 του	 ορού)	 για	 περισσότερο	 από	 10	
ημέρες	μετά	την	επέμβαση,	ενώ	η	συλλογή	των	
υγρών	αυτών	ξεπερνάει	τα	10	mL	το	24ωρο.8

Τα	απεικονιστικά	μέσα	που	μπορούν	να	θέσουν	
τη	διάγνωση	του	συριγγίου	είναι	η	ελικοειδής	CT,	
η	eRCP	και	η	πιο	πρόσφατη	MRCP,	ενώ	παλαιό-
τερα	πριν	την	ανάπτυξη	των	σύγχρονων	αυτών	
μέσων,	εκτελούνταν	η	συριγγογραφία,	δηλαδή	η	
ακτινογραφική	απεικόνιση	του	συριγγώδους	πό-
ρου.	

η	 υπολογιστική	 τομογραφία	 με	 σκιαγραφικό	
είναι	ένα	χρήσιμο	εργαλείο	στην	προσέγγιση	ενός	
ασθενούς	με	υποψία	συριγγίου,	καθώς	μπορεί	να	
αποκαλύψει	συλλογή	υγρού	κοντά	στην	παγκρε-
ατογαστρική	ή	παγκρεατο-νηστιδική	αναστόμω-
ση,	ειδικά	εάν	εκτελεστεί	σε	πολύ	λεπτές	τομές	
μικρότερες	των	5	mm.	Ωστόσο,	σε	κάποιες	περι-
πτώσεις	μπορεί	το	συρίγγιο	να	παραβλεφθεί.	η	
CT	έχει	63%	ευαισθησία	και	83%	ειδικότητα	στη	
διάγνωση	των	παγκρεατικών	συριγγίων,	γι’	αυ-
τό	και	προτείνεται	ως	συνήθης	ιατρική	πρακτική	
την	7η	μετεγχειρητική	ημέρα	σε	ασθενείς	υψηλού	
κινδύνου	για	εμφάνιση	παγκρεατικού	συριγγίου	
έπειτα	από	επέμβαση	Whipple.20,21

η	eRCP	 (Ενδοσκοπική	Παλίνδρομη	 Χολαγγειο-
Παγκρεατογραφία)	 έχει	 αναδειχθεί	 σε	 golden	
standard	επέμβαση	για	τη	διάγνωση	των	συριγγί-
ων,	ενώ	μπορεί	να	δώσει	λύσεις	όσον	αφορά	στη	
θεραπευτική	τακτική.	μπορεί	να	κατευθύνει	τη	
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διάγνωση	στο	80%	των	περιπτώσεων	και	να	ανα-
δείξει	την	πορεία	του	συριγγίου	στο	59%.	Αυτό	
μπορεί	 να	μην	 είναι	 εφικτό	σε	περίπτωση	που	
η	 διάσπαση	 του	παγκρεατικού	πόρου	 είναι	 σε	
απώτερο	σημείο	από	μια	ενδεχόμενη	στένωση	ή	
απόφραξη	του	πόρου.	η	απεικόνιση	ολόκληρου	
του	συστήματος	των	παγκρεατικών	πόρων	είναι	
χρήσιμη	στον	σχεδιασμό	μιας	ορθής	χειρουργικής	
προσέγγισης,	ειδικά	στην	απόφαση	για	εκτομή	ή	
αναρρόφηση	της	συλλογής.	η	eRCP	σε	συνδυα-
σμό	με	τη	CT	μπορούν	να	αναδείξουν	ολόκληρο	
το	συρίγγιο	σε	ποσοστό	70%.20,22

Πιο	πρόσφατα,	η	MRCP	(μαγνητική	Χολαγγειο-
Παγκρεατογραφία)	έχει	γνωρίσει	μεγάλη	αποδο-
χή,	καθώς	είναι	ένας	αποτελεσματικός	μη	επεμ-
βατικός	 εναλλακτικός	 τρόπος	 για	 την	ανάδειξη	
της	 ακεραιότητας	 του	 παγκρεατικού	 πόρου.	
μπορεί	 να	βοηθήσει	στην	αναγνώριση	του	συ-
ριγγίου	 και	 στην	 ανάδειξη	 άλλων	παθολογικών	
διεργασιών	 του	παγκρέατος,	 ακόμα	 και	 σε	πε-
ριπτώσεις	που	η	 eRCP	 έχει	αποτύχει	 να	 δώσει	
σαφείς	πληροφορίες.20,22

6. Αντιμετώπιση συριγγίων

ο	ασθενής	 με	παγκρεατικό	συρίγγιο	αποτελεί	
μείζον	 ιατρικό	πρόβλημα	και	γι’	αυτό	πρέπει	να	
αντιμετωπίζεται	σε	καλά	οργανωμένο	νοσοκομείο.	
η	αρχική	εκτίμηση	περιλαμβάνει	τον	τρόπο	δημι-
ουργίας	 του	συριγγίου,	 την	ανατομική	θέση	της	
διαφυγής,	τη	μέτρηση	του	ανά	24ωρο	αποβαλλό-
μενου	όγκου	παγκρεατικού	υγρού,	τον	προσδιορι-
σμό	του	pH,	των	ηλεκτρολυτών	(Κ,	Na,	Ca,	Cl)	και	
των	διττανθρακικών	του	πλάσματος	και	εκτίμηση	
της	θρεπτικής	κατάστασης	του	ασθενούς.	Στη	λή-
ψη	του	ιστορικού	πρέπει	να	αναζητηθεί	η	ενδεχό-
μενη	συνύπαρξη	καταστάσεων	που	συνοδεύονται	
ή	είναι	αποτέλεσμα	γαστρικής	υπερέκκρισης	(π.χ.	
δωδεκαδακτυλικό	ή	πεπτικό	έλκος).23

6.1.  Συντηρητική αντιμετώπιση 
του παγκρεατικού συριγγίου 

η	συντηρητική	προσέγγιση	για	την	αντιμετώ-
πιση	του	παγκρεατικού	συριγγίου	είναι	επιτυχής	
στο	90%	των	ασθενών.	Αυτή	περιλαμβάνει	κλινι-
κή	αξιολόγηση	του	ασθενούς	ανά	τακτά	χρονικά	
διαστήματα.	Εάν	ο	ασθενής	δεν	εμφανίζει	πυρε-

τό,	 ταχυκαρδία,	 λευκοκυττάρωση,	 σοβαρή	 λοί-
μωξη	του	τραύματος,	ενώ	η	κοιλιά	του	παραμέ-
νει	μαλακή	(με	φυσιολογική	εντερική	λειτουργία),	
χωρίς	να	παρατηρούνται	σημεία	περιτονίτιδας,	
είναι	 ασφαλές	 να	 συνεχίσουμε	 τη	 θεραπεία	 με	
συντηρητικά	μέσα.	Αυτά	τα	μέσα	περιλαμβάνουν	
τη	διατήρηση	της	εντερικής	σίτισης	 (μέσω	ενός	
χειρουργικά	τοποθετημένου	σωλήνα	στη	νήστι-
δα	ή	μέσω	νηστιδοστομίας),	ρινογαστρική	αναρ-
ρόφηση	 (στην	περίπτωση	της	 καθυστερημένης	
γαστρικής	κένωσης	δευτερευόντως	λόγω	του	συ-
ριγγίου)	και	την	κατάλληλη	αντιμικροβιακή	αγω-
γή.	Στις	περιπτώσεις	εκείνες	όπου	ο	ερεθισμός	
της	 κοιλιακής	 χώρας	 του	ασθενούς	παραμένει,	
πρέπει	να	λαμβάνεται	υπόψη	και	η	επιλογή	της	
ολικής	παρεντερικής	διατροφής.	Σε	όλες	τις	πε-
ριπτώσεις	 πάντως	 οι	 παροχετεύσεις	 από	 την	
κοιλία	και	το	χειρουργικό	τραύμα	απαιτούν	με-
γάλη	προσοχή	και	φροντίδα.	

Πολλοί	συγγραφείς	προτείνουν	στο	σημείο	αυ-
τό	την	προφυλακτική	χρήση	της	οκτρεοτίδης	και	
των	παραγώγων	 της,	 με	σκοπό	τη	μείωση	 της	
παραγωγής	παγκρεατικών	υγρών	και	συνεπώς	
την	αποφόρτιση	του	συριγγίου	και	τη	βελτίωση	
της	κλινικής	εικόνας	του	ασθενούς.	Ωστόσο,	τα	
αποτελέσματα	διαφόρων	σειρών	δεν	συμφωνούν	
όσον	αφορά	στην	αποδοτικότητα	της	οκτρεοτί-
δης	στο	κλείσιμο	του	συριγγίου,	γι’	αυτό	και	δεν	
αποτελεί	οδηγία	στην	αντιμετώπιση	των	συριγ-
γίων	και	δεν	χρησιμοποιείται	καθολικά	από	τους	
χειρουργούς	ανά	τον	κόσμο.

Τέλος,	σημαντικό	ρόλο	στη	συντηρητική	αγω-
γή	του	ασθενούς	μπορεί	να	παίξει	ο	επεμβατικός	
ακτινολόγος,	 καθώς	 μπορεί	 κατευθυνόμενα	 να	
επανατοποθετήσει	 τις	 χειρουργικά	 τοποθετη-
μένες	παροχετεύσεις	ή	να	εισάγει	διαδερμικούς	
καθετήρες,	 με	 σκοπό	 την	 απορρόφηση	 συλλο-
γών	που	φαίνονται	στην	Αξονική	Τομογραφία.3	
Ιδιαίτερη	μέριμνα	πρέπει	να	ληφθεί	για	την	προ-
στασία	 του	 δέρματος	 γύρω	 από	 το	 εξωτερικό	
στόμιο	του	συριγγίου,	όπου	μπορεί	να	δημιουρ-
γηθούν	δυσίατες	διαβρώσεις.23

6.2.  Χειρουργική αντιμετώπιση των συριγγίων

Γενικά,	θα	απαιτηθεί	σπάνια	και	μόνο	εάν	με-
τά	από	εξάντληση	των	συντηρητικών	μεθόδων	
(χρονικό	διάστημα	εφαρμογής	τους	μέχρι	και	δύο	
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μήνες)	 η	ποσότητα	 διαφυγής	παραμένει	 η	 ίδια	
και	δεν	δείχνει	σημεία	ελάττωσης.23	οι	ενδείξεις	
για	χειρουργική	παρέμβαση	σε	ασθενείς	με	πα-
γκρεατικό	συρίγγιο	περιλαμβάνουν:	

1.	Επιδείνωση	των	κλινικών	παραμέτρων.

2.	Σημάδια	επιδεινούμενης	περιτονίτιδας.

3.	Πολύ	σοβαρή	φλεγμονή	του	τραύματος.

4.	διάσπαση	του	τραύματος.

5.	Καθυστερημένη	αιμορραγία.

6.		Όταν	από	την	 eRCP	 διαπιστωθεί	 ότι	 η	αιτία	
εμμονής	του	συριγγίου	είναι	η	απόφραξη	του	
εκφορητικού	συστήματος	του	παγκρέατος	κε-
ντρικότερα	της	διαφυγής.3,23

Εάν	 ληφθεί	 η	 απόφαση	 για	 επανεπέμβαση	
στον	ασθενή	με	παγκρεατικό	συρίγγιο	θα	πρέ-
πει	 να	πραγματοποιηθούν:	πλύση	 της	 κοιλίας	
με	 επανατοποθέτηση	 των	 παροχετεύσεων,	
έλεγχος	της	τυχόν	αιμορραγίας,	χρήση	ραμμά-
των	 για	 των	 έλεγχο	 μικρών	 διανοίξεων,	 απο-
σύνδεση	 της	 παγκρεατικής	 αναστόμωσης,	 νη-
στιδοστομία	 για	παροχή	 τροφής	 (εάν	 δεν	 έχει	
ήδη	τοποθετηθεί)	και	περιστασιακά	ολική	παγ-
κρεατεκτομή,	η	οποία	απαιτείται	μόνο	σε	επι-
πεπλεγμένες	καταστάσεις,	όπου	υπάρχουν	είτε	
εκτεταμένη	απόφραξη	του	πόρου	είτε	πολλα-
πλά	συρίγγια.3,23

7.  Επιπλοκές συριγγίων 
και αντιμετώπιση αυτών

οι	επιπλοκές	που	μπορεί	να	προκύψουν	από	
ένα	παγκρεατικό	συρίγγιο	διακρίνονται	σε	τοπι-
κές	και	συστηματικές	και	αμφότερες	μπορεί	να	
ποικίλουν	σε	βαρύτητα	από	απλές	και	ήπιες	μέ-
χρι	βαριές	και	θανατηφόρες.

Στις	τοπικές	επιπλοκές	περιλαμβάνονται:

–		Σχηματισμός	 κοιλότητας	 γύρω	από	το	σημείο	
τραυματισμού	 του	 τοιχώματος	 του	 παγκρέα-
τος	(συνήθως	λόγω	πλημμελούς	παροχέτευσης)	
και	αποστηματοποίηση	της	κοιλότητας	αυτής.	
η	αντιμετώπιση	αυτής	της	δυνητικά	εξαιρετι-
κά	σοβαρής	κατάστασης	περιλαμβάνει	την	ικα-
νοποιητική	παροχέτευση	και	τη	χορήγηση	των	
κατάλληλων	αντιβιοτικών.

–		διάβρωση	του	 τοιχώματος	παρακείμενου	 κοί-
λου	σπλάγχνου	και	δημιουργία	παγκρεατοεντε-
ρικής	επικοινωνίας.

–		Σχηματισμός	 παγκρεατικής	 ψευδοκύστης.	 η	
κλινική	εικόνα	της	ψευδοκύστης	μπορεί	να	ποι-
κοίλει	 από	 ασυμπτωματική	 έως	 οξεία	 κοιλία	
λόγω	των	επιπλοκών	της	(αιμορραγία,	φλεγμο-
νή	ή	ρήξη).24	η	διάγνωση	τίθεται	με	υπερηχο-
γράφημα	άνω-κάτω	κοιλίας,	CT	ή	MRi.	 Για	 τη	
θεραπεία	της	απαιτούνται	υποστηρικτικά	μέσα	
όπως	 ενυδάτωση,	 αναλγησία	 και	 αντιεμετική	
αγωγή	σε	καθημερινή	βάση.	Όταν	η	ψευδοκύ-
στη	επιπλακεί	τότε	χρειάζεται	η	εκκένωσή	της,	
η	οποία	μπορεί	να	γίνει	διαδερμικά,	χειρουργι-
κά	ή	 ενδοσκοπικά.	η	 εξωτερική	παροχέτευση	
μπορεί	 να	 εκτελεσθεί	 με	 τη	 βοήθεια	 αξονικού	
τομογράφου	ή	των	υπερήχων,	με	τη	διαδερμική	
τοποθέτηση	καθετήρα	 (pigtail)	μέσα	στην	κοι-
λότητα.	η	χειρουργική	παροχέτευση	επιτυγχά-
νεται	με	τη	δημιουργία	επικοινωνίας	της	ψευδο-
κύστης	με	τον	στόμαχο,	το	δωδεκαδάκτυλο	ή	τη	
νήστιδα,	επέμβαση	όμως	που	φυλάσσεται	για	
ασθενείς	που	δεν	ανέχονται	ή	δεν	έχουν	αποτε-
λέσματα	με	τη	διαδερμική	ή	ενδοσκοπική	μέθο-
δο.	η	ενδοσκοπική	παροχέτευση	επιτυγχάνεται	
είτε	με	προσέγγιση	με	eRCP	είτε	με	απευθείας	
προσέγγιση	διά	μέσου	του	τοιχώματος	του	στο-
μάχου	ή	του	δωδεκαδακτύλου.24	

–		Επιμένουσα	δερματίτιδα	γύρω	από	το	δερματι-
κό	στόμιο	του	συριγγίου.

–		Αιμορραγία	από	διάβρωση	παρακείμενου	αγγει-
ακού	στελέχους.	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	μαζική	
αιμορραγία	και	θάνατο	του	ασθενούς,	ευτυχώς	
όμως	 είναι	 πολύ	 σπάνια.23	 Συχνά	 οφείλεται	
στην	εμφάνιση	ενδοκοιλιακού	αποστήματος,	το	
οποίο	 λόγω	 της	 περιοχικής	 σήψης	 διαβρώνει	
την	κύρια	αρτηρία	του	παγκρεατικού	σώματος	
και	μπορεί	να	προκαλέσει	ψευδοανευρύσματα	
και	ρήξεις.5	η	καθυστερημένη	αιμορραγία	λόγω	
παγκρεατικού	συριγγίου	αντιμετωπίζεται	καλύ-
τερα	με	αγγειογραφία	και	εμβολισμό	του	αιμορ-
ραγούντος	αγγείου.	η	θεραπεία	είναι	επιτυχής	
στο	 80%	 των	 ασθενών.	 η	 αποτυχία	 ελέγχου	
της	 αιμορραγίας	 με	 συντηρητικά	 μέσα	 όπως	
ο	 αγγειογραφικός	 εμβολισμός	 απαιτεί	 συχνά	
επανεπέμβαση	για	τη	σωτηρία	του	ασθενούς.	
Σε	αυτούς	τους	ασθενείς	απαιτείται	απολίνωση	
του	αρτηριακού	κολοβώματος	 (περιστασιακά,	
συμπεριλαμβανομένης	και	της	κοινής	ηπατικής	
αρτηρίας)	 και	 επιθεώρηση	 της	 αναστόμωσης	
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(όταν	 αυτή	 έχει	 προηγηθεί)	 μέσω	 εντεροτο-
μής.	Είναι	σαφές	ότι	για	την	αντιμετώπιση	της	
πολύ	επικίνδυνης	αυτής	επιπλοκής	απαιτείται	
πολυδύναμη	προσέγγιση	που	θα	περιλαμβάνει	
χειρουργό	του	παγκρέατος,	μονάδα	εντατικής	
θεραπείας	και	επεμβατικό	ακτινολόγο.3	

Όσον	αφορά	στις	συστηματικές	επιπλοκές,	δι-
ακρίνονται	οι	εξής:

–		διαταραχές	 ύδατος	 και	 ηλεκτρολυτών,	 η	 βα-
ρύτητα	των	οποίων	είναι	ανάλογη	με	την	πο-
σότητα	του	παγκρεατικού	υγρού	που	χάνεται.	
μπορεί	 να	 εγκατασταθεί	 αφυδάτωση,	 υποο-
γκαιμία,	υποκαλιαιμία	και	υπονατριαιμία.	Εάν	οι	
απώλειες	αυτών	των	θετικών	 ιόντων	είναι	με-
γάλες,	μπορεί	να	οδηγήσουν	σε	μεταβολική	οξέ-
ωση	(υπερχλωραιμική),	η	διόρθωση	της	οποίας	
πιθανόν	να	μην	είναι	εύκολη

–		υποθρεψία.	 η	 απώλεια	 παγκρεατικού	 υγρού,	
εφόσον	χρονίζει,	σταδιακά	οδηγεί	σε	μεταβολι-
κά	επακόλουθα,	όπως	απώλεια	σωματικού	βά-
ρους,	συνεπεία	κακής	θρέψης	(ποικίλουσα	δια-
ταραχή	της	πέψης	των	πρωτεϊνών	και	του	λί-
πους),	ενώ	έχει	διαπιστωθεί	ότι	διαταράσσεται	
σημαντικά	η	απορρόφηση	της	βιταμίνης	Β12.	

–		διαταραχές	 απορρόφησης	 σιδήρου,	 ασβεστί-
ου	και	καρωτένης.	Σε	παγκρεατικά	συρίγγια	με	
σημαντική	24ωρη	διαφυγή	έχουν	περιγραφεί	δι-
αταραχές	στον	μεταβολισμό	των	χολικών	αλά-
των	από	κακή	αυτών	απορρόφηση,	συνεπεία	
ανεπαρκούς	αναμείξεώς	τους	με	τα	παγκρεα-
τικά	ένζυμα.	η	χρονιότητα	της	ανεπαρκούς	αυ-
τής	απορρόφησης	οδηγεί	στην	πλημμελή	απορ-
ρόφηση	Fe,	Ca	και	καρωτένης.23

Για	τη	διόρθωση	των	ηλεκτρολυτικών	και	υδα-
τικών	διαταραχών	απαιτείται	μεγάλη	προσοχή.	
Αρχικά	μπορεί	να	χορηγηθεί	ένα	κρυσταλλοειδές	
διάλυμα	για	τη	διόρθωση	του	χαμένου	όγκου	των	
υγρών.25	οι	ηλεκτρολύτες	διορθώνονται	με	βάση	
τα	εργαστηριακά	δεδομένα	και	την	κλινική	εικό-
να.	Κατά	τη	χορήγηση	υγρών	απαιτείται	προσο-
χή	ώστε	να	μην	υπερφορτωθεί	το	κυκλοφορικό	
σύστημα	του	ασθενούς,	με	επακόλουθη	καρδιακή	
ή	πνευμονική	δυσλειτουργία.	Συνδυασμός	εντερι-
κής	και	παρεντερικής	διατροφής	χρειάζεται	για	
να	λαμβάνονται	οι	απαραίτητες	θερμίδες	και	να	
αποφεύγεται	 η	 υποθρεψία,	 τουλάχιστον	 μέχρι	

η	 γαστρεντερική	 οδός	 του	ασθενούς	αποκατα-
σταθεί	και	λειτουργεί	κανονικά.	οι	ηλεκτρολύτες	
χορηγούνται	μέσω	της	εντερικής	ή	παρεντερικής	
διατροφής.25

8. Πρόληψη

Τα	 παγκρεατικά	 συρίγγια	 αποτελούν	 μια	 νο-
σογόνο	 και	 δυσίατη	 οντότητα	που	 ταλαιπωρεί	
ασθενείς	που	χειρουργούνται	στο	πάγκρεας,	αυ-
ξάνοντας	τη	θνητότητα	και	τη	θνησιμότητα	της	
Whipple	 και	 άλλων	 επεμβάσεων.	 Για	 τον	 λόγο	
αυτό	 γίνονται	 μεγάλες	 προσπάθειες	 από	 τους	
χειρουργούς	για	να	προληφθούν	τα	συρίγγια	και	
να	μειωθεί	η	συχνότητά	τους.	

8.1. Φαρμακοθεραπεία με σωματοστατίνη

μεγάλη	έμφαση	έχει	δοθεί	στην	προφυλακτική	
χρήση	 της	 σωματοστατίνης	 και	 των	 αναλόγων	
της.	 Είναι	πλέον	 γνωστό	ότι	 ο	 μηχανισμός	που	
είναι	υπεύθυνος	σε	μεγάλο	βαθμό	για	τις	μετεγ-
χειρητικές	 επιπλοκές,	 έπειτα	 από	 χειρουργική	
επέμβαση	στο	πάγκρεας,	είναι	η	παρουσία	πρω-
τεολυτικών	ενζύμων.	Αυτός	ο	παράγοντας	κινδύ-
νου	μπορεί	θεωρητικά	να	ελεγχθεί	μέσω	αναστο-
λής	 της	 εξωκρινούς	παγκρεατικής	 έκκρισης	 και	
συγκεκριμένα	μέσω	της	μείωσης	της	συγκέντρω-
σης	των	πρωτεασών.17	

η	σωματοστατίνη-14	είναι	μια	ορμόνη	με	απο-
δεδειγμένη	δράση	στην	αναστολή	της	γαστρεντε-
ρικής	έκκρισης,	καθώς	επίσης	και	στην	έκκριση	
άλλων	ορμονών	όπως	η	χολοκυστοκινίνη,	η	σε-
κρετίνη	και	το	ViP.	Το	συνθετικό	ανάλογο	της	σω-
ματοστατίνης,	 η	 οκτρεοτίδη,	 είναι	 ένα	 οκταπε-
πτίδιο	που	δημιουργήθηκε	για	να	επεκτείνει	τον	
χρόνο	ημίσειας	ζωής	της	ενδογενούς	ορμόνης.	ο	
χρόνος	ημίσειας	ζωής	της	οκτρεοτίδης	έχει	αυξη-
θεί	περίπου	στα	113	min,	έπειτα	από	υποδόρια	
ένεση,	σε	σύγκριση	με	1–2	min	της	σωματοστα-
τίνης-14.	η	οκτρεοτίδη	έχει	παρόμοια	δράση	και	
κλινικές	επιπτώσεις	με	τη	σωματοστατίνη,	που	
επιτυγχάνεται	μέσω	της	αλληλεπίδρασής	της	με	
τους	υποδοχείς	σωματοστατίνης.17

η	προφυλακτική	χρήση	της	οκτρεοτίδης	έπει-
τα	από	χειρουργικές	επεμβάσεις	στο	πάγκρεας	
έχει	μελετηθεί	τόσο	σε	τυχαιοποιημένες,	τυφλές,	
ελεγχόμενες,	 πολυκεντρικές	 μελέτες9,10,26,27	 όσο	
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και	 σε	 μια	 τυχαιοποιημένη	 ανοικτή	 μελέτη.11	
Αντιθέτως,	 υπάρχουν	 σημαντικά	 λιγότερα	 δια-
θέσιμα	δεδομένα	όσον	αφορά	στη	περιεγχειρητι-
κή	χρήση	της	σωματοστατίνης.	Αυτό	μπορεί	να	
οφείλεται	στην	επικρατούσα	άποψη	ότι	εξαιτίας	
της	παρατεταμένης	ημίσειας	ζωής	της,	η	οκτρε-
οτίδη	χορηγούμενη	με	υποδόρια	ένεση	τρεις	φο-
ρές	 την	 ημέρα	 είναι	πιο	 βολική	από	 τη	συνεχή	
ενδοφλέβια	παροχή	της	σωματοστατίνης.	μόνο	
μια	πολυκεντρική,	τυχαιοποιημένη,	με	χορήγηση	
placebo	έρευνα	έχει	μελετήσει	την	επίδραση	της	
σωματοστατίνης.17

Συμπερασματικά,	από	τα	μέχρι	στιγμής	δεδο-
μένα	προκύπτει,	ότι	η	προφύλαξη	σε	περιπτώ-
σεις	χειρουργημένων	ασθενών,	όπου	αναμένεται	
μεγάλη	 έκκριση	 από	 το	 πάγκρεας	 (υψηλού	 ρί-
σκου,	ασθενείς	με	 «μαλακό»	πάγκρεας),	μπορεί	
να	μειώσει	 την	 επίπτωση	μετεγχειρητικών	 επι-
πλοκών	και	να	ωφελήσει	τον	ασθενή.	η	οκτρεο-
τίδη,	για	την	οποία	υπάρχουν	περισσότερα	δε-
δομένα,	 επιφέρει	 σημαντική	 μείωση	 στο	 συνο-
λικό	ποσοστό	επιπλοκών,	ωστόσο	όσον	αφορά	
στον	σχηματισμό	συριγγίου,	τα	οφέλη	της	είναι	
λιγότερο	αποδεδειγμένα.17	Προκαταρκτικές	μελέ-
τες	με	σωματοστατίνη	14	έχουν	δείξει	σημαντική	
μείωση	στη	δημιουργία	συριγγίων	και	σε	επιπλο-
κές	που	οφείλονται	στην	παγκρεατική	έκκριση,	
παρόλ’	αυτά	λόγω	της	έλλειψης	μεγάλου	όγκου	
πειραματικών	αποδείξεων,	τα	προτερήματά	της	
παραμένουν	σε	μεγάλο	βαθμό	θεωρητικά.17

8.2. Χειρουργικές τεχνικές/καινοτομίες

8.2.1. Σύγκλειση του παγκρεατικού πόρου. η	σύγ-
κλειση	του	παγκρεατικού	πόρου	μπορεί	να	επι-
τευχθεί	 με	 απλή	 απολίνωση	 με	 ράμματα	 ή	 με	
χρήση	βιολογικής	απορροφούμενης	ή	μη	κόλλας	
(φιμπρίνη	 ή	 neoprene).	 η	 απλή	 σύγκλειση	 του	
πόρου	έχει	εγκαταλειφθεί	σε	μεγάλο	βαθμό	λόγω	
των	 μεγάλων	ποσοστών	 συριγγίων,	 κοντά	 στο	
50%,	 ενώ	 έχει	 κατηγορηθεί	 και	 για	 μεγάλα	πο-
σοστά	εμφάνισης	σακχαρώδους	διαβήτη	στους	
ασθενείς.3,28	 η	 ανάλυση	 μιας	 προοπτικής,	 πο-
λυκεντρικής,	 τυχαιοποιημένης	 μελέτης	 με	 102	
ασθενείς	 που	 υποβλήθηκαν	 σε	 σύγκλειση	 του	
πόρου	με	κόλλα	φιμπρίνης	δεν	έδειξε	σαφή	μεί-
ωση	του	ποσοστού	ή	της	σοβαρότητας	των	εν-

δοκοιλιακών	επιπλοκών	μετά	από	παγκρεατική	
εκτομή.3,29

8.2.2. Τύπος της αναστόμωσης. Χρήση	στομάχου	
vs	 νήστιδας.	 η	 παγκρέατο-νηστιδοστομία	 και	
παγκρέατο-γαστροστομία	είναι	οι	δύο	πιο	συχνά	
εφαρμοζόμενες	τεχνικές	για	τον	σκοπό	αυτό.	η	
παγκρέατο-γαστροστομία	θεωρείτο	παλαιότερα	
ως	ευκολότερη	και	λιγότερο	ευάλωτη	στην	ισχαι-
μία,	λόγω	της	εγγύτητάς	της	στον	στόμαχο	και	
της	πλούσιας	αιμάτωσής	του.	Ωστόσο,	οι	λίγες	
μελέτες	 που	 έχουν	 διεξαχθεί	 επί	 του	 θέματος	
απέτυχαν	να	δείξουν	διαφορές	στο	ποσοστό	των	
μετεγχειρητικών	επιπλοκών	και	στην	επίπτωση	
των	 συριγγίων.	 δύο	 πρόσφατες	 μετα-αναλύ-
σεις30,31	συμπέραναν	ότι	ενώ	μη	τυχαιοποιημένες	
μελέτες	παρατήρησης	είχαν	δείξει	μια	υπεροχή	
της	 παγκρέατο-γαστροστομίας,	 οι	 τυχαιοποιη-
μένες	μελέτες	απέτυχαν	να	καταδείξουν	υπερο-
χή	οποιασδήποτε	από	τις	δύο	τεχνικές,	καταλή-
γοντας	στο	ότι	εάν	επιτευχθεί	αναστόμωση	χω-
ρίς	 τάση	μεταξύ	καλά	αιματούμενων	 ιστών,	 με	
χρήση	λεπτών	ραμμάτων	και	χρησιμοποιώντας	
την	ίδια	τεχνική,	κάθε	τύπος	παγκρεατικής	ανα-
στόμωσης	θα	μπορούσε	να	έχει	ένα	καλό	αποτέ-
λεσμα.3

Χρήση stent στον κύριο παγκρεατικό πόρο.	η	χρή-
ση	stent	κατά	τη	διάρκεια	της	παγκρέατο-εντερικής	
αναστόμωσης	επιτρέπει	την	ακριβή	τοποθέτηση	
των	βλεννογονικών	ραμμάτων,	εκτρέπει	τις	παγ-
κρεατικές	 εκκρίσεις	 μακριά	 από	 το	 σημείο	 της	
αναστόμωσης	και	μειώνει	τον	κίνδυνο	ακούσιας	
σύγκλεισης	του	παγκρεατικού	πόρου.	με	αυτό	
τον	τρόπο	πιστεύεται	ότι	βελτιώνεται	η	αναστο-
μωτική	ακεραιότητα	και	μειώνονται	τα	ποσοστά	
συριγγίων.	Παρόλ’	αυτά,	τα	διαθέσιμα	δεδομένα	
είναι	αντικρουόμενα	και	η	χρήση	του	stent	βασί-
ζεται	στην	προσωπική	επιλογή	και	εμπειρία	του	
εκάστοτε	χειρουργού.3

Μεγέθυνση με μικροσκόπιο.	 Είναι	 σαφές	 ότι	
αφού	η	αναστόμωση	πόρου-βλεννογόνου	(duct	to	
mucosa)	είναι	κρίσιμη	για	ένα	καλό	αποτέλεσμα,	
η	προσεκτική	«συνπλησίαση»	κρίνεται	εξαιρετι-
κά	σημαντική.	οι	Wada	et	al32	σε	μια	αναδρομική	
μελέτη	υπογράμμισαν	τον	ρόλο	του	χειρουργικού	
μικροσκοπίου	στη	δημιουργία	της	παγκρεατικής	
αναστόμωσης.	Στα	τεχνικά	λάθη	που	μπορεί	να	
συμβούν	κατά	την	αναστόμωση	περιλαμβάνονται	
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η	διασταύρωση	των	ραμμάτων,	το	πέρασμα	των	
ραμμάτων	και	στα	δύο	τοιχώματα	του	πόρου,	η	
χρησιμοποίηση	ανεπαρκούς	ιστού	από	τον	παγ-
κρεατικό	πόρο	και	τον	βλεννογόνο	της	νήστιδας	
για	την	αναστόμωση,	καθώς	και	η	εσφαλμένη	το-
ποθέτηση	των	χειρουργικών	κόμπων.	Όλα	αυτά	
τα	συμβάματα	μπορούν	να	αποφευχθούν	με	την	
χρήση	μεγέθυνσης.	

Τεχνική αναστόμωσης βασισμένη στην παρο-
χή του αίματος.	μια	από	τις	 λίγες	 τροποποιή-
σεις	που	έχουν	αποφέρει	ουσιαστική	μείωση	στα	
ποσοστά	 συριγγίων	 έπειτα	 από	Whipple	 προ-
τάθηκε	από	τους	Strasberg	et	 al.33	Αυτή	η	ομά-
δα	 εργάστηκε	 πάνω	 στην	 ιδέα	 της	 «αγγειακής	
ασπίδας»	στον	αυχένα	του	παγκρέατος	και	τον	
ρόλο	της	στην	ισχαιμία	της	επιφάνειας	εκτομής	
του	 εναπομείναντος	παγκρέατος.	Στην	 τεχνική	
τους	αξιολογήθηκε	η	παροχή	του	αίματος	στην	
επιφάνεια	 εκτομής,	 και	 εάν	 ήταν	 απαραίτητο,	
το	πάγκρεας	κοβόταν	άλλα	1,5	με	2	cm	για	να	
βελτιωθεί	η	αιμάτωσή	του.	Για	τον	σκοπό	αυτό,	
η	αναστόμωση	πραγματοποιούνταν	σχολαστικά	
υπό	μεγέθυνση.	οι	συγγραφείς	συμπέραναν	ότι	ο	
συνδυασμός	της	μεγιστοποίησης	της	αιμάτωσης	
στο	 παγκρεατικό	 κολόβωμα	 με	 τη	 σχολαστική	
και	λεπτομερή	τεχνική	είχαν	ως	αποτέλεσμα	την	
μείωση	των	ποσοστών	εμφάνισης	συριγγίων.

Μέθοδοι παγκρέατο-νηστιδοστομίας (ΠΝ). 
διάφορες	τεχνικές	ΠΝ	έχουν	χρησιμοποιηθεί	για	
την	αναστόμωση	του	παγκρέατος	με	το	έντερο,	
με	σκοπό	τη	μείωση	του	κινδύνου	για	εμφάνιση	
συριγγίου,	 όπως	 τελικο-τελική	ΠΝ,	 τελικο-πλά-
για	ΠΝ	(dunking	τεχνική),	τεχνική	αναστόμωσης	
του	παγκρεατικού	πόρου	με	εντερικό	βλεννογό-
νο	(duct-to-mucosa),	χρήση	stent	καθώς	και	διά-
φορες	τροποποιήσεις	τους.2	Λίγες	μελέτες	έχουν	
δείξει	 ότι	 η	 τεχνική	 duct-to-mucosa	 είναι	 ανώ-
τερη	από	τη	dunking	 τεχνική	 και	σχετίζεται	 με	
χαμηλότερα	ποσοστά	συριγγίων.	Παρόλ’	αυτά,	
κάποιοι	 συγγραφείς	 υποστηρίζουν	 ότι	 η	 τεχνι-
κή	αναστόμωσης	δεν	σχετίζεται	με	την	επίπτω-
ση	των	συριγγίων.	οι	Bassi	et	al34	συνέκρινε	την	
τελικο-πλάγια	ΠΝ	με	την	τεχνική	duct-to-mucosa	
και	 δεν	βρήκαν	διαφορές	ούτε	στις	συστηματι-
κές,	αλλά	ούτε	και	στις	τοπικές	επιπλοκές,	ειδικά	
στα	συρίγγια	και	στις	ενδοκοιλιακές	συλλογές.	οι	
Suzuki	et	al35	πρότειναν	επιλογή	της	αναστομω-

τικής	τεχνικής	λαμβάνοντας	υπόψη	την	υφή	του	
παγκρέατος	και	τη	διάμετρο	του	πόρου.

Σύγκλειση του παγκρέατος με ράμματα ή συρ-
ραπτικό (hand-sewn vs stapled closure).	 Ενώ	 η	
εφαρμογή	 των	 ραμμάτων	 έχει	 δοκιμαστεί	 στον	
χρόνο	με	καλά	αποτελέσματα,	η	χρήση	του	συρ-
ραπτικού	αποκτά	αυξανόμενη	αποδοχή,	 ειδικά	
με	 την	 εξέλιξη	 της	 λαπαροσκοπικής	 Whipple.	
Ωστόσο,	μια	μεγάλη	αναδρομική	μελέτη	με	302	
περιπτώσεις	ασθενών	υπό	Whipple36	έδειξε	ότι	
το	κλείσιμο	με	συρραπτικό	σχετιζόταν	με	μεγα-
λύτερα	 ποσοστά	 παγκρεατικών	 συριγγίων.	 Τα	
δεδομένα	 είναι	 ελλειπή,	 συνεπώς	 οι	 χειρουργοί	
θα	 πρέπει	 να	 δρουν	 με	 βάση	 την	 προσωπική	
τους	πείρα	όσον	αφορά	στον	χειρισμό	του	ενα-
πομείναντος	παγκρέατος.	

Ενίσχυση	της	αναστόμωσης	με	κόλλα	φιμπρί-
νης.	 μια	 προοπτική	 τυχαιοποιημένη	 κλινική	
έρευνα	των	Suzuki	et	al	στην	Ιαπωνία37	μελέτησε	
την	επίδραση	της	κόλλας	φιμπρίνης	για	τη	σύγ-
κλειση	του	παγκρεατικού	κολοβώματος	και	την	
ενίσχυση	της	αναστόμωσης	στην	πρόληψη	του	
παγκρεατικού	συριγγίου.	η	φιμπρίνη	 είναι	 βιο-
λογική	 κόλλα	που	αποτελείται	 από	ανθρώπινη	
ινική	σε	υψηλή	συγκέντρωση,	θρομβίνη	και	πα-
ράγοντα	Viii.	η	μελέτη	αυτή	απέδειξε	ότι	η	δι-
εγχειρητική	χρήση	κόλλας	φιμπρίνης	μπορεί	 να	
αποτρέψει	τη	δημιουργία	συριγγίων.	η	μέθοδος	
αυτή	θεωρήθηκε	εφικτή,	ασφαλής	και	αξιόπιστη	
και	θα	μπορούσε	να	χρησιμοποιηθεί	σε	συνδυα-
σμό	με	άλλα	προφυλακτικά	μέτρα

9. Συμπεράσματα

η	τεχνική	Whipple	χρησιμοποιείται	πλέον	ευρέ-
ως	για	πολλές	παθήσεις	του	παγκρέατος,	καθώς	
λόγω	 των	 νεότερων	 χειρουργικών	 βελτιώσεων	
θεωρείται	 ασφαλής	 και	 εύκολα	 πραγματοποι-
ήσιμη.	Τα	παγκρεατικά	συρίγγια	είναι	η	πιο	νο-
σηρή	 επιπλοκή	της,	ωστόσο	στην	πλειονότητα	
των	περιπτώσεων	αντιμετωπίζονται	συντηρητι-
κά,	ενώ	η	θνητότητά	τους	είναι	αρκετά	χαμηλή.	
Αυτό	που	 συστήνεται	 στους	 χειρουργούς	 είναι	
η	στενή	παρακολούθηση	του	ασθενούς	για	την	
έγκυρη	αποκάλυψη	του	συριγγίου,	ώστε	να	αντι-
μετωπισθεί	από	την	αρχή	και	να	αποφευχθούν	
οι	επικίνδυνες	επιπλοκές	του.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Η συνεχής αύξηση του γηριατρικού 
πληθυσμού έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό 
ηλικιωμένων ασθενών να υποβάλλεται σε χειρουρ
γικές επεμβάσεις και να έχει ανάγκη νοσηλείας στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Η επιτυχής 
μετεγχειρητική αντιμετώπιση προϋποθέτει τη γνώ
ση της φυσιολογίας της γήρανσης και την προσαρ
μογή των θεραπευτικών χειρισμών στις ιδιαιτερό
τητες και τις ανάγκες των ασθενών αυτών. Αν και 
η θνητότητα είναι μεγαλύτερη στους ηλικιωμένους 
(>65 ετών) ασθενείς, η ηλικία δεν αποτελεί ούτε 
τον κύριο ούτε τον καθοριστικό παράγοντα έκβα
σης στη ΜΕΘ και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
σαν κριτήριο αποκλεισμού εισαγωγής σ’ αυτήν. Η 
βαρύτητα της νόσου, η συνοσηρότητα, η λειτουργι
κή κατάσταση πριν την είσοδο στη ΜΕΘ ή το νοσο
κομείο διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο. Στη 
λήψη αποφάσεων κρίνεται απαραίτητη η συνεκτί
μηση όλων των παραμέτρων και δεδομένων, ώστε 
να αποφεύγεται κάθε είδος κοινωνικού ρατσισμού 
έναντι των ηλικιωμένων αλλά παράλληλα να γίνε
ται ορθολογική διαχείριση των πεπερασμένων πό
ρων υγείας. 
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ABSTRACT  The constant increase of the geriatric 
population results in a large percentage of elderly pa
tients having surgical operations and being in need of 
treatment in the Intensive Care Unit (ICU). The suc
cessful postoperative care presupposes of the aging 
physiology knowledge and the adjustment of certain 
therapeutical methods to the patient’s peculiarities 
and needs. Although mortality is higher for elderly 
(>65 gear old) patients, age is neither the main nor 
the determining factor of the outcome in the ICU and 
it should not be used as the sole criterion for excluding 
admission in it. Rather the severity of the disease, co
morbidity and the functional condition before the ad
mission to the ICU or in the hospital can play a more 
important role. The evaluation of all the parameters 
and facts is necessary for the decision making in order 
to prevent any kind of social discrimination towards 
the elderly population and to ensure a rational man
agement of the limited health funds to be feasible. 
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1. Eισαγωγή

ηλικιωμένοι	 επικράτησε	–σχετικά	αυθαίρετα–	
να	θεωρούνται	οι	άνω	των	65	ετών.	Όπως	προ-
κύπτει	από	τα	στατιστικά	στοιχεία	της	Ευρώπης	
και	 των	ηΠΑ	αντιπροσωπεύουν	 την	 ταχύτερα	
αναπτυσσόμενη	 μερίδα	 πληθυσμού	 με	 ετήσια	
αύξηση	 περίπου	 0,5%.1	 Ενδεικτικά	 αναφέρεται	
ότι	κατά	τη	διάρκεια	του	20ού	αιώνα	ο	αριθμός	
των	ατόμων	>65	ετών	στις	ηΠΑ	αυξήθηκε	κατά	
1000%	και	συγκεκριμένα	από	3,1	εκ.	το	1900	σε	
35	εκ.	το	2000.2	Στη	Γαλλία	τα	άτομα	>65	ετών	
από	 19%	 το	 1990	 αναμένεται	 ότι	 θα	 ανέλθουν	
στο	26,8%	το	2020.3	Στην	Ελλάδα	τα	επόμενα	15	
χρόνια	προβλέπεται	ότι	οι	ηλικιωμένοι	θα	απο-
τελούν	το	¼	περίπου	του	συνολικού	πληθυσμού	
(ΕΣυΕ	2001).

η	γήρανση	αυξάνει	την	αναλογία	ατόμων	που	
χρειάζονται	παροχή	υγειονομικών	υπηρεσιών	και	
νοσηλεία	στη	μΕΘ.	Στους	γηριατρικούς	ασθενείς	
αναφέρεται	ότι	αντιστοιχεί	το	40%	όλων	των	χει-
ρουργικών	επεμβάσεων	και	το	50%	όλων	των	χει-
ρουργικών	επειγόντων	περιστατικών.4	Στις	ηΠΑ	
οι	εισαγωγές	των	ηλικιωμένων	ασθενών	στη	μΕΘ	
αντιπροσωπεύουν	το	42–52%	των	συνολικών	ει-
σαγωγών	και	σχεδόν	το	60%	όλων	των	ημερών	
νοσηλείας.5	Στην	Ευρώπη,	όπως	προέκυψε	από	
τη	μελέτη	euricus	i	(89	MΕΘ	12	ευρωπαϊκών	χω-
ρών),	το	ποσοστό	εισαγωγών	των	ασθενών	>80	
ετών	ήταν	8,3%	και	στη	μελέτη	euricus	ii	15,6%.6

με	δεδομένη	τη	συνεχή	αύξηση	του	γηριατρι-
κού	 πληθυσμού	 είναι	 σκόπιμο	 να	 εξεταστούν	
ορισμένα	 βασικά	 ζητήματα	 που	 αφορούν	 στη	
νοσηλεία	 των	ασθενών	αυτών	στη	μΕΘ	επικε-
ντρώνοντας	κυρίως:

–		Στη	φυσιολογία	της	γήρανσης	και	τη	μετεγχει-
ρητική	αντιμετώπιση

–		Στους	προγνωστικούς	παράγοντες	έκβασης

–		Στον	ρόλο	που	διαδραματίζει	η	ηλικία	στην	άμε-
ση	και	μακροπρόθεσμη	έκβαση	καθώς	και	στους	
άλλους	παράγοντες	που	την	επηρεάζουν

–		Στη	διάρκεια	νοσηλείας,	ένταση	θεραπείας,	κό-
στος

–	 Στη	 θνητότητα	 και	 την	 ποιότητα	 ζωής	 των	
ηλικιωμένων	ασθενών	σε	σχέση	με	τους	νεότε-
ρους

2. Η φυσιολογία της γήρανσης

Κατά	 τη	 νοσηλεία	 των	 γηριατρικών	 ασθενών	
στη	μΕΘ	πρέπει	να	λαμβάνονται	υπόψη	οι	περι-
ορισμένες	φυσιολογικές	εφεδρείες	που	διαθέτουν	
για	 να	 ανταπεξέλθουν	 στις	 αυξημένες	 ανάγκες	
του	χειρουργικού	stress	καθώς	και	η	φυσιολογία	
της	γήρανσης.

οι	 σπουδαιότερες	 μεταβολές	 και	 επιπτώσεις	
είναι	οι	εξής:

2.1. Καρδιαγγειακή λειτουργία

η	ηλικία	είναι	ο	ισχυρότερος	παράγοντας	κιν-
δύνου	για	την	εμφάνιση	καρδιαγγειακών	διατα-
ραχών,	οι	οποίες	ευθύνονται	για	το	40%	περίπου	
των	 θανάτων	 των	 ασθενών	>65	 ετών.7	οι	 εκ-
φυλιστικές	αλλαγές	επηρεάζουν	την	ανατομική,	
ιστολογική	 και	 ηλεκτρο-φυσιολογική	 απόδοση	
της	καρδιάς.	Συγκεκριμένα,	παρατηρείται	μείω-
ση	της	συσταλτικότητας	του	μυοκαρδίου	και	της	
κοιλιακής	ενδοτικότητας	για	δεδομένο	προφορτίο	
και	αύξηση	του	μεταφορτίου	και	της	συστολικής	
αρτηριακής	πίεσης.7,8

η	μέγιστη	καρδιακή	συχνότητα	μειώνεται	πε-
ρίπου	30%	μεταξύ	της	ηλικίας	20	και	85	ετών.	η	
διαστολική	δυσλειτουργία	είναι	συχνή	και	υπεύ-
θυνη	 για	 το	 50%	 των	περιπτώσεων	 καρδιακής	
ανεπάρκειας.	η	απάντηση	του	μυοκαρδίου	στις	
ενδογενείς	ή	εξωγενείς	κατεχολαμίνες	επηρεάζε-
ται.	η	καρδιακή	παροχή	αυξάνεται	με	την	αύξη-
ση	του	προφορτίου	και	τον	όγκο	παλμού.	Αυτή	η	
εξάρτηση	από	το	προφορτίο	καθιστά	τους	ηλι-
κιωμένους	πολύ	ευαίσθητους	στην	υποογκαιμία.	
η	αυξημένη	παρουσία	συνδετικού	ιστού	στο	ερε-
θισματαγωγό	σύστημα	προδιαθέτει	σε	βραδυαρ-
ρυθμίες	και	διαταραχές	αγωγιμότητας.9,11

2.2. Αναπνευστική λειτουργία

Πολλές	μεταβολές	που	σχετίζονται	με	την	ηλι-
κία	 και	 αφορούν	 το	 θωρακικό	 τοίχωμα	 και	 το	
πνευμονικό	παρέγχυμα	συμβάλλουν	στη	μείωση	
της	 αναπνευστικής	 λειτουργίας	 των	 ηλικιωμέ-
νων.	Το	γήρας	οδηγεί	σε	μείωση	της	εισπνευστι-
κής	και	εκπνευστικής	μυικής	ισχύος	καθώς	και	σε	
μείωση	της	ευενδοτότητας	των	πνευμόνων.10,11	
η	 επιφάνεια	 της	 κυψελιδοτριχοειδικής	 μεμβρά-
νης	μειώνεται	λόγω	ίνωσης	και	απώλειας	στήρι-
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ξης	των	κυψελιδικών	διαφραγμάτων,	οδηγώντας	
σε	ανομοιογενή	κυψελιδικό	αερισμό.	ο	όγκος	σύγ-
κλεισης	των	πνευμόνων	αυξάνει	καθώς	και	η	λει-
τουργική	υπολειπόμενη	χωρητικότητα.10,11

η	 αναπνευστική	 απάντηση	 στην	 υποξαιμία	
και	την	υπερκαπνία	μειώνεται	κατά	50%	και	40%	
αντίστοιχα.	ο	ακριβής	μηχανισμός	αυτής	της	μεί-
ωσης	δεν	είναι	απόλυτα	διευκρινισμένος,	μπορεί	
όμως	 να	 οφείλεται	 στη	 μειονεκτική	 λειτουργία	
των	χημειοϋποδοχέων.

2.3. Νεφρική λειτουργία

με	την	αύξηση	της	ηλικίας	οι	νεφροί	υφίστα-
νται	πολλές	δομικές	και	λειτουργικές	αλλαγές.	η	
μείωση	του	μήκους	των	νεφρικών	σωληναρίων,	η	
πάχυνση	της	βασικής	μεμβράνης	καθώς	και	η	αρ-
τηριοσκλήρυνση	των	τριχοειδών	οδηγούν	σε	ανε-
παρκή	απεκκριτική	και	 επαναρροφητική	 ικανό-
τητα.	Συγκριτικές	μελέτες	μεταξύ	30ού	και	85ου	
έτους	ηλικίας	αναφέρουν	ότι	παρατηρείται	μείω-
ση	της	νεφρικής	μάζας	και	κυρίως	ατροφία	του	
φλοιού	 κατά	 20–30%	περίπου.	 Το	 αποτέλεσμα	
της	μειωμένης	μάζας	των	νεφρικών	σωληναρίων	
και	των	ατροφικών	αρτηριοσκληρυντικών	αρτη-
ριολίων	έχει	ως	συνέπεια	μείωση	της	νεφρικής	αι-
ματικής	ροής	κατά	50%.	Στην	ηλικία	των	80	ετών	
ο	ρυθμός	της	σπειραματικής	διήθησης	μειώνεται	
περίπου	κατά	45%.	Τα	ηλικιωμένα	άτομα	έχουν	
μεγαλύτερη	πιθανότητα	αφυδάτωσης	λόγω	της	
ευρείας	 χρήσης	 διουρητικών	 και	 της	 μειωμένης	
δυνατότητας	 των	 νεφρών	 να	 αντιρροπούν	 τις	
εξωνεφρικές	απώλειες	νατρίου	και	ύδατος.9,11

Σημαντικές	 μεταβολές	παρατηρούνται	 και	 σε	
άλλα	βασικά	όργανα	όπως	το	ήπαρ	του	οποίου	
το	μέγεθος	και	η	σπλαχνική	αιματική	ροή	ελατ-
τώνεται	κατά	35%	περίπου	στην	ηλικία	των	80	
ετών.	Στο	κεντρικό	νευρικό	σύστημα	παρατηρεί-
ται	ελάττωση	της	εγκεφαλικής	μάζας,	της	αιμα-
τικής	ροής,	 της	συγκέντρωσης	των	νευροδιαβι-
βαστών	και	των	επιπέδων	σεροτονίνης.9

3. Μετεγχειρητική αντιμετώπιση

η	σταθεροποίηση	των	ζωτικών	λειτουργιών,	η	
ικανοποιητική	οξυγόνωση	των	ιστών	και	ο	έλεγ-
χος	του	πόνου	αποτελούν	βασικές	προτεραιότη-

τες.	Επιγραμματικά	τα	σπουδαιότερα	ζητήματα	
που	αφορούν	στη	μετεγχειρητική	περίοδο	είναι:	

3.1. Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής (ΜΥΑ)

οι	 μετεγχειρητικές	 αναπνευστικές	 επιπλοκές	
κυμαίνονται	από	2,1%	έως	10,2%	στους	ηλικιω-
μένους	 ασθενείς.12	 η	 συχνότητα	 της	 αναπνευ-
στικής	ανεπάρκειας	που	απαιτεί	μυΑ	αυξάνεται	
εκθετικά	μεταξύ	των	ηλικιών	55	και	 85	 ετών.12	
η	συχνότητα	της	οξείας	αναπνευστικής	βλάβης	
(ALi)	αυξάνεται	(από	0,016%	σε	0,306%)	καθώς	
και	η	θνητότητα	(από	24%	σε	60%)	όταν	συγκρί-
νονται	ηλικίες	15–19	ετών	έναντι	74–85	ετών.13	η	
θνητότητα	στο	σύνδρομο	οξείας	αναπνευστικής	
δυσχέρειας	(ARDS)	ανέρχεται	στο	70%.14	οι	βα-
σικές	αρχές	αντιμετώπισης	δεν	διαφέρουν	από	
τους	νεότερους	ασθενείς.

Σε	 σχέση	 με	 την	αποδέσμευση	από	 τον	ανα-
πνευστήρα	(weaning)	και	την	επιτυχή	αποσωλή-
νωση,	αναφέρεται	ότι	η	πρόγνωση	στους	ηλικιω-
μένους	ασθενείς	είναι	δύσκολη	και	ότι	καμιά	από	
τις	γνωστές	παραμέτρους	(αρνητική	εισπνευστι-
κή	δύναμη,	δείκτης	ταχείας	αβαθούς	αναπνοής)	
δεν	μπορούν	να	προβλέψουν	την	αναπνευστική	
ανεπάρκεια	μετά	την	αποσωλήνωση.8

Γενικά	 από	 τα	 βιβλιογραφικά	 δεδομένα	 προ-
κύπτει	ότι:	oι	ηλικιωμένοι	παρουσιάζουν	προδιά-
θεση	 για	 εισρόφηση,	 αυξημένη	 συχνότητα	φα-
ρυγγικού	 αποικισμού	 με	 Gram(–)	 βακτήρια	 και	
πνευμονία	που	σχετίζεται	 με	 τον	αναπνευστή-
ρα	(VAP).	Ιδιαίτερη	ευαισθησία	εμφανίζουν	στην	
εξάρτηση	 από	 τον	 μακράς	 διαρκείας	 μηχανικό	
αερισμό	με	υψηλή	θνητότητα	40–60%.8,15	η	πρώ-
ιμη	τραχειοστομία	στους	ηλικιωμένους	φαίνεται	
ότι	μειώνει	τη	διάρκεια	νοσηλείας	στη	μΕΘ	και	
το	Νοσοκομείο	καθώς	και	τη	θνητότητα.16,17

3.2. Αιμοδυναμική υποστήριξη 

η	χορήγηση	μεγάλου	όγκου	υγρών	σε	κατάστα-
ση	αυξημένων	αναγκών	(τραύμα,	σήψη,	επεμβά-
σεις)	είναι	λιγότερο	αποτελεσματική	σε	σχέση	με	
τους	νεότερους	ασθενείς.

Σύμφωνα	με	διάφορες	μελέτες,	ο	χρόνος	κινη-
τοποίησης	του	εξωκυττάριου	υγρού	στον	γηρια-
τρικό	ασθενή	είναι	τετραπλάσιος	με	αποτέλεσμα	
καθυστέρηση	 στον	 χρόνο	 αποκατάστασης	 του	
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ενδοαγγειακού	 όγκου.8,18	η	 υποκείμενη	 καρδια-
κή	ή	και	νεφρική	δυσλειτουργία	προδιαθέτει	σε	
υπερφόρτωση	της	κυκλοφορίας	και	πνευμονικό	
οίδημα,	 ο	 κίνδυνος	 όμως	 αυτός	 δεν	 πρέπει	 να	
παρεμποδίζει	 την	 ικανοποιητική	 άρδευση	 των	
ιστών.

η	υποογκαιμία	είναι	λιγότερο	ανεκτή	και	μπο-
ρεί	να	επιδεινώσει	τη	διαστολική	δυσλειτουργία,	
να	μειώσει	την	άρδευση	στα	στεφανιαία	και	νε-
φρικά	αγγεία,	 οδηγώντας	σε	 ισχαιμία	 του	 μυο-
καρδίου	 και	 ανεπαρκή	 επούλωση	 τραύματος.	
Λιγότερο	ανεκτή	είναι	επίσης	και	η	ταχυκαρδία,	
που	οδηγεί	σε	ελάττωση	του	χρόνου	πλήρωσης	
της	αριστερής	κοιλίας	και	μείωση	της	καρδιακής	
παροχής.19

η	απάντηση	στη	διέγερση	των	β-αδρενεργικών	
υποδοχέων	 είναι	 επηρεασμένη.	 Συγκεκριμένα,	
μετά	 από	 χορήγηση	 ισοπροτερενόλης	 (αύξη-
ση	 καρδιακής	 συσταλτικότητας)	 και	 ντομπου-
ταμίνης	 (αύξηση	καρδιακής	παροχής	και	όγκου	
παλμού)	η	απάντηση	είναι	μειωμένη.	Καλύτερο	
αποτέλεσμα	σε	σχέση	με	την	ινότροπη	υποστή-
ριξη	μπορεί	να	έχουμε	με	μη	αδρενεργικά	φάρ-
μακα.20,21

Στους	 ηλικιωμένους	 ασθενείς	 παρατηρείται	
μεγαλύτερη	πτώση	της	αρτηριακής	πίεσης	μετά	
τη	 χορήγηση	 κατασταλτικών	 (βενζοδιαζεπίνες,	
προποφόλη)	 ιδιαίτερα	 όταν	 συνυπάρχει	 υποο-
γκαιμία.

3.3. Μεταγγίσεις αίματος

η	 πολιτική	 που	 ακολουθείται	 συνήθως	 στη	
μΕΘ	είναι	η	συντηρητική	μετάγγιση	(όταν	η	ηb	
είναι	<7	g/dL,	με	στόχο	τη	διατήρηση	ηb=7–9	gr/
dL).	με	βάση	τις	βιβλιογραφικές	αναφορές	η	θνη-
τότητα	είναι	μικρότερη	έναντι	της	ομάδας	ασθε-
νών	που	μεταγγίζονται	με	στόχο	τη	διατήρηση	
Hb=10–12	 g/dL.22	 υποστηρίζεται	 ότι	 η	 τακτική	
αυτή	πρέπει	να	τροποποιείται	στους	ηλικιωμέ-
νους	με	βάση	τα	εξής	δεδομένα.18,22

–		Στη	γενική	μελέτη	του	Herbert,	στην	οποία	και	
βασίσθηκε	 η	 διαμόρφωση	 της	 αναφερόμενης	
τακτικής,	 δεν	 συμπεριελήφθησαν	ασθενείς	 με	
χρόνια	 αναιμία,	 η	 οποία	 όμως	 είναι	 ιδιαίτερα	
συχνή	στους	ηλικιωμένους	(15–50%)22

–		Σε	 προστατεκτομές	 και	 αγγειοχειρουργικές	
επεμβάσεις	ηλικιωμένων	όταν	ο	μετεγχειρητι-
κός	 ηt	 ήταν	 <28%	 παρατηρήθηκε	 αυξημένη	
συχνότητα	ισχαιμίας	του	μυοκαρδίου.22

–		Παρατηρήθηκε	άμεση	συσχέτιση	μεταξύ	χαμη-
λού	ηt	(<30%)	και	μετεγχειρητικού	παραληρή-
ματος.23

Γενικά	δεν	γνωρίζουμε	ποια	είναι	η	σχέση	μετα-
ξύ	λειτουργικής	έκβασης	και	μετεγχειρητικών	με-
ταγγίσεων	και	κυρίως	ποιος	θεωρείται	 ιδανικός	
αιματοκρίτης	για	τους	ηλικιωμένους	ασθενείς.

3.4. Αναλγησία

η	αντίληψη	ότι	οι	ηλικιωμένοι	ασθενείς	ανέχο-
νται	καλύτερα	τον	πόνο	είναι	μύθος.	οι	επιπτώ-
σεις	της	ανεπαρκούς	αναλγησίας	είναι	δυσμενέ-
στερες.	ο	πόνος	προκαλεί	αύξηση	της	αρτηρια-
κής	πίεσης	(ΑΠ),	της	καρδιακής	συχνότητας	(ΚΣ)	
και	 των	 περιφερικών	 αγγειακών	 αντιστάσεων	
με	 αποτέλεσμα	 αύξηση	 του	 καρδιακού	 έργου	
και	της	κατανάλωσης	ο2	με	κίνδυνο	εμφάνισης	
ισχαιμίας	του	μυοκαρδίου.

Επιπλέον,	προκαλείται	 ελάττωση	του	 εύρους	
των	αναπνευστικών	κινήσεων,	 του	αναπνεόμε-
νου	όγκου	και	του	κυψελιδικού	αερισμού.	η	μειω-
μένη	ικανότητα	για	βήχα	οδηγεί	σε	κατακράτηση	
των	 εκκρίσεων,	 ατελεκτασίες	 και	 πνευμονικές	
λοιμώξεις.	 Τα	οπιοειδή	 είναι	 κατάλληλα,	αν	 και	
οι	ανεπιθύμητες	 ενέργειές	τους	περιορίζουν	τη	
χρήση	τους	στους	ηλικιωμένους	ασθενείς.	Ειδικά	
για	τη	φεντανύλη,	που	χορηγείται	σε	διασωλη-
νωμένους	 υπό	μυΑ	ασθενείς,	 έχει	 διαπιστωθεί	
ότι	 η	 αύξηση	 της	 ηλικίας	 σχεδόν	 τριπλασιάζει	
τον	 χρόνο	 ημίσειας	 ζωής.	 Αντίθετα,	 η	 ρεμιφε-
ντανύλη	 έχει	 βραχεία	 δράση,	 μεταβολισμό	ανε-
ξάρτητο	 από	 ηπατική	 και	 νεφρική	 λειτουργία	
και	 η	 ανάνηψη	 του	 ασθενούς	 είναι	 ταχεία.	 Σε	
υποογκαιμία	απαιτείται	προσοχή	διότι	προκαλεί	
υπόταση.	η	μεπεριδίνη	 έχει	 ενεργό	μεταβολίτη	
αποβαλλόμενο	από	τους	νεφρούς	και	μπορεί	να	
προκαλέσει	διέγερση	και	σπασμούς	ιδιαίτερα	σε	
ασθενείς	με	οξεία	νεφρική	ανεπάρκεια	(οΝΑ).24,25	
η	χρήση	των	μη	στεροειδών	αντιφλεγμονωδών	
στους	ηλικιωμένους	πρέπει	να	περιορίζεται	λό-
γω	της	αυξημένης	συχνότητας	αιμορραγιών	του	
γαστρεντερικού	(ΓΕΣ)	και	των	νεφρικών	επιπλο-
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κών.	 η	 έγχυση	 οπιοειδών	 μέσω	 επισκληριδίου	
καθετήρα	 θεωρείται	 πολύ	 ικανοποιητική	 μέθο-
δος	διεγχειρητικής	και	μεταγχειρητικής	αναλγη-
σίας	για	τους	ηλικιωμένους.18	Σε	τυχαιοποιημένη	
μελέτη	συγκρίθηκε	η	«ελεγχόμενη	από	τον	ασθε-
νή	αναλγησία»	(PCA)	με	τη	συμβατική	ενδομυική	
και	διαπιστώθηκε	ότι	στους	ηλικιωμένους	η	PCA	
υπερτερεί	(καλύτερος	έλεγχος	πόνου,	λιγότερες	
επιπλοκές,	 υψηλότερη	 ικανοποίηση	 του	 ασθε-
νούς),	με	την	προϋπόθεση	ότι	πληρούνται	οι	κα-
τάλληλες	ενδείξεις.18

Σύμφωνα	με	τις	κατευθυντήριες	οδηγίες	πρέ-
πει	να	γίνεται	συστηματική	εκτίμηση	του	πόνου	
με	τη	κλίμακα	ΝRS	 (Νumeric	Rating	Scale)	ή	για	
τους	μη	επικοινωνούντες	ασθενείς	με	υποκειμε-
νική	 παρατήρηση	 συμπεριφοράς	 που	 σχετίζε-
ται	με	τον	πόνο	και	τους	φυσιολογικούς	δείκτες	
(καρδιακή	συχνότητα,	αρτηριακή	πίεση,	κ.ά.).24

3.5. Διατροφή

η	έγκαιρη	έναρξη	διατροφής	των	υποθρεπτι-
κών	 ηλικιωμένων	 ασθενών	 είναι	 ιδιαίτερης	 ση-
μασίας.	Από	διάφορες	μελέτες	προκύπτουν	 τα	
εξής:18,26,27

με	την	πρώιμη,	 επαρκή	 διεντερική	 διατροφή	
μειώνονται	οι	μετεγχειρητικές	επιπλοκές,	βελτι-
ώνεται	η	κλινική	έκβαση	και	η	διάρκεια	νοσηλείας	
στο	νοσοκομείο.	οι	θερμιδικές	ανάγκες	είναι	χα-
μηλότερες	στους	ηλικιωμένους	 λόγω	μειωμένης	
κατανάλωσης	ενέργειας	 (15%	χαμηλότερη	στην	
ηλικία	των	80	ετών	συγκριτικά	με	αυτή	των	40	
ετών).	οι	ανάγκες	σε	πρωτεΐνες	μπορεί	να	είναι	
λίγο	υψηλότερες,	πρέπει	όμως	να	προσαρμόζο-
νται	στη	μειωμένη	νεφρική	λειτουργία.	ο	έλεγχος	
του	σακχάρου	αίματος	κατά	τη	διάρκεια	διατρο-
φικής	υποστήριξης	 μπορεί	 να	 είναι	 δυσκολότε-
ρος	στους	ηλικιωμένους	λόγω	μειωμένης	ανοχής	
στη	γλυκόζη	και	αύξησης	της	αντίστασης	στην	
ινσουλίνη.	 Σε	 μια	 μελέτη	 όπου	 εξετάζονταν	 η	
επίδραση	της	ηλικίας	στη	μεταβολική	απάντηση	
στο	τραύμα,	η	υπεργλυκαιμία	ήταν	πιο	 έκδηλη	
στους	ηλικιωμένους	έναντι	των	νεότερων	ασθε-
νών	ακόμη	και	όταν	η	ποσότητα	των	χορηγουμέ-
νων	υδατανθράκων	ήταν	η	ίδια.28	Ως	εκ	τούτου,	
ο	 συστηματικός	 έλεγχος	 του	 σακχάρου	 στους	
ηλικιωμένους	ασθενείς	κατά	τη	διάρκεια	της	δια-
τροφής	είναι	ιδιαίτερα	αναγκαίος.

3.6.  Παραλήρημα και μετεγχειρητική γνωστική 
δυσλειτουργία

Το	παραλήρημα	είναι	ιδιαίτερα	συχνό	στους	γη-
ριατρικούς	ασθενείς.	η	αναφερόμενη	συχνότητα	
ποικίλει	ανάλογα	με	το	είδος	της	επέμβασης,	τα	
φάρμακα	αναισθησίας,	την	προεγχειρητική	δια-
νοητική	κατάσταση	του	ασθενούς	και	τη	μέθοδο	
αξιολόγησής	του.	 Τα	συμπεράσματα	διαφόρων	
μελετών	αναφέρουν	ότι	με	τη	μέθοδο	«αξιολόγη-
σης	της	σύγχυσης	στη	μΕΘ»	το	ποσοστό	εμφάνι-
σης	στους	ηλικιωμένους	ασθενείς	ανέρχεται	στο	
70%	περίπου.18,29	Σύμφωνα	με	άλλους	ερευνητές	
εμφανίζεται	στο	10–15%	των	ηλικιωμένων	που	
υποβάλλονται	 σε	 επεμβάσεις	 γενικής	 χειρουρ-
γικής,	στο	30–50%	των	ορθοπαιδικών	ή	καρδιο-
χειρουργικών	επεμβάσεων	και	στο	28%	των	αρ-
θροπλαστικών	του	ισχίου.29,30	Τα	αίτια	μπορεί	να	
είναι	διαταραχές	ύπνου,	σήψη,	υποξαιμία,	ενδο-
κρινικές	 και	 ηλεκτρολυτικές	 διαταραχές	 καθώς	
και	χορήγηση	φαρμάκων.	Από	τα	φάρμακα	ενο-
χοποιούνται	οι	βενζοδιαζεπίνες,	υπνωτικά,	αντι-
ισταμινικά,	αντικαταθλιπτικά,	διγοξίνη	και	άλλα.	
οι	περιβαλλοντικές	συνθήκες	στη	μΕΘ	(τεχνητός	
φωτισμός,	θόρυβοι	μηχανημάτων,	απώλεια	ρυθ-
μού	ημέρα-νύκτα)	μπορεί	επίσης	να	συμβάλλουν	
στην	εμφάνισή	του.	Συνήθως	παρουσιάζεται	24	
ώρες	μετά	την	επέμβαση	και	υποχωρεί	εντός	μι-
ας	εβδομάδας.	Το	παραλήρημα	συνοδεύεται	από	
αύξηση	της	νοσηρότητας,	της	διάρκειας	παρα-
μονής	στη	μΕΘ	και	το	νοσοκομείο.31

η	μετεγχειρητική	γνωστική	δυσλειτουργία	(Po-
stoperative	 Cognitive	 Dysfunction,	 POCD)	 είναι	
μια	 οξεία,	 συνήθως	 σύντομη,	 διαταραχή	 της	
αντίληψης,	 της	 μνήμης	 και	 της	 συγκέντρωσης,	
που	εμφανίζεται	με	μεγαλύτερη	συχνότητα	εμ-
φάνισης	στους	ηλικιωμένους	ασθενείς.	ο	αιτιο-
λογικός	παράγοντας	πρέπει	 να	 διερευνάται	 σε	
κάθε	περίπτωση	διότι	μπορεί	να	είναι	το	πρώτο	
σύμπτωμα	αναπνευστικής	ή	καρδιολογικής	επι-
πλοκής,	 ηλεκτρολυτικών	 διαταραχών	 ή	 ανεπι-
θύμητη	ενέργεια	φαρμάκων.	Στις	περισσότερες	
όμως	περιπτώσεις	η	αιτία	δεν	είναι	δυνατόν	να	
προσδιοριστεί	και	μπορεί	να	σχετίζεται	με	αλλη-
λεπιδράσεις	μεταξύ	αναισθησίας	και	μεταβολών	
των	νευροδιαβιβαστών.28

η	πρόγνωση,	εφόσον	είναι	παροδική	είναι	κα-
λή,	όμως	μπορεί	να	παραταθεί	για	μήνες	έως	και	
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έτη	και	να	αποτελεί	σημαντική	αιτία	δυσλειτουρ-
γίας.	Ενδιαφέρουσα	είναι	η	πολυκεντρική	μελέτη	
για	 τη	 μακροπρόθεσμη	 μετεγχειρητική	 γνωστι-
κή	 δυσλειτουργία	 των	 ηλικιωμένων	 (Long-term	
Postoperative	Cognitive	Dysfunction	in	the	elderly,	
iSPOCD	Study)	όπου	μελετήθηκαν	η	συχνότητα	
και	τα	αίτια	της	παροδικής	και	παρατεταμένης	
POCD	των	ηλικιωμένων	ασθενών	που	υποβάλ-
λονται	σε	μείζονες	μη-καρδιοχειρουργικές	επεμ-
βάσεις.32

η	συχνότητα	της	POCD	ήταν	26%	μια	εβδομά-
δα	μετά	την	επέμβαση	και	10%	τρεις	μήνες	μετά,	
έναντι	3,4%	και	2,8%	της	ομάδας	ελέγχου.	Στους	
καρδιοχειρουργικούς	ασθενείς	η	συχνότητα	ήταν	
περίπου	 80%	 κατά	 την	 έξοδο	 και	 50%	 την	 6η	
εβδομάδα.33

Για	 την	 πρώιμη	 POCD	 παράγοντες	 κινδύνου	
θεωρούνται	 η	 προχωρημένη	 ηλικία,	 η	 διάρκεια	
της	 αναισθησίας,	 οι	 μετεγχειρητικές	 λοιμώξεις	
και	οι	αναπνευστικές	επιπλοκές,	ενώ	για	την	πα-
ρατεταμένη	 μόνον	 η	 ηλικία.32	 Γεγονός	 είναι	 ότι	
ο	κίνδυνος	εμφάνισης	αυξάνει	με	την	ηλικία	και	
μπορεί	να	επηρεάσει	τη	διάρκεια	νοσηλείας,	την	
πορεία	ανάρρωσης,	την	ποιότητα	ζωής	και	την	
απόδοση	στην	εργασία.

4. Προγνωστικοί παράγοντες έκβασης

Ιδιαίτερη	σημασία	έχει	να	σχολιασθεί	η	αντίλη-
ψη	ότι	η	«ηλικία»	αποτελεί	τον	καθοριστικό	πα-
ράγοντα	έκβασης	στη	μΕΘ	και	το	Νοσοκομείο.

4.1. Η ηλικία ως μοναδικός παράγων έκβασης

Πολλές	 μελέτες	 στις	 οποίες	 χρησιμοποιήθη-
κε	πολυπαραγοντική	 ανάλυση	 απέδειξαν	 ότι	 η	
ηλικία	δεν	είναι	ούτε	ο	κύριος	ούτε	ο	μοναδικός	
παράγοντας	 έκβασης.18,34,35	 Τα	 δεδομένα	 όλων	
σχεδόν	των	μελετών	και	τα	συμπεράσματα	των	
μετα-αναλύσεων	συμφωνούν	στα	εξής:

Για	την	έκβαση	ευθύνονται	και	άλλοι	παράγο-
ντες	 και	 όχι	 η	 ηλικία	αυτή	 καθαυτή.18	η	 ηλικία	
από	μόνη	 της	 δεν	προδικάζει	αρνητική	 έκβαση	
στους	βαρέως	πάσχοντες	ασθενείς.36	Αν	και	πε-
ριλαμβάνεται	στα	κριτήρια	ασθενών	«υψηλού	κιν-
δύνου»	δεν	αποδεικνύεται	ότι	παίζει	καθοριστικό	
ρόλο.37	μοναδικός	παράγοντας	έκβασης	δεν	εί-
ναι	ούτε	για	τις	 ιδιαίτερα	επιβαρυμένες	ομάδες	

ασθενών	(σηπτικοί,	τραυματίες).38–40	Αυτονόητο	
θεωρείται	ότι	η	προσθήκη	ενός	ή	περισσοτέρων	
αρνητικών	προγνωστικών	παραγόντων	έχει	σαν	
αποτέλεσμα	την	αύξηση	της	θνητότητας.	με	βά-
ση	 τα	παραπάνω	 δεδομένα	 η	 ηλικία	 και	 μόνον	
δεν	 μπορεί	 να	 αποτελεί	 κριτήριο	 αποκλεισμού	
εισαγωγής	ασθενών	στη	μΕΘ.

4.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση

Όπως	έχει	διαπιστωθεί	από	διάφορες	μελέτες	
η	 επίδραση	 στην	 έκβαση	 εξαρτάται	 σε	 μεγάλο	
βαθμό	και	από	άλλους	παράγοντες	όπως:

4.2.1. Βαρύτητα της νόσου.	η	νόσος	και	η	βαρύ-
τητά	της	θεωρούνται	από	τους	σπουδαιότερους	
προγνωστικούς	παράγοντες.	η	θνητότητα	 έχει	
μεγάλη	διακύμανση	ανάλογα	με	 την	αιτία	 εισό-
δου	στη	μΕΘ.	Ενδεικτικά	αναφέρονται	στοιχεία	
μελετών	 στις	 οποίες	 η	 θνητότητα	 ασθενών	 με	
λοίμωξη	ήταν	85%,	αιμορραγία	γαστρεντερικού	
58%,	πνευμονία	υπό	μηχανικό	αερισμό	(μΑ)	62%	
και	μΑ	 λόγω	 τραύματος	 40%.	 Σε	 σχέση	 με	 τις	
επεμβάσεις	η	θνητότητα	ήταν	16,5%	για	τις	καρ-
διοχειρουργικές	και	46%	για	τις	επεμβάσεις	γενι-
κής	χειρουργικής.35,41–43

4.2.2. Συννοσηρότητα.	Έχει	αποδειχθεί	ότι	η	συ-
νοσηρότητα	συμβάλλει	στην	κλινική	έκβαση	και	
συγκεκριμένα	 στο	 χειρουργικό	 αποτέλεσμα,	 τη	
συχνότητα	 επιπλοκών,	 τη	 διάρκεια	 νοσηλείας	
στη	μΕΘ	και	στο	νοσοκομείο,	τη	λειτουργική	κα-
τάσταση	και	τη	θνητότητα.41,44,45	Αν	και	αποτελεί	
συχνό	φαινόμενο	στους	ηλικιωμένους	ασθενείς,	
ελάχιστες	μελέτες	εξετάζουν	την	επίδραση	της	
στην	 έκβαση.	 η	 συννοσηρότητα	 συμπεριλαμ-
βάνεται	 σε	 μερικά	 από	 τα	 μετρικά	 συστήματα	
(scoring	systems)	όπως	τα	APACHe	ii	και	 ΙΙΙ,	τα	
οποία	όμως	δεν	έχουν	διακριτική	 ικανότητα	για	
την	αναγνώριση	της	χρονιότητας	της	νόσου.46

4.2.3. Λειτουργική κατάσταση πριν την είσοδο στη 
ΜΕΘ ή το νοσοκομείο. Σημαντικός	προγνωστικός	
παράγων	έκβασης	για	τους	ηλικιωμένους	ασθε-
νείς	αποτελεί	η	λειτουργική	κατάσταση	πριν	την	
είσοδό	τους	στη	μΕΘ	ή	το	νοσοκομείο	και	περι-
λαμβάνει	τη	φυσική,	διανοητική	και	κοινωνική	λει-
τουργικότητα	του	ατόμου.	Σε	ορισμένες	μελέτες	
αναφέρεται	 ότι	 η	 πρόγνωση	 των	 ηλικιωμένων	
δεν	εξαρτάται	μόνον	από	το	APACHe	ii	score	αλ-
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λά	και	από	την	απώλεια	της	λειτουργικής	αυτο-
νομίας	και	την	παρουσία	μέτριας	ή	σοβαρής	νο-
ητικής	έκπτωσης	πριν	την	εισαγωγή	στη	μΕΘ.47	
Ενδεικτικά	αναφέρεται	ότι	σε	ασθενείς	που	είχαν	
ADL	 (Activities	 of	Daily	 Living)	 score	 1–6	 (εξαρ-
τώμενοι)	η	θνητότητα	ήταν	30%,	έναντι	7,8%	σε	
ασθενείς	με	 score	0	 (αυτοεξυπηρετούμενοι).	οι	
ασθενείς	 με	 σοβαρή	 διανοητική	 δυσλειτουργία	
είχαν	θνητότητα	55,9%	έναντι	8,2%	αυτών	που	
δεν	είχαν.45	Σε	μια	πρόσφατη	μελέτη	817	ασθε-
νών	 που	 υποβλήθηκαν	 σε	 παρατεταμένο	 μΑ	
διαπιστώθηκε	 ότι	 η	 θνητότητα	 ένα	 έτος	 μετά	
σχετίζονταν	 με	 την	 προχωρημένη	 ηλικία	 αλλά	
κυρίως	με	την	κακή	λειτουργική	κατάσταση	πριν	
την	εισαγωγή.48

4.2.4. Προγνωστικά μοντέλα.	 η	 διάκριση	 των	
ασθενών	που	μπορούν	ή	όχι	να	ωφεληθούν	από	
την	 εισαγωγή	τους	στη	μΕΘ	έχει	 ιδιαίτερη	ση-
μασία.	η	χρήση	των	συνηθισμένων	μετρικών	συ-
στημάτων	 (scoring	 systems)	APACHe	 ii,	 SAPS	 ii,	
MPM	δεν	 έχει	 αξιολογηθεί	 στους	 ηλικιωμένους.	
η	αδυναμία	τους	να	προβλέπουν	τη	μακροπρό-
θεσμη	επιβίωση	και	λειτουργική	έκβαση,	σε	συν-
δυασμό	με	τους	γνωστούς	περιορισμούς	δεν	επι-
τρέπει	τη	χρήση	τους	για	τη	λήψη	αποφάσεων.45	
Πρόσφατα	προτείνονται	μαθηματικά	μοντέλα	με	
στόχο	την	απόκτηση	όσο	το	δυνατόν	πιο	ρεαλι-
στικών	προσδοκιών	και	την	πρόβλεψη	πιθανής	
έκβασης	 (επιστροφή	στο	σπίτι,	 κέντρο	αποκα-
τάστασης,	οίκο	ευγηρίας	με	νοσηλευτική	επίβλε-
ψη,	 θάνατος),	αλλά	η	αξιοπιστία	 τους	 δεν	 έχει	
αξιολογηθεί.49

4.2.5. Άλλοι πιθανοί προγνωστικοί παράγοντες.	
Άλλοι	 παράγοντες	 που	 δεν	 έχουν	 αξιολογηθεί	
αλλά	πιθανόν	 σχετίζονται	 με	 την	 έκβαση	 είναι	
η	διάρκεια	μΑ,	η	κατάσταση	θρέψης,	η	ανάγκη	
χορήγησης	 ινότροπων	 φαρμάκων,	 οι	 νοσοκο-
μειακές	λοιμώξεις	και	η	διάρκεια	νοσηλείας	στη	
μΕΘ.41,42,45,50	οι	ηλικιωμένοι	ασθενείς	που	υπο-
βάλλονται	 σε	 μΑ	 για	 περισσότερο	 από	 επτά	
ημέρες	αναφέρεται	ότι	έχουν	υψηλότερη	θνητό-
τητα.51

5. Έκβαση

Όπως	είναι	γνωστό,	στην	αξιολόγηση	της	έκ-
βασης	 και	 της	 αποτελεσματικότητας	 της	μΕΘ	
περιλαμβάνεται	όχι	μόνον	η	επιβίωση	αλλά	και	

η	 εκτίμηση	της	ποιότητας	ζωής	 (Qyality	of	 life,	
QOL).	

5.1. Θνητότητα

Αρχικά	 πρέπει	 να	 τονιστεί	 ότι	 ποικίλει	 λόγω	
ανομοιογένειας	του	γηριατρικού	πληθυσμού	που	
έχει	 συμπεριληφθεί	 στις	 μελέτες	 (διακύμανση	
ηλικίας	από	65	έως	>80	ετών,	διαφορετική	νό-
σος,	 χρόνος	 νοσηλείας,	 κ.λπ.),	 γεγονός	που	θε-
ωρείται	γενικότερη	αδυναμία	στην	εξαγωγή	συ-
μπερασμάτων.	Ανασκοπώντας	τη	βιβλιογραφία	
προκύπτουν	τα	εξής	δεδομένα:41,44,51

–		η	 θνητότητα	 είναι	 διπλάσια	 στους	 ασθενείς	
>65	 ετών	 και	 τετραπλάσια	 στους	>85	 ετών	
έναντι	των	νεότερων	(<65	ετών)

–		η	θνητότητα	παραμένει	υψηλότερη	και	ένα	εξά-
μηνο	μετά	την	έξοδο	από	το	νοσοκομείο.	Γενικά	
η	 μακροπρόθεσμη	 θνητότητα	 εξαρτάται	 από	
την	προνοσηρή	και	τη	λειτουργική	κατάσταση

–		οι	παθολογικοί	ασθενείς	έχουν	υψηλότερη	θνη-
τότητα	από	τους	χειρουργικούς51

–		Για	 τους	 χειρουργικούς	 ασθενείς	 αναφέρεται	
σημαντική	διακύμανση	της	θνητότητας	ανάλο-
γα	με	το	είδος	της	επέμβασης:	5–10%	για	εκλε-
κτικές	 και	 μικρές	 επεμβάσεις	 και	 25–53%	 για	
επείγουσες	και	μείζονες52

–		η	θνητότητα	ποικίλει	ανάλογα	με	το	είδος	της	
μΕΘ:	 4,3–22,1%	 για	 χειρουργική,	 39–48%	 για	
παθολογική,	15–25%	για	νευροχειρουργική,	και	
είναι	μεγαλύτερη	σε	όλους	τους	ηλικιωμένους	
έναντι	των	νεότερων,	με	τη	μεγαλύτερη	διαφο-
ρά	στους	τραυματίες	(15,32%	έναντι	0,4%	και	
19,7%	έναντι	5,4%	για	ήπια	και	μέτρια	βλάβη	
αντίστοιχα).45,53

–		η	πλειοψηφία	των	θανάτων	των	ηλικιωμένων	
χειρουργικών	 ασθενών	 οφείλεται	 κατά	 κύριο	
λόγο	 σε	 σήψη,	πολυοργανική	 ανεπάρκεια	 και	
καρδιαγγειακές	διαταραχές.

οι	περισσότεροι	συγγραφείς	συμφωνούν	ότι	αν	
και	η	θνητότητα	είναι	σαφώς	υψηλότερη	στους	
ηλικιωμένους	ασθενείς,	το	γεγονός	αυτό	δεν	μπο-
ρεί	να	αποδοθεί	στην	ηλικία	αυτή	καθαυτή.45,54,55

5.2. Ποιότητα ζωής

η	 ποιότητα	 ζωής	 (QOL)	 των	 γηριατρικών	
ασθενών	 γενικά	 μετά	 την	 έξοδο	 τους	 από	 την	
μΕΘ	 είναι	 χειρότερη	 από	 αυτήν	 των	 ασθενών	
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<65	ετών	(μετά	από	διαστρωμάτωση).56	Τη	με-
γαλύτερη	επιδείνωση	παρουσιάζουν	οι	τραυμα-
τίες	και	με	κρανιοεγκεφαλική	κάκωση	ασθενείς.57	
οι	χειρουργικοί	ασθενείς	φαίνεται	να	έχουν	κα-
λύτερο	QOL	(72%	πλήρως	ανεξάρτητοι	μετά	τη	
μΕΘ,	 έναντι	 84,9%	 και	 3,8%	 απόλυτα	 εξαρτη-
μένοι	μετά,	έναντι	0%	πριν).42	η	ποιότητα	ζωής	
των	ηλικιωμένων	είναι	επιδεινωμένη	συγκριτικά	
με	 τους	 νεότερους	 στους	 τομείς	 ύπνος,	 άλγος,	
κοινωνική	απομόνωση,	με	διακύμανση	στις	υποο-
μάδες.58	Εντούτοις,	το	συμπέρασμα	ενός	άρθρου	
ανασκόπησης	των	ετών	1990–2003	σε	σχέση	με	
τη	λειτουργική	κατάσταση	και	την	ποιότητα	ζω-
ής	 (Health-Related	Quality	Of	 Life,	HRQOL)	 των	
ηλικιωμένων	ασθενών	καταλήγει	ότι	δεν	είναι	δυ-
νατή	η	σύγκριση	και	η	εξαγωγή	συμπερασμάτων	
λόγω	 αδυναμιών	 μεθοδολογίας	 (ανομοιογενής	
πληθυσμός,	διαφορετική	μέθοδος	εκτίμησης	ποι-
ότητας	ζωής).59

6.  Διάρκεια νοσηλείας, 
ένταση θεραπείας, κόστος

η	 διάρκεια	 νοσηλείας	 των	 ηλικιωμένων	 στη	
μΕΘ	είναι	γενικά	μεγαλύτερη	(22±7	ημέρες	ένα-
ντι	12±8	ημέρες).	ο	ημερήσιος	και	ολικός	εργα-
σιακός	φόρτος,	που	αναφέρεται	ως	«ένταση	θε-
ραπείας»	(treatment	intensity)	και	αξιολογείται	με	
το	Omega	score,	διαπιστώθηκε	σε	μια	μελέτη	ότι	
ήταν	υψηλότερος	για	τους	ασθενείς	ηλικίας	65–80	
ετών	συγκριτικά	με	ασθενείς	<65	ετών,	αλλά	χα-
μηλότερος	 για	 τους	>80	 ετών	 ακόμη	 και	 όταν	
εξομοιώθηκε	 η	 βαρύτητα	 της	 νόσου.56,60,61	 Το	
κόστος	νοσηλείας	είναι	γενικά	υψηλότερο.	Ειδικά	
ανά	κλίνη	είναι	σχεδόν	διπλάσιο	έναντι	νεότερων	
ασθενών.	Στις	ηΠΑ	οι	ασθενείς	>65	ετών	απο-
τελούν	το	1/8	του	πληθυσμού	και	καταναλώνουν	
το	1/4	της	δυναμικότητας	των	μΕΘ.62	Σύμφωνα	
με	 διάφορους	 υπολογισμούς	 εκτιμάται	 ότι	 τα	
επόμενα	30	χρόνια	το	κόστος	για	τους	ασθενείς	
>65	ετών	θα	αυξηθεί	κατά	10	φορές.

με	βάση	τα	παραπάνω	δεδομένα	οι	λειτουργοί	
υγείας	στη	μΕΘ	οφείλουν	να	διαχειρίζονται	ορ-
θολογικά	τους	πεπερασμένους	πόρους	της	υγεί-
ας	αλλά	και	να	αποφεύγουν	κάθε	είδος	κοινωνι-
κού	ρατσισμού	έναντι	των	ηλικιωμένων.

Προς	αυτή	την	κατεύθυνση	θα	συμβάλλουν	τα	
εξής:

–		Συνεχής	εκπαίδευση	των	εμπλεκόμενων	ιατρών	
των	 διαφόρων	 ειδικοτήτων	 που	 αντιμετωπί-
ζουν	γηριατρικούς	ασθενείς.	Απαλλαγή	από	δο-
ξασίες	του	τύπου	«η	μεγάλη	ηλικία	προδικάζει	
απαραίτητα	 κακή	 έκβαση»	 και	 άσκηση	 ιατρι-
κής	βασιζόμενης	σε	αποδείξεις	(medicine	based	
evidence).

–		Εισαγωγή	ασθενών	στη	μΕΘ	για	αντιμετώπιση	
βαρείας	επιπλοκής	ή	οξείας	βαρείας	νόσου	αλ-
λά	όχι	του	τελικού	της	σταδίου

–		μετεγχειρητική	 υποστήριξη	 ζωτικών	 λειτουρ-
γιών	 με	 προϋπόθεση	 το	 «αναστρέψιμο»	 της	
κατάστασης,	την	πιθανότητα	αύξησης	της	επι-
βίωσης	και	την	εξασφάλιση	στοιχειώδους	ποι-
ότητας	ζωής

–		Αποφυγή	 διαγνωστικών	 εξετάσεων	 και	 επιθε-
τικών	 παρεμβάσεων	 (χειρουργικών	 και	 φαρ-
μακευτικών)	που	αποδεδειγμένα	δεν	ωφελούν	
άμεσα	και	μακροπρόθεσμα	τον	ασθενή

–		Ενημέρωση	ασθενών,	οικογένειας	και	σεβασμός	
στη	θέληση	προτιμώμενης	ή	άρνησης	θεραπεί-
ας62

–		οδηγίες	στο	προσωπικό	(ιατρικό,	νοσηλευτικό)	
για	μη	πραγματοποίηση	καρδιοαναπνευστικής	
αναζωογόνησης	όταν	αυτή	είναι	αποδεδειγμέ-
να	μάταιη	(futile	treatment)62

–		Συνυπολογισμός	όλων	των	παραμέτρων	και	δε-
δομένων	πριν	τη	λήψη	αποφάσεων,	που	πρέ-
πει	 να	 λαμβάνονται	 με	 κοινωνική	 ευαισθησία	
για	την	ευπαθή	αυτή	ομάδα	πληθυσμού.

7. Συμπεράσματα

Ένα	σημαντικό	ποσοστό	εισαγωγών	στη	μΕΘ	
καλύπτεται	 από	 τους	 γηριατρικούς	 ασθενείς,	
που	 αποτελούν	 μια	 συνεχώς	 αυξανόμενη	 ομά-
δα	πληθυσμού,	με	ό,τι	αυτό	συνεπάγεται	για	τη	
δαπάνη	των	πόρων	υγείας.	Αν	και	η	θνητότητα	
των	ηλικιωμένων	στη	μΕΘ	είναι	υψηλότερη	ένα-
ντι	των	νεότερων	ασθενών,	η	ηλικία	δεν	αποτελεί	
καθοριστικό	 και	 μοναδικό	παράγοντα	 έκβασης.	
Τόσο	η	θνητότητα	στη	μΕΘ	όσο	και	η	ποιότητα	
ζωής	εξαρτώνται	από	σημαντικούς	προγνωστι-
κούς	παράγοντες	όπως	η	βαρύτητα	της	νόσου,	
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η	συννοσηρότητα	και	η	λειτουργική	κατάσταση	
του	ασθενούς	πριν	την	εισαγωγή.	Συνεπώς	η	ηλι-
κία	 δεν	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιείται	ως	 κριτήριο	
αποκλεισμού	 εισαγωγής	 γηριατρικών	 ασθενών	
στη	μΕΘ.	 Πριν	 από	 τη	 λήψη	 κάθε	 απόφασης	
πρέπει	να	συνυπολογίζονται	όλες	οι	παράμετροι	
και	συνολικά	όλα	τα	δεδομένα.	Στη	μετεγχειρητι-
κή	αντιμετώπιση	ιδιαίτερη	σημασία	έχει	η	γνώση	
της	παθοφυσιολογίας	της	γήρανσης	και	η	προ-
σαρμογή	της	συνήθους	στρατηγικής	στις	ιδιαίτε-

ρες	ανάγκες	των	ηλικιωμένων	ασθενών.	οι	καθη-
μερινές	παρεμβάσεις	όπως	μηχανικός	αερισμός,	
μεταγγίσεις,	διατροφή	κ.λπ.	είναι	σημαντικό	να	
αντιμετωπίζονται	 από	 τη	 σκοπιά	 αυτών	 των	
αναγκών.

η	 γενικότερη	 αντιμετώπιση	 του	 γηριατρικού	
ασθενούς	από	τον	εντατικολόγο	αλλά	και	κάθε	
εμπλεκόμενο	οφείλει	να	συνδυάζει	την	κοινωνική	
ευαισθησία	αλλά	και	την	ορθολογική	διαχείριση	
των	πόρων	υγείας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σχιζοφρένεια χαρακτηρίζεται από 
ένα σύνθετο κλινικό προφίλ που περιλαμβάνει γνω
στικά και κοινωνικά ελλείμματα, τα οποία δημιουρ
γούν δυσκολίες στην ανεξάρτητη διαβίωση, καθώς 
και στην κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικό
τητα των ασθενών. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της 
Μονάδας μας στοχεύει στην εφαρμογή ενός πλήρους 
θεραπευτικού συστήματος αλληλοσυμπληρούμενων 
υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και 
επαγγελματικής επανένταξης. Η παρουσίαση ενός 
πιλοτικού θεραπευτικού επαγγελματικού και απο
καταστασιακού προγράμματος για χρόνιους ψυχω
σικούς ασθενείς με έμφαση στη βελτίωση των γνωστι
κών, κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. 
Η μεθοδολογία μας βασίζεται στον σχεδιασμό ενός 
εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου, περιλαμ
βάνοντας τακτές αξιολογήσεις της ψυχοπαθολογίας, 
της γνωστικής και εργασιακής λειτουργικότητας, 
καθώς και την αξιολόγηση του αυτοστιγματισμού με 
σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία. Το δείγμα απο
τελείται από 203 (142 άνδρες και 61 γυναίκες) μέ
λη του προγράμματος, ηλικίας από 18 έως 55 ετών. 
Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο πρόγραμμα, 
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ABSTRACT Schizophrenia is characterized by a com
plex cognitive and social clinical picture, leading to 
impairments in independent living and in the socio
vocational functioning of the patients. Our Unit’s 
design and operation aims at the implementation of 
a comprehensive therapeutic system of interconnect
ing prevocational and social rehabilitation services. 
The presentation of a pilot therapeutic vocational and 
rehabilitation program for chronic schizophrenia fo
cusing on the improvement of cognitive, social and 
vocational skills. Our methodology involves the de
sign of an individualized therapeutic plan, including 
regular evaluations of the patients’ psychopathology 
and their cognitive and vocational functioning, as well 
as the assessment of self stigma attitudes using stan
dardized psychometric instruments. Our sample was 
consisted of 203 (142 male and 61 female) members 
of the program, aged between 18 to 55 years. During 
the participation in the program, vocational func
tioning of the patients was significantly improved, 
as indicated by their scores in OAPS (1st evaluation: 
90,1±19,6 – 2nd evaluation: 100,0±21,9 – 3rd evalu
ation: 104,4±26,3). The implementation of a compre
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1. Εισαγωγή

Ήδη	από	το	δεύτερο	μισό	του	20ού	αιώνα,	πα-
ρατηρήθηκε	μία	στροφή	στη	θεραπευτική	προσέγ-
γιση	της	σχιζοφρένειας,	καθώς	συντελέστηκε	με-
γάλη	πρόοδος	στον	τομέα	της	φαρμακολογίας.	η	
ανάπτυξη	νέων	φαρμάκων	συνέβαλε	στη	βελτίω-
ση	της	λειτουργικότητας	των	χρόνιων	ψυχωσικών	
ασθενών	 και	 σταδιακά	 δημιούργησε	 τις	 κατάλ-
ληλες	συνθήκες	για	την	ανάπτυξη	της	ψυχιατρι-
κής	 μεταρρύθμισης	 και	 την	 αποϊδρυματοποίησή	
τους.1,2

Πλέον,	όλες	οι	δομές	παροχής	υπηρεσιών	υγεί-
ας	 οργανώνονται	 και	 λειτουργούν	 σύμφωνα	 με	
τις	ανάγκες	των	ίδιων	των	ληπτών.	Επιπρόσθετα,	
είναι	κοινά	αποδεκτό	ότι	μία	τόσο	πολυδιάστατη	
και	 σύνθετη	 διαταραχή,	 όπως	 η	 σχιζοφρένεια,	
απαιτεί	αντίστοιχα	μια	πολυδιάστατη	και	ολιστι-
κή	προσέγγιση	που	θα	ανταποκρίνεται	σε	όλο	το	
φάσμα	 των	 ελλειμμάτων	 που	 αναδύονται	 κατά	
την	πορεία	 της	 νόσου	 (γνωστικά,	 κοινωνικά	 και	
εργασιακά	ελλείμματα).3

Πράγματι,	έχει	αποδειχθεί	ερευνητικά	ότι	η	φαρ-
μακοθεραπεία	από	μόνη	της	δεν	έχει	τα	επιθυμη-
τά	αποτελέσματα	 για	 τη	 βελτίωση	 της	 λειτουρ-
γικότητας	του	ασθενούς.	Παρόλο	που	μπορεί	να	
αντιμετωπίσει	κάποια	από	τα	συμπτώματα	της	
διαταραχής,	 αναδύονται	 άλλα	 θέματα,	 όπως	 η	
συμμόρφωση	με	την	αγωγή	ή	οι	ανεπιθύμητες	επι-
δράσεις	της	αγωγής	(π.χ.	σιελόρροια).4	Επιπλέον,	
δεδομένου	 ότι	 η	 φαρμακευτική	 αγωγή	 συντελεί	
ελάχιστα	στη	βελτίωση	των	αρνητικών	συμπτω-

μάτων	της	σχιζοφρένειας,	δεν	συνεισφέρει	θετικά	
στη	λειτουργικότητα	και	στην	ποιότητα	ζωής	των	
ασθενών,	με	αποτέλεσμα	να	μην	δημιουργούνται	
οι	κατάλληλες	συνθήκες	για	την	επιτυχή	μετάβα-
ση	ή	ένταξη	στην	κοινότητα.5

Από	την	άλλη	μεριά,	οι	ψυχοκοινωνικές	προσεγ-
γίσεις	αυξάνουν	τα	οφέλη	της	φαρμακοθεραπείας	
και	 ενισχύουν	τη	λειτουργικότητα	των	ασθενών.	
Πράγματι,	πρόσφατες	θεωρητικές	εξελίξεις	στην	
προσέγγιση	της	ασθένειας,	όπως	η	ανάδυση	της	
θεωρίας	της	ευαλωτότητας	του	άγχους,	ευνόησαν	
την	ανάδειξη	ψυχοκοινωνικών	παρεμβάσεων,	δί-
νοντας	έμφαση	στον	ίδιο	τον	ασθενή	απομακρυ-
νόμενες	από	ένα	αμιγώς	ιατρο-κεντρικό	μοντέλο.	

Σε	αδρές	γραμμές,	βασικός	στόχος	όλων	ανεξαι-
ρέτως	 των	ψυχοκοινωνικών	προσεγγίσεων	 είναι	
αφενός	η	ενδυνάμωση	των	δεξιοτήτων	που	είναι	
απαραίτητες	προκειμένου	οι	ασθενείς	να	είναι	σε	
θέση	να	ανταποκριθούν	στις	απαιτήσεις	της	κα-
θημερινότητας,	 και	 αφετέρου	η	 δημιουργία	 ενός	
κοινωνικού	υποστηρικτικού	συστήματος	ως	αντι-
στάθμισμα	στους	στρεσογόνους	παράγοντες	του	
περιβάλλοντος.5

μεταξύ	 άλλων,	 κάποιες	 από	 τις	παρεμβάσεις	
που	 έχουν	 αποδειχτεί	 αποτελεσματικές	 για	 την	
αποκατάσταση	του	ψυχιατρικού	πληθυσμού	πε-
ριλαμβάνουν	 την	 εκπαίδευση	 κοινωνικών	 δεξιο-
τήτων,	καθώς	και	ψυχοεκπαίδευση	του	ίδιου	του	
ασθενούς	και	της	οικογένειάς	του.6

Πράγματι,	 η	 εκπαίδευση	 στις	 κοινωνικές	 δεξι-
ότητες,	λόγου	χάρη,	φαίνεται	να	έχει	θετική	επί-

η εργασιακή λειτουργικότητα των ασθενών βελτιώ
θηκε σημαντικά, όπως καταδεικνύει η επίδοσή τους 
στην ΚΕΙΕΠ (1η μέτρηση: 90,1±19,62η μέτρηση: 
100,0±21,93η μέτρηση: 104,4±26,3). Η εφαρμογή 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής υπηρεσι
ών που επιτρέπει την ενεργό εμπλοκή των ασθενών 
μπορεί να θεωρηθεί ως ένας πιθανός θεραπευτικός 
παράγοντας που ευνοεί την ένταξη των ψυχωσικών 
ασθενών στην κοινότητα.

hensive rehabilitation system of services enabling the 
active participation of the patients can be considered 
as a possible therapeutic factor that can facilitate the 
inclusion of psychotic patients in the community. 
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δραση	 στη	 βελτίωση	 της	 συμπτωματολογίας,7,8	
στην	ποιότητα	ζωής	και	στις	καθημερινές	δεξιό-
τητες	(life	skills).9–10	μάλιστα,	οι	αποκτηθείσες	δε-
ξιότητες	διατηρούνται	στον	χρόνο,	εφόσον	ο	λή-
πτης	εξακολουθεί	να	βρίσκεται	σε	διαρκή	επαφή	
με	 υπηρεσίες	 ψυχοκοινωνικής	 αποκατάστασης.	
Ωστόσο,	δεν	παρατηρήθηκε	παρόμοια	επίδραση	
στον	ρυθμό	εμφάνισης	των	υποτροπών,	στις	νο-
σηλείες,	και	στην	κοινωνική	λειτουργικότητα	των	
ασθενών.11

Λαμβάνοντας	 τα	 ανωτέρω	 υπόψη,	 σκοπός	
του	παρόντος	 άρθρου	 είναι	 η	παρουσίαση	 ενός	
ολοκληρωμένου	 προγράμματος	 ψυχοκοινωνικής	
αποκατάστασης	 και	 επαγγελματικής	 επανέντα-
ξης,	όπως	αυτό	εφαρμόζεται	στην	Ειδική	μονάδα	
Αποκατάστασης	και	Επαγγελματικής	Επανένταξης	
του	 Ερευνητικού	 Πανεπιστημιακού	 Ινστιτούτου	
Ψυχικής	υγιεινής.12	Συγκεκριμένα,	θα	γίνει	αναφο-

ρά	στην	ανάπτυξη	του	κλινικοθεραπευτικού	προ-
γράμματος,	 καθώς	 και	 σε	περιγραφικά	 στοιχεία	
του	πληθυσμού	της	μονάδας	(δημογραφικά,	κλι-
νικά,	γνωστικά	και	εργασιακά).

2.  Ερευνητικό υπόβαθρο
2.1. To θεραπευτικό πρόγραμμα

Το	 πρόγραμμα	 που	 εφαρμόζεται	 στην	 Ειδική	
μονάδα	 Αποκατάστασης	 και	 Επαγγελματικής	
Επανένταξης	 του	 Ερευνητικού	Πανεπιστημιακού	
Ινστιτούτου	Ψυχικής	υγιεινής	εδράζει	τις	θεωρητι-
κές	του	βάσεις	στο	μοντέλο	της	βιοψυχοκοινωνικής	
προσέγγισης.	η	εν	λόγω	προσέγγιση	υιοθετεί	μία	
πιο	ολιστική	στάση	απέναντι	στην	αποκατάστα-
ση	 των	 ψυχιατρικά	 ασθενών	 δίνοντας	 ιδιαίτερη	
έμφαση	στην	ανάπτυξη	και	βελτίωση	των	γνωστι-
κών,	κοινωνικών	και	εργασιακών	δεξιοτήτων	των	

Εικόνα 1. Σχηματική	απεικόνιση	του	συστήματος	υπηρεσιών	της	ΕμΑΕΕ	του	ΕΠΙΨυ
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ασθενών,	οι	οποίες	βρίσκονται	σε	μία	λανθάνουσα	
κατάσταση	λόγω	της	εξέλιξης	και	της	πορείας	της	
νόσου.13	Στόχος	είναι	η	βελτίωση	της	λειτουργικό-
τητας	 των	ψυχιατρικά	πασχόντων	προκειμένου	
να	 επιτευχθεί	 η	ανεξάρτητη	διαβίωσή	τους,	 ενι-
σχύοντας	παράλληλα	την	ποιότητα	ζωής	τους.14	
οι	ασθενείς	δεν	είναι	πλέον	θεατές	στα	γεγονότα	
της	 ζωής	 τους,	 αλλά	αυτοί	που	 τα	 καθορίζουν.	
Προκειμένου	να	επιτευχθούν	οι	ανωτέρω	στόχοι,	
η	μονάδα	είναι	επανδρωμένη	με	μία	διεπιστημο-
νική	ομάδα	ειδικών	θεραπευτών	(ψυχίατροι,	ψυ-
χολόγοι,	 κοινωνικοί	 λειτουργοί	και	 εργοθεραπευ-
τές),	οι	οποίοι	σε	συνεργασία	με	καταρτισμένους	
σε	θέματα	ψυχικής	υγείας	εκπαιδευτές	παρέχουν	
στους	λήπτες	των	υπηρεσιών	μία	ολοκληρωμένη	
παρέμβαση	αποκατάστασης	με	χαρακτήρα	τόσο	
θεραπευτικό	όσο	και	εκπαιδευτικό.

Πιο	 αναλυτικά,	 η	 προαναφερθείσα	 παρέμβα-
ση	 εξελίσσεται	 σε	 τέσσερεις	 διακριτές	 φάσεις.	
Αρχικά,	 ο	 υποψήφιος	 εκπαιδευόμενος	 υποβάλ-
λεται	σε	έναν	αριθμό	συναντήσεων	αξιολόγησης.	
Στο	πλαίσιο	αυτής	της	συνάντησης,	ο	υποψήφιος	
αξιολογείται	ως	προς	την	καταλληλότητά	του	για	
τη	συμμετοχή	του	στο	πρόγραμμα,	ενώ	παράλλη-
λα	συλλέγονται	πληροφορίες	για	το	αναπτυξιακό,	
κοινωνικό	και	ψυχιατρικό	ιστορικό	του	τόσο	από	
τον	ίδιο	όσο	και	από	το	συνοδό	του.	Κριτήρια	για	
τη	συμμετοχή	του	στο	πρόγραμμα	αποτελούν	η	
διάγνωση	της	ψυχωσικής	διαταραχής,	η	τακτική	
ιατρική	 παρακολούθηση,	 η	 καλή	 συμμόρφωση	
με	την	αγωγή	και	η	απουσία	πρόσφατου	ιστορι-
κού	κατάχρησης	ουσιών.	Ωστόσο,	σημαντικότερο	
όλων	 είναι	 η	 ύπαρξη	 κινήτρου	από	 τον	 ίδιο	 τον	
ασθενή,	δηλαδή,	ο	ίδιος	ο	ασθενής	να	είναι	κινητο-
ποιημένος	και	να	επιθυμεί	τη	συμμετοχή	του	στο	
πρόγραμμα,	καθώς	η	ενεργή	εμπλοκή	του	ασθε-
νούς	είναι	απαραίτητη	προϋπόθεση	για	την	πα-
ρακολούθηση	του	προγράμματος.	

Αφού	η	θεραπευτική	ομάδα	καταλήξει	 για	την	
ωφελιμότητα	του	προγράμματος	για	τον	υποψή-
φιο,	ο	τελευταίος	εντάσσεται	στην	ομάδα	προερ-
γασίας.	η	έξι	μηνών	διαρκείας	ομάδα	Προεργασίας	
λειτουργεί	σαν	γέφυρα	που	ενώνει	το	παρελθόν	
του	μέλους	–πλέον–	με	το	παρόν,	με	την	 έννοια	
ότι	κατά	την	πεντάωρη	καθημερινή	του	παρακο-
λούθηση	το	μέλος	εκπαιδεύεται	και	αφυπνίζει	δε-
ξιότητες	που	είχαν	απωλεσθεί	κατά	τη	διάρκεια	
της	 ασθένειάς	 του.	 Πρόκειται,	 λοιπόν,	 για	 ένα	
πρόγραμμα	εκπαίδευσης	που	περιλαμβάνει	τόσο	
θεραπευτικές	 όσο	 και	 φυσικές	 δραστηριότητες,	

πάντα	στο	πλαίσιο	του	βιοϊατρικού	μοντέλου	ψυ-
χοεκπαίδευσης.	οι	θεραπευτικές	δραστηριότητες	
περιλαμβάνουν	 την	 υποστηρικτική	 ψυχοθερα-
πεία,	τη	διεξαγωγή	θεραπευτικών	ομάδων,	αλλά	
και	ομάδων	ψυχοεκπαίδευσης,	με	άξονες	την	επί-
τευξη	εναισθησίας	και	της	διαχείρισης	του	αυτό-
στιγματισμού,	αλλά	και	συμμόρφωσης	με	τη	φαρ-
μακευτική	θεραπεία.	Το	άτομο	ενημερώνεται	για	
τη	 νόσο	 του,	 υποστηρίζεται	 στη	 διαδικασία	 της	
αποδοχής	της,	ενώ	εκπαιδεύεται	στη	σημασία	της	
συμμόρφωσης	με	τη	φαρμακευτική	αγωγή.	

Ιδιαίτερη	έμφαση	δίδεται	και	στη	δημιουργία	μί-
ας	θεραπευτικής	συμμαχίας	με	την	οικογένεια	του	
ασθενούς,	καθώς	αφενός	αποτελεί	πλούσια	πηγή	
πληροφορίας	για	τον	ίδιο	τον	ασθενή,	αφετέρου	η	
δημιουργία	ενός	υποστηρικτικού	και	αποδεκτικού	
οικογενειακού	περιβάλλοντος	είναι	ένας	σημαντι-
κός	παράγοντας	για	τη	βελτίωση	της	λειτουργικό-
τητας	του	ασθενούς.	με	άλλα	λόγια,	υποστηρίζε-
ται	θεωρητικά	ότι	πιθανές	αρνητικές	στάσεις	της	
οικογένειας	 απέναντι	 στον	 ασθενή	 ευνοούν	 την	
πιθανότητα	εμφάνισης	νέων	υποτροπών.

Παράλληλα,	η	διεπιστημονική	ομάδα	σε	συνερ-
γασία	με	το	μέλος	«δουλεύουν»	όλα	τα	ελλείμματα	
και	τις	δυσκολίες	που	πιθανόν	να	αναδύθηκαν	με	
την	εκδήλωση	της	νόσου.	Έτσι,	η	εφαρμογή	ασκή-
σεων	 γνωστικής	 ενδυνάμωσης	 καλείται	 να	 αντι-
μετωπίσει	τα	γνωστικά	ελλείμματα,	ενώ	τα	μέλη	
εκπαιδεύονται	 και	 στις	 κοινωνικές	 δεξιότητες.	
Ταυτόχρονα,	τα	μέλη	παρακινούνται	να	συμμετέ-
χουν	σε	φυσικές	δραστηριότητες,	όπως	η	σωματι-
κή	άσκηση	και	ο	χορός,	αλλά	και	σε	πολιτισμικές,	
όπως	η	ζωγραφική	και	η	κεραμική,	ενώ	υποστη-
ρίζεται	η	έκφραση	μέσα	από	αντίστοιχες	ομάδες	
ποίησης	και	λογοτεχνίας.

Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 ήδη	 από	 τις	 πρώτες	
εβδομάδες	 συμμετοχής	 στο	 πρόγραμμα,	 τα	 νέα	
μέλη	αξιολογούνται	από	την	θεραπευτική	ομάδα	
με	τη	βοήθεια	πλειάδας	έγκυρων	και	αξιόπιστων	
ψυχομετρικών	 εργαλείων	 και	 νευροψυχολογικών	
συστοιχιών,	προκειμένου	να	αναδυθούν	αδυναμί-
ες	και	δυνατά	σημεία,	που	θα	βοηθήσουν	στο	σχε-
διασμό	ενός	εξατομικευμένου	αποκαταστασιακού	
προγράμματος,	 που	 θα	 απαντά	 ακριβώς	 στις	
ανάγκες	και	στις	επιθυμίες	του	εκάστοτε	μέλους.	

μετά	το	πέρας	της	εξάμηνης	παραμονής	στην	
ομάδα	προεργασίας,	και	αφού	πραγματοποιηθεί	
ένα	σύντομο	rotation,	τα	μέλη	σε	συνεργασία	με	τη	
θεραπευτική	τους	ομάδα	και	ανάλογα	με	τις	προ-
τιμήσεις	τους,	επιλέγουν	και	εντάσσονται	σε	ένα	
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από	τα	εργαστήρια	κατάρτισης.	Τα	μονοετή	εργα-
στήρια	κατάρτισης	που	λειτουργούν	στη	μονάδα	
είναι	τα	εξής	:

–	Κεραμικής	Τέχνης
–	Βυζαντινής	και	Λαϊκής	Τέχνης
–	Γενικών	Κατασκευών	
–	Εικαστικών
–	Καλλιτεχνικής	Βιβλιοδεσίας
–	Καλλιτεχνικής	Χρυσοτυπίας
–	Αγροτικών	Καλλιεργειών.

Τα	εργαστήρια	αυτά	λειτουργούν	με	τέτοιο	τρό-
πο	ώστε	να	εξομοιώνουν	το	πραγματικό	εργασι-
ακό	περιβάλλον	στην	 ελεύθερη	αγορά	εργασίας.	
Προφανώς,	οι	συνθήκες	δεν	είναι	ανταγωνιστικές,	
όπως	 θα	 συνέβαινε	 στην	 ελεύθερη	αγορά	 εργα-
σίας,	ωστόσο,	ο	εκπαιδευόμενος	καλείται	να	τη-
ρήσει	ένα	δεδομένο	ωράριο	(5	ώρες	καθημερινά),	
να	ακολουθήσει	όρια	και	κανόνες,	να	συνεργαστεί	
επιτυχώς	 και	 με	 άλλα	 άτομα,	 αλλά	 και	 να	 ανα-
φέρεται	σε	ένα	επιπλέον	άτομο,	τον	εκπαιδευτή	
του.15	

Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	η	θεραπευτική	υποστήρι-
ξη	των	μελών	δεν	σταματά	στη	φάση	της	προερ-
γασίας.	Αντίθετα,	είναι	συνεχής	και	διατρέχει	όλη	
την	παραμονή	του	μέλους	στο	πρόγραμμα,	ακόμα	
και	μετά	την	ολοκλήρωσή	του,	με	το	στάδιο	της	
μετα-θεραπευτικής	παρακολούθησης	(follow	up).	
Συγκεκριμένα,	το	μέλος	εξακολουθεί	να	συμμετέχει	
σε	ατομικές	και	ομαδικές	συναντήσεις	ψυχοθερα-
πευτικού	και	ψυχοεκπαιδευτικού	χαρακτήρα,	ενώ	
το	 εξατομικευμένο	 θεραπευτικό	 πλάνο	 εμπλου-
τίζεται	με	την	ανάπτυξη	δεξιοτήτων	αυτοδιαχεί-
ρισης.	 Τα	 μέλη	 υποστηρίζονται	 προκειμένου	 να	
αντιμετωπίσουν	 τις	 δυσκολίες	 που	 ανακύπτουν	
μέσα	στην	καθημερινότητα.	Γίνονται	ομάδες	επαγ-
γελματικού	προσανατολισμού,	ενώ	ενισχύεται	και	
υποστηρίζεται	 η	 ενεργός	 συμμετοχή	 των	 μελών	
στη	διαδικασία	κατάρτισης.	

μετά	το	πέρας	του	ενός	έτους	και	εφόσον	τα	
μέλη	έχουν	αξιολογηθεί	πλήρως	από	τη	διεπιστη-
μονική	ομάδα,	το	μέλος	σε	συνεργασία	με	τη	θερα-
πευτική	ομάδα	αποφασίζουν	τα	επόμενα	βήματα.	
Κάποια	μέλη	που	είναι	έτοιμα	για	εργασία,	προω-
θούνται	είτε	στην	ελεύθερη	αγορά	εργασίας	είτε	
σε	πλαίσια	προστατευόμενης	εργασίας,	σύμφωνα	
πάντα	με	 τις	προτιμήσεις	 τους,	 τις	 ανάγκες	 και	
τις	δυνατότητές	τους.	Άλλα	μέλη	παρακινούνται	
να	συνεχίσουν	τις	σπουδές	τους	ή	να	επιλέξουν	
κάποια	άλλη	εκπαίδευση,	ενώ	υπάρχουν	και	μέλη	

που	συνεχίζουν	την	εκπαίδευσή	τους	στα	εργα-
στήρια	κατάρτισης,	καθώς	χρήζουν	περισσότερης	
αποκαταστασιακής	υποστήριξης	για	μεγαλύτερο	
χρονικό	διάστημα.	Θα	πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	τα	
τελευταία	χρόνια	η	εργασιακή	ένταξη	των	χρονί-
ων	ψυχωσικών	ασθενών	είναι	πιο	δύσκολη	δεδο-
μένων	των	κοινωνικο-οικονομικών	συνθηκών	που	
επικρατούν.	

δεδομένου	ότι	η	υιοθέτηση	ενός	εργασιακού	ρό-
λου	 είναι	 σημαντική	 για	 την	 ολοκληρωμένη	ανά-
πτυξη	 του	 ατόμου,	 καθώς	 και	 ότι	 τα	 άτομα	 με	
ψυχικές	 ασθένειες	 αντιμετωπίζουν	 πολλαπλές	
δυσκολίες	στην	εργασιακή	ένταξη	λόγω	των	προ-
βλημάτων	που	προκύπτουν	τόσο	από	την	ίδια	τη	
νόσο	όσο	και	από	τις	στάσεις	των	εργοδοτών	ή	
και	των	συναδέλφων	απέναντι	στους	ασθενείς,16	η	
ΕμΑΕΕ	έχει	υποστηρίξει	την	προσπάθεια	των	ίδι-
ων	των	μελών	για	τη	δημιουργία	δομής	κοινωνικής	
επιχειρηματικότητας.	η	δομή	αυτή,	με	την	επω-
νυμία	 «Κοινωνική	 Επιχείρηση	 Kosmos-Horizon»,*	
λειτουργεί	από	το	2001	και	αποτελεί	προϊόν	της	
Κοινοτικής	Πρωτοβουλίας	“Horizon-Cosmos”.	

Το	σημαντικό	είναι,	εν	τούτοις,	ότι	όλα	ανεξαιρέ-
τως	τα	μέλη	που	έχουν	ολοκληρώσει	το	πρόγραμ-
μα	βρίσκονται	υπό	μεταθεραπευτική	παρακολού-
θηση	(follow-up).	η	μεταθεραπευτική	παρακολού-
θηση	λαμβάνει	χώρα	τόσο	σε	ατομικό	όσο	και	σε	
ομαδικό	επίπεδο,	με	τη	μορφή	εβδομαδιαίων	θε-
ραπευτικών	συναντήσεων,	αλλά	και	με	κοινωνικές,	
πολιτισμικές	 και	 ψυχαγωγικές	 δραστηριότητες.	
Ανάλογα	με	τις	ανάγκες	των	μελών,	οι	θεραπευτι-
κές	συναντήσεις	καταπιάνονται	με	θέματα,	όπως	
η	διαχείριση	της	καθημερινότητας,	η	ενίσχυση	και	
η	 διατήρηση	 καλών	 και	 σταθερών	 εργασιακών	
σχέσεων	 για	 όσους	ασθενείς	 έχουν	 τοποθετηθεί	
σε	θέσεις	εργασίας,	καθώς	και	θέματα	σχετικά	με	
την	πορεία	της	ασθένειας	(π.χ.	υποτροπή).

Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	μία	σημαντική	παράμε-
τρος	που	ολοκληρώνει	το	σύστημα	παροχής	υπη-

*		οι	 δραστηριότητες	 που	 αναπτύσσονται	 είναι:	 κα-
τασκευή	βιβλίων	καλλιτεχνικής	βιβλιοδεσίας,	συντή-
ρηση	 παλαιών	 βιβλίων	 κατά	 παραγγελία	 βιβλιοθη-
κών,	 νοσοκομείων,	 συντήρηση	 κήπων,	 δημιουργία	
ειδών	 γάμου	 και	 βάπτισης,	 κατασκευή	 βυζαντινών	
εικόνων	με	τη	μέθοδο	της	τεχνητής	παλαίωσης	και	
εικαστικών	έργων	τέχνης.	Λειτουργούν	δύο	καταστή-
ματα:	Παράσχου	93,	Γκύζη	 (τηλ.	210-6423203),	και	
Ευρωπαϊκό	Εκθετήριο	Τέχνης,	Θεοκλήτου	Β4,	Άγιος	
Σώστης	(τηλ.	210-9336522)
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ρεσιών	ψυχικής	υγείας	αποτελεί	η	δημιουργία	και	
η	 διαρκής	 υποστήριξη	 αυτοδιαχειριζόμενων	 δο-
μών.	 Πρόκειται	 για	 δομές	 αυτο-οργάνωσης	 των	
ίδιων	των	ψυχικά	ασθενών,	βασικός	στόχος	των	
οποίων	είναι	η	αλληλεγγύη,	η	αυτοβοήθεια,	καθώς	
και	η	ενίσχυση	και	διατήρηση	των	κεκτημένων	δε-
ξιοτήτων	τους	από	το	πρόγραμμα	αποκατάστα-
σης.	

Στηριζόμενοι	 σε	αυτό	 το	πλαίσιο,	 και	 έχοντας	
ως	βασικό	άξονα	τη	σημασία	της	ενεργού	εμπλο-
κής	του	ασθενούς	σε	όλα	τα	στάδια	της	αποκατά-
στασης,	δημιουργήθηκε	το	1984	το	πρώτο	σωμα-
τείο	ασθενών	ενάντια	στην	προκατάληψη	για	τις	
ψυχικές	διαταραχές,	η	«Αναγέννηση»,	του	οποίου	
μέλη	της	επιστημονικής	επιτροπής	είναι	και	θερα-
πευτικό	προσωπικό	της	μονάδας.	Βασικοί	στόχοι	
του	Σωματείου	αποτελούν	η	προώθηση	των	δικαι-
ωμάτων	των	ασθενών,	η	συνηγορία,	η	βελτίωση	
της	κοινωνικής	ευαισθησίας	απέναντι	στην	ψυχική	
νόσο,	η	καταπολέμηση	του	στίγματος	που	ο	ίδιος	
ο	ασθενής	φέρει	για	τον	εαυτό	του,	καθώς	και	η	
οργάνωση	 εθελοντικών	 ομάδων	 αλληλοβοήθειας	
και	αυτοβοήθειας	 (επισκέψεις	σε	 ξενώνες	χρόνι-
ων	 ασθενών,	 λειτουργία	 ταμείου	 αλληλοβοήθει-
ας).	Την	παρούσα	χρονική	περίοδο,	το	Σωματείο	
αναπτύσσει	 δίκτυο	 συλλόγων	 ασθενών	 σε	 εθνι-
κό	 επίπεδο,	 το	 οποίο	 θα	 ενταχθεί	 στην	 Εθνική	
Συνομοσπονδία	 Ατόμων	 με	 Αναπηρία	 (ΕΣΑμΕΑ),	
της	οποίας	τακτικό	μέλος	είναι	από	το	2008.17	

2.2. Αξιολόγηση μελών

η	τακτική	αξιολόγηση	της	ψυχοπαθολογίας	και	
της	γενικής	λειτουργικότητάς	των	μελών,	καθώς	
και	 των	 γνωστικών,	 κοινωνικών	 και	 εργασιακών	
δεξιοτήτων	 τους	 αποτελεί	 αναπόσπαστο	 μέρος	
της	 θεραπευτικής	 διαδικασίας,	 συμβάλλει	 στην	
κατάρτιση	 του	 εξατομικευμένου	 θεραπευτικού	
πλάνου	 των	 μελών	 και	 λαμβάνει	 χώρα	 σε	 τρεις	
διακριτές	χρονικές	περιόδους:	άμα	τη	εισόδω	στο	
πρόγραμμα	(0	μήνες),	μετά	από	έξι	μήνες	 (6	μή-
νες)	και	μετά	από	18	μήνες	από	την	εισαγωγή	στο	
πρόγραμμα	(18	μήνες).	

Πιο	 αναλυτικά,	 όσον	 αφορά	 στην	 αξιολόγηση	
της	συμπτωματολογίας,	χρησιμοποιείται	η	Positive	
and	Negative	 Syndrome	Scale	 (PANSS)	 και	 η	Brief	
Psychiatric	Rating	Scale	(BPRS),	το	ερωτηματολόγιο	
κατάθλιψης	του	Beck	(BDi),	η	κλίμακα	κατάθλιψης	
του	Hamilton,	και	η	κλίμακα	γενικής	λειτουργικό-
τητας	(GAS).	Παράλληλα,	πραγματοποιείται	αξιο-
λόγηση	 του	αυτοστιγματισμού	 των	μελών	με	 τη	

χορήγηση	του	Ερωτηματολογίου	Αξιολόγησης	του	
Αυτοστιγματισμού,18–20	 καθώς	 και	 της	 Κλίμακας	
του	Αυτοστιγματισμού	(υπό	στάθμιση).	

η	 εργοθεραπευτική	 αξιολόγηση	 λαμβάνει	 χώ-
ρα	 με	 την	 Κλίμακα	 Εργασιακών	 Ικανοτήτων	 και	
Εργασιακής	Προσαρμογής	(ΚΕΙΕΠ)21,22	η	οποία	αξι-
ολογεί	 τις	 απαραίτητες	 κινητικές	 δεξιότητες	 για	
την	επαγγελματική	δραστηριότητα,	την	προσαρ-
μογή	σε	 εργασιακούς	 κανόνες,	 τη	συγκέντρωση,	
το	κίνητρο,	την	ευελιξία	και	τη	συνεργασία.	

Τέλος,	 τα	 τελευταία	 χρόνια	 έχει	 αναπτυχθεί	
εξειδικευμένο	 νευροψυχολογικό	 εργαστήριο	 για	
την	 αξιολόγηση	 των	 γνωστικών	 λειτουργιών.	 ο	
ασθενής	 υποβάλλεται	 σε	 μία	 ολοκληρωμένη	 συ-
στοιχία	 δοκιμασιών,	 που	 περιλαμβάνει:	 το	Mini	
Mental	State	examination	(γενικό	γνωστικό	επίπεδο	
–	σύντομο	screening	γνωστικών	λειτουργιών),	το	
3Words	3Shapes	 test	 (λεκτική	και	οπτική	μνήμη),	
το	WAiS	 (νοητικό	πηλίκο	με	 έμφαση	στις	 ειδικές	
νοητικές	λειτουργίες	που	κάθε	υποδοκιμασία	αξιο-
λογεί),	το	Babcock	Story	Recall	Test	(άμεση	αναπα-
ραγωγή	και	καθυστερημένη	ανάκληση	θεματικών	
ενοτήτων),	 το	 Rey	 Auditory	 Verbal	 Learning	 Test	
(εύρος	άμεσης	μνήμης	λέξεων,	εκμάθηση	νέου	λε-
κτικού,	καθυστερημένη	ανάκληση),	τα	Trail	Making	
A	&	B	 (οπτικοκινητική	 ιχνηλάτηση,	 εναλλαγή	και	
μετάθεση	προσοχής),	το	Stroop	Neuropsychological	
Screening	Test	(επιλεκτική	προσοχή,	γνωστική	ευ-
ελιξία),	το	Controlled	Word	Oral	Assessment	Test	
(λεκτική	ευχέρεια),	το	Wisconsin	Card	Sorting	Test	
(εκτελεστική	 λειτουργία),	 το	 Raven’s	 Progressive	
Matrices	 (γενική	 νοημοσύνη)	 και	 το	 COG	 test.	
Παράλληλα,	το	εργαστήριο	εποπτεύει	την	εκπαί-
δευση	 των	 γνωστικών	 ικανοτήτων	 μέσω	 ειδικού	
λογισμικού	προγράμματος	αποκατάστασης	σε	η/
υ,	με	την	ονομασία	COG	rehab.

3.  Περιγραφικά στοιχεία αξιολόγησης 
ενός δείγματος μελών της ΕΜΑΕΕ

Παραθέτουμε	στοιχεία	για	203	άτομα	(142	άν-
δρες	και	61	γυναίκες),	που	έχουν	παρακολουθήσει	
το	πρόγραμμα	της	ΕμΑΕΕ	την	τελευταία	πενταε-
τία.	η	ηλικία	τους	κυμαίνεται	από	18	έως	55	έτη	
και	στην	πλειονότητά	τους	 είναι	άγαμοι	 (89,7%)	
και	 διαμένουν	 με	 την	 οικογένειά	 τους	 (69,7%).	
Συνοπτικά,	τα	δημογραφικά	στοιχεία	παρουσιά-
ζονται	στον	πίνακα	1.	δεδομένου	ότι	προϋπόθεση	
για	την	ένταξη	στο	πρόγραμμα	της	μονάδας	είναι	
η	διάγνωση	ψυχωσικής	συνδρομής,	η	μεγαλύτερη	
μερίδα	 των	 μελών	 έχει	 διαγνωστεί	 με	 σχιζοφρέ-
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νεια	κατά	DSM-iV-TR	(71,9%),	ενώ	το	πρόγραμμα	
έχουν	 παρακολουθήσει	 και	 μέλη	 που	 πάσχουν	
από	άλλες	ψυχωσικές	διαταραχές	(12,2%)	ή	από	
συναισθηματικές	 διαταραχές	 (4,6%).	 Αξίζει	 να	
σημειωθεί	ότι	ο	μέσος	όρος	ηλικίας	προσέλευσης	
στο	πρόγραμμα	είναι	τα	35	έτη.	η	πλειονότητα	
των	ασθενών	που	παραπέμπονται	στη	μονάδα	
προέρχονται	είτε	από	τα	εξωτερικά	ιατρεία	των	
ψυχιατρικών	νοσοκομείων	(22,2%)	είτε	από	ιδιώ-
τες	ιατρούς	(31%)	(εικ.	2).	

Πιο	 αναλυτικά,	 όσον	 αφορά	 στα	 ψυχιατρι-
κά	 στοιχεία	 του	 πληθυσμού	 που	 εξυπηρετεί	 η	
μονάδα,	αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	η	εκδήλωση	της	
νόσου	ήταν	οξεία	για	το	65,3%	των	μελών.	Κατά	
την	είσοδο	στο	πρόγραμμα,	το	74,5	%	είχε	ήδη	νο-
σηλευτεί,	ο	μέσος	όρος	νοσηλειών	ήταν	τρεις,	και	
οι	περισσότερες	από	αυτές	(53,1%)	ήταν	εκούσιες.

η	 ένταξη	 στη	μονάδα	 ήταν	 για	 την	 πλειονό-
τητα	 των	 μελών	 (65,3%)	 η	 πρώτη	 τους	 επαφή	
με	 δομές	ψυχοκοινωνικής	 αποκατάστασης.	 Από	
όσους	είχαν	εμπειρία	με	κοινοτικές	δομές,	το	24%	
είχε	παρακολουθήσει	κάποιο	πρόγραμμα	αποκα-
τάστασης,	ενώ	οι	υπόλοιποι	ήταν	ενταγμένοι	σε	
κάποια	 στεγαστική	 δομή	 (6,7%)	 ή	 προέρχονταν	
από	κάποιο	νοσοκομείο	ημέρας	(3,8%).	Αξίζει	να	
σημειωθεί	ότι	 ένα	σημαντικό	ποσοστό	των	ατό-

μων	που	προσέρχονται	στη	μονάδα	δεν	έχει	κα-
μία	προνοιακή	παροχή	(28,1%).	Ωστόσο,	κατά	την	
είσοδο	στο	πρόγραμμα,	γίνονται	οι	απαιτούμενες	
διαδικασίες	για	την	ασφαλιστική	τους	μέριμνα.	

Το	77,3%	των	μελών	φαίνεται	ότι	έχει	καλή	προ-
σαρμογή	στο	θεραπευτικό	πρόγραμμα,	το	οποίο	
ολοκληρώθηκε	από	161	ασθενείς	(79,3%).	Σχετικά	
με	την	αξιολόγηση	και	την	προώθηση	των	ασθε-
νών	 σε	 εργασιακά	 ή	 εκπαιδευτικά	πλαίσια	 από	
τη	διεπιστημονική	θεραπευτική	ομάδα,	το	22,1%	
αξιολογήθηκε	ικανό	για	τοποθέτηση	στην	ελεύθε-
ρη	αγορά	εργασίας,	το	14,2%	σε	προστατευόμενη	
απασχόληση	ενώ	το	40,8%	χρήζει	περισσότερης	
αποκαταστασιακής	υποστήριξης	(πίν.	2).	

Σχετικά	με	την	αξιολόγηση	της	εργασιακής	λει-
τουργικότητας	των	μελών	όπως	αυτή	μετρήθηκε	
με	την	ΚΕΙΕΠ,	παρατηρήθηκε	αύξηση	στις	βαθμο-
λογίες	 των	ασθενών.	 Συγκεκριμένα	 οι	 μετρήσεις	
πραγματοποιήθηκαν	 (α)	 κατά	 την	 ένταξη	 των	
ασθενών	 στη	 μονάδα	 (1η	 μέτρηση:	 90,1±19,6),	
(β)	έξι	μήνες	αργότερα	(2η	μέτρηση:	100,0±21,9)	
και	(γ)	μετά	την	ολοκλήρωση	του	προγράμματος	
(3η	μέτρηση:	104,4±26,3).	οι	μεταβολές	παρου-
σιάζονται	γραφικά	στην	εικόνα	3.

Από	τα	δεδομένα	που	έχουν	συλλεχθεί	από	το	
στάδιο	της	μεταθεραπευτικής	παρακολούθησης,	
φαίνεται	ότι	το	75,9%	των	ασθενών	έχει	συμφι-
λιωθεί	με	τη	νόσο	και	λαμβάνει	τακτικά	την	αγω-
γή	του	(συμμόρφωση	με	την	αγωγή)	και	το	68,5%	
των	μελών	που	ολοκλήρωσαν	δεν	έχει	νοσηλευτεί	
ξανά.

μετά	την	ολοκλήρωση	του	προγράμματος	όσον	
αφορά	 στην	 εργασιακή	 κατάσταση	 των	 μελών	
προκύπτει	ότι	το	12,2%	του	συνόλου	των	μελών	
εργάζεται	 στην	 ελεύθερη	 αγορά	 εργασίας,	 το	
21,3%	εργάζεται	σε	προστατευόμενη	εργασία	και	
το	45,7%	δεν	εργάζεται	και	βρίσκεται	σε	σταθερή	
μεταθεραπευτική	 παρακολούθηση	 από	 το	πρό-
γραμμα	(πίν.	3).

Πίνακας 1. δημογραφικά	χαρακτηριστικά	των	μελών	της	ΕμΑΕΕ	(n=203)

Χαρακτηριστικά

ηλικία	(έτη)	 40,8±10,0
Φύλο	(Α/Γ)	 142/61
Έτη	εκπαίδευσης	 12,0±3,2

Εικόνα 2. Φορέας	παραπομπής	των	ασθενών	στο	ΕΠΙΨυ

Πίνακας 2.	Προώθηση	των	ασθενών	μετά	από	διεπιστημονική	αξιολόγηση

Προώθηση ασθενών n (%)

Στην	ελεύθερη	αγορά	εργασίας 44 	22,1
Στην	προστατευμένη	απασχόληση 28 	14,2
Σε	κανονικό	σχήμα	εκπαίδευσης 		4 			2,4
Χ	ρήζοντες	περισσότερης	 αποκαταστα-
σιακής	υποστήριξης

82 	40,8

Παραπομπή	σε	άλλο	πλαίσιο 		9 			4,8
δεν	έχουν	ολοκληρώσει	το	πρόγραμμα 36 	17,8
Σύνολο 203 100,0



52	 μ.Β.	ΚΑΡυδη	και	συν	 ΙΑΤΡΙΚη	100,	2011

4. Συζήτηση

η	 εφαρμογή	 ενός	 μοντέλου	 ψυχοκοινωνικής	
αποκατάστασης	αποτελεί	σημαντικό	θεραπευτι-
κό	υποστηρικτικό	περιβάλλον	για	τον	ίδιο	τον	λή-
πτη	υπηρεσιών	ψυχικής	υγείας.	

δεδομένου	 ότι	 μία	 χρόνια	 ψυχική	 διαταραχή	
ανακόπτει	την	πορεία	ζωής	του	ατόμου,	η	συμ-
μετοχή	του	σε	προγράμματα	αποκατάστασης	λει-
τουργεί	ως	γέφυρα	ανάμεσα	στο	προ	και	στο	μετά	
της	νόσου	διάστημα,	βοηθώντας	τον	να	ανακαλύ-
ψει	ξανά	ξεχασμένους	εργασιακούς	ή	κοινωνικούς	
ρόλους.	Πράγματι,	 η	 επιστημονική	βιβλιογραφία	
συμφωνεί	 ότι	 οποιαδήποτε	παρέμβαση	 εστιάζει	
στη	μείωση	των	συμπτωμάτων,	στη	βελτίωση	των	
κοινωνικών	δεξιοτήτων,	καθώς	και	στη	βελτίωση	
των	 οικογενειακών	 και	 εν	 γένει	 διαπροσωπικών	
σχέσεων,	 αλλά	 και	 στην	 ενίσχυση	 της	 εμπλοκής	
των	ασθενών	στην	εργασιακή	και	κοινωνική	ζωή,	
αποτελεί	σε	κάθε	περίπτωση	ευνοϊκό	παράγοντα	
για	τη	διαδικασία	της	ανάρρωσης.2,23	

Ωστόσο,	 τα	 πρόσφατα	 ερευνητικά	 δεδομένα	
φαίνεται	να	υποστηρίζουν	τον	σχεδιασμό	και	την	
εφαρμογή	 ολοκληρωμένων	 θεραπευτικών	 προ-
γραμμάτων	αποκατάστασης,	όπως	αυτό	που	λει-
τουργεί	στην	ΕμΑΕΕ	του	ΕΠΙΨυ.	Πράγματι,	ερευ-
νητικά	δεδομένα	που	βασίζονται	σε	προγράμματα	
σχετικά	με	δομές	προστατευόμενης	εργασίας,	για	
παράδειγμα,	καταδεικνύουν	ότι	δεν	είναι	επαρκώς	
αποτελεσματικά	για	τους	ασθενείς,	όταν	εφαρμό-
ζονται	 μεμονωμένα,	 εκτός	 ενός	 ολοκληρωμένου	
προγράμματος	 παρέμβασης.	 οι	 Lehman	 et	 al26	
υποστηρίζουν	ότι	οι	δομές	προστατευόμενης	ερ-
γασίας	είναι	πιο	αποτελεσματικές,	όταν	εντάσσο-
νται	σε	ένα	πρόγραμμα	που	προσφέρει	ψυχοκοι-
νωνικές	υπηρεσίες,	αλλά	και	παρακολούθηση	της	
φαρμακευτικής	αγωγής.	

Ειδικότερα,	η	εφαρμογή	θεραπευτικών	προγραμ-
μάτων	αποκατάστασης,	τα	οποία	περιλαμβάνουν	
και	την	εξάσκηση	των	γνωστικών	δεξιοτήτων	των	
ασθενών	φαίνεται	να	βοηθά	τους	ασθενείς	να	δια-
τηρούν	την	εργασία	τους	για	μεγαλύτερο	χρονικό	
διάστημα,	σε	σχέση	με	ασθενείς	που	συμμετείχαν	
μόνο	σε	προγράμματα	προστατευόμενης	εργασί-
ας.27	Παράλληλα,	οι	ασθενείς	που	συμμετέχουν	σε	
τέτοια	 προγράμματα	 ολοκληρωμένης	 παρέμβα-
σης	(εξάσκηση	γνωστικών,	κοινωνικών	και	επαγ-
γελματικών	δεξιοτήτων)	φαίνεται	να	έχουν	καλύ-
τερη	πρόγνωση.28	

Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	ο	Shean29	υποστηρίζει	ότι	
η	ορθή	εκτίμηση	της	επαγγελματικής	λειτουργικό-
τητας	του	ασθενούς	με	σχιζοφρένεια	προϋποθέ-
τει	την	εφαρμογή	προγραμμάτων	επαγγελματικής	
αποκατάστασης	που	περιλαμβάνουν	τακτές	αξι-
ολογήσεις	 της	ψυχοπαθολογίας,	 των	 γνωστικών	
ελλειμμάτων,	των	κοινωνικών	και	εργασιακών	δε-
ξιοτήτων,	όπως	αυτές	αναδύονται	μέσα	από	τη	
συμμετοχή	σε	εργαστήρια	επαγγελματικής	κατάρ-
τισης.	

Λαμβάνοντας	τα	ανωτέρω	υπόψη,	καθίσταται	
σαφές	 ότι	 οι	 συμμετέχοντες	 στα	 προγράμματα	
αποκατάστασης	φαίνεται	να	βελτιώνουν	σημαντι-
κά	κοινωνικές,	γνωστικές	και	επαγγελματικές	δεξι-
ότητες,	δραστηριοποιούνται	ενεργά	σε	κοινοτικές	
δράσεις	απεκδυόμενοι	 το	στίγμα	που	ακολουθεί	
την	ψυχική	νόσο,	κινητοποιούνται	και	τελικά	απο-
κτούν	έναν	ενεργό	ρόλο	στη	διαδικασία	της	απο-
κατάστασής	τους.	μέσα	από	την	ψυχοεκπαίδευ-
ση,	 αποκτούν	 εναισθησία,	 αντιλαμβάνονται	 τη	
σημασία	της	συμμόρφωσης	με	τη	φαρμακευτική	
αγωγή	και	με	αυτόν	τον	τρόπο	μειώνεται	ο	αριθ-

Πίνακας 3.	Επαγγελματική	απασχόληση	κατά	το	μεταθεραπευτικό	στάδιο

Επαγγελματική απασχόληση n (%)

Εργάζεται	στην	ελεύθερη	αγορά	εργασίας 	20 		12,2
Εργάζεται	σε	προστατευόμενη	εργασία 	35 		21,3
Σπουδάζει	 	14 			8,5
δεν	εργάζεται	 	74 		45,7
Παρακολουθεί	άλλο	θεραπευτικό	πλαίσιο	 	19 		12,3
Σύνολο	 162 100,0

Εικόνα 3. Κλίμακα	 Εργασιακών	 Ικανοτήτων	 και	 Εργασιακής	Προσαρμογής	
(KeieΠ).	Βαθμολογία	σε	τρεις	χρονικές	στιγμές
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μός	των	υποτροπών	τους.	Καθίσταται	σαφές	ότι	
η	 εφαρμογή,	αλλά	και	η	 ενίσχυση	της	λειτουργί-
ας,	 παρόμοιων	προγραμμάτων	 αποκατάστασης	
ωφελεί	 τόσο	 με	 όρους	 οικονομικούς	 τη	 δημόσια	

πολιτική	περί	θεμάτων	υγείας,	όσο	και	τη	βελτίω-
ση	της	λειτουργικότητας	και	της	ψυχοπαθολογίας	
των	μελών	που	τα	παρακολουθούν,	όπως	φαίνε-
ται	από	έρευνα	που	έλαβε	χώρα	στη	μονάδα.30
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δε
καετιών, η σύγχρονη γενετική μηχανική πραγμα
τοποιεί μία σειρά χειρουργικών μεταμοσχεύσεων, 
στις οποίες χρησιμοποιείται ξενομόσχευμα για την 
επίτευξη του επιθυμητού λειτουργικού ή αισθητι
κού αποτελέσματος. Σε άλλες περιπτώσεις, με τον 
ανασυνδυασμό του  DNA, οι ερευνητές δημιουρ
γούν οργανισμούς που εμπεριέχουν γενετικό υλικό 
δύο ή περισσοτέρων ειδών. Οι οργανισμοί αυτοί 
είναι δυνατόν να εισαχθούν για θεραπευτικούς 
σκοπούς στον άνθρωπο ή να παράξουν in vitro κά
ποια χρήσιμα για αυτόν μόρια. Η εξέλιξη αυτή της 
βιοτεχνολογίας, ο Χιμαιρισμός, γεννά ελπίδες για 
τη θεραπεία πολλών, ίσως και ανιάτων μέχρι τώρα 
ασθενειών, αλλά ταυτόχρονα εγείρει και μία σειρά 
ερωτημάτων που άπτονται της βιοηθικής.
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ABSTRACT During the last decades, contemporary 
genetic engineering is conducting a series of surgi
cal transplants, in which foreign implants are used 
to ensure the desired functional or esthetic result. In 
other cases, scientists using recombination can create 
chimerical organisms with genetic materials of two 
different species. These organisms maybe introduced 
into the human body for therapeutic reasons or pro
duce in vitro useful molecules. Chimeras, a biotech
nological development, promises treatment for up to 
now untreatable diseases but at the same time raises 
a number of bioethical questions.
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1. Εισαγωγή

οι	σύγχρονες	μεταμοσχεύσεις-χίμαιρες	ανθρώ-
πινων/μη	 ανθρώπινων	 κυττάρων	 ακολουθούν	
έναν	 δρόμο	 ταχέως	 εξελισσόμενης	 τεχνολογίας.	
η	 μεθοδολογία	 αυτή	 χρησιμοποιείται	 στη	 σύγ-
χρονη	 εποχή	 ολοένα	 και	 περισσότερο,	 εγείρο-
ντας	μία	σειρά	ηθικών	διλημμάτων	που	έρχονται	

σε	αντίθεση	με	την	επιστημονική	αξία	της.	Το	να	
επιχειρήσει	κάποιος	να	προσεγγίσει	ηθικά	διλήμ-
ματα	ή	να	προτείνει	τρόπους	εκτέλεσης	που	να	
συμβαδίζουν	με	την	ηθική,	αποτελεί	μία	πρόκλη-
ση	 και	 ταυτόχρονα	μία	 διαχρονική	 ευκαιρία	 για	
τους	επιστήμονες	να	συμμετέχουν	σε	αποφάσεις	
σχετικές	με	 την	ηθική	 και	 την	 εκτέλεση	τέτοιου	
είδους	μεταμοσχεύσεων.	
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2.  Χίμαιρα, από τον αρχαίο μύθο 
στη σύγχρονη πραγματικότητα

η	Χίμαιρα	ήταν	ένα	μυθολογικό	τρίμορφο	τέρας	
με	 κεφάλι	 λιονταριού,	 σώμα	 κατσίκας	 και	 ουρά	
φιδιού	 (εικ.	 1).	 Πολλές	 φορές	 περιγράφεται	 με	
ένα	δεύτερο	κεφάλι	κατσίκας	και	σώμα	λιονταρι-
ού.	Ζούσε	στα	Πάταρα,	την	αρχαιότερη	πόλη	και	
λιμένα	της	Λυκίας,	ενώ	κρυβόταν	σε	μία	χαράδρα.	
Όταν	κάποιος	πλησίαζε	έβγαινε	από	την	κρυψώ-
να	 της	 και	 τον	 έκαιγε	 με	 τις	φλόγες	που	 ξεπη-
δούσαν	από	τα	στόματά	της,	όπως	σημειώνει	ο	
ησίοδος	«ἡ δὲ Χίμαιραν ἔτικτε πνέουσαν ἀμαιμάκετον 
πῦρ»1	ο	Γαληνός	αναφερόμενος	προς	τη	Χίμαιρα	
γράφει	«ὥ ἡ Χίμαιρα μυθεύεται, τὴν ὅλη ψυχὴν ἡμῶν 
ἐοικέναι φηί».2	 Πολλοί	 μελετητές	 υποστηρίζουν	
την	αλληγορική	ερμηνεία	του	μύθου,	σύμφωνα	με	
την	οποία	η	Χίμαιρα	είναι	η	ενσάρκωση	του	ηφαι-
στειώδους	εδάφους	της	Λυκίας	και	των	ηφαιστει-
ακών	 εκρήξεών	 του.3	 Το	 τρίμορφο	αυτό	 τέρας,	
αποτελεί	 την	 πρώτη	 αναφορά	 ενός	 γενετικού	
πολυμορφισμού,	 ενός	 συνδυασμού	 από	 διαφο-
ρετικούς	 γενετικούς	 κώδικες,	 μίας	φαντασιακής	
προσπάθειας	μεταμοσχεύσεων	για	τη	δημιουργία	
ενός	νέου	είδους.

Τις	 πρώτες	 θετικές	 προσπάθειες	 για	 μεταμό-
σχευση	 συναντάμε	 κατά	 την	 Αναγέννηση.	 Είναι	
η	εποχή	που	μπαίνουν	οι	βάσεις	της	επιστημο-
νικής	θεραπευτικής	και	τη	θέση	των	φαντασιώ-
σεων	 παίρνουν	 οι	 συνειδητές	 προσπάθειες	 για	
τη	διατήρηση	της	ακεραιότητας	του	σώματος.	ο	
Σικελός	Branca	το	1503,	επιχειρεί	για	πρώτη	φο-
ρά	μεταφορά	δέρματος	από	ένα	άτομο	σε	άλλο,	
αποτυγχάνει	όμως	για	άγνωστες	αιτίες.	Το	1916	
ο	Alexis	Carrel	 δηλώνει	 «από	χειρουργικής	από-

ψεως,	 το	 πρόβλημα	 των	 μεταμοσχεύσεων	 έχει	
λυθεί»,	η	μεταμόσχευση	δεν	είναι	παρά	επιτυχής	
επαναγγείωση	 οργάνου	 ή	 ιστών	 και	 επομένως,	
ουσιαστικά,	 μεταμόσχευση	 σημαίνει	 επιτυχής	
επανασυρραφή	αγγείων».4	Στην	εποχή	μας,	η	έλ-
λειψη	μοσχευμάτων,	η	επιθυμία	καταπολέμησης	
ασθενειών	που	θεωρούνται	ανίατες,	αλλά	και	η	
πολυπλοκότητα	νέων	ασθενειών,	ανάγκασαν	την	
ιατρική	έρευνα	να	στραφεί	σε	μοσχεύματα	από	
το	ζωικό	βασίλειο,	ακόμα	και	σε	κυτταρικό	επί-
πεδο,	γνωστά	ως	ξενομοσχεύματα.

η	μηχανική	γενετική	έχει	ήδη	δημιουργήσει	δια-
γονιδιακούς	 (transgenic)	 οργανισμούς,	 με	 ανα-
συνδυασμό	του	DNA	ενός	οργανισμού,	μέσω	της	
εισαγωγής	ξένου	γενετικού	υλικού,	που	προέρχε-
ται	από	οργανισμούς	του	ιδίου	ή	και	ξεχωριστού	
είδους,	σπάζοντας	το	φράγμα	των	ειδών	και	δη-
μιουργώντας	οργανισμούς	με	γενετικό	υλικό	προ-
ερχόμενο	από	διαφορετικά	είδη	φυτών	ή	ζώων	
(εικ.	2).	Ένα	μεγάλο	εύρος	ξενομεταμοσχεύσεων	
σχετίζονται	με	τον	«χιμαιρισμό».	η	επίτευξη	με-
ταμόσχευσης	ήπατος	μπαμπουίνου	σε	ασθενή	35	
ετών,	ο	οποίος	έπασχε	από	χρόνια	ηπατίτιδα	Β,5	
η	μεταμόσχευση	ανθρώπινων	αρχέγονων	κυττά-
ρων	(βλαστοκυττάρων)	σε	μη	ανθρώπινα	έμβρυα	
δημιουργώντας	 ένα	 χιμαιρικό-κύημα,6 οδηγούν	
σε	οργανισμούς	που	εμπεριέχουν	αναμεμειγμένα	
γενετικά	υλικά,	από	δύο	ή	περισσότερα	είδη,	με	
διαφορετικό	γενετικό	υπόβαθρο.7

3.  Ηθικός αμοραλισμός ή ηθική υπόσταση;

οι	δυτικές,	ιστορικές	και	πολιτιστικές	επιρροές	
συχνά	αναφέρουν	πως	η	ανάμιξη	δύο	διαφορε-

Εικόνα 1.	η	 Χίμαιρα.	 Χάλκινο	αγαλματίδιο,	 4ος	αιώνας	π.Χ.,	 Αρχαιολογικό	
μουσείο	Φλωρεντίας

Εικόνα 2.	 Χιμαιρικός	 οργανισμός,	 Ποντίκι-άνθρωπος,	 www.genetologisch-
onderzoek.nl
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τικών	ειδών	συμβολίζει	το	διαβολικό,8	ενώ	και	ο	
Ελληνικός	μύθος	έχει	σίγουρα	χθόνιο	χαρακτήρα.	
Παρά	 το	 γεγονός	 αυτό,	 η	 δημιουργία	 Χιμαιρών	
και	διαγονιδιακών	οργανισμών	από	δύο	διαφορε-
τικά	είδη,	συμβαίνει	εδώ	και	χρόνια.	Σε	καθημερι-
νή	βάση,	οι	επιστήμονες	δημιουργούν	υβρίδια,	τα	
οποία	καθιστούν	τα	όρια	μεταξύ	ανθρώπου	και	
ζώων	 εξαιρετικά	 δυσδιάκριτα.	 Ερευνητές	 έχουν	
ήδη	εμβολιάσει	έμβρυα	ποντικιών	με	ανθρώπινα	
εγκεφαλικά	κύτταρα.	Σε	πρώτη	φάση	πέτυχαν	ο	
εγκέφαλός	τους	να	αποτελείται	από	1%	ανθρώ-
πινο	 εγκέφαλο.	 ο	 στόχος;	 Φυσικά	 η	 επίτευξη	
του	100%.9	Είναι	δύσκολο	να	φανταστεί	κανείς	τις	
οικολογικές	επιπτώσεις	σε	περίπτωση	διαφυγής	
από	το	εργαστήριο	ενός	πειραματόζωου-υβριδί-
ου,	 ικανού	να	δημιουργήσει	 έναν	πληθυσμό	πο-
ντικιών	που	θα	σκέφτονται	όπως	ο	άνθρωπος.	
Το	να	δημιουργήσεις	ένα	υβρίδιο	πιθήκου-ανθρώ-
που,	που	πιθανώς	θα	μπορεί	 να	 διασταυρωθεί	
και	με	το	ανθρώπινο	είδος	ενδεχομένως	να	ανοίγει	
την	κερκόπορτα	του	αφανισμού	του	είδους	μας.	
Αν	 και	 στη	 σύγχρονη	 εποχή	 τα	πράγματα	που	
μπορούν	να	μας	αιφνιδιάσουν	είναι	λίγα,	εντού-
τοις	η	κατάρριψη	των	περιορισμών	τη	φύσης	και	
των	ορίων	των	φυσικών	νόμων	της	εξέλιξης	των	
ειδών,	 είναι	 ικανά	 να	 δημιουργήσουν	 τεράστια	
σύγχυση.	η	ηθική	και	νομική	προστασία	τέτοιων	
πλασμάτων	θα	ήταν	στα	χέρια	μας,	χέρια	μερι-
κές	φορές	επικίνδυνα.	η	κοινωνική	αποστροφή,	
ενδεχομένως	ο	συντηρητισμός	της	εκκλησίας,	αλ-
λά	και	οι	αντιδράσεις	μερίδας	επιστημόνων,	μέχρι	
στιγμής	δεν	έχουν	φρενάρει	τη	φρενήρη	εξέλιξη	
της	βιοτεχνολογίας.	

μία	 πληθώρα	 επεμβάσεων	 μεταμόσχευσης	
άκρων	έχουν	ήδη	πραγματοποιηθεί.	Αν	και	οι	λή-
πτες	χρειάζονται	ψυχολογική	στήριξη	για	να	δε-
χθούν	το	αλλομοσχευματικό	άκρο	ως	δικό	τους,	
αν	και	το	μόσχευμα	αυτό	δεν	θα	αποκτήσει	πο-
τέ	 όλες	 τις	 φυσιολογικές	 λειτουργικές	 κινήσεις,	
εντούτοις	 λόγοι	 αισθητικής	αλλά	 και	πρακτικής	
ενισχύουν	 τις	 απαιτήσεις	 για	 την	 πραγματο-
ποίηση	τέτοιων	 επεμβάσεων.10	Έχουν	ήδη	ξεκι-
νήσει	 συζητήσεις	 για	 τους	 ηθικούς	 νόμους	που	
πρέπει	να	διέπουν	τις	Χιμαιρικές	επεμβάσεις	και	
την	 ανάμιξη	 των	 ειδών,	 ενώ	 έχουν	 ήδη	 θεσπι-
στεί	σε	ορισμένες	χώρες,	όπως	ο	Καναδάς	και	οι	
ηΠΑ,	 κανόνες	 για	 την	 προσεκτική	 προσέγγιση	
του	Χιμαιρισμού.11	η	δημιουργία	μίας	σύγχρονης	
Χίμαιρας	αντιβαίνει,	όπως	και	ο	Αριστοτέλης	υπο-

στήριζε	με	την	τελεολογική	του	θεωρία,	στην	εξέ-
λιξη	των	ειδών	και	εμποδίζει	την	εσωτερική	τους	
προδιάθεση	για	επίτευξη	του	σκοπού	τους.	Είναι	
ανήθικο	να	παρεμβαίνεις	στη	φύση	με	τρόπο	τέ-
τοιον	που	να	εκτρέπεις	τη	φυσική	εξέλιξη	και	άν-
θιση	των	ειδών.11	οι	οργανισμοί-χίμαιρες	παραβι-
άζουν	την	ακεραιότητα	των	ειδών12	και	αλλάζουν	
την	ταξινόμηση	που	εμείς	έχουμε	ορίσει.	Στην	πε-
ρίπτωση	κατά	την	οποία	συμπεριφερθούμε	στα	
πειραματόζωα	ως	μηχανές,	που	θα	βασανιστούν	
στο	όνομα	της	επιστήμης,	θα	διαπράξουμε	ολί-
σθημα	που	 θα	 αποτελέσει	 την	 επιστέγαση	 της	
ανηθικότητας.	

οι	οργανισμοί-χίμαιρες	συνδυάζουν	την	εμφά-
νιση	και	τις	λειτουργίες	του	ανθρώπινου	οργανι-
σμού,	αλλά	και	των	ζώων,	κάτι	που	προσβάλλει	
την	ανθρώπινη	αξιοπρέπεια.13	Ας	αναλογιστούμε	
τα	αποτελέσματα	της	επέκτασης	της	ζωής	του	
λήπτη	μετά	από	μία	μεταμόσχευση	καρδιάς,	ακό-
μα	και	από	άλλο	είδος.	Ένα	νέο	ήπαρ,	έστω	και	
μπαμπουΐνου,	 ομαλοποιεί	 τις	 λειτουργίες	 ενός	
απορρυθμισμένου	 οργανισμού.	 Ένα	 συνθετικό	
αίμα,	μία	απλή	μετάγγιση,	ένα	χιμαιρικό	όργανο	
παρασκευασμένο	 στο	 εργαστήριο,	 μία	 μεταμό-
σχευση	μυελού	των	οστών,	αλλά	και	η	έρευνα	για	
νέα	φάρμακα	στους	οργανισμούς	αυτούς,	αποτε-
λούν	μικρά	ή	μεγάλα	ρίσκα	απαραίτητα	για	την	
διατήρηση	 του	 ανθρώπινου	 οργανισμού,	 χωρίς	
να	 παρεκτρέπεται	 η	 φυσική	 του	 εξέλιξη,	 έστω	
και	εάν	αλλάζει	η	κυτταρική	του	σύνθεση.	ο	με-
γαλύτερος	φόβος	ίσως	είναι	η	μετάδοση	ζωικών,	
μεταλλαγμένων	 ή	 ακόμη	 χειρότερα	 χιμαιρικών	
ιών,	ενώ	ελλοχεύει	και	ο	κίνδυνος	διασποράς	των	
κυττάρων	του	μοσχεύματος	στον	οργανισμό	του	
δέκτη.5	Στην	αντίθετη	κατεύθυνση,	με	τη	μέθοδο	
του	ανασυνδυασμένου	DNA	παράγονται	σήμερα	
εμβόλια,	φάρμακα	και	ορμόνες	σε	μαζική	παρα-
γωγή	με	μικρό	κόστος.14

η	πρόοδος	και	η	εξέλιξη	δεν	μπορούν	και	δεν	
πρέπει	 να	 αναχαιτιστούν,	 μπορούν	 όμως	 να	
τεθούν	 βιοηθικοί	 και	 νομικοί	 φραγμοί,	 που	 θα	
περιλαμβάνουν,	 υπεράνω	 όλων,	 απαγόρευση	
διασταύρωσης	χιμαιρικών	οργανισμών	και	απο-
τροπή	 ανάπτυξης	 ανθρωπίνου	 εγκεφάλου	 και	
συναισθημάτων.	η	προσεκτική	 χρήση	 της	 νέας	
τεχνογνωσίας	 προς	 όφελος	 της	 θεραπευτικής	
προσέγγισης,	αλλά	και	της	διατήρησης	της	ομοι-
όστασης	και	ακεραιότητας	του	οργανισμού,	είναι	
δυνατόν	να	συμβαδίσει	με	την	ιατρική	ηθική.



ΙΑΤΡΙΚη	100,	2011	 ΧΙμΑΙΡΑ:	μΙΑ	ηΘΙΚοΛοΓΙΚη	ΠΡοΣΕΓΓΙΣη	ΕΝοΣ	ΝΕου	δΡομου	 57

4. Επίλογος

Πόσο	μακριά	μπορούμε	να	φτάσουμε	στον	πό-
λεμό	 μας	 με	 τον	 φυσικά	 επερχόμενο	 θάνατο;	
Chimera	or	Not	Chimera,	θα	μπορούσαμε	να	ανα-
ρωτηθούμε	μέσω	μίας	τόσο	επίκαιρης	παράφρα-
σης.	μήπως	θα	έπρεπε	να	παραμείνουμε	οι	φύ-
λακες	της	γης,	χωρίς	να	επεμβαίνουμε	στη	φυσική	
ροή	των	πραγμάτων	ή	μήπως	μέσω	αυστηρών	κα-

νόνων	θα	μπορούσαμε	να	παρακάμψουμε	κάποια	
φυσικά	όρια;	Το	πιθανό	επιστημονικό	όφελος	εί-
ναι	ισχυρό	και	η	θεραπευτική	υπόσχεση	τεράστια.	
Εάν	λοιπόν	χρησιμοποιήσουμε	τα	βιοηθικά	κριτή-
ρια	με	αυστηρότητα,	η	πραγματοποίηση	τέτοιων	
πειραμάτων	 και	 επεμβάσεων	 θα	 μπορούσε	 να	
προχωρήσει	σε	μια	διαδρομή	στην	οποία,	θα	ήταν	
δυνατό	να	μας	κάψει	η	τρίμορφη	Χίμαιρα,	ή	να	μας	
λυτρώσει	η	επιστημονική	εγκράτεια.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Περιγράφεται η περίπτωση ασθενούς 
με ιστορικό επανειλημμένων αποτυχιών σε προ
σπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, η οποία 
υποβλήθηκε σε προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο 
των ωαρίων με τη μέθοδο της βιοψίας πρώτου και 
δευτέρου πολικού σωματίου για την ανίχνευση ανευ
πλοειδιών με συγκριτικό γονιδιωματικό υβριδισμό 
με μικροσυστοιχίες DNA. Δίδυμη κλινική κύηση 
επιτεύχθηκε ύστερα από μεταφορά τριών εμβρύων 
που προέκυψαν από ωάρια, τα οποία ελέγχθηκαν 
για ανευπλοειδίες στο σύνολο των χρωμοσωμάτων 
τους με μικροσυστοιχίες DNA, ώστε να αποφευχθεί 
η χρήση ωαρίων δότριας. Αυτή είναι η πρώτη αναφο
ρά εφαρμογής της εν λόγω μεθόδου στην Ελλάδα.
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ABSTRACT  This is a case report of a patient with a 
history of repeated IVF failures, whose oocytes were 
subjected to preimplantation genetic screening of an
euploidies with microarray comparative genomic hy
bridization after first and second polar body biopsy. 
A twin clinical pregnancy was achieved after trans
fer of three embryos resulting from oocytes that had 
been screened and found chromosomally euploid after 
aCGH analysis, thereby avoiding the use of donated 
oocytes. This is the first report of the application of this 
screening method in Greece.
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Λέξεις ευρετηρίου Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγ-
χος, συγκριτικός γονιδιωματικός υβριδισμός με μικρο-
συστοιχίες DNA (a-CGH), βιοψία πολικών σωματίων, 
εξωσωματική γονιμοποίηση.

1. Ιστορικό

η	περίπτωση	αφορά	ασθενή,	ηλικίας	36	ετών,	
με	 ιστορικό	 υποθυρεοειδισμού	 και	 πρωτοπα-
θούς	υπογονιμότητας	ανεξήγητης	αιτιολογίας.	ο	

καρυότυπος	της	ασθενούς	και	του	συζύγου	της	
είναι	φυσιολογικός.	η	ασθενής	είχε	υποβληθεί	σε	
τέσσερεις	 ανεπιτυχείς	 προσπάθειες	 εξωσωμα-
τικής	γονιμοποίησης	σε	άλλη	μονάδα	 Ιατρικώς	
υποβοηθούμενης	Αναπαραγωγής	εντός	της	προ-
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ηγούμενης	 διετίας.	 Στις	 προσπάθειες	 αυτές,	 η	
διέγερση	της	ωοθηκικής	λειτουργίας	είχε	επιτευ-
χθεί	με	χρήση	του	μακρού	πρωτοκόλλου	(συνα-
γωνιστής	της	GnRH	και	γοναδοτροπίνες),	οπότε	
είχαν	ληφθεί	τέσσερα,	δύο,	έξι	και	ένα	ωάρια	ανά	
προσπάθεια,	 εκ	 των	 οποίων	 είχαν	 γονιμοποιη-
θεί	αντιστοίχως	δύο,	ένα,	τρία	και	ένα,	και	είχαν	
μεταφερθεί,	χωρίς	επιτυχία	κυήσεως.	Βάσει	του	
ιστορικού	αυτού,	 η	ασθενής	 είχε	 καταταγεί	ως	
πτωχή	αποκρίτρια	(“poor	responder”)	στην	αγω-
γή	με	γοναδοτροπίνες	και,	δεδομένων	των	επα-
νειλημμένων	αποτυχιών,	η	επόμενη	θεραπευτική	
πρόταση	ήταν	η	δωρεά	ωαρίου.

2. Εξωσωματική γονιμοποίηση

Στη	μονάδα	 μας,	 αφού	 ενημερώθηκε	 και	 χο-
ρήγησε	την	προβλεπόμενη	συναίνεση,	η	ασθενής	
υπεβλήθη	αρχικώς	σε	έναν	κύκλο	διέγερσης	της	
ωοθηκικής	λειτουργίας	με	διαφορετικό	πρωτόκολ-
λο	(ανταγωνιστής	της	GnRH	και	γοναδοτροπίνες),	
το	οποίο	απέδωσε	συνολικά	πέντε	ωάρια.	δύο	εξ	
αυτών	ήταν	άωρα,	στα	υπόλοιπα	τρία	πραγμα-
τοποιήθηκε	γονιμοποίηση	με	ενδοωαριακή	έγχυση	
σπερματοζωαρίου	 (iCSi)1	 και	 γονιμοποιήθηκαν	
δύο,	τα	οποία	και	μεταφέρθηκαν.	η	προσπάθεια	
κατέληξε	σε	βιοχημική	κύηση.	μετά	την	παρέλευ-
ση	τεσσάρων	μηνών,	η	ασθενής	υπεβλήθη	σε	νέο	
κύκλο	αγωγής	με	το	 ίδιο	πρωτόκολλο,	κατά	τον	
οποίο	ελήφθησαν	τέσσερα	ωάρια,	πλην	όμως	όλα	
από	τη	δεξιά	ωοθήκη.	Ένα	μόνο	ήταν	άωρο,	τα	
υπόλοιπα	τρία	γονιμοποιήθηκαν	με	iCSi	και	μετα-
φέρθηκαν	τρία	έμβρυα,	χωρίς	επιτυχία.

Στη	συνέχεια,	η	ασθενής	εντάχθηκε	στο	πρό-
γραμμα	 προεμφυτευτικού	 γενετικού	 ελέγχου,	
πρώτον,	 για	 να	 διαγνωσθεί	 το	 γενικό	ποσοστό	
ανευπλοειδιών	 και	 δεύτερον,	 για	 να	 επιλεγούν	
προς	 εμβρυομεταφορά	 τα	 ευπλοειδή	 έμβρυα,	
ώστε	να	αποφευχθεί	η	προσφυγή	στη	δωρεά	ωα-
ρίου.	η	ασθενής	υπεβλήθη	σε	μία	ακόμη	διέγερ-
ση	της	ωοθηκικής	λειτουργίας	με	το	πρωτόκολλο	
του	ανταγωνιστή	της	GnRH,	η	οποία	απέδωσε	
τέσσερα	ωάρια:	μετά	την	απομάκρυνση	των	κοκ-
κοειδών	κυττάρων,	διαπιστώθηκε	ότι	τα	ωάρια	
αυτά	βρίσκονταν	σε	μετάφαση	της	2ης	μειωτι-
κής	διαίρεσης.	διενεργήθηκε	αρχικώς	βιοψία	του	
πρώτου	πολικού	σωματίου	(βλ.	περιγραφή	της	
τεχνικής	στην	επόμενη	παράγραφο)	και	ύστερα	
iCSi.	Όλα	τα	ωάρια	γονιμοποιήθηκαν	επιτυχώς,	

εκβάλλοντας	το	δεύτερο	πολικό	σωμάτιο	εντός	
18	ωρών.	μετά	τη	βιοψία	των	δεύτερων	πολι-
κών	σωματίων,	τα	έμβρυα	τοποθετήθηκαν	εκ	νέ-
ου	σε	καλλιέργεια.	η	γενετική	ανάλυση	των	πο-
λικών	σωματίων	με	την	τεχνική	του	συγκριτικού	
γονιδιωματικού	 υβριδισμού	 με	 μικροσυστοιχίες	
DNA	(array-CGH)2	δεν	έδειξε	ανευπλοειδίες.	Την	
3η	ημέρα,	μεταφέρθηκαν	στη	μητρική	κοιλότητα	
δύο	έμβρυα	(ένα	8	κυττάρων	βαθμίδας	1	και	ένα	
6	κυττάρων	βαθμίδας	2),	τα	άλλα	δύο	(10	κυττά-
ρων,	βαθμίδας	2,	 χωρίς	θρυμματισμό)	 καταψύ-
χθηκαν	με	υαλοποίηση.3	Από	την	εμβρυομεταφο-
ρά	αυτή	δεν	επιτεύχθηκε	κύηση.

Τον	μεθεπόμενο	μήνα,	και	επειδή	ο	αριθμός	των	
κρυοσυντηρημένων	εμβρύων	κρίθηκε	ανεπαρκής,	η	
ασθενής	υπεβλήθη	σε	εξωσωματική	γονιμοποίηση	
σε	φυσικό	κύκλο,	κατά	τον	οποίο	ελήφθησαν	δύο	
ωάρια:	σε	αυτά	διενεργήθηκε	βιοψία	του	πρώτου	
πολικού	σωματίου	και	iCSi,	γονιμοποιήθηκε	δε	το	
ένα,	στο	οποίο	διενεργήθηκε	βιοψία	του	δεύτερου	
πολικού	σωματίου.	με	την	τεχνική	a-CGH	διαπι-
στώθηκε	ότι	τα	δύο	πολικά	σωμάτια	ήταν	ευπλοει-
δή.	Την	3η	ημέρα	καλλιέργειας,	το	εν	λόγω	έμβρυο	
βρισκόταν	στο	στάδιο	των	επτά	κυττάρων,	βαθ-
μίδας	2,	χωρίς	θρυμματισμό.	Αποψύχθηκαν	και	τα	
δύο	κρυοσυντηρημένα	έμβρυα	της	προηγούμενης	
προσπάθειας	 και	 διενεργήθηκε	 εμβρυομεταφορά	
των	τριών	αυτών	εμβρύων.

3.  Βιοψία πολικών σωματίων 
για γενετική ανάλυση

Στην	 προεμφυτευτική	 γενετική	 διαγνωστική,	
γενικώς,	η	προετοιμασία	των	ωαρίων	έχει	ιδιαί-
τερη	σημασία:	πρέπει	να	αφαιρεθούν	επιμελώς	
όλα	τα	κοκκοειδή	κύτταρα,	προκειμένου	να	απο-
φευχθεί	 η	 επιμόλυνση	 των	βιοψιών	 με	 μητρικό	
DNA,	 η	 δε	 γονιμοποίηση	 να	 γίνει	 με	 iCSi,	ώστε	
να	 αποφευχθεί	 η	 επιμόλυνση	 με	πατρικό	DNA	
από	 σπερματοζωάρια.	 η	 βιοψία	 του	 πολικού	
σωματίου	πραγματοποιείται	μέσω	μιας	σχισμής,	
η	οποία	διανοίγεται	στη	διαφανή	ζώνη	του	ωα-
ρίου	μηχανικά.4	Τα	υλικά	(τρυβλία,	έλαιο	υπερκά-
λυψης	καλλιεργειών,	μικροεργαλεία	κ.λπ.)	έχουν	
εκτεθεί	σε	υπεριώδη	ακτινοβολία,	ώστε	να	κατα-
στραφεί	το	εξωγενές	DNA,	ο	δε	χειριστής	οφείλει	
να	 φορά	 προστατευτικά	 μέσα	 (μάσκα,	 γάντια	
κ.λπ.),	προκειμένου	να	αποφευχθεί	επιμόλυνση	
των	δειγμάτων	με	δικό	του	DNA.
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Για	τη	βιοψία	χρησιμοποιείται	το	σύστημα	μικρο-
χειρισμού	με	αέρα	SAS-Se	 (Research	 instruments,	
ηνωμένο	Βασίλειο),	στο	οποίο	προσαρμόζονται,	
στο	ένα	χειριστήριο,	ένα	υάλινο	μικροσιφώνιο	συ-
γκράτησης	 και,	 στο	 άλλο	 χειριστήριο	 (Narishige	
HD-21	 06017),	 μία	 υάλινη	 μικροβελόνη	 μερικής	
ανατομής	 της	 διαφανούς	 ζώνης	 (partial	 zona	
dissection,	PZD)	και	ένα	μικροσιφώνιο	αναρρόφη-
σης,	εσωτερικής	διαμέτρου	15–16	μm.

Τα	ωάρια	τοποθετούνται	ανά	ένα	σε	τρυβλία	
(Falcon,	BD	Biosciences)	που	περιέχουν	σταγόνες	
15	μL	καλλιεργητικού	μέσου	HTF-10%	SPS	(SAGe,	
ηΠΑ),	οι	οποίες	υπερκαλύπτονται	με	έλαιο	πα-
ραφίνης.	Το	ώριμο	ωάριο	(που	βρίσκεται	σε	με-
τάφαση	της	2ης	μειωτικής	διαίρεσης	και	έχει	εκ-
βάλει	 το	πρώτο	πολικό	σωμάτιο)	τοποθετείται	
σε	μία	σταγόνα	καλλιεργητικού	μέσου.	Αφού	το	
ωάριο	ακινητοποιηθεί	με	μικρή	αναρρόφηση	μέ-
σω	του	μικροσιφωνίου	συγκράτησης,	με	το	πο-
λικό	 σωμάτιο	 προσανατολισμένο	 στη	 12η	ώρα	
και	ελαφρώς	εκτός	εστίασης,	η	μικροβελόνη	PZD	
εισάγεται	στη	διαφανή	ζώνη	από	την	1η–2η	ώρα	
προς	τη	10η–11η	ώρα,	διαπερνώντας	το	περιλε-
κιθικό	διάστημα	παράλληλα	με	το	τοίχωμα	του	
μικροσιφωνίου	 συγκράτησης.	 Τότε,	 ο	 χειριστής	
απελευθερώνει	 το	ωάριο	από	 το	 μικροσιφώνιο	
συγκράτησης,	ενώ	αυτό	παραμένει	καθηλωμένο	
στη	μικροβελόνη,	 και	 το	μετακινεί	προς	την	6η	
ώρα	του	πεδίου,	ώστε	η	διαφανής	ζώνη	να	έρθει	
σε	 επαφή	με	το	 εξωτερικό	τοίχωμα	του	μικρο-
σιφωνίου	συγκράτησης.	με	μικρή	πίεση	της	μι-
κροβελόνης	στο	μικροσιφώνιο	συγκράτησης,	μια	
σχισμή	πλάτους	περίπου	1	μm	διανοίγεται	στη	
διαφανή	 ζώνη	 και	 το	ωάριο	 απελευθερώνεται.	
Στη	συνέχεια,	το	ωάριο	ακινητοποιείται	εκ	νέου,	
εστιάζοντας	στο	πολικό	σωμάτιο	και	προσανα-
τολίζοντάς	το	κατά	τη	2η	ώρα,	το	μικροσιφώνιο	
αναρρόφησης	 εισάγεται	 διά	μέσου	της	σχισμής	
στο	περιλεκιθικό	διάστημα	και	η	βιοψία	πραγμα-
τοποιείται	με	μικρή	αναρρόφηση.

Στη	 συνέχεια,	 το	 πολικό	 σωμάτιο	 μεταφέρε-
ται	σε	σωληνάριο	μικροφυγοκέντρου	που	περι-
έχει	 2,5	 μL	 ρυθμιστικού	 διαλύματος	 φωσφορι-
κών	(PBS),	μέσω	ειδικού	στείρου	μικροσιφωνίου	
(Ινστιτούτο	RGi,	Σικάγο,	ηΠΑ),	μέσα	σε	ελάχιστο	
όγκο	(περίπου	0,5	μL)	καλλιεργητικού	μέσου.	Ένα	
δεύτερο	μικροσιφώνιο	χρησιμοποιείται	για	τη	με-
ταφορά	παρόμοιου	όγκου	μέσου	σε	άλλο	σωλη-

νάριο	μικροφυγοκέντρου	(αρνητικός	μάρτυρας).	
Τα	δύο	δείγματα	παραδίδονται	στο	εργαστήριο	
μοριακής	γενετικής	για	ανάλυση	με	την	τεχνική	
a-CGH,	η	οποία	έχει	περιγραφεί.5

Για	τη	βιοψία	του	δευτέρου	πολικού	σωματίου	
των	 διπλοειδών	 ζυγωτών	 ακολουθείται	 παρό-
μοια	 τεχνική,	 χρησιμοποιείται	 δε	 η	 υπάρχουσα	
σχισμή	στη	διαφανή	ζώνη.

4. Έκβαση

ο	προσδιορισμός	 της	 β-χοριακής	 γοναδοτρο-
πίνης	την	14η	ημέρα	μετά	την	εμβρυομεταφορά	
έδειξε	την	παρουσία	κυήματος	(400	miU/mL).	η	
κύηση	 επιβεβαιώθηκε	 με	 διακολπικό	 υπερηχο-
γράφημα	στις	οκτώ	εβδομάδες	(οπότε	διαπιστώ-
θηκε	η	παρουσία	δύο	σάκκων	κυήσεως	σε	ενδο-
μήτρια	θέση,	με	εμβρυϊκά	στοιχεία	και	καρδιακή	
λειτουργία	σε	αμφότερα	τα	έμβρυα)	και	εξελίσ-
σεται	ομαλά.

5. Συζήτηση

Στην	παρούσα	μελέτη	περίπτωσης	ανακοινώ-
νεται	 η	πρώτη	 επίτευξη	 εξελισσόμενης	 κύησης	
στην	 Ελλάδα	 ύστερα	 από	 βιοψία	 πολικών	 σω-
ματίων	και	προεμφυτευτικό	γενετικό	έλεγχο	με	
a-CGH.	 Περιγράφεται	 διεξοδικά	 η	 τεχνική	 της	
βιοψίας	πολικών	σωματίων,	δεδομένου	ότι	η	τε-
χνική	της	γενετικής	ανάλυσης	με	a-CGH	έχει	ήδη	
περιγραφεί.5

οι	πιο	συχνά	εφαρμοζόμενες	τεχνικές	προεμ-
φυτευτικού	ελέγχου	είναι	η	βιοψία	πολικών	σω-
ματίων6,7	και	η	βιοψία	βλαστομεριδίου.8	Το	πλε-
ονέκτημα	 της	βιοψίας	πολικών	σωματίων	 είναι	
ότι	 αυτά	 δεν	 χρησιμεύουν	 στην	 εμβρυογένεση,	
οπότε	 η	 βιοψία	 δεν	 αφαιρεί	 χρήσιμο	 βιολογικό	
υλικό	από	το	 έμβρυο.	μάλιστα,	η	 διάνοιξη	της	
διαφανούς	 ζώνης	 με	 μηχανικό	 τρόπο	 αντί	 της	
χρήσης	LASeR9	επιτρέπει	την	ασφαλή	βιοψία	και	
των	 δύο	 πολικών	 σωματίων	 από	 την	 ίδια	 σχι-
σμή.	Παρά	το	γεγονός	ότι	για	τον	ολοκληρωμέ-
νο	έλεγχο	του	εμβρύου	απαιτείται	διπλή	βιοψία,	
η	τεχνική	αυτή	παρέχει	τη	δυνατότητα	ελέγχου	
του	γονιδιώματος	αποφεύγοντας	την	αφαίρεση	
ενός	 βλαστομεριδίου	 σε	 μεταγενέστερο	 στάδιο	
ανάπτυξης.	 Το	 μειονέκτημα	 της	 μεθόδου	 είναι	
ότι,	 επειδή	προέρχονται	από	το	ωάριο,	τα	πο-
λικά	 σωμάτια	 δεν	 χορηγούν	 πληροφορίες	 για	



ΙΑΤΡΙΚη	100,	2011	 ΒΙοΨΙΑ	ΠοΛΙΚΩΝ	ΣΩμΑΤΙΩΝ	ΚΑΙ	a-CGH	 61

την	 πατρική	 συμβολή	 στις	 ανευπλοειδίες	 του	
εμβρύου	ή	για	μετα-ζυγωτικές	χρωμοσωματικές	
ανωμαλίες	(αυτές	μπορεί	να	παρατηρηθούν	έως	
και	σε	ποσοστό	30%	των	εμβρύων).10	η	βιοψία	
βλαστομεριδίου,	από	την	πλευρά	της,	επιτρέπει	
μεν	 τη	συλλογή	των	 εν	 λόγω	πληροφοριών	 για	
την	πατρική	συμβολή,	έχει	όμως	δύο	σημαντικά	
μειονεκτήματα:	πρώτον,	τα	βλαστομερίδια	απο-
τελούν	μέρος	του	εμβρύου	και	επομένως	η	αφαί-
ρεση	ενός	βλαστομεριδίου	μπορεί	να	επηρεάσει	
την	εμβρυική	ανάπτυξη.11	δεύτερον,	η	ανάλυση	
ενός	 μόνον	 βλαστομεριδίου	 ενέχει	 τον	 κίνδυνο	
εσφαλμένου	αποτελέσματος12	 λόγω	του	φαινο-
μένου	του	μωσαϊκισμού	 (είναι	γνωστό	ότι	υψη-
λό	ποσοστό	των	εμβρύων	έχουν	μωσαϊκή	χρω-
μοσωματική	 σύσταση).13	 Τέλος,	 η	 εναλλακτική	
λύση	της	βιοψίας	κυττάρων	του	τροφοεξωδέρ-

ματος	από	έμβρυο	στο	στάδιο	της	βλαστοκύστε-
ως,	επιτρέπει	μεν	την	αποφυγή	της	αφαίρεσης	
χρήσιμου	εμβρυικού	υλικού,14	προϋποθέτει	όμως	
την	ανάπτυξη	βλαστοκύστεων	(κάτι	που	συχνά	
δεν	είναι	εφικτό	σε	γυναίκες	μεγαλύτερης	ηλικίας,	
στις	οποίες	πρωτίστως	στοχεύει	ο	προεμφυτευ-
τικός	έλεγχος),	ενώ	εισάγει	και	ένα	υποχρεωτικό	
επιπρόσθετο	βήμα	κατάψυξης	και	κρυοσυντήρη-
σης	των	βλαστοκύστεων,	προκειμένου	να	δοθεί	
χρόνος	για	τη	γενετική	ανάλυση,	αυξάνοντας	τον	
κίνδυνο	 απώλειας	 ενός	 φυσιολογικού	 εμβρύου	
κατά	την	απόψυξη.

Συνεπώς,	η	διεθνώς	προτεινόμενη	ορθή	πρα-
κτική2	 είναι	 η	 βιοψία	 αμφοτέρων	 των	πολικών	
σωματίων,	η	οποία	και	 εφαρμόσθηκε	στην	πα-
ρούσα	μελέτη.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Το σύνδρομο της Λαίδης Windermere 
αποτελεί μια ασυνήθη νοσολογική οντότητα, η οποία 
εμφανίζεται ως λοίμωξη του κατώτερου αναπνευ
στικού προκαλούμενη από το Mycobacterium vium 
complex (MAC), η οποία αφορά αποκλειστικά τη 
γλωσσίδα και τον μέσο λοβό και συνοδεύεται από 
βρογχεκτασίες της αντίστοιχης περιοχής. Το σύν
δρομο αυτό προσβάλλει κυρίως ηλικιωμένους, μη 
καπνιστές, με προτίμηση στο γυναικείο φύλο και με 
ελεύθερο ιστορικό εκ του αναπνευστικού. Αρχικά 
η νόσος θεωρήθηκε αποκλειστική των ανοσοκατα
σταλμένων και των ασθενών με καταστροφή της 
αρχιτεκτονικής του πνευμονικού παρεγχύματος. 
Παρουσιάζουμε μια διαβητική ασθενή 80 ετών, μη 
καπνίστρια, η οποία προσήλθε στην κλινική μας 
αναφέροντας αιμόφυρτα πτύελα από δεκαπενθημέ
ρου χωρίς συνοδό δύσπνοια, πυρετική κίνηση, απώ
λεια σωματικού βάρους ή λοιπή συμπτωματολογία 
στην οποία διαγνώσθηκε το σύνδρομο της λαίδης 
Windermere.
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ABSTRACT  Lady Windermere’s Syndrome is a rather 
rare pathological entity presenting as a lower respirato
ry tract infection caused by the Mycobacterium avium 
complex (MAC), affecting exclusively either the right 
mid lobe or the lingular segment of the left lobe and 
bronchiectasis of the infected region. The syndrome 
affects elderly, non smoking women with unremark
able history of the respiratory system. Originally was 
considered to be an immunocompromised oriented 
pathology. We present the case of an 80 yearold dia
betic female patient, nonsmoker, who was admitted 
to the hospital because of hemoptysis, with a discharge 
diagnosis of the Lady Windermere’s syndrome.
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1. Εισαγωγή 

Το	 σύνδρομο	 της	 Λαίδης	Windermere	 (σ.	 LW)	
εμφανίζεται	 ως	 λοίμωξη	 του	 κατώτερου	 ανα-
πνευστικού	της	γλωσσίδας	ή	του	μέσου	λοβού	με	
συνοδές	βρογχεκτασίες	της	αντίστοιχης	περιοχής	
και	 συνήθως	φυσιολογική	 ακτινογραφία	 θώρα-
κος.	Το	σύνδρομο	αφορά	συχνότερα	σε	γυναίκες,	
λευκής	φυλής,	ηλικιωμένες,	μη	καπνίστριες,	χω-
ρίς	πνευμονική	νόσο.	Έχουν	γίνει	αναφορές	για	
περιστατικά	με	συνοδό	σκολίωση,	θώρακα	υπο-
δηματοποιού	(pectus	excavatum)	και	πρόπτωση	
της	μιτροειδούς	βαλβίδας.1

Ως	υπεύθυνο	 λοιμογόνο	 του	συνδρόμου	ανα-
γνωρίστηκε	 το	 Mycobacterium avium complex 
(MAC),	παράγοντας	ο	οποίος	θεωρούνταν	μέχρι	
τότε	 αποκλειστικός	 των	 ανοσοκατασταλμένων	
και	των	ασθενών	με	καταστροφή	της	αρχιτεκτο-
νικής	του	πνευμονικού	παρεγχύματος.

2. Περιγραφή περιπτώσεως

Παρουσιάζουμε	μία	ασθενή	80	ετών,	μη	καπνί-
στρια,	 με	 ιστορικό	 σακχαρώδους	 διαβήτου	 και	
αρτηριακής	υπέρτασης,	η	οποία	προσήλθε	στην	
κλινική	 μας	 αναφέροντας	 αιμόφυρτα	 πτύελα	
από	 δεκαπενθημέρου	 χωρίς	 συνοδό	 δύσπνοια,	
πυρετική	κίνηση,	απώλεια	σωματικού	βάρους	ή	
λοιπή	συμπτωματολογία.	η	ασθενής	είχε	λάβει	
αντιμικροβιακή	 αγωγή	 (κλαριθρομυκίνη)	 χωρίς	
βελτίωση	των	συμπτωμάτων.	δεν	αναφέρει	τα-
ξίδι	στο	εξωτερικό	το	τελευταίο	έτος.

Κατά	 την	 κλινική	 εξέταση	 η	 ασθενής	 παρου-
σίαζε	 μη	 μουσικούς	 ρόγχους	 δεξιού	 πνεύμονα,	
ενώ	 η	ακτινογραφία	 θώρακος	ανέδειξε	πυκνω-
τικά	στοιχεία	στο	δεξιό	μέσο	πνευμονικό	πεδίο.	
διενεργήθηκε	αξονική	τομογραφία	θώρακος	από	
την	οποία	προέκυψαν	περιοχές	αυξημένης	θολε-
ρότητας	στο	πρόσθιο	 και	 κορυφαίο	τμήμα	του	
δεξιού	 άνω	 λοβού	 καθώς	 και	 ατελεκτασία	 του	
μέσου	λοβού	με	συνοδές	βρογχεκτασίες	(εικ.	1).

ο	εργαστηριακός	έλεγχος	δεν	είχε	ιδιαίτερα	ευ-
ρήματα	πλην	ήπιας	αύξησης	της	τιμής	του	σακ-
χάρου	(133	mg/dL).	η	άμεση	χρώση	Ziehl-Nielsen	
για	 β-Koch	 ήταν	 αρνητική	 σε	 δύο	 διαφορετικά	
δείγματα	 και	 η	 ασθενής	 υπεβλήθη	 σε	 βρογχο-
σκοπικό	έλεγχο	που	ανέδειξε	εικόνα	οστεοποιού	
τραχειοβρογχοπάθειας	 χωρίς	 άλλα	 ευρήματα.	

Tα	 αποσταλλέντα	 υλικά	 της	 βρογχοσκόπησης	
(κυτταρολογική	και	καλλιέργεια	για	κοινά	μικρό-
βια)	 ήταν	αρνητικά.	η	 χρώση	Ziehl-Nielsen	 για	
β-Koch	 ήταν	 αρνητική	 ενώ	 η	 καλλιέργεια	 κατά	
Lowenstein-Jensen	(LJ)	ανέδειξε	50–100	αποικίες	
M. intracellulare,	ανθεκτικό	σε	όλα	τα	πρωτεύο-
ντα	 και	 δευτερεύοντα	 αντιφυματικά	φάρμακα.	
Να	 σημειώσουμε	 εδώ	 ότι	 οι	 καλλιέργειες	 των	
πτυέλων	απέβησαν	τελικά	αρνητικές.

η	ασθενής	παρακολουθείται	έκτοτε	με	νέες	CT	
θώρακος	 με	 μικρή	 αρχικά	 επιδείνωση	 και	 στα-
θεροποίηση	 της	 ακτινολογικής	 εικόνας	 στη	 συ-
νέχεια.	δεν	έλαβε	θεραπεία	λόγω	της	απόλυτης	
ανθεκτικότητας	 του	 στελέχους	 σε	 συνδυασμό	
με	την	καλή	σχετικά	κλινική	κατάσταση	και	την	
προχωρημένη	ηλικία	της.	

3. Συζήτηση

Το	MAC	 βρίσκεται	 κυρίως	 σε	 φυσικά	 ύδατα,	
δεξαμενές	 υδάτων	 και	 στο	 χώμα.	δεν	 έχει	 δια-
πιστωθεί	 μολυσματική	 μετάδοση	 μεταξύ	 των	
ανθρώπων.	 Το	 1992	 οι	 Reich	 και	 Johnson	 ανα-
σκόπησαν	 29	 περιστατικά	 των	 προηγούμενων	
12	ετών,	με	λοίμωξη	κατώτερου	αναπνευστικού	
από	MAC	και	παρατήρησαν	6	περιπτώσεις	που	
αφορούσαν	 αποκλειστικά	 και	 μόνο	 σε	πνευμο-
νία	είτε	της	γλωσσίδας	είτε	του	μέσου	λοβού	και	
βρογχεκτασίες	της	αντίστοιχης	περιοχής.	Όλες	
οι	περιπτώσεις	αφορούσαν	γυναίκες	τρίτης	ηλι-
κίας	χωρίς	ακτινολογικά	ευρήματα	στην	ακτινο-

Eικόνα 1.	Aτελεκτασία	με	συνοδές	βρογχεκτασίες	του	δεξιού	μέσου	λοβού
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γραφία	θώρακος.	οι	ερευνητές	οδηγήθηκαν	στο	
συμπέρασμα	ότι	επρόκειτο	για	μια	ξεχωριστή	νο-
σολογική	οντότητα.	Το	σύνδρομο	πήρε	το	όνομα	
Lady	Windermere	 από	 ηρωίδα	 μυθιστορήματος	
του	 Oscar	 Wilde	 (κυρία	 της	 υψηλής	 κοινωνίας	
για	τις	οποίες	η	απόχρεμψη	δεν	ήταν	αποδεκτή	
–“Ladies	don’t	spit”),	υπογραμμίζοντας	τον	ρόλο	
της	 εσκεμμένης	 καταστολής	 της	 απόχρεμψης	
στην	παθογένεια	της	νόσου.	οι	ερευνητές	πρό-
τειναν	την	εσκεμμένη	κατακράτηση	του	αντανα-
κλαστικού	του	βήχα	και	κατά	συνέπεια	την	μει-
ωμένη	φυσιολογική	 βρογχική	 τουαλέτα	ως	πα-
θοφυσιολογικό	μηχανισμό	του	συνδρόμου.2	Αυτή	
η	υπόθεση	φαίνεται	να	επιβεβαιώνεται	και	από	
άλλες,	πιο	πρόσφατες,	μελέτες.

Αρκετές	 θεωρίες	 προσπαθούν	 να	 εξηγήσουν	
την	προτίμηση	του	MAC	για	τον	δεξιό	μέσο	λοβό	
και	τη	γλωσσίδα.	Κάποιες	θεωρίες	αναφέρονται	
στην	ανατομική	θέση	των	περιοχών	αυτών	που	
τις	καθιστά	μειωμένου	αερισμού	–πιθανόν	λόγω	
και	του	αυξημένου	μήκους	των	αεροφόρων	οδών	
τους–	 γεγονός	 που	 ευνοεί	 την	 ανάπτυξη	 του	
μυκοβακτηριδίου.3,4	 Άλλοι	 ερευνητές	 εστιάζουν	
στην	παρεμπόδιση	της	απέκκρισης	των	πτυέλων	
που	προκύπτει	μηχανικά,	από	τους	κραδασμούς	
της	καρδιακής	λειτουργίας.	

Επίσης	 στην	 παθογένεια	 της	 νόσου	 πιθανόν	
εμπλέκονται	 και	 κάποιοι	 ανοσολογικοί	 μηχανι-
σμοί.	Αυτό	προκύπτει	από	την	παρατήρηση	ότι	
κοινά	φαινοτυπικά	χαρακτηριστικά	των	ασθενών	
με	MAC	 (π.χ.	ψηλός	και	 λεπτός	σωματότυπος,	
σκολίωση,	 θώρακας	 υποδηματοποιού	 (pectus	
excavatum)	και	πρόπτωση	της	μιτροειδούς	βαλ-
βίδας)	απαντώνται	και	σε	νόσους	του	κολλαγό-
νου	(σ.	Marfan,	σ.	ig-e	υπερέκκρισης).4,5,7–10

ορισμένες	μελέτες	πιθανολογούν	ενεργό	ρόλο	
του	διαβιβαστή	11A1	ή	αλλιώς	natural	resistance-
associated	macrophage	protein	1	(NRAMP1),	ενός	
μεταφορέα	κατιόντων	της	μεμβράνης	του	λυσο-
σώματος	των	κυττάρων.11

Σε	ιστολογικά	παρασκευάσματα	βιοπτικού	υλι-
κού	ασθενών	με	σ.	LW,	ανευρέθησαν	κοκκιώμα-
τα	επιθηλιοειδών	κυττάρων	με	λεμφοκυτταρικές	
διηθήσεις,	που	αφορούσαν	κυρίως	στο	τοίχωμα	
των	κεντρικών	βρογχιολίων	και	ορισμένες	φορές	
παρουσίαζαν	πολυποδοειδείς	προσεκβολές	στον	

ενδοαυλικό	 χώρο.	οι	 αλλοιώσεις	 αυτές	 τείνουν	
προς	τους	κεντρικότερους	αεραγωγούς	προκα-
λώντας	ατροφία	των	λείων	μυικών	 ινών,	χαλά-
ρωση	του	τοιχώματος	και	τελικά	βρογχιολεκτα-
σιές.

Τις	 περισσότερες	 φορές	 οι	 ασθενείς	 εμφανί-
ζουν	αποφρακτικού	τύπου	σπιρομέτρηση,	 ενώ	
υπάρχει	μια	προτίμηση	της	νόσου	για	τα	άτομα	
με	άσθμα.12–15

η	Αμερικανική	 Εταιρεία	Θώρακος	 (ATS)	 και	 η	
Αμερικανική	 Εταιρεία	 Λοιμωδών	 Νόσων	 (iDSA)	
έχουν	από	κοινού	θεσπίσει	κριτήρια	για	την	έγκυ-
ρη	διάγνωση	της	νόσου.3	Αυτά	περιλαμβάνουν:

3.1. Κλινικά κριτήρια 

1.		Συμπτώματα	εκ	του	αναπνευστικού,	οζιδιακές	
πυκνώσεις	ή	κοιλοτικές	εξεργασίες	στην	ακτι-
νογραφία	 θώρακος	 ή	 πολυεστιακές	 βρογχε-
κτασίες	με	πολλαπλά	οζίδια	στην	αξονική	το-
μογραφία	θώρακος	υψηλής	ευκρίνειας.

2.		Κατάλληλο	αποκλεισμό	λοιπών	διαγνώσεων.

3.2. Μικροβιολογικά κριτήρια

1.		Θετικές	 καλλιέργειες	 πτυέλων	 από	 τουλάχι-
στον	δύο	διαφορετικά	δείγματα.	(Σε	περίπτω-
ση	που	τα	πρώτα	δείγματα	δεν	ήταν	διαγνω-
στικά	συστήνεται	επανάληψη)	ή

2.		Θετικές	 καλλιέργειες	 από	 τουλάχιστον	 ένα	
δείγμα	βρογχοκυψελιδικού	εκπλύματος	ή	βρογ-
χικών	εκκρίσεων	ή

3.		διαβρογχική	ή	άλλη	βιοψία	πνεύμονα	με	ιστο-
παθολογικά	 ευρήματα	 ενδεικτικά	μυκοβακτη-
ριδίου	 (κοκκιωματώδης	 φλεγμονή	 ή	 θετική	
χρώση	για	οξεάντοχα)	και	θετική	καλλιέργεια	
για	μη	φυματιώδες	μυκοβακτηρίδιο	 (μΦμ)	ή	
βιοψία	ενδεικτική	για	μυκοβακτηρίδιο	(κοκκιω-
ματώδης	φλεγμονή	ή	θετική	χρώση	για	οξεά-
ντοχα)	και	ένα	ή	περισσότερα	θετικά	δείγματα	
καλλιεργειών	πτυέλων	ή	βρογχικών	εκκρίσεων	
για	μΦμ

4.		Ασθενείς	 ύποπτοι	 για	 λοίμωξη	από	μΦμ,	οι	
οποίοι	δεν	πληρούν	τα	κριτήρια	πρέπει	να	πα-
ρακολουθούνται	μέχρι	να	τεθεί	ή	να	αποκλει-
σθεί	με	βεβαιότητα	η	διάγνωση.
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με	τη	διάγνωση	της	νόσου	οι	ασθενείς	δεν	είναι	
πάντα	υποψήφιοι	για	θεραπεία.	η	απόφαση	βα-
σίζεται	στην	εκτίμηση	του	κινδύνου	και	του	οφέ-
λους	των	ασθενών	(όπως	και	στη	δική	μας	περί-
πτωση).	Εδώ	θα	πρέπει	να	αναφέρουμε	κάποιες	
ιδιαιτερότητες	του	MAC	αλλά	και	 των	άτυπων	
μυκοβακτηριδίων	γενικότερα.	Τα	άτυπα	μυκοβα-
κτηρίδια	παρουσιάζουν	αυξημένη	ανθεκτικότητα	
στα	περισσότερα	κλασικά	αντιφυματικά	φάρμα-
κα.	οι	in vitro	και	οι	in vivo	ευαισθησίες	διαφέρουν	
ενώ	η	ανθεκτικότητα	στις	μακρολίδες	είναι	κακός	
προγνωστικός	παράγοντας.	Τέλος,	παρόλη	την	
ανθεκτικότητα	που	προαναφέρθηκε,	 επισημαί-

νουμε	ότι	είναι	σπάνιες	οι	βιβλιογραφικές	αναφο-
ρές	 πoλυ-ανθεκτικότητας,	 όπως	 καταγράφηκε	
στη	δική	μας	περίπτωση.	

Προτεινόμενο	θεραπευτικό	σχήμα	είναι	ο	συν-
δυασμός	 κλαριθρομυκίνης	 (1000	mg)	 ή	 αζιθρο-
μυκίνης	 (500	mg)	 με	 ριφαμπικίνη	 (600	mg)	 και	
εθαμβουτόλη	(25	mg/kg)	χορηγούμενος	τρεις	φο-
ρές	εβδομαδιαίως,	αν	και	στη	χώρα	μας	συνήθως	
χρησιμοποιούνται	 ημερήσια	 σχήματα.	 Στόχος	
της	 θεραπείας	 είναι	 οι	 αρνητικές	 καλλιέργειες	
πτυέλων	για	12	συναπτούς	μήνες.	Εναλλακτικά,	
χειρουργική	εξαίρεση	μπορεί	να	προταθεί	σε	επι-
λεγμένες	περιπτώσεις.3
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1. Εισαγωγή

οι	Αρχαίοι	Έλληνες	ιστοριογράφοι	δεν	ήταν	δυ-
νατό	να	μην	αναφερθούν	και	στην	ιατρική.1	μέσω	
της	αποδελτίωσης	των	έργων	τους,	καταγράφο-
νται	η	ιατρική	της	εποχής	τους,	οι	γνώσεις	φαρ-
μακολογίας,	αλλά	και	οι	ασθένειες	με	τα	κλινικά	
τους	συμπτώματα.	Έτσι,	τα	ιστορικά	κείμενα	με-
τατρέπονται	σε	μικρά	λεξικά	ιατρικής,	από	όπου	
αντλούμε	πολύτιμες	πληροφορίες.

2. Η Ιατρική του Φερεκύδους του Συρίου

ο	 Φερεκύδης	 ο	 Σύριος	 (εικ.	 1)	 πιθανολογεί-
ται	ότι	έζησε	και	ήκμασε	στα	μέσα	του	Ζ΄	αιώνα	
π.Χ.2,3	Φαίνεται	ότι	ήταν	μαθητής	του	Πιττακού4	
ή	του	Πυθαγόρου.5	Έζησε	στη	Σύρο,	τη	Σάμο	και	
την	 Έφεσο.	 Επισκέφθηκε	 πολλές	 πόλεις,	 όπως	
τη	μεσσήνη,	την	ολυμπία,	τη	Σπάρτη	και	τους	
δελφούς.	Θεωρείται	ότι	είναι	ο	πρώτος	που	έγρα-
ψε	βιβλίο	σε	πεζό	λόγο,	που	λεγόταν	«Θεοκρασία 
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ή Θεογονία, ή Θεολογία, ή Επτάχυμος»,	σε	ιωνική	
διάλεκτο	και	σε	ύφος	αινιγματικό	και	αλληγορικό.	
υπήρξε	 μεγάλος	 κοσμολόγος,	 ενώ	 είχε	 γνώσεις	
ιατρικής,	τις	οποίες	όπως	σχεδόν	όλοι	οι	διαλογι-
στές	τις	συνδύαζε	με	τη	φιλοσοφία.6

Θεωρούσε	ότι	το	«ύδωρ είναι η αρχή των όλων»,	
το	οποίο	αποκαλούσε	«χάος»,6	και	ότι	ο	υλικός	κό-
σμος	συνίσταται	από	αρχέγονα	βασικά	στοιχεία	
(αιθήρ, πυρ, αήρ, ύδωρ και γη).4,7,8	 Αναφέρεται	
ότι	είναι	ο	πρώτος	που	μίλησε	περί	«μετεμψυχώ-
σεως».4	Από	τη	μελέτη	των	αποσπασμάτων	του	
διαφαίνεται	ότι	ο	Φερεκύδης	ήταν	μύστης	των	ορ-
φικών	δοξασιών,	γαλουχήθηκε	στον	εκλεκτικισμό	
και	 διαπλάστηκε	στον	ασκητισμό.	ο	Φερεκύδης	
εισάγει	 την	 πολλαπλότητα	 στην	 κοσμολογική	
θεώρηση,	 ενώ	 και	 η	 στοιχειακή	 θεωρία	 δεν	 τον	
αφήνει	αδιάφορο.	Πρεσβεύει	τη	θεωρία	που	υπο-
στηρίζει	την	παρατήρηση	και	τον	πειραματισμό.	

η	μελέτη	των	μεταβολών	του	οργανισμού	και	της	
ψυχής,	αλλά	και	η	ταξινόμησή	τους	σύμφωνα	με	
ορισμένους	 κανόνες	 που	 προέρχονται	 από	 τη	
μακροχρόνια	 παρατήρηση,	 αποτέλεσαν	 γι’	 αυ-
τόν	θεμέλιο	λίθο	για	την	εξήγηση	των	παθήσεων.	
υποστηρίζει	πως	οι	περί	θεών	και	κόσμου	δοξα-
σίες	του	ομήρου,	του	ησιόδου	και	των	ορφικών	
ακολουθούν	την	οδό	της	 επιστημονικής	μελέτης	
και	πως	ο	πέπλος	του	μυστηρίου	ανασύρεται	μέ-
σω	της	αλληγορίας	που	χρησιμοποιείται	ευρέως	
στον	γραπτό	λόγο	της	εποχής.

η	μελέτη	 για	 την	 ύπαρξη	 των	 όντων	 και	 των	
μεταβολών	 τους	 αποτελεί	 το	 πρώτο	 βήμα	 της	
ενατένισης	της	 ιατρικής,	μέσω	της	 ιατρικής	πα-
ρατήρησης	 και	 της	 εμπειρίας.	 Ταξιδεύοντας	 σε	
πολλές	 περιοχές,	 πιθανώς	 αποτέλεσε	 και	 τον	
πρώτο	 δάσκαλο	 της	 οργανωμένης	 παράθεσης	
των	συμπτωμάτων	των	παθήσεων.	Είναι	λοιπόν	
εξαιρετικά	πιθανόν	η	πρώτη	θέση	να	ανήκει	στον	
Φερεκύδη	και	όχι	στους	μιλησίους	Φιλοσόφους,	
οι	 οποίοι	 θεωρούνται	 αυτοί	που	 εισήγαγαν	 την	
παρατήρηση	για	την	εξέλιξη	και	καταγραφή	της	
ιατρικής.9

3. Ηρόδοτος ο Αλικαρνασσεύς

Από	τις	ιστορίες	του	ηροδότου	του	Αλικαρνασ-
σέως	 (εικ.	 2)	 (484–425	π.Χ.)	 πληροφορούμαστε	
για	 την	 Ιατρική	 των	 Αιγυπτίων,	 των	 Περσών	
(Βαβυλωνίων)	και	των	Σκυθών.10

ο	ηρόδοτος,	όπως	και	άλλοι	συγγραφείς,11	ανα-
φέρει	ότι	σε	παλιές	εποχές	οι	πάσχοντες	ζητού-
σαν	τη	συνδρομή	κάθε	ανθρώπου	και	για	τον	λόγο	
αυτό	«εξετίθεντο»	στους	δρόμους	ώστε	να	λαμ-
βάνουν	συμβουλές	από	τους	διαβάτες,	απ’	όσους	
τυχόν	είχαν	περάσει	τη	συγκεκριμένη	νόσο	ή	γνώ-
ριζαν	κάτι	σχετικά	με	αυτή.	Περιγράφοντας	την	
Ιατρική	των	Ελλήνων,	αναφέρει	τους	ακόλουθους	
μυθικούς	ιατρούς:	τον	μελάμποδα,	τον	Τροφώνιο,	
τον	Άπι,	τον	Λίνο,	τον	Κένταυρο	Χείρωνα.	Περι-
γράφει	όμως	και	τον	βίο	νεωτέρων	ιατρών	όπως	
του	 Αβάρεως	 του	 Σκύθου,	 του	 Ζαμόλξιδος	 του	
Θρακός,	του	Καλλιφώντος	Κνιδίου	καθώς	και	του	
διάσημου	γιου	του	δημοκίδους.	διακρίνει	διάφο-
ρες	 κατηγορίες	 ιατρών	όπως	οι	Περιοδευτές,	 οι	
δημοτικοί	και	οι	Στρατιωτικοί,	τονίζοντας	ότι	κα-
λύτεροι	ιατροί	στην	Ελλάδα	ήταν	οι	Κροτωνιάτες	
και	δεύτεροι	οι	Κυρηναίοι.12	

Εικόνα 1.	ο	Φερεκύδης.	Εικόνα	από	το	βιβλίο	του	H.S. Schibli, Pherekydes	of	
Syros,	Clarendon	Press	Oxford	(1990),	σελ.	48
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Αναφέρεται	στην	πρώτη	περιγραφόμενη	μυθο-
λογική	 εμφύτευση	 εμβρύου,	 του	 διονύσου	 στο	
μηρό	 του	 διός.	 Σύμφωνα	 με	 τον	 Πολυδεύκη,	
πρώτος	 ο	 ηρόδοτος	 χρησιμοποιεί	 τον	 Ιωνικό	
όρο	 «νεογνόν».13	 Καθoρίζει	 ως	 όριο	 βιωσιμότη-
τας	του	εμβρύου	τον	έβδομο	μήνα	της	κυήσεως.	
Κατά	τον	ΣΤ΄	αιώνα	π.Χ.	ο	Βασιλιάς	της	Σπάρτης	
Αρίστωνας,	 ο	 οποίος	 κατά	 τη	 μαρτυρία	 του	
ηροδότου,	αφού	παντρεύτηκε	δύο	φορές	και	δεν	
απόκτησε	τέκνα,	πήρε	ως	τρίτη	του	σύζυγο	τη	
γυναίκα	 του	φίλου	 του	Αγήτου.	Πριν	 όμως	πε-
ράσουν	δέκα	σεληνιακοί	μήνες	γέννησε	γιο,	 τον	
δημάρατον.	ο	Αρίστων	μόλις	έμαθε	τον	τοκετό	
του	γιου	του:	«Γνωρίζοντας ακριβώς τον χρόνο 
που παντρεύτηκε και μετρώντας τους μήνες, δή-
λωσε κατηγορηματικά: δεν μπορεί να είναι δικό 
μου παιδί».	Όταν	 όμως	πέθανε	 ο	 Αρίστων	 και	
έγινε	βασιλιάς	ο	δημάρατος	επιθυμώντας	να	δι-
αλευκάνει	το	μυστήριο	της	γέννησής	του,	θυσιά-
ζει	κάποια	μέρα	ένα	βόδι	στον	«Έρκειον Δία»	και	
προσκαλεί	αμέσως	τη	μητέρα	του.	Όταν	έφθασε	
αυτή,	έχοντας	στα	χέρια	του	ακόμη	τα	σπλάγχνα	
του	θύματος,	την	παρακαλεί	στο	όνομα	του	δία	
να	πει	σ’	αυτόν	την	αλήθεια	και	να	του	γνωστο-
ποιήσει	ποιος	 ήταν	 ο	πατέρας	 του.	η	 γυναίκα	

του	Αρίστωνος	την	κρίσιμη	και	πράγματι	τραγική	
αυτή	στιγμή,	αφού	ορκίζεται	ενώπιον	του	θεού	
και	του	γιου	της	λέγει	«Οι εχθροί σου, απάντησε 
στον γιο της, σε κατηγορούν, επειδή γεννήθηκες 
πριν περάσουν δέκα μήνες από τον γάμο μου με 
τον πατέρα σου. Είναι γνωστόν, όμως, πως οι 
γυναίκες γεννούν και τον ένατο και τον έβδομο. 
δηλαδή δεν φτάνουν όλες μέχρι το τέλος του δέ-
κατου μήνα. Εγώ σε γέννησα, παιδί μου, στους 
επτά μήνες... Απόδειξη άλλη δεν έχω να αναφέ-
ρω για τη γέννησή σου. Ορκίζομαι ότι σου λέγω 
την όλη αλήθεια».14

ο	ηρόδοτος	διακρίνει	σαφώς	τα	πρόωρα	από	
τα	τελειόμηνα,	περιγράφει	τη	γέννηση	διδύμων	
και	κάνει	αναφορά	στην	«τίτθη»	δηλαδή	την	τρο-
φό	των	νεογνών.	Αναφέρει	ότι	οι	Αιγύπτιες	που	
είναι	 πολύγονες,	 γεννούν	 περισσότερα	 τέρατα	
από	τις	άλλες	γυναίκες.	Καταγράφει	την	έκθεση	
νεογνών,	την	αγοροπωλησία	παιδιών	καθώς	και	
τη	θανάτωση	παιδιών	σε	ανθρωποθυσίες.	ομιλεί	
περί	«Περιτομής»,	«Δυσεντερίας»,	eπιληψίας	«ιε-
ρής νούσου»,	 Λεύκης	 «Αλφοί»,	 «Θεραπευτικής 
Οδόντων»	και	«Μανίας».15

Περιγράφει	 τη	 θεραπεία	 της	 Ατόσσης,	 θυγα-
τέρας	του	Κύρου	και	γυναίκας	του	δαρείου	από	
ελκωμένο	φύμα	του	μαστού.	Το	σχετικό	και	 λί-
αν	ενδιαφέρον	χωρίο	έχει	ως	εξής:	«Στον μαστό 
της Ατόσσης, που ήταν κόρη του Κύρου και σύ-
ζυγος του Δαρείου, σχηματίσθηκε ένα απόστη-
μα, το οποίο έπειτα έσπασε και ξαπλωνόταν. Η 
Άτοσσα, όσο καιρό το απόστημα ήταν μικρό, από 
ντροπή το έκρυβε και δεν το έλεγε σε κανένα, αλλ’ 
όταν η κατάστασή της χειροτέρευσε, κάλεσε τον 
Δημοκίδη και του το έδειξε. Αυτός της υποσχέθη-
κε ότι θα τη θεραπεύσει και την όρκισε να του κά-
μει και αυτή σε ανταπόδοση τη χάρη που θα της 
ζητούσε... Μετά, αφού με τις ιατρικές περιποιή-
σεις του ο Δημοκίδης έκαμε καλά την Άτοσσα...».	
η	περιγραφή	αυτή	αποτελεί	την	πρώτη	γραπτή	
αναφορά	στην	ιστορία	της	Ιατρικής	περί	καρκί-
νου.	Όπως	φαίνεται	από	το	χωρίο	αυτό,	κατά	
πάσα	πιθανότητα,	 η	θεραπεία	 έγινε	 χωρίς	 χει-
ρουργική	επέμβαση,	αν	και	ο	δημοκίδης,	σύμφω-
να	με	τη	μαρτυρία	του	ίδιου	του	ηροδότου,	ήταν	
δεινός	περί	τη	χειρουργική.16

Αφηγούμενος	 τα	 κατά	 την	 κατάκτηση	 της	
Αιγύπτου	από	τον	βασιλιά	της	Περσίας	Καμβύση	
(526	 π.Χ.),	 λέγει	 για	 την	 τύχη	 του	 ηττηθέ-

Εικόνα 2.	ηρόδοτος.	Παρίσι	–	Εθνική	Βιβλιοθήκη	(Αρχείον	Κ.	Κουμουνδουρέα)
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ντος	 Φαραώ	 Ψαμμηνίτου:	 «Και οδήγησαν τον 
Ψαμμήνιτο στον Καμβύση και από κει και έπει-
τα ζούσε αυτός χωρίς καμιά βιαιότητα αφού δι-
απιστώθηκε ότι δεν είχε κακούς σκοπούς, πήρε 
ως δώρο την Αίγυπτο, για να είναι επίτροπος 
σ’ αυτή, επειδή οι Πέρσες συνηθίζουν να τιμούν 
τα παιδιά των βασιλέων... Τώρα όμως επειδή ο 
Ψαμμήνιτος άρχισε να μηχανορραφεί, έλαβε και 
τον μισθό του αφού πρόδωσε την εμπιστοσύνη 
(του βασιλιά) έγινε κύριος των Αιγυπτίων, κι όταν 
έγινε αντιληπτός από τον Καμβύση, αυτοκτόνησε 
πίνοντας αίμα ταύρου. Έτσι λοιπόν πέθανε αυ-
τός».	Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	και	άλλοι	συγγρα-
φείς	 αναφέρουν	 θάνατο	 ατόμων	 (αυτοκτονία)	
μετά	από	πόση	«ταυρείου αίματος».	Είναι	λοιπόν	
πολύ	πιθανόν να υπήρχε κάποιο δηλητήριο με 
αυτό το όνομα,	 το	 οποίο	 θεωρούσαν	 ανώδυνο	
και	ταχύ.17–20

Τέλος,	 ο	 ηρόδοτος	 αναφέρεται	 σε	 διάφορα	
φάρμακα,	καθώς	και	σε	φάρμακα	που	παράγο-
νται	στην	Αίγυπτο.21

4. Θουκυδίδης ο Αθηναίος

ο	Θουκυδίδης	ο	Αθηναίος	(εικ.	3)	ήκμασε	στο	
δεύτερο	μισό	του	Ε΄	αιώνα	π.Χ.22	και	υπήρξε	ένας	
από	 τους	 μεγαλύτερους	 ιστορικούς	 όλων	 των	
εποχών.	μάλιστα	μπορεί	να	αποκληθεί	ιδρυτής	
της	Φιλοσοφικής	ή	Επιστημονικής	Ιστοριολογίας.	

η	«Ιστορία»	του,	η	ιστορία	του	Πελοποννησια-
κού	πολέμου,	αποτελεί	κλασικό	έργο,	ενώ	η	πε-
ριγραφή	του	λοιμού	των	Αθηνών	είναι	ασύγκρι-
τη.	Κυριότερος	μάρτυρας	της	επιδημίας	υπήρξε	
ο	ίδιος	ο	Θουκυδίδης.	Έτσι,	ως	έμπειρος	κλινικός	
ιατρός	 μάς	άφησε	 με	 ζωηρότατα	 χρώματα	πι-
στή	 εικόνα	 του	 λοιμού,	ώστε	 να	 νομίζει	 κάποι-
ος	ότι	οι	περιγραφές	προήλθαν	από	τη	γραφίδα	
σύγχρονου	 κλινικού	 παθολόγου.	 ο	 Θουκιδίδης	
αποφεύγει	περιγραφές	και	διαδόσεις	άλλων,	μι-
ας	και	νόσησε	και	ο	ίδιος,	ενώ	στη	συνέχεια	φρό-
ντισε	και	τους	πάσχοντες	φίλους	του.	«η	νόσος	
ξεκίνησε	 αιφνίδια…	 προσέβαλεν	 κατά	 πρώτον	
τους	κατοίκους	του	Πειραιώς…	με	κεφαλόπονο,	
υψηλό	πυρετό,	φλεγμονή	των	επιπεφυκότων	και	
των	βλεννογόνων	του	στόματος	και	του	φάρυγ-
γα,	με	δυσώδη	αναπνοή.	Ακολουθούσαν	πτερνι-
σμοί	και	δυνατός	βήχας».	Έμετοι,	εξελκώσεις	του	
δέρματος	 και	 φλύκταινες	 με	 έντονο	 καύσο	 συ-
μπλήρωναν	τα	συμπτώματα	της	νόσου,	η	οποία	

με	τον	χρόνο	«ηύξησε	μεγάλως	τη	θνησιμότητα,	
ενώ	όσοι	έτρωγαν	ή	πλησίαζαν	τα	πτώματα	πέ-
θαιναν.	η	έλευση	του	θανάτου	ερχόταν	τη	15η	
ημέρα».23

ο	Καθηγητής	Γεράσιμος	Αλιβιζάτος	υπεστήρι-
ξε,	βάσει	επιδημιολογικών	κριτηρίων,	ότι	αυτός	ο	
μεγάλος	λοιμός	των	Αθηνών	ήταν	ευλογιά.24	Είναι	
όμως	μία	υπόθεση	που	δεν	ευσταθεί	με	βάση	τα	
κλινικά	κριτήρια,	και	αποτελεί	μόλις	μία	πιθανή	
αιτία	από	τις	περισσότερες	από	20	που	έχουν	
καταγραφεί	 κατά	 καιρούς,25	 καθώς	 απουσιά-
ζουν	η	βαριά	γενική	κατάσταση	από	την	έναρξη	
της	νόσου,	η	έντονη	οσφυαλγία	και	οι	χαρακτη-
ριστικές	 φλύκταινες	 που	 αφήνουν	 ουλές	 ιδίως	
στο	πρόσωπο.	Σύμφωνα	με	την	έρευνα	Ελλήνων	
επιστημόνων,	επί	σκελετικού	υλικού,	πιθανότερο	
αίτιο	του	λοιμού	ήταν	ο	τυφοειδής	πυρετός.26

5. Εν κατακλείδι
οι	 ιστοριογράφοι	 δεν	 έγραψαν	 μόνο	 «παγκό-
σμια»	ιστορία,	αλλά	άφησαν	με	το	έργο	τους	μία	
αρχαία	 πολυθεματική	 εγκυκλοπαίδεια.	 Αδιαμ-
φισβήτητα	η	συμβολή	των	ιστοριογράφων	στην	
εξέλιξη	της	Αρχαίας	Ελληνικής	 Ιατρικής	υπήρξε	
σημαντική.	

Εικόνα 3.	 ο	 Θουκυδίδης.	 Προτομή,	 Εθνικό	 μουσείο	 Αρχαιολογίας	 της	
Νάπολης,	συλλογή	everett
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η	ΙΑΤΡΙΚη,	έκδοση	της	Εταιρείας	Ιατρικών	Σπουδών,	έχει	στόχο	τη	συ-
νεχή	 επιμόρφωση	 των	 γιατρών	 και	 επιθυμεί	 να	 προβάλει	 περισσότερο	
εργασίες	με	θέματα	που	αφορούν	στη	παθογένεια,	στη	διάγνωση	και	στη	
θεραπεία.	Για	την	πραγμάτωση	αυτού	του	σκοπού	δημοσιεύονται	στο	πε-
ριοδικό:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια.

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

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

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

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

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

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

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

Περίληψη και λέξεις 
ευρετηρίου: οι	περιλή-
ψεις	 των	ανασκοπήσε-
ων	και	των	ερευνητικών	
εργασιών	 πρέπει	 να	
αποτελούνται	 το	πολύ	
από	200	λέξεις,	ενώ	αυ-
τές	των	επίκαιρων	θεμά-
των	και	των	περιγραφών	
περιπτώσεων	 ασθενών,	
το	 πολύ	 από	 150	 λέξεις.	



72	 ΙΑΤΡΙΚη	100,	2011

Για	τις	ανασκοπήσεις	πρέπει	να	εφαρμόζονται	οι	περιγραφικές	περιλήψεις	
(descriptive),	οι	οποίες	αναφέρουν	συνοπτικά	όλα	τα	κεφάλαια	που	περιέ-
χει	το	άρθρο	και	σημαντικά	συμπεράσματα.	οι	περιλήψεις	των	ερευνητι-
κών	εργασιών	πρέπει	να	χωρίζονται	σε	τέσσερις	παραγράφους,	οι	οποίες	
φέρουν	 κατά	 σειρά	 την	 ακόλουθη	 επικεφαλίδα:	 Σκοπός,	 υλικό-μέθοδος,	
Αποτελέσματα,	 Συμπεράσματα.	μετά	 την	περίληψη	παρατίθενται	 3–10	
λέξεις	κλειδιά.	οι	λέξεις	αυτές	πρέπει	να	αντιστοιχούν	στους	διεθνείς	όρους	
που	χρησιμοποιεί	το	index	Medicus-MeSH	Ελλάς,	Έκδοση	ΕΙΣ,	ΙΑΤΡοΤΕΚ.

Κείμενο:	οι	ερευνητικές	εργασίες	αποτελούνται	συνήθως	από	τα	κεφά-
λαια:	Εισαγωγή,	υλικό	ή	ασθενείς	και	μέθοδος,	Αποτελέσματα,	Συζήτηση.	η	
εισαγωγή	περιλαμβάνει	τις	απαραίτητες	βιβλιογραφικές	παραπομπές	και	
αναφέρει	το	λόγο	για	τον	οποίο	πραγματοποιήθηκε	η	εργασία.	
Στη	μεθοδολογία	περιγράφεται	το	πρωτόκολλο,	με	βάση	το	οποίο	εξε-

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

να,	αλλά	σύντομα.	Όσα	αναφέρονται	σε	πίνακες,	δεν	επαναλαμβάνονται	
στο	κείμενο.
Στη	συζήτηση	μπορεί	να	γίνει	σύγκριση	με	τα	αποτελέσματα	άλλων	ομο-

ειδών	εργασιών	και	περιγράφονται	οι	προοπτικές	που	διανοίγονται	με	τα	
αποτελέσματα	της	μελέτης,	καθώς	και	τα	τελικά	συμπεράσματα.	δεν	επα-
ναλαμβάνονται	όσα	έχουν	αναφερθεί	στα	αποτελέσματα,	τα	οποία	πρέπει	
να	συνδέονται	με	τους	στόχους	της	μελέτης.	Πρέπει	να	αποφεύγονται	αυ-
θαίρετα	συμπεράσματα,	τα	οποία	δεν	τεκμηριώνονται	με	τα	αποτελέσματα	
της	εργασίας.	
Στις	 ενδιαφέρουσες	περιπτώσεις	ασθενών	προηγείται	 η	 εισαγωγή	 και	

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

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

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

πρέπει	να	υπάρχουν	στο	βιβλιογραφικό	κατάλογο.
ο	αριθμός	 των	βιβλιογραφικών	παραπομπών	πρέπει	 να	περιορίζεται	

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

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

λέξη	Ανώνυμος	(για	ελληνική	δημοσίευση)	ή	Anonymous.	Π.χ.	Anonymous. 
Coffee drinking and cancer of the pancreas (Editorial). Br Med J 1981, 283:628
Παραπομπές	οι	οποίες	αναφέρονται	σε	εργασίες	που	δημοσιεύονται	σε	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χειρόγραφα	εργασιών	τα	οποία	δημοσιεύονται,	δεν	επιστρέφονται	στους	
συγγραφείς.

Για όλες τις δημοσιευόμενες εργασίες, εκτός των Άρθρων Σύνταξης, οι 
συγγραφείς θα καταβάλουν το ποσό των 50,00 ευρώ (για κάθε εργασία), 
για την κάλυψη των εξόδων διεκπεραίωσης και τεκμηρίωσης αυτών στις 
Ιατρικές Βάσεις Δεδομένων. Το ποσό θα καταβάλεται με την υποβολή 
του τελικού εγκεκριμένου και διοθρωμένου κειμένου στην ΕΙΣ. 
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1980,	 37:139.	 For	 the	 choice	 of	 terms	 and	 names	 (of	 substances,	 entities,	
organizations,	diseases	etc.)	please	consult	the	MeSH	of	index	Medicus.	

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

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