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ÐñïïðôéêÝò êáé ôÜóåéò 

óôçí áíôéìåôþðéóç 

ôïõ ðñï÷ùñçìÝíïõ 

çðáôïêõôôáñéêïý êáñêßíïõ

Δ. Δημητρουλόπουλος, Π. Κατερίνης, 
Δ. Ξυνόπουλος

Γαστρεντερολογική Κλινική, ΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», 
Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ) 
είναι ο 6ος πιο συχνός παγκοσμίως. Αποτελεί την 
3η πιο συχνή κοινή αιτία θανάτου σχετιζόμενου με 
καρκίνο και αντιστοιχεί στο 85% με 90% των πρω
τοπαθών καρκίνων του ήπατος. Οι περισσότεροι 
ασθενείς με ΗΚΚ νοσούν επίσης από συνυπάρχου
σα κίρρωση, η οποία αποτελεί και τον βασικότερο 
παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη αυτής της 
κακοήθειας. Έως και το εγγύς παρελθόν, η διάγνω
ση του ΗΚΚ σχεδόν πάντοτε γινόταν αφού η νόσος 
ήταν σε προχωρημένο στάδιο και όταν οι ασθενείς 
ήταν ασυμπτωματικοί και παρουσιάζονταν με διά
φορους βαθμούς έκπτωσης της ηπατικής λειτουρ
γίας. Σε αυτό το σημείο, καμιά θεραπεία δεν είχε 
αποτέλεσμα ή δεν επέφερε σημαντική αύξηση της 
επιβίωσης. Στις μέρες μας, το Sorafenib είναι το 
μόνο εγκεκριμένο συστηματικά χορηγούμενο φάρ
μακο για τη θεραπεία του προχωρημένου ΗΚΚ και 
θεωρείται το νέο πρότυπο αναφοράς για τη φρο
ντίδα των ασθενών που διατηρούν επαρκή ηπατική 
λειτουργία. Πολλοί άλλοι μοριακοί στοχευμένοι πα
ράγοντες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια κλινι
κής και προκλινικής ανάπτυξης, είτε ως μονοθερα
πεία είτε σε συνδυασμούς. Η αποτελεσματικότητα 
και η ασφάλεια αυτών των παραγόντων τελούν υπό 
διερεύνηση.

Trends  

in the management  

of advanced  

hepatocellular carcinoma

D. Dimitroulopoulos, P. Katerinis, 
D. Xynopoulos

Departmed of Gastroenterology, “Agios Savvas” Cancer 
Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT Hepatocellular carcinoma (HCC) is 
the 6th most common cancer worldwide. It is the 3rd 
most common cause of cancerrelated death and ac
counts for 85% to 90% of primary liver cancers. Most 
patients with HCC also suffer from coexisting cirrho
sis, which is the major clinical risk factor for hepatic 
cancer. Historically, the diagnosis of HCC was almost 
always made when the disease was in advanced stage 
and when patients were symptomatic and presented 
with a variable degree of liver function impairment. 
At this stage, no treatment had any chance to be effec
tive or to significantly improve survival rates. Today, 
Sorafenib is the only approved systemic drug for the 
treatment of advanced HCC and is considered the 
new reference standard in the care of patients with 
this disease and preserved liver function. Several oth
er molecular targeted agents are in different stages of 
clinical and preclinical development, either as single 
agents or in combinations. The efficacy and safety of 
these agents is under investigation.
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1. Εισαγωγή

ο	ηπατοκυτταρικός	καρκίνος	(ηΚΚ)	είναι	ο	6ος	
πιο	συχνός	παγκοσμίως.	Αποτελεί	την	3η	πιο	συ-
χνή	κοινή	αιτία	θανάτου	σχετιζόμενου	με	καρκίνο	
και	αντιστοιχεί	στο	85%	με	90%	των	πρωτοπα-
θών	καρκίνων	του	ήπατος.	 Είναι	 2,4	φορές	πιο	
συχνός	στους	άνδρες	από	ό,τι	στις	γυναίκες.	η	
παγκόσμια	 επίπτωση	 της	 νόσου	 είναι	 626.162	
περιστατικά	ανά	έτος,	ενώ	598.321	άτομα	ετησί-
ως	καταλήγουν	από	τη	νόσο	αυτή,	κάνοντας	έτσι	
τον	ηΚΚ	την	πλέον	συχνή	αιτία	θανάτου	σχετιζό-
μενου	με	καρκίνο	σε	παγκόσμιο	επίπεδο.1

οι	περισσότεροι	ασθενείς	με	ηΚΚ	νοσούν	επί-
σης	από	συνυπάρχουσα	κίρρωση,	η	οποία	απο-
τελεί	και	τον	βασικότερο	παράγοντα	κινδύνου	για	
την	ανάπτυξη	αυτής	της	κακοήθειας	και	η	οποία	
σχετίζεται	 κατά	 κανόνα	 με	 συνυπάρχουσα	 λοί-
μωξη	από	τον	 ιό	της	ηπατίτιδας	Β	ή	C.	παρόλ’	
αυτά,	η	κίρρωση	από	μη	ιικά	αίτια,	όπως	αλκοο-
λισμός,	αιμοχρωμάτωση	και	πρωτοπαθής	χολική	
κίρρωση,	συνδέεται	επίσης	με	αυξημένο	κίνδυνο	
ανάπτυξης	ηΚΚ.	 Επιπρόσθετα,	 συνυπάρχοντες	
παράγοντες	κινδύνου	όπως	η	HBV	ή	η	HCV	λοί-
μωξη	 σε	 συνδυασμό	 με	 αλκοολισμό,	 χρήση	 κα-
πνού,	διαβήτη	ή	παχυσαρκία,	αυξάνουν	τον	σχε-
τικό	κίνδυνο	ανάπτυξης	ηΚΚ,	όπως	έχει	καταδει-
χθεί	από	πληθώρα	μελετών.

η	επίπτωση	του	ηΚΚ	ποικίλλει	στις	διάφορες	
γεωγραφικές	 περιοχές	 του	 πλανήτη.	 Έρευνες	
έδειξαν	ότι	η	ΝΑ	Ασία	και	η	υπο-σαχάρια	Αφρική	
έχουν	ένα	εύρος	επίπτωσης	για	τη	νόσο	που	κυ-
μαίνεται	μεταξύ	150	και	500	περιπτώσεων	ανά	
100.000	πληθυσμού,	πρωτίστως	εξαιτίας	της	εν-
δημικής	φύσης	των	ιογενών	ηπατίτιδων	Β	και	C	
στις	περιοχές	αυτές.

Ως	ασθενείς	αρχικού	σταδίου	θεωρούνται	αυ-
τοί	που	φέρουν	έναν	μη	συμπτωματικό	μονήρη	
όζο	με	διάμετρο	<5	cm	ή	έως	3	όζους	διαμέτρου	
≤3	cm	έκαστος.	οι	ασθενείς	με	εστιακές	βλάβες	
που	υπερβαίνουν	αυτά	τα	όρια,	αλλά	είναι	ελεύ-
θεροι	συμπτωμάτων	που	σχετίζονται	με	καρκίνο	
και	 αγγειακή	 διήθηση	 ή	 εξωηπατική	 διασπορά,	
θεωρούνται	ενδιάμεσου	σταδίου.	οι	ασθενείς	με	
συμπτωματολογία	που	σχετίζεται	με	καρκίνο	και	
αγγειακή	διήθηση	ή	εξωηπατική	διασπορά,	θεω-
ρούνται	προχωρημένου	σταδίου.	

Όμως,	ο	ηΚΚ	κατά	κανόνα	διαγιγνώσκεται	σε	
προχωρημένο	 στάδιο	 και	 χαρακτηρίζεται	 από	
υψηλό	 ποσοστό	 θνησιμότητας.	 η	 χειρουργική	
εξαίρεση	του	όγκου	δυνητικά	θεωρείται	ως	η	ρι-
ζική	θεραπεία	για	τον	ηΚΚ,	αλλά	δυστυχώς	μόνο	
μια	 μειοψηφία	 ασθενών	 με	 τη	 νόσο	 επιδέχεται	
θεραπευτικής	ηπατεκτομής.

η	 πρόβλεψη	 της	 πρόγνωσης	 για	 ασθενείς	 με	
ηΚΚ	 είναι	πιο	περίπλοκη	από	ό,τι	 για	ασθενείς	
με	 άλλους	 συμπαγείς	 όγκους,	 επειδή	 η	 υποκεί-
μενη	 ηπατική	 λειτουργία	 επηρεάζει	 εξίσου	 την	
πρόγνωση.	Διάφορα	συστήματα	σταδιοποίησης	
που	διαχωρίζουν	τους	ασθενείς	σε	προγνωστικές	
ομάδες	και	αποσκοπούν	στην	επιλογή	της	κατάλ-
ληλης	θεραπευτικής	παρέμβασης,	έχουν	προτα-
θεί	τα	τελευταία	έτη.	

Ιστορικά,	 ο	 ηΚΚ	 ταξινομείται	 βάση	 της	 TNM	
σταδιοποίησης	 ή	 σύμφωνα	 με	 την	 ταξινόμηση	
Okuda,	αλλά	στα	συστήματα	αυτά	δεν	υπάρχει	
διαχωρισμός	 μεταξύ	 πρώιμων	 και	 προχωρημέ-
νων	 σταδίων.	 πρόσφατα	 5	 νέες	 ταξινομήσεις	
έχουν	αναπτυχθεί	(πίν.	1):

• �Japan	Integrated	Staging	(JIS)

• �Group	 d’Etude	 de	 Traitement	 du	 Carcinoma	
Hepatocellulaire	(GRETCH)

• �Cancer	of	the	Liver	Italian	Program	(CLIP)

• �Barcelona	Clinic	Liver	Cancer	Staging	(BCLC)

• �Chinese	University	Prognostic	Index	(CUPI)

αλλά	καμία	από	αυτές	τις	ταξινομήσεις	δεν	έτυχε	
ακόμη	διεθνούς	αποδοχής.

το	σύστημα	σταδιοποίησης	BCLC	πρωτοεμφα-
νίστηκε	το	1999	και	αποτέλεσε	μια	πρωτοπορια-
κή	προσέγγιση,	καθώς	ενσωματώνει	τακτικά	αλ-
λαγές	που	προκύπτουν	από	την	αρχική	του	έκ-
δοση.2	Εκ	παραλλήλου,	ορίζει	5	στάδια	νόσου	μα-
ζί	με	τις	απαραίτητες	θεραπευτικές	επιλογές	και	
έχει	εγκριθεί	τόσο	από	την	Αμερικανική	Εταιρεία	
μελέτης	Νοσημάτων	του	Ήπατος	 (AASLD)	όσο	
και	 από	 την	 Ευρωπαϊκή	 Εταιρεία	μελέτης	 του	
Ήπατος	(EASL).3

2. Η παρούσα αντιμετώπιση της νόσου

Έως	 και	 το	 εγγύς	 παρελθόν,	 η	 διάγνωση	 του	
ηΚΚ	σχεδόν	πάντοτε	γινόταν	αφού	η	νόσος	ήταν	
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σε	προχωρημένο	στάδιο	και	όταν	οι	ασθενείς	ήταν	
ασυμπτωματικοί	 και	παρουσιάζονταν	 με	 διάφο-
ρους	 βαθμούς	 έκπτωσης	 της	 ηπατικής	 λειτουρ-
γίας.	ςε	αυτό	το	σημείο,	καμιά	θεραπεία	δεν	είχε	
αποτέλεσμα	ή	δεν	επέφερε	σημαντική	αύξηση	της	
επιβίωσης.	Επιπρόσθετα,	η	θνησιμότητα	σε	σχέ-
ση	με	τις	θεραπευτικές	επιλογές	ήταν	εξαιρετικά	
υψηλή.	ςήμερα,	πολλοί	ασθενείς	διαγιγνώσκονται	
σε	πιο	πρώιμα	στάδια	της	νόσου,	όταν	η	ηπατική	
λειτουργία	είναι	καλή	και	δεν	υπάρχουν	συμπτώ-
ματα	σχετιζόμενα	με	καρκίνο.	Από	την	άλλη	πλευ-
ρά,	υπάρχουν	διαθέσιμοι	θεραπευτικοί	αλγόριθμοι	
που	δυνητικά	θα	βελτιώσουν	την	επιβίωση.	

2.1.  Χειρουργικές θεραπευτικές επιλογές 
για ΗΚΚ πρώιμου σταδίου

η	μοναδική	ριζική	θεραπευτική	προσέγγιση	για	
τον	ηΚΚ	είναι	η	χειρουργική	(εξαίρεση	του	όγκου	
ή	μεταμόσχευση	ήπατος).	Όμως,	οι	χειρουργικές	
θεραπείες	 είναι	 εφαρμόσιμες	 μόνο	 στο	 10%	 με	
15%	των	ασθενών	με	ηΚΚ	κατά	την	πρώτη	διά-
γνωση	και	μόνο	στο	2%	με	5%	εκείνων	με	υποτρο-
πή	της	νόσου.

Αν	και	η	χειρουργική	εξαίρεση	είναι	η	θεραπεία	
εκλογής	σε	μη	κιρρωτικούς	ασθενείς	με	ηΚΚ,	αυ-
τοί	 αποτελούν	 μόνο	 το	 5%	 των	 περιπτώσεων	
ηΚΚ	στις	 δυτικές	 χώρες	 και	περίπου	40%	στην	
Ασία.	Αυτοί	οι	ασθενείς	επιδέχονται	εκτεταμένης	
χειρουργικής	αφαίρεσης	με	μικρά	ποσοστά	θνη-

σιμότητας.	Από	την	άλλη	πλευρά,	οι	κιρρωτικοί	
υποψήφιοι	για	χειρουργική	αντιμετώπιση	πρέπει	
να	επιλέγονται	προσεκτικά	εξαιτίας	του	υψηλού	
κινδύνου	μετεγχειρητικής	ηπατικής	ανεπάρκειας	
και	θανάτου.

Ιστορικά,	η	πενταετής	επιβίωση	μετά	από	χει-
ρουργική	εξαίρεση	είναι	30%	έως	40%	και	ο	πε-
νταετής	ελεύθερος	προόδου	νόσου	δείκτης	είναι	
48%,	 αλλά	 η	 πλειονότητα	 αυτών	 των	 ασθενών	
υποτροπιάζουν	 ή	 αναπτύσσουν	 δευτερογενώς	
πρωτοπαθείς	όγκους	στο	ήπαρ.	ςτους	ασθενείς	
που	 έχουν	υποβληθεί	σε	ηπατεκτομή	το	ποσο-
στό	υποτροπής	αγγίζει	το	50%	στα	2	έτη.4	

η	 μεταμόσχευση	 του	 ήπατος	 αποτελεί	 ένα	
ακόμη	 κομμάτι	 του	 οπλοστασίου	στη	 θεραπεία	
του	ηΚΚ.	Αν	και	η	 επιβίωση	έχει	βελτιωθεί	στο	
61,1%	από	την	πενταετία	 1996–2001	 και	 η	συ-
νολική	πενταετής	επιβίωση	από	58–74%,	οι	δεί-
κτες	θνησιμότητας	στην	αρχική	και	μέση	περίοδο	
παρακολούθησης	είναι	υψηλότεροι	από	ό,τι	στη	
χειρουργική	εξαίρεση	όσον	αφορά	σε	βέλτιστους	
υποψηφίους.5

Δυστυχώς,	όμως,	η	πλειονότητα	των	ασθενών	
με	ηΚΚ	εμφανίζονται	με	προχωρημένη	ή	μη	εξαι-
ρέσιμη	νόσο.	το	70%	με	85%	των	ασθενών	δεν	είναι	
κατάλληλοι	 για	 χειρουργική	 επέμβαση	 κατά	 την	
αρχική	διάγνωση	και	το	ίδιο	ισχύει	και	για	το	50%	
με	70%	αυτών	με	υποτροπή.	η	τριετής	επιβίωση	
για	αυτούς	τους	ασθενείς	είναι	10%	με	40%.6

Πίνακας 1.	 ςύγκριση	των	συστημάτων	σταδιοποίησης	για	τον	ηΚΚ	

Παράμετρος Okuda CLIP CUPI TNM6 JIS GRETCH BCLC

Παράμετροι σχετιζόμενοι με την κίρρωση 
Αλβουμίνη × × × ×
Χολερυθρίνη × × × × × ×
Ασκίτης	 × × × × ×
PT/INR × × ×
Εγκεφαλοπάθεια	 × × ×
ALP	 × ×
Παράμετροι σχετιζόμενοι με τoν όγκο 
ςτάδιο	όγκου/έκταση	νόσου	 × × × × × ×
Θρόμβωση	πυλαίας	 × × ×
AFP	 × × ×
Ασυμπτωματικός ×
Κατάσταση ικανότητας (Performance status) × ×

INR:	international	normalized	ratio,	PT:	χρόνος	προθρομβίνης,	ALP:	αλκαλική	φωσφατάση,	AFP:	α-εμβρυϊκή	πρωτεΐνη,	TNM-6:	tumor,	node,	metastasis	σταδιοποίηση,	
6th	ed,	JIS:	Japan	Integrated	Staging,	GRETCH:	Group	d’Etude	de	Traitement	du	Carcinoma	Hepatocellulaire,	CLIP:	Cancer	of	the	Liver	Italian	Program,	BCLC:	Barcelona	
Clinic	Liver	Cancer	Staging,	CUPI:	Chinese	University	Prognostic	Index
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2.2.  Τοπική θεραπεία καταστροφής του όγκου  
σε ασθενείς με πρώιμο στάδιο ΗΚΚ

οι	δύο	πλέον	ευρέως	χρησιμοποιούμενες	τεχνι-
κές	τοπικής	καταστροφής	του	ηΚΚ	είναι	η	καυτη-
ρίαση	με	ραδιοσυχνότητες	(RFA)	και	η	διαδερμική	
έγχυση	αιθανόλης	(PEI),	και	χρησιμοποιούνται	σε	
μικρούς	(<3	cm)	μονήρεις	όγκους.

η	 καυτηρίαση	 με	 ραδιοσυχνότητες	 προκαλεί	
θερμικές	μεταβολές	με	τη	χρήση	υψηλής	συχνό-
τητας	εναλλασσόμενου	ρεύματος,	που	εφαρμό-
ζεται	μέσω	ηλεκτροδίων	που	τοποθετούνται	μέ-
σα	στον	ιστό,	έτσι	ώστε	να	δημιουργηθούν	περιο-
χές	με	θρομβωτική	νέκρωση	και	αποξήρανση	των	
ιστών.	Κατά	τη	διάρκεια	της	εν	λόγω	θεραπευτι-
κής	παρέμβασης,	θερμική	ενέργεια	της	τάξης	των	
60–110	 °C	 διοχετεύεται	 στον	 ζώντα	 καρκινικό	
ιστό	και	προκαλεί	μετουσίωση	πρωτεϊνών	μέσω	
ιοντικών	κραδασμών,	με	αποτέλεσμα	θρομβωτι-
κή	νέκρωση	της	βλάβης-στόχου.	η	RFA	δύναται	
να	εφαρμοστεί	διεγχειρητικά	ή	υπό	απεικονιστι-
κή	καθοδήγηση.

Διεγχειρητικά,	η	RFA	γενικά	ενδείκνυται	για	ασθε-
νείς	με	ηΚΚ	που	δεν	είναι	υποψήφιοι	για	ηπατε-
κτομή	 ή	 μεταμόσχευση.	 οι	 ασθενείς	 αυτοί	 δέον	
όπως	φέρουν	έως	5	το	πολύ	εστιακές	βλάβες,	η	
κάθε	μία	<3	cm	σε	διάμετρο,	χωρίς	ενδείξεις	αγγει-
ακής	διήθησης	ή	εξωηπατικής	διασποράς,	με	σκορ	
0	κατάστασης	απόδοσης	του	Eastern	Cooperative	
Oncology	Group	(ECOG),	και	με	κίρρωση	του	ήπα-
τος	κατά	Child-Pugh	σταδίου	Α	ή	Β.	τα	πιο	εξελιγ-
μένα	 συστήματα	 RFA	 αναφέρεται	 ότι	 επιτυγχά-
νουν	καταστροφή	όζων	>5	cm.	

ςε	περιπτώσεις	που	η	ευρεία	ηπατεκτομή	καθί-
σταται	επικίνδυνη	λόγω	της	δύσκολης	θέσης	της	
βλάβης,	 η	 επιλεκτική	 χρήση	 διεγχειρητικής	 RFA	
δυνατόν	 να	 είναι	 χρήσιμη.	 η	 ενσωμάτωση	 της	
διεγχειρητικής	 RFA	 σε	 χειρουργική	 εκτομή	 συμ-
βάλλει	στην	πλήρη	καταστροφή	όζων	με	επαρκές	
όριο	καταστροφής	της	βλάβης,	μειώνει	την	έκτα-
ση	των	παρεγχυματικών	εκτομών	και	βελτιώνει	
το	 ποσοστό	 εξαιρεσιμότητας	 για	 ασθενείς	 με	
προχωρημένο	ηΚΚ.

η	υπό	υπερηχογράφημα	ή	υπό	CT	καθοδήγηση	
(διαδερμική)	RFA	αποτελεί	τώρα	πια	τη	θεραπεία	
εκλογής	για	μη	χειρουργήσιμο	ηΚΚ.	Ανάλογα	με	
τον	τύπο	του	ηλεκτροδίου	που	χρησιμοποιείται,	

διάμετροι	εκτομής	έως	και	μεταξύ	5	και	7	εκατο-
στών	είναι	πλέον	δυνατές.

η	διαδερμική	έγχυση	αιθανόλης	(PEI)	επιτυγχά-
νεται	με	μια	βελόνα	που	εισάγεται	στον	όγκο	δια	
μέσου	της	οποίας	ενίεται	αργά	καθαρή	ή	95%	αι-
θανόλη,	η	οποία	προκαλεί	μη	εκλεκτική	υποβάθ-
μιση	των	πρωτεϊνών	και	κυτταρική	αφυδάτωση	
που	οδηγεί	σε	νέκρωση.	

η	RFA	έχει	αποδειχθεί	ότι	είναι	ανώτερη	της	δια-
δερμικής	 έγχυσης	 αιθανόλης	 στην	 ανταπόκριση	
του	όγκου	και	τη	μακροπρόθεσμη	επιβίωση.	το	
ποσοστό	 ανταπόκρισης	 για	 RFA	 είναι	 91%	 ένα-
ντι	82%	για	PEI	και	τα	μονοετή	και	2ετή	ποσοστά	
επιβίωσης	 ελεύθερα	 τοπικής	 υποτροπής	 είναι	
98%	και	96%	για	το	RFA	έναντι	83%	και	62%	για	
την	PEI.	η	4ετής	επιβίωση	είναι	74%	έναντι	57%.	
η	RFA	παρουσιάσει	46%	χαμηλότερο	κίνδυνο	θα-
νάτου,	43%	χαμηλότερο	κίνδυνο	επανεμφάνισης	
της	νόσου	και	88%	χαμηλότερο	κίνδυνο	της	τοπι-
κής	εξέλιξης	του	όγκου	σε	σχέση	με	την	PEI.

Άλλες	 τεχνικές,	 όπως	 LASER,	 μικροκύματα,	
υψηλής	έντασης	υπέρηχοι,	κρυοθεραπεία	ή	ένε-
ση	 οξικού	 οξέος	 εφαρμόζονται	 λιγότερο	 συχνά	
και	δεν	έχει	ακόμη	επιβεβαιωθεί	κάποια	υπεροχή	
τους	όσον	αφορά	σε	θέματα	αποτελεσματικότη-
τας	και	ασφάλειας.	

2.3.  Τοπική θεραπεία για ενδιάμεσου  
σταδίου ΗΚΚ: Ενδαρτηριακός  
χημειοεμβολισμός (TACE)

η	πυλαία	φλέβα	παρέχει	το	75–85%	του	αίμα-
τος	στο	ήπαρ,	 ενώ	η	ηπατική	αρτηρία	παρέχει	
το	20–25%.	ςτον	ηΚΚ,	η	ηπατική	αρτηρία	προμη-
θεύει	το	90–100%	του	αίματος	στον	όγκο.

Αρκετά	 στοιχεία	 υπάρχουν	 για	 την	 αποτελε-
σματικότητα	του	συμβατικού	TACE	στην	παρά-
ταση	της	επιβίωσης	ασθενών	ενδιάμεσου	σταδί-
ου	ηΚΚ	με	καλά	αντιρροπούμενη	κίρρωση	(στά-
διο	 Child-Pugh	 Α).7	 οι	 υποψήφιοι	 για	 TACE	 δεν	
πρέπει	να	έχουν	προχωρημένο	ηΚΚ,	δεν	πρέπει	
να	έχουν	σημαντική	διήθηση	της	πυλαίας	φλέβας	
και	 η	 ηπατική	 λειτουργία	 τους	πρέπει	 να	 είναι	
επαρκής.

τα	υλικά	εμβολισμού	(κατά	κανόνα	ζελατίνη	ή	
μικροσφαιρίδια)	χορηγούνται	με	ένα	μείγμα	υψη-
λού	 ιξώδους	 από	 lipiodol	 και	 χημειοθεραπευτι-
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κούς	 παράγοντες	 (δοξορουβικίνη,	 μιτομυκίνη	 ή	
σισπλατίνη),	 εμποδίζοντας	 έτσι	 τη	 ροή	 του	 αί-
ματος	στον	όγκο.	ςτον	πρώτο	και	στον	δεύτερο	
χρόνο,	 οι	πιθανότητες	 επιβίωσης	 είναι	 82%	 και	
63%	για	χημειοεμβολισμό	με	δοξορουβικίνη	ή	με	
σισπλατίνη,	έναντι	63%	και	27%	για	την	υποστη-
ρικτική	 φροντίδα	 (P=0,009).	 Αναφέρονται	 3ετή	
ποσοστά	επιβίωσης	26%,	έναντι	3%	για	την	υπο-
στηρικτική	φροντίδα.

μια	 μετα-ανάλυση	 έχει	 δείξει	 ευεργετική	 επί-
δραση	 στη	 διετή	 επιβίωση	 (odds	 ratio=0,53,	
P=0,017)	με	μέση	επιβίωση	20	έναντι	16	μήνες,	
συγκριτικά	με	τις	συμβατικές	θεραπευτικές	προ-
σεγγίσεις.

Δεν	υπάρχουν	επαρκή	στοιχεία	για	τον	καλύτε-
ρο	παράγοντα	χημειοθεραπείας	και	τη	βέλτιστη	
στρατηγική	 θεραπείας.	 η	 βελτίωση	 των	 ποσο-
στών	επιβίωσης	με	TACE	έχει	οδηγήσει	στη	χρήση	
αυτού	ως	«θεραπεία	γέφυρας»	για	μεταμόσχευ-
ση	ήπατος	ή	ηπατεκτομή.	ο	TACE	μπορεί	να	αυ-
ξήσει	 την	πιθανότητα	ενός	ασθενή	που	βρίσκε-
ται	στη	λίστα	μεταμόσχευσης	για	την	απόκτηση	
οργάνου,	καθώς	και	να	συμβάλει	στη	μείωση	της	
υποτροπής	και	να	παρατείνει	την	επιβίωση.

ο	TACE	μελετήθηκε	σε	συνδυασμό	με	RFA	και	
συγκρίθηκε	με	TACE	ως	μονοθεραπεία.	τα	απο-
τελέσματα	 έδειξαν	 αύξηση	 της	 μονοετούς	 επι-
βίωσης	 (100%	έναντι	67%,	P=0,04),	 ενώ	η	μέση	
επιβίωση	ήταν	(25,3±15,9	μήνες	έναντι	11,4±7,3	
μήνες,	P<0,05).

ο	TACE	σε	συνδυασμό	με	την	RFA	σε	ασθενείς	
με	ηΚΚ	μετά	ηπατεκτομή	συγκρίθηκε	με	TACE	ή	

RFA	ως	μονοθεραπεία.	το	ενδοηπατικό	ποσοστό	
υποτροπής	 ήταν	 χαμηλότερο	 στο	 συνδυασμό	
έναντι	 TACE	 (20,7%	 έναντι	 57,1%,	 P=0,002)	 και	
έναντι	RFA	(20,7%	έναντι	43,2%,	P=0,036).	η	συ-
νολική	επιβίωση	τον	πρώτο,	τον	δεύτερο	και	τον	
πέμπτο	χρόνο	ήταν	88,5%,	64,6%	και	44,3%	για	
τον	συνδυασμό,	65,8%,	38,9%	και	19,5%	για	τον	
TACE,	και	73,9%,	51,1%	και	28,0%	για	την	RFA.	ο	
εισαγωγικός	και	ο	επικουρικός	TACE	έχουν	δείξει	
μικρή	αποτελεσματικότητα.8

2.4.  Η συστηματική θεραπεία  
για ΗΚΚ προχωρημένου σταδίου 

Κανένα	σημαντικό	πλεονέκτημα	επιβίωσης	δεν	
έχει	αποδειχθεί	 με	 τη	συστηματική	χημειοθερα-
πεία.	 οι	 περισσότερες	 δημοσιευμένες	 μελέτες	
αναφέρουν	ποσοστά	ανταπόκρισης	από	0%	έως	
25%.	η	 δοξορουβικίνη	αποτελεί	 ίσως	 τον	 ευρύ-
τερα	δοκιμασμένο	παράγοντα	ως	μονοθεραπεία.	
η	γεμσιταβίνη	μαζί	με	την	Oxaliplatine	(GEMOX)	
φαίνεται	να	είναι	πιο	δραστήρια	από	τη	γεμσιτα-
βίνη	μόνη	της	(πίν.	2).	η	ταμοξιφένη	(Tamoxifen)	
δεν	 έδειξε	 καμία	 επίδραση	 έναντι	 του	 όγκου	 ή	
προς	 όφελος	 της	 επιβίωσης.	 η	 παρουσία	 των	
υποδοχέων	 οιστρογόνων	σε	προχωρημένο	ηΚΚ	
ήταν	το	σκεπτικό	για	τη	θεραπεία	με	αντιοιστρο-
γόνα,	αλλά	δυστυχώς	χωρίς	επιτυχία.

2.5. Sorafenib (Nexavar)

το	 Sorafenib	 (Nexavar)	 είναι	 ένας	 πολλαπλός	
αναστολέας	κινασών	(RAF-τυροσίνη	kinase/VEGF/
c-KIT/PDGFR-β	αναστολέας)	και	αποτελεί	μια	νέα	

Πίνακας 2. ςύνοψη	των	ανταποκρίσεων	στη	συστηματική	χημειοθεραπεία	για	τον	ηΚΚ	

Παράγοντας Έτος Φάση της κλινικής μελέτης Ασθενείς Δείκτης ανταπόκρισης (%) Μέση επιβίωση (μήνες)

Doxorubicin 2005 III 94 11 6,8
PIAF 2005 III 94 21 8,7
Nolatrexed 2007 III 222 1 5,6
Paclitaxel 1998 II 20 0 3,0
Capecitabine 2000 II 37 13 6,0
Irinotecan 2001 II 14 7 8,2
Gemcitabine 2002 II 30 0 6,9
GEMOX 2007 II 34 18 11,5
XELOX 2007 II 50 6 9,3
Capecitabine/cisplatin 2008 Cohort	* 178 20 10,5

*	Αναδρομική	ανάλυση
PIAF:	cisplatin,	interferon,	doxorubicin,	5-fluorouracil,	GEMOX:	gemcitabine,	oxaliplatin,	XELOX:	capecitabine	(Xeloda),	oxaliplatin
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θεραπευτική	προσέγγιση	για	τον	ηΚΚ.	Είναι	ένας	
εκ	του	στόματος	VEGF-PDGF	αναστολέας	με	δρά-
ση	έναντι	της	RAF/MEK/ERK	οδού	που	αναστέλλει	
τον	πολλαπλασιασμό	των	καρκινικών	κυττάρων	
και	 την	αγγειογένεση.	προκλινικές	 μελέτες	ανα-
φέρουν	δραστηριότητα	κατά	του	όγκου	στα	κύτ-
ταρα	ηΚΚ	και	μοντέλα	xenograft.

τα	αποτελέσματα	μιας	μελέτης	φάσης	ΙΙ,	στην	
οποία	 συμμετείχαν	 ασθενείς	 με	 προχωρημένο	
ηΚΚ	 και	 κίρρωση	 σταδίου	 Α	 και	 Β	 κατά	 Child-
Pugh,	με	δόση	400	mg	δύο	φορές	ημερησίως	κα-
τέδειξε	 μερική	 ανταπόκριση	 (PR)	 στο	 2,2%	 των	
ασθενών,	μια	μικρή	ανταπόκριση	στο	5,8%	των	
ασθενών	και	σταθεροποίηση	της	νόσου	διάρκειας	
16	εβδομάδων	στο	34%	αυτών.	ο	μέσος	χρόνος	
εξέλιξης	της	νόσου	(TTP)	ήταν	4,2	μήνες	και	η	μέ-
ση	συνολική	επιβίωση	ήταν	9,2	μήνες.

η	μελέτη	SHARP,	μια	τυχαιοποιημένη	ελεγχόμε-
νη	με	εικονικό	φάρμακο	φάσης	ΙΙΙ	μελέτη,	έδειξε	
βελτίωση	της	συνολικής	επιβίωσης	για	την	ομά-
δα	Sorafenib	(44%	τους	πρώτους	12	μήνες	στην	
ομάδα	που	έλαβε	Sorafenib,	 έναντι	33%	για	την	
ομάδα	του	εικονικού	φαρμάκου.	μέση	επιβίωση	
10,7	μήνες	 έναντι	7,9,	αντίστοιχα).	οι	αποδιδό-
μενες	στα	φάρμακα	ανεπιθύμητες	ενέργειες	ήταν	
συχνότερες	στην	ομάδα	της	Sorafenib	σε	σχέση	
με	την	ομάδα	του	εικονικού	φαρμάκου	(80%	ένα-
ντι	 52%)	 και	περιελάμβαναν	 διάρροια,	 απώλεια	
βάρους,	 δερμοαντίδραση	 χειρός-ποδιού,	 ανορε-
ξία,	αλωπεκία,	καθώς	και	μεταβολές	της	φωνής.	
η	πλειοψηφία	αυτών	ήταν	βαθμού	1	ή	2	σε	σο-
βαρότητα.9	μια	παρόμοιου	σχεδιασμού	φάσης	ΙΙΙ	
μελέτη	στην	περιοχή	Ασίας-Ειρηνικού,	κατέδειξε	
όφελος	 επιβίωσης	 ανάλογου	 μεγέθους,	 κυρίως	
για	 τους	 ασθενείς	 με	 λοίμωξη	 από	 ιό	 της	 ηπα-
τίτιδας	Β,	αλλά	η	μέση	συνολική	επιβίωση	ήταν	
σημαντικά	χαμηλότερη	(6,5	μήνες	για	την	ομάδα	
Sorafenib	έναντι	4,2	μήνες	για	την	ομάδα	του	ει-
κονικού	φαρμάκου).10

Έτσι,	το	Nexavar	έχει	λάβει	έγκριση	από	το	2007	
στις	ηπΑ	και	την	ΕΕ	για	τη	θεραπεία	του	προχω-
ρημένου	ηΚΚ	σε	ασθενείς	με	κίρρωση	σταδίου	A	
κατά	Child-Pugh.	τα	αποτελέσματα	της	μελέτης	
SHARP	αποτέλεσαν	ορόσημο	στη	θεραπεία	 του	
ηΚΚ	και	τόνωσαν	την	προσπάθεια	αναζήτησης	
παρόμοιων	μορίων	που	να	στοχεύουν	και	άλλες	
μοριακές	οδούς,	μια	και	οι	θεραπείες	συνδυασμού	

φαίνεται	ότι	αποτελούν	μια	πολλά	υποσχόμενη	
προσέγγιση	στην	αντιμετώπιση	του	ηΚΚ.11

3. Οι μελλοντικές τάσεις

3.1.  Το Sorafenib σε ασθενείς  
με κίρρωση σταδίου Β και C 

πρόσφατες	 δημοσιεύσεις	 αναφέρουν	 δεδομέ-
να	ασθενών	με	ηΚΚ	σε	διαφορετικά	στάδια	κίρ-
ρωσης	του	ήπατος,	υπό	θεραπεία	με	Sorafenib.	
παρατηρήθηκε	 μικρό	 όφελος	 και	 μόνο	 για	 τους	
ασθενείς	χωρίς	εξωηπατική	μεταστατική	νόσο.

3.2. Το Sorafenib ως επικουρική θεραπεία

Ένας	σημαντικός	στόχος	στην	έρευνα	και	τη	θε-
ραπεία	του	ηΚΚ,	είναι	η	πρόληψη	της	επανεμφά-
νισης	του	όγκου	σε	ασθενείς	που	είχαν	υποβληθεί	
προηγουμένως	σε	ηπατεκτομή,	δεδομένου	ότι	το	
70%	αυτού	του	πληθυσμού	θα	εμφανίσει	υποτρο-
πή	της	νόσου	εντός	5	ετών.	η	υποτροπή	μπορεί	
να	προκύψει	από	ενδοηπατικές	μεταστάσεις	που	
απομένουν	μετά	ελλιπή	θεραπεία	του	πρωτοπα-
θούς	όγκου	ή	μέσω	του	σχηματισμού	νέων	εστι-
ών	που	δημιουργούνται	εξαιτίας	της	υποκείμενης	
κίρρωσης	του	ήπατος.	τα	μοριακά	χαρακτηριστι-
κά	του	κάθε	υποτροπιάζοντα	τύπου	όγκου	είναι	
πιθανό	 να	 διαφέρουν.	 το	 Sorafenib	 δοκιμάζεται	
τώρα	ως	επικουρική	θεραπεία	στην	κλινική	δοκι-
μή	STORM.

3.3. Το Sorafenib σε διάφορους συνδυασμούς

η	αποτελεσματικότητα	του	Sorafenib	σε	ασθε-
νείς	με	προχωρημένο	ηΚΚ	εξετάζεται	επίσης	σε	
συνδυασμό	 με	 αρκετούς	 χημειοθεραπευτικούς	
παράγοντες.	Αυτή	τη	στιγμή	υπάρχουν	65	κατα-
χωρημένες	μελέτες	που	δοκιμάζουν	το	Sorafenib	
(μόνο	ή	σε	συνδυασμό	με	άλλους	παράγοντες),	σε	
μελέτες	φάσης	Ι-IV.

3.3.1. Sorafenib+δοξορουβικίνη έναντι εικονικού 

φαρμάκου+δοξορουβικίνη (μελέτη Φάσης ΙΙ). παρά	
το	γεγονός	ότι	ένα	υψηλότερο	ποσοστό	ανταπό-
κρισης	 και	 αποδεκτό	 προφίλ	 ασφάλειας	 έχουν	
αναφερθεί	από	πολλές	μικρές	μελέτες,	ο	συνδυα-
σμός	αυτών	των	φαρμάκων	δεν	έχει	ακόμη	εγκρι-
θεί	για	τη	θεραπεία	του	προχωρημένου	HKK.
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οι	 ασθενείς	 με	 Eastern	 Cooperative	 Oncology	
Group	 κατάσταση	 απόδοσης	 0–2,	 Child-Pugh	
A	 κίρρωση	 και	 χωρίς	 προηγούμενη	 συστηματι-
κή	 θεραπεία,	 έλαβαν	 60	mg/m2	 δοξορουβικίνης	
ενδοφλεβίως	 κάθε	 21	 ημέρες	 (κύκλος)	 και,	 είτε	
Sorafenib	400	mg	από	το	στόμα	δύο	φορές	την	
ημέρα	ή	εικονικό	φάρμακο,	για	μέγιστο	διάστημα	
έξι	κύκλους	δοξορουβικίνης.	οι	ασθενείς	μπορού-
σαν	να	συνεχίσουν	με	μονοθεραπεία	Sorafenib	ή	
εικονικό	φάρμακο	αργότερα.	το	βασικό	καταλη-
κτικό	σημείο	της	μελέτης	ήταν	ο	χρόνος	TTP	βά-
σει	ανεξάρτητης	επανεξέτασης.	η	μέση	συνολική	
επιβίωση	OS	και	TTP	ήταν	13,7	και	8,6	μήνες	για	
την	 ομάδα	 δοξορουβικίνη	συν	 sorafenib,	 και	 6,5	
και	4,8	μήνες	για	τη	δοξορουβικίνη	συν	εικονικό	
φάρμακο,	 αντίστοιχα.	 το	 ποσοστό	 ανταπόκρι-
σης	 ήταν	 4%	 για	 την	 ομάδα	 δοξορουβικίνη	 συν	
sorafenib	και	2%	για	τη	δοξορουβικίνη	συν	εικονι-
κό	φάρμακο.	τα	προφίλ	ασφάλειας	ήταν	συγκρί-
σιμο	και	για	τις	δύο	ομάδες,	συμπεριλαμβανομέ-
νης	ουδετεροπενίας	βαθμού	3–4	σε	σχεδόν	50%	
των	ασθενών.12	

3.3.2. Sorafenib+erlotinib έναντι Sorafenib+εικονικό 
φάρμακο (ως θεραπεία πρώτης γραμμής). το	Erlotinib	
είναι	ένας	από	του	στόματος	χορηγούμενος	ανα-
στολέας	της	δραστηριότητας	της	κινάσης	της	τυ-
ροσίνης	 και	 του	υποδοχέα	του	 επιδερμικού	αυ-
ξητικού	παράγοντα	 (EGFR).	Αποτελέσματα	από	
δύο	μικρές	μελέτες	μονοθεραπείας	με	Εrlotinib,	σε	
ασθενείς	με	προχωρημένο	ηΚΚ,	έχουν	αναφέρει	
συνολικά	 ποσοστά	 επιβίωσης	 που	 κυμαίνονται	
μεταξύ	6,25	και	13	μηνών,	ενώ	ο	χρόνος	εξέλιξης	
της	νόσου	κυμαίνονταν	μεταξύ	6,5	και	3,2	μηνών.	
Επί	του	παρόντος,	μια	τυχαιοποιημένη,	διπλή	τυ-
φλή,	φάσης	ΙΙΙ	μελέτη	που	συγκρίνει	το	Sorafenib	
με	τον	συνδυασμό	Sorafenib	και	Erlotinib	είναι	σε	
εξέλιξη.

Επιπλέον,	 εν	 εξελίξει	 και	 προγραμματισμένες	
κλινικές	μελέτες	θα	αξιολογήσουν	το	όφελος	από	
τον	συνδυασμό	μοριακών	και	στοχευμένων	θερα-
πειών	που	αποκλείουν	συμπληρωματικές	οδούς	
που	δραστηριοποιούνται	στον	ηΚΚ.13

3.3.3. Το Sorafenib σε “reallife” μελέτες. πέραν	των	
τυχαιοποιημένων	 ελεγχόμενων	 μελετών	 (RCT),	
και	λόγω	του	ότι	η	θεραπεία	του	ηΚΚ	είναι	πο-
λύπλοκη	και	δυνατόν	να	διαταράσσεται	από	συ-
νοσηρότητα,	μελέτες	αξιολόγησης	της	θεραπείας	

στην	 καθημερινή	 ζωή	 είναι	 επίσης	 σημαντικές	
στο	να	 επιτρέψουν	τη	 λήψη	πλήρως	τεκμηριω-
μένων	θεραπευτικών	αποφάσεων.	μια	εξ	αυτών	
είναι	η	παγκόσμια	μελέτη	διερεύνησης	των	θερα-
πευτικών	αποφάσεων	στο	ηπατοκυτταρικό	καρ-
κίνωμα	και	της	θεραπείας	με	Sorafenib	(GIDEON).	
πρόκειται	 για	 μια	 διεθνή,	 προοπτική,	 ανοιχτή,	
πολυκεντρική,	μη	παρεμβατική	μελέτη	ασθενών	
με	ανεγχείρητο	ηΚΚ,	για	τους	οποίους	έχει	ληφθεί	
απόφαση	θεραπείας	με	Sorafenib.	ο	σκοπός	της	
μελέτης,	είναι	η	κατάρτιση	μιας	μεγάλης	ισχυρής	
βάσης	 δεδομένων	 με	πληροφορίες	 για	 ασθενείς	
που	 έλαβαν	θεραπεία	με	 Sorafenib,	 η	 οποία	θα	
μπορεί	να	αναλυθεί	για	να	αποκτηθεί	μια	λεπτο-
μερής	 κατανόηση	 των	 τοπικών,	περιφερειακών	
και	 παγκόσμιων	 παραγόντων	 που	 επηρεάζουν	
τη	διαχείριση	των	ασθενών	με	ηΚΚ.	προς	τούτο,	
θα	λαμβάνονται	λεπτομερείς	 ιατρικές	πληροφο-
ρίες	από	3000	ασθενείς,	σε	παγκόσμιο	επίπεδο,	
για	πάνω	από	5	χρόνια,	καθώς	και	πληροφορί-
ες	 σχετικά	 με	 τα	 πρότυπα	 της	 πρακτικής	 των	
θεραπόντων	 ιατρών,	 καθιστώντας	 τη	 δυνητικά	
τη	μεγαλύτερη	μελέτη	του	 είδους	της	σε	αυτόν	
τον	πληθυσμό	ασθενών.	ο	κύριος	στόχος	αυτής	
της	 μελέτης	 είναι	 η	 αξιολόγηση	 της	 ασφάλειας	
του	Sorafenib	σε	πραγματικό	κλινικό	περιβάλλον.	
Δευτερεύοντες	στόχοι	είναι:	αξιολογήσεις	αποτε-
λεσματικότητας	(λειτουργικό	σύστημα,	η	επιβίω-
ση	 χωρίς	 εξέλιξη,	 ο	 χρόνος	 έως	 την	 εξέλιξη,	 το	
ποσοστό	ανταπόκρισης	και	ο	ρυθμός	σταθερής	
πορείας	της	νόσου),	η	διάρκεια	της	θεραπείας,	το	
περιφερειακό	 και	 παγκόσμιο	 επίπεδο	 μεθόδων	
αξιολόγησης	των	ασθενών,	η	διάγνωση	και	η	πα-
ρακολούθηση,	η	αξιολόγηση	των	συνοδών	νοση-
μάτων	και	η	επιρροή	τους	στη	θεραπεία	και	το	
αποτέλεσμα,	και	τέλος	η	αξιολόγηση	των	περιφε-
ρειακών	 και	 παγκόσμιων	προτύπων	πρακτικής	
των	ιατρών	που	εμπλέκονται	στη	φροντίδα	των	
ασθενών	αυτών.

Από	την	άλλη	πλευρά,	δεδομένων	των	γνωστών	
αντιαγγειογενετικών	 ιδιοτήτων	 του	 Sorafenib,	 ο	
συνδυασμός	 TACE	 με	 Sorafenib	 υπόσχεται	πολ-
λά	 και	 κλινικές	 δοκιμές	 που	 ερευνούν	 αυτή	 τη	
θεραπευτική	προσέγγιση	 βρίσκονται	 σε	 εξέλιξη	
[Sorafenib	ή	εικονικό	φάρμακο	σε	συνδυασμό	με	
ενδοαρτηριακό	 χημειοεμβολισμό	 για	 ενδιάμεσου	
σταδίου	ηΚΚ	-	(μελέτη	SPACE)].	Δεδομένου	δε	του	
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ότι	η	DEB	(έκλυση	φαρμάκου	σε	μορφή	σφαιριδί-
ων)-TACE	έχει	δείξει	καλύτερη	ανεκτικότητα	από	
τον	TACE,	ο	συνδυασμός	Sorafenib	με	DEB-TACE	
είναι	επίσης	πολλά	υποσχόμενος.

3.4. Αντιαγγειογενετικοί παράγοντες

ο	ηΚΚ	είναι	 ένας	υπεραγγειούμενος	όγκος	με	
υπερέκφραση	 διαφόρων	 προαγγειογενετικών	
παραγόντων,	 όπως	 ο	 αγγειακός	 ενδοθηλιακός	
αυξητικός	παράγοντας	(VEGF).	παράλληλα,	υψη-
λή	 μικροαγγειακή	 πυκνότητα	 έχει	 παρατηρηθεί	
σε	δείγματα	ιστού	ηΚΚ.	λόγω	του	ότι	τα	επίπεδα	
έκφρασης	VEGF	συνδέονται	άμεσα	με	χαμηλά	πο-
σοστά	επιβίωσης,	η	αναστολή	της	αγγειογένεσης	
μπορεί	να	αποτελέσει	έναν	πιθανό	θεραπευτικό	
στόχο	στον	ηΚΚ	και	αρκετοί	αντιαγγειογενετικοί	
παράγοντες	έχουν	εισέλθει	σε	φάση	κλινικών	με-
λετών.	

3.4.1. Sunitinib.	πρόκειται	για	έναν	εκ	του	στό-
ματος	 πολλαπλό	 αναστολέα	 κινασών	 που	 έχει	
εγκριθεί	 για	 τη	 θεραπεία	 των	 στρωματικών	
όγκων	 (GIST)	μετά	από	υποτροπή	της	 νόσου	ή	
δυσανεξία	 στο	 imatinib	mesylate	 και	 επίσης	 για	
τη	θεραπεία	του	προχωρημένου	ή	μεταστατικού	
καρκίνου	του	νεφρού,	ο	οποίος	στοχεύει	υποδο-
χείς	της	τυροσινικής	κινάσης	συμπεριλαμβανομέ-
νων	των	VEGFR-1	και	2,	PDGFRalpha/beta,	c-KIT,	
FLT3	και	RET	κινάσες.

το	 Sunitinib	 έχει	 αποδειχθεί	 ότι	 διαθέτει	αντι-
καρκινική	δράση	και	αποδεκτό	προφίλ	ασφάλει-
ας	σε	αρκετές	μελέτες	φάσης	ΙΙ	επί	ασθενών	με	
προχωρημένο	ηΚΚ.	Όμως,	μεγαλύτερη	τοξικότη-
τα	και	μεγαλύτερος	αριθμός	ανεπιθύμητων	ενερ-
γειών	παρατηρήθηκαν	σε	ασθενείς	με	ηΚΚ	από	
ό,τι	σε	ασθενείς	με	άλλες	νεοπλασίες.	Για	τον	λό-
γο	αυτό,	το	φάρμακο	χορηγήθηκε	σε	χαμηλότε-
ρη	δόση	σε	δοκιμές	επί	ασθενών	με	ηΚΚ	(37,5	mg	
έναντι	50	mg).

ςε	μια	φάσης	ΙΙ	Ευρωπαϊκή/Ασιατική	μελέτη	επί	
37	ασθενών,	η	αρχική	δόση	έναρξης	ήταν	50	mg	
ημερησίως	 για	 4	 συνεχόμενες	 εβδομάδες,	 ακο-
λουθούμενη	από	δύο	περιόδους	ανάπαυσης.	το	
καταληκτικό	σημείο	ήταν	η	αξιολόγηση	του	συνο-
λικού	ποσοστού	απόκρισης	σύμφωνα	με	τα	κρι-
τήρια	αξιολόγησης	της	ανταπόκρισης	επί	συμπα-
γών	 όγκων.	οι	 κύριες,	 βαθμού	 3	 και	 4,	 τοξικές	

αντιδράσεις	που	παρατηρήθηκαν	ήταν	θρομβο-
πενία	 (43%),	ουδετεροπενία	 (24%),	 νευρολογικά	
συμπτώματα	 (24%),	 κόπωση	 (22%)	 και	 αιμορ-
ραγίες	(14%).	ςτο	43%	των	ασθενών	απαιτήθηκε	
μείωση	της	δόσης	και	4	ασθενείς	έχασαν	τη	ζωή	
τους	εξαιτίας	της	θεραπείας.	ο	μέσος	TTP	ήταν	
5,3	μήνες	και	η	συνολική	επιβίωση	ήταν	9,3	μή-
νες.14

μια	άλλη	μελέτη	φάσης	ΙΙ	αξιολόγησε	την	απο-
τελεσματικότητα	και	την	ανοχή	στο	Sunitinib	σε	
αρχική	δόση	37,5	mg	ημερησίως	για	4	συνεχόμε-
νες	 εβδομάδες,	 ακολουθούμενη	από	 δύο	περιό-
δους	ανάπαυσης,	σε	34	ασθενείς	με	προχωρημέ-
νο	ηΚΚ.	οι	βαθμού	3	και	4	τοξικές	αντιδράσεις	
που	παρατηρήθηκαν	ήταν	ουδετεροπενία	(12%),	
θρομβοπενία	 (12%),	 κόπωση	 (12%),	 εξάνθημα	
(6%),	σύνδρομο	χειρός-ποδιού	(6%),	υπερχολερυ-
θριναιμία	(6%)	και	υπέρταση	(6%	).	Ένας	ασθενής	
πέθανε	από	ηπατική	ανεπάρκεια	λόγω	της	ταχεί-
ας	εξέλιξης	της	νόσου.	ςταθεροποίηση	νόσου	ση-
μειώθηκε	στο	47%	των	ασθενών	για	τουλάχιστον	
12	εβδομάδες.	η	επιβίωση	χωρίς	εξέλιξη	ήταν	4	
μήνες	και	η	μέση	συνολική	επιβίωση	9,9	μήνες.15	

Βάσει	αυτών,	η	αποτελεσματικότητα	και	η	ανο-
χή	του	φαρμάκου	δοκιμάστηκαν	πρόσφατα	σε	μια	
μελέτη	φάσης	ΙΙΙ,	η	οποία	όμως	διεκόπη	πρόωρα	
λόγω	έλλειψης	αποτελεσματικότητας	και	σημαντι-
κών	ανεπιθύμητων	ενεργειών	(πίν.	3).

3.4.2. Brivanib. Είναι	ένας	από	του	στόματος	δι-
πλός	 αναστολέας	 του	 VEGF	 και	 του	 αυξητικού	
παράγοντα	των	υποδοχέων	ινοβλαστών	(FGF)	με	
αποτελεσματικότητα	 σε	 xenograft	 μοντέλα	 πο-
ντικιών	με	ηΚΚ.	μια	φάσης	ΙΙ	μελέτη	με	Brivanib	
στη	δόση	των	800	mg	ημερησίως,	ως	πρώτη	και	
δεύτερη	 γραμμή	 θεραπείας	 σε	 96	 ασθενείς	 με	
προχωρημένο	ηΚΚ	(ανεγχείρητη	τοπικά	προχω-
ρημένη	ή	μεταστατική	νόσο),	οι	οποίοι	είχαν	ή	δεν	
είχαν	λάβει	αγωγή	προ	της	θεραπείας,	έδειξε	μέ-
σο	χρόνο	TTP	2,7	μήνες	 (95%	CI,	 1,5–3,9),	 όταν	
το	 φάρμακο	 χορηγήθηκε	 ως	 θεραπεία	 πρώτης	
γραμμής,	 και	 μέσο	TTP	1,4	μηνών	 (95%	CI,	 1,4–
2,6),	όταν	το	φάρμακο	χορηγήθηκε	ως	θεραπεία	
δεύτερης	 γραμμής.	 Είναι	 ενδιαφέρουσα	 η	 κατά	
50%	μείωση	στον	ορό	της	AFP	από	την	αρχική	τι-
μή	 της,	που	παρατηρήθηκε	στο	40%	όλων	των	
ασθενών.	Επιπλέον,	η	μείωση	των	επιπέδων	του	
κολλαγόνου	IV	(ένας	νέος	βιοδείκτης	αγγειογένε-
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σης	στον	ορό),	παρατηρήθηκε	ότι	σχετίζεται	με	
μακροχρόνια	 αποτελέσματα.	 οι	 πλέον	 συχνές	
βαθμού	3–4	ανεπιθύμητες	ενέργειες	ήταν	κόπω-
ση	(16%),	υψηλά	επίπεδα	της	AST	(19%),	υπονα-
τριαιμία	(41%),	υπέρταση	(7,3%),	διάρροια	(4,9%)	
και	κεφαλαλγία	(4,9%).16	

Έτσι,	 το	 Brivanib	 είναι	 τώρα	 υπό	 αξιολόγηση	
σε	μελέτες	φάσης	 ΙΙΙ	 τόσο	ως	πρώτης	γραμμής	
θεραπεία,	σε	σχέση	με	το	Sorafenib,	όσο	και	σε	
σύγκριση	με	τη	βέλτιστη	υποστηρικτική	φροντίδα	
σε	προχωρημένο	ηΚΚ.

3.4.3. ABT869.	Είναι	ένας	από	του	στόματος	δρα-
στικός,	 ισχυρός	 και	 εκλεκτικός	 αναστολέας	 του	
VEGF	και	των	αιμοπεταλίων,	που	προέρχεται	από	
τις	οικογένειες	υποδοχέων	αυξητικού	παράγοντα	
(PDGF).	το	ABT-869	έδειξε	ισχυρές	αντιπολλαπλα-
σιαστικές	και	αποπτωτικές	ιδιότητες in vitro	και	σε	
καρκινικά	 μοντέλα	 xenograft	 ζώων,	 χρησιμοποιώ-
ντας	καρκινικές	κυτταρικές	σειρές	που	ήταν	«εθι-
σμένες»	στη	σηματοδότηση	των	κινασών	που	στο-
χεύει	το	ABT-869.	Όταν	χορηγήθηκε	σε	συνδυασμό	
με	χημειοθεραπεία	ή	mTOR	αναστολείς,	το	ABT-869	
έδειξε	επιπρόσθετα	θεραπευτικά	αποτελέσματα.

ςε	μια	μελέτη	φάσης	ΙΙ,	όταν	το	φάρμακο	χορη-
γήθηκε	σε	δόση	0,25	mg/kg	ημερησίως	σε	ασθε-
νείς	 με	 Child-Pugh	 A	 κίρρωση,	 κατεδείχθει	 πο-
σοστό	ανταπόκρισης	8,7%	(95%	CI,	1,1–28).	Για	
όλους	τους	ασθενείς	(Child-Pugh	Α	και	Β	κίρρωση)	
το	μέσο	TTP	ήταν	112	ημέρες,	η	μέση	PFS	ήταν	
112	ημέρες	(95%	CI,	61–168)	και	η	μέση	συνολική	
επιβίωση	ήταν	295	ημέρες	(95%	CI,	182–333).	οι	
πιο	 συχνές	ανεπιθύμητες	 ενέργειες	 (AE)	 ήταν	 η	
υπέρταση	(41%),	κόπωση	(47%),	διάρροια	(38%),	
εξάνθημα	 (35%),	 πρωτεϊνουρία	 (24%),	 έμετος	
(24%),	βήχας	(24%)	και	περιφερικό	οίδημα	(24%).	

οι	πιο	κοινές	βαθμού	3	και	4	ανεπιθύμητες	ενέρ-
γειες	ήταν	υπέρταση	(20,6%)	και	κόπωση	(11,8%).	
οι	 περισσότερες	 ανεπιθύμητες	 ενέργειες	 ήταν	
ήπιας/μέτριας	 βαρύτητας	 και	 αναστρέψιμες	 με	
τη	διακοπή/μείωση	της	δόσης	ή/και	διακοπή	του	
ABT-869.	Ωστόσο,	απαιτούνται	συμπληρωματικές	
μελέτες	για	τον	καθορισμό	της	βέλτιστης	στρατη-
γικής	στη	δοσολογία	καθώς	παρατηρήθηκε	συχνά	
διακοπή	 της	 αγωγής	 ή	 μείωση	 της	 δοσολογίας.	
παράλληλα,	 μία	φάσης	 ΙΙΙ	 μελέτη	που	 συγκρίνει	
την	αποτελεσματικότητα	και	την	ανοχή	του	ABT-
869	έναντι	του	Sorafenib	είναι	σε	εξέλιξη.

3.4.4. Bevacizumab.	πρόκειται	για	ένα	ανασυνδυα-
σμένο,	ανθρωποποιημένο,	μονοκλωνικό	αντίσωμα	
έναντι	του	VEGF,	που	παρουσιάζει	άμεση	αντιαγ-
γειογενετική	δραστηριότητα	και	μπορεί	να	ενισχύ-
σει	την	αποτελεσματικότητα	της	χημειοθεραπείας	
με	 την	ομαλοποίηση	του	αγγειακού	συστήματος	
του	όγκου	και	τη	μείωση	της	αυξημένης	διάμεσης	
πίεσης	σε	αυτόν.	το	φάρμακο	έχει	μελετηθεί	τόσο	
ως	μονοθεραπεία	όσο	και	σε	συνδυασμό	με	κυτ-
ταροτοξικούς	και	μοριακά	στοχευμένους	παράγο-
ντες	σε	ασθενείς	με	προχωρημένο	ηΚΚ.

ςε	 μια	 μελέτη	φάσης	 II	 το	 Bevacizumab	 αξιο-
λογήθηκε	ως	μονοθεραπεία	σε	δύο	διαφορετικές	
δοσολογίες	(5	mg/kg	και	10	mg/kg)	ενδοφλεβίως,	
μία	φορά	κάθε	2	εβδομάδες,	σε	ασθενείς	με	ηΚΚ	
χωρίς	εμφανείς	εξωηπατικές	μεταστάσεις	ή	διή-
θηση	των	μεγάλων	αιμοφόρων	αγγείων.	η	μέση	
PFS	ήταν	6,9	μήνες	και	η	μέση	συνολική	επιβίωση	
ήταν	12,4	μήνες	με	το	65%	των	ασθενών	χωρίς	
εξέλιξη	νόσου	στους	6	μήνες.17	

το	φάρμακο	αξιολογήθηκε	 επίσης	σε	 συνδυα-
σμό	με	χημειοθεραπεία	(gemcitabine,	oxaliplatine,	
capecitabine)	 σε	 διάφορες	 μελέτες	 φάσης	 ΙΙ,	 με	
ποσοστά	ανταπόκρισης	που	κυμαινόταν	μεταξύ	

Πίνακας 3. μελέτες	φάσης	II	του	SUNITINIB	στον	προχωρημένο	ηΚΚ

Δόση και πληθυσμιακό δείγμα 37,5 mg 
Διαλειπόντως* (n=34)

50 mg 
Διαλειπόντως* (n=37)

37,5 mg 
Διαλειπόντως* (n=17)

37,5 mg 
Συνεχώς (n=45)

Δείκτης	αντικειμενικής	ανταπόκρισης	[αριθμός	ασθενών/(%)] 1	(2,9) 1	(2,7) 1	(5,9) 1	(2,2)
Δείκτης	ελέγχου	νόσου** 52% 38% 53% 42%
ςυνολική	επιβίωση	(μήνες) 9,8 8,0 – 9,3
TTP	(μήνες) 4,1 – – 2,8
PFS	(μήνες) 3,9 3,7 – 2,8

*Διαλειπόντως:	4	εβδομάδες	ναι-2	εβδομάδες	όχι,	**ποσοστό	ασθενών	στο	οποίο	παρατηρήθηκε	έλεγχος	της	νόσου,	ττρ:	μέσος	χρόνος	εξέλιξης	της	νόσου,	
PFS:	επιβίωση	ελεύθερη	προόδου	νόσου



172	 Δ.	Δημητρουλοπουλος	και	συν	 ΙΑτρΙΚη	100,	2011

την	αγγειογένεση,	δείχνει	ότι	το	οροδιαλυτό	αγ-
γειακό	 μόριο	 κυτταρικής	 προσκόλλησης-1	 είναι	
ένας	πιθανός	δείκτης	ανταπόκρισης.23

ςε	άλλη	μελέτη	φάσης	ΙΙ	το	TSU-68	έδειξε	πολ-
λά	 υποσχόμενη	 αποτελεσματικότητα	 με	 υψηλό	
προφίλ	ασφαλείας,	ακόμη	και	σε	ηΚΚ	ασθενείς	με	
κίρρωση	σταδίου	Β	που	πρότερα	είχαν	υποβληθεί	
σε	βαριές	θεραπευτικές	παρεμβάσεις	(χειρουργι-
κή	 επέμβαση,	 καυτηρίαση	 με	 ραδιοσυχνότητες,	
αρτηριακό	 εμβολισμό	 με	 χρήση	 καθετήρα,	 χη-
μειοθεραπεία	ή	ακτινοθεραπεία).	ο	σχεδιασμός	
αυτής	της	μελέτης	με	σταδιακή	προσαρμογή	των	
δόσεων,	που	βασιζόταν	στη	λειτουργία	του	ήπα-
τος,	φαίνεται	 να	αποτελεί	 την	 κατάλληλη	προ-
σέγγιση	για	τον	ηΚΚ.	Επιπλέον,	μια	τυχαιοποιη-
μένη	μελέτη	φάσης	ΙΙ	του	TSU-68	σε	ασθενείς	με	
ηΚΚ	που	αντιμετωπίζονται	με	TACE,	έδειξε	ορια-
κά,	αλλά	στατιστικά	σημαντική	αποτελεσματικό-
τητα	για	την	παράταση	PFS	σε	σύγκριση	με	TACE	
ως	μονοθεραπεία.	τα	αποτελέσματα	δείχνουν	ότι	
η	χορήγηση	του	TSU-68	μπορεί	να	βελτιώσει	τη	
συνολική	επιβίωση	των	ασθενών	που	αντιμετω-
πίζονται	με	TACE.

3.4.6. Cediranib (AZD2171).	πρόκειται	 για	 έναν	
ακόμη	ισχυρό	από	του	στόματος	αναστολέα	του	
αγγειακού	ενδοθηλιακού	αυξητικού	παράγοντα,	
με	δράση	κατά	παραγώγων	των	αιμοπεταλίων	
στους	 υποδοχείς	 του	 αυξητικού	 παράγοντα	
PDGFRb	και	c-Kit.	Επίσης,	εμφανίζει	ισχυρή	δρά-
ση	 έναντι	 της	 σύνθεσης	 των	 KDR	 (IC50\0,002	
LM)	και	Flt-1	(IC50=0,005	LM)	με	δράση	επίσης	
έναντι	 του	 Flt-4	 σε	 νανομοριακές	 συγκεντρώ-
σεις.	ο	παράγοντας	αξιολογήθηκε	σε	μια	μελέτη	
φάσης	ΙΙ,	αλλά	στην	πλειονότητα	των	ασθενών	
αναφέρθηκε	 τοξικότητα	 βαθμού	 3	 (ανορεξία,	
υπέρταση	και	κόπωση).	Έτσι,	μια	νέα	μελέτη	δι-

11–20%	και	μέση	συνολική	επιβίωση	που	κυμαί-
νονταν	μεταξύ	9,6–10,7	μηνών.18	

ο	συνδυασμός	Bevacizumab	(10	mg/kg	ενδοφλε-
βίως	μία	φορά	κάθε	14	ημέρες)	και	Erlotinib	(150	
mg	από	το	στόμα	ημερησίως)	κατέδειξε	ποσοστό	
ανταπόκρισης	25%,	μέση	συνολική	 επιβίωση	68	
εβδομάδες	και	μέση	PFS	της	τάξης	των	39	εβδο-
μάδων	(πίν.	4).

Αν	και	οι	παραπάνω	μελέτες	έδειξαν	πρώιμες	
ενδείξεις	για	δραστηριότητα	κατά	του	όγκου	και	
τα	αναφερθέντα	προφίλ	ανεκτικότητας	ήταν	σε	
γενικές	γραμμές	αποδεκτά,	ο	αυξημένος	κίνδυνος	
υπέρτασης,	θρομβοεμβολικών	επεισοδίων	και	αι-
μορραγίας,	 απαιτεί	 περαιτέρω	 αξιολόγηση	 του	
θεραπευτικού	σχήματος.	Από	την	άλλη	πλευρά,	
λόγω	της	απουσίας	μη	τυχαιοποιημένης	μελέτης	
και	του	μικρού	αριθμού	των	ασθενών	που	εντά-
χθηκαν,	 τα	αποτελέσματα	πρέπει	 να	 επιβεβαι-
ωθούν	 σε	 μεγάλες	 τυχαιοποιημένες	 μελέτες.	 η	
συμβολή,	 επίσης,	 της	 χημειοθεραπείας	 και	 της	
Erlotinib	απαιτεί	περαιτέρω	έρευνα.

3.4.5. TSU68. 	Αυτός	ο	παράγοντας	είναι	άλλος	
ένας	από	του	στόματος	πολλαπλός	αναστολέας	
κινασών	του	VEGF	υποδοχέα-2,	του	PDGF	υποδο-
χέα	και	του	υποδοχέα	του	παράγοντα	ανάπτυ-
ξης	ινοβλαστών,	που	δοκιμάστηκε	πρόσφατα	σε	
δόση	200	mg	και	400	mg	δύο	φορές	ημερησίως	
σε	ασθενείς	με	προχωρημένο	ηΚΚ,	σε	μία	φάσης	
Ι/ΙΙ	μελέτη.	Αξιολογήθηκαν	η	ασφάλεια	και	η	απο-
τελεσματικότητα.	ο	μέσος	χρόνος	TTP	ήταν	2,1	
μήνες	 και	 η	 μέση	 συνολική	 επιβίωση	 ήταν	 13,1	
μήνες.	ςυχνές	ανεπιθύμητες	ενέργειες	ήταν	υπο-
λευκωματιναιμία,	 διάρροια,	 ανορεξία,	 κοιλιακός	
πόνος,	κακουχία,	οίδημα	και	αύξηση	AST/ALT.	η	
ανάλυση	 των	 παραμέτρων	 που	 σχετίζονται	 με	

Πίνακας 4.	μελέτες	φάσης	II	του	Βevacizumab	στον	ηΚΚ	

Μελέτη Παράγοντας Αριθμός ασθενών RR (%) Μέσο PFS/TTP (μήνες) Μέση επιβίωση (μήνες)

Siegel	et	al17 B 46 13 6,9 12,4
Zhu	et	al18 GEMOX-B 33 20 5,3 9,6
Malka	et	al19 B 24 12,5 NR NR
Sun	et	al20 CAPEOX-B 30 10 5,4 NR
Hsu	et	al21 Capecitabine-bevacizumab 45 9 2,7 5,9
Thomas	et	al22 B+Erlotinib 40 25 9,0 15,6

RR:	 Response	 Rate	 (Δείκτης	 ανταπόκρισης),	 TTP:	 μέσος	 χρόνος	 εξέλιξης	 της	 νόσου,	 PFS:	 Progression	 Free	 Survival	 (Επιβίωση	 Ελεύθερη	 προόδου	 Νόσου),		
B:	Bevacizumab	μονοθεραπεία,	CAPEOX-B:	Capecitabine-Oxaliplatin-Bevacizumab,	GEMOX-B:	Gemcitabine-Oxaliplatin-Bevacizumab,	NR:	δεν	αναφέρεται.



ΙΑτρΙΚη	100,	2011	 çðáôïêõôôáñéêïς	êáñêΙíïς	 173

εξήχθη	σε	δόση	45	mg	άπαξ	ημερησίως,	για	κύ-
κλους	των	28	ημερών,	αλλά	με	χαμηλά	ποσοστά	
αποτελεσματικότητας.24

μία	φάσης	ΙΙ	μελέτη	που	χρησιμοποιεί	AZD2171	
στα	 30	 mg	 ημερησίως	 για	 την	 αξιολόγηση	 της	
ανεκτικότητας	 και	 της	 ασφάλειας	 στον	 τομέα	
των	προχωρημένων	ηΚΚ	είναι	σε	εξέλιξη.	

3.4.7. Vatalanib (PTK787/ZK 222584PTK/ZK). 
Αποτελεί	ένα	από	του	στόματος	συστατικό	αντι-
αγγειογένεσης,	που	εμποδίζει	τη	σηματοδότηση	
της	 τυροσινικής	 κινάσης	 από	 όλους	 τους	 γνω-
στούς	 υποδοχείς	 VEGF	 (συμπεριλαμβανομένων	
των	VEGFR-1/flt-1,	VEGFR-2/KDR,	και	VEGFR-3/Flt-
4,	PDGFR,	και	του	c-kit	με	μεγαλύτερη	επιλεκτικό-
τητα	για	το	VEGFR-2).

η	ένωση	είχε	δοκιμαστεί	αρχικά	σε	μια	ανοιχτή,	
πολυκεντρική	μελέτη	φάσης	Ι	που	μελετήθηκε	η	
ασφάλεια,	η	ανεκτικότητα	και	το	φαρμακοκινη-
τικό	προφίλ.	ο	παράγοντας	χορηγήθηκε	μία	φο-
ρά	ημερησίως	σε	δόση	750	mg	έως	1250	mg	σε	
ασθενείς	με	ανεγχείρητο	ηΚΚ.	οι	ασθενείς	κατη-
γοριοποιήθηκαν	σε	τρεις	ομάδες	με	ήπια,	μέτρια	
και	σοβαρή	ηπατική	δυσλειτουργία,	αντίστοιχα,	
επί	τη	βάσει	της	συνολικής	χολερυθρίνης	και	της	
AST.	η	μέγιστη	ανεκτή	δόση	ορίστηκε	στα	750	mg	
ημερησίως	και	στο	50%	των	ασθενών	επιτεύχθη-
κε	σταθεροποίηση	της	νόσου.

με	 βάση	 τα	 αποτελέσματα	 αυτής	 της	 μελέ-
της,	διεξήχθη	μια	φάσης	Ι-ΙΙ	μελέτη	του	PTK787/
ZK222584	 σε	 συνδυασμό	 με	 ενδοφλέβια	 δοξο-
ρουβικίνη.	 τα	 αποτελέσματα	 έδειξαν	 ενθαρρυ-
ντική	 δραστηριότητα	 του	 συνδυασμού	 για	 τη	
θεραπεία	ασθενών	με	προχωρημένο	ηΚΚ	και	οι	
συνηθέστερες	 βαθμού	 3	 ή	 4	 μη	 αιματολογικές	
τοξικότητες	ήταν	βλεννογονίτιδα	(11%)	και	αλω-
πεκία	(7%).	Βαθμού	3	ή	4	ουδετεροπενία	παρα-
τηρήθηκε	στο	26%	των	ασθενών	και	ουδετερο-
πενική	σηψαιμία	στο	7,2%.

3.4.8. Pazopanib (GW786034). Είναι	ένας	από	του	
στόματος	αναστολέας	της	αγγειογένεσης	με	στό-
χευση	τους	VEGFR,	PDGFR	και	c-Kit.

μια	μελέτη	φάσης	Ι	διενεργήθηκε	για	να	προσ-
διοριστεί	 η	 μέγιστη	 ανεκτή	 δόση,	 η	 ασφάλεια,	 η	
φαρμακοκινητική,	η	φαρμακοδυναμική	και	η	απο-
τελεσματικότητα	 του	 φαρμάκου	 σε	 ασθενείς	 με	
τοπικά	ανεγχείρητο	και/ή	προχωρημένο	ηΚΚ.	τα	

κριτήρια	 επιλογής	 περιελάμβαναν	 ανεγχείρητο	
και/ή	μεταστατικό	ηΚΚ	με	τουλάχιστον	μία	βλάβη-
στόχο,	ανάρρωση	από	προηγούμενα	συστηματικά	
σχήματα,	Eastern	Cooperative	Oncology	Group	κα-
τάσταση	απόδοσης	0	ή	1,	κίρρωση	σταδίου	Child-	
Pugh	A,	και	επαρκή	πολυοργανική	λειτουργία.	οι	
δόσεις	ήταν	κλιμακούμενες	από	200	mg	άπαξ	ημε-
ρησίως	σε	800	mg	ημερησίως	σε	σχεδιασμό	3+3.	
ςε	27	Ασιάτες	ασθενείς	που	συμμετείχαν,	ο	MTD	
ήταν	ορισμένος	να	είναι	600	mg	άπαξ	ημερησίως.	
τα	αποτελέσματα	έδειξαν	ένα	διαχειρίσιμο	προφίλ	
ασφάλειας	στη	μέγιστη	ανεκτή	δόση	των	600	mg	
ημερησίως.	PR	παρατηρήθηκε	στο	7%	των	ασθε-
νών	 και	 σταθεροποίηση	 της	 νόσου	 για	 4	 μήνες,	
στο	41%	των	ασθενών.	ο	μέσος	TTP	στη	μέγιστη	
ανεκτή	δόση	ήταν	137,5	ημέρες	(εύρος	4–280	ημέ-
ρες).	 ςε	 ενισχυμένης	 αντίθεσης	MRI,	 παρατηρή-
θηκαν	αλλαγές	σε	παραμέτρους	του	όγκου,	μετά	
από	επανειλημμένη	χορήγηση	του	φαρμάκου.25	

3.4.9. NGRhTNF. Είναι	 ένας	 νέος	παράγοντας	
που	 δεσμεύει	 εκλεκτικά	 την	 aminopeptidase	 N	
(CD13),	η	οποία	υπερεκφράζεται	στα	αιμοφόρα	
αγγεία	του	όγκου.	ςε	μια	μελέτη	φάσης	ΙΙ,	αυτός	ο	
παράγοντας	ήταν	καλά	ανεκτός	και	το	OS	ανήλ-
θε	σε	9,1	μήνες.	Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	πλήρης	
ανταπόκριση	παρατηρήθηκε	 σε	 έναν	 Sorafenib-
ανθεκτικό	 ασθενή	 και	 μερική	 ανταπόκριση	 σε	
έναν	ασθενή	με	κίρρωση	ήπατος	Child-Pugh	B.11

3.5.  Αναστολείς του υποδοχέα του επιδερμικού 
αυξητικού παράγοντα (EGFR)

η	έκφραση	των	διαφόρων	μελών	της	οικογένειας	
EGF,	 ειδικά	 EGF,	 TGF-α,	 ηπαρινοδεσμευτικού	 επι-
δερμικού	αυξητικού	παράγοντα	και	EGFR,	έχει	πε-
ριγραφεί	σε	αρκετές	σειρές	κυττάρων	και	σε	ιστούς	
ηΚΚ.	Έχουν	αναπτυχθεί	πολλαπλές	στρατηγικές	με	
στόχο	τα	μονοπάτια	που	σηματοδοτούν	τον	EGFR,	
με	 δύο	 τάξεις	 αντι-EGFR	 παραγόντων	 να	 έχουν	
δείξει	 κλινική	 αποτελεσματικότητα	 στον	 καρκίνο:	
μονοκλωνικά	αντισώματα	που	αναστέλλουν	αντα-
γωνιστικά,	 εξωκυττάρια,	 ενδογενείς	 συνδέσμους,	
καθώς	και	μικρά	μόρια	που	αναστέλλουν	εντός	του	
κυττάρου	τη	δράση	της	τυροσινικής	κινάσης.

3.5.1. EGFR αναστολείς τυροσινικής κινάσης. 
Erlotinib: Δύο,	 φάσης	 II,	 κλινικές	 μελέτες	 έχουν	
εκτιμήσει	την	ασφάλεια	και	την	αποτελεσματικό-
τητα	του	Erlotinib	(Tarceva)	χορηγούμενου	σε	δό-
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ση	150	mg	ημερησίως	σε	ασθενείς	με	προχωρημέ-
νο	ηΚΚ.	μερική	ανταπόκριση	παρατηρήθηκε	στο	
9%	και	0%	των	ασθενών,	και	η	μέση	συνολική	επι-
βίωση	ήταν	13	μήνες	και	25	εβδομάδες,	αντίστοι-
χα,	από	την	ημερομηνία	της	έναρξης	θεραπείας	
με	Εrlotinib.26

Gefitinib:	 To	 Gefitinib	 χορηγούμενο	 σε	 δόση	
250	mg	την	ημέρα	εξετάστηκε	σε	μια	 ενός	σκέ-
λους-φάση	 ΙΙ	 μελέτη	 (E1203)	 από	 την	 Eastern	
Cooperative	 Oncology	 Group.	 Χρησιμοποιήθηκε	
σχεδιασμός	δύο	σταδίων	και	31	ασθενείς	 επιλέ-
χθηκαν	να	συμμετάσχουν	στο	πρώτο	στάδιο.	η	
μέση	PFS	ήταν	2,8	μήνες	 (95%	CI	1,5–3,9)	 και	η	
μέση	συνολική	επιβίωση	ήταν	6,5	μήνες	(95%	CI,	
4,4–8,9).	το	κριτήριο	για	να	προχωρήσει	η	μελέ-
τη	 στο	 δεύτερο	 στάδιο	 δεν	 επιτεύχθηκε	 και	 οι	
συγγραφείς	 κατέληξαν	 στο	 συμπέρασμα	 ότι	 το	
Gefitinib	 ως	 μονοθεραπεία	 δεν	 ήταν	 ενεργό	 σε	
προχωρημένο	ηΚΚ.	το	3,2%	των	ασθενών	εμφά-
νισε	PR	και	το	22,5%	των	ασθενών	παρουσίασε	
σταθεροποίηση	της	νόσου.

Lapatinib:	το	Lapatinib,	 ένας	εκλεκτικός	διπλός	
αναστολέας	των	δύο	EGFR	και	HER-2/neu	τυροσι-
νικών	κινασών,	κατέδειξε	επίσης	μέτρια	δραστη-
ριότητα	σε	ηΚΚ.	Από	τους	40	ασθενείς	με	προ-
χωρημένο	ηΚΚ	που	έλαβαν	το	σκεύασμα,	το	πο-
σοστό	ανταπόκρισης	ήταν	5%,	η	επιβίωση	χωρίς	
εξέλιξη	νόσου	2,3	μήνες	και	η	συνολική	επιβίωση	
6,2	μήνες	(πίν.	5).

3.5.2. Μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του EGFR.	
Cetuximab:	το	Cetuximab	είναι	ένα	χιμαιρικό	μο-
νοκλωνικό	 αντίσωμα	 έναντι	 του	 EGFR.	 ςε	 δύο	
κλινικές	μελέτες	φάσης	ΙΙ	επί	ασθενών	με	προχω-
ρημένο	ηΚΚ,	χορηγήθηκε	σε	δόση	400	mg/m2,	εν-
δοφλεβίως,	και	ακολούθως	σε	εβδομαδιαίες	ενδο-
φλέβιες	εγχύσεις	των	250	mg/m2.	η	αναφερόμενη	
μέση	OS	ήταν	9,6	μήνες,	η	μέση	PFS	1,4	μήνες	και	
η	μέση	τιμή	του	TTP	2	μήνες.

ο	συνδυασμός	 του	Cetuximab	με	Gemcitabine	
και	Oxaliplatin	(GEMOX)	αξιολογήθηκε	σε	μια	με-
λέτη	φάσης	II.	Όλοι	οι	ασθενείς	έλαβαν	Cetuximab	
σε	αρχική	δόση	400	mg/m2	ακολουθούμενη	από	
250	mg/m2	εβδομαδιαίως,	Gemcitabine	1000	mg/
m2	την	πρώτη	ημέρα	και	Oxaliplatin	σε	δόση	100	
mg/m2	τη	δεύτερη	ημέρα.	η	χορήγηση	επαναλαμ-
βανόταν	 κάθε	 14	 ημέρες	 μέχρι	 την	 εξέλιξη	 της	
νόσου	 ή	 τον	 περιορισμό	 λόγω	 τοξικότητας.	 το	

ποσοστό	ανταπόκρισης	ήταν	20%,	 το	ποσοστό	
σταθεροποίησης	της	νόσου	40%,	η	διάμεση	PFS	
4,7	μήνες	και	η	OS	9,5	μήνες.	ο	δείκτης	μονοε-
τούς	επιβίωσης	ήταν	40%.

ο	συνδυασμός	του	Cetuximab	με	Capecitabine	
και	Oxaliplatin	αξιολογήθηκε	σε	ένα	μόνο	σκέλος	
μιας	μελέτης	φάσης	ΙΙ.	η	Capecitabine	χορηγήθη-
κε	σε	δόση	850	mg/m2	δύο	φορές	την	ημέρα	για	
14	ημέρες,	η	Oxaliplatin	την	πρώτη	ημέρα	σε	δό-
ση	130	mg/m2	ενδοφλεβίως	και	το	Cetuximab	σε	
δόση	 400	mg/m2	 την	πρώτη	 ημέρα	ακολουθού-
μενη	από	 250	mg/m2	 εβδομαδιαία,	 σε	 κύκλο	 21	
ημερών.	 το	 ποσοστό	 ανταπόκρισης	 ήταν	 10%,	
και	το	TTP	4,3	μήνες.	οι	πιο	συχνές	ανεπιθύμητες	
ενέργειες	ήταν	ηλεκτρολυτικές	διαταραχές	και	δι-
άρροια	(πίν.	5).

3.6. Άλλοι πιθανοί θεραπευτικοί στόχοι

Κατά	τη	διάρκεια	ηπατοκαρκινογέννεσης,	πα-
ρουσιάζονται	πολλαπλές	γενετικές	και	επιγενετι-
κές	αλλαγές	και	εμπλέκονται	διαφορετικές	οδοί,	
όπως	το	PI3/Akt/mTOR,	ο	αυξητικός	παράγοντας	
ηπατοκυττάρων	(HGF)/cMET,	ο	αυξητικός	παρά-
γοντας	υποδυόμενος	την	ινσουλίνη	(IGF),	ο	υπο-
δοχέας	του	IGFR	και,	τέλος,	η	Wnt-β	οδός	κατενί-
νης.	Αρκετοί	παράγοντες	που	στοχεύουν	αυτές	
τις	οδούς	βρίσκονται	σε	κλινική	ανάπτυξη	στον	
τομέα	του	προχωρημένου	ηΚΚ.

3.6.1. mTOR αναστολείς. ο	mTOR	είναι	ένας	βα-
σικός	 ρυθμιστής	 των	 οδών	σηματοδότησης	 του	
αυξητικού	παράγοντα.	πρόκειται	 συγκεκριμένα	
για	μία	ενδοκυτταρική	κινάση	σερίνης/θρεονίνης	
στη	 PI3K/Akt	 σηματοδοτική	 οδό.	 η	 ενεργοποίη-
ση	 του	mTOR	προάγει	 την	 ανάπτυξη	 των	 κυτ-
τάρων	 και	 τον	πολλαπλασιασμό	αυτών,	 καθώς	
και	 την	 αγγειογένεση	 και	 τον	 μεταβολισμό	 των	
καρκινικών	 κυττάρων,	 μέσω	 της	 αύξησης	 της	
πρόσληψης	των	θρεπτικών	συστατικών	και	της	
χρήσης	τους.	προκλινικά	δεδομένα	έδειξαν	ότι	οι	
αναστολείς	mTOR	ήταν	αποτελεσματικοί	για	την	
αναστολή	της	ανάπτυξης	των	κυττάρων	και	της	
αγγείωσης	του	όγκου,	σε	κυτταρικές	σειρές	HKK	
και	σε	μοντέλα	όγκων	HKK.	η	σημασία	της	οδού	
mTOR	σε	HKK,	 εξετάστηκε	σε	μια	μεγάλη	μελέ-
τη	με	HKK	και	ελεύθερους	όγκου	ιστούς.	η	mTOR	
σηματοδότηση	(p-RPS6)	ήταν	παρούσα	στο	50%	
των	 περιπτώσεων	 και	 χρωμοσωμικό	 κέρδος	
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σε	 rapamycinin-ευαίσθητα	 στελέχη	 του	 mTOR	
(RICTOR)	σε	25%.	Θετική	p-RPS6	χρώση	βρέθηκε	
να	συσχετίζεται	με	υποτροπή	του	HKK	μετά	από	
την	εκτομή	του.

Sirolimus(Rapamycin):	 Αναδρομικές	 μελέτες	 σε	
ασθενείς	 που	 υποβλήθηκαν	 σε	 μεταμόσχευση	
ήπατος	για	ηΚΚ	έχουν	δείξει	ότι	τα	άτομα	που	
έλαβαν	Sirolimus	για	ανοσοκαταστολή	είχαν	πο-
λύ	χαμηλότερο	ποσοστό	υποτροπής	του	όγκου	
σε	σχέση	με	εκείνα	που	έλαβαν	αναστολείς	της	
καλσινευρίνης.	ςε	μια	πιλοτική	μελέτη	χορηγήθη-
κε	 Sirolimus	σε	ασθενείς	 με	προχωρημένο	ηΚΚ.	
ςυνολικά,	η	θεραπεία	με	ραπαμυκίνη	ήταν	καλά	
ανεκτή.	οι	πλέον	κοινές	τοξικότητες	ήταν	θρομ-
βοπενία	και	αναιμία.	η	παρατηρηθείσα	μέση	OS	
ήταν	5,27	μήνες	και	η	μέση	τιμή	του	TTP	ήταν	3	
μήνες.

Temsirolimus:	το	Temsirolimus	είναι	ένα	διαλυτό	
ανάλογο	 εστέρα	 του	 sirolimus.	 το	 Temsirolimus	
έχει	 εγκριθεί	 από	 το	 FDA	 για	 τη	 θεραπεία	 του	
προχωρημένου	 καρκινώματος	 του	 νεφρού	 και	
έδειξε	όφελος	επιβίωσης	ως	μονοθεραπεία	σε	σύγ-
κριση	με	την	ιντερφερόνη	άλφα	σε	μια	πολυκεν-
τρική	φάσης	ΙΙΙ	μελέτη.	προς	το	παρόν,	βρίσκο-
νται	σε	εξέλιξη	πολλές	μελέτες	με	το	φάρμακο	ως	
μονοθεραπεία	ή	σε	συνδυασμό	(με	το	Sorafenib	ή	
Bevacuzimab),	σε	ασθενείς	με	προχωρημένο	HΚΚ.

Afinitor (Everolimus-RAD001):	ο	εν	λόγω	παρά-
γοντας,	 ένας	 από	 του	 στόματος	 χορηγούμενος	
αναστολέας	 mTOR,	 εκτιμήθηκε	 αρχικά	 σε	 μια	
μελέτη	φάσης	Ι.	ςυνολικά	36	ασθενείς	με	προχω-
ρημένο	ηΚΚ	υποβλήθηκαν	σε	θεραπεία	σε	διάφο-
ρα	επίπεδα	δόσης	σε	καθημερινή	ή	εβδομαδιαία	
βάση	και	τα	στοιχεία	ανέφεραν	ότι	το	φάρμακο	

ήταν	ενεργό	στα	ως	άνω	σχήματα.	περιοριστικές	
της	δόσης	τοξικότητες	που	παρατηρήθηκαν	πε-
ριελάμβαναν	υπερχολερυθριναιμία,	υψηλά	επίπε-
δα	της	αμινοτρανσφεράσης	της	αλανίνης,	θρομ-
βοκυτταροπενία,	λοίμωξη,	διάρροια	και	καρδιακή	
ισχαιμία.	παράλληλα,	επανενεργοποίηση	του	ιού	
της	ηπατίτιδας	Β	και	C,	παρατηρήθηκε	σε	τέσ-
σερεις	και	έναν	ασθενή	αντίστοιχα.	το	ποσοστό	
ελέγχου	της	νόσου	από	31	ασθενείς	που	αξιολο-
γήθηκαν	ήταν	61%	(10	από	16)	και	46,7%	(7	από	
15,	μεταξύ	των	οποίων	μία	περίπτωση	μερικής	
ανταπόκρισης)	των	ασθενών	που	έλαβαν	ημερή-
σιες	και	εβδομαδιαίες	θεραπείες,	αντίστοιχα.

ςε	μια	φάσης	Ι/ΙΙ	μελέτη,	το	Afinitor	χορηγήθηκε	
σε	28	ασθενείς	με	προχωρημένο	HΚΚ	και	επαρκή	
αιματολογική,	ηπατική,	και	νεφρική	λειτουργία	σε	
δόση	5	mg/ημέρα	ή	10	mg/ημέρα	από	του	στό-
ματος	(6	εβδομάδες/κύκλος).	τα	βασικά	καταλη-
κτικά	σημεία	της	μελέτης	ήταν	ο	προσδιορισμός	
της	ασφαλούς	δοσολογίας	(φάση	Ι)	και	η	επιβίω-
ση	χωρίς	εξέλιξη	νόσου	στις	24	εβδομάδες	(φάση	
ΙΙ).	Βαθμού	3–4	ανεπιθύμητες	ενέργειες	περιελάμ-
βαναν	λεμφοπενία,	αύξηση	της	ALT	και	της	AST,	
υπονατριαιμία,	αναιμία,	υπεργλυκαιμία,	πρωτεϊ-
νουρία,	εξάνθημα	και	υποξία.	Ένας	ασθενής	(4%)	
είχε	μερική	ανταπόκριση.	η	μέση	επιβίωση	χωρίς	
εξέλιξη	και	η	συνολική	επιβίωση	ήταν	3,8	μήνες	
και	8,4	μήνες,	αντίστοιχα.	το	εκτιμώμενο	ποσο-
στό	επιβίωσης	χωρίς	εξέλιξη	νόσου	στις	24	εβδο-
μάδες	ήταν	28,6%.

Έτσι,	μια	τυχαιοποιημένη	φάσης	 ΙΙΙ,	διπλή-τυ-
φλή,	ελεγχόμενη	με	εικονικό	φάρμακο,	πολυκεν-
τρική	μελέτη	για	την	αξιολόγηση	της	αποτελεσμα-
τικότητας	του	Afinitor	σε	ασθενείς	με	προχωρη-

Πίνακας 5. μελέτες	φάσης	II	των	EGFR	αναστολέων	στον	ηΚΚ

Έτος Ασθενείς RR (%) Μέσο PFS (μήνες) Μέση OS (μήνες)

Erlotinib 2005 38 9 3,2 13
Erlotinib 2007 40 0 3,1 63
Lapatinib 2009 40 5 2,3 6,2
Lapatinib 2009 26 0 1,9 12,6
Cetuximab 2007 32 0 2 –
Cetuximab 2007 30 0 1,4 9,6
GEMOX+Cetuximab 2008 45 20 4,7 9,5
CAPEOX+Cetuximab 2008 25 10 4,3 –

RR:	Response	Rate	 (Δείκτης	Ανταπόκρισης),	PFS:	Progression	Free	Survival	 (Επιβίωση	Ελεύθερη	προόδου	Νόσου),	OS:	Overall	Survival	 (ςυνολική	Επιβίωση),	
CAPEOX:	Capecitabine-Oxaliplatin,	GEMOX:	Gemcitabine-Oxaliplatin
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μένο	ηΚΚ,	μετά	αποτυχία	θεραπείας	με	Sorafenib	
(EVOLVE-1	μελέτη),	βρίσκεται	σε	εξέλιξη.27

3.6.2. MEK αναστολείς. ο	HΚΚ	 χαρακτηρίζεται	
από	 συχνές	 MEK/ERK	 ενεργοποιήσεις	 σε	 περί-
πτωση	απουσίας	της	RAF	ή	RAS	μετάλλαξης.	μία	
πολυκεντρική,	μονού	σκέλους	φάσης	ΙΙ	μελέτη	με	
ένα	 σχέδιο	 δύο	φάσεων,	πραγματοποιήθηκε	 με	
τον	παράγοντα	AZD6244,	έναν	ειδικό	αναστολέα	
μΕΚ,	σε	προχωρημένο	HΚΚ.	το	βασικό	καταλη-
κτικό	σημείο	ήταν	το	ποσοστό	απόκρισης.	ο	πα-
ράγοντας	χορηγήθηκε	από	το	στόμα	σε	δόση	100	
mg	δύο	φορές	την	ημέρα.	παρά	την	καλή	ανεκτι-
κότητα,	ελάχιστη	δραστηριότητα	παρατηρήθηκε	
(καμία	 ανταπόκριση	 και	 σταθεροποίηση	 νόσου	
στο	 37,5%	 των	 ασθενών).	ο	 μέσος	 χρόνος	 TTP	
αναφέρθηκε	να	είναι	8	εβδομάδες.

3.7. Ανοσορρυθμιστικοί παράγοντες 

η	 ανοσοτροποποίηση	 είναι	 μια	 άλλη	 πολλά	
υποσχόμενη	στρατηγική	για	την	καταπολέμηση	
του	 HΚΚ.	 η	 Thymostimulin	 (ένα	 τυποποιημένο	
χαμηλού	μοριακού	βάρους	πρωτεϊνικό	συστατικό	
που	περιέχει	thymosin-A1	και	θυμικό	χημικό	πα-
ράγοντα),	έχει	αποδειχθεί	ότι	προκαλεί	εκλεκτική,	
δοσοεξαρτώμενη,	 κυτταροτοξική	 ανοσολογική	
αντίδραση	έναντι	κυτταρικών	σειρών	HΚΚ	in vitro. 
με	βάση	τα	πειραματικά	δεδομένα,	δύο	μονο-κεν-
τρικές	μελέτες	φάσης	ΙΙ	με	χρήση	Thymostimulin	
σε	 ασθενείς	 με	 τοπικά	 προχωρημένη	 και	 μετα-
στατική	HΚΚ	νόσο,	που	δεν	επιδέχονταν	ή	στους	
οποίους	απέτυχαν	η	χειρουργική	ή/και	τοπική	θε-
ραπεία	έχουν	δημοσιευθεί,	με	ποσοστά	ανταπό-
κρισης	63%	και	79%,	αντίστοιχα.	Και	οι	δύο	μελέ-
τες	αναφέρουν	ικανοποιητικά	ποσοστά	ελέγχου	
του	 όγκου	 ακόμη	 και	 σε	 μεταστατική	 νόσο	 και	
χωρίς	ανεπιθύμητες	ενέργειες.	Ωστόσο	και	οι	δύο	
αυτές	μελέτες	δεν	είχαν	ομάδες	ελέγχου.

πρόσφατα,	 μια	 πολυκεντρική,	 τυχαιοποιημέ-
νη,	ελεγχόμενη	με	εικονικό	φάρμακο	μελέτη	φά-
σης	ΙΙΙ	σε	ασθενείς	με	HΚΚ	έγινε	σύμφωνα	με	τα	
ίδια	κριτήρια	επιλεξιμότητας	με	τις	μελέτες	που	
αναφέρθηκαν	παραπάνω.	η	ηπατική	λειτουργία	
(Child-Pugh	ταξινόμηση)	χρησιμοποιήθηκε	για	τη	
διαστρωμάτωση	 και	 ανάλυση	 των	 υποομάδων.	
ο	στόχος	ήταν	να	αξιολογηθεί	εάν	ο	έλεγχος	του	
όγκου	 από	 τhymostimulin	 που	 παρατηρήθηκε	
στις	μελέτες	φάσης	ΙΙ,	θα	μεταφραστεί	σε	βελτι-

ωμένη	επιβίωση	σε	σύγκριση	με	τη	βέλτιστη	υπο-
στηρικτική	φροντίδα	και	το	εικονικό	φάρμακο.	η	
Thymostimulin	χορηγήθηκε	σε	δόση	75	mg,	υπο-
δορίως,	5	ημέρες	την	εβδομάδα	για	έναν	χρόνο.	
η	δωδεκάμηνη	επιβίωση	ήταν	28%	για	την	ομά-
δα	τhymostimulin	και	32%	για	την	ομάδα	ελέγχου	
χωρίς	σημαντικές	διαφορές	στη	μέση	τιμή	OS	(5	
έναντι	5,2	μηνών)	ή	TTP	 (5,3	έναντι	2,9	μηνών).	
η	κατάσταση	της	ηπατικής	λειτουργίας,	η	κατά	
Karnofsky	 κατάσταση	 και	 το	στάδιο	 του	 όγκου,	
δεν	επηρέασαν	τα	αποτελέσματα.	Αν	και	η	ποιό-
τητα	ζωής	ήταν	παρόμοια	και	στις	δύο	ομάδες,	
λιγότεροι	ασθενείς	υπό	τhymostimulin	υπέφεραν	
από	 συσσώρευση	 ασκιτικού	 υγρού	 και	 νεφρική	
ανεπάρκεια.28

3.8. Ακτινοεμβολισμός

μεγάλος	αριθμός	προσπαθειών	για	τη	βελτίω-
ση	των	περιοχικά	τοπικών	θεραπειών	για	ασθε-
νείς	 με	ανεγχείρητο	ηΚΚ	βρίσκονται	σε	 εξέλιξη.	
Ως	αποτέλεσμα,	νέες	κατευθυνόμενες	στο	ήπαρ	
θεραπείες	αναδύονται.	ο	ακτινοεμβολισμός	είναι	
μια	 τέτοια	θεραπεία,	 η	οποία	 έγκειται	στην	 έγ-
χυση	διά	καθετήρα	στην	ηπατική	αρτηρία	υττρί-
ου-90	(90	Y)	υπό	μορφή	μικροσφαιριδίων.	Όταν	
χορηγούνται,	 τα	 εν	 λόγω	 μικροσφαιρίδια	 εκπέ-
μπουν,	εκλεκτικά,	υψηλής	ενέργειας	και	χαμηλής	
διείσδυσης	ακτινοβολία	στον	 όγκο,	 με	αποτέλε-
σμα	τη	νέκρωση	αυτού.	Επί	του	παρόντος,	βρί-
σκονται	σε	εξέλιξη	μελέτες	φάσης	Ι	και	φάσης	ΙΙ	
για	να	αξιολογηθεί	η	αποτελεσματικότητα	αυτής	
της	προσέγγισης.

μια	 φάσης	 ΙΙ	 μελέτη	 αξιολόγησε	 τον	 ακτινο-
εμβολισμό	 με	 Y90	 σε	 μικροσφαιρίδια	 από	 γυα-
λί	σε	ασθενείς	με	ανεγχείρητο	ηΚΚ	με	και	χωρίς	
θρόμβωση	 πυλαίας	 φλέβας.	 η	 θεραπεία	 ήταν	
καλά	 ανεκτή,	 και	 οι	 σχετιζόμενες	 με	 το	 ήπαρ	
ανεπιθύμητες	ενέργειες	που	αναφέρθηκαν	ήταν:	
αύξηση	της	χολερυθρίνης	 (40%),	ασκίτης	 (18%),	
ηπατική	 εγκεφαλοπάθεια	 (4%)	 σε	 ασθενείς	 με	
κίρρωση	και	θρόμβωση	πυλαίας	φλέβας,	ενώ	τα	
αντίστοιχα	ποσοστά	για	ασθενείς	χωρίς	θρόμβω-
ση	πυλαίας	φλέβας	ή	κίρρωση	ήταν	4%,	4%,	και	
0%,	αντίστοιχα.	τα	ποσοστά	ανταπόκρισης	του	
όγκου,	σύμφωνα	με	τα	κριτήρια	του	παγκόσμιου	
οργανισμού	υγείας	και	του	EASL	ήταν	42,2%	και	
70%,	αντίστοιχα.	ο	μέσος	χρόνος	επιβίωσης	για	
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τους	ασθενείς	με	θρόμβωση	πυλαίας	φλέβας	και	
κίρρωση	ήταν	304	ημέρες,	ενώ	ήταν	813	ημέρες	
για	 εκείνους	που	δεν	 είχαν	κίρρωση.	τα	αποτε-
λέσματα	αυτά	υποδεικνύουν	ότι	 η	 θεραπεία	με	
Y90	μικροσφαιρίδια	από	γυαλί	θα	μπορούσε	να	
είναι	 μια	 αποτελεσματική	 θεραπευτική	 επιλο-
γή,	 ειδικά	 για	 ασθενείς	 με	 θρόμβωση	 πυλαίας	
φλέβας,	οι	οποίοι	δεν	 είναι	 κατάλληλοι	 για	TAE/
TACE.	Ωστόσο,	θεωρείται	αναγκαία	η	περαιτέρω	
αξιολόγηση	 της	 εν	 λόγω	 νέας	προσέγγισης,	 συ-
μπεριλαμβανομένων	και	άμεσων	συγκρίσεων	με	
τις	καθιερωμένες	τοπικές	θεραπείες	 (π.χ.	TAE	ή	
TACE).29	

3.9. Ακτινοθεραπεία

η	τεχνολογική	πρόοδος	και	η	καλύτερη	κατα-
νόηση	της	μερικής	ανοχής	του	ήπατος	στην	ακτι-
νοθεραπεία	(RT),	έχουν	βελτιώσει	την	ικανότητα	
να	χορηγηθούν,	με	ασφάλεια,	καταστροφικές	για	
τον	όγκο	δόσεις	RT	στον	ηΚΚ	και	έχουν	οδηγήσει	
σε	 μια	αναβίωση	 του	 ενδιαφέροντος	 για	 ιάσιμη	
θεραπευτική	παρέμβαση	με	τη	χρήση	RT	στην	εν	
λόγω	νοσολογική	οντότητα.

3.9.1. Μερική ακτινοβόληση του ήπατος. η	 ανά-
πτυξη	 της	 τρισδιάστατης	 και	 σύμμορφης	 RT,	
επιτρέπει	υψηλές	δόσεις	RT	να	μπορούν	να	κα-
τευθυνθούν	προς	τον	όγκο,	ενώ	διαφυλάσσεται	
το	γύρω	ηπατικό	παρέγχυμα	που	είναι	ελεύθερο	
όγκου	από	τις	δόσεις	αυτές.

Χρησιμοποιώντας	ένα	μαθηματικό	μοντέλο	που	
προβλέπει	τον	κίνδυνο	της	προκαλούμενης	από	
ακτινοβολία	ηπατικής	νόσου,	βασιζόμενο	σε	μια	
τμηματική	κλασματοποίηση	της	παρεχόμενης	δό-
σης,	η	πιθανότητα	τοξικότητας	της	ακτινοβολί-
ας	μπορεί	να	ελαχιστοποιηθεί,	όντας	όμως	αυτή	
ικανή	να	είναι	αποτελεσματική.	

3.9.2. Καθοδήγηση από εικόνα και στοχοθέτηση. η	
τεχνολογική	πρόοδος	στην	RT	διευκολύνει	πλέον	
κατά	πολύ	την	καταγραφή	των	«αναπνευστικών	
κινήσεων»	των	κακοήθων	όγκων	του	ήπατος	κα-
τά	 τη	 διάρκεια	 της	 θεραπείας.	οι	 όγκοι	 μπορεί	
να	εντοπιστούν	κατά	τη	διάρκεια	της	αναπνοής,	
χρησιμοποιώντας	 το	 διάφραγμα	 ως	 υποκατά-
στατο	για	τη	θέση	του	ήπατος,	μέσω	των	τεσσά-
ρων	διαστάσεων	(4D)	αξονικής	τομογραφίας	που	
καθορίζει	 τις	 χωροταξικές	 συντεταγμένες	 του	

όγκου	σε	όλες	τις	φάσεις	της	αναπνοής,	και	μέσω	
ογκομετρικής,	κωνοειδούς	πορείας,	αξονικής	το-
μογραφίας,	 ή	 χρησιμοποιώντας	 ακτινοσκιερούς	
ιχνηθέτες	(fiducials)	που	εμφυτεύονται	στην	πε-
ριοχή	 του	 νεοπλάσματος.	οι	 όγκοι	 μπορούν	 να	
αντιμετωπιστούν	κατά	την	ελεύθερη	αναπνοή	με	
βάση	τη	4D	CT	από	όπου	προέρχεται	η	σύνθεση	
του	όγκου-στόχου	(συντεταγμένες	του	όγκου	σε	
όλες	τις	φάσεις	της	αναπνοής)	ή	μέσω	του	εντο-
πισμού	της	κίνησής	του	σε	πραγματικό	χρόνο	και	
περιχαράκωση	 ή	 ρομποτικό	 έλεγχο	 της	 δέσμης	
της	θεραπείας,	 κατά	τη	διάρκεια	 «κρατήματος»	
της	αναπνοής	με	τη	χρήση	ενεργού	ελέγχου	της	
αναπνοής,	ή	κατά	τη	διάρκεια	τελοεκπνευστικής	
απόφραξης.

Αυτές	οι	τεχνικές	βελτιώνουν	την	ακρίβεια	της	
παράδοσης	 της	 ακτινοβολίας	 και	 έτσι	 περιορί-
ζουν	την	αναμενόμενη	τοξικότητα	στους	παρά-
πλευρους	ιστούς.

3.9.3. Θεραπεία με εξωτερική δέσμη ακτινοβολίας. 
Δεδομένα	από	πολλαπλές	 κλινικές	 μελέτες,	 δεί-
χνουν	 ότι	 ο	 HΚΚ	 είναι	 πράγματι	 ραδιοευαίσθη-
τος	όγκος.	ποσοστά	απόκτησης	τοπικού	ελέγχου	
που	κυμαίνονται	από	71–100%	έχουν	αναφερθεί	
μετά	από	30–90	Gy	ακτινοθεραπείας	για	πάνω	
από	1–8	εβδομάδες.

ο	 συνδυασμός	 των	 σύμμορφων	 RT	 (1,5	 Gy	
δύο	φορές	την	ημέρα	για	πάνω	από	6–8	εβδο-
μάδες)	 με	 ταυτόχρονη	 ηπατική	 αρτηριακή	 χο-
ρήγηση	fluorodeoxyuridine,	σε	συνολική	δόση	ως	
και	90	Gy,	παρέχει	μέση	επιβίωση	15,2	μηνών.	
η	 ανάλυση	 αυτών	 των	 δεδομένων	 έδειξε	 ότι	
δόσεις	μεγαλύτερες	από	75	Gy	οδηγούν	σε	πιο	
ανθεκτικό	τοπικό	έλεγχο	από	ό,τι	χαμηλότερες.	
ςε	μια	προοπτική	μελέτη	φάσης	ΙΙ,	66	Gy	σε	33	
κλάσματα	χορηγήθηκαν	σε	ασθενείς	με	HΚΚ,	μη	
επιλεγμένους	για	ριζικές	θεραπείες.	Κατεδείχθη	
ανταπόκριση	 στο	 92%	 των	 περιπτώσεων	 ενώ	
τα	ποσοστά	τοπικού	ελέγχου	για	ένα	έτος	ήταν	
78%.

με	τη	χρήση	υψηλότερων	δόσεων	και	 λιγότε-
ρων	 κλασμάτων	 (υποκλασματική	 RT),	 έχουμε	
εξαιρετικά	 ποσοστά	 τοπικού	 ελέγχου	 που	 κυ-
μαίνονται	από	70–90%,	ενώ	έχει	αναφερθεί	ότι,	
όταν	η	δέσμη	της	ακτινοβολίας	μπορεί	να	κατευ-
θύνεται	από	πολλαπλά	επίπεδα	(στερεοτακτική	
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RT)	που	συγκλίνουν	στον	όγκο,	το	λοιπό	ηπατικό	
παρέγχυμα	δύναται	να	μη	λάβει	ακτινοβολία	και	
η	θεραπεία	είναι	απεικονιστικά	καθοδηγούμενη.	
ςε	όλα	τα	επιμέρους	παραδείγματα	ακτινοβόλη-
σης	του	ήπατος,	το	πλέον	κοινό	σημείο	αρχικής	
υποτροπής	είναι	ενδοηπατικά,	ευρισκόμενο	όμως	
εκτός	του	όγκου	υψηλής	δόσης	ακτινοβόλησης.	η	
τοξικότητα	είναι	μεγαλύτερη	σε	Child-Pugh	B	σε	
σύγκριση	με	Child-Pugh	A	ασθενείς.

3.9.4. Ακτινοβολία με δέσμες πρωτονίων. η	χορήγη-
ση	72	Gy	σε	16	κλάσματα	της	θεραπείας	δέσμης	
πρωτονίων	σε	Ιάπωνες	ασθενείς	με	ανεγχείρητο	
HΚΚ,	κατέδειξε	5ετές	ποσοστό	τοπικού	ελέγχου	
της	τάξης	του	87%	και	συνολικό	ποσοστό	επιβίω-
σης	23,5%,	με	απουσία	σημαντικής	τοξικότητας.	
Επιπλέον,	5ετής	επιβίωση	της	τάξης	του	53,5%	
επιτεύχθηκε	σε	σχεδόν	25%	από	50	ασθενείς	με	
μονήρεις	 όγκους	 και	 Child-Pugh	 A	 κίρρωση,	 γε-
γονός	που	υποδηλώνει	ότι	η	θεραπεία	με	δέσμη	
πρωτονίων	 είναι	 ασφαλής	 και	 αποτελεσματική	
στον	ηΚΚ,	και	ότι	τα	αποτελέσματα	μπορούν	να	
συγκριθούν	 ευνοϊκά	 με	 αυτά	 άλλων	 θεραπευτι-
κών	προσεγγίσεων.	

3.9.5. Συνδυασμός RT με άλλες θεραπείες. οι	όγκοι	
που	υποβλήθηκαν	σε	θεραπεία	με	TACE,	μια	κα-
θιερωμένη	θεραπεία	για	ανεγχείρητο	HΚΚ,	συχνά	
δεν	 έδειξαν	 μακροχρόνια	 τοπική	 ανταπόκριση.	
η	 RT	 έχει	 συνδυαστεί	 με	 TACE	 για	 να	 ξεπερα-

σθεί	 η	 αντίσταση	 στη	 θεραπεία.	 Ένα	 ποσοστό	
ανταπόκρισης	μεγαλύτερο	από	60%	και	μια	ση-
μαντική	πτώση	των	επιπέδων	των	δεικτών	του	
όγκου,	 παρατηρήθηκαν	 χρησιμοποιώντας	 αυτή	
τη	στρατηγική	θεραπείας	συνδυασμού.	ο	TACE	
ακολουθούμενος	από	RT	αναφέρθηκε	ότι	βελτιώ-
νει	τη	συνολική	επιβίωση	περισσότερο	από	τον	
TACE	μόνο	του,	σε	μια	αναδρομική	ανάλυση.	

Για	να	αντιμετωπιστεί	η	συνεχιζόμενη	πρόκλη-
ση	των	εκτός	πεδίου	ενδοηπατικών	αποτυχιών,	
παρά	τη	βελτίωση	στον	τομέα	του	τοπικού	ελέγ-
χου,	 η	 ταυτόχρονη	 ενδοαρτηριακή	 χορήγηση	5-
FU	και	RT	ακολουθούμενη	από	μηνιαία	χορήγηση	
5-FU	και	Cisplatin	φαντάζουν	πολλά	υποσχόμε-
νες.30	

4. Συμπεράσματα

ςτις	μέρες	μας,	το	Sorafenib	είναι	το	μόνο	εγκε-
κριμένο	συστηματικά	χορηγούμενο	φάρμακο	για	
τη	θεραπεία	του	προχωρημένου	ηΚΚ	και	θεωρεί-
ται	το	νέο	πρότυπο	αναφοράς	για	τη	φροντίδα	
των	ασθενών	με	αυτή	τη	νόσο	και	επαρκή	ηπατι-
κή	λειτουργία.	πολλοί	άλλοι	μοριακοί	στοχευμένοι	
παράγοντες	 βρίσκονται	 σε	 διαφορετικά	 στάδια	
κλινικής	και	προκλινικής	ανάπτυξης,	είτε	ως	μο-
νοθεραπεία	 είτε	 σε	 συνδυασμούς.	 η	 αποτελε-
σματικότητα	και	η	ασφάλεια	αυτών	των	παραγό-
ντων	τελούν	υπό	διερεύνηση.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στη 
χειρουργική του θυρεοειδούς έχει αναμφίβολα θε
τικά αποτελέσματα όσον αφορά στη μείωση της νο
σηρότητας της επέμβασης, συντελεί στη μείωση των 
ημερών νοσηλείας και τη μετεγχειρητική ποιότητα 
ζωής των ασθενών. Η τεχνολογική εξέλιξη επέτρεψε 
την κατασκευή εργαλείων με τα οποία επιτυγχάνε
ται αιμόσταση, συνετέλεσε στο να γίνουν εφικτές 
μια σειρά επεμβάσεων ελάχιστα επεμβατικής θυ
ρεοειδεκτομής. Επίσης, έγινε ευρύτερη η χρήση 
των συστημάτων νευροδιέγερσης και των τεχνικών 
μέτρησης της παραθορμόνης για την πρόβλεψη της 
μετεγχειρητικής υπασβεστιαιμίας. Στην παρούσα 
μελέτη γίνεται αξιολόγηση αυτών των νέων δεδο
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τουργικών επεμβάσεων.
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1. Εισαγωγή

η	εφαρμογή	των	εξελίξεων	της	ιατρικής	τεχνο-
λογίας	 στη	 χειρουργική	 του	 θυρεοειδούς	 αδένα	
την	τελευταία	δεκαετία,	αποτέλεσε	τη	σημαντι-
κότερη	εξέλιξη	στην	ενδοκρινολογική	χειρουργική	
του	 τραχήλου	 από	 τις	 αρχές	 του	 αιώνα,	 όπου	

ο	Theodor	Kocher	βραβεύτηκε	με	βραβείο	Nobel	
εξελίσσοντας	τη	θυρεοειδεκτομή	σε	μια	ασφαλή	
επέμβαση.1

η	 χρήση	 του	 συστήματος	 νευροδιέγερσης	 για	
την	προστασία	του	παλίνδρομου	λαρυγγικού	νεύ-
ρου	και	των	μετρήσεων	της	παραθορμόνης	διεγ-
χειρητικά	για	την	πρόβλεψη	των	ασθενών	που	θα	
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αναπτύξουν	υπασβεστιαιμία,	φαίνεται	να	αποτε-
λούν	νέα	όπλα	στη	φαρέτρα	των	χειρουργών	για	
ασφαλή	αποτελέσματα.2	μοντέρνα	εργαλεία	όπως	
τα	ψαλίδια	υπερήχων	 (εικ.	1)	μείωσαν	τον	χρόνο	
της	επέμβασης,	επιτυγχάνοντας	ικανοποιητική	αι-
μόσταση	και	προστασία	των	παρακείμενων	ιστών.2	
ταυτόχρονα,	 αποτέλεσαν	 σημαντικό	 παράγοντα	
για	την	εξέλιξη	της	ελάχιστα	επεμβατικής	χειρουρ-
γικής.	Επίσης,	με	ενδοσκοπικές	και	ρομποτικές	τε-
χνικές	πραγματοποιήθηκε	με	ασφάλεια	η	αφαίρεση	
του	αδένα	χωρίς	ουλή	στην	τραχηλική	χώρα.3

ςτην	 παρούσα	 μελέτη	 γίνεται	 μια	 αξιολόγηση	
για	 την	προσφορά	 των	 τεχνολογιών	αυτών	στη	
βελτίωση	 των	 μετεγχειρητικών	 αποτελεσμάτων	
των	ασθενών.

2.  Μετρήσεις παραθορμόνης 
για την πρόβλεψη της μετεγχειρητικής 
υπασβεστιαιμίας

η	πιο	συχνή	επιπλοκή	της	ολικής	θυρεοειδεκτο-
μής	 είναι	 ο	 μετεγχειρητικός	 υποπαραθυρεοειδι-
σμός.	παροδικός	μπορεί	 να	συμβεί	σε	ποσοστό	
που	κυμαίνεται	κατά	μέσο	όρο	στο	20%,	ενώ	τα	
ποσοστά	του	μόνιμου	είναι	από	0,8–3%,	στην	ολι-
κή	θυρεοειδεκτομή.4	παράγοντες	κινδύνου	απο-
τελούν	 ο	 σύγχρονος	 λεμφαδενικός	 καθαρισμός,	
η	 εκτεταμένη	 επέμβαση,	 οι	 τοξικές	 παθολογι-
κές	 καταστάσεις	 (νόσος	Grave’s,	 τοξική	οζώδης	
βρογχοκήλη),	 οι	 επανεπεμβάσεις	 και	 η	 συνοδός	
ανεπάρκεια	βιταμίνης	D.5,6

Κλινικά	τα	συμπτώματα	της	υπασβεστιαιμίας	
μπορεί	να	ήπια,	όπως	αιμωδίες	περιστοματικά,	
στη	μύτη,	στα	άκρα,	αλλά	και	σοβαρά	με	κράμπες	
και	σπασμούς	των	μυών.	Εκδηλώνονται	δε	συνή-

θως	τις	πρώτες	24–48	ώρες	χωρίς	 να	αποκλεί-
εται	 και	 μια	 καθυστερημένη	 εμφάνιση	συνήθως	
στις	 4	 ημέρες.7	 το	 υψηλό	ποσοστό	 από	 τη	 μια	
και	τα	δυσάρεστα	για	τον	ασθενή	συμπτώματα	
από	την	άλλη,	είχαν	ως	αποτέλεσμα	την	υιοθέ-
τηση	στρατηγικών	για	την	έγκαιρη	διάγνωση	και	
αντιμετώπιση	της	ομάδας	αυτών	των	ασθενών,	
που	θα	αναπτύξουν	μετεγχειρητικά	υποπαραθυ-
ρεοειδισμό.	η	συνήθης	πολιτική	είναι	η	νοσηλεία	
των	ασθενών	συνήθως	πάνω	από	μια	ημέρα	με	
μέτρηση	των	τιμών	ασβεστίου.8	οι	εξειδικευμένοι	
χειρουργοί	ενδοκρινών	αδένων	υιοθέτησαν	τη	χο-
ρήγηση	σκευασμάτων	ασβεστίου	ή	και	βιταμίνης	
D,	σε	όλους	ανεξάρτητα	τους	ασθενείς,	εξασφα-
λίζοντας	έτσι	μικρής	διάρκειας	νοσηλεία,	άλλα	και	
μείωση	του	ποσοστού	και	της	έντασης	των	ενο-
χλητικών	συμπτωμάτων	της	υπασβεστιαιμίας.9

Ενδιαφέρον	έχει	προκαλέσει	το	τελευταίο	διά-
στημα	η	μέτρηση	διεγχειρητικά	και	μετεγχειρητι-
κά	της	παραθορμόνης	(PTH),	σε	κάποιες	μελέτες	
της	 intact-PTH	 (i-PTH)	και	σε	κάποιες	άλλες	της	
quick-PTH	(q-PTH),	για	τον	καθορισμό	των	ασθε-
νών	 που	 θα	 παρουσιάσουν	 υπασβεστιαιμία.	 η	
μέθοδος	αυτή	αποτελεί	μια	ενδιαφέρουσα	εναλ-
λακτική	στρατηγική	των	δύο	προηγούμενων,	που	
θέτει	κάποιους	κανόνες	για	το	ασφαλές	εξιτήριο	
και	τη	μετέπειτα	αγωγή	των	ασθενών.7

Oι	Lo	et	al10	εξέτασαν	το	ποσοστό	πτώσης	της	
q-PTH	στα	10	min	μετά	την	αφαίρεση	του	θυρεο-
ειδούς	αδένα.	ςτη	μελέτη	τους,	εάν	η	πτώση	είναι	
μεγαλύτερη	 από	 75%,	 τότε	 αυτό	 σχετίζεται	 με	
ανάπτυξη	υπασβεστιαιμίας	με	ευαισθησία	100%	
και	ακρίβεια	72%.	Ενώ	αντίθετα	πτώση	μικρότε-
ρη	του	75%	ή	φυσιολογική	τιμή	της	παραθορμό-
νης	μετεγχειρητικά,	προβλέπουν	ότι	οι	ασθενείς	
θα	έχουν	φυσιολογικό	ασβέστιο.	

οι	Payne	et	al11,12	με	μετρήσεις	της	i-PTH	σε	95	
ασθενείς	που	υποβλήθηκαν	σε	 θυρεοειδεκτομή,	
στις	6,	12	και	20	ώρες	μετά	την	 επέμβαση,	δη-
μιούργησαν	 ένα	πρωτόκολλο	 με	 ακρίβεια	 100%	
για	την	πρόβλεψη	των	ασθενών	με	φυσιολογικό	
ασβέστιο,	που	μπορούν	 επομένως	 να	 εξέλθουν	
με	ασφάλεια	από	το	νοσοκομείο.	ςυνδυάζει	την	
τιμή	 της	 i-PTH	 στις	 6	 ώρες	 και	 των	 επίπεδων	
ασβεστίου.	ςύμφωνα	με	αυτό,	εάν	η	παραθορμό-
νη	είναι	μεγαλύτερη	από	28	ng/L	και	το	ασβέστιο	
μεγαλύτερο	του	2,14	mmol/L,	η	πρόβλεψη	είναι	
άριστη.	Εικόνα 1.	Ψαλίδι	υπερήχων	(Harmonic	Focus)
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οι	Lombardi	et	al13	σε	ανασκόπηση	53	ασθενών	
που	υποβλήθηκαν	σε	ολική	και	συμπληρωματική	
θυρεοειδεκτομή,	μέτρησαν	την	i-PTH	κατά	την	εί-
σοδο	στην	αναισθησία,	κατά	το	κλείσιμο	του	δέρ-
ματος	 και	 στις	 2,	 4,	 6,	 24	 και	 48	ώρες	μετά	 τη	
χειρουργική	 επέμβαση.	 Δημοσίευσαν	 ότι	 στους	
ασθενείς	 με	 υπασβεστιαιμία	 μετεγχειρητικά	
υπήρχε	πτώση	της	i-PTH	σε	επίπεδα	μικρότερα	
των	10	pg/mL.	Εάν	η	i-PTH	είναι	χαμηλότερη	των	
10	pg/mL	στις	4	και	6	ώρες,	η	πρόγνωση	για	την	
εμφάνιση	υπασβεστιαιμίας	σε	αυτούς	τους	ασθε-
νείς	 έχει	100%	ακρίβεια	και	94%	ευαισθησία,	σε	
σχέση	με	τις	νωρίτερες	μετρήσεις	που	φαίνεται	
να	έχουν	μικρότερη	ακρίβεια.	

οι	Scurry	et	al14	μέτρησαν	τα	επίπεδα	παραθορ-
μόνης	προεγχειρητικά	και	10	min	μετά	την	αφαί-
ρεση	του	αδένα.	Κατέληξαν	στο	συμπέρασμα	ότι	
επίπεδα	παραθορμόνης	στα	7	mg/dL	αποτελούν	
τον	πιο	ειδικό	και	ακριβή	δείκτη	για	την	πρόβλε-
ψη	της	μετεγχειρητικής	υπασβεστιαιμίας.	Επίσης,	
αλλαγή	της	τάξεως	του	75%	στην	 i-PTH	έχει	τη	
μεγαλύτερη	ευαισθησία	και	ειδικότητα.

οι	Alia	et	 al15	στη	μελέτη	τους	με	39	ασθενείς	
μέτρησαν	 προεχειρητικά	 και	 10	 min	 μετά	 την	
επέμβαση	την	q-PTH.	τα	αποτελέσματα	έδειξαν	
ότι	πτώση	της	παραθορμόνης	κάτω	από	18	(pg/
mL)	και	πτώση	μεγαλύτερη	του	62,5%	μπορεί	να	
προβλέψει	τους	ασθενείς	με	μετεγχειρητική	υπα-
σβεστιαιμία.	

οι	Sywak	et	al16	σε	μια	προοπτική	μελέτη	με	100	
ασθενείς	 έκαναν	μετρήσεις	της	 i-PTH	στις	4	και	
24	ώρες	 σε	 συνδυασμό	 με	 τις	 τιμές	 ασβεστίου.	
Κατέληξε	στο	συμπέρασμα	ότι	 εάν	η	παραθορ-
μόνη	είναι	μικρότερη	των	3	ng/L	η	πρόβλεψη	της	
υπασβεστιαιμίας	είναι	ακριβής,	ενώ	εάν	είναι	με-
γαλύτερη	από	20	ng/L	οι	ασθενείς	θα	έχουν	φυ-
σιολογικές	τιμές	ασβεστίου.	Επίσης,	δεν	υπήρξε	
στατιστική	διαφορά	στην	ακρίβεια	των	μετρήσε-
ων	στις	4	και	στις	24	ώρες.	

ςε	μια	ανασκόπηση	458	ασθενών,	οι	Αυστραλοί	
Χειρουργοί	Ενδοκρινών	Αδένων17	δημοσίευσαν	ότι	
φυσιολογικές	 τιμές	 παραθορμόνης	 στις	 4	 ώρες	
μετά	τη	χειρουργική	επέμβαση	προβλέπουν	φυ-
σιολογικές	 τιμές	 ασβεστίου,	 με	 ευαισθησία	 92%	
και	ακρίβεια	71%.	ποσοστό	7%	των	ασθενών	με	
φυσιολογική	 παραθορμόνη	 μετεγχειρητικά	 θα	

αναπτύξουν	 υποασβεστιαιμία	 και	 παρότι	 αυτό	
θέτει	σε	αμφισβήτηση	τη	σύντομη	παραμονή	στο	
νοσοκομείο,	των	ασθενών	με	φυσιολογικές	τιμές	
PTH	μετά	τη	θυρεοειδεκτομή,	φάνηκε	ότι	σε	αυ-
τή	 την	 υποομάδα	 τα	συμπτώματα	 είναι	 μικρής	
έντασης,	 που	 υποχωρούν	 χωρίς	 να	 χρειάζεται	
ενδοφλέβια	αγωγή	με	ασβέστιο.

οι	Grodski	et	al7	δημοσίευσαν	ότι	οι	ασθενείς	με	
τιμές	 i-PTH	μεγαλύτερες	του	1,6	pmol/L	και	του	
ασβεστίου	μεγαλύτερες	των	2	mmol/L,	μπορούν	
με	ασφάλεια	να	πάρουν	εξιτήριο.	Για	μικρότερες	
τιμές	χορηγούν	σκευάσματα	ασβεστίου	και	βιτα-
μίνης	D,	και	ανάλογα	με	την	περίπτωση	παρατεί-
νεται	η	νοσηλεία.	οι	μετρήσεις	για	την	παραθορ-
μόνη	γίνεται	την	πρώτη	ώρα	μετεγχειρητικά,	ενώ	
για	το	ασβέστιο	το	επόμενο	πρωί.

Βασικά	 συμπεράσματα	 από	 τις	 μελέτες	 που	
υπάρχουν	στη	βιβλιογραφία	είναι	τα	ακόλουθα:	
η	 μετεγχειρητική	 μέτρηση	 της	 παραθορμόνης	
μπορεί	με	ακρίβεια	να	προβλέψει	τους	ασθενείς	
που	θα	έχουν	χαμηλά	επίπεδα	ασβεστίου,	αλλά	
η	ακρίβεια	αυτή	είναι	μικρότερη	του	100%.	Εάν	τα	
επίπεδα	της	παραθορμόνης	είναι	φυσιολογικά,	οι	
ασθενείς	μπορεί	να	εξέλθουν	μετά	από	μια	μέρα	
νοσηλείας	 ή	 και	 λιγότερο,	 με	 κάποιους	 σπάνια	
να	 εμφανίζουν	 μέτριας	 έντασης	 συμπτώματα.	
Ανάλογα	 με	 τα	 επίπεδα	 μετρήσεων	 μπορεί	 να	
αποφασιστεί	η	αγωγή	με	ασβέστιο	και	βιταμίνη	D	
στους	ασθενείς	που	έχουν	κίνδυνο	για	ανάπτυξη	
έντονων	συμπτωμάτων.	οι	μετρήσεις	παραθορ-
μόνης	μπορεί	να	γίνουν	από	10	min	μετεγχειρη-
τικά	έως	μερικές	ώρες	μετά,	με	την	ίδια	ακρίβεια.	
η	συστηματική	χορήγηση	από	το	στόμα	σκευα-
σμάτων	ασβεστίου	μειώνει	την	επίπτωση	και	τη	
σοβαρότητα	των	συμπτωμάτων	της	υπασβεστι-
αιμίας.	η	μετεγχειρητική	μέτρηση	παραθορμόνης	
έχει	 οφέλη	στην	αναγνώριση	 των	ασθενών	που	
μπορούν	να	εξέλθουν	χωρίς	προβλήματα	και	αυ-
τών	που	χρειάζονται	υποστήριξη.

3.  Νευροδιέγερση και προστασία 
του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου 

η	 αναγνώριση	 του	 παλίνδρομου	 λαρυγγικού	
νεύρου	αποτελεί	αξίωμα	για	μια	απολύτως	ασφα-
λή	χειρουργική	επέμβαση.18	ο	τραυματισμός	του	
επηρεάζει	 σημαντικά	 την	 ποιότητα	 ζωής	 των	



ΙΑτρΙΚη	100,	2011	 ΕΞΕλΙΞΕΙς	ςτη	ΧΕΙρουρΓΙΚη	του	ΘυρΕοΕΙΔους	ΑΔΕΝΑ	 183

ασθενών,	 λόγω	 των	προβλημάτων	στην	 ομιλία,	
την	 αναπνοή	 και	 την	 κατάποση,	 που	 αντανα-
κλούν	στην	κοινωνική	και	 επαγγελματική	ζωή.19	
παροδικός	τραυματισμός	του	αναφέρεται	στη	βι-
βλιογραφία	σε	ποσοστά	περίπου	5%,	ενώ	μόνιμη	
παράλυση	περιγράφεται	σε	ποσοστό	κάτω	του	
1%	σε	έμπειρους	χειρουργούς.	

το	29%	τω	χειρουργών	στις	ηπΑ	χρησιμοποιούν	
σήμερα	τον	νευροδιεγέρτη.20	υπάρχουν	διάφορες	
παραλλαγές	 στον	 εξοπλισμό	 των	 μηχανημάτων	
νευροδιέγερσης,	στόχος	της	οποίας	είναι	ο	έλεγ-
χος	 της	 ακέραιας	 λειτουργίας	 του	 παλίνδρομου	
λαρυγγικού	νεύρου.	Γενικά	διακρίνονται	σε	δύο	κα-
τηγορίες,	σε	εκείνη	όπου	πραγματοποιείται	ηλεκ-
τρομυογραφική	καταγραφή	και	σε	εκείνη	που	δεν	
γίνεται,	αλλά	μετά	τη	διέγερση	του	νεύρου	παρα-
τηρούνται	η	σύσπαση	του	κρικοαρετυνοειδούς	μυ-
ός,	ή	της	γλωττίδας,	ή	γίνεται	διεγχειρητικός	έλεγ-
χος	των	φωνητικών	χορδών.	ο	μηχανισμός	αυτός,	
που	δεν	κάνει	καταγραφή,	υστερεί	του	πρώτου,	
διότι	δεν	δίνει	πληροφορίες	που	θα	μπορούσαν	να	
βοηθήσουν	στην	καλύτερη	κατανόηση	της	μορφο-
λογίας	των	κυμάτων	σε	φυσιολογικές	και	παθολο-
γικές	καταστάσεις	όπως	και	σε	παραλλαγές.21

τα	ηλεκτρόδια	μπορούν	να	ενσωματωθούν	στην	
επιφάνεια	 του	 ενδοτραχειακού	 σωλήνα,	 που	
αποτελεί	 την	πιο	ασφαλή	 και	 απλή	μέθοδο	 και	
ίσως	την	πιο	διαδεδομένη.	Έρχονται	σε	επαφή	με	
την	 οπίσθια	 επιφάνεια	 του	 κρικοαρετυνοειδούς	
ή	με	τον	θυρεοαρετυνοειδή	μυ.21	 τα	ηλεκτρόδια	
μπορεί	να	είναι	ενδομυϊκά,	τοποθετημένα	διά	της	
κρικοθυρεοειδικής	μεμβράνης,	να	τοποθετηθούν	
ενδοσκοπικά	στις	φωνητικές	χορδές,	στον	θυρεο-
αρετυνοειδή	 μυ	 ή	 να	 τοποθετούνται	 μετά	 την	
επιφάνεια	του	κρικοειδούς.21

τα	ηλεκτρόδια	διακρίνονται	σε	 επεμβατικά	με	
βελόνη	ή	ηλεκτρόδια	επιφανείας.	τα	πρώτα	προ-
σφέρουν	μεγαλύτερη	καταγραφή	στο	κύμα,	αλλά	
χωρίς	αυτό	να	αποτελεί	πραγματικό	πλεονέκτη-
μα.	Επίσης,	εύκολα	αναγνωρίζεται	η	μετακίνησή	
τους	από	τη	σωστή	θέση,	όμως	μπορεί	να	προκα-
λέσουν	τραύμα,	αιμάτωμα,	μόλυνση,	και	απαιτεί-
ται	περισσότερος	χρόνος	για	να	τοποθετηθούν.	
Διακρίνονται	σε	μονοπολικά	και	διπολικά.

Ανεξάρτητα	του	συστήματος,	υπάρχουν	αντι-
κειμενικές	τεχνικές	δυσκολίες	όπως	ως	προς	τη	

θέση	 των	 ηλεκτροδίων,	 σε	 μη	 ικανοποιητική	 δι-
έγερση,	σε	διαφυγή	της	ενέργειας	διέγερσης,	σε	
μη	καλή	ανταπόκριση	του	νεύρου,	σε	ανατομικές	
παραλλαγές	που	οδηγούν	σε	σφάλματα	τα	οποία	
μειώνουν	τη	διαγνωστική	αξία.22	λίγα	αντικειμε-
νικά	στοιχεία	υπάρχουν	για	την	υποστήριξη	της	
συστηματικής	χρήσης	του	νευροδιεγέρτη.

οι	Shindo	et	al23	μελέτησαν	την	επίπτωση	της	
πάρεσης	 και	παράλυσης	σε	 μια	 σειρά	ασθενών	
που	 υποβλήθηκαν	 σε	 θυρεοειδεκτομή	 με	 χρή-
ση	 νευροδιεγέρτη	 και	 χωρίς	 τη	 χρήση	 αυτού.	
Ανακοίνωσε	 ετερόπλευρη	 πάρεση	 σε	 ποσοστό	
2,09%	 στην	 ομάδα	 με	 καταγραφή	 της	 νευροδι-
έγερσης	και	2,96%	σε	εκείνη	χωρίς,	διαφορά	μη	
στατιστικά	σημαντική.	η	επίπτωση	της	μόνιμης	
βλάβης	ήταν	1,6%	και	στις	δύο	ομάδες.

οι	Lang	et	al24	ανακοίνωσαν	ότι	από	τους	271	
ασθενείς	 που	 υποβλήθηκαν	 σε	 θυρεοειδεκτο-
μή	15	 (5,5%)	 είχαν	παράλυση	του	παλίνδρομου	
λαρυγγικού	νεύρου	αλλά	οι	7	είχαν	θετικό	σήμα	
νευροδιέγερσης.	Αυτό	δείχνει	ότι	κάποιες	φορές	
μπορεί	να	μην	καταγράφονται	μικροί	τραυματι-
σμοί.	ςε	όλους	αυτούς	τους	ασθενείς	τα	συμπτώ-
ματα	ήταν	παροδικά	και	η	ανάρρωση	επιτεύχθη-
κε	χωρίς	κανένα	πρόβλημα.

οι	Chan	et	al25	σε	μια	τυχαιοποιημένη	μελέτη	με	
1000	ασθενείς,	όπου	στους	500	χρησιμοποίησαν	
νευροδιέγερση	και	στους	άλλους	όχι,	ανακοίνω-
σαν	 ότι	 υπήρχε	 στατιστικά	σημαντική	 διαφορά	
ως	προς	τη	μείωση	της	προσωρινής	παράλυσης	
του	 παλίνδρομου	 λαρυγγικού	 νεύρου,	 όμως	 το	
ποσοστό	 μόνιμης	 κάκωσης	 ήταν	 μη	 στατιστικά	
σημαντικό	μεταξύ	των	δυο	ομάδων.	

οι	Dralle	et	al21	σε	μια	ανασκόπηση	της	βιβλιο-
γραφίας	παρουσίασαν	ότι	υπάρχει	μια	τάση	για	
καλύτερη	 προστασία	 του	 νεύρου	 με	 μικρότερα	
γενικά	ποσοστά	κακώσεων	με	τη	χρήση	του	νευ-
ροδιεγέρτη,	χωρίς	να	είναι	στατιστικά	σημαντική	
η	διαφορά.	

οι	Chiang	et	al26	στη	μελέτη	του,	με	289	ασθε-
νείς,	έδειξαν	πως	η	εφαρμογή	σταθερού	πρωτο-
κόλλου	στη	χρήση	του	νευροδιεγέρτη	μειώνει	τα	
πιθανά	λάθη	και	προσφέρει	μέγιστο	όφελος	στην	
προστασία	τραυματισμού	του	νεύρου.	ςτη	μελέ-
τη	αυτή	το	ποσοστό	παροδικής	παράλυσης	μειώ-
θηκε	σε	0,8%,	από	6,4%,	εφαρμόζοντας	σε	όλους	
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τους	ασθενείς	προεγχειρητική	και	μετεγχειρητική	
καταγραφή	της	δραστηριότητας	των	φωνητικών	
χορδών,	 έλεγχο	 για	 τη	σωστή	 τοποθέτηση	 των	
ηλεκτροδίων	μετά	την	υπερέκταση	της	κεφαλής,	
διέγερση	 του	 πνευμονογαστρικού	 νεύρου	 πριν	
και	 μετά	 την	 παρασκευή	 του	 παλίνδρομου	 λα-
ρυγγικού,	 και	 καταγραφή	 της	 λειτουργικότητας	
αυτού	 όταν	 αποκαλυφθεί.	 ςτη	 μελέτη	 αυτήν	 ο	
χειρουργός	και	ο	αναισθησιολόγος	ήταν	σταθεροί	
σε	όλες	τις	επεμβάσεις.	

Γενικά,	φαίνεται	να	υπάρχει	ένα	δυνητικό	πλεο-
νέκτημα	στη	χρήση	του	για	την	προστασία	του	
νεύρου	 καθώς	 και	 ενίσχυση	 της	 σιγουριάς	 του	
χειρουργού	 ιδιαίτερα,	 σε	 επανεπεμβάσεις,	 σε	
προχωρημένους	τοπικά	καρκίνους,	όταν	πραγμα-
τοποιείται	 κεντρικός	 λεμφαδενικός	 καθαρισμός.	
μπορεί	 να	 αποτελέσει	 ένα	 πολύτιμο	 εργαλείο	
στα	χέρια	λιγότερο	έμπειρων	χειρουργών,	απαι-
τείται	όμως	σταθερό	πρωτόκολλο	χρήσης	για	να	
μειωθούν	σφάλματα	και	περαιτέρω	επιβεβαίωση	
από	τη	βιβλιογραφία	για	την	αξία	του.

4. Αιμόσταση

η	μετεγχειρητική	αιμορραγία	μετά	από	θυρεο-
ειδεκτομή	αποτελεί	μια	από	τις	πιο	απειλητικές	
επιπλοκές	της	επέμβασης.	το	ποσοστό	κυμαίνε-
ται	 μεταξύ	 0,3–3%.27,28	 ο	 προσεκτικός	 έλεγχος	
των	αγγειακών	δομών	είναι	θεμελιώδους	σημασί-
ας	για	μια	ασφαλή	χειρουργική	επέμβαση.

η	εξέλιξη	της	τεχνολογίας	επέτρεψε	την	κατα-
σκευή	χειρουργικών	εργαλείων	με	τα	οποία	επι-
τυγχάνεται	ικανοποιητική	αιμόσταση	με	καλύτε-
ρη	προστασία	των	ιστών	και	λιγότερη	διασπορά	
θερμικής	ενέργειας.	Επιπλέον,	οι	σύγχρονες	αυτές	
συσκευές	είναι	σημαντικές	για	την	εφαρμογή	ελά-
χιστα	επεμβατικών	χειρουργικών	τεχνικών	στον	
τράχηλο.29

το	ψαλίδι	 υπερήχων	Harmonic	 Focus	 (Ethicon	
Endo-Surgery,	Cincinnati,	Ohio)	χρησιμοποιεί	την	
ενέργεια	από	την	παραγωγή	υπερήχων	από	το	
ένα	άκρο,	με	συχνότητα	περίπου	550.000	Hz	το	
δευτερόλεπτο,	 προκαλώντας	 μετουσίωση	 των	
πρωτεϊνών	σε	θερμοκρασίες	60–80	°C.	με	αυτό	
τον	τρόπο	προκαλείται	αιμόσταση	στα	αγγεία	με	
αποτελεσματικότητα	100%,	σε	αρτηρίες	μέχρι	5	
mm	και	φλέβες	μέχρι	7	mm.30	Επίσης,	η	ενέργεια	

διασπείρεται	 ελάχιστα	 στους	 γύρω	 ιστούς,	 με	
αποτέλεσμα	 την	 ικανοποιητική	 προστασία	 αυ-
τών,	ιδιαίτερα	του	παλίνδρομου	λαρυγγικού	νεύ-
ρου.	 Αρκετές	 εργασίες	 έχουν	 δείξει	 μείωση	 του	
χρόνου	της	επέμβασης.31,32

το	σύστημα	Ligasure	(Tyco	Healthcare,	Boulder,	
Colorado)	εφαρμόζει	τη	λογική	της	ανατροφοδό-
τησης,	όπου	η	φύση	του	ιστού	μεταξύ	των	λαβί-
δων	(δηλαδή	αν	έχει	επιτευχθεί	ικανοποιητική	τή-
ξη	του	ιστού)	μετά	την	εφαρμογή	της	ενέργειας	
από	τη	διπολική	συσκευή,	επιβεβαιώνει	με	σήμα	
την	ικανοποιητική	αιμόσταση	και	έτσι	σιγουρεύει	
τη	διατομή	με	λάμα,	που	είναι	ενσωματωμένη	στο	
εργαλείο.	με	ασφάλεια	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	
σε	αγγεία	διαμέτρου	 έως	7	mm,	 ενώ	υπάρχουν	
μελέτες	που	δείχνουν	μείωση	του	χρόνου	επέμ-
βασης.33,34

5. Ενδοσκοπικές τεχνικές

η	 εφαρμογή	 των	 ενδοσκοπικών	 μεθόδων	 και	
της	ρομποτικής	τεχνολογίας	επέτρεψε	στους	χει-
ρουργούς	των	ενδοκρινών	αδένων	να	πραγματο-
ποιήσουν	την	επέμβαση	της	θυρεοειδεκτομής	με	
μικρότερες,	λιγότερο	εμφανείς	τομές	στο	τράχη-
λο	ή	χωρίς	καθόλου	τομή	στον	τράχηλο35	(εικ.	2).	
Αυτές	οι	τεχνικές	είχαν	στόχο	την	εφαρμογή	των	
αρχών	 της	 ελάχιστα	 επεμβατικής	 χειρουργικής	
στη	χειρουργική	του	θυρεοειδούς,	ώστε	να	επι-
τευχθούν	τα	καλύτερα	αισθητικά	αποτελέσματα,	

Εικόνα 2.	Θυρεοειδεκτομή	χωρίς	ουλή	στον	τράχηλο
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να	μειωθεί	ο	μετεγχειρητικός	πόνος	και	να	υπάρ-
χει	γρηγορότερη	και	ταχύτερη	ανάρρωση.	Έχουν	
περιγραφεί	 στη	 βιβλιογραφία	 τεχνικές	 με	 τομή	
στην	τραχηλική	χώρα,	με	τομή	εκτός	τραχήλου,	
αμιγώς	ενδοσκοπικές,	υβριδικές,	ρομποτικές.

οι	μέθοδοι	διά	της	τραχηλικής	χώρας	είναι	ελά-
χιστης	επεμβατικής	χειρουργικής,	με	πολύ	μικρές	
τομές	 και	 άμεση	 προσπέλαση	 στον	 θυρεοειδή	
αδένα.	οι	προσπελάσεις	από	τoμές	εκτός	τραχή-
λου,	στην	πραγματικότητα	δεν	μπορούν	να	θεω-
ρηθούν	ελάχιστα	επεμβατικής	χειρουργικής	διότι	
απαιτείται	μεγαλύτερη,	εργωδέστερη	παρασκευή	
και	περισσότερος	χρόνος.	το	αισθητικό	αποτέλε-
σμα	είναι	ανώτερο	διότι	δεν	υπάρχει	εμφανής	ου-
λή	στον	τράχηλο.	η	μέθοδος	εφαρμόζεται	κυρίως	
στην	Ασία	(Κορέα,	Ιαπωνία)	όπου	οι	ασθενείς	δί-
νουν	μεγάλη	σημασία	στο	χειρουργικό	αισθητικό	
αποτέλεσμα.

Ιστορικά,	 ο	 Gagner	 το	 199636	 πραγματοποίη-
σε	 την	 πρώτη	 αμιγώς	 ενδοσκοπική	 επέμβαση	
στον	τράχηλο,	το	2000	ο	Ikeda37	και	ο	Ohgami38	
έκαναν	τις	πρώτες	θυρεοειδεκτομές	χωρίς	τομή	
στον	τράχηλο,	ο	πρώτος	μέσω	της	μασχάλης	και	
ο	 δεύτερος	μέσω	του	προσθίου	θωρακικού	τοι-
χώματος.	η	εφαρμογή	της	ρομποτικής	τεχνολο-
γίας	στη	χειρουργική	του	θυρεοειδούς	ξεκινά	το	
2005.39

5.1. Προσπέλαση από την τραχηλική χώρα

ςτις	προσπελάσεις	από	την	τραχηλική	χώρα,	οι	
Gagner	et	al40	χρησιμοποίησαν	3	trocar	εργασίας,	
δύο	των	2	mm	και	ένα	των	5	mm	στο	άνω	μέσο	
όριο	 του	 στερνοκλειδομαστοειδούς	 μυός,	 στην	
πλευρά	του	τραχήλου	όπου	υπήρχε	η	παθολογία	
του	 θυρεοειδούς.	 Για	 το	 ενδοσκόπιο	 έγινε	 τομή	
άνωθεν	της	στερνικής	εντομής.	με	τη	χρήση	ενδο-
σκοπικών	εργαλείων	ξεκινώντας	την	παρασκευή	
από	την	περιφέρεια	του	αδένα,	αναγνωρίζονται	
τα	παλίνδρομα	λαρυγγικά	νεύρα,	διατηρούνται	οι	
παραθυρεοειδείς	αδένες,	απολινώνονται	 τα	θυ-
ρεοειδικά	αγγεία	με	μεταλλικά	clip	ή	εναλλακτικά	
εφαρμόζεται	για	την	αιμόσταση	η	τεχνολογία	του	
ψαλιδιού	υπερήχων,	και	με	την	κινητοποίηση	των	
πόλων	ολοκληρώνεται	η	αφαίρεση	του	αδένα.	οι	
Cougard	et	al41	τροποποίησαν	την	άνω	τεχνική	με	
τη	χρήση	ενός	trocar	εργασίας	από	τη	μεριά	της	
βλάβης	κι	ενός	από	την	αντίθετη	πλευρά,	καθώς	

και	με	τη	χρήση	βελόνας	(veress)	στη	μέση	γραμ-
μή	άνωθεν	των	υπολοίπων.	

Εκτός	 της	 άνω	 πρόσθιας	 προσπέλασης	 έχει	
περιγραφεί	και	η	πλάγια	προσπέλαση	από	τους	
Henry	 et	 al42	 οι	 οποίοι	 εφάρμοσαν	τομή	15	mm	
για	 το	 ενδοσκόπιο	 και	 τη	 χρήση	 δύο	 επιπλέον	
trocar	εργασίας	με	τομές	3	min	κατά	μήκος	του	
πρόσθιου	χείλους	του	στερνοκλειδομαστοειδούς,	
στην	πλευρά	που	βρίσκεται	η	παθολογία.	Έχουν	
δημοσιευτεί	112	λοβεκτομές	με	αυτή	τη	μέθοδο,	
με	μέσο	χρόνο	τα	98	min.

το	2000,	οι	μiccoli	et	al43	ανέπτυξαν	μια	τεχνική	
που	συνδυάζει	την	ενδοσκοπική	θυρεοειδεκτομή	
με	 την	 παραδοσιακή	 ανοικτή	 μέθοδο.	 μια	 το-
μή	1,5	cm	γίνεται	στη	μέση	γραμμή	άνωθεν	της	
στερνικής	 εντομής.	 μετά	 την	 αποκόλληση	 του	
θυρεοειδούς	από	τους	μυς,	τοποθετείται	το	εν-
δοσκόπιο	και	με	τη	χρήση	ειδικών	εργαλείων	και	
ψαλιδιού	υπερήχων,	διά	της	 ίδιας	τομής,	πραγ-
ματοποιείται	 η	 επέμβαση.	 Έχουν	 ανακοινωθεί	
με	αυτή	την	τεχνική	αποτελέσματα	παρόμοια	με	
αυτά	της	κλασικής	μεθόδου	στην	αντιμετώπιση	
του	καλώς	διαφοροποιημένου	καρκίνου	του	θυ-
ρεοειδούς	 αδένα.	 Επιπρόσθετα,	 είναι	 εφικτός	 ο	
κεντρικός	λεμφαδενικός	καθαρισμός	του	τραχή-
λου,	ενώ	έχει	περιγραφεί	και	πλάγιος	τραχηλικός	
λεμφαδενικός	καθαρισμός	σε	ασθενή	με	χαμηλού	
κινδύνου	θηλώδες	νεόπλασμα	του	θυρεοειδούς.

5.2. Προσπελάσεις εκτός τραχήλου

οι	τομές	μπορεί	να	γίνουν	στην	περιφέρεια	των	
θηλέων	άλω,	στις	μασχάλες,	στο	πρόσθιο	θωρα-
κικό	τοίχωμα,	οπισθοωτιαία	καθώς	και	συνδυα-
σμός	αυτών.	οι	 Ikeda	et	 al44	πρώτοι,	 μετά	από	
τομή	3	περίπου	cm	και	τοποθέτηση	3	trocar	στην	
πρόσθια	μασχαλιαία	γραμμή,	χορήγησαν	CO2	σε	
χαμηλή	πίεση	4	mmHg	για	τη	δημιουργία	χώρου	
εργασίας	 και	 αφαίρεσαν	 τον	 θυρεοειδή	 αδένα	
χωρίς	τομή	στον	τράχηλο.	παρότι	το	αισθητικό	
αποτέλεσμα	ήταν	άριστο,	η	επέμβαση	ήταν	τε-
χνικά	δύσκολη	με	διαφυγή	αερίου	και	δυσκολίες	
στον	χειρισμό	των	εργαλείων	στον	περιορισμένο	
χώρο	εργασίας.

οι	Yoon	et	al45	τροποποίησαν	αυτή	την	τεχνι-
κή	 χωρίς	 εμφύσηση	 αερίου.	 τεχνικά,	 αρχικά	 με	
κάθετη	τομή	5–6	cm	που	πραγματοποιείται	στη	
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μασχάλη	προσπελάται	το	διάστημα	υπό	το	μυώ-
δες	πλάτυσμα	και	άνωθεν	του	μείζονος	θωρακι-
κού	μυός	και	της	κλείδας	υπό	άμεση	όραση.	Αφού	
αναγνωριστεί	και	παρασκευαστεί	ο	χώρος	μετα-
ξύ	στερνικής	και	κλειδικής	κεφαλής	του	στερνο-
κλειδομαστοειδούς	μυός,	η	επέμβαση	συνεχίζεται	
έως	ότου	παρασκευαστεί	και	μέρος	του	αντίθε-
του	λοβού.	Ακολούθως,	ένα	ειδικό	άγκιστρο	χρη-
σιμοποιείται	διά	της	τομής	για	να	υπάρξει	επαρ-
κής	χώρος	εργασίας.17 μια	δεύτερη	τομή	(0,8	cm)	
γίνεται	 σε	 απόσταση	 2	 cm	 άνωθεν	 και	 6–8	 cm	
έσω	της	θηλής,	έτσι	ώστε	με	ένα	επιπλέον	trocar	
εργασίας	να	εξασφαλίζεται	η	έλξη	του	θυρεοει-
δούς	αδένα	και	να	υπάρχει	καλύτερος	χειρισμός	
των	άλλων	εργαλείων.	οι	Kang	et	al46	δημοσίευ-
σαν	εργασία,	με	την	προηγούμενη	τεχνική,	με	581	
ασθενείς	εκ	των	οποίων	οι	410	είχαν	θηλώδες	νεό-
πλασμα	θυρεοειδούς.

μια	άλλη	προσπέλαση,	με	μικρές	τομές	που	γί-
νονται	αμφότερα	στους	μαστούς	και	στις	μασχά-
λες	για	την	τοποθέτηση	των	8	και	12	mm	trocar,	
φαίνεται	να	έτυχε	μικρής	αποδοχής	από	ομάδα	
χειρουργών	 στην	 Κορέα.47	 ο	 χώρος	 εργασίας	
διατηρείται	με	συνεχή	έγχυση	CO2	σε	πίεση	5–6	
mmHg	ενώ	ο	προσανατολισμός	και	η	χρήση	των	
λαπαροσκοπικών	εργαλείων	είναι	φιλικά	για	τον	
χειρουργό.	παρά	τον	μεγάλο	χώρο	εργασίας	που	
απαιτείται	να	παρασκευαστεί,	τα	δημοσιευμένα	
αποτελέσματα	ως	προς	την	παροδική	υπασβε-
στιαιμία,	τη	μόνιμη	παράλυση	του	παλίνδρομου	
λαρυγγικού	νεύρου	και	τη	μετεγχειρητική	αιμορ-
ραγία	ήταν	ανάλογα	της	κλασικής	ανοικτής	προ-
σπέλασης.

πρόσφατα	 δημοσιεύθηκε	 μια	 μικρή	 σειρά	 10	
ασθενών,	οι	7	εκ	των	οποίων	είχαν	θηλώδες	νεό-
πλασμα	 θυρεοειδούς,	 με	 προσπέλαση	 συνδυα-
σμού	μασχαλιαίων	και	οπισθοωτιαίων	τομών.48

τα	πλεονεκτήματα	της	ρομποτικής	τεχνολογί-
ας,	 οι	 7	βαθμοί	 ελευθερίας	 του	συστήματος	Da	
Vinci	 (Intuitive	 S.I.)	 (εικ.	 3),	 η	 υψηλής	 ευκρίνει-
ας	 εικόνα	 για	 την	ανατομία	 της	περιοχής	 και	 η	
σταθερότητα	 των	 κινήσεων,	 έκαναν	 θελκτική	
τη	 ρομποτικά	 υποβοηθούμενη	 θυρεοειδεκτομή.	
Έχουν	περιγραφεί	κυρίως	δύο	τεχνικές,	η	ρομπο-
τικά	υποβοηθούμενη	χωρίς	εμφύσηση	αερίου,	με	
προσπέλαση	από	τη	μασχάλη	για	την	οποία	έχει	
δημοσιευτεί	εργασία	με	331	ασθενείς49	και	η	ρο-

μποτικά	υποβοηθούμενη	(Bilateral	Breast	Axillary	
Approach,	BABA)	με	προσπέλαση	από	τη	μασχά-
λη	και	τους	μαστούς,	όπου	οι	Lee	et	al20	δεν	ανα-
φέρουν	 σημαντικές	 επιπλοκές	 ενώ	 η	 απώλεια	
αίματος	ήταν	ελάχιστη	και	ο	μέσος	χρόνος	νοση-
λείας	3,5	ημέρες.

6. Συμπεράσματα

η	εξέλιξη	της	τεχνολογίας	αναμφισβήτητα	μόνο	
θετική	επίδραση	έχει	στη	χειρουργική	του	θυρεο-
ειδούς	 αδένα.	 οι	 ενδοσκοπικές	 και	 ρομποτικές	
τεχνικές	μπορούν	να	εφαρμοστούν,	υπό	προϋπο-
θέσεις,	με	ασφάλεια	σε	συγκεκριμένους	ασθενείς,	
αποφεύγοντας	έτσι	την	ουλή	στον	τράχηλο	 (με	
τομή	σε	μη	εμφανές	σημείο)	και	επιτυγχάνοντας	
τρισδιάστατη	 απεικόνιση	 των	 παραθυρεοειδών	
αδένων	και	του	παλίνδρομου	λαρυγγικού	νεύρου.	
η	 χρήση	 των	 μοντέρνων	 εργαλείων	 ενέργειας	
μείωσε	 τον	 χρόνο	 της	 επέμβασης,	 πέτυχε	 ικα-
νοποιητική	αιμόσταση	και	αποτέλεσε	σημαντικό	
βοήθημα	για	την	εκτέλεση	ελάχιστα	επεμβατικών	
τεχνικών29	και	ενδοσκοπικών	επεμβάσεων.

παρά	την	έλλειψη	στοιχείων	που	να	προσφέ-
ρουν	ισχυρή	επιβεβαίωση,	φαίνεται	ότι	η	χρήση	
του	 νευροδιεγέρτη	 προσφέρει,	 όπως	 φαίνεται	
στην	ανασκόπηση	των	Dralle	 et	 al,21	 στην	προ-
στασία	του	παλίνδρομου	λαρυγγικού	νεύρου,	με	
επακόλουθο	τη	μείωση	των	κακώσεων	αυτού.

οι	μετρήσεις	της	παραθορμόνης,	κατά	τη	διάρ-
κεια	ή	μετά	τη	χειρουργική	επέμβαση,	έχουν	ικα-
νοποιητική	ακρίβεια	για	την	πρόβλεψη	της	υπα-
σβεστιαιμίας	μετεγχειρητικά	και	επομένως	συντε-
λούν	στην	καλύτερη	αντιμετώπιση	των	ασθενών.

Εικόνα 3.	Da	Vinci	System
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι διαπιστωμένο ότι ο κίνδυνος 
ανεπιθύμητης έκβασης (περιγεννητική θνησιμότη
τα, νοσηρότητα κ.λπ.) είναι αρκετά μεγαλύτερος 
στα Μονοχοριονικά (MC) δίδυμα, σε σχέση με τα 
διχοριονικά (DC) δίδυμα. Οι επιπλοκές αυτές οφεί
λονται στη σταθερή παρουσία των πλακουντιακών 
αγγειακών αναστομώσεων στη Μονοχοριονική 
(MC) εγκυμοσύνη (δεν υπάρχουν στην αντίστοιχη 
διχοριονική εγκυμοσύνη) που οδηγούν, μεταξύ των 
άλλων, στο όχι σπάνιο και θανατηφόρο (όταν δεν 
θεραπεύεται) σύνδρομο της μετάγγισης (αίματος) 
μεταξύ των διδύμων (TTTS). Η διάγνωσή του βα
σίζεται σε αυστηρά προγεννητικά υπερηχογραφικά 
κριτήρια της MC εγκυμοσύνης, την ακολουθία του 
ολιγοπολυϋδράμνιου: TOPS. Η επεμβατική θερα
πεία με lASER (θεραπεία εκλογής) είναι εκείνη 
που μέχρι σήμερα έχει αποδώσει τα πιο ικανοποιη
τικά αποτελέσματα στην επιβίωση των συγκεκριμέ
νων διδύμων. Παρόλ’ αυτά, οι μελέτες παρακολού
θησης των νηπίων με TTTS, συνεχίζουν να ρίχνουν 
περισσότερο φως στη νοσηρότητα των MC διδύμων 
που συνδέονται με το TTTS, όπως στη νευρολογική 
νοσηρότητα καθώς και στα καρδιολογικά, τα νε
φρολογικά και τα αιματολογικά επακόλουθα.
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ABSTRACT Risk of adverse outcome (perinatal mor
tality, morbidity etc) is particularly pronounced in 
monochorionic (MC) twins, in relation to dichorion
ic (DC) twins, and that is clear nowadays. Placental 
vascular anastomoses, omnipresent in MC pregnancy, 
are believed to be the cause. These anastomoses are 
absent in DC pregnancy. The vascular anastomo
ses (rather) lead, among other complications, to the 
dangerous event, twintotwin transfusion syndrome 
(TTTS). Diagnosis of TTTS is based strictly on pre
natal ultrasound criteria (oligopolyhydramnios se
quence: TOPS) and the fetoscopic lASER surgery 
on these communicating placental anastomoses is 
the treatment of choice that has led to an increase in 
survival rates. Even these, followup studies in infants 
with TTTS are shedding more light on the wide range 
of morbidity associated with TTTS, such as neuro
morbidity, as also cardiac and renal sequences. 
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1. Εισαγωγή

η	Ιατρική	του	Εμβρύου	αποτελεί	έναν	νέο	επι-
στημονικό	κλάδο,	ο	οποίος	σταδιακά	εξελίσσεται	
από	ένα	πεδίο	με	κύριο	αντικείμενο	τη	διαγνωστι-
κή	προσέγγιση	των	νόσων	του	εμβρύου,	σε	ένα	
ευρύτερο	πεδίο	που	στοχεύει	σε	επιπλέον	θερα-
πευτικές	δυνατότητες.	Ωστόσο,	λίγες	μόνο	από	
τις	παρεμβάσεις	που	γίνονται	στην	εμβρυϊκή	ια-
τρική	βασίζονται	σε	αποδείξεις.	οι	περισσότερες	
μελέτες	της	Εμβρυομητρικής	ιατρικής	βασίζονται	
σε	 παρατηρήσεις	 που	 παρά	 τις	 προσπάθειες	
παγκοσμίως,	περιορίζονται	 συχνά	 εξαιτίας	 του	
μικρού	αριθμού	των	ασθενών	που	συμμετέχουν.	
Είναι	 ενδιαφέρον,	 πως	 αν	 και	 πολλές	 τυχαιο-
ποιημένες	 ελεγχόμενες	 μελέτες	 του	 ςυνδρόμου	
μετάγγισης	από	Δίδυμο	σε	Δίδυμο	(TTTS)	συνεχί-
ζουν	να	διεξάγονται,	λίγες	είναι	αυτές	που	ουσια-
στικά	αναλίσκονται	με	τη	θεραπεία	του.1–3

το	TTTS	είναι	από	τις	πλέον	θανατηφόρες	επι-
πλοκές	στην	περιγεννητική	Ιατρική,	που	επιπλέ-
κει	 τη	 μονοχοριονική	 (MC)	 εγκυμοσύνη	 και	 τα	
δίδυμά	της.	πιστεύεται	ότι	είναι	το	αποτέλεσμα	
μιας	άνισης	μετάγγισης	αίματος	από	το	 ένα	δί-
δυμο	στο	άλλο	δίδυμο	διαμέσου	των	πλακουντια-
κών	αγγειακών	αναστομώσεων	του	 (μοναδικού)	
πλακούντα.4

Είναι	επίσης	ενδιαφέρον	πως	η	έρευνα	του	TTTS	
δείχνει	και	προετοιμάζει	τον	δρόμο	για	τη	διεξα-
γωγή	 περισσότερων	 τυχαιοποιημένων	 δοκιμών	
ελέγχου	 που	 αφορούν	 γενικότερα	 στην	 ιατρι-
κή	του	εμβρύου	(διαγνωστική	και	θεραπευτική).	
υπάρχουν,	έτσι,	ακόμη	αρκετές	πτυχές	του	TTTS,	
που	απαιτούν	περαιτέρω	έρευνα.

2. Παθογένεση

Είναι	γεγονός	πως	η	ακριβής	παθογένεση	του	
TTTS	 χρειάζεται	 επιπλέον	 διερεύνηση.	 Εξαιτίας	
όμως	της	έλλειψης	των	κατάλληλων	ζωικών	μο-
ντέλων,	 τα	 «υπολογιστικά»	 μοντέλα	 του	 TTTS	
που	προτείνονται,	και	πολλές	φορές	χρησιμοποι-
ούνται,	μπορεί	 να	αποδεικνύονται	μια	αξιόλογη	
εναλλακτική	λύση,	ωστόσο,	προκειμένου	να	είναι	
αξιόπιστα,	απαιτούνται	τα	πραγματικά	στοιχεία	
που	παρέχονται	από	τις	in vivo	περιπτώσεις	του	
TTTS.	 η	 εντατική	 συνεργασία	 μεταξύ	 των	 νεο-
γνολόγων	 και	 των	 επιστημόνων	 υπολογιστικών	
μοντέλων	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	νέες	σημαντικές	

ανακαλύψεις.	οι	ερευνητές	θα	πρέπει	να	συνεχί-
σουν	να	επικεντρώνονται	στον	δυνητικό	ρόλο	της	
συμμετοχής	 των	 διαφόρων	 (τροποποιημένων)	
ορμονικών	παραγόντων	στη	διάρκεια	της	εγκυμο-
σύνης.	τα	δεδομένα	των	σχετικών	ερευνών	μπο-
ρεί	στη	συνέχεια	να	χρησιμοποιηθούν	για	τη	βελ-
τίωση	των	υπολογιστικών	αυτών	μοντέλων	που	
αφορούν	στην	παθογένεση	του	TTTS.	

οι	συνήθεις	μελέτες	που	σχετίζονται	με	την	έγ-
χυση	χρωστικών	ουσιών	σε	όλους	τους	μονοχοριο-
νικούς	πλακούντες,	με	και	χωρίς	TTTS,	έχουν	ήδη	
αποδώσει	ενδιαφέροντα	ευρήματα	και	μπορούν	
έτσι	να	οδηγήσουν	σε	νέες	προοπτικές.	οι	μελέτες	
έγχυσης	των	χρωστικών	ουσιών	στους	πλακού-
ντες	των	κυήσεων	με	TTTS	που	αντιμετωπίζονται	
με	 LASER	 μπορούν	 στη	 συνέχεια	 να	 βοηθήσουν	
στην	κατανόηση	της	υποκείμενης	αιτίας	της	υψη-
λής	επίπτωσης	των	υπολειμματικών	πλακουντια-
κών	αγγειακών	αναστομώσεων.5	η	πληροφορία	
αυτή	μπορεί	στη	συνέχεια	 να	χρησιμεύσει	στον	
εμβρυοχειρουργό	στην	επιπλέον	μείωση	της	συ-
χνότητας	 των	 υπολειμματικών	 αναστομώσεων.	
Επίσης,	ο	προσδιορισμός	του	τύπου	και	του	αριθ-
μού	 των	πλακουντιακών	αγγειακών	αναστομώ-
σεων	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	στη	μελέτη	της	
πιθανής	σχέσης	μεταξύ	της	αρχιτεκτονικής	των	
αγγείων	του	πλακούντα	και	της	χρονικής	στιγμής	
που	συμβαίνει	το	TTTS.	Έχει	προταθεί	στην	ειδι-
κή	σύνοδο	(Eurofoetus	meeting,	Paris,	2006)	πως	
καθυστερημένη	εμφάνιση	TTTS	(μετά	τις	26	εβδο-
μάδες	της	εγκυμοσύνης)	μπορεί	να	συμβεί	όταν	
υπάρχει	μεγάλος	αριθμός	αγγειακών	αναστομώ-
σεων.	 ςτη	 σύνοδο	 αυτή,	 συμφωνήθηκε	 ακόμη	
πως	 χρειάζονται	 περισσότερες	 απεικονιστικές	
μελέτες	των	πλακούντων	προκειμένου	να	καθορι-
στεί	η	συχνότητα	και	οι	κλινικές	επιπτώσεις	των	
βαθέων	αγγειακών	αναστομώσεων	οι	οποίες	δεν	
φαίνονται	στην	επιφάνεια	του	πλακούντα.6,7	ςε	
σχεδιασμό	και	εξέλιξη	βρίσκονται	σχετικές	απει-
κονιστικές	 μελέτες	 σε	 μονοχοριονικούς	πλακού-
ντες	με	TTTS	(μετά	θεραπεία	με	LASER)	και	ανά-
λογες	 χωρίς	 TTTS	στο	 Leiden	University	Medical	
Center	(LUMC,	The	Netherlands).

3. Διάγνωση

η	διάγνωση	του	TTTS	και	των	επιπλοκών	του	
μπορεί,	στο	εγγύς	μέλλον,	να	πραγματοποιείται	
με	μεγαλύτερη	ακρίβεια	με	τη	χρήση	των	βελτι-
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ωμένων	τεχνικών	των	απεικονιστικών	μεθόδων.	
Αρκετές	 μελέτες	 έχουν	 ερευνήσει	 την	 αξία	 του	
υπερηχογραφήματος	 (Doppler)	 στην	 πρόβλε-
ψη	της	ανάπτυξης	του	TTTS	ή	στην	έκβαση	του	
TTTS,	συμπεριλαμβανομένης	και	της	μελέτης	που	
πραγματοποιήθηκε	 στο	 νοσοκομείο-LUMC	 από	
τους	Sueters	et	al	(TULIPS	study).8,9	Άλλες	μελέτες	
έχουν	αναδείξει	πως	η	ανίχνευση	μιας	αρτηριο-
αρτηριακής	 αναστόμωσης	 μειώνει	 τον	 κίνδυνο	
ανάπτυξης	του	TTTS	κατά	9	φορές.10,11	η	εμβρυ-
ϊκή	μαγνητική	τομογραφία	(MRI)	είναι	μια	πολλά	
υποσχόμενη	τεχνική	η	οποία	χρησιμοποιείται	όλο	
και	περισσότερο.12–15	η	MRI	του	εμβρυϊκού	εγκε-
φάλου	είναι	ιδιαίτερα	χρήσιμη	στις	περιπτώσεις	
TTTS,	καθώς	πιστεύεται	πως	ανιχνεύει	τις	αλλοι-
ώσεις	του	εγκεφάλου	πιο	έγκαιρα	και	με	μεγαλύ-
τερη	ακρίβεια	σε	σχέση	με	το	προγεννητικό	υπε-
ρηχογράφημα.15	Ωστόσο,	χρειάζεται	περισσότερη	
έρευνα,	ώστε	να	προσδιορίζεται	η	πιο	κατάλληλη	
χρονική	στιγμή	της	εκτέλεσης	της	εμβρυϊκής	MRI	
στις	περιπτώσεις	 TTTS	 και	 να	 καθορίζεται	 έτσι	
μια	ακριβέστερη	πρόγνωση	του	κάθε	τύπου	της	
εγκεφαλικής	βλάβης.	μια	σχετική	μελέτη	με	τον	
τίτλο	«Απεικόνιση	του	εγκεφάλου	σε	μονοχοριο-
νικά	δίδυμα:	μελέτη	CIMT»	είναι	σχεδιασμένη	στο	
νοσοκομείο-LUMC.4	η	στόχευσή	της	αφορά	στην	
αξιολόγηση	της	συχνότητας,	του	χαρακτήρα	και	
της	 προέλευσης	 των	 εγκεφαλικών	 αλλοιώσεων	
σε	μονοχοριονικά	δίδυμα	με	TTTS	που	αντιμετω-
πίζονται	 με	 LASER,	 χρησιμοποιώντας	 διαδοχικά	
εμβρυϊκή	και	νεογνική	MRI,	και	4D	υπερηχογρά-
φημα	του	εγκεφάλου⋅	μια	ομάδα	μονοχοριονικών	
διδύμων	 χωρίς	 το	 σύνδρομο	 (TTTS)	 χρησιμεύει	
ως	ομάδα	ελέγχου.	το	πιο	σημαντικό	ερευνητικό	
ερώτημα	όμως	είναι,	εάν	η	εγκεφαλική	αλλοίωση	
συμβαίνει	«πριν	ή	μετά»	τη	χειρουργική	επέμβα-
ση	με	LASER.	Εάν	οι	σοβαρές	εγκεφαλικές	αλλοι-
ώσεις	συμβαίνουν	πριν	τη	θεραπεία	με	laser	και	
είναι	δυνατόν	να	εντοπίζονται	με	ακρίβεια,	τούτο	
θα	μπορούσε	να	δώσει	σημαντικές	πληροφορίες	
για	τις	μελλοντικές	στρατηγικές	της	διαχείρισης	
του	TTTS.

4. Έκβαση

η	αισιόδοξη	διαχείριση	των	περιπτώσεων	TTTS	
που	θεραπεύεται	με	εμβρυοσκοπική	χειρουργική	
(LASER),	και	ιδιαίτερα	η	πρόληψη	των	πρόωρων	

και	απώτερων	επιπλοκών	του,	χρειάζεται	περισ-
σότερη	έρευνα.	οι	μελλοντικές	μελέτες	θα	πρέπει	
να	επικεντρώνονται	στην	εξέλιξη	των	διαφόρων	
μεθόδων	αντιμετώπισής	του	που	χρησιμοποιού-
νται,	με	σκοπό	την	περαιτέρω	βελτίωση	της	έκ-
βασης	του	TTTS.	Νέες	τεχνικές,	όπως	ο	συνδυα-
σμός	λαπαροσκόπησης	και	εμβρυοσκόπησης	(σε	
πρόσθιο	πλακούντα)	που	χρησιμοποιήθηκε	στο	
νοσοκομείο-LUMC,	 μπορούν	 να	βελτιώσουν	πε-
ραιτέρω	 την	 έκβαση	 όπως	 ανακοινώθηκε	 στην	
ειδική	 σύνοδο	 (Eurofoetus	 meeting,	 Paris	 2006).	
προτάθηκε	 επίσης	 η	 διαχείριση	 των	 περιπτώ-
σεων	TTTS	με	ηλικία	εγκυμοσύνης	μέχρι	28	εβδο-
μάδες	με	χειρουργική	επέμβαση	(laser),	καθώς	η	
νεογνική	νοσηρότητα	βρέθηκε	πως	ήταν	χαμηλό-
τερη	σε	σύγκριση	με	τις	περιπτώσεις	TTTS,	της	
ίδιας	ηλικίας	κύησης,	που	αντιμετωπίστηκαν	με	
διαδοχικές	 αμνιομειώσεις	 (Eurofoetus	 meeting,	
Paris,	2006).	Άλλα	σημαντικά	θέματα	που	συνεχί-
ζουν	να	συζητούνται,	όπως	η	μείωση	του	ποσο-
στού	των	πρόωρων	τοκετών	και	της	ρήξης	του	
θυλακίου	στις	επεμβατικές	διαδικασίες,	μπορούν	
να	προσφέρουν,	αυξάνοντας	ακόμη	περισσότερο	
τα	ποσοστά	επιβίωσης	των	βρεφών	των	MC	κυ-
ήσεων	που	επιπλέκονται	με	TTTS.16

Όσον	αφορά	στις	μελέτες	της	νευρολογικής	και	
νευροαναπτυξιακής	 (βραχυπρόθεσμης	 και	 μα-
κροπρόθεσμης)	παρακολούθησης	των	μονοχορι-
ονικών	διδύμων,	φαίνεται	πως	είναι	λίγες,	ώστε	
να	απαιτούνται	περισσότερα	 δεδομένα	προκει-
μένου	να	κατανοηθεί	πλήρως	η	εξέλιξή	τους	στη	
μονοχοριονική	εγκυμοσύνη.	τα	τελευταία	χρόνια	
η	προσοχή	επικεντρώνεται	ιδιαίτερα	στη	μακρο-
πρόθεσμη	νευροαναπτυξιακή	έκβαση	όλων	των	
μονοχοριονικών	διδύμων	(με	και	χωρίς	TTTS)	στην	
ηλικία	των	2	ετών,	και	προγραμματίζεται	η	επα-
νεκτίμησή	τους	και	στην	ηλικία	των	5	ετών,	ώστε	
να	αξιολογηθεί	η	νευροαναπτυξιακή	έκβαση	και	
στη	σχολική	ηλικία.17	οι	καλά	τεκμηριωμένες	ομά-
δες	των	μονοζυγωτικών	διδύμων	με	βεβαιωμένη	
την	 ενδομήτρια	 καθυστέρηση	 της	 ανάπτυξης	
του	 ενός	 δίδυμου,	 αποτελούν	 επίσης	 μια	 ιδανι-
κή	ομάδα	για	τον	έλεγχο	της	υπόθεσης	Barker.18	
ςύμφωνα	με	την	υπόθεση	αυτή,	ο	 κίνδυνος	 εμ-
φάνισης	ασθενειών	σε	 ενήλικες,	 όπως	στεφανι-
αία	νόσος,	σακχαρώδης	διαβήτης,	υπέρταση	και	
εγκεφαλικό	 επεισόδιο,	 είναι	 αυξημένος	 στα	MC	
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ρολογικής	έκβασης.	Για	την	επίτευξη	συναίνεσης	
που	θα	αφορά	στη	βέλτιστη	θεραπευτική	φρο-
ντίδα	των	κυήσεων	με	μονοχοριονικά	δίδυμα	και	
συγκεκριμένα	των	περιπτώσεων	εκείνων	με	TTTS,	
απαιτούνται	 τεκμηριωμένες-τυχαιοποιημένες	
κλινικές	μελέτες.	Διάφορες	τέτοιες	μελέτες	προ-
τείνονται	για	τον	σκοπό	αυτό.	οι	Moise	et	al	πρό-
τειναν	τον	σχεδιασμό	μιας	τυχαιοποιημένης	δο-
κιμής	 ελέγχου,	συνδυάζοντας	αμνιομείωση/τομή	
του	«διαφράγματος»	μεταξύ	των	διδύμων	έναντι	
της	χειρουργικής	επέμβασης	με	laser,	στα	αρχικά	
στάδια	του	συνδρόμου	(TTTS).2	οι	Quintero	et	al	
θεωρούν	ότι	μια	δοκιμαστική	χειρουργική	παρέμ-
βαση	με	laser	έναντι	της	συντηρητικής	αντιμετώ-
πισης	ενδείκνυται	στα	μονοχοριονικά	δίδυμα	που	
παρουσιάζουν	(μεταξύ	τους)	σημαντική	διαφορά	
στην	ενδομήτρια	ανάπτυξη.21

τέλος,	δεδομένου	του	υψηλού	ποσοστού	κινδύ-
νου	 απροσδιόριστων-απρόβλεπτων	 εμβρυϊκών	
θανάτων	 και	 σε	 μη	 επιπλεγμένα	 με	 TTTS	 μονο-
χοριονικά	δίδυμα,	οι	Barigye	et	al	πρότειναν	την	
πραγματοποίηση	 μιας	 δοκιμαστικής	 μελέτης	 με	
τέτοιο	 σχεδιασμό,	ώστε	 να	 είναι	 ελεγχόμενος	 ο	
δυνητικά	προστατευτικός	ρόλος	της	πρόκλησης	
πρόωρου	τοκετού	στα	μονοχοριονικά	δίδυμα.22

Είναι	σημαντικό	να	τονισθεί	ότι	οι	μελέτες	του	
TTTS	δεν	πρέπει	να	επικεντρώνονται	μόνο	στην	
περιγεννητική	επιβίωση,	αλλά	κυρίως	στην	«επι-
βίωση	χωρίς	επιπλοκές».	Αφού	το	έμβρυο	μπορεί	
να	είναι	ένας	ιδιαίτερος	ασθενής,23	τότε	το	κύριο	
μέλημα	στην	Ιατρική	του	Εμβρύου,	και	στο	TTTS	
ειδικότερα,	θα	πρέπει	να	είναι	«η	επιβίωσή	του	
χωρίς	σοβαρή	νοσηρότητα».	

δίδυμα	που	είχαν	περιορισμένη	ανάπτυξη	κατά	
την	εμβρυϊκή	ζωή.18	τα	μονοζυγωτικά	δίδυμα	αν	
και	είναι	γενετικά	πανομοιότυπα,	μπορεί	να	ανα-
πτύσσονται	σε	ένα	διαφορετικό	ενδομητρικό	πε-
ριβάλλον.	ςε	 τι	 βαθμό	 τα	μονοζυγωτικά	 δίδυμα	
με	 διαφορετική	 εμβρυϊκή	 ανάπτυξη,	 έχουν	 επί-
σης	διαφορετικό	κίνδυνο	ανάπτυξης	νόσων	κατά	
την	ενήλικη	ζωή,	είναι	ένα	ζήτημα	που	χρειάζεται	
περαιτέρω	διερεύνηση.

5. Γενικά

υπάρχουν	 αρκετές	 σημαντικές	 πτυχές	 του	
TTTS	που	 θα	πρέπει	 να	αναζητηθούν,	 σχετικές	
με	τη	μελλοντική	έρευνά	του•	όπως	η	ακολουθία	
αναιμίας	 –πολυκυτταραιμίας	 (ερυθραιμίας)	 σε	
μονοχοριονικά	δίδυμα	(TAPS)19,20–	συγγενές	σύν-
δρομο	του	TTTS.	Ένας	βασικός	περιορισμός,	στις	
περισσότερες	 μελέτες	 του	 TTTS,	 είναι	 ο	 μικρός	
αριθμός	των	ασθενών,	γεγονός	που	έχει	σχέση	με	
τη	σπανιότητα	του	ίδιου	του	TTTS.	προκειμένου	
να	ξεπεραστεί	αυτό	το	σημαντικό	πρόβλημα,	ο	
σχεδιασμός	 των	 μελλοντικών	 μελετών	 πρέπει	
κατά	 προτίμηση	 να	 προέρχεται	 από	 ειδικά	 κέ-
ντρα	στη	βάση	διαδικτυακής	επικοινωνίας.	Ένα	
δεύτερο	γενικότερο	ζήτημα	αφορά	στον	ορισμό	
της	δυσμενούς	έκβασης•	οι	περισσότερες	μελέτες	
του	TTTS	επικεντρώνονται	στην	«επιβίωση»	αντί	
«επιβίωση	ελεύθερη	της	νόσου».	Έχοντας	υπόψη	
το	 υψηλό	ποσοστό	 της	 εγκεφαλικής	 βλάβης	σε	
νεογνά,	εξαιτίας	του	TTTS,	οι	μελλοντικές	μελέτες	
θα	πρέπει	να	επικεντρώνονται	στην	αξιολόγηση	
της	μακροπρόθεσμης	νευροαναπτυξιακής	έκβα-
σης,	 ή	 τουλάχιστον	 της	 βραχυπρόθεσμης	 νευ-
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι πέντε βασικότερες έννοιες της 
Ορολογίας είναι: το «αντικείμενο», τα «χαρακτη
ριστικά», η «έννοια», η «κατασήμανση» και ο «ορι
σμός». Αντικείμενο είναι κάθε τι – ατομικό και με
μονωμένο – αντιληπτό μέσω των αισθήσεων ή συλ
ληπτό μέσω του ανθρώπινου νου. Οι ιδιότητες των 
αντικειμένων «αφαιρούνται» στον ανθρώπινο νου ως 
χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά συνδυάζονται 
με μοναδικό τρόπο και σχηματίζουν μονάδες γνώ
σης: έννοιες. Οι έννοιες είναι οι νοητικοί αντιπρόσω
ποι των αντικειμένων. Ως νοητικά κατασκευάσματα 
για να εξωτερικευθούν χρειάζεται να παρασταθούν 
με στοιχεία που μπορούν να αποδοθούν με αισθητά 
μέσα. Δύο τέτοιες παραστάσεις των εννοιών είναι ο 
ορισμός και η κατασήμανση· ο πρώτος καταδηλώ
νει την έννοια (την παριστάνει περιγραφικά), ενώ η 
δεύτερη την υποδηλώνει (την παριστάνει συμβατι
κά). Το αντικείμενο, τα χαρακτηριστικά, η έννοια, ο 
ορισμός και η κατασήμανση είναι οι «πρωταγωνιστές 
της γνώσης». Η συμμετοχή τους αναλύεται σε μια 
σειρά «δρόμων της γνώσης» τόσο σε ενδογλωσσικό 
επίπεδο όσο και σε διαγλωσσικό.

The protagonists 

of knowledge
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ABSTRACT  Five most basic concepts of Terminology 
are: “object”, “characteristics”, “concept”, “designa
tion”, and “definition”. Object is anything perceiva
ble by human senses or conceivable by human mind. 
Properties of objects “are abstracted” in human mind 
as characteristics. Characteristics are uniquely com
bined to form knowledge units: concepts. Concepts are 
representatives of objects in human mind; being mind 
constructs they need to be represented by elements that 
may be rendered by sensible means. Definition and 
designation are such representations of concepts; 
the former determines a concept by representing it 
descriptively, while the latter denotes the concept by 
representing it conventionally. Object, characteristics, 
concept, definition, and designation are “the protago
nists of knowledge”; their participation is analyzed in 
several “routes of knowledge” both within one lan
guage and between two languages.
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1. Εισαγωγή

οι	 «πρωταγωνιστές	 της	 γνώσης»	 –	 κατά	 τον	
γράφοντα	–	δεν	είναι	παρά	οι	πέντε	βασικές	έν-
νοιες	 της	 ορολογίας	 (επιστήμης	 των	 όρων),	 οι	
οποίες	 αναδεικνύονται	 κατά	 τη	 δημιουργία	 της	

γνώσης	 μέσα	 στον	 ανθρώπινο	 νου,	 την	 περι-
γραφή	 της	 και	 τη	 μεταφορά	 της	 από	 τον	 έναν	
ανθρώπινο	 νου	 στον	 άλλο.	 οι	 ορισμοί	 των	 εν-
νοιών	 αυτών	 είναι	 οι	 διεθνώς	 συμφωνημένοι/
τυποποιημένοι	 στο	 πλαίσιο	 των	 εργασιών	 του	
Διεθνούς	οργανισμού	τυποποίησης	(ISO)	και	δη-
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μοσιευμένοι	στο	Διεθνές	πρότυπο	ISO	1087:2000	
“Terminology work – Vocabulary – Part 1: Theory 
and application”,1	το	οποίο	έχει	μεταφερθεί	στα	
ελληνικά	από	 την	 τεχνική	 Επιτροπή	 Ελοτ/τΕ21	
«Αρχές	ορολογίας»,	ως	Ελληνικό	πρότυπο	Ελοτ	
561	 1:2006	 «Ορολογική εργασία – Λεξιλόγιο – 
Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή».2

Είναι	σημαντική	η	συνειδητοποίηση	του	θεμελι-
ακού	ρόλου	των	εννοιών	αυτών	στη	δημιουργία	
και	 ανάπτυξη	 του	 συνολικού	 συστήματος	 εν-
νοιών	 κάθε	θεματικού	πεδίου,	πάνω	στο	οποίο	
«προσαρτώνται»	οι	νέες	έννοιες	του	πεδίου	ανα-
πτύσσοντάς	το.

2.  Πέντε βασικές έννοιες της Ορολογίας: 
«αντικείμενο», «χαρακτηριστικά», 
«έννοια», «ορισμός» και «κατασήμανση»

ςύμφωνα	 με	 τις	 τρέχουσες	 αντιλήψεις	 της	
ορολογίας,	κάθε	στιγμή,	ο	κόσμος	γύρω	μας	και	
μέσα	μας,	οτιδήποτε	δηλαδή	αισθανόμαστε	με	τις	
αισθήσεις	μας	(αντιλαμβανόμαστε)	και	οτιδήποτε	
συλλαμβάνουμε	με	τον	νου	μας	(διανοούμαστε),	
αποτελείται	 από	αντικείμενα.	 Είμαστε,	 δηλαδή,	
εμείς	και	τα	αντικείμενα.	ο	όρος	αντικείμενο	εδώ	
διαφέρει	 λίγο	 από	 την	 κοινή	 του	 σημασία·	 δεν	
αφορά	μόνο	σε	υλικά	σώματα,	αλλά	 και	 σωμα-
τικά	και	διανοητικά	συμβάντα	και	καταστάσεις.	
O	διεθνώς	τυποποιημένος	ορισμός	του	αντικειμέ-
νου,	στην	ορολογία,	είναι,	λοιπόν:	«κάθε τι αντι-
ληπτό μέσω των αισθήσεων ή συλληπτό μέσω 
του νου»,	π.χ.	ένα	συγκεκριμένο	υλικό	σώμα	που	
το	βλέπουμε	(εκείνη	τη	στιγμή	που	το	βλέπουμε),	
ένα	αφηρημένο	μέγεθος	που	σκεπτόμαστε	(εκεί-
νη	τη	στιγμή	που	το	σκεπτόμαστε),	ένα	σωματι-
κό	συμβάν	που	αισθανόμαστε	(εκείνη	τη	στιγμή	
που	 το	 αισθανόμαστε),	 ένα	 εξωπραγματικό	 όν	
που	φανταζόμαστε	(εκείνη	τη	στιγμή	που	το	φα-
νταζόμαστε).	η	κύρια	ιδιότητα	ενός	αντικειμένου	
είναι	η	ατομικότητά	του·	το	κάθε	αντικείμενο	είναι	
μοναδικό.

τα	αντικείμενα	δηλαδή	είναι	οι	βασικές	ψηφίδες	
του	 υπαρκτού	 κόσμου,	 τα	 ιδιαίτερα	φαινόμενα	
της	πραγματικότητας,	είτε	αυτής	που	μας	περι-
βάλλει,	της	αντιληπτής	εξωτερικής	ή	σωματικής	
πραγματικότητας,	είτε	αυτής	που	υπάρχει	μέσα	

1 Τα χαρακτηριστικά συμβολίζονται με υπογράμμιση

στον	νου	μας,	της	νοητής	εσωτερικής	πραγματι-
κότητας.	

τα	αντικείμενα	έχουν/εμφανίζουν	ιδιότητες,	είτε	
ενδογενείς	(δηλαδή	από	τη	φύση	τους)	είτε	εξω-
γενείς	 (δηλαδή	 από	 τη	 σχέση	 τους	 –μέσα	 στον	
νου	μας–	 με	άλλα	αντικείμενα).	 Ας	 θεωρήσουμε	
ένα	υλικό	αντικείμενο:	το	μολύβι	μου,	με	το	οποίο	
γράφω	αυτή	τη	στιγμή.	Αυτό	έχει	κάποια	ιδιότητα	
που	την	αντιλαμβάνομαι	με	τα	μάτια	μου	ως	κόκ-
κινο	χρώμα	και	την	έχω	καταχωρήσει	στον	νου	
μου	ως	ένα	χαρακτηριστικό	του	μολυβιού	μου:	το	
χαρακτηριστικό	 είναι	 κόκκινο.	 Άλλα	 χαρακτηρι-
στικά	του	μολυβιού	μου:	έχει	πυρήνα	από	γραφί-
τη,	έχει	ξύλινο	κυλινδρικό	περίβλημα,	μου	το	έκα-
νε	δώρο	ο	συνάδελφος	Α,	το	ξύνω	με	την	ξύστρα	
που	 έχω	στο	 γραφείο	 μου	όταν	φθαρεί	 η	 μύτη	
του,	το	έχασα	προχτές	και	το	έψαχνα	για	πολ-
λή	ώρα.	το	χαρακτηριστικό	δηλαδή	είναι	νοητικό	
κατασκεύασμα	και	–σύμφωνα	με	τον	διεθνώς	τυ-
ποποιημενο	ορισμό	του–	είναι	«νοητική αφαίρεση 
μιας ιδιότητας ενός αντικειμένου ή ενός συνόλου2  
αντικειμένων».	ςτο	παραπάνω	παράδειγμα	είχα	
ένα	αντικείμενο,	το	μολύβι	μου.	Ξέρω,	όμως,	έχω	
δει,	έχω	χρησιμοποιήσει,	έχω	δει	να	χρησιμοποι-
ούνται	και	άλλα	αντικείμενα	σαν	το	μολύβι	μου.	
Για	όλα	αυτά	έχω	στον	νου	μου	αντίστοιχα	κοινά	
χαρακτηριστικά,	όπως:	έχουν	πυρήνα	από	γρα-
φίτη,	έχουν	ξύλινο	περίβλημα,	χρησιμοποιούνται	
για	γράψιμο	ή	για	σχεδίαση.	τα	χαρακτηριστικά	
αυτά	 είναι	 κοινά,	 αφορούν	σε	 κάθε	αντικείμενο	
της	ομάδας.

μέσα	στον	νου	μου,	όμως,	οποιαδήποτε	στιγμή	
(και	 όχι	 μόνο	όταν	το	βλέπω	ή	όταν	γράφω	με	
αυτό)	έχω	την	έννοια	«το	μολύβι	μου».3	μπορώ	
να	μιλάω	γι’	αυτό	οποτεδήποτε·	ακόμα	και	όταν	
δεν	το	έχω	πια,	γιατί	το	έχασα	ή	γιατί	μου	τέλει-
ωσε.	τι	είναι	η	έννοια;	η	έννοια	«το	μολύβι	μου»	
είναι	ο	μοναδικός συνδυασμός	των χαρακτηριστι-
κών	που	 έχω	στο	νου	μου	για	το	συγκεκριμένο	
αντικείμενο.	ο	 διεθνώς	 τυποποιημένος	 ορισμός	
της	έννοιας	είναι	«μονάδα γνώσης που δημιουρ-

2  Με τον όρο σύνολο εννοούμε: «συλλογή», «ομάδα», «μα
θηματικό σύνολο» αποφεύγουμε τη χρήση της λέξης με 
τη σημασία «ολότητα», «όλα», χρησιμοποιώντας για 
εκείνες τις περιπτώσεις τον όρο το σύνολο όλων

3  Οι έννοιες συμβολίζονται με την περιγραφή τους μέσα 
σε εισαγωγικά («»)
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γείται από έναν μοναδικό συνδυασμό4 χαρακτη-
ριστικών».	Για	την	ομάδα	αντικειμένων	που	ανα-
φέρθηκε	παραπάνω	έχει	δημιουργηθεί	στον	νου	
μου	μια	άλλη	έννοια:	η	έννοια	«μολύβι».	μπορώ	
να	μιλάω	για	οποιοδήποτε	«μολύβι»,	οποτεδήπο-
τε,	χωρίς	να	έχω	μπροστά	μου	–εκείνη	τη	στιγμή–	
κανένα	ιδιαίτερο	από	τα	αντικείμενα	της	ομάδας	
να	ερεθίζει	τις	αισθήσεις	μου,	ούτε	και	τη	σκέψη	
μου.	η	έννοια,	δηλαδή,	είναι	νοητικός	αντιπρόσω-
πος	ενός	μεμονωμένου	αντικειμένου	(ατομική έν-
νοια)	ή	μιας	ομάδας	αντικειμένων	(γενική έννοια).

Ώστε,	 όταν	 συζητώ	 για	 το	 μολύβι μου	 ή	 για	
οποιοδήποτε μολύβι,	 χωρίς	 να	 τα	 έχω	μπροστά	
μου	 και	 να	 ερεθίζουν	 τις	 αισθήσεις	 μου,	 αναφέ-
ρομαι	 σ’	 αυτά	 και	 τα	περιγράφω,	 τα	σχολιάζω,	
χρησιμοποιώντας	τη	γνώση μου	γι’	αυτά.	Για	κάθε	
ένα	από	αυτά	υπάρχει	αποθηκευμένος	στον	νου	
μου	ένας	μοναδικός	συνδυασμός	(ένα	σύνολο	αλ-
ληλοσυνδεόμενων)	χαρακτηριστικών	που	όλα	μαζί	
αντιπροσωπεύουν	στον	νου	μου	το	ιδιαίτερο	αντι-
κείμενο.	 Αυτός	 ο	 συνδυασμός	 έχει	 δημιουργήσει	
στον	νου	μου	μια	αντίστοιχη	μονάδα	γνώσης:	την	
έννοια	«το	μολύβι	μου»,	την	έννοια	«μολύβι»,	...

Όταν	 επικοινωνούμε	 και	 ανακοινώνουμε	 στον	
άλλον	οτιδήποτε,	ακολουθούμε	την	κατεύθυνση:	
αντικείμενα → έννοιες → επικοινωνία.	πριν	δηλαδή	
από	το	στάδιο	της	όποιας	ανακοίνωσής	μας	στον	
άλλο,	έχει	μεσολαβήσει	ένα	στάδιο	εννοιοποίησης	
και	η	επικοινωνία	γίνεται	σε	στάθμη	εννοιών.

οι	 έννοιες,	 ως	 νοητικά	 κατασκευάσματα,	 δεν	
είναι	αντικείμενα,	αισθητά,	αντιληπτά·	δεν	είναι	
φωτεινές/ορατές	εικόνες,	δεν	είναι	ήχοι,	δεν	είναι	
άλλου	 είδους	 ερεθίσματα	που	 τα	 αντιλαμβανό-
μαστε	με	κάποια	άλλη	αίσθησή	μας.	Για	να	ανα-
φερθούμε	σ’	αυτές	χρειαζόμαστε	τη	βοήθεια	της	
γλώσσας	για	να	τις	περιγράψουμε/παραστήσου-
με,	καταρχήν	σε	νοητικό	επίπεδο	και,	στη	συνέ-
χεια,	να	εξωτερικεύσουμε	την	περιγραφή/παρά-
σταση	αυτή	με	κάποιον	από	τους	τρόπους	χρή-
σης	της	γλώσσας	στην	επικοινωνία	(προφορικά,	
γραπτά,	νοηματικά,	 ...).	μια	από	τις	παραστά-
σεις	αυτές	είναι	ο	ορισμός	της	έννοιας.	ο	διεθνώς	
τυποποιημένος	ορισμός	του	ορισμού	είναι:	«πα-
ράσταση μιας έννοιας μέσω μιας περιγραφικής 

4  Με τον όρο συνδυασμός χαρακτηριστικών εδώ εννοείται 
ένα «σύνολο χαρακτηριστικών συνδεόμενων μεταξύ 
τους».

δήλωσης που εξυπηρετεί τη διαφοροποίησή της 
από συναφείς (=σχετιζόμενες) έννοιες».

με	τον	«ορισμό» ορίζεται (=οριοθετείται, περιο-
ρίζεται) μια	έννοια·	καθορίζονται	δηλαδή	τα	όριά5		
της,	τα	σύνορά	της,	από	τις	γειτονικές	έννοιες.	ο	
«ορισμός»	παριστάνει	την	έννοια	με	περιγραφικό	
τρόπο	(γραπτό,	προφορικό	ή	άλλον	τρόπο	επι-
κοινωνίας)·	 την	 αντιπροσωπεύει	 πλήρως.	μέσω	
αυτού	δεν	αφήνεται	καμιά	αμφιβολία	για	το	ποια	
ακριβώς	είναι	η	έννοια.	

Επειδή,	όμως,	σημαντική	απαίτηση	της	επικοι-
νωνίας	είναι	η	συντομία,	όταν	επικοινωνούμε	και	
αναφερόμαστε	 σε	 έννοιες,	 δεν	 χρησιμοποιούμε	
τον	πλήρη	ορισμό	τους	αλλά	μια	άλλη	ισοδύναμη	
γλωσσική	ή	 μη	 γλωσσική	παράσταση:	 την	κατα-
σήμανση.	η	κατασήμανση	είναι	μια	λέξη	ή	μια	σύ-
ντομη	φράση	(από	μερικές	λέξεις)	ή	ένα	σύμβολο	
(γραφικό	ή	άλλο)	που	παριστάνει	την	έννοια	ισο-
δύναμα	με	τον	ορισμό.	ο	διεθνώς	τυποποιημένος	
ορισμός	της	κατασήμανσης	είναι:	«παράσταση μι-
ας έννοιας με ένα σημείο (=σημάδι) που την υπο-
δηλώνει».	η	ισοδυναμία	της	κατασήμανσης	και	του	
ορισμού	ως	παραστάσεων	της	 έννοιας	φαίνεται	
και	από	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	αυτά	αποδίδο-
νται,	προφορικά	ή	γραπτά:	ως	δύο	μέλη	μιας	ισό-
τητας,	από	τα	οποία,	συνήθως,	το	πρώτο	είναι	η	
κατασήμανση	και	το	δεύτερο	είναι	ο	ορισμός.	

Παράδειγμα:

μολύβι�:	όργανο γραφής στο οποίο το υλικό γρα-
φής είναι γραφίτης, ή

μολύβι=όργανο γραφής στο οποίο το υλικό γρα-
φής είναι γραφίτης

που	και	οι	δύο	διατυπώσεις	ισοδυναμούν	με	τις	
προτάσεις:

Μολύβι είναι όργανο γραφής στο οποίο το υλικό 
γραφής είναι γραφίτης

Μολύβι σημαίνει όργανο γραφής στο οποίο το 
υλικό γραφής είναι γραφίτης

οι	οποίες	με	τη	σειρά	τους	λένε	το	εξής:

ςυμφωνούμε	 ή	 έχει	 συμφωνηθεί	 (παλιότερα)	
ότι	την	έννοια	που	περιγράφει	αναλυτικά	ο	ορι-

5  Το αρχαιοελληνικό όριον είναι υποκοριστικό του 
όρος (=σύνορο)

6 Η κατασήμανση γράφεται εντονότυπα.
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σμός	(δηλαδή:	όργανο	γραφής	στο	οποίο	το	υλικό	
γραφής	είναι	γραφίτης)	τη	λέμε	μολύβι.

Άλλα παραδείγματα ορισμών:

μηχανικό μολύβι: μολύβι που αποτελείται από 
ένα (μόνιμο) περίβλημα, μια μύτη από γραφίτη 
και έναν μηχανισμό προώθησης της μύτης

ορθογώνιο: παραλληλόγραμμο που έχει όλες τις 
γωνίες του ορθές

Κούκη: σκυλίτσα, ράτσας κανίς-γκριφόν, άσπρη 
με δίχρωμο πρόσωπο, που ανήκει στον φίλο μου 
τον Μιχάλη

ένα, 1: ο πρώτος στη σειρά φυσικός αριθμός

€, euro, ευρώ: το κοινό νόμισμα των χωρών: 
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσ-
θονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λου-
ξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, 
Σλοβακία, Σλοβενία, Φινλανδία

η	κατασήμανση	μπορεί	να	είναι	λεκτική	(με	λέ-
ξεις)	ή	μη λεκτική.	η	λεκτική	κατασήμανση	μιας	
ατομικής	 έννοιας	λέγεται	όνομα	 ή	κατονομασία,	
ενώ	η	λεκτική	κατασήμανση	μια	γενικής	έννοιας	
λέγεται	όρος.	ςυχνή	μη	λεκτική	κατασήμανση	εί-
ναι	το	σύμβολο.	Δηλαδή:

–	Mε	όρους	κατασημαίνονται	γενικές έννοιες

–	Mε	ονόματα	κατασημαίνονται	ατομικές έννοιες	

–	 Eνώ	με	σύμβολα	κατασημαίνονται	τόσο	γενικές	
όσο	και	ατομικές έννοιες.	

ο	όρος	και	το	όνομα	είναι,	λοιπόν,	λεκτικές κα-
τασημάνσεις,	 ενώ	 το	 σύμβολο	 είναι	 μη λεκτική 
κατασήμανση.	 Από	 τα	προηγούμενα	παραδείγ-
ματα,	οι	κατασημάνσεις	μολύβι, μηχανικό μολύβι, 
ορθογώνιο, euro, ευρώ	είναι	όροι,	οι	κατασημάν-
σεις	Κούκη,	 ένα	 είναι	ονόματα,	 ενώ	οι	 καταση-
μάνσεις	 1, €	 είναι	 σύμβολα.	 ςυχνά	 με	 τον	 όρο	
όρος	 καλύπτονται	και	τα	ονόματα	ή	ακόμα	και	
τα	σύμβολα.

Όπως	ο	ορισμός,	έτσι	και	η	κατασήμανση	απο-
τελεί	 παράσταση της έννοιας	 και	 στην	 πράξη	
είναι	συμπύκνωση	του	ορισμού.	η	διαφορά	της	
από	τον	ορισμό	είναι	ότι	ο	ορισμός	δηλώνει	περι-
γραφικά	την	έννοια	και	την	προσδιορίζει	πλήρως	
καθορίζοντας	τα	όριά	της	από	τις	γειτονικές	και	
συναφείς	έννοιες,	ενώ	η	κατασήμανση	ενέχει	το	
στοιχείο	της	σύμβασης:	η	κατασήμανση	είναι	μια	
–λεκτική	 ή	 μη	 λεκτική–	παράσταση, ένα σημείο	

(=σημάδι),	που	συμφωνούμε	ότι	θα	αντιπροσω-
πεύει	την	έννοια,	της	οποίας	πάντα	η	ουσία	γίνε-
ται	αντιληπτή	μόνο	μέσω	του	ορισμού.	με	άλλα	
λόγια,	 ενώ	 ο	 ορισμός	 παριστάνει	 περιγραφικά	
την	έννοια,	η	κατασήμανση	την	παριστάνει	συμ-
βατικά.	 ςτη	 σύμβαση	 αυτή	 της	 κατασήμανσης	
εμπλέκονται	 οι	 εμπειρογνώμονες	 του	 σχετικού	
θεματικού	πεδίου.	ςφυρηλάτημα	τέτοιων	συμβά-
σεων	αποτελεί	η	οροδοτική	εργασία	των	οργάνων	
ορολογίας	(επιτροπών,	ομάδων,	...).	

το	 ερώτημα	πόσο	 «αυθαίρετο»	 είναι	 αυτό	 το	
«σημάδι»	 της	 κατασήμανσης	 –που	 μας	 παρα-
πέμπει	 άμεσα	 στην	 περίφημη	 συζήτηση	 του	
ςωκράτη	στον	διάλογο	«Κρατύλο»	του	πλάτωνα3	
–επιβάλλει	την	ανάγκη	καθορισμού	«αρχών»	κα-
τασήμανσης	 (ή	 ονοματοδοσίας	 ή	 οροδοσίας)	
οι	οποίες	μπορεί	μεν	να	έχουν	διαγλωσσικό	χα-
ρακτήρα	 (και	 να	 αποτελούν	 αντικείμενο	 ενός	
Διεθνούς	προτύπου),	συνδέονται	όμως	πολύ	στε-
νά	και	με	τα	χαρακτηριστικά	του	γλωσσικού	συ-
στήματος	της	συγκεκριμένης	γλώσσας.	οι	αρχές	
που	διατυπώνονται	από	το	ISO4,5	και	βασίζονται	
στη	διαγλωσσική	εργασία	του,	δεν	εξαντλούν	το	
θέμα	για	την	Ελληνική.	η	Ελληνική	Γλώσσα	είναι	
γλώσσα	 κλιτή	 με	 εξαιρετικά	 δυνατή	παραγωγι-
κή	και	συνθετική	ικανότητα	και	χρειάζεται	πολύ	
μεγάλη	προσοχή	στη	διαχείριση	αυτής	της	«αυ-
θαιρεσίας».	οι	οικογένειες λέξεων	της	ελληνικής	
είναι	 τόσο	πολυμελείς	 και	πλούσιες	που	αν	κα-
νένας	 χρησιμοποιήσει	 ως	 λεκτική κατασήμανση 
μιας νέας έννοιας μια απλή λέξη,	 η	 οικογένεια	
που	ήδη	υπάρχει	πίσω	από	αυτή	την	απλή	λέξη	
ή	που	μπορεί	να	προκύψει	από	αυτή	είναι	ολό-
κληρο	πλέγμα	λεκτικών κατασημάνσεων	(δηλαδή 
όρων και ονομάτων)	που	απορρέουν	αυτόματα	
και	που	είναι	στη	διάθεση	του	οροθέτη/ονοματο-
θέτη	να	τις	χρησιμοποιήσει	όποτε	τις	χρειαστεί.

με	 τη	 συστηματική	 περιγραφή	 και	 τη	 μετά-
δοση	 της	 γνώσης	 μέσω	 των	 όρων	 ασχολείται	
η	 Ορολογία.	 η	 ορολογία	 μελετά,	 οργανώνει,	
εμπλουτίζει	και	αναπτύσσει	τις	ειδικές	γλώσσες	
των	διάφορων	θεματικών	πεδίων	ώστε	να	περι-
γράφουν	και	να	μεταφέρουν	σωστά	τις	αντίστοι-
χες	γνώσεις.

το	σχήμα	1	δείχνει	σχηματικά	τη	μετάδοση	της	
γνώσης	 από	 έναν	 άνθρωπο	 (αποστολέα)	 Α	 σε	
έναν	άλλον	άνθρωπο	 (παραλήπτη)	π.	η	γνώση	
διατυπώνεται	γλωσσικά	(μετατρέπεται	σε	γλώσ-
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σα),	από	τον	αποστολέα,	με	τη	χρήση	των	κατάλ-
ληλων	όρων	 (ή	γενικότερα	κατασημάνσεων)	και	
διαβιβάζεται	μέσω	του	καναλιού μετάδοσης	[είτε	
προφορικής	ομιλίας	μέσω	του	ατμοσφαιρικού	αέ-
ρα	ή	μέσω	τηλεφώνου	ή	ραδιοπομπού	είτε	γρα-
πτού	 κειμένου	 τυπωμένου	 σε	 χαρτί	 ή	 ηλεκτρο-
νικού	κειμένου	σε	δισκέτα	ή	μέσω	ηλεκτρονικού	
ταχυδρομείου	είτε	με	άλλον	τρόπο	(με	κατάλληλη	
ενδιάμεση	 κωδίκευση/αποκωδίκευση)]	ως	γλώσ-
σα	στον	παραλήπτη,	ο	οποίος	–	μέσω	της	αντί-
στροφης	μετατροπής	–	αποκτά	τη	γνώση.	Είναι	
φανερό	ότι	για	να	γίνει	αυτή	η	«αντίστροφη	μετα-
τροπή»,	ο	παραλήπτης	π	πρέπει	να	γνωρίζει	–	η	
αν	ως	τότε	δεν	γνώριζε	πρέπει	να	μάθει	–	όλους	
τους	απαραίτητους	όρους	(δεν	εννοούμε	βέβαια	
«παπαγαλία τους όρους»	αλλά	και	τις	αντίστοι-
χες	έννοιες!).

3.  Οι πέντε έννοιες  
ως «πρωταγωνιστές της γνώσης»

Από	τις	έννοιες	της	ορολογίας,	γνωρίσαμε	πα-
ραπάνω	τις	πέντε	πιο	βασικές·	αυτές	που	πάνω	
τους	στηρίζεται	όλη	η	ορολογική	εργασία,	 γιατί	
αποτελούν	 τους	 «πρωταγωνιστές	 της	 γνώσης»	
–	αφού	η	ουσία	του	σκοπού	της	ορολογίας	είναι	
η	περιγραφή και μετάδοση της γνώσης.	οι	έννοι-
ες	αυτές	 είναι:	 «αντικείμενο/-α»,	 «χαρακτηριστι-
κά»,	 «έννοια»,	 «ορισμός»	και	 «κατασήμανση»,	με	
κεντρικό	πρωταγωνιστή	την	«έννοια».

οι	έννοιες	αυτές	και	οι	σχέσεις	που	τις	διέπουν	
πρέπει	 να	κατανοηθούν	πλήρως.	η	καθημερινή	
γλώσσα	δεν	απαιτεί	αυστηρότητα	σε	πάρα	πολλά	
πράγματα·	υπάρχει	μια	ελευθερία	και	ποικιλία	«εκ-
πομπής»	(έκφρασης)	του	ίδιου	μηνύματός	μας	προς	
τους	άλλους·	και	από	την	άλλη	πλευρά	υπάρχει	μια	
ελευθερία	 και	 ποικιλία	 «λήψης»	 και	 «ερμηνείας»,	
ώστε	δεν	παρουσιάζονται	ουσιαστικά	προβλήμα-

τα	στην	απλή	καθημερινή	επικοινωνία,	δεδομένου	
ότι	πολλές	φορές	«χοντρικά»	λέμε	στον	άλλο,	αυτό	
που	θέλουμε	κι	αυτός	«χοντρικά»	καταλαβαίνει·	κι	
ας	μην	είναι	απόλυτα	σωστή	η	έκφρασή	μας,	κι	ας	
μη	δηλώνουμε	με	αυστηρή	ορθότητα	τις	σχετικές	
έννοιες·	πολλές	φορές	ακόμα	και	αν	κάνουμε	«σαρ-
δάμ»,	ο	άλλος	καταλαβαίνει	–ή	περίπου	καταλαβαί-
νει–	αυτό	που	θέλουμε	να	του	πούμε	κι	ας	μην	το	
έχουμε	ουσιαστικά	διατυπώσει.

Όταν	 όμως	φύγουμε	 από	 το	περιβάλλον	 της	
απλής	καθημερινής	επικοινωνίας	και	πάμε	στον	
χώρο	 που	 μας	 απασχολεί,	 δηλαδή	 στην	 περι-
γραφή	 και	 μετάδοση	 της	 γνώσης,	 τότε	 χάνεται	
πολλή	από	αυτή	την	ελευθερία.	τότε	πρέπει	να	
σταθμίζουμε	το	τι	λέμε·	το	πώς	το	διατυπώνου-
με.	μεταξύ	των	«πρωταγωνιστών	της	γνώσης»	
χρησιμοποιούμε	διάφορες	εκφράσεις	που	πρέπει	
να	κατοπτρίζουν	τις	πραγματικές	σχέσεις	τους.	
ςτο	σχήμα	2	δίνεται	το	διάγραμμα	αυτών	των	5	
«πρωταγωνιστών»	και	μερικές	από	τις	ρηματικές	
εκφράσεις	 που	 μπορούν	 να	 χρησιμοποιούνται	
μεταξύ	τους,	γιατί	βασίζονται	στις	μεταξύ	τους	
σχέσεις.	 Ασφαλώς	 της	 ίδιας	φύσεως	 εκφράσεις	
μπορεί	να	υπάρχουν	και	άλλες.

ςυνοπτικά,	σωστές	είναι	οι	ακόλουθες	ρηματι-
κές	εκφράσεις	ή	οι	ισοδύναμές	τους:

το	αντικείμενο	παρουσιάζει/εμφανίζει	χαρακτηρι-
στικά	(χαρακτηρίζεται	από	αυτά	στον	ανθρώπινο	
νου)·	αντίστροφα:	τα	χαρακτηριστικά	παρουσιά-
ζονται/εμφανίζονται	από	το	αντικείμενο	(το	χαρα-
κτηρίζουν	στον	ανθρώπινο	νου).

η	έννοια	αντιπροσωπεύει/καλύπτει	το/τα	αντικεί-
μενο/-α	 (στον	ανθρώπινο	νου)·	αντίστροφα:	το/
τα	αντικείμενο/-α	αντιπροσωπεύεται/-ονται	ή	καλύ-
πτονται	από	την	έννοια	(στον	ανθρώπινο	νου).

Χαρακτηριστικά	 (ένας	 μοναδικός	 συνδυασμός	
από	αυτά)	αποτελούν/ σχηματίζουν/συνθέτουν	την	
έννοια,	περιλαμβάνονται	σ’	αυτή·	αντίστροφα:	η	
έννοια	 αποτελείται/σχηματίζεται/συντίθεται	 από	
χαρακτηριστικά,	περιλαμβάνει	χαρακτηριστικά.

ο	ορισμός	παριστάνει/δηλώνει περιγραφικά	 την	
έννοια	(την	ορίζει,	την	καταδηλώνει)·	αντίστροφα:	
η	έννοια	παριστάνεται/δηλώνεται περιγραφικά	από	
τον	ορισμό	(ορίζεται/καταδηλώνεται	από	αυτόν).

η	 κατασήμανση	 παριστάνει/δηλώνει συμβατικά	
την	έννοια	[την	(κατά)σημαίνει,	την	υποδηλώνει]·	
αντίστροφα:	η	έννοια	παριστάνεται/ δηλώνεται συμ-

Σχήμα 1. η	γνώση	μετατρέπεται	από	τον	Αποστολέα	σε	γλώσσα	με	τη	χρήση	
των	όρων,	μεταδίδεται	ως	γλώσσα	μέσω	του	εκάστοτε	καναλιού	μετάδοσης	
και	στη	λήψη	μέσω	της	αντίστροφης	μετατροπής	–	πάλι	με	τη	χρήση	των	
όρων	–	αποκτάται	από	τον	παραλήπτη	ως	γνώση.
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βατικά	από	την	κατασήμανση	[(κατά)σημαίνεται/
υποδηλώνεται	από	αυτήν)].

η	 κατασήμανση	 αντιστοιχεί	 στον	 ορισμό,	 ισο-
δυναμεί	με	αυτόν	ή	ερμηνεύεται	από	αυτόν·	αντί-
στροφα:	ο	ορισμός	αντιστοιχεί	στην	κατασήμαν-
ση, ισοδυναμεί	με	αυτή	ή	την	ερμηνεύει.

Αφού,	βέβαια,	όταν	αναφερόμαστε	στην	έννοια	
μεταχειριζόμαστε	τους	αντιπροσώπους της	(κα-
τασήμανση, ορισμό),	 είναι	φανερό	ότι	θα	πρέπει	
να	ξέρουμε	πότε	μιλάμε	για	τον	αντιπρόσωπο	ως	
αντιπρόσωπο	και	πότε	για	τον	αντιπροσωπευό-
μενο.	Έτσι,	σε	έναν	ορισμό	δεν	ορίζουμε	την	κα-

τασήμανση	αλλά	την	έννοια	που	αυτή	αντιπρο-
σωπεύει.	 Για	 παράδειγμα,	 όντας	 στο	 θεματικό	
πεδίο	 «Κίνηση	 υλικού	 σημείου»,	 στον	 ακόλουθο	
ορισμό	(ορθά	διατυπωμένο	χωρίς	κεφαλαίο	αρχι-
κό	γράμμα	και	χωρίς	τελεία	στο	τέλος	του):

επιτάχυνση:	ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας 
ως προς τον χρόνο

η	κατασήμανση	(εδώ	είναι	όρος)	επιτάχυνση	(α΄	
μέλος)	αντιπροσωπεύει	την	έννοια	«επιτάχυνση»,	
αλλά	και	ο	ορισμός	ρυθμός	μεταβολής της ταχύ-
τητας ως προς τον χρόνο (β’ μέλος) αντιπροσω-
πεύει πάλι την ίδια έννοια.

Σχήμα 2. το	διάγραμμα	των	«πρωταγωνιστών	της	γνώσης»,	με	την	«έννοια»	σε	κεντρικό	ρόλο	και	με	κατάλληλες	ενδεικτικές	ρηματικές	εκφράσεις	που	εκφράζουν	
τις	σχέσεις	ανάμεσά	τους
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Αν	αντί	 για	 τον	παραπάνω	ορισμό,	 διατυπώ-
σουμε	την	πρόταση	(που	δεν	είναι	ορισμός,	αλλά	
ολοκληρωμένη	κανονική	πρόταση):

Επιτάχυνση	σημαίνει	ρυθμός μεταβολής	της τα-
χύτητας ως προς τον χρόνο.

τότε	 αυτό	 που	 λέμε	 είναι:	 ο	 όρος	 επιτάχυνση	
αποδίδει	την	έννοια	 «ρυθμός	μεταβολής	της	τα-
χύτητας	ως προς τον χρόνο»	και	εκφωνούμε	μια	
ολοκληρωμένη	πρόταση	 (στο	 τέλος	 της	 οποίας	
χρειάζεται	τελεία).	

Αντίστροφα,	όταν	διατυπώσουμε	την	ολοκλη-
ρωμένη	–πάλι–	πρόταση:

η	 επιτάχυνση	 ορίζεται	 ως	 ρυθμός μεταβολής 
της ταχύτητας ως προς τον χρόνο.

Αυτό	 που	 λέμε	 είναι:	 η	 έννοια	 «επιτάχυνση»	
έχει	ορισμό	ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ως 
προς τον χρόνο.

Όταν	γράφουμε	την	πρόταση:	€	σημαίνει	ευρώ.
Aυτό	που	λέμε	είναι:	το	σύμβολο	€	αποδίδει	την	

έννοια «ευρώ»		ή	ταυτόσημα:	την έννοια «euro»7	
ή	ταυτόσημα:	την	έννοια	«το	κοινό	νόμισμα	των	
χωρών:	Αυστρία,	...,	Φινλανδία»

η	 κατασήμανση	 (όρος, όνομα, σύμβολο)	 δεν 
ορίζει	την	έννοια	ούτε ορίζεται	από	τον	ορισμό·	η	
κατασήμανση	κατά σύμβαση αντιπροσωπεύει	 (ση-
μαίνει)	την	έννοια	και	αντιστοιχίζεται	(ή	ισοδυνα-
μεί	στην	αντιπροσώπευση	αυτή)	με	τον	ορισμό.

Ας	 δούμε,	 όμως,	 πιο	 αναλυτικά	 την	 απόκτη-
ση	 της	 γνώσης	 και	 τον	 ρόλο	 των	προαναφερό-
μενων	 «πρωταγωνιστών»	 της.	 ςτο	 σχήμα	 3	 με	
τους	 κυκλίσκους	 παριστάνουμε	 τους	 εν	 λόγω	
πρωταγωνιστές,	ενώ	με	το	γεωμετρικό	επίπεδο	
παριστάνουμε	το	γλωσσικό/νοητικό	επίπεδο	ενός	
ανθρώπου.	Όλοι	οι	κυκλίσκοι	εκτός	από	το	αντι-
κείμενο	είναι	πάνω	σ’	αυτό	το	επίπεδο	(δηλαδή	
μέσα	στον	νου	του	ανθρώπου).	Έξω	από	το	επί-
πεδο	είναι	ολόκληρος	ο	κόσμος	των	αντιληπτών	
ή	συλληπτών αντικειμένων.	με	έναν	μεγαλύτερο	
κύκλο	γύρω	από	το	αντικείμενο	συμβολίζουμε	το	
συγκείμενο	ή	το	θεματικό πεδίο.	

Θα	λέμε	ότι	έχουμε	αποκτήσει	την	«πλήρη	γνώ-
ση»	μιας	έννοιας	όταν	ξέρουμε:

7  Όταν είναι γνωστή η κατασήμανση της έννοιας μπο
ρούμε να αναφερθούμε στην έννοια τοποθετώντας 
μέσα στα εισαγωγικά την κατασήμανσή της ισοδύναμα 
με το αν τοποθετήσουμε μέσα στα εισαγωγικά τον 
ορισμό της

–	 Tα	αντικείμενα	που	αυτή	καλύπτει	

–	 Tα	χαρακτηριστικά	που	την	αποτελούν	(τουλά-
χιστον	τα	ουσιώδη)	

–	 Tον	ορισμό	της	

–	 Tην	κατασήμανσή	της.	

ςτα	σχήματα	4–8	δίνονται	παραστατικά	διάφο-
ροι	«δρόμοι»	για	την	απόκτηση	της	γνώσης	καθώς	
και	περιγραφή	του	ρόλου	κάθε	«πρωταγωνιστή»	
και	 της	 σειράς	 με	 την	 οποία	 αυτός	 συμμετέχει	
στον	κάθε	«δρόμο».

3.1.  Δρόμος της γνώσης 1 – Με αφετηρία  
τα αντικείμενα (σχήμα 4)

παρατηρούμε,	 αντιλαμβανόμαστε	 με	 τις	 αι-
σθήσεις	 μας	 ή	 συλλαμβάνουμε	 με	 τον	 νου	 μας,	
τα	αντικείμενα.	 Από	 τις	 ιδιότητές	 τους,	 σχημα-
τίζουμε	στον	 νου	 μας	 τα	 (ατομικά	 ή	 κοινά)	 χα-
ρακτηριστικά	τους	και	συνδυάζοντάς	τα	με	μο-
ναδικό	 τρόπο	 δημιουργούμε	 την	 έννοια	που	 τα	
αντιπροσωπεύει	 στον	 νου	μας.	η	 έννοια	πλέον	
έχει	δημιουργηθεί	και	ας	μην	ξέρουμε	ακόμα	τον	
όρο/όνομα/σύμβολό	της,	 το	οποίο	μπορούμε	να	
πληροφορηθούμε,	στη	συνέχεια,	από	άλλον	άν-
θρωπο	 ή	πηγή,	 όπου	 μπορούμε	 να	 βρούμε	 και	
διατυπωμένο	ορισμό	της	έννοιας.	

ο	 δρόμος	 αυτός	 εκφράζεται	 με	 την	 ερώτηση	
και	απάντηση	που	ακολουθούν	(sχήμα	4):	

–	 Καταλαβαίνω τι κάνει αυτό! (=διακρίνω	τα	χαρα-
κτηριστικά	του)

  Πώς το λένε; (Πώς ορίζεται;)

–	 Το λένε Χ (και είναι …)

Σχήμα 3. οι	«πρωταγωνιστές»	της	γνώσης	σε	έναν	πρόσφορο	συμβολισμό	
για	τη	διερεύνηση	των	«δρόμων»	(τρόπων)	απόκτησης	της	γνώσης	(βλέπε	
σχήματα	4,	5,	6,	7,	8)
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Σχήμα 4. Δρόμος	της	γνώσης	1:	πρώτα	σχηματίζουμε	την	έννοια	και	ύστερα	
μαθαίνουμε	την	κατασήμανση	ή	και	τον	ορισμό	της
Αφετηρία:	 Tα	αντικείμενα
Διαδρομή:	 Mέσω	της	έννοιας
Τέρμα:	H	κατασήμανση (όρος, όνομα, σύμβολο),	ίσως	και	ο	ορισμός
ο	δρόμος	αυτός	 εκφράζεται	 με	 την	 ερώτηση	 και	απάντηση	που	ακολου-
θούν:
–	Καταλαβαίνω τι κάνει αυτό! (=	διακρίνω	τα	χαρακτηριστικά	του)
	 	 Πώς το λένε; (Πώς ορίζεται;)
–	Το λένε Χ (και ορίζεται…)

3.2.  Δρόμος της γνώσης 2 – Πρώτη «επαφή»  
με νέο ή νέα αντικείμενα (σχήμα 5)

παρατηρούμε,	αντιλαμβανόμαστε	με	τις	αισθή-
σεις	 μας	 ή	 συλλαμβάνουμε	 με	 τον	 νου	 μας,	 για	
πρώτη	φορά,	 ένα	νέο	 (για	μας)	αντικείμενο.	Δεν	
γνωρίζουμε	 ακόμα	 τίποτα	 γι’	 αυτό.	 ρωτώντας/
ερευνώντας,	μαθαίνουμε,	μέσω	ενός	ορισμού	που	
μας	δίνουν,	για	τα	χαρακτηριστικά	του	και	σχημα-
τίζουμε	την	αντίστοιχη	έννοια	μαθαίνοντας	και	την	
κατασήμανσή της	(εφόσον	αυτή	ήδη	υπάρχει).

ο	 δρόμος	 αυτός	 εκφράζεται	 με	 την	 ερώτηση	
και	απάντηση	που	ακολουθούν:	

–	 Τι είναι αυτό; Τι κάνει;

  Πώς το λένε;

–	 Είναι … (ορισμός	που	μέσω	των	χαρακτηριστι-
κών	κάνει	γνωστή	την	έννοια).

  Το λένε Χ.

3.3.  Δρόμος της γνώσης 3 – Πρώτη  
«επαφή» με την κατασήμανση (σχήμα 6)

Ακούμε	ή	διαβάζουμε	έναν	όρο	(ή	ένα	όνομα)	ή	
βλέπουμε	ένα	σύμβολο,	δηλαδή	μια	κατασήμανση	
άγνωστη	σε	μας	ως	τώρα.	ρωτάμε	και	μας	λένε,	
ή	 αναζητούμε	 και	 βρίσκουμε,	 έναν	 ορισμό	 της	

Σχήμα 6. Δρόμος	της	γνώσης	3:	πρώτα	ερχόμαστε	σε	επαφή	με	την	κατασή-
μανση	και	στη	συνέχεια	μέσω	του	ορισμού μαθαίνουμε	την	έννοια
Αφετηρία:	η	κατασήμανση
Διαδρομή:	μέσω	του	ορισμού
Τέρμα:	η	έννοια
ο	δρόμος	αυτός	 εκφράζεται	 με	 την	 ερώτηση	 και	απάντηση	που	ακολου-
θούν:
–	Τι θα πει Χ; ή	Τι σημαίνει Χ; 
–	Χ είναι … (ορισμός	που	μέσω	των	χαρακτηριστικών	κάνει	γνωστή	την	έν-
νοια)

Σχήμα 5. Δρόμος	της	γνώσης	2:	Ερχόμαστε	πρώτα	σε	«επαφή»	με	τα	νέα	
αντικείμενα	και	ύστερα	από	τον	ορισμό	που	μας	λένε,	μαθαίνουμε	την	έννοια	
και	την	κατασήμανσή	της
Αφετηρία:	τα	αντικείμενα
Διαδρομή:	μέσω	του	ορισμού	και	–εν	συνεχεία–	της	έννοιας
Τέρμα:	η	κατασήμανση (όρος, όνομα, σύμβολο)
ο	δρόμος	αυτός	 εκφράζεται	 με	 την	 ερώτηση	 και	απάντηση	που	ακολου-
θούν:
–	Τι είναι αυτό; Τι κάνει; 
  Πώς το λένε;
–		Είναι … (ορισμός	που	 μέσω	 των	 χαρακτηριστικών	 κάνει	 γνωστή	 την	 έν-
νοια)
	 	 Το λένε Χ
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άγνωστης	 –ως	 τώρα–	 έννοιας,	 μέσω	 του	 οποί-
ου	μαθαίνουμε	τον	συνδυασμό	χαρακτηριστικών	
που	 συνθέτουν	 την	 έννοια,	 δηλαδή	 μαθαίνουμε	
την	έννοια.

ο	 δρόμος	 αυτός	 εκφράζεται	 με	 την	 ερώτηση	
και	απάντηση	που	ακολουθούν:	

–	 Τι θα πει Χ; ή Τι σημαίνει Χ; 
–	 Χ είναι …	(ορισμός που μέσω των χαρακτηριστι-

κών κάνει γνωστή την έννοια).

3.4.  Δρόμος της γνώσης 4 –  
Σύλληψη νέας γνώσης (σχήμα 7)

Έστω	ότι	από	τα	(αντιληπτά	ή	συλληπτά)	αντι-
κείμενα	με	τα	οποία	κάποιος	ασχολείται	σε	μια	
γλώσσα	 (Γλώσσα	 πηγής)	 συλλαμβάνει/εφευρί-
σκει/δημουργεί	μια	νέα	έννοια·	έναν	νέο	συνδυα-
σμό	 χαρακτηριστικών·	 μια	 νέα	 μονάδα	 γνώσης.	
Ως	δημιουργός	της	έννοιας,	μπορεί	να	διατυπώ-
σει	και	έναν	ορισμό	της·	αυτός	θα	είναι	ο	πρωτό-
τυπος	ορισμός	της	έννοιας.	Για	την	επικοινωνία,	
όμως,	ο	ορισμός	είναι	δύσχρηστος·	χρειάζεται	μια	
πιο	 βολική	 (σύντομη)	 παράσταση	 της	 έννοιας·	
χρειάζεται	ένας	όρος,	ένα	όνομα	ή	ένα	σύμβολο,	
δηλαδή	μια	κατασήμανση.	ο	δημιουργός,	λοιπόν,	
της	έννοιας	γίνεται	συνήθως	και	ο	πρώτος	ονο-
ματοθέτης	της.

ο	 δρόμος	 αυτός	 εκφράζεται	 με	 την	 ερώτηση	
και	απάντηση	που	ακολουθούν:	

–	 Εύρηκα! Να μια νέα έννοια!	 (που	 δημιουργείται	
από	 συγκεκριμένο	 συνδυασμό	 χαρακτηριστι-
κών)

	 	 Πώς θα την ορίσω;  Πώς θα την κατασημάνω	(ονο-
μάσω/συμβολίσω);	

–	 Είναι … (ο	πρωτότυπος	ορισμός).	Και την ονο-
μάζω Χ.

Όπως	προκύπτει	από	την	ανάλυση	των	σχη-
μάτων	3–7	η	γνώση	μιας	νέας	έννοιας	δεν	απο-
κτάται	πάντα	με	τον	ίδιο	τρόπο,	αλλά	ακολουθεί	
διάφορους	«δρόμους»,	οι	οποίοι	είτε	έχουν	άλλη	
αφετηρία,	είτε	άλλη	διαδρομή,	είτε	άλλο	τέρμα.	

3.5.  Δρόμος της γνώσης 5 – Μεταφορά  
νέας γνώσης από μία γλώσσα σε άλλη

η	μεταφορά	γνώσης	από	γλώσσα	σε	γλώσσα	
(σχήμα	 8)	 γίνεται	 μέσω	 μιας	 «νοητικής	 γλωσσι-
κής	 διεπαφής»	 στον	 νου	 του	 οροθέτη/ονοματο-
θέτη	της	γλώσσας	στόχου,	ο	οποίος	προφανώς	
έχει	 στη	 διάθεσή	 του	 όλα	 τα	 στοιχεία	 για	 τους	
5	πρωταγωνιστές	μέσω	της	γλώσσας	πηγής	και	
μεταφέρει	αυτά	που	χρειάζεται	να	μεταφερθούν	
(ορισμό	 και	κατασήμανση)	στη	γλώσσα	στόχου.	
η	μεταφορά	όμως	του	ορισμού	δεν	είναι	της	ίδιας	
φύσης	με	τη	μεταφορά	της	κατασήμανσης.	ο	ορι-
σμός	στη	γλώσσα	στόχου	προκύπτει	εύκολα	από	
τη	μετάφραση	του	ορισμού	της	γλώσσας	πηγής,	
εφόσον	 όλες	 οι	 έννοιες	 που	 εμπλέκονται	 στον	
ορισμό	 είναι	 ήδη	 γνωστές	 και	στη	γλώσσα	στό-
χου,	και	έχουν	αποδοθεί	με	αντίστοιχες	καταση-
μάνσεις	που	και	αυτές	είναι	γνωστές.	η	κατασή-
μανση	μιας	νέας	έννοιας	όμως	δεν μεταφράζεται.	
Εκείνο	που	γίνεται	είναι	επιλογή/υιοθέτηση/δημι-
ουργία	μιας	κατασήμανσης	της	νέας	έννοιας	στη	
γλώσσα	στόχου	που	θεωρείται	ισοδύναμη	με	την	
κατασήμανση	της	 γλώσσας	πηγής.	 Εδώ	βρίσκε-
ται	ολόκληρη	η	δραστηριότητα	της	οροδοσίας,	η	
οποία	βασίζεται	σε	αρχές και κανόνες	που	έχουν	
εφαρμογή	στη	γλώσσα	στόχου.	

ο	δρόμος	αυτός	(σχήμα	8)	εκφράζεται	με	την	
ερώτηση	και	απάντηση	που	ακολουθούν:	

–	 Γνωρίζω τη νέα έννοια!	 [τα	 αντικείμενα	 που	
καλύπτει,	τα	χαρακτηριστικά	που	την	αποτε-
λούν,	τον	ορισμό	της	και	την	κατασήμανσή	της	

Σχήμα 7. Δρόμος	της	γνώσης	4	–	ςύλληψη	νέας γνώσης	στον	εγκέφαλο	του	
πρώτου	οροθέτη/ονοματοθέτη	σε	μια	Γλώσσα	πηγής:
Αφετηρία:	τα	αντικείμενα
Διαδρομή:	μέσω	της	έννοιας	και	του	ορισμού
Τέρμα:	η	κατασήμανση	(όρος,	όνομα,	σύμβολο)
ο	δρόμος	αυτός	εκφράζεται	με	την	ερώτηση	και	την	απάντηση	που	ακο-
λουθούν:
–		Εύρηκα! Να μια νέα έννοια! (που	δημιουργείται	από	συγκεκριμένο	συνδυασμό	
χαρακτηριστικών)

Πώς ορίζεται; Πώς θα την κατασημάνω	(ονομάσω/συμβολίσω);	
–			Είναι …	(ο	πρωτότυπος	ορισμός).	Και την ονομάζω Χ
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(Χ)	στη	γλώσσα	πηγής]·	 έχω	διατυπώσει	ήδη	
και	τον	ορισμό	της	στη	γλώσσα	στόχου.	

	 	 Πώς θα την κατασημάνω	(ονομάσω/συμβολίσω)	
στη	γλώσσα	στόχου;	

–	Θα την ονομάσω Υ.

Ώστε,	 ο	 οροθέτης/ονοματοθέτης	 της	 γλώσσας	
στόχου:

–	μπορεί,	μέσω	της	γλώσσας	πηγής,	να	ακολου-
θήσει	 και	 κατανοήσει	 τη	 νοητική	 πορεία	 του	
ονοματοθέτη	της	γλώσσας	πηγής	(ανάγκη	κά-

λυψης	 των	 νέων αντικειμένων	→	 διαπίστωση	
–αφαίρεση–	των	χαρακτηριστικών	που	αποτε-
λούν	τον	νέο συνδυασμό,	δηλαδή	τη	νέα έννοια	
→ διατύπωση	 του	 ορισμού	 της	 έννοιας	 στη	
γλώσσα	πηγής	→	σχηματισμός	της	κατασήμαν-
σής	της	στη	γλώσσα	πηγής)

–	 Έχοντας	 κατανοήσει,	 μέσω	 της	 γλώσσας	πη-
γής,	τόσο	τα	χαρακτηριστικά	όσο	και	την	έννοια,	
δεν	χρειάζεται	να	«μεταφέρει»	αυτά	τα	δύο	στη	
γλώσσα	στόχου	δεδομένου	ότι	αυτά	είναι	στοι-
χεία	που	έχουν	διαγλωσσικό	χαρακτήρα

Σχήμα 8. Δρόμος	της	γνώσης	5	–	μεταφορά	της νέας γνώσης	από	τη	Γλώσσα	πηγής	στη	Γλώσσα	ςτόχου	μέσω	νοητικής	διαγλωσσικής	διεπαφής	του	οροθέτη/
ονοματοθέτη	της	Γλώσσας	ςτόχου:1	
Αφετηρία: αντικείμενα, χαρακτηριστικά, έννοια, ορισμός, κατασήμανση	όλα	γνωστά	στη	Γλώσσα	πηγής
Διαδρομή:	μέσω	της	έννοιας	και	του	ορισμού	(διατυπωμένου	ήδη	στη	Γλώσσα	ςτόχου)
Τέρμα:	η	κατασήμανση (όρος, όνομα, σύμβολο)
ο	δρόμος	αυτός	εκφράζεται	με	την	ερώτηση	και	την	απάντηση	που	ακολουθούν:
–		Γνωρίζω τη νέα έννοια!	(τα	αντικείμενα	που	καλύπτει,	τα	χαρακτηριστικά	που	την	αποτελούν,	τον	ορισμό	της	και	την	κατασήμανσή	της	στη	Γλώσσα	πηγής)·	έχω	
διατυπώσει	ήδη	και	τον	ορισμό	της	στη	Γλώσσα	ςτόχου.	
	 	 Πώς θα την κατασημάνω	(ονομάσω/συμβολίσω);	
–  Θα την ονομάσω Υ

1  Η παράσταση του σχήματος 8 είναι σκόπιμα απλοποιητική· η οριζοντιότητα και διαφορά στάθμης των δύο επιπέδων 
δεν υπονοούν παρά την κατεύθυνση από τη γλώσσα πηγής στη γλώσσα στόχου, ενώ η παραλληλία τους δεν υποδη
λώνει ότι οι λειτουργίες τις οποίες παριστάνουν είναι ξένες και άσχετες μεταξύ τους, αφού ήδη τα σημεία «χαρακτη
ριστικά» και «έννοια» μπορούν να θεωρηθούν κοινά σημεία των δύο επιπέδων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αλφαβητικό ελληνο-αγγλο-γαλλικό γλωσσάριο όρων

Ελληνικός όρος Αγγλικός όρος Γαλλικός όρος
αντικείμενο object objet
αντιληπτή	οντότητα perceivable	entity entité	perceptible
αντιληπτός perceivable perceptible
ατομική	έννοια individual	concept concept	unique
αφαίρεση	(νοητική) abstraction abstraction
αφαίρεση	ιδιότητας abstraction	of	a	property abstraction	de	propriété
αφετηρία starting	point point	de	départ
γενική	έννοια general	concept concept	général
γνώση knowledge connaissance
Διεθνές	πρότυπο International	Standard Norme	Internationale
ειδική	γλώσσα special	language,	language	for	special	purposes,	LSP langue	de	specialité,	LSP
έννοια concept concept,	notion
θεματικό	πεδίο,	τομέας subject	field,	domain domaine
ιδιότητα property propriété
ισοδυναμία equivalence équivalence
ισοδύναμο equivalent équivalent
κανόνες	ονοματοδοσίας naming	rules règles	de	dénomination
κατασημαίνω designate designer
κατασήμανση designation,	designator désignation
κοινή	ιδιότητα common	property propriété	commune
λεκτική	κατασήμανση verbal	designation désignation	verbale
λέξη word mot
όνομα,	κατονομασία appellation,	name appellation,	nom
ορισμός definition définition
ορογραφία terminography terminographie

–	μπορεί,	όμως,	να	«μεταφέρει»	τον	ορισμό	από	
τη	γλώσσα	πηγής	στη	γλώσσα	στόχου,	εφόσον	
ο	ορισμός	στη	γλώσσα	πηγής	είναι	διατυπωμέ-
νος	μέσω	γνωστών κατασημάνσεων	της	γλώσσας	
πηγής	για τις οποίες υπάρχουν ήδη οι ισοδύναμες 
κατασημάνσεις στη γλώσσα στόχου	(με	αυτή	την	
προϋπόθεση	 ο	 ορισμός	 στη	 γλώσσα	 στόχου	
αποτελεί	μετάφρασμα	του	ορισμού	στη	γλώσ-
σα	πηγής)

–	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 τον	 ορισμό	 της	 έννοιας	
(και	 στις	 δύο	 γλώσσες)	 και	 την	 κατασήμανσή	
της	στη	γλώσσα	πηγής,	σχηματίζει	την	κατασή-
μανσή	της	στη	γλώσσα	στόχου,	εφαρμόζοντας	
αρχές και κανόνες κατασήμανσης	που	προσιδιά-
ζουν	στη	γλώσσα	στόχου.4–10

4. Σύνοψη
ςτο	παρόν	άρθρο,	ασχοληθήκαμε	με	τις	πέντε	
πιο	βασικές	έννοιες	της	ορολογίας:	είπαμε	πως	

ορίζει	τις	έννοιες	αυτές	η	ορολογία,	ποιες	είναι	
οι	σχέσεις	μεταξύ	τους	και	πως	διατυπώνονται	
γλωσσικά	αυτές	οι	σχέσεις·	περιγράψαμε,	εν	συ-
ντομία,	τον	πρωταγωνιστικό	ρόλο	που	παίζουν	
οι	έννοιες	αυτές	στη	δημιουργία,	περιγραφή	και	
μετάδοση	της	γνώσης,	αναλύοντας	παραστατικά	
ορισμένους	 «δρόμους	της	 γνώσης»	 και	 τη	σειρά	
με	την	οποία	συμμετέχουν	σ’	αυτούς	οι	 έννοιες	
αυτές.	η	γνώση	των	στοιχείων	αυτών	αποτελεί	
βάση	για	την	κατανόηση	του	ευρύτερου	αντικει-
μένου	 της	ορολογίας	 και	 είναι	 απαραίτητη	 για	
την	οποιαδήποτε	ορολογική	εργασία.

το	παρόν	άρθρο	αποτελεί	μέρος	της	ύλης	του	
μαθήματος	«Αρχές	ορολογίας-ορογραφίας»	που	
διδάσκεται	 στο	 διαπανεπιστημιακό	πρόγραμμα	
μεταπτυχιακών	 ςπουδών	 «τεχνογλωσσία»	
(ΕΚπΑ–Εμπ),	 όπως	 αυτό	 έχει	 αναπτυχθεί-δια-
μορφωθεί	από	τον	γράφοντα,	που	είναι	και	ο	δι-
δάσκων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το μεσοθηλίωμα του περιτοναίου είναι 
σπάνια κακοήθης νοσολογική οντότητα, η οποία 
μέχρι πρότινος είχε δυσμενεστάτη πρόγνωση. Η 
πρόγνωση της νόσου έχει βελτιωθεί σημαντικά με 
την κατανόηση της βιολογικής συμπεριφοράς της 
νόσου, τη διενέργεια εκτεταμένης κυτταρομείωσης, 
η οποία στοχεύει στην εξαίρεση του μακροσκοπι
κά ορατού όγκου, όπως και τη χορήγηση περιεγ
χειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας, η 
οποία στοχεύει στην εκρίζωση του μικροσκοπικού 
υπολειμματικού όγκου. Σκοπός της εργασίας εί
ναι η περιγραφή τεσσάρων περιπτώσεων διάχυτου 
κακοήθους μεσοθηλιώματος του περιτοναίου, οι 
οποίες αντιμετωπίσθηκαν με εκτεταμένη κυτταρο
μειωτική χειρουργική εξαίρεση του όγκου και περι
εγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία.
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ABSTRACT Peritoneal mesothelioma is a rare malig
nant disease that until recently had dismal prognosis. 
The prognosis has been significantly improved because 
the biological behavior of the disease has been clarified 
and a novel treatment has been introduced. Extensive 
cytoreductive surgery with the intent of resecting the 
macroscopically visible tumor has been shown to im
prove survival. Perioperative intraperitoneal chemo
therapy with the intent to eradicate the residual tumor 
has been integrated in surgery. The purpose of the study 
is to report four cases of diffuse malignant peritoneal 
mesothelioma, treated with maximal cytoreductive sur
gery and perioperative intraperitoneal chemotherapy.
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το	διάχυτο	κακόηθες	μεσοθηλίωμα	του	περιτο-
ναίου	 αποτελεί	 το	 1/3	 όλων	 των	 μεσοθηλιωμά-
των·	η	νόσος	είναι	σπάνια	και	ετήσια	καταγρά-
φονται	 300–400	 νέες	περιπτώσεις	στις	ηπΑ.1–3	
ςτο	παρελθόν	είχε	δυσμενέστατη	πρόγνωση	και	
η	 μέση	 επιβίωση	 των	 ασθενών	 ήταν	 μικρότερη	
από	 1	 έτος.4–9	 Είναι	 νόσημα	 χαρακτηριζόμενο	
από	 βιολογική	 συμπεριφορά	 με	 τοπικο-περιο-
χική	 επέκταση,	 το	 οποίο	 τείνει	 να	 παραμένει	
στην	περιτοναϊκή	κοιλότητα.	Για	τον	λόγο	αυτό,	
πιστεύεται	 ότι	 οι	 τοπικο-περιοχικές	 θεραπείες	
αποτελούν	τη	λυδία	λίθο	της	αντιμετώπισής	του.	
η	κυτταρομειωτική	χειρουργική	σε	συνδυασμό	με	
περιεγχειρητική	ενδοπεριτοναϊκή	χημειοθεραπεία	
έχει	αυξήσει	τη	μέση	επιβίωση,	η	οποία	ανέρχε-
ται	στους	50–90	μήνες.10–15

η	θεραπευτική	αυτή	προσέγγιση	συνοδεύεται	
από	αυξημένη	νοσηρότητα	και	θνητότητα,	επει-
δή	 ο	 χειρουργικός	 χρόνος	 είναι	 παρατεταμένος	
και	δεν	ενδείκνυται	για	όλους	τους	ασθενείς.	Δεν	
έχει	 καθορισθεί	 ασφαλές	 σύστημα	 σταδιοποίη-
σης,	χρήσιμο	για	την	επιλογή	ασθενών	υποψηφί-
ων	για	επέμβαση.

ςκοπός	της	εργασίας	είναι	η	παρουσίαση	τεσ-
σάρων	περιπτώσεων	ασθενών	με	διάχυτο	κακόη-
θες	μεσοθηλίωμα	του	περιτοναίου,	οι	οποίοι	αντι-
μετωπίσθηκαν	 με	 εκτεταμένη	 κυτταρομειωτική	
χειρουργική	και	περιεγχειρητική	ενδοπεριτοναϊκή	
χημειοθεραπεία.

Περιγραφή περιπτώσεως

Κατά	τα	έτη	2009–2010,	τέσσερεις	ασθενείς	 (τρεις	
άνδρες,	ηλικίας	65,	71	και	75	χρόνων,	και	μία	γυναίκα	
ηλικίας	32	χρόνων)	με	διάχυτο	κακόηθες	μεσοθηλίωμα	
του	 περιτοναίου	 υποβλήθηκαν	 σε	 κυτταρομειωτική	
χειρουργική	επέμβαση	στη	Χειρουργική	Κλινική	του	ΓΝ	
Διδυμοτείχου.	Όλοι,	 είχαν	 υποβληθεί	 σε	 ερευνητική	
λαπαροτομία	και	βιοψίες,	από	τις	οποίες	διαγνώσθηκε	
η	παρουσία	μεσοθηλιώματος	του	περιτοναίου	και	στη	
συνέχεια	παραπέμφθηκαν	για	ριζική	θεραπεία.

η	 προεγχειρητική	 εκτίμηση	 των	 ασθενών	 έγινε	 με	
φυσική	εξέταση,	από	την	οποία	διαπιστώθηκε	ασκιτι-
κή	συλλογή	και	ψηλαφητοί	συμπαγείς	όγκοι	σε	όλους	
τους	ασθενείς.	ο	αιματολογικός	και	βιοχημικός	έλεγχος	
ήταν	σε	φυσιολογικά	πλαίσια,	εκτός	από	την	αυξημέ-
νη	ταχύτητα	καθίζησης,	ενώ	οι	καρκινικοί	δείκτες	ήταν	

επίσης	φυσιολογικοί,	εκτός	από	το	αυξημένο	CA-125.	
Κανείς	 ασθενής	 δεν	 είχε	 ιστορικό	 εργασίας	 με	 αμία-
ντο.	Δύο	ασθενείς	ήταν	αρίστης	φυσικής	δραστηριό-
τητος	(Karnofsky	performance	status	100%),	ενώ	οι	άλ-
λοι	2	ήταν	επιβεβαρυμένοι	με	φυσική	δραστηριότητα	
50–60%.	παρότι	είχαν	υποβληθεί	σε	αξονική	τομογρα-
φία	 θώρακος-κοιλίας,	 επανυποβλήθηκαν	 σε	 εντερό-
κλυση	υπό	αξονική	τομογραφία,	με	σκοπό	την	πληρέ-
στερη	εκτίμηση	της	έκτασης	και	κατανομής	της	περι-
τοναϊκής	κακοήθειας	στις	ορογονικές	επιφάνειες	του	
λεπτού	εντέρου.	Από	την	εντερόκλυση	(εικ.	1),	εκτός	
των	άλλων	ευρημάτων	τα	οποία	συνέπιπταν	με	αυ-
τά	της	κλασικής	αξονικής	τομογραφίας,	διαπιστώθη-
καν	εμφυτεύσεις	στο	μεσεντέριο	(εικ.	2)	σε	όλους	τους	
ασθενείς	 και	 εκτιμήθηκε	 η	 έκταση	 της	 περιτοναϊκής	
διασποράς	στις	πυελοκοιλιακές	περιοχές,	με	τον	υπο-
λογισμό	του	δείκτη	της	περιτοναϊκής	καρκινωμάτωσης	
(PCI)	(εικ.	3),	ο	οποίος	στον	έναν	ασθενή	ήταν	>30,	σε	
δύο	άλλους	περίπου	20	και	στον	τέταρτο	<10.16

Θεραπευτική προσέγγιση

με	μέση	υπερ-υπομφάλια	λαπαροτομία	υποβλήθη-
καν	σε	κυτταρομείωση	με	τη	διενέργεια	τυπικών	περι-
τοναιοεκτομών.	ςε	δύο	ασθενείς	έγινε	επιγαστρική	πε-
ριτοναιοεκτομή,	αμφοτερόπλευρη	υποδιαφραγματική	
περιτοναιοεκτομή,	 αμφοτερόπλευρη	 πλαγία	 τοιχω-
ματική	περιτοναιοεκτομή,	χολοκυστεκτομή	και	εκτομή	
του	 ελάσσονος	 επιπλοϊκού	 θυλάκου	 (εικ.	 4),	 εκτομή	
μείζονος	 και	 ελάσσονος	 επιπλόου	 και	 σπληνεκτομή,	

Εικόνα 1.	Εντερόκλυση	υπό	αξονική	τομογραφία.	Διακρίνονται	οι	εμφυτεύσεις	
στις	έλικες	του	λεπτού	εντέρου
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πυελική	περιτοναιοεκτομή	και	υφολική	κολεκτομή	με	
τελική	 ειλεοστομία.	 ο	 τρίτος	 ασθενής	 υποβλήθηκε	
σε	 επιγαστρική	 περιτοναιοεκτομή,	 αμφοτερόπλευρη	
υποδιαφραγματική	περιτοναιοεκτομή,	αμφοτερόπλευ-
ρη	πλαγία	τοιχωματική	περιτοναιοεκτομή,	χολοκυστε-
κτομή	και	εκτομή	του	ελάσσονος	επιπλοϊκού	θυλάκου,	
εκτομή	μείζονος	και	ελάσσονος	επιπλόου	και	σπληνε-
κτομή,	πυελική	περιτοναιοεκτομή,	 σκηληκοειδεκτομή	
και	ανακατασκευή	της	συνεχείας	του	πεπτικού	με	τε-
λικο-τελική	ορθοκολική	αναστόμωση	(εικ.	5).	η	τέταρ-
τη	ασθενής	 υποβλήθηκε	 σε	 εκτομή	 του	 μείζονος	 και	
ελάσσονος	 επιπλόου,	 πυελική	 περιτοναιοεκτομή	 και	
δεξιά	 πλαγία	 τοιχωματική	 περιτοναιοεκτομή.	 μετά	
το	πέρας	της	χειρουργικής	επέμβασης	εκτιμήθηκε	ότι	

τρεις	ασθενείς	υποβλήθηκαν	σε	CC-1	κυτταρομείωση	
(μέγιστη	 διάμετρος	 του	 υπολειμματικού	 όγκου	 έως	
0,25	cm)	και	μία	ασθενής	σε	CC-0	κυτταρομείωση	(μέ-
γιστη	διάμετρος	υπολειμματικού	όγκου=0).

μετά	την	εξαίρεση	του	όγκου	και	προ	της	ανακατα-
σκευής	της	συνεχείας	του	γαστρεντερικού	σωλήνα	δι-
ενεργήθηκε	υπέρθερμη	διεγχειρητική	ενδοπεριτοναϊκή	
χημειοθεραπεία,	διαμέσου	μηχανήματος	υπερθερμίας	
(Sun-Chip,	Gamida	Tech,	France),	συστήματος	σωλήνων	
εισόδου	και	εξόδου	του	διαλύματος	κυτταροστατικών	
και	δύο	αντλιών,	η	μία	από	τις	οποίες	χρησίμευε	για	
την	 εισαγωγή	του	διαλύματος	στην	περιτοναϊκή	 κοι-
λότητα	και	η	δεύτερη	για	την	εξαγωγή,	με	ταχύτητα	
2	L/min,	με	τη	μέθοδο	της	ανοικτής	κοιλίας	(Coliseum	
technique),	στους	42,5–43	°C,	επί	90	min.	Δύο	ασθε-

Εικόνα 2.	Εγχειρητικό	παρασκεύασμα,	αμέσως	μετά	τη	διάνοιξη	της	κοιλίας.	
Διακρίνονται	οι	χαρακτηριστικές	γαλακτόχροες	κηλίδες	και	οι	εμφυτευμένες	
πλάκες	στο	μείζον	επίπλουν

Εικόνα 3.	μείζον	 επίπλουν,	 εγκάρσιο	 κόλο	 και	 εγκάρσιο	μεσόκολο	με	 διά-
σπαρτη	μικρού	όγκου	νόσο

Εικόνα 4.	πλήρης	κυτταρομείωση	στον	ελάσσονα	επιπλοϊκό	θύλακο,	μετά	
από	αποψίλωση	του	στομάχου	από	το	μείζον	και	έλασσον	επίπλουν

Εικόνα 5.	Εγχειρητικό	παρασκεύασμα	της	en-bloc	εκτομής	του	όγκου
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νείς	έλαβαν	μιτομυκίνη	C	και	δύο	cisplatin	(50	mg/m2)	
και	 doxorubicin	 (15	mg/m2),	 ενώ	 ο	 ένας	από	αυτούς	
έλαβε	επιπλέον	πρώιμη	μετεγχειρητική	ενδοπεριτοναϊ-
κή	χημειοθεραπεία	με	δοσιταξέλη	(100	mg/m2).

Παρακολούθηση

η	μετεγχειρητική	πορεία	τριών	ασθενών	ήταν	ανε-
πίπλεκτη.	Ένας	ασθενής	μετεγχειρητικά	παρουσίασε	
εμπύημα	του	θώρακος,	το	οποίο	αντιμετωπίσθηκε	με	
κλειστή	παροχέτευση,	ενώ	οι	δύο	ασθενείς,	οι	οποίοι	
είχαν	υποβληθεί	σε	υφολική	κολεκτομή,	παρουσίασαν	
μετά	την	έξοδό	τους	από	το	νοσοκομείο	σύνδρομο	δυ-
σαπορρόφησης,	το	οποίο	αποκαταστάθηκε	συντηρη-
τικά.	ςε	έναν	ασθενή,	έναν	χρόνο	μετά	την	επέμβαση,	
η	 νόσος	 υποτροπίασε	 στο	 περιτόναιο,	 ενώ	 οι	 άλλοι	
τρεις	είναι	ελεύθεροι	νόσου.

Συζήτηση

ςτο	παρελθόν	το	μεσοθηλίωμα	του	περιτοναί-
ου	είχε	κακή	πρόγνωση	και	η	διάμεση	επιβίωση	
των	ασθενών	ήταν	μικρότερη	του	έτους,	η	δε	συ-
στηματική	χημειοθεραπεία	δεν	έδειχνε	να	μετα-
βάλει	 τη	φυσική	 εξέλιξη	 της	 νόσου.3–9	 Αυστηρά	
επιλεγμένοι	ασθενείς	οι	οποίοι	υπεβλήθησαν	σε	
εκτεταμένη	 κυτταρομείωση	 και	περιεγχειρητική	
ενδοπεριτοναϊκή	χημειοθεραπεία,	έδειξαν	ότι	εί-
χαν	σημαντικό	όφελος	στην	 επιβίωση.10–15	Έτσι	
η	διάμεση	επιβίωση	κυμαίνεται	από	79–92	μήνες	
και	 η	 συνολική	 5ετής	 είναι	 περίπου	 50%.13,15,17	
παρότι	 από	 τις	 σύγχρονες	 μελέτες	 έχει	 δειχθεί	
ότι	η	κυτταρομειωτική	χειρουργική	σε	συνδυασμό	
με	περιεγχειρητική	ενδοπεριτοναϊκή	χημειοθερα-
πεία	βελτιώνει	την	επιβίωση	των	ασθενών	με	με-
σοθηλίωμα	του	περιτοναίου,	αυτό	δεν	ισχύει	για	
όλους.	Δεν	πρέπει	 να	υποεκτιμάται	 το	 γεγονός	
ότι	η	νοσηρότητα	κυμαίνεται	από	30–50%	και	η	
νοσοκομειακή	θνητότητα	από	1–10%.10–15,17–22

Επειδή	είναι	σπανιότατη	νοσολογική	οντότητα,	
δεν	υπάρχουν	επαρκείς	πληροφορίες	για	τα	κλι-

νικά,	απεικονιστικά	ή	ιστολογικά	χαρακτηριστικά,	
τα	οποία	θα	μπορούσαν	να	αποτελούν	κριτήρια	
επιλογής	ασθενών	προς	επέμβαση,	δεδομένου	ότι	
οι	δημοσιεύσεις	στη	διεθνή	βιβλιογραφία	περιορί-
ζονται	σε	σειρές	ασθενών	με	λιγότερους	από	50	
ασθενείς.23–27	Κατά	συνέπεια,	η	επιλογή	ασθενών	
προς	επέμβαση	δεν	βασίζεται	σε	κοινά	αποδεκτά	
κριτήρια,	αλλά	περισσότερο	στην	 ικανότητα	του	
χειρουργού	να	διενεργεί	επαρκή	κυτταρομείωση.	
Από	τη	διεθνή	εμπειρία	διαφαίνεται	ότι	η	 επάρ-
κεια	της	κυτταρομείωσης	είναι	ο	σημαντικότερος	
προγνωστικός	 παράγοντας	 επιβίωσης.10–15,17	 ο	
στόχος	 επομένως	 του	 χειρουργού	 είναι	 να	 δια-
σφαλίζει	 προεγχειρητικά	 τη	 δυνατότητα	 διενέρ-
γειας	επαρκούς	κυτταρομείωσης.	η	αξονική	τομο-
γραφία	κοιλίας-πυέλου	παρέχει	σημαντικές	πλη-
ροφορίες	περί	της	εξαιρεσιμότητας	του	όγκου	και	
έχουν	 δημοσιευθεί	 ακτινολογικά	 κριτήρια,	 ικανά	
να	κατευθύνουν	αρκετά	αξιόπιστα	τη	χειρουργική	
ομάδα.28	η	εντερόκλυση	υπό	αξονική	τομογραφία	
είναι	 ένα	 χρήσιμο	 εργαλείο,	 το	 οποίο	 μπορεί	 να	
κατευθύνει	τον	χειρουργό,	παρέχοντας	περισσό-
τερες	απεικονιστικές	λεπτομέρειες	για	την	κατά-
σταση	του	λεπτού	εντέρου,29	το	οποίο	αποτελεί	
το	κριτικό	σημείο	της	κυτταρομειωτικής	χειρουρ-
γικής.	Εκτεταμένη	νόσος	στο	αντιμεσεντερικό	χεί-
λος	του	λεπτού	εντέρου	αποκλείει	τη	δυνατότητα	
μέγιστης	εξαίρεσης,	με	συνέπεια	οι	ασθενείς	αυτοί	
να	μην	ωφελούνται	από	την	επέμβαση.	Επομένως,	
οι	πληροφορίες,	οι	οποίες	αναζητούνται	στις	πε-
ριπτώσεις	μεσοθηλιώματος	του	περιτοναίου,	πρέ-
πει	να	είναι	πολύ	ακριβείς	σε	σχέση	με	τη	διασπο-
ρά	της	νόσου	στο	λεπτό	έντερο.	πρώιμη	μελέτη	με	
μικρό	αριθμό	ασθενών	με	περιτοναϊκή	κακοήθεια	
έχει	δείξει	ότι	η	μέθοδος	μελέτης	με	εντερόκλυση	
υπό	αξονική	 τομογραφία	δίνει	περισσότερες	 και	
πιο	αξιόπιστες	πληροφορίες	για	τις	εμφυτεύσεις	
επί	του	λεπτού	εντέρου.30	

Âéâëéïãñáößá

1.		McDonald	AD,	MacDonald	JC.	Epidemiology	of	malignant	
mesothelioma.	In:	Antman	K,	Aisner	J	(eds)	Asbestos-related 
malignancy.	Grune	&	Stratton,	Orland	FL,	1987:31–35

2.		Asensio	JA,	Goldblatt	P,	Thomford	NR.	Primary	malignant	peri-
toneal	mesothelioma.	A	report	of	seven	cases	and	a	review	of	
the	literature.	Arch Surg	1990,	125:477–481

3.		Sridhar	KS,	Doria	R,	Raub	WA	Jr	et	al.	New	strategies	are	
needed	 in	diffuse	malignant	mesothelioma.	Cancer	 1992,	
70:2969–2979

4.		Markman	M,	Kelsen	D.	Efficacy	of	cisplatin-based	intraperito-
neal	chemotherapy	as	treatment	of	malignant	peritoneal	mes-
othelioma.	J Cancer Res Clin Oncol	1992,	118:547–550



210	 A.A.	TENTEς	και	συν	 ΙΑτρΙΚη	100,	2011

5.		Neumann	V,	Muller	KM,	Fischer	M.	Peritoneal	mesothelioma	
-	incidence	and	etiology.	Pathologe	1999,	20:169–176

6.		Eltabbakh	GH,	Piver	MS,	Hempling	RE	et	al.	Clinical	picture,	
response	to	therapy	and	survival	of	women	with	diffuse	malig-
nant	peritoneal	mesothelioma.	J Surg Oncol	1999,	70:6–12

7.		Plaus	WJ.	Peritoneal	mesothelioma.	Arch Surg	1988,	123:763–
766

8.		Janne	PA,	Wozniak	AJ,	Belani	CP	et	al.	Open-label	study	of	
pemetrexed	alone	or	in	combination	with	cisplatin	for	the	
treatment	 of	 patients	with	peritoneal	mesothelioma:	 out-
comes	of	an	expanded	access	program.	Clin Lung Cancer	
2005,	7:40–46

9.		Langer	CJ,	Rosenblum	N,	Hogan	M	et	al.	Intraperitoneal	cis-
platin	and	etoposide	in	peritoneal	mesothelioma:	favourable	
outcome	with	a	multimodality	approach.	Cancer Chemother 
Pharmacol	1993,	32:204–208

10.		Sebbag	G,	Yan	H,	Shmookler	BM	et	al.	Results	of	treatment	
of	33	patients	with	peritoneal	mesothelioma.	Br J Surg	2000,	
87:1587–1593

11.		Sugarbaker	 PH,	 Acherman	 YIZ,	 Gonzalez-Moreno	 S	 et	 al.	
Diagnosis	and	treatment	of	peritoneal	mesothelioma:	Washin-
gton	Cancer	 Institute	experience.	Semin Oncol	2002,	29:	
51–61

12.		Park	BJ,	Alexander	HR,	Libutti	SK	et	al.	Treatment	of	primary	
peritoneal	mesothelioma	by	continuous	hyperthermic	perito-
neal	perfusion	(CHPP).	Ann Surg Oncol	1999,	6:582–590

13.		Feldman	AL,	Libutti	SK,	Pingpank	JF	et	al.	Analysis	of	factors	
associated	with	outcome	in	patients	with	malignant	peritoneal	
mesothelioma	undergoing	surgical	debulking	and	intraperito-
neal	chemotherapy.	J Clin Oncol	2003,	21:4560–4567

14.		Sugarbaker	PH,	Welch	LS,	Mohamed	F	et	al.	A	review	of	peri-
toneal	mesothelioma	at	the	Washington	Cancer	Institute.	Surg 
Oncol Clin N Am	2003,	12:605–621

15.		Nonaka	D,	Kusamura	S,	Baratti	D	et	al.	Diffuse	malignant	mes-
othelioma	of	peritoneum.	Cancer	2005,	104:2181–2188

16.		τέντες	 AA.	 περιτοναϊκή	 καρκινωμάτωση:	 μηχανισμοί	
ανάπτυξης	και	παράγοντες	πρόγνωσης.	Ελλ Ιατρ	1999,	
65:230–235

17.		Yan	TD,	Brun	EA,	Cerruto	CA	et	al.	Prognostic	indicators	for	
patients	undergoing	cytoreductive	surgery	and	perioperative	
intraperitoneal	chemotherapy	for	diffuse	malignant	peritoneal	
mesothelioma.	Ann Surg Oncol	2007,	14:41–49

18.		Jacquet	P,	Stephens	AD,	Averbach	AM	et	al.	Analysis	of	morbid-
ity	and	mortality	in	60	patients	with	peritoneal	carcinomatosis	
treated	by	cytoreductive	surgery	and	heated	intraoperative	
intraperitoneal	chemotherapy.	Cancer	1996,	77:2622–2629

19.		Stephens	AD,	Alderman	R,	Chang	D	et	al.	Morbidity	and	mor-
tality	of	200	treatments	with	cytoreductive	surgery	and	hyper-

thermic	intraoperative	intraperitoneal	chemotherapy	using	
the	Coliseum	technique.	Ann Surg Oncol	1999,	6:790–796

20.		Butterworth	SA,	Panton	ONM,	Klaassen	DJ	et	al.	Morbidity	
and	mortality	associated	with	intraperitoneal	chemotherapy	
for	pseudomyxoma	peritonei.	Am J Surg	2002,	183:529–532

21.		Glehen	O,	Osinsky	D,	Cotte	E	et	al.	Intraperitoneal	chemo-
hyperthermia	using	a	closed	abdominal	procedure	and	cytore-
ductive	surgery	for	the	treatment	of	peritoneal	carcinomato-
sis:	morbidity	and	mortality	analysis	of	216	consecutive	pro-
cedures.	Ann Surg Oncol	2003,	10:863–869

22.		Ahmad	SA,	Kim	J,	Sussman	JJ	et	al.	Reduced	morbidity	follow-
ing	cytoreductive	surgery	and	intraperitoneal	hyperthermic	
chemoperfusion.	Ann Surg Oncol	2004,	11:387–392

23.		Swan	N,	Cottell	D,	Sheahan	K.	Peritoneal	mesotheliomas.	Am 
J Surg Pathol	1997,	21:122–123

24.		Sussman	J,	Rosai	J.	Lymph	node	metastasis	as	the	initial	mani-
festation	of	malignant	mesothelioma.	Report	of	six	cases.	Am 
J Surg Pathol	1990,	19:810–828

25.		Reuter	K,	Raptopoulos	V,	Reale	F	et	al.	Diagnosis	of	perito-
neal	mesothelioma:	computed	tomography,	sonography,	and	
fine-needle	aspiration	biopsy.	Am J Roentgenol	1983,	140:	
1189–1194

26.		Guest	PJ,	Reznek	RH,	Selleslag	D	et	al.	Peritoneal	mesothelio-
ma:	the	role	of	computed	tomography	in	diagnosis	and	follow	
up.	Clin Radiol	1992,	45:79–84

27.		Whitley	NO,	Brenner	DE,	Antman	KH	et	al.	CT	of	peritoneal	
mesothelioma:	analysis	of	eight	cases.	Am J Roentgenol	1982,	
138:531–535

28.		Yan	TD,	Haveric	N,	Carmignani	CP	et	al.	Abdominal	comput-
ed	tomography	scans	in	the	selection	of	patients	with	malig-
nant	peritoneal	mesothelioma	for	comprehensive	treatment	
with	cytoreductive	surgery	and	perioperative	intraperitoneal	
chemotherapy.	Cancer	2005,	103:839–849

29.		Courcoutsakis	N,	Tentes	A,	Zezos	P	et	al.	CT-enteroclysis	
in	the	preoperative	staging	of	small	bowel	and	mesenteric	
involvement	in	patients	with	peritoneal	carcinomatosis	can-
didates	for	cytoreductive	surgery:	correlation	with	surgical	
findings	(initial	results).	ESGAR,	2010	Book	of	Abstracts	20	
(Suppl	1),	S13

30.		Courcoutsakis	N,	Tentes	A,	Astrinakis	E	et	al.	Peritoneal	car-
cinomatosis:	imaging	appearance	on	computed	tomography	
and	CT-enteroclysis	in	correlation	with	surgical	findings.	7th	
International	Workshop	on	Peritoneal	Surface	Malignancy,	
Uppsala,	Sweden,	8-10/9/10,	Abstract	Book

Υποβλήθηκε 9.7.2011 
Εγκρίθηκε 5.8.2011



Åðéôõ÷Þò ëáðáñïóêïðéêÞ 

áöáßñåóç íåöñïý  

óå áóèåíÞ õðü óõíå÷Þ 

öïñçôÞ ðåñéôïíáúêÞ 

êÜèáñóç

Κ. Παντελιάς,1 Ν. Παπαϊωάννου,2 Χ. Πιπιλή,1 
Ν. Μπακιρτζή,2 Ε. Ντέντα,1 Ε. Γράψα1

1Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αρε
ταίειο» Νοσοκομείο, 2Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Νο
σοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάγκη χειρουργικής επέμβασης 
στην κοιλιακή χώρα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα 
για ασθενείς σε συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρ
ση (ΣΦΠΚ). Η λαπαροσκοπική επέμβαση αποτελεί 
εναλλακτική λύση. Η παρουσία κακοήθους εξεργα
σίας του νεφρού αποτελεί επίσης σημαντικό πρόβλη
μα για τη διατήρηση των ασθενών στη μέθοδο. Με την 
παρούσα εργασία θα θέλαμε να παρουσιάσουμε την 
επιτυχή αφαίρεση νεφρού, λόγω κακοήθους εξεργα
σίας, με λαπαροσκοπική μέθοδο χωρίς την ανάγκη 
διακοπής της μεθόδου, σε γυναίκα 76 ετών, η οποία 
βρισκόταν σε θεραπεία με περιτοναϊκή κάθαρση λό
γω τελικού σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Νόσου.

Successful laparoscopic 

nephrectomy in a patient  

ïn continuous ambulatory 

peritoneal dialysis 
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ABSTRACT Peritoneal dialysis is a well established 
treatment for patients with end stage renal disease. 
The need for abdominal surgery is a major problem for 
the continuation of treatment with peritoneal dialysis. 
laparoscopic surgery is an option for continuing the 
method. In this work we present the successful removal 
of the kidney by laparoscopic method without interrupt
ing the treatment in a 76 year old patient with kidney 
cancer and end stage renal disease. She was on perito
neal dialysis for more than 3 years and her wish was to 
continue her treatment with peritoneal dialysis. 
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η	υποκατάσταση	της	νεφρικής	λειτουργίας	σε	
ασθενείς	με	Χρόνια	Νεφρική	Νόσο	(ΧΝΝ)	τελικού	
σταδίου	 με	 περιτοναϊκή	 κάθαρση	 αποτελεί	 συ-
νήθη	πρακτική	 και	 ισότιμη	 μέθοδο	με	 την	αιμο-
κάθαρση.	υπολογίζεται	ότι	περίπου	7–15%	των	
ασθενών	που	βρίσκονται	σε	εξωνεφρική	κάθαρ-
ση1,2	 αντιμετωπίζεται	 με	περιτοναϊκή	 κάθαρση.	
ςημαντικό	 πρόβλημα	 σε	 αυτούς	 τους	 ασθενείς	

αποτελεί	η	ανάγκη	χειρουργικής	επέμβασης	στην	
κοιλιακή	χώρα	που	προϋποθέτει	τις	περισσότε-
ρες	φορές	μόνιμη	διακοπή	της	μεθόδου.	η	επιλο-
γή	 της	 χειρουργικής	 επέμβασης	πρέπει	 να	 εξα-
σφαλίζει	όχι	μόνο	την	παραμονή	στη	μέθοδο	αλ-
λά	και	να	έχει	ασφαλή	θεραπευτικά	αποτελέσμα-
τα	για	τον	ασθενή.	η	επίπτωση	κακοήθειας	του	
νεφρού	στους	ασθενείς	με	ΧΝΝ	τελικού	σταδίου	
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είναι	αυξημένη	σε	σχέση	με	τον	γενικό	πληθυσμό.	
η	 νεφρεκτομή	 επί	 υπάρξεως	 χωροκατακτητι-
κής	εξεργασίας	του	νεφρού	είναι	μια	χειρουργική	
επέμβαση	που	χρήζει	μόνιμης	διακοπής	της	περι-
τοναϊκής	κάθαρσης.	η	λαπαροσκοπική	αφαίρεση	
του	 πάσχοντος	 οργάνου	 αποτελεί	 εναλλακτική	
θεραπευτική	προσέγγιση	με	σκοπό	τη	συνέχιση	
της	μεθόδου.	ςτη	διεθνή	βιβλιογραφία	υπάρχουν	
αναφορές	νεφρεκτομής	με	λαπαροσκοπική	μέθο-
δο	στον	γενικό	πληθυσμό	με	θετικά	αποτελέσμα-
τα,	αλλά	περιορισμένες	αναφορές	σε	ενήλικες	σε	
περιτοναϊκή	κάθαρση.5–7	με	την	παρούσα	εργα-
σία	παρουσιάζουμε	την	περίπτωση	ασθενούς	η	
οποία	βρισκόμενη	σε	περιτοναϊκή	κάθαρση	λόγω	
ΧΝΝ	τελικού	σταδίου	παρουσίασε	κακοήθη	εξερ-
γασία	αριστερού	νεφρού	και	υπεβλήθη	σε	λαπα-
ροσκοπική	νεφρεκτομή	με	επιτυχία	και	ολιγοήμε-
ρη	μόνο	διακοπή	της	μεθόδου.

Περιγραφή περιπτώσεως

πρόκειται	για	γυναίκα	76	ετών	με	ΧΝΝ	τελικού	στα-
δίου	λόγω	αρτηριακής	υπέρτασης	(νεφροσκλήρυνσης)	
υπό	συνεχή	φορητή	περιτοναϊκή	κάθαρση	από	3ετίας,	
η	 οποία	 προσήλθε	 στο	 νοσοκομείο	 με	 συμπτώματα	
περιτονίτιδας.

Κατά	τη	διάρκεια	της	νοσηλείας	της	και	στα	πλαί-
σια	 του	 γενικότερου	 ελέγχου	 έγινε	 υπερηχογραφι-	
κός	 έλεγχος	 κοιλίας	 κατά	 τον	 οποίο	 διαπιστώθηκε	
μόρφωμα	 στον	 αριστερό	 νεφρό.	 Έγινε	 περαιτέρω	
έλεγχος	 με	 υπολογιστική	 τομογραφία	 άνω	 και	 κάτω	
κοιλίας	με	την	οποία	αναδείχθηκε	συμπαγής	εξεργασία	
3	 cm×3	 cm	στη	μεσότητα	 του	αριστερού	 νεφρού	με	
στοιχεία	κακοήθειας.

η	συμπληρωματική	εξέταση	με	μαγνητική	τομογρα-
φία	επιβεβαίωσε	τα	ευρήματα	της	αξονικής	τομογρα-
φίας,	ενώ	οι	νεφροί	αναδείχθηκαν	με	ελαττωμένο	μέ-
γεθος	πάχος	φλοιού	και	καθώς	και	ανομοιογένεια	στο	
παρέγχυμά	τους.	

Ακολούθησε	ουρολογική	 εκτίμηση	σύμφωνα	με	 την	
οποία	συνεστήθη	χειρουργική	αφαίρεση	του	αντίστοι-
χου	 νεφρού.	η	 νεφρεκτομή	αποτελούσε	 ένδειξη	στη	
συγκεκριμένη	περίπτωση,	όμως	υπήρξε	προβληματι-
σμός	όσον	αφορά	στη	συνέχιση	της	μεθόδου.	η	 ίδια	
η	ασθενής	παρουσιαζόταν	αρνητική	στην	προοπτική	
ένταξής	της	σε	αιμοκάθαρση	και	για	τον	λόγο	αυτό	συ-
ζητήθηκε	το	ενδεχόμενο	λαπαροσκοπικής	αφαίρεσης.

η	 ασθενής	 τελικά	 υπεβλήθη	 σε	 επιτυχή	 λαπαρο-
σκοπική	νεφρεκτομή	και	η	παθολογοανατομική	εξέτα-
ση	κατέδειξε	 κιτρινόφαιη	αλλοίωση	μέσης	διαμέτρου	

3,5	cm	με	υφή	διαυγοκυτταρικού	καρκινώματος	βαθ-
μού	(grade)	2	κατά	Fuhrman,	το	οποίο	δεν	διασπά	την	
κάψα	του	νεφρού.	η	νεφρική	πύελος,	τα	αγγεία	των	
πυλών,	 το	 τμήμα	 του	 ουρητήρα,	 το	περινεφρικό	 λί-
πος	 και	 το	 συνεξαιρεθέν	 επινεφρίδιο	 ήταν	 ελεύθερα	
νεοπλασματικής	διήθησης	(στάδιο	διήθησης	T1a).	ςτο	
λοιπό	νεφρικό	παρέγχυμα	παρατηρήθηκαν	αλλοιώσεις	
χρόνιας	πυελονεφρίτιδας.

προ	της	επέμβασης	ετέθη	καθετήρας	διπλού	αυλού	
στη	μηριαία	φλέβα	της	ασθενούς	και	υπεβλήθη	σε	μια	
συνεδρία	αιμοκάθαρσης,	και	στη	συνέχεια	σε	δύο	επι-
πλέον	συνεδρίες,	 ενώ	είχαν	διακοπεί	οι	περιτοναϊκές	
καθάρσεις.	Εξήλθε	του	νοσοκομείου	3	ημέρες	μετά,	σε	
καλή	 γενική	 κατάσταση,	 συνεχίζοντας	 τη	 θεραπεία	
υποκατάστασης	με	περιτοναϊκή	κάθαρση	την	7η	ημέ-
ρα	μετά	την	επέμβαση	χωρίς	προβλήματα.	η	μετεγ-
χειρητική	πορεία	της	ασθενούς	υπήρξε	ομαλή	και	δύο	
χρόνια	μετά	είναι	ελεύθερη	νόσου.

Συζήτηση 

η	 λαπαροσκοπική	 νεφρεκτομή	 υπήρξε	 η	 εν-
δεδειγμένη	 πρόταση	 στην	 αντιμετώπιση	 του	
προβλήματος	 της	 συγκεκριμένης	 ασθενούς,	
όπως	 αποδείχθηκε	 από	 τα	 αποτελέσματα	 και	
την	πορεία	της,	τόσο	όσον	αφορά	στη	συνέχιση	
της	περιτοναϊκής	κάθαρσης	όσο	και	της	κακοή-
θους	εξεργασίας.	η	λαπαροσκοπική	νεφρεκτομή	
είναι	 μία	 μέθοδος,	που	 χωρίς	 να	 είναι	 η	πλέον	
συνήθης,	κερδίζει	συνεχώς	έδαφος	αποδεικνυό-
μενη	τουλάχιστον	εξίσου	αποτελεσματική	με	την	
ανοιχτή	χειρουργική	επέμβαση.	ςτην	περίπτωση	
της	ασθενούς	μας	τα	ερωτήματα	που	ετέθησαν	
αφορούσαν	στην	αποτελεσματικότητα	 και	 την	
ασφάλεια	της	μεθόδου.	Φαίνεται	λοιπόν	ότι	και	
οι	δύο	στόχοι	επετεύχθησαν	πλήρως,	εφόσον	η	
ασθενής	παρέμεινε	στη	θεραπευτική	μέθοδο	την	
οποία	επιθυμούσε	και	είναι	ελεύθερη	νόσου	δύο	
χρόνια	 μετά.	 η	 μείωση	 του	 χρόνου	 νοσηλείας	
αποτελεί	επίσης	σημαντικό	στόχο	για	οποιαδή-
ποτε	θεραπευτική	παρέμβαση.	ςτην	περίπτωση	
της	ασθενούς	μας	και	αυτός	ο	στόχος	 επετεύ-
χθη,	εφόσον	η	ασθενής	εξήλθε	του	νοσοκομείου	
3	ημέρες	μετά	τη	λαπαροσκοπική	αφαίρεση	του	
νεφρού	της.

Από	 τα	 μέχρι	 τώρα	 δεδομένα	 από	 τη	 διεθνή	
εμπειρία	φαίνεται	ότι	με	τη	λαπαροσκοπική	νε-
φρεκτομή,	στον	γενικό	πληθυσμό,	έχουμε	λιγό-
τερη	απώλεια	αίματος	διεγχειρητικά,	λιγότερες	
ανάγκες	σε	αναλγητικά	και	μικρότερη	παραμονή	
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στο	νοσοκομείο.8–10	ςε	ανασκόπηση	που	παρου-
σίασαν	οι	Nisen	et	al,10	αναφέρουν	ότι	ο	χρόνος	
διάρκειας	της	επέμβασης	είναι	μεγαλύτερος	στη	
λαπαροσκοπική	από	την	ανοιχτή	μέθοδο,	όμως	
η	διεγχειρητική	απώλεια	αίματος	είναι	μικρότε-
ρη	στην	1η	μέθοδο	απ΄	ό,τι	στη	2η.	η	παραμο-
νή	στο	νοσοκομείο	επίσης	ήταν	μικρότερη	με	τη	
λαπαροσκοπική	 μέθοδο	 (3,2–6,8	 ημέρες	 έναντι	
5,1–8,9	ημέρες).	Ενώ	ο	χρόνος	αποκατάστασης	
του	 ασθενούς	 ήταν	 2–15,8	 εβδομάδες	 έναντι	
4,3–23,5	 εβδομάδων.	 τέλος,	 όσον	 αφορά	 στον	
κίνδυνο	μετεγχειρητικής	επανεμφάνισης	κακοή-
θειας,	οι	εκτιμήσεις	Kaplan-Meier	5ετούς	επιβίω-
σης	ελεύθερης	νόσου	δίνουν	 ισοδύναμα	αποτε-
λέσματα	για	δεδομένες	σταδιοποιήσεις	(91–97%	
για	την	ανοιχτή	και	90–92	για	τη	λαπαροσκοπι-
κή	νεφρεκτομή).10	η	ασθενής	μας	παρέμεινε	στο	
νοσοκομείο	4	ημέρες,	επομένως	ο	χρόνος	νοση-
λείας	της	ήταν	στα	αναφερόμενα	από	τη	διεθνή	
εμπειρία	ποσοστά	και	δεν	παρουσίασε	επιπλο-
κές.	 τα	αποτελέσματα	όσον	αφορά	στην	αντι-
μετώπιση	του	όγκου	φαίνεται	να	είναι	ισοδύνα-
μα	για	όγκους	τ1-2.10	η	ασθενής	μας	βρισκόταν	
στην	ομάδα	τ1α,	επομένως	πληρούσε	τα	κριτή-
ρια	με	βάση	τη	διεθνή	εμπειρία	για	να	υποβληθεί	
σε	λαπαροσκοπική	αφαίρεση	νεφρού.

ςημαντικό	είναι	το	γεγονός	ότι	παρέμεινε	εκτός	
περιτοναϊκής	κάθαρσης	για	7	ημέρες	χρονική	διάρ-
κεια	που	συμβαδίζει	με	τα	βιβλιογραφικά	δεδομέ-
να.7	οι	Kleinpeter	MA	et	al	περιγράφουν	επιτυχή	
λαπαροσκοπική	 νεφρεκτομή	 σε	 άνδρα	 23	 ετών	
σε	περιτοναϊκή	κάθαρση	με	την	ελάχιστη	διακοπή	
της	μεθόδου,	στην	οποία	επανήλθε	την	3η	μετεγ-
χειρητική	ημέρα.11	Επίσης,	οι	Kavoussi	LR	et	al	πα-
ρουσίασαν	τη	δική	τους	εμπειρία	με	3	ασθενείς	σε	
περιτοναϊκή	κάθαρση,	οι	οποίοι	υποβλήθηκαν	σε	
λαπαροσκοπική	ριζική	νεφρεκτομή.	η	μέση	διάρ-
κεια	παραμονής	τους	στο	νοσοκομείο	ήταν	6	ημέ-
ρες	και	η	επανένταξή	τους	σε	περιτοναϊκή	κάθαρ-
ση	13	ημέρες	μετά	τη	λαπαροσκοπική	επέμβαση.5	
η	λαπαροσκοπική	νεφρεκτομή	είναι	περισσότερο	
συχνή	στα	παιδιά,	όπως	φαίνεται	από	την	εργα-
σία	των	Gudeti	et	al,12	τα	οποία	θα	πρέπει	να	αντι-
μετωπιστούν	με	περιτοναϊκή	κάθαρση.

ςυμπερασματικά,	φαίνεται	λοιπόν	ότι	με	βάση	τη	
διεθνή	εμπειρία	αλλά	και	την	πορεία	της	ασθενούς	
μας,	η	λαπαροσκοπική	νεφρεκτομή	αποτελεί	ικανο-
ποιητική	μέθοδο	για	την	αντιμετώπιση	της	κακοή-
θειας	του	νεφρού	(για	τα	στάδια	τ1-τ2)	με	στόχο	τη	
συνέχιση	της	περιτοναϊκής	κάθαρσης	εφόσον	πρό-
κειται	για	ασθενή	με	ΧΝΝ	τελικού	σταδίου.
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1. Εισαγωγή

ςτη	 σχολή	 του	 Κρότωνος	 διδάχθηκαν	 ιατρική	
και	φιλοσοφία	μία	πληθώρα	γυναικών,	οι	οποίες	
μάλιστα	δημιούργησαν	και	γυναικείο	«ςύλλογο».	
την	 εποχή	 εκείνη	 το	 επάγγελμα	 του	 μαιευτήρα	
ήταν	σχεδόν	αποκλειστικά	γυναικείο.	Εντούτοις,	
πολλές	μαίες	 εξελίσσονταν	σε	 ιατρούς.1	οι	μαί-
ες	στην	αρχαία	Ελλάδα	έπρεπε	να	έχουν	μαλακά	

χέρια	και	μακριά	λεπτά	δάχτυλα.	Να	έχουν	καλή	
μνήμη,	αντίληψη	και	να	είναι	εργατικές.	Έπρεπε	
όμως	και	να	γνωρίζουν	όλα	τα	είδη	της	θεραπείας	
επιπλοκών	του	τοκετού,	να	γνωρίζουν	επαρκώς	
τη	φαρμακολογία	και	να	διατηρούν	την	ψυχραι-
μία	 τους,	 καθώς	 ταυτόχρονα	 να	 παρέχουν	 και	
ψυχολογική	υποστήριξη.2	προσόντα	δηλαδή	ενός	
σύγχρονου	γυναικολόγου-μαιευτήρα,	αυτό	δηλα-
δή	που	ήταν	οι	μαίες,	ουσιαστικά	ιατροί.	μπορεί	
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να	φρόντιζαν	κυρίως	τις	γυναίκες,	ίσως	στην	αρ-
χή	ως	μαίες,	αλλά	στη	συνέχεια	εξελίχθηκαν	σε	
ειδικευμένες	 σε	 αρκετούς	 τομείς	 της	 ιατρική.	η	
σχολή	του	πυθαγόρα	ήταν	από	τις	πρώτες	που	
έδωσαν	 ίσες	 ευκαιρίες	στις	 γυναίκες	 να	μάθουν	
όχι	μόνο	την	πρακτική	θεώρηση	αλλά	και	να	εξε-
λιχθούν	σε	φιλοσόφους,	ιατρούς,	μαθηματικούς.3

2. Η Κροτωναία Σχολή

τον	ςτ’	αιώνα	π.Χ.	αρχίζουν	να	ιδρύονται	διά-
φορες	Φιλοσοφικές-Ιατρικές	ςχολές	στην	Ελλάδα,	
όπου	διδάσκεται	η	Ιατρική	αρχικά	ως	κλάδος	της	
Φιλοσοφίας.	οι	ςχολές	αυτές	της	Ελληνικής	αρ-
χαιότητας	συνήθως	έπαιρναν	το	όνομά	τους	είτε	
από	 τη	 γενέτειρα	 γνωστών	φιλοσόφων	 επώνυ-
μων	ιατρών	είτε	από	τον	τόπο	δράσης	του	ιδρυ-
τού	της,	όπως	η	Κροτωναία	ςχολή.	Αν	και	η	προ-
σφορά	των	ςχολών	στην	Ιατρική	Επιστήμη	ήταν	
σημαντική,	 ωστόσο	 τα	 μόνα	 στοιχεία	 που	 τις	
αφορούν	τα	αντλούμε	μόνο	από	έμμεσες	πηγές.	

της	ςχολής	της	Κρότωνος,	της	μεγάλης	Ελλάδας,	
στην	 Ιταλία,	 ιδρυτής	 θεωρείται	 ο	 πυθαγόρας4	
(εικ.	1).	Ως	χρονολογία	ίδρυσης	θεωρείται	το	χρο-

νικό	διάστημα	στις	αρχές	του	τελευταίου	τρίτου	
του	ςτ΄	αιώνα	π.Χ..	το			Ιατρικό			της	τμήμα	ήκ-
μασε	υπό	τον	Κνίδιο	Ασκληπιάδη		Καλλιφώντα,5	
που	 από	 κάποιους	 θεωρείται	 πως	 αυτός	 ήταν	
ο	 ιδρυτής	 της	 ςχολής.6,7	Ήταν	 ανεξάρτητη	 της	
«ιερατικής	 Ιατρικής»	 των	 Ασκληπιείων,	 γεγο-
νός	που	αποδεικνύεται	και	από	τον	ηρόδοτο,	ο	
οποίος	 δεν	 αναφέρει	 την	 ύπαρξη	 Ασκληπιείου	
στον	 Κρότωνα.8,9	 η	 ςχολή	 του	 Κρότωνος	 είχε	
δύο	 τάξεις	 μαθητών	 (α)	 τους	 ακουσματικούς	 ή	
δοκίμους	 	 ή	 έξω	ή	 «πυθαγοριστάς»,	που	σπού-
δαζαν	επί	πέντε	χρόνια	τα	ελεύθερα	μαθήματα	
των	ηθικών	συνηθειών,10–13	και	(β)	τους	έσω	μα-
θητές	ή	«πυθαγορείους»	(που	προκρίνονταν	μετά	
από	 αυστηρή	 επιλογή	 από	 τους	 εξωτερικούς),	
οι	οποίοι	μυούνταν	στα	μυστήρια	της	επιστήμης	
και	τα	άδυτα	της	φύσης,	και	μάλιστα	κατά	βαθ-
μούς.10,14

ο	πυθαγόρας	θεωρούσε	την	ιατρική	υψηλό	λει-
τούργημα	 και	 την	 αποκαλούσε	 «το	 θειότατον».	
ςτους	 δε	 μαθητές	 του	 δίδασκε:	 «Τί σοφώτατον 
τῶν παρ’ ἡμῖν, Ἰατρική».15,16	τις	περισσότερες	από	
τις	ηθικές	του	αρχές	πήρε	από	μια	δελφική	ιέρεια,	
τη	 Θεμιστόκλεια.	 Άλλωστε,	 ο	 πυθαγόρας	 ήταν	
γνωστός	ως	φεμινιστής	φιλόσοφος.17,18

3. Ο «Σύλλογος» και οι Πυθαγορίδες

ςύμφωνα	με	τον	ηρόδοτο,	«ςε	όλη	την	Ελλάδα	
εθεωρούντο	πρώτοι	μεν	οι	Κροτωνιάτες	 ιατροί,	
δεύτεροι	 δε	 οι	 Κυρηναίοι».	 τη	 ςχολή	 ελάμπρυ-
ναν	ο	Αλκμαίων	ο	Κροτωνιάτης,	ο	Δημοκήδης	ο	
Κνίδιος,	ο	Εμπεδοκλής	ο	Ακραγαντίνος	και	άλλα	
επιφανή	μέλη,	όπως	ο	Ίππασος	ο	Κροτωνιάτης	
ή	μεταποντίνος,	 ο	 Ίππων,	 και	 ο	Φιλόλαος.19,20 
Εκτός	όμως	των	ανδρών	φιλοσόφων-ιατρών,	φαί-
νεται	ότι	και	οι	γυναίκες	δεν	υστερούσαν.	Όπως	
είναι	 γνωστό,	 στη	 ςχολή	 των	πυθαγορείων	 δη-
μιουργήθηκε	 «ςύλλογος»	 γυναικών	 και	 πολλές	
γυναίκες,	 τις	 οποίες	 ονόμαζαν	 «πυθαγορικάς»21 
ή	 «πυθαγορίδας»,22	 ήταν	 μαθήτριες	 των	πυθα-
γορείων	φιλοσόφων,	με	κυριότερη	την	Θεανώ,17	
το	 γένος	 Κρήσσης,	 από	 τον	 Κρότωνα.	 Ήταν		
κόρη	 του	 πυθώνακτος,	 υπήρξε	 γυναίκα	 του	
πυθαγόρου	 του	 ςαμίου	 ή	 του	 Βρωτίνου	 του	
Κροτωνιάτου	 με	 την	 οποία	 ιστορείται	 ότι	 ο	
πυθαγόρας	 απόκτησε	 έναν	 γιο,	 τον	 τυλαύγη,23	Εικόνα 1. πυθαγόρας,	The	Bettmann	Archive
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ή	δύο,	τον	τυλαύγη	και	μνήσαρχο,	και	η	οποία	
διαδέχθηκε	 τον	 πυθαγόρα	 στην	 ςχολή	 του.24 

λέγεται	ότι		ηγείτο		των	γυναικών		της	Κρότωνος.	
μαθήτριες	του	πυθαγόρου	υπήρξαν	και	δύο	κό-
ρες	του,	η	μυία	και	η	Αργινώτη,25	ή	η	μυία	και	
Αισάρα.26	η	Αργινώτη27	ηγείτο	των	παρθένων	της	
πόλεως.	των	ανωτέρω	μαθητριών	του	σώζονται	
πυθαγόρεια	 συγγράμματα.	 Αναφέρεται	 επίσης	
ότι	η	Θεανώ	δεν	ήταν	γυναίκα	του	αλλά	κόρη	του	
και	μαθήτριά	του,	όπως	και	η	Δαμώ.17,18,23,28,29

ςτην	πυθαγόρειο	ςχολή	υπήρχαν	είκοσι	οκτώ	
τουλάχιστον	 γυναίκες,	 διδάσκουσες	 και	 σπου-
δάστριες.	 οι	 επιφανέστερες	 πυθαγορίδες	 γυ-
ναίκες,	 κατά	 τον	 Ιάμβλιχο,	 ήταν	 συνολικά	 18,	
«η	 τιμύχα,	 η	 γυνή	μυλλία	 του	 Κροτωνιάτου,	 η	
Φίλτυς,	 θυγάτηρ	 Θεόφριος	 του	 Κροτωνιάτου,	
η	 Βινδάκου	 αδελφή,	 η	 οκκελώ	 και	 Εκκελώ	 αι	
λευκαναί,	 η	 Χειλωνίς,	 θυγάτηρ	 Χείλωνος	 του	
λακεδαιμονίου,	 η	 Κρατησίλεια	 λάκαινα,	 γυνή	
Κλεάνορος	του	λακεδαιμονίου,	η	Θεανώ,	γυνή	του	
μεταποντίου	 Βροτίνου,	 η	μυΐα,	 γυνή	μίλωνος	
του	 Κροτωνιάτου,	 η	 λασθένεια	 Αρκάδισσα,	 η	
Αβροτέλεια	Αβροτέλους	θυγάτηρ	του	ταραντίνου,	
η	 Εχεκράτεια	 Φλιασία,	 η	 τυρινσίς	 ςυβαρίτις,	 η	
πεισιρρόδη	ταραντίς,	η	Νισθεάδουσα	λάκαινα,	η	
Βοιώ	Αργεία,	η	Βεβέλυκα	Αργεία	και	η	Κλεαίχμα	
αδελφή	Αυτοχαρίδα	του	λάκωνος».5,16,30

των	ανωτέρω	μαθητριών	σώζονται	πυθαγόρεια	
συγγράμματα.17	Φυσικά	δεν	έχουν	διασωθεί	όλα	
τα	έργα	τους,	επομένως	δεν	πρέπει	να	πιστεύει	
κανείς	ότι	οι	γνώσεις	τους	περιορίζονται	σε	όσα	
θα	καταγραφούν	στη	συνέχεια.

4. Οι γνώσεις των Πυθαγορίδων

τόσο	 η	 Θεανώ	 η	 Κρήσσα,31–33	 η	 διασημότερη	
γυναίκα	κοσμολόγος	της	αρχαιότητος,	που	ασχο-
λήθηκε	με	τη	μελέτη	των	γενικών	νόμων	που	διέ-
πουν	το	σύμπαν,	όσο	και	οι	κόρες	της,	η	μυία34	
και	 η	 Αργινώτη,35	 ήταν	 άριστες	 θεραπεύτριες.	
ςίγουρα	τα	περισσότερα	έργα	τους	χάθηκαν	και	
πέρασαν	στη	λήθη	της	 ιστορίας.	 Ιστορείται	λοι-
πόν	ότι	η	Θεανώ	(εικ.	2)	με	τις	κόρες	της	μυία	και	
Αργινώτη	 είχαν	 κερδίσει	 σε	 μια	 συζήτηση-αντι-
παράθεση	με	τον	ιατρό	Ευρυφώντα	τον	Κνίδιο,36	
ηγέτη	της	Κνιδίας	Ιατρικής	ςχολής,	πάνω	στο	πα-
νάρχαιο	πρόβλημα	της	ανάπτυξης	του	εμβρύου.	
ςτη	συζήτηση	αυτή	οι	γυναίκες	υποστήριξαν	ότι	
το	νεογνό	μπορεί	να	ζήσει,	 έστω	κι	αν	γεννηθεί	
πριν	από	τον	έβδομο	μήνα	της	κύησης.	ςυνεπώς,	
οι	πυθαγορίδες	 γυναίκες	θεωρούν	ότι	 το	 κατώ-
τερο	 όριο	 βιωσιμότητας	 του	 εμβρύου	 είναι	 μι-
κρότερο	από	την	εικοστή	έκτη	εβδομάδα	της	κύ-
ησης,37,38	όριο	που	πλησιάζει	αυτό	που	σήμερα	
υποστηρίζει	η	που.	

πιθανότατα	 οι	πυθαγορίδες	 είχαν	 σημαντικές	
γνώσεις	πάνω	στη	Νεογνολογία	και	παιδιατρική.	
Έτσι,	η	Θεανώ	δίνει	οδηγίες	στη	φίλη	της	Ευβούλη	
σχετικά	με	τον	τρόπο	που	πρέπει	να	διαπαιδα-
γωγεί	κάθε	μητέρα	τα	παιδιά	της.39	με	τη	σειρά	
της	η	μυία	γράφει	στη	φίλη	Φύλλιδα,	που	πρό-
σφατα	 είχε	 γίνει	 μητέρα	διάφορες	παραινέσεις,	
σχετικά	με	την	επιλογή	της	τροφού,	στον	τρόπο		
ανατροφής	 του	 τέκνου	 της,	 τη	 διατροφή	 του,	
τους	 όρους	 που	 πρέπει	 να	 πληροί	 το	 παιδικό	
δωμάτιο,	τονίζοντας	ότι	ο	Θεός	συμμετέχει	στην	
αγωγή	του	παιδιού.40	

η	Αισάρα41	από	τη	λουκανία,	μία	περιοχή	της	
Β.	 Ιταλίας,	 ίσως	να	ήταν	η	κόρη	του	πυθαγόρα	
και	της	Θεανώς,42	συνέθεσε	ένα	εξαιρετικό	σύγ-
γραμμα	με	τίτλο	«περί	της	Ανθρωπίνου	Φύσεως»,	
στο	οποίο	περιγράφει	την	ψυχή	του	ανθρώπου.	
η	ψυχή	αποτελείται	από	το	μυαλό,	 το	πνεύμα	
και	την	επιθυμία,	με	την	«Αρμονία»	να	κατευθύνει	
τις	λειτουργίες	των	τριών	αυτών	κομματιών.43	η	
Αισάρα	μπορεί	να	θεωρηθεί	η	πρώτη	ψυχολόγος	
της	ιστορίας.

η	 πυθαγόρειος	 Αδελφότητα	 συνέχισε	 να	
περιλαμβάνει	 στους	 κόλπους	 της	 γυναίκες.	
Όμως	 από	 τον	 Ε΄	 αιώνα	 π.Χ.	 ελάχιστα	 ονό-Εικόνα 2.	πυθαγόρας	και	Θεανώ.	American	Archive	(1868–1930)
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μνημονεύεται	το	1668	από	τον	Εβλιγιά	τσελεμπή	

το	ελληνορθόδοξο	νοσοκομείο	της	Θεσσαλονίκης,	

το	 οποίο	 λειτουργούσε	 από	 το	 1770	 υπό	 την	

μέριμνα	του	 Ιωάννη	Γούτα	Καυτατζόγλου.1–3	 το	

πέρασμα	 όμως	 του	 χρόνου	 ελαχιστοποίησε	 τις	

1. Εισαγωγή
Κατά	την	περίοδο	της	τουρκοκρατίας	η	Ελληνική	
ορθόδοξη	 Κοινότητα	 της	 Θεσσαλονίκης	 διατη-
ρούσε	υποτυπώδη	ιδρύματα	για	την	ανακούφιση	
και	περίθαλψη	των	ασθενών.1	 Για	πρώτη	φορά	

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο G E N E R A L  A R T I C L E
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δυνατότητές	του	με	αποτέλεσμα	έναν	αιώνα	αρ-
γότερα	να	χαρακτηριστεί	ως	«πενιχρό».2

Έτσι	 φτάνουμε	 στη	 χρονιά	 ίδρυσης	 του	
Θεαγένειου	 που	 από	 τους	 σύγχρονους	 τοπο-
θετείται	 στο	 1863,2–6	 από	 τους	 έφορους	 του	
νοσοκομείου	 στο	 1865,2	 και	 από	 τον	 κανονι-
σμό	 λειτουργίας	 του	 στο	 1866.2,3	 το	 νοσοκο-
μείο	 ιδρύθηκε	 με	 διαθήκη	 του	Θεαγένη	 Χαρίση,	
κοντά	 στη	 μητρόπολη,	 περίπου	 στη	 γωνία	
μητροπόλεως	με	Ι.	Κούσκουρα.2–6	Αρχικά	ονομά-
στηκε	«Χαρίσειον»	και	αργότερα	μετονομάστηκε	
σε	«Θεαγένειον»,	όταν	ο	αδερφός	του	Θεαγένη,	
Δημήτριος	 Χαρίσης,	 ίδρυσε	 το	 γηροκομείο	 που	
ονομάστηκε	«Χαρίσειον».7

2. Ο Θεαγένης Χαρίσης

υπήρξε	το	τέταρτο	από	τα	έξι	παιδιά	της	εύ-
πορης	οικογένειας	του	Γεωργίου	Χαρίση,	με	κα-
ταγωγή	 από	 την	 Κοζάνη,	 και	 της	 Αικατερίνης,	
το	γένος	Ιωάννου	Καυτατζόγλου.	η	γέννηση	του	
τοποθετείται	 μεταξύ	 των	 ετών	 1806	 και	 1810,	
ενώ	ο	αιφνίδιος	θάνατός	του,	στην	 Ιταλία,	πριν	
το	1866,	έτος	που	κατά	τον	κανονισμό	ιδρύθηκε	
το	νοσοκομείο,	αλλά	σίγουρα	μετά	το	1855,	έτος	
ίδρυσης	του	παρθεναγωγείου	Θεσσαλονίκης	στην	
οποία	αναφέρεται	ότι	πρωτοστάτησε.2,8

ο	Θεαγένης	διακρινόταν	τόσο	για	την	παιδεία	
του	όσο	και	για	τις	εμπορικές	του	δραστηριότητες,	
άλλωστε	ο	εμπορικός	οίκος	Χάριση	τύχαινε	 ιδιαι-
τέρων	προνομίων	στην	Αυστρία	και	τα	εμπορικά	
ταξίδια	του	στην	κοσμοπολίτικη	τότε	Βιέννη	ήταν	
ιδιαίτερα	συχνά.2,9	πολλά	στοιχεία	συγκλίνουν	στο	
γεγονός	 ότι	 ο	Θεαγένης	 καταλήφθηκε	αιφνιδίως	
από	σοβαρή	ασθένεια,	γεγονός	που	τον	οδήγησε	
σε	ένα	από	τα	τελευταία	του	ταξίδια	στη	Βιέννη,	
να	ζητήσει	ιατρική	συνδρομή.	η	ασθένειά	του	και	
οι	 κακές	συνθήκες	υγειονομικής	περίθαλψης	του	
Ελληνικού	 τότε	 νοσοκομείου	 της	 Θεσσαλονίκης,	
φαίνεται	να	ήταν	οι	δύο	βασικότερες	αιτίες	που	
τον	οδήγησαν	να	συντάξει	τη	διαθήκη	του	για	την	
ίδρυση	του	νοσοκομείου.2

3. Τα πρώτα βήματα του Νοσοκομείου

το	 νοσοκομείο	 αρχικά	 είχε	 δύναμη	 50	 κλινών	
για	ντόπιους	αλλά	και	 ξένους	ασθενείς,	 εφόσον	
το	ενέκρινε	η	εφορεία	του	νοσοκομείου.	με	ρητή	
εντολή	του	ιδρυτή	στη	διαθήκη	του,	τέσσερα	κρε-

βάτια	προορίζονταν	για	Αυστριακούς	υπηκόους,	
χωρίς	την	έγκριση	της	εφορείας,	προφανώς	ως	
ανταπόδοση	της	ιατρικής	περίθαλψης	που	έτυχε	
στη	Βιέννη.2,5

η	 διοίκηση	 του	 νοσοκομείου	 ήταν	 στα	 χέρια	
δύο	 επιτρόπων	 που	 εκλέγονταν	 με	 ετήσια	 θη-
τεία	ως	έφοροί	του.2	ςτα	1899	με	τη	σύνταξη	του	
πρώτου	κανονισμού	του	Θεαγενείου,	η	διοίκηση	
περνά	στα	χέρια	εξαμελούς	εφορείας,	εκλεγμένης	
από	την	ορθόδοξη	αντιπροσωπεία.	Ένα	τουλά-
χιστον	 μέλος	 της	 εφορείας	 θα	 έπρεπε	 να	 ήταν	
ιατρός.	ο	αντιπρόεδρος	και	ο	γραμματέας	εκλε-
γόταν	από	την	εφορεία,	ενώ	ο	ταμίας	εκλεγόταν	
από	την	κοινοτική	αντιπροσωπεία.	πρόεδρος	της	
εφορείας,	σύμφωνα	με	τον	κανονισμό,	οριζόταν	ο	
εκάστοτε	μητροπολίτης.3

τα	καθήκοντα	της	 εφορείας	ορίζονται	σαφώς	
από	τον	κανονισμό	στα	άρθρα	από	11	έως	18.3	
Έτσι	η	εφορεία	συντάσσει	τον	οικονομικό	προϋ-
πολογισμό	του	νοσοκομείου,	μεριμνά	για	την	προ-
στασία	και	το	συμφέρον	του	νοσοκομείου	και	για	
την	ακριβή	τήρηση	του	κανονισμού,	διορίζει	και	
παύει	το	αναγκαίο	προσωπικό,	αλλά	και	διευθύ-
νει	το	κηροποιείο	της	Ελληνικής	κοινότητας,	από	
το	οποίο	όλοι	οι	επίτροποι	των	εκκλησιών	και	οι	
ορθόδοξοι	χριστιανοί	οφείλουν	να	προμηθεύονται	
τα	κεριά	τους.	η	εφορεία	έχει	τη	δυνατότητα	να	
αναθέσει	την	εκμετάλλευση	του	κηροποιείου	σε	
εργολήπτη	κατόπιν	πλειστηριασμού,	τα	έσοδα	δε	
αυτού	διατίθενται	υπέρ	των	Ελληνικών	εκπαιδευ-
τηρίων.	Κάθε	μέλος	της	εφορείας	οφείλει	να	επι-
σκέπτεται	μια	φόρα	την	εβδομάδα	το	νοσοκομείο,	
να	 προτρέπει	 το	 προσωπικό	 προς	 εκπλήρωση	
των	 καθηκόντων	 του,	 να	 ακούει	 τα	παράπονα	
του	προσωπικού	και	των	ασθενών,	και	σε	περί-
πτωση	οποιασδήποτε	ανωμαλίας	να	συνεννοεί-
ται	με	τον	πρόεδρο	ή	των	αντιπρόεδρο	της	εφο-
ρείας	 προς	 σύγκληση	 εκτάκτου	 συνεδριάσεως.	
ςτο	τέλος	δε	κάθε	μήνα,	επιτροπή	αποτελούμενη	
από	 τον	αντιπρόεδρο,	 τον	 γραμματέα	 και	 έναν	
από	τους	εφόρους,	ελέγχει	τα	βιβλία	τροφίμων,	
φαρμάκων	καθώς	και	τυχόν	έκτακτα	έξοδα,	και	
υπογράφει	μηνιαία	εντάλματα	πληρωμής.	Καμία	
είδους	ενοικίαση	ή	επισκευή	κτήματος	δεν	γίνεται	
εάν	προηγουμένως	δεν	αποφασισθεί	σε	συνεδρί-
αση	και	καταχώριση	στα	πρακτικά.	Εξαιρούνται	
η	αγορά	τροφίμων	και	μικροπραγμάτων	για	την	
κάλυψη	εκτάκτων	αναγκών.	η	εφορεία	αναλαμ-
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βάνει	επίσης	τη	διαχείριση	του	τμήματος	για	τη	
φροντίδα	των	έκθετων	βρεφών	μετά	από	κληρο-
δότημα	του	αείμνηστου	Αντωνίου	Νίνη.3

οι	χρηματικοί	πόροι	του	νοσοκομείου	αναφέρο-
νται	στο	άρθρο	6	του	κώδικα	και	είναι:	τα	έσοδα	
από	την	κινητή	και	ακίνητη	περιουσία	αυτού,	τα	
κληροδοτήματα	και	τις	δωρεές,	τις	τακτικές	και	
έκτακτες	συνδρομές,	τις	εισπράξεις	από	τα	τρία	
κουτιά	αυτού,	την	τακτική	επιχορήγηση	της	φι-
λόπτωχου	αδελφότητας	και	τέλος	τις	εισπράξεις	
από	 τους	 νοσηλευόμενους	 επί	πληρωμή.	 τυχόν	
πλεόνασμα	 από	 τα	 έσοδα	 του	 νοσοκομείου	 δι-
ατίθεται	 υπέρ	 των	 εκπαιδευτικών	 καταστημά-
των	της	εποχής	εάν	αυτά	έχουν	έλλειμμα	και	το	
αντίστροφο.3,7,8 τέλος,	 αναφέρονται	 και	 δάνεια	
από	 εύπορους	πολίτες	 της	 εποχής,	 όπως	τους	
Αλφρέδο	Άββοτ	και	Δημήτριο	Φιλίποβιτς.10,11

4. Η μεγάλη πυρκαγιά και το νέο κτήριο

το	 1890,	 μια	 μεγάλη	 πυρκαγιά	 καταστρέ-
φει	 το	 νοσοκομείο	 και	 έτσι,	 το	 1893,	 χτίζεται	
νέο	 έξω	από	τα	 τείχη	 της	πόλης,	 στη	συμβολή	
των	 οδών	 Αθηνών-ςερρών	 τότε,	 Αλεξάνδρου	
παπαναστασίου-Αλεξάνδρου	ςυμεωνίδη	σήμερα,	
όπου	 και	 συνεχίζει	 να	 βρίσκεται.2,3,5,6	 Κτίστηκε	
με	τις	αποζημιώσεις	των	ασφαλιστικών	εταιρει-
ών	και	τη	συνδρομή	ευεργετών,	όπως	ο	Ανδρέας	
ςυγγρός.3 το	νέο	 νοσοκομείο	αναγέρθη	με	βάση	
τα	αρχιτεκτονικά	 σχέδια	 του	 Ερνέστου	 τσίλερ.3 

παράλληλα,	στο	κέντρο	της	πόλης	λειτουργεί	ως	
παράρτημα	 του	 νοσοκομείου	 η	 Αστυκλινική,	 η	
οποία	και	συνέχισε	τη	λειτουργία	της	ως	ιατρείο	
πρώτων	βοηθειών	μέχρι	το	1927.2,3,5

ςτο	Θεαγένειο	την	εποχή	εκείνη	νοσηλεύονταν	
μόνο	παθολογικά	περιστατικά.	το	1908,	μετά	από	
δωρεά	του	Δημητρίου	Ιωαννίδη	ο	οποίος	καταγό-
ταν	 από	 τη	 ςιάτιστα,	 χτίζονται	 στον	 προαύλιο	
χώρο	του	νοσοκομείου	δύο	νέες	πτέρυγες.	η	πρώ-
τη	 για	 χειρουργικά	περιστατικά	 (εικ.	 1)	 με	 δέκα	
κλίνες	και	η	δεύτερη	για	μολυσματικές	νόσους.2,3,5	
ςτο	παράρτημα	του	υγειονομικού	δελτίου	του	ια-
τρικού	 συνεδρίου	 «η	Θεσσαλονίκη	 από	 υγιεινής	
απόψεως»,	του	1917,	αναφέρεται	η	ύπαρξη	χει-
ρουργείων	και	απολυμαντηρίου	με	μεγάλο	απολυ-
μαντικό	κλίβανο	που	λειτουργεί	με	ατμό.12

μεγάλη	 ήταν	 η	 συμβολή	 του	Θεαγενείου	προς	
την	 Ελληνική	 κοινότητα	πριν	 το	1910,	 την	 εποχή	

δηλαδή	του	μακεδονικού	αγώνα.5,6	το	1912,	με	την	
απελευθέρωση	της	Θεσσαλονίκης	μετατρέπεται	σε	
στρατιωτικό	νοσοκομείο	και	καλείται	να	καλύψει	τις	
ανάγκες	του	Ελληνικού	ςτρατού	κατά	την	περίοδο	
των	Βαλκανικών	πολέμων.3 Από	το	1915	μέχρι	το	
1922	χρησιμοποιείται	για	την	περίθαλψη	των	προ-
σφύγων,	τόσο	του	Α΄	παγκοσμίου	πολέμου	όσο	και	
της	 μικρασιατικής	 καταστροφής.3,5,6	 μελετητές	
της	ιστορίας	υποστηρίζουν	πως	το	1918	λειτουρ-
γεί	ως	μαιευτήριο	και	παιδιατρική	κλινική	από	τον	
Φιλανθρωπικό	 Όμιλο	 Αμερικανίδων	 Κυριών.3,5,6	
τελικά	το	1925	ή	το	1926,	αποδίδεται	και	πάλι	στην	
εφορεία	του.	Έτσι	ανακαινίζεται	πλήρως,	συντάσ-
σει	νέο	κανονισμό	και	λειτουργεί	με	δύο	τμήματα,	
παθολογικό	και	χειρουργικό.3,5,6

5.  Η πορεία από το 1940 μέχρι την ίδρυση 
του ως Αντικαρκινικό Ινστιτούτο

το	1940–1941	στη	διάρκεια	του	Ελληνοϊταλικού	
πολέμου	 μετατρέπεται	 και	 πάλι	 σε	 στρατιω-
τικό	νοσοκομείο.	 το	1941,	 για	 να	αποφευχθεί	η	
κατάληψή	 του	 από	 τους	 Γερμανούς	 μετατρέ-
πεται	 σε	 νοσοκομείο	 του	 Ελληνικού	 Ερυθρού	
ςταυρού	 μέχρι	 και	 τα	 τέλη	 του	 1949.	 τη	 διεύ-
θυνση	 της	παθολογικής	 κλινικής,	 της	 μεγαλύτε-
ρης	στη	Θεσσαλονίκη	με	75	κλίνες,	αναλαμβάνει	
ο	 Ιωάννης	τσινόπουλος.13	μία	δεύτερη	 ιστορική	
αναφορά	καταγράφει	πως	όταν	έληξε	ο	πόλεμος	
το	 ίδρυμα	 έκλεισε.	 προκειμένου	 λοιπόν	 να	 πα-
ρασχεθεί	 νοσοκομειακή	 περίθαλψη	 στους	 άπο-
ρους	που	ζητούσαν	βοήθεια,	αλλά	και	στις	οικο-
γένειες	των	στρατιωτών	και	των	προσφύγων,	ο	
Ερυθρός	ςτρατός	αναλαμβάνει	τη	λειτουργία	του	
«Θεαγενείου».	ο	 Ερυθρός	 ςταυρός,	 μάλιστα,	 δεν	

Εικόνα 1. Θεμέλιος	λίθος	χειρουργικής	πτέρυγας,	1908.	ςυλλογή	πολυζωÀδη
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δίστασε	 να	 ζητήσει	 από	 τις	 Αρχές	 Κατοχής	 την	
απόδοση	 του	 υγειονομικού	 υλικού	 των	 ςταθμών	
Α΄	 Βοηθειών	που	 λειτούργησαν	 κατά	 την	πολεμι-
κή	περίοδο.	Έτσι	με	το	υγειονομικό	υλικό	που	πε-
ρισυλλέχθηκε,	 επετεύχθη	 η	 επαναλειτουργία,	 όχι	
μόνο	του	«Θεαγενείου»,	αλλά	και	των	άλλων	νοση-
λευτικών	ιδρυμάτων	της	Θεσσαλονίκης.14	Κατά	το	
χρονικό	αυτό	διάστημα	με	δωρεές	των	οικογενειών	
μοσκώφ	και	Ιωαννίδη	ιδρύεται	παιδιατρική	πτέρυ-
γα	και	το	νοσοκομείο	μετονομάζεται	σε	«Θεαγένειο-
μοσκώφειο	Νοσοκομείο».3	 το	 1945	 εγκαθίσταται	
εκεί	η	πανεπιστημιακή	παιδιατρική	κλινική,	μέχρι	και	
το	1955,	οπότε	και	μεταφέρεται	στο	ΑΧΕπΑ.3,5,6

το	1950	 (εικ.	 2)	 επιστρέφει	 για	ακόμη	μία	φο-
ρά	στη	δικαιοδοσία	της	εφορείας	του	ιδρύματος.	
οι	 εποχές	 βέβαια	 έχουν	 αλλάξει	 και	 μαζί	 τους	
και	οι	ανάγκες	των	ασθενών.	Έτσι,	το	1957,	μετά	
από	 πρόταση	 του	 καθηγητού	 της	 παθολογικής	
Ανατομικής	του	ΑπΘ	Αλεξάνδρου	ςυμεωνίδη	(εικ.	
3),	μετατρέπεται	σε	Αντικαρκινικό	Ινστιτούτο.	τότε	
αρχίζει	άμεσα	η	κατεδάφιση	του	παλιού	κτηρίου,	
ενώ	το	1963	εγκαινιάζεται	το	πρώτο	κτήριο	όπου	
και	λειτουργούν	το	ερευνητικό	τμήμα,	τα	εξωτε-
ρικά	 ιατρεία,	 τα	διαγνωστικά	 εργαστήρια	και	 το	
ακτινοθεραπευτικό	 τμήμα.	 το	 1975,	 τρία	 χρόνια	
μετά	τον	θάνατο	του	Αλέξανδρου	ςυμεωνίδη	(πέ-
θανε	στις	6	Νοεμβρίου	1973)	εγκαινιάζεται	η	νέα	
πολυόροφη	νοσηλευτική	πτέρυγα.3,5,6

το	1985,	το	νοσοκομείο	μετατρέπεται	σε	Νομικό	
πρόσωπο	Δημοσίου	Δικαίου	και	εντάσσεται	στο	
Εθνικό	 ςύστημα	 υγείας	 ως	 Ειδικό	 Αντικαρκινικό	
Νοσοκομείο	(εικ.	4).3

6. Εν κατακλείδι

το	 όραμα	 του	 Θεαγένη	 Χαρίση	 οδήγησε,	 το	
1863,	στην	ίδρυση	ενός	από	τα	πρώτα	νοσηλευτι-
κά	ιδρύματα	στη	χώρα	μας.	Από	την	πρώτη	στιγ-
μή	λειτουργίας	του	και	μάλιστα	σε	δύσκολους	και-
ρούς,	το	«Θεαγένειο»	διαδραματίζει	πρωτεύοντα	
ρόλο	στη	βελτίωση	της	υγειονομικής	φροντίδας	
στη	Θεσσαλονίκη.	με	 το	 πέρασμα	 του	 χρόνου	
εξελίχθηκε	 από	 Γενικό	 παθολογικό	 Νοσοκομείο	
σε	ςτρατιωτικό	και	Χειρουργικό	Νοσοκομείο,	και	
τελικά	σε	Αντικαρκινικό	Νοσοκομείο,	το	οποίο	κα-
λύπτει	τις	ανάγκες	των	ασθενών	ολόκληρης	της	
βορείου	Ελλάδος	στον	αγώνα	τους	ενάντια	στον	
καρκίνο.Εικόνα 2. το	«Θεαγένειο»	τη	δεκαετία	του	1950.	ςυλλογή	πολυζωÀδη

Εικόνα 3. Αλέξανδρος	ςυμεωνίδης.	ςυλλογή	πολυζωÀδη

Εικόνα 4.	το	«Θεαγένειο»	σήμερα.	ςυλλογή	Αγγελιοφόρου
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Προς τη σύνταξη

Διαβάσαμε	με	ενδιαφέρον	το	άρθρο	των	ςού-
κουλη	 και	 συν	 σχετικά	 με	 την	 καλλιτεχνική	 έκ-
φραση	ιατρικών	θεμάτων.1	Αναγνωρίζοντας	την	
εξ	ορισμού	για	μια	 εξαντλητική	προσέγγιση	αυ-
τού	 του	 θέματος,	 επιχειρούμε	 με	 την	παρούσα	
επιστολή	μία	σύντομη,	αλλά	ουσιώδη,	προσθήκη	
στο	 ζήτημα,	 εστιάζοντας	 στο	 ιδιάζον	 θέμα	 της	
απεικόνισης	ογκολογικών	θεμάτων	κατά	τη	διάρ-
κεια	της	καλλιτεχνικής	κορύφωσης	στην	Ευρώπη,	
την	περίοδο	της	Αναγέννησης.

μετά	 την	 πτώση	 της	 Κωνσταντινούπολης	 οι	
Έλληνες	λόγιοι	μεταναστεύουν	στη	Δύση,	κυρίως	
στην	 Ιταλία,	συντελώντας	στην	άνθιση	του	πο-
λιτισμού,	μία	περίοδο	που	χαρακτηριστικά	ονο-
μάστηκε	 «Αναγέννηση».	 προοδευτικό	 πνεύμα,	
ρεαλισμός,	ατομικισμός,	υιοθέτηση	του	ωραίου,	
θρίαμβος	 της	 ικανοποίησης	 και	 της	 χαράς	 για	
τη	ζωή,	γήινη	πραγματικότητα,	γεωμετρική	συ-
ναίσθηση	του	χώρου,	ανατομικές	 λεπτομέρειες,	
αλλά	και	πίνακες	εμπνευσμένοι	από	τη	ζωή	μεγά-

λων	ιατρών,	αφήνουν	σε	εμάς	ίχνη	της	ιατρικής,	
που	αναμένουν	την	αποκρυπτογράφηση	του	πα-
ρατηρητή.2	

ςτην	εκκλησία	Santa	Maria	della	Grazia,	σε	μία	
αριστουργηματική	 αγιογραφία	 παρατηρούμε	
μία	γυναίκα	που	πάσχει	από	καρκίνο	μαστού	να	
αγωνιά	για	τη	σωτηρία	της	κρατώντας	ένα	θερα-
πευτικό	ελιξίριο	(εικ.	1).3	ο	ραφαήλ	(1483–1520)	
ζωγράφισε	την	ήρεμη	ομορφιά	των	προσώπων	
νεανικής	 ηλικίας,	 πολλές	 φορές	 των	 γυναικών	
που	κατείχαν	σημαντική	θέση	στη	ζωή	του.	ςτο	
πίνακα	«η	Φορναρίνα»	ζωγραφίζει	τη	Margherita	
Luti,	το	δεξί	χέρι	της	οποίας	αποκαλύπτει	πιθα-
νώς	έναν	καρκινικό	μαστό	(εικ.	2),4	με	τη	διαφο-
ρική	διάγνωση	να	περιλαμβάνει	επίσης	μώλωπα	
με	 τοπική	 λιπώδη	 νέκρωση.5	 ο	 πήτερ	 πάουλ	
ρούμπενς	 (1577–1640)	 κατάφερε	 όσο	 κανένας	
άλλος	να	συνδυάσει	με	ένα	προσωπικό	και	θαυ-
μάσιο	τρόπο	το	φλαμανδικό	με	το	ιταλικό	στυλ.	
Όντας	 ώριμος	 από	 νωρίς,	 ζωγράφισε	 σκηνές	
κραιπάλης	με	τα	ωραιότερα	ηδυπαθή	γυναικεία	
γυμνά.6	 λάτρης	 του	 μπαρόκ	 με	 αρμονικά	 χρώ-



ΙΑτρΙΚη	100,	2011	 ï	êáñêIíïς	óôç	æùãñáöéêη,	áðο	ôçí	áíáãΕííçóç	Εùς	ôïí	ñïìáíôéóìο	 225

ματα,	ζωγραφίζει	την	τελειότητα	και	την	πιστή	
απεικόνιση	των	όσων	βλέπει.	Αυτό	μας	επιτρέπει	
να	παρατηρήσουμε	σε	μια	σειρά	έργων	του,	αλ-
λαγές	στον	μαστό	των	μοντέλων	του,	που	υπο-
δηλώνουν	καρκίνο	του	μαστού.	Έτσι	στον	πίνακα	
«οι	τρεις	Χάριτες»	παρατηρούμε	στο	δεξιό	μοντέ-
λο	 ερυθρότητα	 του	 δέρματος	 με	 συνοδό	 έλκος,	
εισολκή	της	θηλής,	ελάττωση	της	σφριγηλότητας	
του	μαστού	και	διογκωμένους	μασχαλιαίους	λεμ-
φαδένες.	ο	ρούμπενς,	όπως	το	συνήθιζε,	χρησι-

μοποίησε	το	ίδιο	μοντέλο	σε	δύο	ακόμα	πίνακες,	
στο	«η	Νταϊάνα	και	οι	Νύμφες	της	καταδιωκόμε-
νες	από	τους	ςάτυρους»	και	το	«Ευρυδίκη»	(εικ.	
3).7	ο	ρέμπραντ	(1606–1669),	ο	αγαπημένος	ζω-
γράφος	των	εύπορων	οικογενειών,	στον	πίνακα	
«η	Bathsheba	στο	μπάνιο	της»	χρησιμοποιεί	ως	
μοντέλο	την	 ερωμένη	του,	 η	οποία	πιθανώς	 να	
έπασχε	από	καρκίνο	στον	αριστερό	μαστό	της,	
καθώς	απεικονίζονται	διόγκωση	τόσο	στον	μαστό	
όσο	και	στη	μασχαλιαία	χώρα	(εικ.	4).8	υπάρχουν	
βέβαια	και	μελετητές	που	θεωρούν	τη	διάγνωση	
του	καρκίνου	στο	μοντέλο	του	ρέμπραντ	λιγότε-
ρο	πιθανή,	 και	 επικρατέστερη	το	μαστικό	από-
στημα	λόγω	αποβολής	ή	πρόωρου	τοκετού	χω-
ρίς	μητρικό	θηλασμό,	επισημαίνοντας	το	γεγονός	
της	επιβίωσης	της	εν	λόγω	γυναίκας	για	9	χρό-
νια.9	Ωστόσο,	 παρότι	 συνήθως	 ο	φλεγμονώδης	
καρκινικός	μαστός,	χωρίς	τις	σύγχρονες	θεραπεί-
ες,	έχει	επιβίωση	περί	τους	18	μήνες,	εντούτοις	
ένα	ποσοστό	γύρω	στο	5%	επιζεί	για	διαστήματα	
μεγαλύτερα	των	5	 ετών.10	ο	Φρανθίσκο	 Γκόγια	
(1746–1828),	ζωγράφος	της	βασιλικής	αυλής	της	
Ισπανίας,	παρουσιάζει,	πολλές	φορές	με	αμείλι-
κτη	ειλικρίνεια	και	ωμό	ρεαλισμό,	το	μοχθηρό	και	
διεφθαρμένο	χαρακτήρα	των	μελών	της	βασιλι-
κής	οικογένειας.	ςτον	πίνακά	του,	«η	οικογένεια	
του	Καρόλου	Δ’»,	παρατηρούμε	ένα	πιθανό	μελά-

Εικόνα 1.	Αγιογραφία	15ου	αιώνα,	εκκλησία,	Santa	Maria	della	Grazia

Εικόνα 2.	Raphael,	La	Fornarina.	Galleria	Nazionale	d’Arte	Antica,	Rome Εικόνα 3.	Peter	Paul	Rubens’	model
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Εικόνα 4.	Rembrandt,	Bathsheba	at	her	bath.	Musee	du	Louvre,	Paris

νωμα	στο	πρόσωπο	της	γηραιάς	κυρίας	(εικ.	5),	η	
οποία	απεβίωσε	6	μήνες	αργότερα.11

Ανεξάρτητα	από	τη	βεβαιότητα	για	κάθε	επιμέ-
ρους	πίνακα,	είναι	σίγουρο	ότι	ορισμένα	περιστα-

τικά	που	υποδηλώνουν	καρκίνο,	όντως	τον	απει-
κονίζουν,	μια	απεικόνιση	στην	τέχνη	που	συνιστά	
παραγνωρισμένο	 κεφάλαιο.	 ςε	 μία	 διαφορετική	
νότα,	το	ότι	μεγάλοι	καλλιτέχνες	ζωγράφισαν	μο-
ντέλα	που	έπασχαν	από	καρκίνο	και	το	γεγονός	
ότι	αυτά	πόζαραν	με	ευχαρίστηση,	μαρτυρά	μία	
διαφορετική	 αντιμετώπιση	 ενός	 θέματος	 taboo,	
που	θα	έπρεπε	να	ομοιάζει	με	τη	σύγχρονη	ολι-
στική	αντιμετώπιση	της	πάσχουσας	γυναίκας.	

Εικόνα 5.	Francisco	Goya,	The	family	of	Charles	IV.	Museo	del	Prado,	Madrid
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