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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αν και η ρύθμιση της ομοιοστασίας 
του ασβεστίου έχει στο μεγαλύτερο ποσοστό διευ-
κρινιστεί, ελάχιστα ήσαν γνωστά μέχρι πρόσφατα 
σχετικά με τον φωσφόρο, παρά την πολύ μεγά-
λη σημασία του στις λειτουργίες του οργανισμού. 
Μελέτες της τελευταίας 10ετίας για διευκρίνιση των 
παθογενετικών μηχανισμών γενετικών συνδρόμων 
με διαταραχές της ομοιοστασίας του φωσφόρου 
στον άνθρωπο έδειξαν πως ο αυξητικός παράγο-
ντας των ινοβλαστών (FGF23), που παράγεται από 
τα οστεοκύτταρα, αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή του 
φωσφόρου στον οργανισμό. Αυξάνεται από την 
1-25(ΟΗ)2 βιταμίνη D και τον φωσφόρο του ορού, 
και ελαττώνεται από διάφορες φωσφοροτονίνες 
(PHEX, DMP1). O FGF23 αποτελεί την κυρίως φω-
σφατουρική ορμόνη και στη δράση αυτή συνεργά-
ζεται με την παραθορμόνη (ΡΤΗ) μέσω μείωσης της 
έκφρασης των συμμεταφορέων νατρίου – φωσφό-
ρου εις τα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια. Ακόμα, 
αναστέλλει τη σύνθεση 1-25(ΟΗ)2 βιταμίνης D και 
πιθανόν και της ΡΤΗ. Στη ρύθμιση της ομοιοστα-
σίας του φωσφόρου εμπλέκονται και άλλοι παρά-
γοντες, είτε επηρεάζοντες τον μεταβολισμό και τη 
δράση του FGF23 (GALNT3,  Klotho) είτε δρώντες 
ανεξάρτητα (μεταλλάξεις του GNAS, CaR, PTHR1, 
VDR, CYP27B1), καθώς και άλλοι με λιγότερο σα-
φή δράση. Τα νεότερα αυτά δεδομένα βοήθησαν 
τόσο στην κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν 

Phosphate 

homeostasis 

and pathogenesis 

of the related 

genetic disorders 

New evolutions

P.N. Singhellakis

Medical Department, University of Athens, Athens, 
Greece

ABSTRACT Although the regulation of calcium 
homeostasis is well defined, relatively little is 
known about the regulation of phosphate homeo-
stasis until recently. During the past decade most 
insights gained into the regulation of phosphate 
homeostasis after genetic analysis and the dis-
covery of new genes involved in human familial 
disorders and genetically engineered mice. Among 
the several new factors identified, the fibroblast 
growth factor (FGF23), produced by osteocytes, is 
the most important regulator of phosphate home-
ostasis. The hormone is positively regulated by 
1–25(ΟΗ)2vitamin D and serum phosphate and 
negatively regulated by two phosphatonins (PHEX, 
DMP1) through yet unknown mechanisms. In turn 
FGF23 inhibits the synthesis of 1–25(ΟΗ)2vitamin 
D and possibly the secretion of PTH. However, 
FGF23 synergises with the PTH to increase renal 
phosphate excretion by expression of the renal 
sodium-phosphate contransporters in the proxi-
mal tubules. Several other factors are involved 
to phosphate homeostasis either by influencing 
the metabolism and action of FGF23 (GALNT3, 
Klotho) or by acting independently such as GNAS, 
PTHR1, VDR CYR27B1, or other with less known 
mechanisms. Many insights gained by these new 
data to better understanding the mechanisms of 
phosphate homeostasis and the pathogenesis 
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1. Εισαγωγή

παρόλο	που	η	ρύθμιση	της	ομοιοστασίας	του	
ασβεστίου	 έχει	 ουσιαστικά	 διευκρινισθεί,	 με	 τις	
εκτεταμένες	 σχετικές	 έρευνες	 των	 τελευταίων	
10ετιών,	μέχρι	πρόσφατα	λίγα	ήσαν	γνωστά	ως	
προς	 τον	 φωσφόρο.1–5	Όμως,	 πολλές	 νέες	 και	
σημαντικές	γνώσεις	ως	προς	τη	ρύθμιση	της	ομοι
οστασίας	του	φωσφόρου	προέκυψαν	μόλις	την	
τελευταία	10ετία,	 κυρίως	μέσω	ερευνών	συγκε
κριμένων	 γενετικών	 διαταραχών	που	 οδήγησαν	
στην	ανακάλυψη	μεταλλάξεων	νέων	γονιδίων	που	
σχετίζονται	με	τον	μεταβολισμό	του	πολύ	σημα
ντικού	αυτού	στοιχείου	για	τον	οργανισμό.4,5

2. Η σημασία του φωσφόρου

Ο	 φωσφόρος	 είναι	 απαραίτητος	 για	 πλήθος	
κυτταρικών	λειτουργιών,	όπως	η	σύνθεση	DNA,	
λιπιδίων	των	κυτταρικών	μεμβρανών	και	φωσφο
ρικών	εστέρων	υψηλής	ενέργειας,	καθώς	και	η	εν
δοκυττάρια	μεταφορά	σημάτων.4,5

3.  Η ρύθμιση της ομοιοστασίας 
του φωσφόρου

Τα	 επίπεδα	 του	 φωσφόρου	 στο	 αίμα	 ρυθμί
ζονται	 αυστηρά	 από	 ένα	 ημερήσιο	 ισοζύγιο	
που	 περιλαμβάνει	 εντερική	 απορρόφηση	 από	
τις	τροφές	(16	mg/kg),	αποθήκευση	στον	σκελετό	
(3	mg/kg)	και	απέκκριση	στα	ούρα	(13	mg/kg).4,5

Eπειδή	μόνο	το	30%	της	εντερικής	απορρόφη
σης	του	φωσφόρου	εξαρτάται	από	την	125(Οη)2	

βιταμίνη	D,	η	ομοιοστασία	του	φωσφόρου	ρυθμί
ζεται	ουσιαστικά	από	την	επαναπορρόφησή	του	
από	τα	ουροφόρα	σωληνάρια	και	ειδικότερα	από	
τους	παράγοντες	που	την	επηρεάζουν.4,5

η	 επαναπορρόφηση	 του	 φωσφόρου	 από	 τα	
εγγύς	 εσπειραμένα	 νεφρικά	 σωληνάρια	 επιτυγ
χάνεται	 μέσω	 των	 συμμεταφορέων	 νατρίου
φωσφόρου	(τύποι	ΙΙ	&	ΙΙΙ),	των	οποίων	η	δράση	
(έκφραση)	 ρυθμίζεται	 στενά	 από	 δύο,	 κυρίως,	
ορμόνες,	την	παραθορμόνη	(ΡΤη)	και	τον	αυξητι
κό	παράγοντα	των	ινοβλαστών	23	(FGF23).4,5	στη	
ρύθμιση	της	ομοιοστασίας	του	φωσφόρου	συμ
μετέχουν	και	άλλες	ορμόνες	όπως	η	ινσουλίνη	και	
ορμόνες	με	αυξητική	δράση	και	πιθανόν	ο	FGF,6	
η	ΜεΡε	(matrix	extracellular	phosphoglycoprotein)	
και	η	FRP4,	 (frizzled	 related	protein4).4–7	Όμως	
η	δράση	τους	δεν	έχει	ακόμα	πλήρως	διευκρινι
στεί.4–7	 γι’	 αυτό	 θα	 συζητηθούν	 κυρίως	 οι	 δρά
σεις	της	ΡΤη,	των	125(Οη)2βιταμίνης	D	και	του	
FGF23,	 με	 επικέντρωση	 στον	 μεταβολισμό	 του	
φωσφόρου,	καθώς	και	οι	αιτίεςμηχανισμοί	που	
προκαλούν	σχετικές	και	συγκεκριμένες	γενετικές	
διαταραχές	στον	άνθρωπο.

3.1. Παραθορμόνη (ΡΤΗ)

αν	 και	 η	 ΡΤη	 αποτελεί	 την	 κύρια	 ρυθμιστική	
ορμόνη	 της	 ομοιοστασίας	 του	 ασβεστίου	 και	 η	
έκκρισή	της	εξαρτάται	από	την	εξωκυττάρια	συ
γκέντρωση	του	ασβεστίου,	ρυθμίζει	επιπλέον	και	
τα	επίπεδα	του	φωσφόρου	του	ορού	μέσω	δρά
σεων	σε	ορισμένα	όργανα.1,4,5	αλλά	και	η	αύξηση	
του	 φωσφόρου	 του	 ορού	 διεγείρει	 την	 έκκριση	

of relevant genetic disorders in humans that are 
briefly reviewed.

τις γενετικές διαταραχές της ομοιοστασίας του φω-
σφόρου, όσο και στη δυνατότητα αποτελεσματικό-
τερης αντιμετώπισής τους.

Corresponding author: P.N. Singhellakis, 2 Grammou street, 
GR-172 34 Athens, Greece
e-mail: p.singhellakis@gmail.com

Key words Phosphate homeostasis, parathyroid hor-
mone (PTH), 1-25(ΟΗ)2vitamin D, fibroblast growth 
factor 23 (FGF23), PHEX, DMP1, GALNT3, cotrans-
porter Klotho (KL), CaR, PTHR1.
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ΡΤη	πιθανόν	μέσω	ελάττωσης	του	εξωκυτταρίου	
ασβεστίου	και	αύξησης	του	mRNA	της	ΡΤη.1,4,5,7

η	ΡΤη,	αφού	συντεθεί	στα	παραθυρεοειδικά	κύτ
ταρα,	αποθηκεύεται	στην	πλήρη	μορφή	της	(1–84	
ΡΤη)	στα	εκκριτικά	κυστίδια.1,5 ενεργοποίηση	του	
υποδοχέα	του	ασβεστίου	(CaR)	στη	μεμβράνη	των	
παραθυρεοειδικών	κυττάρων	από	το	εξωκυττά
ριο	ασβέστιο,	διεγείρει	την	ενδοκυττάρια	απελευ
θέρωση	 ασβεστίου	 και	 αναστέλλει	 την	 αδενυλ
κυκλάση	μέσω	της	κατασταλτικής	G	πρωτεÀνης	
(Gi),	 με	 συνέπεια	 ενεργοποίηση	 στα	 εκκριτικά	
κυστίδια	των	παραθυρεοειδικών	κυττάρων	των	
ευαίσθητων	στο	ασβέστιο	πρωτεασών	και	τελι
κό	αποτέλεσμα	διάσπαση	και	αδρανοποίηση	της	
PTH.1,4,5,7	 επιπλέον,	 η	 ενεργοποίηση	 του	 CaSR	
προκαλεί	 αναστολή	 της	 πρωτεϊνικής	 σύνθεσης	
και	της	απελευθέρωσης	ακέραιας	ΡΤη(1–84).1,5,7

η	μεγάλη	σημασία	του	CaR	στις	διεργασίες	έκ
κρισης	 ΡΤη	 μέσω	 ασβεστίου	 φαίνεται	 και	 από	
τα	γενετικά	σύνδρομα	που	προκύπτουν	από	τις	
παθολογικές	μεταλλάξεις	του	ειδικού	αυτού	υπο
δοχέα.	 συγκεκριμένα,	 ετερόζυγες	 ενεργοποιές	
μεταλλάξεις	του	CaR	ευθύνονται	για	το	μεγαλύ
τερο	ποσοστό	του	οικογενούς	μεμονωμένου	υπο
παραθυρεοειδισμού	(πίν.	1).1–3,5	επίσης,	αδρανο
ποιοί	μεταλλάξεις	του	υποδοχέα	ευθύνονται	για	
την	εκδήλωση	οι	μεν	ετερόζυγοι	της	οικογενούς	
υποασβεστιουρικής	υπερασβεστιαιμίας	(FHH),	οι	

δε	ομόζυγοι	του	βαρέoς	νεογνικού	υπερπαραθυ
ρεοειδισμού	(πίν.	2).1–3,5

εκτός	όμως	από	το	ασβέστιο	και	τον	φωσφό
ρο,	 και	 η	 1–25(Οη)2βιταμίνη	D	που	παράγεται	
τοπικά	στα	παραθυρεοειδικά	κύτταρα,	ρυθμίζει	
–αρνητικά–	την	παραγωγή	ΡΤη	επιδρώντας	στην	
έκφραση	του	γονιδίου	της	ΡΤΗ.1,4–6	εν	προκειμέ
νω,	πρόσφατη	μελέτη	μας	συνηγορεί	για	το	ότι	
και	η	συγκέντρωση	της	25(Οη)βιταμίνης	D	στο	
περιφερικό	αίμα	φαίνεται	πως	έχει	ανάλογη	δρά
ση,	πιθανώς	έμμεση	μέσω	επηρεασμού	της	σύν
θεσης	125(Οη)2βιταμίνης	D.8	ανάλογη	δράση	με	
την	125(Οη)2βιταμίνη	D	στη	σύνθεση	και	έκκρι
ση	ΡΤη	φαίνεται	πως	έχει	και	ο	FGF231,4,5	για	τη	
δράση	του	οποίου	θα	γίνει	εκτενής	αναφορά	στο	
σχετικό	υποκεφάλαιο.

σημειώνεται,	 ακόμα,	 πως	 η	 ανάπτυξη	 των	
παραθυρεοειδών	ρυθμίζεται	από	τον	ΡαΧ9,	τον	
μεταγραφικό	παράγοντα	GCMP	και	πιθανόν	και	
από	άλλους	άγνωστους	ακόμα.	επίσης,	ο	παρά
γοντας	GCMP	μπορεί	να	σχετίζεται	με	τη	διαφο
ροποίηση	των	παραθυρεοειδικών	κυττάρων	και	
τη	ρύθμιση	της	παραγωγής	της	ΡΤη.4,5

η	ΡΤη	 και	 το	 σχετιζόμενο	 με	αυτήν	πεπτίδιο	
(ΡΤηrP)	δρουν	μέσω	σύνδεσης	με	υποδοχέα	της	
G	πρωτεΐνης	(PTHR1)	χωρίς	όμως	να	έχουν	ακόμα	
διευκρινιστεί	οι	ειδικοί	μηχανισμοί	μέχρι	την	τελι
κή	δράση(εις)	της	ορμόνης.1,4,5

Πίνακας 1.	υπερφωσφοραιμικές	γενετικές	διαταραχές	της	ομοιοστασίας	του	φωσφόρου

Ονοματολογία Τύποι Γονίδιο Μεταλλάξεις – Μηχανισμός
   κληρονομικότητα

Οικογενής	υπερφωσφοραιμική	 I	 GALNT3	 Ομόζυγες	αδρανοποιές	 Aνεπάρκεια	FGF23	
		ογκοειδής	ασβέστωση	(HTCC)		
		ή	σύνδρομο	υπεροστώσεως		 ΙΙ	 FGF23	 »															»	 »															»	
		–	υπερφωσφοραιμίας	(HSS)	 ΙΙΙ	 KL	 »															»	 αντίσταση	FGF23	
		ή	αμφότερα	(HHTC/HSS)	 	 (1	ασθενής	με	HηTC)	

Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός	(ΡηΡ)	 1α	 GNAs	 Eτερόζυγες	αδρανοποιές	 αντίσταση	στην	ΡΤη	
	 	 	 	 ή	και	σ’	άλλες	ορμόνες
	 1β	 (μεθυλίωση	άνω)	 »															»
	 	
	 2	 ;	 –	

Οικογενής	μεμονωμένος	 	 CaR	 Eτερόζυγες	ενεργοποιές	 ανεπάρκεια	ΡΤη	
		υποπαραθυρεοειδισμός	(FIH)	 	 GCMP	 Eτερόζυγες	αδρανοποιές	 »															»
	 	 PTH	 »															»	 »															»

N.	Blomstand	 	 PTHR1	 Ομόζυγες	ή	σύνθετες	 αντίσταση	
		(οστεοχονδροδυσπλασία)	(ΒΟCD)	 	 	 ετερόζυγες	αδρανοποιές	 στην	ΡΤη
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σε	ό,τι	αφορά	στον	σκελετό,	συνεχής	δράση	της	
ΡΤη	διεγείρει	τους	οστεοκλάστες	και	αυξάνει	την	
οστική	απορρόφηση,	ενώ	διακεκομμένη	διεγείρει	
τους	οστεοβλάστες	και	αυξάνει	την	οστική	σύν
θεση.1,5	Θα	πρέπει	εδώ	να	σημειωθεί	πως	επειδή	
οι	οστεοκλάστες	δεν	έχουν	υποδοχείς	στην	ΡΤη,	
η	διέγερση	της	οστικής	απορρόφησης	από	τη	συ
νεχή	δράση	της	ΡΤη	επιτυγχάνεται	έμμεσα	από	
τους	οστεοβλάστες,	με	επιτάχυνση	της	έκφρασης	
του	 διεγερτικού	 υποδοχέα	 RANKL	 που	 αυξάνει	
τον	αριθμό	και	τη	δραστικότητα	των	οστεοκλα
στών	(επί	παρουσίας	και	του	διεγερτικού	παρά
γοντα	GMCSF).1,5	Aντίθετα,	η	διαλείπουσα	δράση	
της	ΡΤη	φαίνεται	ότι	διεγείρει	την	αναβολική	οδό	
wnt	αναστέλλοντας	τη	σκληροστίνη	(sclerostin)	και	
τον	παράγοντα	dickkopf1	(Dκκ1).1,5,9	Μάλιστα,	η	
αναβολική	 δράση	 της	 διαλείπουσας	 χορήγησης	
ΡΤη	αποτελεί	πλέον,	όπως	είναι	γνωστό,	σημα
ντικό	θεραπευτικό	όπλο	στην	αντιμετώπιση	της	
οστεοπόρωσης	 (ιδίως	 της	 σπονδυλικής	 στήλης)	
με	καθημερινές	υποδόριες	ενέσεις	μικρών	δόσεων	
1–84	ή	1–34	ΡΤη	για	2	περίπου	χρόνια.10

στους	νεφρούς	η	ΡΤη	δρα	στα	εγγύς	εσπειρα
μένα	σωληνάρια.5,11	Τελικά,	αναστέλλει	τους	συμ
μεταφορείς	 νατρίου	 και	 φωσφόρου	 μέσω	 του	
ΡΤηR1	με	αποτέλεσμα	απώλεια	φωσφόρου	στα	
ούρα	και	υποφωσφοραιμία.5,11	Με	διάφορους	άλ
λους	μηχανισμούς	προκαλεί	απώλεια	διτταθρα
κικών,	 κατακράτηση	 ιόντων	 χλωρίου	 και	 αυξη
μένη	επαναπορρόφηση	ασβεστίου	από	τα	άπω	
εσπειραμένα	σωληνάρια.5,11	Το	συνολικό	αποτέ
λεσμα	όλων	των	δράσεων	της	ΡΤη	είναι	αύξηση	
του	ασβεστίου	και	ελάττωση	του	φωσφόρου	στο	
αίμα.	Μακροχρονίως	η	υπερασβεστιαιμία	μπορεί	
να	οδηγήσει	και	σε	ήπια	υπερχλωραιμική	μεταβο
λική	οξέωση.1,5

σε	ό,τι	αφορά	στον	FGF23,	παραμένει	αβέβαιο	αν	
η	ΡΤη	έχει	άμεση	δράση	στη	ρύθμιση	της	παρα
γωγής	ή	και	έκκρισής	του.1,5	αντίθετα,	αύξηση	της	
125(Οη)2βιταμίνης	D	ή	του	φωσφόρου	του	ορού	
μπορούν,	ανεξάρτητα,	να	αυξήσουν	τον	FGF23.1,5	

συμπερασματικά,	η	παραγωγή	και	έκκριση	PTH	
αυξάνονται	 όταν	 το	 ασβέστιο	 είναι	 χαμηλό	 και	
ο	φωσφόρος	αυξημένος,	και	ελαττώνονται	όταν	

Πίνακας 2.	υποφωσφοραιμικές	γενετικές	διαταραχές	της	ομοιοστασίας	του	φωσφόρου

Ονοματολογία Τύποι Γονίδιο Μεταλλάξεις Μηχανισμός
   κληρονομικότητα

Φυλοσύνδετη	(με	το	xχρωμόσωμα)	 	 PHEx	 Eτερόζυγες	αδρανοποιές	 Aύξηση	FGF23	
			υποφωσφοραιμική	ραχίτιδα	(xLH)

Aυτοσωματική	επικρατούσα	 	 FGF23	 Eτερόζυγες	ενεργοποιές	 Aύξηση	FGF23	
		υποφωσφοραιμική	ραχίτιδα	(ADHR)	 	 KL	 »															»
	 	 (1	περίπτωση)	

αυτοσωματική	υπολειπόμενη	 	 DMP1	 Eτερόζυγες	αδρανοποιές	 Aύξηση	FGF23	
		υποφωσφοραιμική	ραχίτιδα	(ARHP)	 	

κληρονομική	υποφωσφοραιμική	ραχίτιδα	 	 SLC34A3	 Ομόζυγες	αδρανοποιές	 αναστολή	επαναπορρόφησης	
		με	υπερασβεστιουρία	(HHRH)	 	 	 	 φωσφόρου	στα	εγγύς	εσπειραμένα	
	 	 	 	 σωληνάρια,	αύξηση	125(Οη)2		
	 	 	 	 βιταμίνης	D	και	FGF23
Aνθεκτική	στη	βιταμίνη	D	ραχίτιδα	 1	 CYP27B1	 Ομόζυγες	αδρανοποιές	 Aνεπάρκεια	
		(VDDR1	&	VDDR2)	 	 	 	 125(Οη)2βιταμίνης	D
	 2	 VDR	 Eτερόζυγες	αδρανοποιές	 αντίσταση
	 	 	 	 125(Οη)2βιταμίνης	D

Οικογενής	υποασβεστιουρική	 	 CaR	 Eτερόζυγες	αδρανοποιές	 Aύξηση	ΡΤη	
		υπερασβεστιαιμία	(FHH)

Bαρύς	νεογνικός	υπερπαραθυρεοειδισμός	 	 CaR	 Ομόζυγες	αδρανοποιές	 Aύξηση	ΡΤη	
		(NSHPT)	 	

ν.	Jansen		μεταφυσιακή		 	 PTHR1	 Eτερόζυγες	ενεργοποιές	 Aυξημένη	δραστικότητα	
		χονδροδυσπλασία,	(JMC)	 	 	 	 	του	υποδοχέα	της	ΡΤη	
	 	 	 	 ή	της	ΡΤηrΡ	(ΡΤηR1)
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το	ασβέστιο	και	η	125(Οη)2βιταμίνη	D	(και	πιθα
νώς	και	ο	FGF23)	είναι	αυξημένα.	η	ΡΤη	δρα	μέσω	
του	υποδοχέα	PTHR1	με	αποτέλεσμα	αύξηση	της	
οστεοβλαστικής	 δραστηριότητας	 (και	 έμμεσα	 και	
της	 οστεοκλαστικής),	 αναστολή	 της	 επαναπορ
ρόφησης	 φωσφόρου	 και	 διέγερση	 της	 σύνθεσης	
125(Οη)2βιταμίνης	 D.	 Τελικό	 αποτέλεσμα	 των	
δράσεων	αυτών	της	ΡΤη	είναι	αύξηση	του	ασβεστί
ου	και	ελάττωση	του	φωσφόρου	στο	αίμα.

3.2. 1-25(ΟΗ)2 βιταμίνη D

η	χοληκαλσιφερόλη	(βιταμίνη	D3)που	παράγεται	
στο	δέρμα	από	τη	7δεϋδροχοληστερόλη,	καθώς	
και	η	εργοκαλσιφερόλη	(βιταμίνη	D2)	που	προέρ
χεται	 από	 την	 εργοστερόλη	 των	 τροφών	 (μόνο	
κατά	∼10%	 στο	 σύνολο	 της	 βιταμίνης	D),	 υδρο
ξυλιώνονται	αρχικά	στο	ήπαρ	σε	25(Οη)βιταμίνη	
D	και	εν	συνεχεία	στους	νεφρούς	–από	το	ένζυ
μο	CYP27B1–	 στην	 κυρίως	 δραστική	 μορφή,	 την	
125(Οη)2βιταμίνη	 D	 [1000	 φορές	 περισσότερο	
δραστική	από	την	25(Οη)βιταμίνη	D].3,5,12–15

αύξηση	της	παραγωγής	125(Οη)2βιταμίνης	D	
επιτυγχάνεται	 από	 την	 ΡΤη,	 την	 υπασβεστιαι
μία	και	την	υποφωσφοραιμία,	και	ελάττωση	από	
τον	FGF23,	 την	υπερασβεστιαιμία	και	 την	υπερ
φωσφοραιμία	 μέσω	 διέγερσης	 ή	 καταστολής	
αντίστοιχα	του	ενζύμου	CυΡ27Β1.3,5,12,15	Φαίνεται	
ακόμα	πως	ο	FGF7	και	ο	sFRP4	αναστέλλουν	τη	
σύνθεση	125(Οη)2βιταμίνης	D.5

Έλεγχος	 της	 παραγωγής	 125(Οη)2βιταμίνης	
D	επιτυγχάνεται	 και	με	 ένα	άλλο	 ένζυμο	στους	
νεφρούς,	 το	 CYP24,	 που	 υδροξυλιώνει	 στην	 24	
θέση	 τόσο	 την	 25(Οη)βιταμίνη	 D	 όσο	 και	 την	
125(Οη)2βιταμίνη	D,	και	τις	μετατρέπει	σε	ανε
νεργούς	μεταβολίτες.5,12–15	Με	τους	μηχανισμούς	
αυτούς	ελέγχεται	η	δραστικότητα	της	βιταμίνης	
D	[και	ειδικότερα	της	125(Οη)2βιταμίνης	D]	στον	
οργανισμό.

Όπως	όλες	οι	στερινοειδείς	ορμόνες	έτσι	και	η	
125(Οη)2βιταμίνη	D	δρα	αφού	συνδεθεί	με	τον	
ειδικό	 ενδοπυρηνικό	 υποδοχέα	 (VDR).5,15	 στα	
κύτταρα	 του	 εντερικού	 σωλήνα	 το	 σύμπλεγμα	
125(Οη)2βιταμίνη	D/VDR	διεγείρει	ειδικούς	υπο
δοχείς	 διόδων	ασβεστίου	 (ΤRPV6	και	 PMCA)	και	
αυξάνει	την	εντερική	απορρόφηση	του	ασβεστί
ου.4–6	ακόμα	αυξάνει	την	απορρόφηση	φωσφό
ρου	από	τις	τροφές.	Φαίνεται	μάλιστα	πως	αυτό	

το	τελευταίο		επιτυγχάνεται	εν	μέρει	και	με	μηχα
νισμό	ανεξάρτητο	της	βιταμίνης	D.4–6

στον	σκελετό,	η	125(Οη)2βιταμίνη	D	αυξάνει	
τόσο	την	παραγωγή	όσο	 και	 την	απορρόφηση	
οστίτη	 ιστού.	 είναι	 ακόμα	 ενδιαφέρον	 πως	 ο	
υποδοχέας	 VDR	 εκφράζεται	 στους	 οστεοβλά
στες	και	πως	η	κυρία	δράση	του	στον	σκελετό	
αφορά	στην	απελευθέρωση	ασβεστίου	και	φω
σφόρου.4–6	επιπλέον,	η	125(Οη)2βιταμίνη	D	διε
γείρει	την	παραγωγή	και	έκκριση	FGF23	από	τους	
οστεοβλάστες	και	τα	οστεοκύτταρα.4–6

στους	 νεφρούς,	 η	 125(Οη)2βιταμίνη	 D	 δρα	
στα	 άπω	 εσπειραμένα	 σωληνάρια	 διεγείροντας	
ειδικούς	υποδοχείς	διόδων	ασβεστίου	(όπως	και	
στον	εντερικό	σωλήνα)	και	με	τον	μηχανισμό	αυ
τό	ενισχύει	την	εξαρτώμενη	από	την	ΡΤη	σωλη
ναριακή	επαναπορρόφηση	ασβεστίου.4–6	

στους	 παραθυρεοειδείς,	 η	 125(Οη)2βιταμίνη	
D	μειώνει	την	παραγωγή	και	έκκριση	παραθορ
μόνης	με	άμεση	δράση,	και	αυξάνει	την	έκφραση	
του	CaR.1,5,7	Με	τον	τρόπο	αυτό	ευαισθητοποιεί	
τους	παραθυρεοειδείς	στην	ανασταλτική	δράση	
του	ασβεστίου.

ευρήματα	σε	πειραματόζωα	συνηγορούν	για	το	
ότι	 τόσο	η	 125(Οη)2βιταμίνη	D	όσο	 και	 ο	φω
σφόρος	αποτελούν	ανεξάρτητους	ρυθμιστές	των	
επιπέδων	του	FGF23	στο	αίμα.	συγκεκριμένα,	αύ
ξησή	 τους	 τον	 αυξάνει	 και	 ελάττωσή	 τους	 τον	
μειώνει.4–6	Φαίνεται	ακόμα	πως	και	ο	VDR	αποτε
λεί	έναν	επιπλέον	ρυθμιστή	της	παραγωγής	και	έκ
κρισης	FGF23	(in vitro	πειράματα	σε	πλάκες	πολλα
πλασιαζόμενων	χονδροκυττάρων	ποντικών).5–16

Τα	δεδομένα	αυτά	δείχνουν	πως	η	125(Οη)2βι
ταμίνη	D	αυξάνεται	από	την	παραθορμόνη	(και	
έμμεσα	 από	 την	 υποασβεστιαιμία	 και	 υποφω
σφοραιμία)	και	ελαττώνεται	από	την	υπερασβε
στιαιμία,	 την	 υπερφωσφοραιμία	 και	 τον	 FGF23.	
Δρα,	 αφού	 συνδεθεί	 με	 τον	 υποδοχέα	 της,	 και	
αυξάνει	την	εντερική	απορρόφηση	του	ασβεστί
ου	και	του	φωσφόρου,	καθώς	και	την	παραγωγή	
και	έκκριση	FGF23	από	τους	οστεοβλάστες	και	τα	
οστεοκύτταρα,	 ενώ	 μειώνει	 την	 παραγωγή	 και	
έκκριση	ΡΤη.	Το	τελικό	αποτέλεσμα	των	δράσε
ων	 της	 125(Οη)2βιταμίνης	D	στο	 έντερο,	 τους	
νεφρούς,	τα	οστά	και	τους	παραθυρεοειδείς	είναι	
αύξηση	 του	ασβεστίου	 και	 του	φωσφόρου	στο	
αίμα.
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3.3.  Αυξητικός παράγοντας των ινοβλαστών 
(FGF23)

H	 σημασία	 του	 FGF23	 στην	 ομοιοστασία	 του	
φωσφόρου	 έγινε	 αντιληπτή	 μόλις	 προ	 10ετίας	
περίπου,	όταν	διαπιστώθηκε	ότι	ενεργοποιεί	με
ταλλάξεις	του	σχετικού	γονιδίου	προκαλούν	την	
αυτοσωματική	 επικρατούσα	υποφωσφοραιμική	
ραχίτιδα	(ADHR).5,17

To	 γονίδιο	 FGF23	 εδράζεται	 στο	 χρωμόσωμα	
12	 (12p	 13.3)	 και	 κωδικοποιεί	 μία	 γλυκοπρω
τεΐνη	 με	 251	 αμινοξέα.	 Όπως	 ήδη	 αναφέρθη
κε,	η	κύρια	εστία	παραγωγής	FGF23	προέρχεται	
από	 τους	 οστεοβλάστες	 και	 τα	 οστεοκύτταρα.	
Μικρές	ποσότητες	έχουν	ανιχνευτεί	στον	παρα
κοιλιακό	πυρήνα	του	θαλάμου,	το	λεπτό	έντερο,	
την	καρδιά	και	τον	θύμο.5	η	σύνθεση	του	FGF23	
διεγείρεται	από	τον	φωσφόρο	των	τροφών	και	
από	την	125(Οη)2βιταμίνη	D,5,18,19	ενώ	αναστέλ
λεται	από	ορισμένες	φωσφοροτονίνες,	όπως	το	
PHEx	(phosphateregulating	gene	with	homologies	
to	 endopeptidases	 of	 the	 xchromosome)	 και	 η	
DMP1	 (dentin	 matrix	 protein1)	 οι	 οποίες	 φαίνε
ται	ότι	δρουν	στον	σκελετό	με	έμμεσους	μηχανι
σμούς.5,20	

είναι	ενδιαφέρον	ότι	ο	FGF23	προτού	απελευθε
ρωθεί	από	τα	κύτταρα	που	τον	παράγουν,	υφί
σταται	δύο	σημαντικές	μεταβολές.	συγκεκριμένα,	
αποχωρίζεται	 από	 τα	 24	 πρώτα	 αμινοξέα	 του,	
που	αποτελούν	 την	αλληλουχία	 σήματος	 (signal	
sequence),	 και	 υφίσταται	 μία	 0γλυκοζυλίω
ση	 από	 μία	 γαλακτοζαμίνο	 ντρανσφεράση	
(GALNT3)	στην	περιοχή	162–228	και	ως	ώριμη	πια	
πρωτεÀνη	[FGF23(25–251)]	απεκκρίνεται	στην	κυ
κλοφορία.5,21	η	γλυκοζυλίωση	αυτή	είναι	απαραί
τητη	γιατί	προστατεύει	το	μόριο	από	ταχεία	διά
σπαση	από	προπρωτεϊνικές	μετατροπάσες.5,21	
ακόμα,	η	έλλειψη	του	τμήματος	θειικής	ηπαρίνης,	
που	χαρακτηρίζει	την	οικογένεια	των	αυξητικών	
παραγόντων	 των	 ινοβλαστών,	 επιτρέπει	 στον	
FGF23	να	δρα	ως	ορμόνη.5

Aπό	 τους	 4	 υποδοχείς	 της	 ορμόνης	 (FGFR1–
FGFR4),	που	όλοι	τους	έχουν	5	τμήματα	(domains
D),	 3	 εξωκυττάρια	 (D1–D3),	 ένα	 διαμεμβρανικό	
(D4)	και	ένα	ενδοκυττάριο	(D5)	με	δραστικότητα	
τυροσινικής	κινάσης	–	φαίνεται	πως	το	δεύτερο	
μισό	 του	 D3	 στους	 υποδοχείς	 FGFR1–3	 έχει	 ση

μαντικές	εξειδικευμένες	επιθηλιακές	(β)	ή	μεσεγ
χυματικές	 (c)	δράσεις	σύνδεσης.5,22	 είναι	 επίσης	
ενδιαφέρον	ότι	ο	FGF23	έχει	ανάγκη	σύνδεσης	και	
τον	συνυποδοχέα	Klotho	(κL).5,22	Mάλιστα,	πειρα
ματικά	δεδομένα	δείχνουν	ότι	ο	KL	σχηματίζει	ένα	
τριαδικό	σύμπλεγμα	με	τον	FGF23	και	ένα	εκ	των	
υποδοχέων	FGFR1c,	FGFR2c,	FGFR3c	ή	FGFR4.5,22

Διαπιστώθηκε,	ακόμα,	πως	το	αμινικό	άκρο	του	
FGF23	αντεπιδρά	με	τον	FGFR1c,	ενώ	το	καρβοξυ
λικό	συνδέεται	με	τον	συνυποδοχέα	KL	και	πως	
και	 οι	 δύο	 αυτές	 συνδέσεις	 είναι	 απαραίτητες	
για	τη	βιοδραστικότητα	της	ορμόνης	 (FGF23).5,23 

Eπιπλέον,	από	πειράματα	σε	ποντικούς	φαίνεται	
πως	ο	υποδοχέας	FGFR1c	μεσολαβεί	για	τις	φω
σφατουρικές	δράσεις	του	FGF23.5

στους	 νεφρούς,	 ο	 FGF23	 μειώνει	 την	 έκφραση	
των	 συμμεταφορέων	 νατρίου–φωσφόρου	 (ΙIα	
και	 ΙΙc)	 και	 του	 ενζύμου	CYP27B1	 [που	υδροξυ
λιώνει	 την	 25(Οη)βιταμίνη	D	στην	 1	 θέση]	 στα	
εγγύς	εσπειραμένα	σωληνάρια,5,24	όπου	πιθανώς	
εμφανίζει	και	ανεξάρτητες	της	σύνδεσης	δράσεις,	
ρυθμίζοντας	την	έκκριση	των	διαύλων	ασβεστίου	
(TRPV5)	και	καλίου	(ROMK)	στα	άπω	εσπειραμέ
να	σωληνάρια.5,25

Oι	δράσεις	αυτές	του	FGF23	στους	νεφρούς	οδη
γούν	 σε	 υποφωσφοραιμία,	 μειωμένη	 παραγωγή	
125(Οη)2βιταμίνης	D	και	 ελαφρώς	ή	αναλογικά	
μειωμένη	παραθυρεοειδική	λειτουργία.5,24 επειδή	η	
ρύθμιση	της	έκκρισης	ΡΤη	εξαρτάται	κυρίως	και	
άμεσα	από	το	ασβέστιο	αίματος,	την	τοπική	πα
ραγωγή	στους	παραθυροειδείς	125(Οη)2βιταμίνης	
D1,4–7	και	–ενδεχομένως–	και	από	την	25(Οη)	βι
ταμίνη	D	στο	αίμα8	και	είναι	ανεξάρτητη	από	τις	
δράσεις	του	φωσφόρου,	του	FGF23	και	του	κL,1,5,24	
η	διαφορά	αυτή	μπορεί	να	ερμηνεύσει	γιατί	σε	κα
ταστάσεις	υπερ	ή	υπο	έκκρισης	FGF23	ελάχιστα	
επηρεάζεται	η	παραθυρεοειδική	λειτουργία.5

Όλα	τα	ανωτέρω	δείχνουν	ότι	ο	FGF23	αποτε
λεί	τη	βασική	ορμόνη	για	τη	ρύθμιση	της	ομοιο
στασίας	του	φωσφόρου.	Έμμεσα	δεδομένα	που	
υποστηρίζουν	 την	 άποψη	 αυτή	 αποτελούν	 οι	
πολύπλοκες	διαδικασίες	που	οδηγούν	στην	πα
ραγωγή	 της,	 τη	 σύνδεση	 με	 ειδικούς	 υποδοχείς	
(και	μάλιστα	σε	τριαδικό	σύμπλεγμα)	καθώς	και	
οι	ποικίλοι	μηχανισμοί	τελικής	δράσης	της	ορμό
νης	αυτής.
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συμπερασματικά,	η	κυρίως	φωσφατουρική	ορ
μόνη	(FGF23)	αυξάνεται	από	τον	φωσφόρο	και	την	
125(Οη)2βιταμίνη	D	του	ορού,	και	ελαττώνεται	
από	τον	ίδιο	τον	FGF23,	το	PHEx	και	τη	DMP1	μέ
σω	μηχανισμών	που	απομένει	να	διευκρινιστούν.	
Δρα	αφού	συνδεθεί	με	έναν	ή	περισσότερους	από	
τους	4	 FGF	υποδοχείς	 και	 με	συνυποδοχέα	 τον	
Klotho.	προκαλεί	φωσφατουρία	μέσω	αναστολής	
της	 σωληναριακής	 επαναπορρόφησης	 του	φω
σφόρου,	ελαττώνει	την	κυκλοφορούσα	125(Οη)2	
βιταμίνη	D	(αναστολή	του	ενζύμου	CYP27B1)	και	
πιθανώς	και	την	έκκριση	παραθορμόνης.	Το	τελι
κό	αποτέλεσμα	των	δράσεων	του	FGF23	είναι	μεί
ωση	του	φωσφόρου	και	της	125(Οη)2βιταμίνης	
D	στον	ορό	(που	μπορεί	να	οδηγήσουν	σε	υπο
ασβεστιαιμία)	και	φωσφατουρία.

3.4. Άλλες φωσφοροτονίνες

λίγα	είναι	ακόμα	γνωστά	για	τις	φωσφατουρικές	
αυτές	ουσίες.	Τόσο	η	ΜεΡε	όσο	και	η	DMP1	(που	
ανευρίσκονται	αυξημένες	συνήθως	σε	ασθενείς	με	
ογκογενή	οστεομαλάκυνση)	οφείλουν	τη	φωσφα
τουρική	τους	δράση	στο	πεπτίδιο	ASARM	(Acidic	
Serine	Aspartate	Rich	MEPE	association	motif)	που	
απελευθερώνεται	από	τη	διάσπαση	του	καρβοξυ
λικού	τους	άκρου	από	την	καθεψίνη	Β.26,27	Το	πε
πτίδιο	ASARM	όχι	μόνο	προκαλεί	τη	φωσφατουρία	
αλλά	αναστέλλει	και	τη	διαδικασία	επιμετάλλωσης	
του	 οστεοειδούς.	 Θα	 πρέπει	 εδώ	 να	 σημειωθεί	
πως	φυσιολογικά	το	ΡηεΧ	προστατεύει	τη	ΜεΡε	
από	την	πρωτεολυτική	διάσπαση	της	καθεψίνης	
Β.26,27	ανεπάρκεια	δράσης	του	ενζύμου	ΡηεΧ	(από	
αδρανοποιές	μεταλλάξεις	του	ομόνυμου	γονιδίου)	
οδηγούν	σε	αυξημένη	διάσπαση	της	ΜεΡε	και	πα
ραγωγή	του	ASARM	με	αποτέλεσμα	φωσφατου
ρία,	υποφωσφοραιμία	και	οστεομαλάκυνση.26,27

σε	 ό,τι	 αφορά	 στην	 FRP4	 και	 στον	 FGF7,	 φαί
νεται	 ότι	προκαλούν	φωσφατουρία	αναστέλλο
ντας	την	 επαναπορρόφηση	φωσφόρου	στα	εγ
γύς	εσπειραμένα	σωληνάρια	μέσω	ανασταλτικής	
δράσεως	των	συμμεταφορέων	νατρίουφωσφό
ρου	(πιθανόν	όπως	και	ο	FGF23).27,28

4.  Γενετικές διαταραχές της ομοιοστασίας 
του φωσφόρου

η	αναζήτηση	και	η	διαπίστωση	των	αιτίων	των	
γενετικών	 διαταραχών	 (αδρανοποιές	 ή	 ενεργο

ποιές	μεταλλάξεις	ορισμένων	γονιδίων)	που	συ
νοδεύονται	από	υπερ	ή	υποφωσφοραιμία	απε
τέλεσε	τη	βάση	για	τη	διευκρίνηση	των	σημαντι
κότερων	μηχανισμών	που	διέπουν	την	ομοιοστα
σία	του	φωσφόρου.	Οι	 μηχανισμοί	αυτοί	 έχουν	
ήδη	εν	συντομία	αναφερθεί.	Το	πόσο	σημαντικοί	
είναι	φαίνεται	και	από	τα	γενετικά	σύνδρομα	που	
προκύπτουν	 λόγω	 παθολογικών	 μεταλλάξεων	
ορισμένων	γονιδίων	που	εμπλέκονται	στους	μη
χανισμούς	ομοιοστασίας	των	φωσφόρου.1–9,17–28

Οι	γενετικές	αυτές	διαταραχές	μπορεί	να	χωρι
στούν	σε	2	ομάδες	ανάλογα	με	το	αν	προκαλούν	
υπερ	ή	υποφωσφοραιμία	(πίνακες	1,	2).

4.1. Με υπερφωσφοραιμία (πίν. 1)

4.1.1. Σύνδρομο της tumoral calcinosis (TC) ή υπε-
ροστώσεως-υπερφωσφοραιμίας (ΗSS) ή αμφότε-
ρα (ΤC/HSS).	 Aποτελεί	 σπάνιο	 σύνδρομο	 που	
παρουσιάζει	 όμως	 ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον,	 τόσο	
θεωρητικό	 όσο	 και	 πρακτικό.	 Οφείλεται	 σε	 έλ
λειψη	 ή	 ανεπάρκεια	 δράσης	 του	 FGF23	 και	 χα
ρακτηρίζεται	 από	 υποφωσφατουρία,	 υπερφω
σφοραιμία	 και	 αυξημένη	 ή	 αναλογικά	αυξημένη	
125(Οη)2βιταμίνη	 D.4,5,29,30	 η	 διαταραχή	 στη	
σχέση	ασβεστίου/φωσφόρου	αίματος	 οδηγεί	 σε	
έκτοπες	αποτιτανώσεις	στα	μαλακά	μόρια	συνή
θως	κοντά	σε	μεγάλες	αρθρώσεις	(TC)	ή	υποπε
ριοστικά	(HSS).

Μέχρι	πρόσφατα	είχαν	περιγραφεί	31	περιπτώ
σεις,	περιλαμβανομένων	και	των	4	τελευταίων	νέ
ων	αδρανοποιών	μεταλλάξεων	του	GALNT3	που	εί
χαμε	την	ευκαιρία	να	συνδημοσιεύσουμε	σε	συνερ
γασία	με	τρεις	άλλες	διεθνείς	ερευνητικές	ομάδες.30

Το	 ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον	 του	 συνδρόμου	 είναι	
ότι	 μπορεί	 να	 οφείλεται	 σε	 ομόζυγες	 αδρανο
ποιές	μεταλλάξεις	τριών	διαφορετικών	γονιδίων	
που,	 όμως,	 παρουσιάζουν	 μεταξύ	 τους	 στενή	
λειτουργική	 σχέση.5,29,30	 Διακρίνονται	 μάλιστα	
τρεις	τύποι	ανάλογα	με	το	προβληματικό	γονίδιο	
(πίν.	1).	στον	πιο	συχνό,	τον	τύπο	1	(22	ασθενείς,	
13	με	TC,	 5	με	HHS	και	 4	με	TC/HHS)	οι	παθο
λογικές	μεταλλάξεις	αφορούν	στο	γονίδιο	GALNT3	
που	παράγει	το	ένζυμο	ενδοκυττάριας	γλυκοζυ
λίωσης	του	FGF23	ώστε	αυτός	να	είναι	ανθεκτικός	
στην	πρωτεολυτική	διάσπαση.5,29,30	στον	τύπο	2	
(8	ασθενείς,	7	με	TC,	1	με	ΤC/HSS)	οι	μεταλλάξεις	
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αφορούν	στο	κυρίως	γονίδιο	(FGF23)	και	στον	τύ
πο	3	(1	ασθενής	με	TC)	η	μετάλλαξη	αφορά	στον	
συνυποδοχέα	KL	(πίν.	1).

Τα	δεδομένα	αυτά	αποτελούν	ένα	τυπικό	πλέ
ον	παράδειγμα	για	το	ότι	ένας	χαρακτηριστικός	
φαινότυπος	μπορεί	να	μην	οφείλεται	σε	μεταλλά
ξεις	του	κυρίως	υπεύθυνου	γονιδίου	(στην	περί
πτωση	αυτή	του	FGF23).	Μάλιστα	στο	σύνδρομο	
TC/HSS	μόνο	στο	26%	των	ασθενών	η	αδρανοποι
ός	μετάλλαξη	αφορούσε	στο	γονίδιο	FGF23.	Τούτο	
ερμηνεύει	 παλαιότερες	 παρατηρήσεις	 κατά	 τις	
οποίες	 γενετικά	 νοσήματα	 με	 χαρακτηριστικό	
φαινότυπο	δε	συνοδεύονταν	πάντα	από	μετάλ
λαξη	 του	 «υπεύθυνου»	 γονιδίου.	 σήμερα	 είναι	
προφανές	πως	θα	έπρεπε	να	αναζητηθεί	παθο
λογική	μετάλλαξη	σε	άλλα	γονίδια	με	στενή	λει
τουργική	σχέση	προς	το	«υπεύθυνο»,	που,	όμως,	
παλαιότερα	δεν	ήταν	γνωστά.29

Το	σύνδρομο	της	TC/HSS	παρουσιάζει	και	ένα	
άλλο	επίσης	σημαντικό	ενδιαφέρον,	αφού	η	ίδια	
γονιδιακή	διαταραχή	στους	τύπους	1	και	2	πα
ρουσιάζεται	 άλλοτε	 μεν	 ως	 ΤC,	 άλλοτε	 δε	 ως	
HSS30	ή	ως	συνδυασμός	και	των	δύο31–33	ή	με	με
τάπτωση	της	HSS	σε	ΤC,	όπως	συνέβη	στην	ελ
ληνίδα	ασθενή	μας.30	Οι	παρατηρήσεις	αυτές	μας	
οδήγησαν	να	εκφράσουμε	την	άποψη	ότι	η	TC	και	
η	 «αλλήλιος»	ποικιλία	 της	 (HSS)	αποτελούν	 ένα	
συνεχές	φάσμα	της	 ίδιας	διαταραχής	που	οφεί
λεται	 σε	 αδρανοποιές	 μεταλλάξεις	 της	 GALNT3	
ή	 του	 FGF23	 και	 με	 κοινό	 βιοχημικό	 εύρημα	 την	
υπερφωσφοραιμία.30

προς	το	παρόν	δεν	είναι	δυνατόν	η	εκδοχή	αυ
τή	να	περιλάβει	και	τον	τύπο	3,	αφού	μόνο	ένα	
περιστατικό	με	TC	έχει	περιγραφεί.30,34	Όμως	και	
ο	τύπος	αυτός,	που	οφείλεται	σε	αδρανοποιό	με
τάλλαξη	του	συνυποδοχέα	KL,	φαίνεται	 να	έχει	
ιδιαίτερο	ενδιαφέρον,	επειδή	η	αδυναμία	λειτουρ
γίας	του	τριαδικού	συμπλέγματος	(FGF23+ένας	εκ	
των	υποδοχέων	R1c,	R2c,	R3c	ή	R4+συνυποδοχέας	
KL)	–όπως	ήδη	αναφέρθηκε–	εκδηλώνεται	με	βα
ριά	κλινική	εικόνα	TC	και	εμφάνιση	υπερπλασίας	
των	παραθυρεοειδών.30–34	 Τούτο	αποδίδεται	σε	
αδυναμία	 ανασταλτικής	 δράσης	 του	 FGF23	 στη	
σύνθεση	και	έκκριση	ΡΤη,	χωρίς	να	αποκλείεται	
και	 το	 ενδεχόμενο	 έλλειψης,	 ανεξάρτητα,	 ανα
σταλτικής	δράσης	του	KL	στην	έκκριση	ΡΤη.5,34

4.1.2. Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός (ΡΗΡ).	Ο	ΡηΡ	
αποτελεί	 σπάνια,	 επίσης	 γενετική	 διαταραχή	
που	χαρακτηρίζεται	από	αντίσταση	στη	δράση	
της	ΡΤη	με	αποτέλεσμα	υπασβεστιαιμία,	υπερ
φωσφοραιμία	και	αύξηση	της	ΡΤη	αίματος.35–38	
Διακρίνεται	στους	τύπους	1α,	1β	και	2.

Ο	τύπος	1α	μπορεί	 να	παρουσιάσει	 και	αντί
σταση	σε	άλλες	ορμόνες	 (ιδίως	την	ΤSH)	καθώς	
και	τον	χαρακτηριστικό	φαινότυπο	της	κληρονο
μικής	 οστεοδυστροφίας	 του	Albright	 (βραχυσω
μία,	παχυσαρκία,	στρογγυλό	πρόσωπο,	πιθοειδή	
θώρακα,	βραχέα	4ο	και	5ο	μετακάρπια,	διανοητι
κή	υστέρηση).35,36	Οι	τύποι	1β	και	2	δεν	εμφανί
ζουν	συνήθως	τον	φαινότυπο	αlbright.35,36

O	τύπος	1α	οφείλεται	σε	ετερόζυγες	αδρανο
ποιές	 μεταλλάξεις	 του	 γονιδίου	GNAS	 με	 απο
τέλεσμα	ελάττωση	ή	έλλειψη	δράσης	της	αυπο
ομάδας	της	G	πρωτεΐνης	που	διεγείρει	την	αδε
νυλκυκλάση	με	συνέπεια	ελάττωση	της	cAMP	και	
αντίσταση	στη	δράση	της	ΡΤη	ή	και	άλλων	ορμο
νών.5,35–38	στον	τύπο	1β	η	 γονιδιακή	διαταραχή	
μπορεί	να	αφορά	σε	υψηλότερο	επίπεδο	(έλλειψη	
μεθυλίωσης).5,35	 στον	τύπο	2	δεν	 έχει	 διευκρινι
στεί	η	διαταραχή,	οπωσδήποτε	όμως	αφορά	στις	
διαδικασίες	 μετά	 την	παραγωγή	 της	 cAMP.35–38	
γι’	 αυτό	 και	 η	 διαφορική	 διάγνωση	 μεταξύ	 των	
τύπων	1	και	2	στηρίζεται	στην	κλασική	δοκιμα
σία	έγχυσης	ΡΤη.	στον	τύπο	1	δεν	παρατηρείται	
αύξηση	της	cAMP	ή	του	φωσφόρου	των	ούρων,	
ενώ	στον	τύπο	2	αυξάνει	η	cAMP	όχι	όμως	και	ο	
φωσφόρος	των	ούρων.35–38	σε	παλαιότερη	μελέ
τη	μας	είχαμε	δείξει	πως	αρκεί	μόνο	ο	προσδιορι
σμός	της	νεφρογενούς	cAMP	–NcAMP–	σε	βασικές	
συνθήκες	για	τη	διαφορική	διάγνωση	μεταξύ	των	
δύο	τύπων	(χαμηλές	τιμές	στον	τύπο	1,	φυσιολο
γικές	στον	τύπο	2).35–38

4.1.3. Οικογενής μεμονωμένος υποπαραθυρεοει-
δισμός (FIH).	 συνήθως	οφείλεται	 σε	 ετερόζυγες	
ενεργοποιές	μεταλλάξεις	του	υποδοχέα	του	ασβε
στίου	 (CaR)1–3,5	που	έχουν	ως	αποτέλεσμα	ανε
πάρκεια	 έκκρισης	 ΡΤη.	 υποπαραθυρεοειδισμός	
μπορεί,	 επίσης,	 να	 προκληθεί	 από	 ετερόζυγες	
αδρανοποιές	μεταλλάξεις	του	μεταγραφικού	πα
ράγοντα	GCMB	ο	οποίος	ρυθμίζει	την	ανάπτυξη	
των	παραθυρεοειδών	αλλά	πιθανόν	και	την	κυτ
ταρική	διαφοροποίηση	και	έκκριση	της	ΡΤη.4,5,39	
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ακόμα,	προοδευτική	ανεπάρκεια	έκκρισης	ΡΤη	
μπορεί	να	παρατηρηθεί	στα	πλαίσια	του	αυτο
άνοσου	 πολυαδενικού	 συνδρόμου	 (τύπος	 Ι)	 ως	
ατελής	 οικογενής	 μορφή.5,35	 Τέλος,	 ετερόζυγες	
αδρανοποιές	 μεταλλάξεις	 του	 γονιδίου	 της	 ΡΤη	
μπορεί	επίσης	να	ενοχοποιηθούν.4,5	

4.1.4. Νόσος Blomstrand (BOCD).	H	σπάνια	 και	
μοιραία	 αυτή	 νόσος	 γίνεται	 αντιληπτή	 σε	πρό
ωρα	 νεογνά	που	 εμφανίζουν	πάρα	πολύ	 μικρή	
επιβίωση.	 παρατηρείται	 χαρακτηριστικά	 υπο
πλασία	του	μεγαλύτερου	μέρους	του	σκελετού.	
Οφείλεται	 σε	 ομόζυγες	 ή	 σύνθετες	 ετερόζυγες	
αδρανοποιές	μεταλλάξεις	του	υποδοχέα	της	ΡΤη	
(ΡΤHR1)	με	αποτέλεσμα	να	διαταράσσεται	η	οδός	
μεταφοράς	του	σήματος	που	ρυθμίζει	την	ενδο
χόνδρια	ανάπτυξη	του	σκελετού.5,40,41	Διακρίνεται	
στους	τύπους	Ι	(ομόζυγες	μεταλλάξεις	με	πλήρη	
αδρανοποίηση	του	ΡΤηR1	και	βαριά	κλινική	εικό
να)	και	στον	ηπιότερο	τύπο	ΙΙ.41

4.2. Με υποφωσφοραιμία (πίν. 2)

Βασικά	 η	 υποφωσφοραιμία,	 ανεξάρτητα	 από	
την	 αιτιοπαθογένεια,	 προκαλεί	 συνήθως	 ραχί
τιδα/οστεομαλάκυνση.	 κατά	 το	 πρόσφατο	 πα
ρελθόν	 έχουν	 περιγραφεί	 αρκετές	 μορφές	 με	
κριτήριο	 τον	 διαφορετικό	 τρόπο	 κληρονομικής	
μεταβίβασης	 ιδιαίτερα	στις	οικογενείς	περιπτώ
σεις.	Όλες	παρουσιάζουν	κοινά	χαρακτηριστικά.	
κλινικά	 εμφανίζουν	 ραχίτιδα	 με	 οστικές	 παρα
μορφώσεις,	βραχυσωμία	και	ανωμαλίες	οδόντων.	
κοινά	βιοχημικά	ευρήματα,	εκτός	από	την	υπο
φωσφοραιμία	με	χαμηλή	επαναπορρόφηση	του	
φωσφόρου,	αποτελούν	το	φυσιολογικό	ασβέστιο	
αίματος	 με	 υποασβεστιουρία,	 οριακά	 χαμηλή	
125(Οη)2βιταμίνη	D,	φυσιολογική	ΡΤη	αίματος	
και	αυξημένη	δράση	αλκαλικής	φωσφατάσης.42,43	

σήμερα	οι	γενετικές	διαταραχές	που	προκαλούν	
την	υποφωσφοραιμία	έχουν	εν	πολλοίς	διευκρι
νιστεί	και	σ΄	αυτές	θα	αναφερθούμε	κατωτέρω.	
Όπως	μάλιστα	είναι	αναμενόμενο,	το	μεγαλύτε
ρο	μέρος	αυτών	καλύπτουν	οι	διάφορες	μορφές	
ραχίτιδας/οστεομαλάκυνσης.5,42–46

4.2.1. Φυλοσύνδετη (σχετιζόμενη με το Χ-χρωμόσω-
μα) υποφωσφοραιμική ραχίτιδα (ΧLH).	 αποτελεί	
την	πιο	συχνή	γενετική	μορφή	υποφωσφοραιμι
κής	ραχίτιδας	με	επιπολασμό	3,9–5/100.000	του	

πληθυσμού.45,46	Οφείλεται	σε	 ετερόζυγες	αδρα
νοποιές	μεταλλάξεις	του	γονιδίου	ΡΗΕΧ	που	κυ
ρίως	εκφράζεται	στους	οστεοβλάστες,	οστεοκύτ
ταρα	και	οδοντοβλάστες.4,5,43–46	κωδικοποιεί	μία	
μεμβρανική	ενδοπεπτιδάση	με	αποτέλεσμα	αύξη
ση	 (ελαττωμένη	διάσπαση	ή	αύξηση	της	παρα
γωγής;)	των	κυκλοφορούντων	φωσφοροτονινών	
και	κυρίως	του	FGF23.5,43–48

Θεραπευτικά,	παρόλο	που	η	χρόνια	αγωγή	με	
καλσιδιόλη	[1α(Οη)βιταμίνη	D]	και	φωσφόρο	εί
ναι	αρκετά	αποτελεσματική,	μπορεί	τελικά	να	εμ
φανιστεί	τριτοπαθής	υπερπαραθυρεοειδισμός	με	
ανάπτυξη	υπέρτασης	και	νεφρικής	δυσλειτουργί
ας.	στις	περιπτώσεις	αυτές	φαίνεται	πως	αγωγή	
με	ασβεστιομιμητικό	(cinacalcet,	mimpara)	μπορεί	
να	μειώσει	 την	 ΡΤη,	 το	ασβέστιο	 και	 τον	 FGF23	
και	να	αυξήσει	τον	φωσφόρο	στο	αίμα.49

4.2.2. Αυτοσωματική επικρατούσα υποφωσφοραι-
μική ραχίτιδα (ADHR).	είναι	λιγότερο	συχνή	από	
την	 xLH,	 έχει	 ατελή	 διεισδυτικότητα,	 ποικίλη	
ηλικία	 έναρξης	 και	 μπορεί	 να	 υποχωρήσει	 αρ
γότερα.43,46	Οφείλεται	σε	ετερόζυγες	ενεργοποι
ές	μεταλλάξεις	του	FGF23	ή	του	KL	 (1	περίπτω
ση).5,43,46,50–52

4.2.3. Αυτοσωματική υπολειπόμενη υποφωσφο-
ραιμική ραχίτιδα (ARHR).	Οφείλεται	σε	ετερόζυ
γες	αδρανοποιές	 μεταλλάξεις	 της	Dentin	Matrix	
Protein1	 (DMP1)	 με	 αποτέλεσμα	 φωσφατουρία	
που	 οδηγεί	 σε	 υποφωσφοραιμία	 και	 ραχίτιδα/
οστεομαλάκυνση.5,43,46,51,52

4.2.4. Κληρονομική υποφωσφοραιμική ραχίτιδα 
με υπερασβεστιουρία (CHHRH).	προκαλείται	από	
ομόζυγες	 αδρανοποιές	 μεταλλάξεις	 του	 συμ
μεταφορέα	 νατρίουφωσφόρου	 ΙΙc	 στα	 εγγύς	
εσπειραμένα	νεφρικά	σωληνάρια	με	αποτέλεσμα	
φωσφατουρία,	υποφωσφοραιμία	και	συνεπακό
λουθο	 αύξηση	 της	 δραστικότητας	 του	 γονιδίου	
CYP27B1	 (που	κωδικοποιεί	 την	1αυδροξυλάση)	
με	τελικό	αποτέλεσμα	αύξηση	των	επιπέδων	της	
125(Οη)2βιταμίνης	D	και	εμφάνιση	εντερογενούς	
υπερασβεστιουρίας.5,53–56	 Τα	αυξημένα	επίπεδα	
125(Οη)2βιταμίνης	D	στο	αίμα	και	η	υπερασβε
στιουρία	τη	διαχωρίζουν	από	τις	άλλες	μορφές	
υποφωσφοραιμικής	ραχίτιδας.55

4.2.5. Ανθετική στη βιταμίνη D ραχίτιδα, τύποι 1 και 
2 (VDDR1 και VDDR2).	Ο	τύπος	1	(VDDR1)	οφεί
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γονιδίου	 CYP27B1	 που	 κωδικοποιεί	 το	 ένζυμο	
1αυδροξυλάση	απαραίτητο	για	τον	σχηματισμό	
στους	νεφρούς	της	κυρίως	δραστικής	βιταμίνης	
D	[125(Οη)2βιταμίνη	D].5,15,57	Θεραπεία	εκλογής	
στον	 τύπο	 αυτό	 είναι	 η	 χορήγηση	 καθημερινά	
1α(Οη)βιταμίνης	D	(καλσιδιόλης).	

Ο	τύπος	2	(VDDR2)	προκαλείται	από	ετερόζυ
γες	αδρανοποιές	μεταλλάξεις	του	υποδοχέα	της	
βιταμίνης	D	(VDR).5,16	στη	μορφή	αυτή	η	καλσιδι
όλη	δεν	είναι	συνήθως	αποτελεσματική.

4.2.6. Οικογενής υποασβεστιουρική υπερασβεστιαι-
μία (FHH) και βαρύς νεογνικός υπερπαραθυρεοειδι-
σμός (NSHPT).	αποτελούν	αιτίες	υποφωσφοραιμί
ας	όχι	όμως	και	ραχίτιδος/οστεομαλακίας.	Όπως	
ήδη	αναφέρθηκε	οφείλονται	σε	αδρανοποιές	με
ταλλάξεις	του	CaR	και	οι	μεν	ετερόζυγοι	προκα
λούν	την	FHH	οι	δε	ομόζυγοι	τον	NSHPT.1–3,5

4.2.7. Nόσος Jansen – μεταφυσιακή χονδροδυσπλα-
σία (JMC).	αποτελεί	σπάνια	γενετική	διαταραχή	
που	μεταδίδεται	κατά	τον	αυτόσωμο	επικρατού
ντα	χαρακτήρα.	εμφανίζει	βραχυσωμία	με	κοντά	
άκρα	 (καθυστερημένη	 διαφοροποίηση	 των	 χον
δροκυττάρων).	 Βιοχημικά	παρατηρείται	 υπερα
σβεστιαιμία,	 υποφωσφοραιμία,	 φυσιολογικά	 ή	
ελαφρώς	χαμηλά	επίπεδα	ΡΤη	στο	αίμα,	φωσφα

τουρία	και	αυξημένη	ή	οριακά	αυξημένη	νεφρογε
νής	cαΜΡ	(νcAMP)	ούρων.5,58	Οφείλεται	σε	ετε
ρόζυγες	ενεργοποιές	μεταλλάξεις	του	υποδοχέα	
της	 ΡΤη	ή	 της	 ΡΤηrΡ	 (PTHR1).5,58	παθογενετικά	
αποτελεί	το	«είδωλο	στον	καθρέπτη»	της	νόσου	
του	Blomstrand.

5. Επίλογος 

συνοψίζοντας,	 τεράστιος	 αριθμός	 γνώσεων	
προσετέθη	 την	 τελευταία,	 κυρίως,	 10ετία	 ως	
προς	 τους	 πολύπλοκους	 μηχανισμούς	 που	 διέ
πουν	την	ομοιοστασία	του	φωσφόρου,	του	πολύ	
σημαντικού	αυτού	στοιχείου	για	τον	οργανισμό.	
επιπλέον	προσδιορίστηκαν,	εν	πολλοίς,	οι	υπεύ
θυνες	γονιδιακές	μεταλλάξεις	των	γενετικών	δια
ταραχών	που	σχετίζονται	με	διαταραχές	του	με
ταβολισμού	του	φωσφόρου.	Όλες	αυτές	οι	γνώ
σεις	βοήθησαν	σημαντικά	στην	καλύτερη	αντιμε
τώπιση	των	διαταραχών	αυτών	και	συνετέλεσαν	
στην	εισαγωγή	και	θεραπευτική	εφαρμογή	νέων	
φαρμακευτικών	ουσιών	όπως	είναι	τα	ασβεστιο
μιμητικά	και	ασβεστιολυτικά.	Το	μέλλον	προβλέ
πεται	ευοίωνο	με	την	ανάπτυξη	και	άλλων	νέων	
θεραπευτικών	τεχνικών	που	αναμένεται	να	έχουν	
εφαρμογή	όχι	μόνο	στις	διαταραχές	της	ομοιστα
σίας	του	φωσφόρου	αλλά	και	σε	άλλες	ανεξάρτη
τες	νόσους	ή	παθήσεις.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αντιμικροβιακή θεραπεία μπορεί να εί-
ναι «στοχευμένη» ή «εμπειρική». Και στις δύο περιπτώ-
σεις οι στόχοι είναι κοινοί: (α) η ανάγκη σωστής θερα-
πευτικής των λοιμώξεων χρησιμοποιώντας το καλύτερο 
για την κάθε περίπτωση αντιμικροβιακό, στη σωστή 
δόση και διάρκεια θεραπείας, με μειωμένη επίπτωση 
ανεπιθύμητων ενεργειών και τοξικότητας, (β) η αποφυ-
γή της επικράτησης ανθεκτικών στελεχών μικροοργανι-
σμών και (γ) η προσφορά υπηρεσιών υγείας με λογικό 
κόστος. Για τον «ιδανικό» σχεδιασμό της αντιμικροβια-
κής θεραπείας πρέπει: (α) να έχει επιτευχθεί απομόνω-
ση και ταυτοποίηση του παθογόνου μικροοργανισμού 
και να έχει προσδιοριστεί η in vitro ευαισθησία του στα 
αντιμικροβιακά, (β) να υπάρχουν επαρκείς γνώσεις 
φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής των αντιμι-
κροβιακών, και (γ) να υπάρχει η δυνατότητα προσδιο-
ρισμού των επιπέδων ορισμένων αντιμικροβιακών στο 
αίμα. Σημαντικοί παράγοντες του ξενιστή της λοίμωξης, 
οι οποίοι είναι δυνατόν να επηρεάζουν τόσο την αποτε-
λεσματικότητα όσο και την τοξικότητα των αντιμικροβι-
ακών, είναι η ηλικία, η ύπαρξη ή μη ανοσοκαταστολής, 
η εστία της λοίμωξης, η νεφρική και η ηπατική λειτουρ-
γία, η εγκυμοσύνη, η ύπαρξη γενετικών ή μεταβολικών 
διαταραχών και το ιστορικό ανεπιθύμητων ενεργειών 
μετά από λήψη αντιμικροβιακών. Είναι επίσης σημα-
ντικό να γνωρίζουμε αν στον ασθενή έχουν χορηγηθεί 
αντιμικροβιακά (και ποια) το τελευταίο τρίμηνο. Στην 
παρούσα ανασκόπηση γίνεται βραχεία αναφορά σε όλες 
τις παραπάνω συνιστώσες της ορθολογικής επιλογής της 
αντιμικροβιακής θεραπείας.

Principles of antimicrobial 
chemotherapy 
in every-day 
clinical practice

A. Pefanis

Department of Medicine, “Sotiria” General and Chest 
Diseases Hospital of Athens, Athens, Greece

ABSTRACT Antimicrobial chemotherapy could be “tar-
geted” or “empiric”. In both instances the aims are com-
mon: (a) the need for appropriate anti-infective therapy 
by using the proper, in each case, antibiotic, in adequate 
dosing regimes and duration of treatment, with mini-
mum adverse reactions and toxicity, (b) the prevention 
of emergence of resistance and (c) to provide health care 
services with reasonable cost. For the “ideal” selection of 
antimicrobial regimen it is obviously important to iso-
late, identify, and determine the sensitivity profile of the 
microbial pathogen. Sufficient knowledge of pharma-
cokinetics and pharmacodynamics of the antimicrobial 
agents is also important. Finally, the ability of the labora-
tory to determine serum levels of certain antimicrobials is 
desirable. However, optimal therapy is impossible unless 
we also consider a number of host factors, such as age, 
the presence of immunοsuppression, the site of infection, 
the renal and liver function, pregnancy, and genetic and 
metabolic abnormalities that may influence the efficacy 
and toxicity of antimicrobial agents. It is also important 
to know (a) the history of previous adverse reactions to 
antimicrobial agents, and (b) whether or not antibiotics 
(and which ones) have been prescribed to the patient, 
for any reason, in the previous three months. The aim 
of the present review is to discuss in brief all the above 
mentioned topics.
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1. Αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία

η	αντιμικροβιακή	θεραπεία	στην	καθ’	ημέρα	ια
τρική	πράξη	μπορεί	να	είναι	«στοχευμένη»	εφό
σον	απομονωθεί	παθογόνος	μικροοργανισμός	και	
διευκρινιστεί	η	ευαισθησία	του	στα	αντιμικροβι
ακά	ή	 «εμπειρική»	 εφόσον	 τελικά	 δεν	βρεθεί	 το	
παθογόνο.	και	στις	δύο	όμως	περιπτώσεις	μέχρι	
τη	 λήψη	 του	 αποτελέσματος	 των	 καλλιεργειών	
η	αρχική	θεραπευτική	απόφαση	είναι	εμπειρική.	
συγχρόνως	όμως	πρέπει	να	είναι	και	ορθολογική.	
και	στις	δύο	περιπτώσεις	οι	στόχοι	είναι	κοινοί:	
(α)	η	ανάγκη	σωστής	θεραπευτικής	των	λοιμώ
ξεων	 χρησιμοποιώντας	 το	 καλύτερο	 διαθέσιμο	
για	 την	 κάθε	 περίπτωση	 αντιμικροβιακό,	 στη	
σωστή	δόση	και	διάρκεια	θεραπείας,	με	μειωμένη	
επίπτωση	 ανεπιθύμητων	 ενεργειών	 και	 τοξικό
τητας,	(β)	η	αποφυγή	της	επικράτησης	ανθεκτι
κών	στελεχών	μικροοργανισμών	ή	η	μείωση	των	
ήδη	επικρατούντων	τόσο	στην	κοινότητα	όσο	και	
στο	νοσοκομειακό	περιβάλλον,	και	(γ)	η	«ιδανική»	
προσφορά	υπηρεσιών	υγείας	με	λογικό	κόστος.

για	 τον	 «ιδανικό»	 σχεδιασμό	 της	 αντιμικροβι
ακής	 θεραπείας	 πρέπει:	 (α)	 να	 έχει	 επιτευχθεί	
απομόνωση	 και	 ταυτοποίηση	 του	 παθογόνου	
μικροοργανισμού	και	 να	 έχει	προσδιοριστεί	η	 in 
vitro	ευαισθησία	του	στα	αντιμικροβιακά,	(β)	να	
υπάρχουν	 επαρκείς	 γνώσεις	 φαρμακοκινητικής	
και	φαρμακοδυναμικής	των	αντιμικροβιακών,	και	
(γ)	να	υπάρχει	η	δυνατότητα	προσδιορισμού	των	
επιπέδων	ορισμένων	αντιμικροβιακών	(αμινογλυ
κοσίδες,	βανκομυκίνη)	στο	αίμα.1,2	επίσης	σημα
ντικές	είναι	η	επιλογή	του	λιγότερου	τοξικού	και	
του	λιγότερο	ακριβού	αντιμικροβιακού.

1.1.  Απομόνωση και ταυτοποίηση 
του παθογόνου αιτίου

	 γίνεται	με	τη	σωστή	λήψη	αξιόπιστων	καλλι
εργειών	από	το	αίμα	και	από	κάθε	πιθανή	εστία	
λοίμωξης	 στον	πάσχοντα.	η	 άμεση	 κατά	Gram	
χρώση	στο	υλικό	 της	 καλλιέργειας,	 βοηθά	στην	
ταχεία	λήψη	αποφάσεων	για	την	επιλογή	αντιμι
κροβιακού,	εν	αναμονή	του	αποτελέσματος	των	
καλλιεργειών.	επί	παραδείγματι,	η	διάγνωση	της	
πνευμονίας	από	Streptococcus pneumonia	μπορεί	
να	γίνει	αξιόπιστα	με	τη	Gram	χρώση	των	πτυέ

λων,	ενώ	συχνά	ο	μικροοργανισμός	αυτός	λόγω	
καθυστέρησης	 στην	 αποστολή	 του	 δείγματος	
στο	 εργαστήριο	 ή/και	προηγηθείσας	 χορήγησης	
αντιμικροβιακών,	δεν	αναπτύσσεται	τελικά	στις	
καλλιέργειες.	επίσης,	η	ανεύρεση	έστω	και	ενός	
μικροοργανισμού	στην	απλή	εξέταση	ούρων,	με	
καταδυτικό	φακό,	θέτει	τη	διάγνωση	ουρολοίμω
ξης	 γιατί	αντιστοιχεί	ποσοτικά	σε	∼105	CFU/mL	
ούρων.	

1.2.  Προσδιορισμός in vitro της ευαισθησίας 
του απομονωθέντος παθογόνου 
στα αντιμικροβιακά

πέραν	του	κοινώς	χρησιμοποιούμενου	«αντιβιο
γράμματος»,	η	 ιδανική	αντιμικροβιακή	θεραπεία	
(ιδιαίτερα	 για	 λοιμώξεις	 όπως	 η	 ενδοκαρδίτιδα,	
η	μηνιγγίτιδα	και	η	οστεομυελίτιδα)	απαιτεί	τον	
ακριβή	προσδιορισμό	των	ελαχίστων	ανασταλτι
κών	(MIC)	και	ενίοτε	των	ελαχίστων	μικροβιοκτό
νων	πυκνοτήτων	(MBC)	των	παθογόνων	(βλέπε	
1.4.,	στη	συνέχεια).

1.3. Φαρμακοκινητική 

η	επιτυχημένη	αντιμικροβιακή	θεραπεία	εξαρ
τάται	από	την	ικανότητα	της	χορηγούμενης	ουσί
ας	να	συγκεντρώνεται	στην	εστία	της	λοίμωξης,	
π.χ.	οστά,	προστάτης,	ενυ.	επομένως,	το	αντι
μικροβιακό	πρέπει	να	επιλέγεται	ανάλογα	με	την	
εστία	της	λοίμωξης	και	την	αντίστοιχη	φαρμακο
κινητική	του	σε	αυτή.	Όσον	αφορά	στον	προσδι
ορισμό	των	επιπέδων	των	αντιμικροβιακών	στο	
αίμα,	αυτός	αφορά	κυρίως	στα	δυνητικώς	τοξικά	
αντιμικροβιακά,	 όπως	 είναι	 οι	 αμινογλυκοσίδες	
και	η	βανκομυκίνη,	για	την	αποφυγή	νεφροτοξι
κότητας	ή/και	ωτοτοξικότητας.	Έχει	επίσης	ση
μασία	σε	σοβαρά	πάσχοντες	ασθενείς,	ιδιαίτερα	
αν	συνυπάρχει	νεφρική	ανεπάρκεια,	για	την	απο
φυγή	τοξικότητας.

1.4. Φαρμακοδυναμική3 

η	φαρμακοδυναμική	μελετά	τις	σχέσεις	μεταξύ	
των	συγκεντρώσεων	του	φαρμάκου	στο	αίμα	και	
του	θεραπευτικού	ή	τοξικού	αποτελέσματος.	Με	
απλά	λόγια	η	φαρμακοδυναμική	μελετά	«τι	κάνει	
το	 φάρμακο	 μέσα	 στον	 οργανισμό».	 ειδικότερα	
για	 τα	αντιμικροβιακά,	 η	φαρμακοδυναμική	πε
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ριγράφει	 την	 αντιμικροβιακή	 δράση	 στην	 εστία	
της	λοίμωξης,	δηλαδή	τις	αλληλεπιδράσεις	μετα
ξύ	φαρμάκου	και	μικροβιακών	κυττάρων	κατά	τη	
διάρκεια	του	χρόνου,	στις	συνθήκες	που	καθορί
ζουν	οι	φαρμακοκινητικές	 ιδιότητες	του	φαρμά
κου.	

η	 in vitro	 αντιμικροβιακή	 δραστικότητα	 του	
αντιμικροβιακού	χαρακτηρίζεται	από	δύο	σημα
ντικές	παραμέτρους,	την	ελάχιστη	ανασταλτική	
πυκνότητα	(MIC)	και	την	ελάχιστη	μικροβιοκτόνο	
πυκνότητα	(MΒC).	Ως	MIC	ορίζεται	η	μικρότερη	
πυκνότητα	του	αντιμικροβιακού	που	αναστέλλει	
την	ανάπτυξη	του	μικροοργανισμού	στα	θρεπτικά	
υλικά.	Ως	MΒC	ορίζεται	η	μικρότερη	πυκνότητα	
του	αντιμικροβιακού	που	θανατώνει	τον	μικροορ
γανισμό	 (μείωση	 των	 ζώντων	 μικροοργανισμών	
κατά	99,9%	ή	κατά	3log10	της	αρχικής	πυκνότη
τας	αυτών).	είναι	δυνατόν	όμως	οι	τιμές	των	MIC	
και	MΒC	να	προδικάσουν	το	κλινικό	αποτέλεσμα	
της	θεραπείας;	αν	ληφθεί	υπόψη	ότι:	 (α)	αυτές	
προσδιορίζονται	 μετά	 από	 ολονύκτια	 επώαση	
και	 επομένως	 δείχνουν	 τι	 συμβαίνει	 σε	 μία	 συ
γκεκριμένη	χρονική	στιγμή,	(β)	οι	μικροοργανισμοί	
αναπτύσσονται	αεροβίως	σε	υλικά	που	δεν	πε
ριέχουν	πρωτεΐνες	και	έχουν	pH	7,2,	(γ)	η	συγκέ
ντρωση	του	αντιμικροβιακού	είναι	σταθερή,	(δ)	η	
πυκνότητα	 των	 μικροοργανισμών	 είναι	 καθορι
σμένη	∼	 (105	CFU/mL)	και	(ε)	οι	μικροοργανισμοί	
βρίσκονται	 σε	 εκθετική	 φάση	 ανάπτυξης,	 γίνε
ται	αντιληπτό	ότι	οι	in vitro	συνθήκες	διαφέρουν	
σημαντικά	από	τις	 in vivo	 συνθήκες.	 εντούτοις,	
στην	πράξη	 οι	 τιμές	 της	MIC	 και	 της	MBC	πο
λύ	συχνά	προδικάζουν	την	κλινική	ανταπόκριση	
της	 λοίμωξης	 στο	 χορηγούμενο	αντιμικροβιακό.	
αντιμικροβιακά	 με	 MBC	 ίση	 ή	 λίγο	 υψηλότερη	
από	την	MIC	(με	την	προϋπόθεση	ότι	και	οι	δύο	
τιμές	είναι	μικρότερες	από	το	όριο	ευαισθησίας	
–	breakpoint)	θεωρούνται	βακτηριοκτόνα	(πίν.	1),	
ενώ	αυτά	με	MBC	πολύ	υψηλότερη	από	την	MIC	
θεωρούνται	βακτηριοστατικά.	

Ορισμένα	αντιμικροβιακά	είναι	τόσο	πιο	απο
τελεσματικά	όσο	μεγαλύτερο	είναι	το	χρονικό	δι
άστημα	που	οι	συγκεντρώσεις	τους	στο	αίμα	ή	
τους	ιστούς	είναι	μεγαλύτερες	από	την	MIC.	Τα	
αντιμικροβιακά	αυτά	(πίν.	2)	θεωρούμε	ότι	έχουν	
χρονοεξαρτώμενη	 (timedependent)	 αντιμικρο

βιακή	 δράση	 και	 επομένως	 πρέπει	 να	 ακολου
θούνται	 δοσολογικά	σχήματα	στα	 οποία	 μικρές	
δόσεις	 χορηγούνται	 σε	 συχνά	 χρονικά	 διαστή
ματα	 ή	 να	 επιλέγονται	φάρμακα	 με	 μακρύ	 Τ1/2.	
Aποτελεσματικά	δοσολογικά	σχήματα	είναι	αυτά	
που	επιτυγχάνουν	στάθμες	στο	αίμα,	υψηλότε
ρες	της	MIC,	για	τουλάχιστον	50%	(το	ποσοστό	
μπορεί	 να	διαφέρει	από	φάρμακο	σε	φάρμακο)	
του	 χρόνου	που	 μεσολαβεί	 της	 χορήγησης	 των	
δόσεων.	 γι’	 αυτά	 τα	 αντιμικροβιακά	 η	παράμε
τρος	«χρόνος	που	η	στάθμη	του	φαρμάκου	πα
ραμένει	υψηλότερη	της	MIC»	(Τ>MIC)	καθορίζει	
το	αποτελεσματικότερο	φάρμακο.	 γενικά	 ισχύει	
ότι	όσο	μεγαλύτερο	ποσοστό	(ιδανικά	100%)	του	
μεσοδιαστήματος	των	δόσεων	οι	συγκεντρώσεις	
παραμένουν	ανώτερες	της	MIC,	τόσο	πιο	αποτε
λεσματικό	είναι	το	φάρμακο.

αντιθέτως,	υπάρχουν	αντιμικροβιακά	που	εί
ναι	 πιο	 αποτελεσματικά	 όταν	 χορηγούνται	 σε	
υψηλές	δόσεις	 (με	αποτέλεσμα	να	επιτυγχάνο
νται	υψηλές	συγκεντρώσεις),	ενώ	το	χρονικό	δι
άστημα	που	οι	συγκεντρώσεις	τους	παραμένουν	

Πίνακας 1.	Bακτηριοκτόνα	αντιμικροβιακά

Bακτηριοκτόνα Bακτηριοκτόνα έναντι ορισμένων 
μόνο μικροοργανισμών

βλακτάμες Χλωραμφαινικόλη
αμινογλυκοσίδες λινεζολίδη
κινολόνες κοτριμοξαζόλη
γλυκοπεπτίδια
Μετρονιδαζόλη
Ριφαμπικίνη

Πίνακας 2.	Φαρμακοδυναμική	των	αντιμικροβιακών

Χρονοεξαρτώμενη (time-dependent) αντιμικροβιακή  δράση
–	βλακτάμες
–	Μακρολίδες
–	κλινδαμυκίνη
–	γλυκοπεπτίδια
–	Οξαζολιδινόνες
–	γλυκυκυκλίνες

Δοσοεξαρτώμενη (concentration-dependent)  αντιμικροβιακή δράση
–	αμινογλυκοσίδες
–	κινολόνες
–	Μετρονιδαζόλη
–	κετολίδες
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μεγαλύτερες	από	την	MIC	δεν	έχει	ιδιαίτερη	ση
μασία.	Τα	αντιμικροβιακά	αυτά	(πίν.	2)	θεωρού
με	 ότι	 έχουν	 δοσοεξαρτώμενη	 (concentration
dependent)	 αντιμικροβιακή	 δράση.	 επομένως,	
όσο	υψηλότερη	είναι	η	Cmax	τόσο	μεγαλύτερη	
και	 ταχύτερη	 είναι	 η	 βακτηριοκτόνος	 δράση.	
αυτό	έχει	αποδειχθεί	και	στην	κλινική	πράξη	με	
τις	 αμινογλυκοσίδες	 όπου	 αποτελεσματικότε
ρα	είναι	τα	δοσολογικά	σχήματα	που	χορηγούν	
εφάπαξ	όλη	την	ημερήσια	δόση.	η	κύρια	φαρμα
κοκινητική/φαρμακοδυναμική	 παράμετρος	 που	
σχετίζεται	με	τη	δραστικότητα	αυτών	των	αντι
μικροβιακών	είναι	οι	λόγοι	AUC24	/MIC	και	Cmax/
MIC.	 για	 το	 καλύτερο	 κλινικό	 και	 μικροβιολογι
κό	 αποτέλεσμα	πρέπει:	 AUC24/MIC>25–35	 για	
τον	S. aureus	 και	 τον	S. pneumonia,	 και	AUC24/
MIC>100–125	 για	 τα	 Gramαρνητικά,	 ενώ	 η	
Cmax/MIC	πρέπει	να	υπερβαίνει	το	10–12.	

Οι	 πληροφορίες	 αυτές	 είναι	 σημαντικές	 για	
τον	σχεδιασμό	των	δοσολογικών	σχημάτων	στις	
κλινικές	 δοκιμές	φάσης	 ΙΙ/ΙΙΙ,	 καθώς	 επίσης	 και	
για	τον	περιορισμό	της	ανάπτυξης	ανθεκτικών	
στελεχών	μικροοργανισμών.	από	φαρμακοδυνα
μική	άποψη,	ο	κύριος	παράγοντας	που	σχετίζε
ται	με	την	ανάπτυξη	αντοχής	είναι	η	έκθεση	των	
μικροοργανισμών	 σε	 υποθεραπευτικές	 συγκε
ντρώσεις	αντιμικροβιακών,	 για	παρατεταμένες	
περιόδους.4	

Μια	 νέα	 παράμετρος	 ευαισθησίας	 στα	 αντι
μικροβιακά	 είναι	 η	 συγκέντρωση	 πρόληψης	
ανάπτυξης	 ανθεκτικών	 στελεχών	 (mutation	
prevention	 concentration,	 MPC).5	 Ως	 MPC	 ορί
ζεται	η	ελαχίστη	συγκέντρωση	του	αντιμικροβι
ακού	 που	 εμποδίζει	 την	 ανάπτυξη	 ανθεκτικών	
στελεχών,	μέσα	σε	πυκνά	ενοφθαλμίσματα	(1010	
CFU/mL)	μικροοργανισμών.	Το	πλεονέκτημά	της	
είναι	ότι	εκτιμά	τόσο	τη	δραστικότητα	ενός	αντι
μικροβιακού	όσο	και	την	ικανότητά	του	να	προ
λαμβάνει	 της	 ανάπτυξη	αντοχής.	Όσον	 αφορά	
στις	νεότερες	κινολόνες,	η	MPC	είναι	4–10	φορές	
ανώτερη	της	MIC.	είναι	ευνόητο	ότι	όσο	πιο	κο
ντά	στην	MIC	βρίσκεται	η	MPC,	τόσο	πιο	ισχυρό	
είναι	το	αντιμικροβιακό.

συμπερασματικά,	φαίνεται	ότι	η	 ιδανική	χρή
ση	των	αντιμικροβιακών	με	σκοπό	αφενός	την	

ελαχιστοποίηση	του	κινδύνου	ανάπτυξης	αντο
χής	και	αφετέρου	τη	μεγιστοποίηση	της	κλινικής	
αποτελεσματικότητας,	πρέπει	να	στηρίζεται	σε	
φαρμακοκινητικές/φαρμακοδυναμικές	 παραμέ
τρους.	Όσον	αφορά	στις	βλακτάμες,	τις	μακρο
λίδες,	την	κλινδαμυκίνη	και	τη	λινεζολίδη,	οι	συ
γκεντρώσεις	του	ελευθέρου	φαρμάκου	στον	ορό	
πρέπει	να	είναι	ανώτερες	της	MIC	για	τουλάχι
στον	40–50%	του	μεσοδιαστήματος	των	δόσεων.	
Όσον	 αφορά	 στις	 κινολόνες,	 τιμές	 της	 AUC24/
MIC>100	ή	της	Cmax/MIC>8	είναι	απαραίτητες	
για	την	πρόληψη	ανάπτυξης	αντοχής	από	την	P. 
aeruginosa	ή	άλλα	Gram	(–)	βακτηρίδια,	ενώ	για	
τις	 αμινογλυκοσίδες	 είναι	 απαραίτητο	 να	 επι
τυγχάνονται	 υψηλές	 μέγιστες	 συγκεντρώσεις.	
για	την	πρόληψη	της	αντοχής,	 είναι	σημαντικό	
για	τα	αντιμικροβιακά	να	χρησιμοποιούνται	κα
τά	τέτοιο	τρόπο	ώστε	να	φονεύουν	τους	μικρο
οργανισμούς	 πολύ	 γρήγορα	 και	 να	 διατηρούν	
συγκεντρώσεις	 ανώτερες	 της	 MIC	 για	 μεγάλο	
χρονικό	διάστημα.	αυτό	μπορεί	να	επιτευχθεί	με	
τη	χορήγηση	υψηλών	δόσεων	για	βραχέα	όμως	
χρονικά	διαστήματα.6–9

1.5.  Επιλογή του λιγότερο τοξικού 
αντιμικροβιακού

είναι	γνωστή	η	νεφροτοξικότητα	και	η	ωτοτο
ξικότητα	των	αμινογλυκοσιδών,	η	νεφροτοξικό
τητα	της	βανκομυκίνης	και	της	αμφοτερικίνης	Β,	
και	η	ηπατοτοξικότητα	της	 ισονιαζίδης	και	της	
ριφαμπικίνης.	 επομένως,	 εφόσον	από	το	αντι
βιόγραμμα	 υπάρχει	 δυνατότητα	 επιλογής,	 σε	
συνδυασμό	 με	 την	 απαιτούμενη	 φαρμακοκινη
τική,	πρέπει	 να	προτιμώνται	 τα	ασφαλέστερα	
αντιβιοτικά.

Μερικές	 φορές	 μπορεί	 να	 μην	 υπάρχουν	 οι	
προϋποθέσεις	 για	 την	 εφαρμογή	 «ιδεώδους»	
αντιμικροβιακής	θεραπείας,	ενώ	ακόμη	και	όταν	
αυτές	υπάρχουν	ο	ασθενής	είναι	σηπτικός	και	η	
έναρξη	θεραπείας	επείγει.	Τότε	πρέπει	να	εφαρ
μόζεται	εμπειρική,	ορθολογική	θεραπεία,	αφού	
όμως	ληφθούν	πρώτα	καλλιέργειες.	η	 εμπειρι
κή,	 ορθολογική	θεραπεία	βασίζεται	στη	 γνώση	
των	 φυσιολογικών	 χλωρίδων	 και	 της	 αντοχής	
των	μικροοργανισμών	που	επικρατούν	στο	νο
σοκομειακό	περιβάλλον,	 καθώς	 και	 σε	 γνώσεις	
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φαρμακοκινητικήςφαρμακοδυναμικής.	 επίσης,	
είναι	σημαντικό	 να	γνωρίζουμε	τα	αντιμικροβι
ακά	που	έχει,	τυχόν,	λάβει	ο	ασθενής	το	προη
γούμενο	τρίμηνο.

στη	θεραπευτική	των	λοιμώξεων	είτε	εφαρμό
ζεται	 «στοχευμένη»	 είτε	 «εμπειρική»	 θεραπεία,	
μεγάλη	 σημασία	 έχουν	 και	 τα	 ακόλουθα:	 (α)	 η	
προσεκτική	και	λεπτομερής	λήψη	του	ιστορικού	
που	 οδηγεί	 στην	 αναγνώριση	 τυπικών	 κλινικών	
εικόνων,	(β)	η	προσεκτική,	αλλά	και	συχνή,	φυσι
κή	εξέταση	για	την	τυχόν	ανεύρεση	παθογνωμο
νικών	σημείων	που	κατευθύνουν	στον	παθογόνο	
μικροοργανισμό,	 (γ)	η	προέλευση	της	 λοίμωξης,	
δηλαδή	από	την	κοινότητα	ή	από	το	νοσοκομείο	
(ως	 «νοσοκομειακή»	 χαρακτηρίζεται	 η	 λοίμωξη	
που	εκδηλώνεται	μετά	από	τις	πρώτες	48	ώρες	
νοσηλείας),	(δ)	η	διαφύλαξη	των	αντιμικροβιακών	
από	 την	 ανάπτυξη	 αντοχής,	 όπως	 και	 η	 δυνα
τότητα	μείωσης	των	επικρατούντων	ποσοστών	
αντοχής.	

η	 πρόληψη	 ανάπτυξης	 αντοχής	 είναι,	 παρά	
τα	 αντιθέτως	 υποστηριζόμενα	 από	 πολλούς,	
εφικτή	και	πρέπει	 να	βασίζεται	στην,	 κατά	το	
δυνατόν,	 επιλογή	 παλαιότερων	 αντιμικροβια
κών	 για	 τις	 λοιμώξεις	 της	 κοινότητας,	 σε	 νο
σηλευόμενους	 ή	 μη	 ασθενείς,	 όπως	 και	 για	 τις	
νοσοκομειακές	λοιμώξεις	ήπιας	ή	μέτριας	βαρύ
τητας.	 στην	πρόληψη	της	ανάπτυξης	αντοχής	
συντελεί	επίσης	η	χορήγηση	των	μεγίστων	επι
τρεπομένων	δόσεων	για	το	βραχύτερο,	κατά	το	
δυνατόν,	 χρονικό	διάστημα.	 επίσης,	πρέπει	 να	
λαμβάνεται	 υπόψη	η	πιθανότητα	 διασταυρού
μενης	αντοχής	μεταξύ	διαφορετικών	ομάδων	ή	
κλάσεων	αντιμικροβιακών.	επί	παραδείγματι,	η	
ανάπτυξη	αντοχής	σε	κεφαλοσπορίνη	γ΄	ή	δ΄	γε
νεάς	συνεπάγεται	αντοχή	και	στην	α΄	ή	β΄	γενεά.	
επίσης,	ανάπτυξη	αντοχής	στις	καρμπαπενέμες	
σημαίνει	συχνά	αντοχή	και	στα	υπόλοιπα	πενικι
λινούχα	και	κεφαλοσπορινούχα	αντιμικροβιακά.	
είναι	 ενδιαφέρον	 ότι	 υποκείμενος	 μηχανισμός	
αντοχής	 που	 βασίζεται	 σε	 διαταραχές	 διαπε
ρατότητας	 των	 αντιβιοτικών	 από	 το	 κυτταρι
κό	τοίχωμα	είναι	δυνατόν	να	προσδίδει	αντοχή	
ταυτόχρονα	σε	διαφορετικές	ομάδες	αντιμικρο
βιακών	π.χ.	κινολόνες	και	βλακτάμες.1	

2.  Παράγοντες του ξενιστή 
που επηρεάζουν τη θεραπεία 
των λοιμώξεων2

είναι	αδύνατον	να	σχεδιασθεί	σωστή	αντιμικρο
βιακή	 αγωγή	 χωρίς	 να	 ληφθούν	 υπόψη	 μερικοί	
σημαντικοί	παράγοντες	 του	 ξενιστή	 της	 λοίμω
ξης,	οι	οποίοι	είναι	δυνατόν	να	επηρεάζουν	τόσο	
την	αποτελεσματικότητα	όσο	και	την	τοξικότητα	
των	αντιμικροβιακών.	αυτοί	κατά	κύριο	λόγο	εί
ναι:

–	H	ύπαρξη	ή	μη	ανοσοκαταστολής

–	H	εστία	της	λοίμωξης

–	H	νεφρική	λειτουργία

–	H	ηπατική	λειτουργία

–	H	ύπαρξη	εγκυμοσύνης

–	H	ηλικία

–		H	 ύπαρξη	 γενετικών	 ή	 μεταβολικών	 διαταρα
χών	και	

–		Tο	ιστορικό	ανεπιθύμητων	ενεργειών	μετά	από	
λήψη	αντιμικροβιακών.

2.1. Ανοσοκαταστολή

Τα	 πολυμορφοπύρηνα	 αποτελούν	 το	 κύριο	
στοιχείο	της	άμυνας	ενός	οργανισμού	έναντι	των	
οξέων	σοβαρών	βακτηριακών	λοιμώξεων.	Ως	εκ	
τούτου,	 στους	 λευκοπενικούς	ασθενείς	 με	 υπο
ψία	σοβαρής	λοίμωξης	είναι	απαραίτητη	η	άμεση	
έναρξη	 θεραπείας	 με	 ευρέος	 φάσματος	 αντιμι
κροβιακά	ή	ενίοτε	με	συνδυασμό	αυτών.	

ασθενείς	 με	 ανεπάρκεια	 της	 χυμικής	 ανοσίας	
(π.χ.	ασθενείς	με	πολλαπλούν	μυέλωμα,	χρονία	
λεμφική	λευχαιμία	κ.ά.)	και	ασθενείς	με	μετεγχει
ρητική	ή	λειτουργική	ασπληνία	(π.χ.	ασθενείς	με	
δρεπανοκυτταρική	 αναιμία)	 πρέπει	 να	 λαμβά
νουν	εμπειρική	θεραπεία	που	να	καλύπτει	μικρο
οργανισμούς	με	κάψα,	όπως	ο	πνευμονιόκοκκος.

2.2. Η εστία της λοίμωξης

η	 εντόπιση	 της	 εστίας	 της	 λοίμωξης	 παίζει	
σημαντικό	ρόλο	όχι	μόνο	στην	επιλογή	του	αντι
μικροβιακού,	 αλλά	 και	 στην	 επιλογή	 της	 δόσης	
και	 της	 οδού	 χορήγησης.2	 Ο	 λόγος	 είναι,	 όπως	
προαναφέρθηκε,	ότι	για	να	επιτύχει	η	θεραπεία	
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πρέπει	 το	 αντιμικροβιακό	 να	 επιτυγχάνει	 στην	
εστία	της	λοίμωξης	ικανοποιητική	συγκέντρωση,	
η	οποία	πρέπει	να	υπερβαίνει	την	MIC	του	υπευ
θύνου	για	τη	λοίμωξη	μικροοργανισμού.	παρόλο	
ότι	αυτό	δεν	 επιτυγχάνεται	πάντα,	η	θεραπεία	
συνήθως	 είναι	 αποτελεσματική,	 υπό	 την	προϋ
πόθεση	ότι	ο	ασθενής	δεν	είναι	ανοσοκατασταλ
μένος.	εάν	ο	ασθενής	είναι	ανοσοκατασταλμένος,	
ή	έχει	απειλούσα	τη	ζωή	λοίμωξη,	το	αντιμικρο
βιακό	πρέπει	να	επιτυγχάνει	βακτηριοκτόνες	(δη
λάδη	ίσες	ή	μεγαλύτερες	συγκεντρώσεις	από	την	
MΒC)	στην	εστία	της	λοίμωξης.	σε	περιπτώσεις	
βακτηριαιμίας	κύριος	καθοριστικός	παράγοντας	
είναι	 η	 συγκέντρωση	 του	αντιμικροβιακού	στον	
ορό,	 ενώ	 σε	 όλες	 τις	 άλλες	περιπτώσεις	 σημα
ντικό	ρόλο	παίζει	η	συγκέντρωσή	του	στους	πά
σχοντες	ιστούς.	υπάρχουν	αντιμικροβιακά,	όπως	
π.χ.	 η	αζιθρομυκίνη,	 τα	 οποία	 ενώ	 έχουν	πολύ	
χαμηλές	συγκεντρώσεις	στον	ορό,	επιτυγχάνουν	
υψηλές	και	παρατεταμένες	ιστικές	ή	και	ενδοκυτ
τάριες	συγκεντρώσεις.

κύριες	λοιμώξεις	στις	οποίες	τα	προβλήματα	
φαρμακοκινητικής	 στους	 ιστούς	 δυσχεραίνουν	
τη	θεραπεία	είναι	η	ενδοκαρδίτιδα,	η	οστεομυε
λίτιδα,	 η	 προστατίτιδα,	 η	 ενδοφθαλμίτιδα,	 τα	
αποστήματα	και	οι	λοιμώξεις	του	κεντρικού	νευ
ρικού	συστήματος	 (κνσ).	ειδικά	στην	ενδοκαρ
δίτιδα	 παίζει	 ρόλο	 ακόμη	 και	 η	 κατανομή	 του	
αντιμικροβιακού	 στην	 εκβλάστηση.	 υπάρχουν	
αντιμικροβιακά	που	διαχέονται	ομότιμα	στην	εκ
βλάστηση	και	άλλα	που	παραμένουν	μόνο	στην	
περιφέρειά	της,	με	αποτέλεσμα	μειωμένη	απο
τελεσματικότητα	των	τελευταίων.	Τα	λιπόφιλα	
αντιμικροβιακά	(χλωραμφαινικόλη,	ριφαμπικίνη,	
τριμεθοπρίμη,	ισονιαζίδη)	διέρχονται	με	μεγαλύ
τερη	 ευκολία	 από	 μεμβράνες.	 στη	 μηνιγγίτιδα,	
τα	 αντιμικροβιακά	 αυτά	 έχουν	 την	 ικανότητα	
να	 περνούν	 με	 ευκολία	 τον	 αιματοεγκεφαλικό	
φραγμό	 και	 να	 επιτυγχάνουν	 ικανοποιητικές	
συγκεντρώσεις	στο	κνσ,	σε	αντίθεση	με	τις	αμι
νογλυκοσίδες	που	είναι	 ιονισμένα	μόρια	και	δύ
σκολα	 διέρχονται	 τον	φραγμό	 (με	 εξαίρεση	 τα	
νεογνά).10	στην	οστεομυελίτιδα	και	την	προστα
τίτιδα,	οι	κινολόνες	και	η	κοτριμοξαζόλη	είναι	τα	
αντιμικροβιακά	που	επιτυγχάνουν	τις	υψηλότε
ρες	συγκεντρώσεις	στους	πάσχοντες	 ιστούς.	η	

μετρονιδαζόλη,	η	κλινδαμυκίνη	και	οι	 κινολόνες	
εισέρχονται	εύκολα	σε	αποστηματικές	κοιλότη
τες.	αντιθέτως,	οι	αμινογλυκοσίδες	αδρανοποι
ούνται	στο	χαμηλό	pH	του	αποστήματος.	Ένας	
άλλος	 σημαντικός	παράγοντας	 είναι	 η	 ύπαρξη	
ξένων	σωμάτων	ή	προθέσεων.	Οι	λοιμώξεις	των	
προθέσεων	απαιτούν	συνήθως,	εκτός	της	αντι
μικροβιακής	αγωγής,	και	την	αφαίρεση	του	ξέ
νου	σώματος.	

στον	πίνακα	 3	φαίνεται	 η	 ικανότητα	 διαφό
ρων	 αντιμικροβιακών	 να	 εισέρχονται	 στο	 κνσ	
όταν	υπάρχει	λοίμωξη,	ενώ	στον	πίνακα	4	φαί
νονται	οι	συγκεντρώσεις	διαφόρων	αντιμικροβι
ακών	στο	αναπνευστικό	σύστημα,	ως	εκατοστι
αία	αναλογία	σε	σύγκριση	με	τις	συγκεντρώσεις	
στο	πλάσμα.

Πίνακας 3.	 αντιμικροβιακά	 και	 αντιιικά	που	 επιτυγχάνουν	 θεραπευτικές	
συγκεντρώσεις	στο	ενυ	(συνήθως	≥10×MBC)	(τροποποιημένο	από	τη	βιβλ.	
παρ.	10)

αμπικιλίνη Μετρονιδαζόλη ακυκλοβίρη

πενικιλίνη	G1 κοτριμοξαζόλη Φοσκαρνέτ

Οξακιλίνη Βανκομυκίνη3 γκανσικλοβίρη

κεφεπίμη Φλουκοναζόλη σταβουντίνη

κεφοταξίμη Φλουκυτοσίνη Διδανοσίδη

κεφτριαξόνη Ισονιαζίδη Ζαλσιταμπίνη

κεφταζιντίμη Ριφαμπικίνη Ζιντοβουδίνη

Ιμιπενέμη πυραζιναμίδη Χλωραμφαινικόλη

Μεροπενέμη κυκλοσερίνη

σιπροφλοξασίνη2 λεβοφλοξασίνη

1.	Δεν	χορηγείται	όταν	υπάρχει	ανθεκτικός	πνευμονιόκοκκος
2.		Οι	 συγκεντρώσεις	 που	 επιτυγχάνονται	 δεν	 επαρκούν	 για	 τη	 θεραπεία	
στρεπτοκοκκικών	λοιμώξεων

3.		για	τη	θεραπεία	ανθεκτικών	πνευμονιοκόκκων	απαιτούνται	μεγάλες	δόσεις	
(1	g×3	ή	1	g×4,	IV)

Πίνακας 4.	 συγκέντρωση	 (μg/mL)	 διαφόρων	 αντιμικροβιακών	 στο	 ανα
πνευστικό	(%	αναλογία	σε	σύγκριση	με	το	πλάσμα)

Αντιμικροβιακή   
ουσία

Πτύελα Βλεννογόνος 
βρογχικού
δέντρου

Epithelial 
lining fluid 

(ELF)

Κυψελιδικά 
μακροφάγα

βλακτάμες 5–15 40 25 <10

κινολόνες 70–90 150–200 200–300 ≥900

αζιθρομυκίνη 5–50 200–1000 ≥1000 ≥2000
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2.3. Η ηπατική και η νεφρική λειτουργία

αποτελούν	σημαντικές	παραμέτρους	που	πρέ
πει	 να	 ληφθούν	υπόψη	τόσο	στην	 επιλογή	όσο	
και	 στη	 δοσολογία	 των	 αντιμικροβιακών.	 αυτά	
που	μεταβολίζονται	ή	απεκκρίνονται	κυρίως	από	
το	ήπαρ,	και	ως	εκ	τούτου	απαιτείται	τροποποί
ηση	της	δόσης	τους	επί	ηπατικής	ανεπάρκειας,	
αναφέρονται	στον	πίνακα	5.11,12

Όσον	αφορά	στους	ασθενείς	 με	 νεφρική	ανε
πάρκεια13	 πρέπει	 να	 τονισθεί	 ότι:	 (α)	 η	 αρχική	
δόση	 (δόση	φόρτισης)	 είναι	 η	 ίδια	με	αυτή	που	
δίδεται	σε	ασθενείς	χωρίς	νεφρική	ανεπάρκεια	(η	
προσαρμογή	των	δόσεων,	ανάλογα	με	τη	νεφρική	
λειτουργία,	αφορά	στις	επόμενες	δόσεις,	ήτοι	τις	
δόσεις	συντήρησης)	και	 (β)	η	γνώση	της	κάθαρ
σης	της	κρεατινίνης	(υπολογιζομένης	είτε	άμεσα	
είτε	με	τους	γνωστούς	μαθηματικούς	τύπους)	εί
ναι	απαραίτητη	για	τον	υπολογισμό	της	δόσης	ή	
των	μεσοδιαστημάτων	μεταξύ	των	δόσεων,	αλλά	
η	ιδανική	ρύθμιση	απαιτεί	τη	μέτρηση	των	επιπέ
δων	του	αντιμικροβιακού	στον	ορό.

Ο	υπολογισμός	της	κάθαρσης	κρεατινίνης	(CLcr)	
στους	άνδρες	μπορεί	 να	 γίνει	 με	 τον	 τύπο	που	
εισήγαγαν	οι	Cockcroft	και	Gault:14

CLcr		=		
	[140–ηλικία	σε	έτη]×Ιδανικό	σΒ	σε	kg

												κρεατινίνη	ορού	(mg/dL)×72

η	CLcr	 των	 γυναικών	 αντιστοιχεί	 στο	 85%	 της	
υπολογιζομένης	τιμής,	διόρθωση	απαραίτητη	λό
γω	της	μικρότερης	μάζας	σώματος	των	γυναικών.	

επειδή	ο	μέσος	άνδρας	ζυγίζει	περίπου	70	kg,	ο	
τύπος	μπορεί	να	απλοποιηθεί	ως	ακολούθως,	

CLcr=[140–ηλικία	σε	έτη]/κρεατινίνη	ορού	(mg/dL)

Ο	υπολογισμός	της	CLcr	με	βάση	τους	παραπά
νω	τύπους	μπορεί	να	γίνει	μόνο	αν	η	νεφρική	λει
τουργία	είναι	σταθερή.	Όταν	ο	ασθενής	είναι	ολι

γουρικός	ή	η	κρεατινίνη	ορού	αυξάνει	ταχέως,	η	
CLcr	πρέπει	να	θεωρείται	ότι	είναι	<10	mL/min.15	

η	αναλυτική	αναφορά	σε	όλα	τα	αντιμικροβι
ακά	 ξεφεύγει	 του	 σκοπού	 αυτού	 του	 άρθρου.	
εντούτοις,	περιληπτική	αναφορά	στα	αντιμικρο
βιακά	που	χρειάζονται	ή	δεν	χρειάζονται	τροπο
ποίηση	της	δόσης	τους	επί	νεφρικής	ανεπάρκειας	
παρέχεται	στον	πίνακα	6.	αναλυτικοί	πίνακες	με	

Πίνακας 5.	 αντιμικροβιακά	 και	 αντιιικά	 φάρμακα	 που	 μεταβολίζονται	 ή	
απεκκρίνονται	κυρίως	από	το	ήπαρ	και	ως	εκ	τούτου	απαιτείται	τροποποίηση	
της	δόσης	επί	ηπατικής	ανεπάρκειας11

κεφτριαξόνη Ισονιαζίδη αμπρέναβιρ

κλινδαμυκίνη Ριφαμπικίνη εφαμβιρέζ

Μετρονιδαζόλη Ριφαμπουτίνη Ιντίναβιρ

Ορνιδαζόλη Χλωραμφαινικόλη Ριμανταδίνη

Πίνακας 6.	αντιμικροβιακά	φάρμακα	που	απεκκρίνονται	κυρίως	από	τους	
νεφρούς	και	ως	εκ	τούτου	απαιτείται	τροποποίηση	της	δόσης	επί	νεφρικής		
ανεπάρκειας12,13,15

αντιμικροβιακά	στα	οποία	
		δεν	χρειάζεται	τροποποίηση	
		της	δόσης,	ανεξάρτητα	
		από	τη	νεφρική	λειτουργία

ερυθρομυκίνη	
κλινδαμυκίνη	
Χλωραμφαινικόλη	
Δοξυκυκλίνη	
Δικλοξακιλίνη	
Ριφαμπικίνη	
κεφακλόρη		
κεφτριαξόνη	
Μετρονιδαζόλη	
αμφοτερικίνη	Β*

αντιμικροβιακά	στα	οποία	
		χρειάζεται	τροποποίηση	
		της	δόσης,	ανάλογα	
		με	τον	βαθμό	της	νεφρικής	
		ανεπάρκειας

πενικιλλίνη	G	
αμοξικιλίνη,	αμπικιλίνη	
κεφαλοθίνη,	κεφαλεξίνη	
κεφαμανδόλη,	κεφοξιτίνη	
κεφοταξίμη,	πιπερακιλίνη	
Ισονιαζίδη,	εθαμβουτόλη	
κεφταζιδίμη,	κεφουροξίμη	
κοτριμοξαζόλη	
σιπροφλοξασίνη,	vορφλοξασίνη	
ναλιδιξικό	οξύ

αντιμικροβιακά	στα	οποία	
		χρειάζεται	πολύ	προσεκτική	
		τροποποίηση	της	δόσης,	
		ανάλογα	με	τον	βαθμό	
		της	νεφρικής	ανεπάρκειας

Τικαρκιλίνη	
κεφαζολίνη	
στρεπτομυκίνη,	καναμυκίνη	
γενταμικίνη,	τομπραμυκίνη**	
αμικασίνη,	νετιλμικίνη**	
Βανκομυκίνη**	
κολιστίνη	
Ιμιπενέμη	
Φλουκυτοσίνη

αντιμικροβιακά	των	οποίων	
		η	χρήση	αντενδείκνυται	
		επί	νεφρικής	ανεπάρκειας

Τετρακυκλίνες	
		(εκτός	δοξυκυκλίνης)	
νιτροφουραντοΐνη	
κεφαλοριδίνη	
σουλφοναμίδες	μακράς	δράσης	
PAS

*		επί	νεφρικής	ανεπάρκειας	πρέπει	να	χορηγούνται	μόνο	οι	λιποσωμιακές	
μορφές,	με	μεγάλη	προσοχή	και	με	συχνό	έλεγχο	της	νεφρικής	λειτουργίας

**		επί	παρατεταμένης	χορήγησης	χρειάζεται	μέτρηση	των	συγκεντρώσεων	
στον	ορό	και	ανάλογη	τροποποίηση	της	δοσολογίας
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τις	δόσεις	των	αντιμικροβιακών	και	τις	απαραί
τητες	μεταβολές	στη	δοσολογία,	σε	ασθενείς	με	
νεφρική	ανεπάρκεια,	 μπορεί	 να	βρει	 ο	αναγνώ
στης	στη	βιβλιογραφική	παραπομπή	12.

σημαντικός	 αριθμός	 ανεπιθυμήτων	 ενεργειών	
έχει	αναφερθεί	από	τη	χρήση	αντιμικροβιακών	σε	
ασθενείς	με	νεφρική	ανεπάρκεια.	πολλές	από	αυ
τές	σχετίζονται	με	τη	μη	προσαρμογή	της	δόσης,	
ενώ	άλλες	οφείλονται	στις	παθολογικές	μεταβολές	
που	προκαλεί	η	ουραιμία.	Τοξικότητα	με	εκδηλώ
σεις	από	το	 νευρικό	σύστημα,	με	 εκδήλωση	ψύ
χωσης,	μυοκλονιών	και	σπασμών	έχουν	αναφερ
θεί	κατά	τη	χορήγηση	πενικιλίνης,	ιμιπενέμης	και	
άλλων	βλακταμικών	αντιμικροβιακών,	καθώς	και	
αμανταδίνης,	ακυκλοβίρης	και	κινολονών.	επίσης,	
αναστρέψιμη	ωτοτοξικότητα	έχει	αναφερθεί	μετά	
από	χορήγηση	ερυθρομυκίνης	σε	ασθενείς	με	νε
φρική	ανεπάρκεια.

η	παρουσία	ασκίτη	ή	οιδήματος	απαιτεί	αύξηση	
της	δόσης	των	αντιμικροβιακών,	ενώ	η	αφυδάτω
ση	μείωση	της	δόσης	τους.	

2.4. Κύηση 

Όλα	τα	αντιμικροβιακά,	σε	άλλοτε	άλλο	βαθμό,	
διέρχονται	τον	πλακούντα	με	αποτέλεσμα	έκθεση	
του	εμβρύου	σε	αυτά.	Οι	πενικιλίνες,	οι	κεφαλο
σπορίνες	και	η	αζιθρομυκίνη	είναι	εξαιρετικά	απί
θανο	 να	 έχουν	τερατογόνο	δράση	και	 επομένως	
θεωρούνται	 ασφαλή	 αντιμικροβιακά	 για	 χρήση	
στην	κύηση.	Το	Food	and	Drug	Administration	(FDA)	
των	ηπα	χωρίζει	τα	αντιμικροβιακά	σε	πέντε	κα
τηγορίες	(πίν.	7)	ανάλογα	με	το	πόσο	ισχυρή	τεκ
μηρίωση	υπάρχει	ως	προς	την	ασφάλεια	ή,	αντι
θέτως,	ως	προς	τους	πιθανούς	κινδύνους	για	το	
κύημα.	αναλυτική	αναφορά	ανά	κατηγορία	δίδεται	
στον	πίνακα	8.12	

2.5. Ηλικία 

η	ηλικία	 του	ασθενούς	 επηρεάζει	 την	 επιλογή	
των	αντιμικροβιακών.2,16	Με	την	πάροδο	της	ηλι
κίας	το	pH	του	γαστρικού	υγρού	αυξάνει.	Έτσι	το	
16%	των	ατόμων	ηλικίας	40–49	ετών	έχει	γαστρι
κή	αχλωρυδρία,	ενώ	το	αντίστοιχο	ποσοστό	στους	
υπερήλικες	(>60	ετών)	φθάνει	το	35%.	η	απορρό
φηση	ενός	σημαντικού	αριθμού	αντιμικροβιακών	

εξαρτάται	από	την	οξύτητα	του	γαστρικού	υγρού.	
κλασικό	παράδειγμα	αποτελεί	η	πενικιλίνη	η	οποία	
απορροφάται	καλύτερα	σε	ηλικιωμένους	ασθενείς	
με	αχλωρυδρία.	Το	ίδιο	ισχύει	σε	άλλοτε	άλλο	βαθ
μό	και	για	τις	άλλες	βλακτάμες.	Φάρμακα	που	εί
ναι	ασθενή	οξέα,	όπως	η	κετοκοναζόλη,	απορρο
φώνται	καλύτερα	όταν	το	pH	είναι	χαμηλό.	Ως	εκ	
τούτου,	η	απορρόφηση	της	κετοκοναζόλης	επη
ρεάζεται	 αρνητικά	 από	 τη	 λήψη	 αντιόξινων,	η2	
αναστολέων	ή	και	ακόμη	και	τροφής.

η	 νεφρική	 λειτουργία	 επηρεάζεται	 με	 την	πά
ροδο	 της	 ηλικίας.	 Έχει	 μεγάλη	 σημασία	 να	 γίνει	
κατανοητό	το	γεγονός	ότι	η	κάθαρση	κρεατινίνης	
μπορεί	να	μειωθεί	σημαντικά	στους	ηλικιωμένους	
χωρίς	αντίστοιχη	αύξηση	της	ουρίας.	αυτό	μπο
ρεί	 να	 οδηγήσει	 σε	 δυσανάλογα	 υψηλά	 επίπεδα	
στον	ορό	αντιμικροβιακών	όπως	οι	πενικιλίνες,	οι	
κεφαλοσπορίνες	και	οι	αμινογλυκοσίδες.	Οι	υψη

Πίνακας 7.	κατηγορίες	επικινδυνότητας	των	αντιμικροβιακών	όταν	πρέπει	
να	χορηγηθούν	κατά	τη	διάρκεια	της	κύησης,	σύμφωνα	με	το	FDA

κατηγορία	α ελεγχόμενες	μελέτες	σε	εγκύους	δεν	έδειξαν	κίνδυνο	για	
το	έμβρυο,	ανεξάρτητα	από	την	ηλικία	του	κυήματος.	
Ως	εκ	τούτου,	η	πιθανότητα	εμβρυϊκής	βλάβης	θεω
ρείται	αμελητέα

κατηγορία	Β σε	μελέτες	του	φαρμάκου	σε	πειραματόζωα,	δεν	απε
δείχθη	κίνδυνος	για	τα	έμβρυα.	Μελέτες	σε	 εγκύους	
γυναίκες	ή	μελέτες	αναπαραγωγής	σε	ζώα,	δεν	έδει
ξαν	 επιπλοκές	 κατά	το	πρώτο	τρίμηνο	 της	 κύησης,	
χωρίς	όμως	αυτό	να	έχει	επιβεβαιωθεί	σε	ελεγχόμενες	
μελέτες.	Όσον	αφορά	στο	δεύτερο	ή	στο	τρίτο	τρί
μηνο	της	κύησης,	δεν	υπήρξαν	ενδείξεις	κινδύνου	για	
το	έμβρυο.	

κατηγορία	C Μελέτες	σε	πειραματόζωα	έδειξαν	ανεπιθύμητες	ενέρ
γειες,	χωρίς	όμως	να	υπάρχουν	ελεγχόμενες	μελέτες	σε	
εγκύους	γυναίκες.	Τα	φάρμακα	αυτής	της	κατηγορίας	
πρέπει	να	χορηγούνται	μόνο	σε	περιπτώσεις	όπου	το	
αναμενόμενο	όφελος	είναι	μεγαλύτερο	των	πιθανών	
κινδύνων	που	συνεπάγεται	η	χορήγησή	τους.	

κατηγορία	D Έχει	 διαπιστωθεί	 κίνδυνος	 για	 το	 ανθρώπινο	 έμβρυο	
από	τη	χορήγηση	των	φαρμάκων	αυτών.	επομένως,	
η	χορήγησή	τους	είναι	επιτρεπτή	μόνο	όταν	η	σχετική	
ανάγκη	είναι	μεγαλύτερη	του	κινδύνου	εμβρυοτοξικό
τητας

κατηγορία	Χ Μελέτες	τόσο	σε	πειραματόζωα	όσο	και	σε		ανθρώπους	
έδειξαν	 ανωμαλίες	 στα	 έμβρυα	 μετά	από	 χορήγηση	
φαρμάκων	αυτής	της	κατηγορίας.	συνεπώς,	ο	κίνδυ
νος	 από	 τις	 ανεπιθύμητες	 ενέργειες	 του	 φαρμάκου	
υπερβαίνει	το	όποιο	όφελος	μπορεί	να	υπάρξει,	καθι
στώντας	τη	χορήγησή	τους	απαγορευτική
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λές	συγκεντρώσεις	των	βλακταμών	μπορούν	να	
προκαλέσουν	 ανεπιθύμητες	 ενέργειες	 από	 το	
κνσ	 (σπασμοί,	 μυοκλονίες,	 κώμα)	 και	 αναστρέ
ψιμη	 λευκοπενία,	 ενώ	 οι	 υψηλές	 συγκεντρώσεις	
των	αμινογλυκοσιδών	αυξάνουν	την	πιθανότητα	
ωτοτοξικότητας	και	νεφροτοξικότητας.	στην	άλλη	
άκρη	του	ηλικιακού	φάσματος	η	ανωριμότητα	του	
νεογνικού	 νεφρού	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	 αύξηση	
του	χρόνου	ημιζωής	(Τ1/2)	των	αντιμικροβικών	που	
απεκκρίνονται	κυρίως	από	τους	νεφρούς.	Το	ίδιο	
ισχύει	στα	νεογνά	και	με	την	ηπατική	λειτουργία,	
γεγονός	που	αυξάνει	τον	Τ1/2	των	αντιμικροβικών	
που	μεταβολίζονται	στο	ήπαρ.	Οι	τετρακυκλίνες	
επειδή	συνδέονται	μη	αντιστρεπτά	στο	αναπτυσ
σόμενο	οστούν	και	στα	δόντια,	δε	χορηγούνται	σε	
παιδιά	ηλικίας	κάτω	των	8	ετών.	Οι	κινολόνες	έχει	
αποδειχθεί	 ότι	προκαλούν	σε	 νεαρά	πειραματό
ζωα,	αρθροπάθεια	και	βλάβες	του	χόνδρου.	Ως	εκ	
τούτου,	δε	χορηγούνται	στα	παιδιά	προεφηβικής	
ηλικίας.	 εντούτοις,	 τα	τελευταία	χρόνια	 έχει	συ
γκεντρωθεί	αρκετή	εμπειρία	από	τη	χορήγηση	σι

Πίνακας 8.	κατηγοριοποίηση	των	αντιμικροβιακών	και	των	αντιιικών,	ανάλογα	με	την	επικινδυνότητά	τους,	όταν	χορηγούνται	σε	εγκύους12

αμινογλυκοσίδες D αμφοτερικίνη	Β Β Βαλακυκλοβίρη B

πενικιλίνες Β εχινοκανδίνες	 C Φοσκαρνέτ C

πενικιλίνες+αναστολείς		
		βλακταμασών

Β Φλουκοναζόλη*,	ιτρακοναζόλη C* γκανσικλοβίρη C

κεφαλοσπορίνες Β αλβενδαζόλη,	μεβενδαζόλη C Ριμπαβιρίνη x

Ιμιπενέμη C ατοβακόνη+προγουανίλη C αμανταδίνη C

Μεροπενέμη B Χλωροκίνη C Ιντιναβίρ C

κινολόνες C Μεφλοκίνη C σιντόφοβιρ C

λινεζολίδη C πενταμιδίνη C ντελαβιρδίνη C

ερυθρομυκίνη B πραζικουαντέλ B εφαβιρένζ D

αζιθρομυκίνη Β πυριμεθαμίνη C νεβιραπίνη C

κλαριθρομυκίνη C κινίνη x Ζαλσιταμπίνη/ζιντοβουδίνη C

Μετρονιδαζόλη B Δαψόνη C Διδανοσίνη B

νιτροφουραντοΐνη B πυραζιναμίδη C λαμιβουδίνη/σταβουδίνη C

κοτριμοξαζόλη C Ριφαμπικίνη C λοπίναβιρ/ριτόναβιρ C

Τιγεκυκλίνη D Ριφαμπουτίνη B νελφίναβιρ Β

νταπτομυκίνη Β εθαμβουτόλη A σακουϊναβιρ Β

Φωσφωμυκίνη Β Ισονιαζίδη C Ριτόναβιρ Β

Βανκομυκίνη C ακυκλοβίρη B Οσελτάμιβιρ C

Βορικοναζόλη D Φαμκυκλοβίρη Β Ζανάμιβιρ C

*		Ισχύει	όταν	η	φλουκοναζόλη	χορηγείται	για	κολπική	καντιντίαση	στη	συνήθη	δόση	των	150	mg.	Όταν	χορηγούνται	μεγαλύτερες	δόσεις	(400–800	mg)	για	μακρό	
χρονικό	διάστημα,	η	φλουκοναζόλη	κατατάσσεται	στην	κατηγορία	D

προφλοξασίνης	σε	παιδιά	με	κυστική	ίνωση,	χωρίς	
ευτυχώς	ιδιαίτερες	ανεπιθύμητες	ενέργειες.

η	 επίπτωση	 ανεπιθυμήτων	 ενεργειών	 στους	
ηλικιωμένους	είναι	μεγαλύτερη	απ’	ό,τι	στους	νεό
τερους	ασθενείς.	αυτό	οφείλεται	κυρίως	στις	ανε
πάρκειες	 οργάνων	 και	 στις	 υποκείμενες	 νόσους	
που	συνοδεύουν	το	γήρας.	εντούτοις,	σε	ορισμέ
νες	περιπτώσεις	φαίνεται	ότι	το	γήρας	αποτελεί	
τον	 μοναδικό	 προδιαθεσικό	 παράγοντα	 για	 τη	
μεγαλύτερη	 επίπτωση	ανεπιθύμητων	 ενεργειών.	
κλασικό	παράδειγμα	αποτελεί	η	ηπατοτοξικότητα	
της	ισονιαζίδης,	η	οποία	δεν	παρατηρείται	σχεδόν	
ποτέ	σε	άτομα	<20	ετών.	σε	ασθενείς	ηλικίας	20–
34	ετών	η	επίπτωση	ηπατοτοξικότητας	είναι	0,3%	
και	αυξάνει	σταθερά	έως	και	το	2,3%	σε	ασθενείς	
>50	 ετών.	 Οι	 αντιδράσεις	 υπερευαισθησίας	 εί
ναι	επίσης	πιο	συχνές	στους	ηλικιωμένους.	αυτό	
οφείλεται	στο	γεγονός	ότι	τα	μεγαλύτερης	ηλικίας	
άτομα	είναι	πιο	πιθανόν	να	έχουν	εκτεθεί	προη
γουμένως	–και	επομένως	να	έχουν	ευαισθητοποι
ηθεί–	σε	κάποιο	αντιμικροβιακό.	επιπροσθέτως,	η	
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επαναχορήγηση	αμινογλυκοσιδών	(π.χ.	στρεπτο
μυκίνης)	που	προκαλούν	μη	αναστρέψιμη	βλάβη	
του	 κοχλία,	 μπορεί	 να	 οδηγήσει	 σε	 αθροιστική	
ωτοτοξικότητα.

επειδή,	 η	ανεπιθύμητες	 ενέργειες	 των	 κινολο
νών	στους	ηλικιωμένους	εμφανίζονται	στο	5–15%	
των	 περιπτώσεων,	 τα	 φάρμακα	 αυτά	 πρέπει	
να	χρησιμοποιούνται	μόνο	σε	σοβαρές	λοιμώξεις	
από	Gramαρνητικούς	ή	άλλους	ανθεκτικούς	μι
κροοργανισμούς.	

Τα	 ηλικιωμένα	 άτομα	 λαμβάνουν	 συνήθως	 και	
αρκετά	 άλλα	 φάρμακα,	 λόγω	 των	 υποκειμένων	
νοσημάτων	τους.	Ως	εκ	τούτου,	η	πιθανότητα	αλ
ληλεπίδρασης	των	αντιμικροβιακών	με	αυτά	πρέ
πει	να	λαμβάνεται	πάντα	υπόψη,	κατά	τη	συντα
γογράφηση	του	αντιμικροβιακού.	επί	παραδείγμα
τι,	η	συγχορήγηση	ερυθρομυκίνης	με	θεοφυλλίνη	
μπορεί	να	οδηγήσει	αφενός	σε	αυξημένα	(τοξικά)	
επίπεδα	θεοφυλλίνης,	αφετέρου	σε	χαμηλά	(υπο
θεραπευτικά)	επίπεδα	ερυθρομυκίνης.	Το	ίδιο	συμ
βαίνει	επί	συγχορήγησης	ερυθρομυκίνης	με	διγοξί
νη	(αύξηση	επιπέδων	διγοξίνης).	η	συγχορήγηση	
μακρολιδών	με	αστεμιζόλη,	σιζαπρίδη,	πιμοζίδη,	
λόγω	αλλαγής	του	μεταβολισμού	των	τελευταίων	
μπορεί	να	οδηγήσει	σε	απειλητικές	για	τη	ζωή	κοι
λιακές	αρρυθμίες,	όπως	η	torsades	de	pointes.

2.6.  Γενετικές, μεταβολικές και άλλες διαταραχές2 

2.6.1. Ανεπάρκεια G6PD.	αιμολυτικές	αντιδράσεις	
μπορεί	να	παρατηρηθούν	μετά	από	χορήγηση	νι
τροφουραντοΐνης,	χλωραμφαινικόλης	και	σουλφο
ναμιδών.	Οι	 τελευταίες	 μπορεί	 να	προκαλέσουν	
αιμόλυση	σε	ασθενείς	με	ορισμένες	αιμοσφαιρινο
πάθειες	όπως	η	αιμοσφαιρίνη	η.

2.6.2. Ακετυλίωση στο ήπαρ.	Ο	ρυθμός	που	η	ισο
νιαζίδη	συνδέεται	και	αδρανοποιείται	μέσω	ακετυ
λίωσης	στο	ήπαρ	είναι	γενετικά	προκαθορισμένος.	
Ταχείς	ακετυλιωτές	απαντώνται	πιο	συχνά	στους	

λαούς	της	ανατολής,	ενώ	στις	ηπα	και	τη	Βόρεια	
ευρώπη	το	45–65%	του	πληθυσμού	είναι	βραδείς	
ακετυλιωτές.	η	πολυνευρίτιδα	της	ισονιαζίδης	πα
ρατηρείται	πιο	συχνά	σε	βραδείς	παρά	σε	ταχείς	
ακετυλιωτές.

2.6.3. Σακχαρώδης διαβήτης.	η	ενδοφλέβια	χορή
γηση	των	αντιμικροβιακών	σε	διαλύματα	δεξτρό
ζης	μπορεί	να	προκαλέσει	υπεργλυκαιμία,	ενώ	με
ρικά	αντιμικροβιακά,	όπως	οι	σουλφοναμίδες	και	η	
χλωραμφαινικόλη,	μπορεί	να	ενισχύσουν	την	υπο
γλυκαιμική	δράση	των	σουλφονυλουριών.	επίσης,	
ορισμένα	αντιμικροβιακά	όπως	κεφαλοσπορίνες,	
πενικιλλίνες,	ισονιαζίδη,	ναλιδιξικό	οξύ,	νιτροφου
ραντοϊνη,	 τετρακυκλίνες	 κ.ά.	 μπορεί	 να	 επηρεά
σουν	τις	μεθόδους	ανίχνευσης	γλυκόζης	στα	ούρα	
(ψευδής	γλυκοζουρία).	αυτό	συμβαίνει	με	τις	με
θόδους	Clinitest	και	Benedict	 test,	 ενώ	οι	μέθοδοι	
Dextrostix	και	Labstix	δεν	επηρεάζονται.

2.6.4. Ιογενείς λοιμώξεις.	 η	 επίπτωση	 ανεπιθύ
μητων	ενεργειών	από	τα	αντιμικροβιακά	αυξάνει	
όταν	αυτά	χορηγούνται	ενώ	συντρέχει	ιογενής	λοί
μωξη.	ασθενείς	με	λοιμώδη	μονοπυρήνωση	ή	AIDS	
εκδηλώνουν	 σε	 υψηλό	 ποσοστό	 εξάνθημα	 μετά	
από	 χορήγηση	 αμπικιλίνης	 ή	 κοτριμοξαζόλης,	
αντίστοιχα.

2.6.5. Αντιπηκτική αγωγή.	η	ριφαμπικίνη,	κυρίως,	
αλλά	 και	 άλλα	 αντιμικροβιακά	 μπορεί	 να	 αυξή
σουν	τον	ηπατικό	μεταβολισμό	και	επομένως	να	
μειώσουν	το	αντιπηκτικό	αποτέλεσμα	τον	κουμα
ρινικών	αντιπηκτικών.	Το	ίδιο	μπορεί	να	συμβεί	και	
με	τα	αντισυλληπτικά	ή	τα	βαρβιτουρικά.

2.7. Ιστορικό ανεπιθύμητων ενεργειών

η	καλή	λήψη	του	ιστορικού	μπορεί	να	αποκαλύ
ψει	ανεπιθύμητες	ενέργειες	από	τη	λήψη	αντιμι
κροβιακών	στο	παρελθόν.	Οι	πληροφορίες	αυτές	
είναι	 ζωτικής	 σημασίας	 γιατί	 μπορούν	 να	 απο
τρέψουν	σοβαρές	ή	ακόμη	και	απειλούσες	τη	ζωή	
επιπλοκές	από	τη	χρήση	των	αντιμικροβιακών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επιβίωση των ογκολογικών ασθενών 
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) έχει βελτι-
ωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Οι κύριες αι-
τίες εισαγωγής είναι η μετεγχειρητική παρακολούθηση 
μετά από μείζονες επεμβάσεις, η αντιμετώπιση σοβα-
ρών επιπλοκών από τη νόσο ή την αντινεοπλασματική 
θεραπεία και οι απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις σε 
έδαφος ουδετεροπενίας. Τα κριτήρια εισαγωγής συχνά 
δεν είναι σαφή και διαφοροποιούνται ανάλογα με την 
εφαρμοζόμενη πολιτική κάθε ΜΕΘ. Γενικά στη ΜΕΘ 
εισάγονται άμεσα και υποστηρίζονται χωρίς χρονι-
κό περιορισμό ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσθείσα 
κακοήθεια, ενώ για τους ασθενείς τελικού σταδίου ή 
μόνιμα κατακεκλιμένους συνιστάται παρηγορητική 
θεραπεία εκτός ΜΕΘ. Για αβέβαιες ή αμφισβητού-
μενες περιπτώσεις προτείνεται «δοκιμαστική» (trial) 
εισαγωγή στη ΜΕΘ για ένα πενθήμερο τουλάχιστον. 
Από τους προγνωστικούς δείκτες, ο αριθμός και η 
βαρύτητα των ανεπαρκούντων οργάνων φαίνεται ότι 
έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα και αυτό είναι σημαντικό 
για τη συνέχιση ή όχι της υποστηρικτικής αγωγής.  Η 
συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων και η συνεργασία 
εντατικολόγων – ογκολόγων συμβάλλει στην ορθότερη 
δυνατή αντιμετώπιση των ασθενών αυτών.
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1. Εισαγωγή

κύριος	στόχος	της	ΜεΘ	είναι	η	επιβίωση	των	
βαρέως	πασχόντων	ασθενών	αλλά	και	η	διατήρη
ση	της	ποιότητας	της	ζωής.	για	τον	σκοπό	αυτό	
χρησιμοποιούνται	 οι	 πιο	 σύγχρονες	 διαγνωστι
κές,	θεραπευτικές	μέθοδοι,	μέσα	υψηλής	τεχνο
λογίας	 και	 εξειδικευμένο	 προσωπικό.	 αποτελεί	
ένα	από	τα	δαπανηρότερα	τμήματα	του	συστή
ματος	υγείας.

η	μείωση	της	θνητότητας	των	ασθενών	με	νεο
πλασία,	αύξησε	τον	αριθμό	εισαγωγών	των	ογκο
λογικών	ασθενών	στη	ΜεΘ,	των	οποίων	η	έκβα
ση	βελτιώθηκε	σημαντικά	 την	 τελευταία	 δεκαε
τία.	Το	ποσοστό	επιβίωσης	αυξήθηκε	ακόμη	και	
στις	πιο	επιβαρυμένες	ομάδες	(ουδετεροπενικοί,	
σηπτικοί).1

παρόλ’	αυτά,	η	επιλογή	των	ογκολογικών	ασθε
νών	που	μπορούν	να	ωφεληθούν	από	τη	νοση
λεία	τους	στη	ΜεΘ	παραμένει	δύσκολη	και	απο
τελεί	πηγή	 επιστημονικών	προβληματισμών	και	
ηθικών	διλημμάτων.	η	γνώση	και	η	συνεχής	ενη
μέρωση	αποτελεί	για	τον	εντατικολόγο,	αλλά	και	
για	κάθε	εμπλεκόμενο,	απαραίτητη	προϋπόθεση	
για	την	ορθότερη	δυνατή	αντιμετώπιση.

στόχοι	της	ανασκόπησης	είναι	να	εκτεθούν	τα	
νεότερα	βιβλιογραφικά	δεδομένα	για	τα	κριτήρια	
εισαγωγής,	τους	προγνωστικούς	δείκτες	και	την	
έκβαση,	 να	 αναφερθούν	 τα	 σπουδαιότερα	 συ
μπεράσματα	 σημαντικών	 μελετών	 σε	 σχέση	 με	
την	επιλογή	ασθενών	που	μπορεί	να	ωφεληθούν	
από	την	εισαγωγή	τους	στη	ΜεΘ	και	να	συμβάλλ
λει	 –όσο	 το	 δυνατόν–	στη	 δημιουργία	 ολιστικής	
αντίληψης	στη	λήψη	αποφάσεων	για	την	αντιμε
τώπιση	των	ασθενών	αυτών.

2. Αίτια εισαγωγής στη ΜΕΘ

Οι	 ογκολογικοί	 ασθενείς,	 όπως	 προκύπτει	
από	διάφορες	μελέτες,	αποτελούν	το	15%	περί
που	των	εισαγωγών	στις	ΜεΘ	των	ευρωπαϊκών	
νοσοκομείων.1,2	 λόγω	 της	 γενικότερης	 μείωσης	
της	θνητότητας,	το	ποσοστό	αυτό	τείνει	να	αυ
ξάνεται.

Τα	σπουδαιότερα	αίτια	 εισαγωγής	 είναι	 η	 με
τεγχειρητική	 παρακολούθηση	 και	 υποστήριξη	
ζωτικών	λειτουργιών	μετά	από	μείζονες	ογκολο

γικές	επεμβάσεις,	η	σοβαρή	συννοσηρότητα	και	
οι	επιπλοκές	της	νόσου	(αποφρακτικά	σύνδρομα,	
νευρολογικές	διαταραχές	απειλητικές	για	τη	ζωή,	
οξεία	 αναπνευστική	 ανεπάρκεια	 οφειλόμενη	 σε	
λοίμωξη	 ή	 διήθηση	από	 την	 υποκείμενη	 κακοή
θεια).	ασθενείς	με	επιπλοκές	της	αντινεοπλασμα
τικής	θεραπείας	(σύνδρομο	λύσης	όγκου,	τοξικό
τητα	της	χημειοθεραπείας	και	της	ακτινοβολίας	
στις	ζωτικές	λειτουργίες	με	συνέπεια	απειλητικές	
για	τη	ζωή	διαταραχές)	και	με	γενικές	επιπλοκές	
σχετικές	 ή	 άσχετες	 με	 τη	 νεοπλασία	 (φλεβική	
θρόμβωση	 και	πνευμονική	 εμβολή,	 οξεία	αιμορ
ραγία,	 μεταβολικές	 διαταραχές,	 οξεία	 νεφρική	
ανεπάρκεια,	 λοιμώξεις	 σε	 έδαφος	 ουδετεροπε
νίας	ή	μη,	σήψησηπτικό	shock)1–5	είναι,	επίσης,	
υποψήφιοι	για	νοσηλεία	στη	ΜεΘ.

Τα	αίτια	 εισαγωγής	ποικίλλουν	 στις	 διάφορες	
ΜεΘ.	 Τα	συχνότερα	 όμως	 είναι	 η	 μετεγχειρητι
κή	 υποστήριξη	 (40–50%),	 η	 σήψη	 –	 το	σηπτικό	
shock	 (15%)	 και	 η	 οξεία	αναπνευστική	ανεπάρ
κεια	(Οαα)	(10%).1,2

3. Κριτήρια εισαγωγής στη ΜΕΘ 

για	πολλά	χρόνια	λόγω	της	εξαιρετικά	υψηλής	
θνητότητας	 (90–95%)	 ιδιαίτερα	ορισμένων	υπο
ομάδων	(ουδετεροπενικοί,	σηπτικοί)	ήταν	γενικά	
αποδεκτό	ότι	η	εισαγωγή	στη	ΜεΘ	των	ασθενών	
αυτών	και	η	προσπάθεια	επιβίωσης	αποτελούσε	
ματαιοπονία	 (medical	 futility).6–8	 συνέπεια	 ήταν	
να	δημιουργηθεί	ένα	κλίμα	δισταγμού	και	επιφυ
λάξεων	εκ	μέρους	των	εντατικολόγων	για	το	όφε
λος	που	προκύπτει	από	τη	νοσηλεία	των	ογκο
λογικών	ασθενών	στη	ΜεΘ.9–11	η	αποδεδειγμένη	
βελτίωση	 της	 έκβασης	 τη	 τελευταία	 δεκαετία	
τροποποίησε	τη	στάση	αυτή.

γεγονός	όμως	είναι	ότι	τα	κριτήρια	εισαγωγής	
δεν	 είναι	 με	 σαφήνεια	 διατυπωμένα	 και	ποικίλ
λουν	 στις	 διάφορες	 ΜεΘ.12	 Όπως	 προκύπτει	
από	τη	βιβλιογραφική	ανασκόπηση,	πολλοί	προ
γνωστικοί	δείκτες	έχουν	προταθεί	στην	προσπά
θεια	καθορισμού	ασφαλών	κριτηρίων.12–17

3.1. Προγνωστικοί δείκτες

από	τη	μελέτη	της	βιβλιογραφίας	γίνεται	φανε
ρό	ότι	δεν	υπάρχουν	προγνωστικοί	δείκτες	που	
να	μπορούν	με	σαφήνεια	να	προβλέπουν	την	έκ
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βαση.	εκτός	αυτού,	πολλοί	από	τους	παλαιότερα	
χρησιμοποιούμενους	έχουν	χάσει	την	αξιοπιστία	
τους,	 όπως	 για	παράδειγμα	 η	 διάρκεια	 μηχανι
κής	υποστήριξης	της	αναπνοής	(Μυα).	Μέχρι	το	
1990,	 διάρκεια	Μυα	πάνω	από	5–7	ημέρες	 ισο
δυναμούσε	με	100%	θνητότητα,	γεγονός	που	δεν	
ισχύει	σήμερα.14	παρόλ’	αυτά,	η	γνώση	τους	θεω
ρείται	χρήσιμη.	

η	 έκβαση	 των	 βαρέως	 πασχόντων	 ογκολογι
κών	ασθενών	εξαρτάται	από	την	υποκείμενη	νό
σο	 και	 συγκεκριμένα	 τον	 τύπο,	 την	 έκταση	 της	
νεοπλασίας,	την	ύπαρξη	μεταστάσεων,	την	πα
ρουσία	υποτροπής	και	την	εξάντληση	ή	όχι	των	
θεραπευτικών	 μεθόδων.3,18,19	 εντούτοις,	 υπάρ
χουν	μελέτες	που	αναφέρουν	ότι	το	υποκείμενο	
κακόηθες	 αιματολογικό	 νόσημα	 δεν	 επηρεάζει	
τη	βραχυπρόθεσμη	θνητότητα	στη	ΜεΘ	και	στο	
νοσοκομείο.2,20	γενικά	φαίνεται	ότι	τα	χαρακτη
ριστικά	της	νεοπλασίας	αυτά	καθ’	αυτά,	με	εξαί
ρεση	τη	μεταστατική	νόσο,	έχουν	μικρή	σημασία	
για	την	εξάμηνη	επιβίωση.15,16,20,21

Όλοι	οι	συγγραφείς	συμφωνούν	ότι	η	ανεπάρ
κεια	οργάνων	αποτελεί	τον	σπουδαιότερο	προ
γνωστικό	δείκτη	και	συσχετίζεται	με	υψηλή	θνη
τότητα.1,2,10,13,16,17,22–24	η	επιβίωση	εξαρτάται	από	
τον	 αριθμό,	 τη	 βαρύτητα	 των	 ανεπαρκούντων	
οργάνων,	 την	 ανάγκη	 προωθημένης	 υποστηρι
κτικής	αγωγής	 (Μυα,	αγγειοδραστικά	φάρμακα,	
υποκατάσταση	νεφρικής	λειτουργίας)	και	από	το	
αναστρέψιμο	ή	μη	των	ανεπαρκούντων	οργάνων.	
η	πρώιμη	διάγνωση	και	η	άμεση	έναρξη	θεραπεί
ας	βελτιώνει	την	έκβαση.	Οι	οργανικές	ανεπάρ
κειες	 που	 εμφανίζονται	 κατά	 τη	 νοσηλεία	 στη	
ΜεΘ,	έχουν	χειρότερη	πρόγνωση	από	τις	υπάρ
χουσες	κατά	την	εισαγωγή.	

για	 τους	 ασθενείς	 της	 ΜεΘ,	 γενικά	 η	 ηλικία	
αποτελεί	 ανεξάρτητο	 παράγοντα	 έκβασης.	
παρόλ’	αυτά	για	τους	ογκολογικούς	ασθενείς	το	
θέμα	 θεωρείται	 αμφιλεγόμενο.	Μερικοί	 συγγρα
φείς	αναφέρουν	χειρότερη	έκβαση	στους	ηλικιω
μένους	(>65	ετών).16,18	στις	περισσότερες	όμως	
μελέτες	φαίνεται	ότι	η	ηλικία	είναι	ανεξάρτητος	
παράγοντας	έκβασης	και	δεν	πρέπει	να	χρησιμο
ποιείται	 ως	 λόγος	 αποκλεισμού	 εισαγωγής	 στη	
ΜεΘ	ή	εφαρμογής	προωθημένης	υποστηρικτικής	
αγωγής.

η	επιβαρυμένη	γενική	κατάσταση	και	η	συνύ
παρξη	σοβαρών	χρόνιων	νοσημάτων	(Χαπ,	Χνα)	
επηρεάζει	την	έκβαση	και	πρέπει	να	συνεκτιμά
ται	με	άλλους	παράγοντες.1,2,19,25

επίσης,	τα	διάφορα	συστήματα	βαθμολόγησης	
(APACHE	II	ή	III,	SAPS,	MPM)	απευθύνονται	κυρί
ως	στον	γενικό	πληθυσμό	της	ΜεΘ	και	δεν	είναι	
ειδικά	 για	 ογκολογικούς	 ασθενείς,	 στους	 οποί
ους	 φαίνεται	 ότι	 υποεκτιμούν	 τη	 θνητότητα.26	
Ιδιαίτερη	αναφορά	γίνεται	στο	SOFA	(Sequential	
Organ	 Failure	 Assessment),	 γεγονός	 που	 δείχνει	
ότι	 η	 έκβαση	 καθορίζεται	 κυρίως	από	 την	ανε
πάρκεια	οργάνων.1	Τα	συστήματα	βαθμολόγησης	
δεν	πρέπει	να	χρησιμοποιούνται	στη	λήψη	απο
φάσεων	για	εισαγωγή	ασθενών	στη	ΜεΘ.9,10

3.2. Κατευθυντήριες οδηγίες

σαφείς	 κατευθυντήριες	 οδηγίες	 σε	 σχέση	 με	
τα	 κριτήρια	 εισαγωγής	 δεν	 έχουν	 διατυπωθεί.	
από	τη	βιβλιογραφική	ανασκόπηση	και	σύμφω
να	με	τον	προτεινόμενο	αλγόριθμο	(εικ.	1)	των	E.	
Azoulay	και	B.	Afessa	(Hospital	Saint	Louis,	Mayo	
Clinic)	 προκύπτει	 ότι	 ασθενείς	 με	 πρόσφατα	
διαγνωσθείσα	 κακοήθεια	 πρέπει	 να	 εισάγονται	
άμεσα	στη	ΜεΘ	και	να	υποβάλλονται	σε	πλήρη	
αγωγή	χωρίς	χρονικό	περιορισμό,9	ενώ	σε	ασθε
νείς	που	είναι	μόνιμα	κατακεκλιμένοι	ή	πάσχουν	
από	 μη	 ελεγχόμενη	 κακοήθεια	 και	 δεν	 επιδέχο
νται	θεραπείας	ή	 είναι	 τελικού	σταδίου,	συστή
νεται	παρηγορητική	φροντίδα	σε	άλλο	τμήμα	του	
νοσοκομείου.9	για	τις	περιπτώσεις	ασθενών	που	
υπάρχει	δυσκολία,	αβεβαιότητα	ή	διαφωνία	στην	
απόφαση	 εισαγωγής,	 προτείνεται	 μια	 στρατη
γική	 δοκιμαστικής	 (trial)	 νοσηλείας	 στη	ΜεΘ.9,13	
στην	περίοδο	αυτή	συνιστάται	πλήρης	υποστη
ρικτική	αγωγή	για	περιορισμένο	χρονικό	διάστη
μα	(πέντε	ημερών),	με	καθημερινή	επανεκτίμηση	
των	ανεπαρκούντων	οργάνων	και	της	αποτελε
σματικότητας	 των	υποστηρικτικών	μεθόδων.9,13	
ανάλογα	με	την	πορεία	βελτίωσης	ή	επιδείνωσης	
των	ανεπαρκούντων	οργάνων	συνεχίζεται	ή	όχι	η	
υποστηρικτική	αγωγή,	δεδομένου	ότι	η	ανεπάρ
κεια	 έχει	 απόλυτα	 συσχετισθεί	 με	 τη	 θνητότη
τα.	Οι	συχνές	επανεκτιμήσεις	είναι	απαραίτητες	
για	 διαπίστωση	της	συνεχιζόμενης	 επιδείνωσης	
και	της	έλλειψης	θεραπευτικής	προοπτικής.25	η	
απόφαση	για	περιορισμό	της	θεραπείας	ανεξαρ
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Εικόνα 1.	λήψη	απόφασης	για	εισαγωγή	στη	ΜεΘ9

τήτως	βαρύτητας	 είναι	 σκόπιμο	 να	 λαμβάνεται	
μετά	την	πέμπτη	ημέρα	πλήρους	θεραπείας.13

4.  Ποιοι ογκολογικοί ασθενείς 
θα ωφεληθούν τελικά 
από τη νοσηλεία τους στη ΜΕΘ;

Το	ερώτημα	αυτό	παραμένει	κρίσιμο	για	τους	
εντατικολόγους,	οι	οποίοι	καλούνται	να	αποφασί
σουν	εάν	η	εισαγωγή,	ο	βαθμός	και	η	διάρκεια	της	
υποστηρικτικής	αγωγής	θα	ωφελήσει	τον	ασθε
νή	και	τους	συγγενείς	του	στην	άμεση	και	απώ
τερη	επιβίωση	καθώς	και	στην	ποιότητα	ζωής.	
Με	τις	αποφάσεις	τους	πρέπει	να	μη	στερήσουν	
την	 οποιαδήποτε	 πιθανότητα	 επιβίωσης	 αλλά	
παράλληλα	 να	 αποφύγουν	 επιθετικές,	 μάταιες	
παρεμβάσεις	που	θα	οδηγήσουν	τους	συγγενείς	
σε	 συναισθηματική	 φόρτιση,	 το	 προσωπικό	 σε	
σύνδρομο	εξάντλησης	burnout	και	θα	σπαταλή
σουν	τους	πόρους	υγείας.	Όπως	γίνεται	αντιλη
πτό,	η	επιλογή	των	ασθενών	και	η	απόφαση	για	
τη	διακοπή	ή	όχι	της	υποστηρικτικής	αγωγής	πα
ραμένει	πολύπλοκη	και	 ιδιαίτερα	δύσκολη.	είναι	
αξιοσημείωτο	ότι	ακόμη	και	εντατικολόγοι	με	ση
μαντική	εμπειρία	στην	αντιμετώπιση	αυτών	των	
ασθενών	συχνά	αποτυγχάνουν	να	διακρίνουν	αυ
τούς	που	θα	μπορούσαν	να	ωφεληθούν.17

σε	μια	ενδιαφέρουσα	μελέτη	ογκολογικών	κέν
τρων	με	μεγάλη	εμπειρία	στη	διαδικασία	επιλο
γής,	 διαπιστώθηκε	 ότι	 από	 τους	 ασθενείς	 που	
δεν	εισήχθηκαν	στη	ΜεΘ	γιατί	θεωρήθηκαν	χα
μηλής	βαρύτητας	(too	well)	για	να	εισαχθούν,	το	
21,3%	κατέληξε	εντός	30	ημερών	και	από	αυτούς	
που	κρίθηκαν	ότι	είναι	πολύ	βαριά	(too	sick),	το	
26,4%	επέζησε	την	30ή	ημέρα.	η	θνητότητα	στο	
εξάμηνο	ήταν	42,2%	και	61,8%	αντίστοιχα.27

στη	 διευκόλυνση	 της	 ορθότερης	 απόφασης	
συμβάλλει	η	συνεργασία	εντατικολόγωνογκολό
γων	 ή	 αιματολόγων.	Ο	 από	 κοινού	 καθορισμός	
των	ασθενών	υψηλού	κινδύνου	που	θα	μπορού
σαν	 να	ωφεληθούν	από	 την	 έγκαιρη	υποστηρι
κτική	 θεραπεία,	 είναι	 ιδιαίτερης	 σημασίας.	 από	
την	 ανασκόπηση	 της	 βιβλιογραφίας	προκύπτει	
τελικά	 ότι	 μεγαλύτερη	 πιθανότητα	 ωφέλειας	
από	την	εισαγωγή	τους	στη	ΜεΘ	έχουν	οι	ακό
λουθες	 κατηγορίες	 ογκολογικών	 ασθενών.	 Οι	
νοσηλευόμενοι	ασθενείς,	οι	οποίοι	κατά	τη	διάρ
κεια	διαγνωστικού	ελέγχου	για	την	ταυτοποίηση	
της	κακοήθειας,	εμφάνισαν	απειλητική	επιπλοκή	
σχετική	 ή	 όχι	 με	 τη	 νόσο,	 όπως	 και	 όσοι	 έχουν	
πρόσφατα	διαγνωσμένη	κακοήθεια,	η	οποία	επι
δέχεται	θεραπευτικής	αγωγής,	αλλά	δεν	πραγμα
τοποιήθηκε	ή	δεν	ολοκληρώθηκε	λόγω	σοβαρής	
επιπλοκής	σχετιζόμενης	ή	όχι	με	την	υποκείμενη	
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νόσο.	επίσης	ασθενείς	που	εμφανίζουν	οργανική	
ανεπάρκεια	ως	πρώτη	εκδήλωση	της	κακοήθει
ας	 και	βρίσκονται	υπό	χημειοθεραπεία	πρώτης	
γραμμής	και	ασθενείς	με	ανεπάρκεια	ενός	οργά
νου,	που	εισήχθησαν	πρώιμα	στη	ΜεΘ,	μπορούν	
να	ωφεληθούν	από	την	εφαρμογή	εντατικής	υπο
στηρικτικής	αγωγής.9,13

αυτονόητο	 θεωρείται	 ότι	 λόγω	 της	 δύσκολης	
πρόβλεψης	 και	 του	 καθορισμού	 των	πιθανοτή
των	ωφέλειας	από	τη	νοσηλεία	στη	ΜεΘ,	η	από
φαση	 εισαγωγής	 δεν	 πρέπει	 να	 λαμβάνεται	 με	
στενά	πλαίσια	κριτηρίων	και	ενδείξεων,	αλλά	με	
συνεκτίμηση	πολλών	παραμέτρων.

5. Έκβαση ογκολογικών ασθενών στη ΜΕΘ 

σε	σχέση	με	την	έκβαση	των	ογκολογικών	ασθε
νών	και	μάλιστα	σε	σύγκριση	με	τους	μη	ογκολο
γικούς,	 τα	στοιχεία	μιας	πολυκεντρικής	μελέτης,	
που	συμπεριέλαβε	3147	ασθενείς	από	198	ΜεΘ,	
24	ευρωπαϊκών	χωρών,	δείχνουν	ότι	η	θνητότη
τα	των	ασθενών	με	μονήρη	όγκο	τόσο	στη	ΜεΘ	
όσο	και	στο	νοσοκομείο	ήταν	παρόμοια	με	των	μη	
ογκολογικών	(20%	έναντι	18%	και	27%	έναντι	23%	
αντίστοιχα).	 Οι	 ασθενείς	 που	 εισήχθησαν	 άμε
σα	 μετεγχειρητικά	 ή	 για	 στενή	 παρακολούθηση	
(monitoring),	 είχαν	πολύ	 χαμηλότερη	 θνητότητα	
από	τους	παθολογικούς	ογκολογικούς	ασθενείς.	η	
θνητότητα	σε	ανεπάρκεια	οργάνων	ήταν	75%	ένα
ντι	50%	των	μη	ογκολογικών	ασθενών.	Οι	ασθενείς	
με	αιματολογική	κακοήθεια	παρουσίασαν	συχνό
τερα	 σήψη	 και	 υψηλότερη	 θνητότητα	 στη	ΜεΘ	
και	στο	 νοσοκομείο.	η	θνητότητα	αυξήθηκε	στο	
72%	όταν	απαιτούνταν	Μυα.	Όσοι	από	αυτούς	ει
σήχθησαν	στη	ΜεΘ	λόγω	βακτηριακής	λοίμωξης,	
είχαν	καλύτερη	έκβαση	από	εκείνους	που	εισήχθη
σαν	για	άλλους	λόγους	(ασπεργίλλωση,	συστημα
τική	μυκητίαση,	καρδιακή	ανεπάρκεια,	shock).	Τη	
μεγαλύτερη,	 γενικά,	θνητότητα	επί	του	συνόλου	
των	ογκολογικών,	παρουσίασαν	οι	ασθενείς	με	πο
λυοργανική	ανεπάρκεια	και	Οαα.

η	 συνολική	 θνητότητα	αλλά	 και	 η	 θνητότητα	
στη	ΜεΘ	των	ογκολογικών	ασθενών	μειώθηκε	ση
μαντικά	την	τελευταία	δεκαετία.2,9,18,28,29	Ιδιαίτερη	
σημασία	έχει	ότι	βελτίωση	παρουσιάζουν	και	οι	
επιβαρυμένες	υποομάδες,	όπως	οι	ασθενείς	που	
υποβάλλονται	σε	Μυα,	οι	ουδετεροπενικοί,	οι	ση

πτικοί	και	γενικά	όσοι	έχουν	ανάγκη	προωθημέ
νης	υποστήριξης	ζωτικών	λειτουργιών.9,17

σε	μία	μεγάλη	μελέτη	από	πολλά	ογκολογικά	κέ
ντρα	αναφέρεται	ότι	η	νοσοκομειακή	θνητότητα	
των	ασθενών	που	υποβλήθηκαν	σε	Μυα	μειώθη
κε	από	82%	κατά	την	περίοδο	1990–1995	σε	61%	
κατά	την	περίοδο	1996–1998.30	παρόμοια,	στους	
ασθενείς	με	σηπτικό	shock	παρατηρήθηκε	μείωση	
της	θνητότητας	από	79%	σε	55,5%	μεταξύ	των	
χρονικών	περιόδων	1995–1997	και	1998–2000.31	

ενθαρρυντικά	 αποτελέσματα	 παρατηρήθη
καν	 επίσης	σε	ογκολογικούς	ασθενείς,	 οι	 οποίοι	
υποβλήθηκαν	 σε	 υποκατάσταση	 της	 νεφρικής	
λειτουργίας	 λόγω	 οξείας	 νεφρικής	 ανεπάρκειας	
(Ονα).17	παλαιότερα	η	θνητότητα	ήταν	ιδιαίτερα	
υψηλή	 (90–95%)	όταν	η	Ονα	συνοδευόταν	από	
πολυοργανική	ανεπάρκεια.	Δύο	δεκαετίες	αργό
τερα	αναφέρεται	ότι	το	ποσοστό	αυτό	μειώθηκε	
στο	65%.32

Τελευταία	δημοσιεύθηκαν	ορισμένες	μελέτες	για	
τη	χρήση	χημειοθεραπείας	κατά	τη	διάρκεια	νο
σηλείας	στη	ΜεΘ	σε	επιλεγμένους	ασθενείς.	Τα	
κριτήρια	ήταν	η	πρόσφατη	διάγνωση,	η	χημειο
ευαισθησία	 του	 όγκου	 και	 η	 γενική	 κατάσταση	
του	ασθενούς.22,33	αν	και	χρειάζεται	μεγαλύτερος	
αριθμός	κλινικών	μελετών	για	να	καταλήξουμε	σε	
ασφαλή	συμπεράσματα,	θεωρείται	ότι	η	χημειο
θεραπεία	στη	ΜεΘ	είναι	εφικτή	και	ενδεχομένως	
ωφέλιμη	σε	πολύ	επιλεγμένα	περιστατικά.9

6.  Λόγοι για τους οποίους 
βελτιώθηκε η έκβαση

στη	 βελτίωση	 της	 έκβασης	 θεωρείται	 ότι	 συ
νέβαλαν	 διάφοροι	 παράγοντες.9,10,17,23,24	 στους	
σπουδαιότερους	 παράγοντες	 συγκαταλέγονται	
η	ορθότερη	επιλογή	εισαγωγής	των	ασθενών	στη	
ΜεΘ	με	βάση	τη	γενική	κατάσταση,	τη	συνοση
ρότητα,	 την	 υποκείμενη	 νόσο,	 τη	 δυνατότητα	
θεραπευτικής	 αγωγής,	 την	 αναμενόμενη	 άμεση	
αλλά	και	απώτερη	επιβίωση2,17	και	η	πρώιμη	ει
σαγωγή	αυτών	που	μπορούν	να	ωφεληθούν	από	
τη	νοσηλεία	στη	ΜεΘ.	

Οι	εξελίξεις	των	τελευταίων	ετών	στη	χειρουρ
γική	ογκολογία,	τη	χημειοθεραπεία	και	τη	μετα
μόσχευση	μυελού	των	οστών,2	 η	πρόοδος	στην	
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κατανόηση	της	παθοφυσιολογίας	των	επιπλοκών	
των	βαρέως	πασχόντων	ογκολογικών	ασθενών,	η	
οποία	 οδήγησε	 σε	 αποτελεσματικότερες	 θερα
πευτικές	μεθόδους34,35	 και	η	μικρότερη	διάρκεια	
της	ουδετεροπενίας	με	τη	γενικευμένη	χρήση	του	
αυξητικού	παράγοντα	των	πολυμορφοπύρηνων	
λευκών	 αιμοσφαιρίων	 (η	 χρήση	 του	 αυξητικού	
παράγοντα	μείωσε	τη	θνητότητα	κατά	25,6%1),	
έπαιξαν	σημαντικό	ρόλο	στην	πρόγνωση.

η	 έγκαιρη	 μεταφορά	 των	 ασταθών	 ασθενών	
στη	ΜεΘ	και	η	καλύτερη	συνεργασία	ογκολόγων
εντατικολόγων,24,36	όπως	και	η	βελτίωση	των	με
θόδων	υποστηρικτικής	αγωγής	και	η	χρήση	πρω
τοκόλλων,	βελτίωσαν	αποδεδειγμένα	την	έκβαση	
και	μείωσαν	τη	θνητότητα.	παράδειγμα	αποτελεί	
η	 εφαρμογή	 των	 κατευθυντήριων	 οδηγιών	 για	
την	επιβίωση	στη	σήψη,	δεδομένου	ότι	το	15,4–
16,9%	των	ογκολογικών	ασθενών	εισέρχεται	στη	
ΜεΘ	λόγω	σηπτικού	shock.37,38	συγκεκριμένα,	η	
πρώιμη	στοχευμένη	αγωγή	 (διατήρηση	MAP≥65	
mmHg,	 CVP≈8–12	 mmHg,	 SvO2≥70%,	 διούρηση	
≥0,5	mL/h),	ο	προστατευτικός	αερισμός,	η	χορή
γηση	κορτικοστεροειδών	(σε	περιπτώσεις	ανεπάρ
κειας	φλοιού	επινεφριδίων),	η	διατήρηση	σακχάρου	
<150	mg/dL,	η	χορήγηση	ενεργοποιημένης	πρωτε
ΐνης	C,	βελτίωσαν	αποδεδειγμένα	την	έκβαση.39	σε	
μία	πρόσφατη	μελέτη	η	θνητότητα	των	ασθενών	
αυτών	ελαττώθηκε	σημαντικά	μεταξύ	των	χρο
νικών	 περιόδων	 1998–2001	 και	 2002–2005,	 οι	
οποίες	διέφεραν	μόνο	ως	προς	την	τήρηση	των	
κατευθυντήριων	οδηγιών.40	Δυστυχώς	το	όφελος	
ειδικά	για	την	ομάδα	των	ογκολογικών	ασθενών	
δεν	καταγράφηκε.13

σύμφωνα	με	διάφορους	συγγραφείς,	η	εφαρμο
γή	του	μη	επεμβατικού	αερισμού	(NIV)	αποτέλε
σε	τον	σπουδαιότερο	παράγοντα	βελτίωσης	της	
έκβασης	 την	 τελευταία	 δεκαετία.9,16,24,30,41–44	 Το	
όφελος	 της	 εφαρμογής	 του	προκύπτει	 από	 τα	
δεδομένα	πολλών	μελετών,	αν	και	υπήρξαν	κά
ποια	αντιφατικά	αποτελέσματα,	τα	οποία	απο
δόθηκαν	 στον	 διαφορετικό	 χρόνο	 έναρξης	 του	
NIV	και	στις	διαφορετικές	αιτίες	της	Οαα.41,45,46Τα	
οφέλη	 του	 NIV	 αξιολογήθηκαν	 αρχικά	 σε	 μη	
ογκολογικούς	ασθενείς,	 σε	 χρόνια	αποφρακτική	
πνευμονοπάθεια	(Χαπ)	και	σε	υποξία	λόγω	καρ
διογενούς	πνευμονικού	οιδήματος.	η	υποξαιμική	

όμως	αναπνευστική	ανεπάρκεια	στον	ογκολογι
κό	 ασθενή	 μπορεί	 να	 οφείλεται	 σε	 άλλες	 αιτίες	
όπως:	βακτηριακή	πνευμονία,	διήθηση	από	την	
υποκείμενη	 κακοήθεια,	 οξεία	πνευμονική	βλάβη	
(ALI)	σχετιζόμενη	με	τη	χημειοθεραπεία	ή	διάχυ
τη	κυψελιδική	αιμορραγία.	η	εφαρμογή	του	NIV	
μπορεί	να	είναι	επιτυχής	μόνο	αν	η	έναρξη	γίνει	
έγκαιρα	και	η	υποκείμενη	αιτία	της	αναπνευστι
κής	ανεπάρκειας	είναι	εξακριβωμένη	και	αναστρέ
ψιμη.17	συνεπώς	παραμένει	ασαφές	το	ποσοστό	
των	υποξαιμικών	ογκολογικών	ασθενών,	οι	οποί
οι	μπορεί	να	είναι	υποψήφιοι	για	NIV.	στις	διάφο
ρες	μελέτες	το	αναφερόμενο	ποσοστό	επιτυχούς	
NIV	έχει	μεγάλη	διακύμανση	(4–25%).42,45	πιθανά	
η	διαφορά	έγκειται	στην	έγκαιρη	ή	μη	εφαρμογή	
του	 και	 στην	 αιτία	 της	Οαα.	 συμπερασματικά,	
από	 τα	 βιβλιογραφικά	 δεδομένα	προκύπτει	 ότι	
ο	NIV	μπορεί	να	είναι	χρήσιμος	σε	επιλεγμένους	
ογκολογικούς	ασθενείς	με	υπερκαπνία	ή	πρώιμη	
έναρξη	 υποξαιμικής	 αναπνευστικής	 ανεπάρκει
ας,	με	στόχο	την	αποφυγή	της	διασωλήνωσης	και	
των	επιπλοκών	της.17,33,44	Οι	 επιπλοκές	από	τη	
διασωλήνωση	 (λοιμώξεις	 αναπνευστικού,	 πνευ
μονία	 συνδεόμενη	 με	 τον	 αναπνευστήρα	 VAP)	
αυξάνουν	 τη	 θνητότητα	 σημαντικά,	 ιδιαίτερα	
στους	ουδετεροπενικούς.46,47	νεότερα	δεδομένα	
δείχνουν	ότι	η	επίδραση	του	NIV	στην	επιβίωση	
εξαρτάται	από	την	απάντηση	του	ασθενούς	σ’	
αυτόν.	Ο	NIV	έχει	εφαρμοστεί	και	σε	μη	αναστρέ
ψιμες	καταστάσεις,	στο	πλαίσιο	παρηγορητικής	
θεραπείας	με	στόχο	τη	βελτίωση	του	τέλους	της	
ζωής.48	

7. Συμπέρασμα 

η	 μείωση	 της	 θνητότητας	 των	 ογκολογικών	
ασθενών	έχει	οδηγήσει	στην	αύξηση	του	αριθμού	
των	εισαγωγών	τους	στη	ΜεΘ.

η	 επιλογή	 των	ογκολογικών	ασθενών	που	θα	
ωφεληθούν	από	την	εισαγωγή	και	νοσηλεία	τους	
στη	ΜεΘ,	 είναι	 συχνά	 δύσκολη.	 Ο	 εντατικολό
γος	με	τις	αποφάσεις	του	πρέπει	να	μη	στερήσει	
οποιαδήποτε	 πιθανότητα	 επιβίωσης,	 αλλά	 και	
να	αποφύγει	την	επιθετική	και	μάταιη	θεραπεία	
(medical	futility).

για	ορισμένους	ασθενείς	η	αναγκαιότητα	εισα
γωγής	ή	αποφυγής	της	είναι	σχετικά	σαφής.	για	
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ελληνικό σύστημα υγείας βρίσκε-
ται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Για να 
αναδιαμορφωθεί, επικεντρωμένο στον ασθενή, 
θα πρέπει να αναπτυχθούν τρόποι εύρεσης, υπο-
λογισμού και μέτρησης του κόστους ποιότητας. Η 
έννοια της ποιότητας στο σύστημα της υγείας ερ-
μηνεύεται ως η παροχή των υπηρεσιών που έχουν 
ανάγκη οι ασθενείς, ικανοποιώντας με αυτόν τον 
τρόπο τις προσδοκίες τους και δημιουργώντας 
αξία, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αποδοτική χρήση 
των μέσων που χρησιμοποιούνται για την επίτευ-
ξη του στόχου. Διακρίνεται σε κόστος πρόληψης, 
κόστος αποτίμησης και κόστος λόγω αποτυχίας. 
Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν 
προκειμένου να είναι εφικτή η καταμέτρηση του 
κόστους ποιότητας είναι αρκετές και ποικίλλουν. 
Εφόσον γνωρίζουμε τι είναι αυτό που πραγματικά 
θέλει ο πελάτης στον τομέα της υγείας, πρέπει να 
επικεντρωθούμε σε αυτό και να προσπαθούμε να 
το βελτιώσουμε συνεχώς. Αυτό μπορεί να συμβεί με 
τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Για την κοστολόγη-
ση της ποιότητας χρησιμοποιούνται κυρίως τρεις 
μέθοδοι: η κλασική, η Taguchi και η ABC (Activity 
Based Costing), με την τελευταία να είναι η πιο απο-
τελεσματική.
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1. Εισαγωγή

Το	 κράτος	 παρέχει	 στους	 πολίτες	 μια	 σειρά	
από	υπηρεσίες	όπως	είναι	η	ασφάλεια,	η	δικαι
οσύνη,	 η	 εκπαίδευση	 και	 η	 υγεία.	η	 έννοια	 της	
ποιότητας	στο	σύστημα	της	υγείας	ερμηνεύεται	
ως	η	παροχή	των	υπηρεσιών	που	έχουν	ανάγκη	
οι	ασθενείς	ικανοποιώντας	με	αυτό	τον	τρόπο	τις	
προσδοκίες	 τους	 και	 δημιουργώντας	 αξία,	 ενώ	
ταυτόχρονα	γίνεται	αποδοτική	χρήση	των	μέσων	
που	χρησιμοποιούνται	για	την	επίτευξη	του	στό
χου.1	Ο	ορισμός	αυτός	μπορεί	να	προσεγγίσει	την	
έννοια	της	ποιότητας	όσον	αφορά	στην	παροχή	
της	ιατρικής	φροντίδας,	αλλά	όχι	κατά	απόλυτο	
τρόπο.	Μπορεί	 να	διαφοροποιείται	με	βάση	τα	
χαρακτηριστικά	του	ασθενούς	και	τη	σοβαρότη
τα	της	ασθένειας.	αυτό	που	έχει	σημασία	σε	κάθε	
περίπτωση	είναι	πόσο	αποδοτική,	αποτελεσμα
τική,	έγκαιρη,	ασφαλής	και	με	σκοπό	την	ικανο
ποίηση	του	ασθενούς	είναι	η	ιατρική	περίθαλψη	
που	παρέχεται.	Ο	σκοπός,	όμως,	είναι	πάντα	ο	
ίδιος,	 δηλαδή	 η	 συνεχής	 βελτίωση	 της	 ποιότη
τας	 των	 παρεχόμενων	 υπηρεσιών	 στον	 τομέα	
της	υγείας	και	η	αύξηση	του	βιοτικού	επιπέδου.	
εφόσον	γίνονται	ενέργειες	προς	αυτή	την	κατεύ
θυνση	και	σε	κάθε	τομέα	του	συστήματος	υγείας,	
όπως	η	κατάλληλη	εκπαίδευση	του	προσωπικού	
και	η	ανάπτυξη	του	αισθήματος	της	ομαδικότη
τας,	 οι	 διαδικασίες	 γίνονται	πιο	αποδοτικές	 και	
η	μείωση	του	λειτουργικού	κόστους	είναι	φυσικό	
επακόλουθο.	η	ποιότητα	είναι	ένας	από	τους	ση
μαντικότερους	παράγοντες	για	τον	ασθενή	προ
κειμένου	να	καταλήξει	στην	επιλογή	της	νοσοκο
μειακής	μονάδας	που	θα	νοσηλευτεί.	στον	τομέα	
της	υγείας	δίνεται	βαρύτητα	στην	ποιότητα	και	
όχι	στην	ποσότητα.	η	παροχή	υπηρεσιών	υγείας	
είναι	άμεσα	συνυφασμένη	πλέον	με	την	ποιότη
τα.	η	σημασία	του	να	καθοριστούν	τα	κόστη	ποι
ότητας	πρέπει	να	λαμβάνεται	σοβαρά	υπόψη,	δι
ότι	η	σωστή	πρόβλεψη	και	η	αναφορά	αυτών	συ
ντελεί	στη	λήψη	ανάλογων	μέτρων	για	τη	μείωσή	
τους	και	στη	δημιουργία	αξίας	στον	ασθενή,	αλλά	
και	την	ευκολότερη	υλοποίηση	της	διοίκησης	ολι
κής	ποιότητας.	η	ποιότητα	όμως	ενέχει	και	κό
στη	τα	οποία	είναι	δύσκολο	να	εντοπιστούν	και	
να	υπολογιστούν.2	συνεπώς,	η	ποσοτικοποίησή	

τους	και	η	εμφάνισή	τους	στις	οικονομικές	κατα
στάσεις	δεν	είναι	δυνατή	κι	αυτό	διότι	δεν	υπάρ
χει	 κατάλληλη	πληροφόρηση	 για	 τα	 κόστη.	 για	
παράδειγμα,	 η	 απώλεια	 εσόδων	 λόγω	 μείωσης	
του	μεριδίου	αγοράς	δεν	προσμετράται.	η	κατά
σταση	αυτή	λειτουργεί	αποτρεπτικά	και	η	ανώ
τατη	διοίκηση	δεν	μπορεί	να	λάβει	τα	κατάλληλα	
μέτρα	για	τη	μείωση	του	κόστους	ποιότητας.1

σκοπός	 της	 παρούσας	 μελέτης	 είναι	 να	 προ
σφέρει	στοχευμένη	ενημέρωση	και	πληροφόρηση	
προς	τους	παρόχους	ιατρικών	υπηρεσίων	εντός	
της	ελλάδας.	Έχει	διαπιστωθεί	ότι	η	κατανόηση	
συγκεκριμένων	οικονομικών	εννοιών	στον	ιατρικό	
χώρο	 είναι	 συχνά	προβληματική,	 παρότι	 με	 τα	
σύγχρονα	κοινωνικοοικονομικά	δεδομένα	φαίνε
ται	να	αποτελεί	σημείοκλειδί	στην	οργάνωση	και,	
κυρίως,	στην	απόδοση	του	συστήματος	υγείας.2	
στη	συνέχεια,	επιχειρούμε	μία	εις	βάθος	ανάλυση	
της	έννοιας	του	κόστους	ποιότητας	με	τις	διάφο
ρες	 υποκατηγορίες	 του	 και	 μία	 επεξήγηση	 των	
τρόπων	καταμέτρησης	και	των	μεθόδων	κοστο
λόγησης	της	ποιότητας.	Μέσω	του	συνδυασμού	
ιατρικής	και	οικονομικής	γνώσης,	απώτερος	στό
χος	είναι	η	ενημέρωση	και	ευαισθητοποίηση	των	
επαγγελματιών	υγείας	για	ένα	νευραλγικό	ζήτημα	
που	άπτεται	της	επικαιρότητας.

η	 μελέτη	 αποτελεί	 μία	 παρουσίαση	 ενός	 θέ
ματος	 ειδικού	 ενδιαφέροντος,	 το	 οποίο,	 όμως,	
κρίνεται	ως	μία	ουσιώδης	γνώση	για	το	γενικό	ια
τρικό	αναγνωστικό	κοινό.	αποτελεί	προϊόν	εγκα
θιδρυμένης,	αλλά	ακόμη	δυσνόητης,	γνώσης	των	
οικονομικών	της	υγείας.	υλικό	της	μελέτης	αποτέ
λεσαν	δημοσιεύσεις	από	ιατρικές	και	οικονομικές	
βάσεις	δεδομένων,	με	κύριο	βήμα	στη	διαδικασία	
τον	συγκερασμό	της	εμπειρίας	των	οικονομικών	
ερευνητών	με	την	ιατρική	βιβλιογραφία.	η	μεθο
δολογία	που	ακολουθήθηκε	συνίσταται	στα	εξής:	
(α)	συγκέντρωση	και	καταγραφή	της	οικονομικής	
πληροφορίας,	(β)	 ιατρική	αξιολόγηση	και	ενημέ
ρωση	 του	 αρχικού	 προτύπου,	 (γ)	 συνδυασμός	
και	επικαιροποίηση	των	στοιχείων	και	συσχέτιση	
με	τα	ελληνικά	δεδομένα.	Δεν	πρόκειται	περί	μίας	
στείρας	ανασκόπησης,	αλλά	περί	 επιλογής	των	
πλέον	καίριων	αναφορών	που	θα	υποβοηθήσουν	
στην	κατανόηση	του	θέματος.
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2. Τα κόστη ποιότητας

σύμφωνα	με	τη	μέθοδο	PAF	Costing,	τα	κόστη	
ποιότητας	κατατάσσονται	σε	τρεις	κατηγορίες.3

2.1. Κόστος πρόληψης

η	πρώτη	 κατηγορία	 περιλαμβάνει	 το	 κόστος	
πρόληψης	το	οποίο	αφορά	στη	διασφάλιση	της	
ποιότητας.	Θεωρείται	ότι	το	κόστος	αυτό	είναι	
εξέχουσας	 σημασίας	 διότι	 προλαμβάνει	 όλα	 τα	
υπόλοιπα	κόστη	που	μπορεί	να	ανακύψουν	λό
γω	χαμηλής	ποιότητας.	επίσης,	όσον	αφορά	στα	
έξοδα	 για	 την	 πρόληψη,	 θεωρούνται	 λιγότερο	
δαπανηρά	σε	σχέση	με	τα	υπόλοιπα.	αυτός	είναι	
και	ένας	λόγος	που	δίνεται	 ιδιαίτερη	έμφαση	σε	
αυτή	 την	 κατηγορία.	Ουσιαστικά	πρόκειται	 για	
το	κόστος	που	συνδέεται	με	τον	σχεδιασμό	και	
τη	λειτουργία	ενός	συστήματος	υγείας	που	παρέ
χει	ποιοτικές	υπηρεσίες	και	που	θα	οδηγήσει	σε	
μείωση	του	κόστους	αστοχίας	και	αποτίμησης.4	
προκειμένου,	 λοιπόν,	 οι	 υπηρεσίες	 να	 ανταπο
κρίνονται	στα	ποιοτικά	επίπεδα	που	έχουν	τεθεί	
αρχικά	ως	στόχος,	θα	πρέπει	να	εφαρμόζονται	
ενέργειες	που	να	τις	διασφαλίζουν,	όπως	είναι	ο	
σχεδιασμός	 ενός	 συστήματος	 διαχείρισης	 ποιό
τητας	καθώς	και	η	επιθεώρηση	και	ανασκόπηση	
αυτού.

σε	συνδυασμό	με	αυτό	το	κόστος	καταλογίζεται	
και	το	κόστος	διασφάλισης	ποιότητας	προμηθευ
τών.	αυτό	περιλαμβάνει	την	ανάπτυξη	συστήμα
τος	προδιαγραφών	και	αξιολόγησης	των	προμη
θευτών	με	τέτοιο	τρόπο	ώστε	να	είναι	σε	θέση	να	
αξιολογεί	η	νοσοκομειακή	μονάδα	ποιος	προμη
θευτής	καλύπτει	τις	ανάγκες	της	και	συμβαδίζει	
με	τα	κριτήρια	που	έχει	θέσει.	για	να	επιτευχθεί	
αυτό	στο	ελληνικό	νοσοκομειακό	σύστημα,	απαι
τείται	 η	 με	 διαφάνεια	 διεξαγωγή	 διαγωνισμών,	
που	σκοπό	θα	έχουν	την	κάλυψη	εξατομικευμέ
νων	αναγκών	σε	συγκεκριμένο	πλαίσιο.	 επίσης,	
το	προσωπικό	που	απασχολείται	στον	τομέα	της	
υγείας	σε	οποιαδήποτε	θέση	εργασίας	πρέπει	να	
εκπαιδεύεται	κατάλληλα	και	να	αναπτύσσει	την	
ιδεολογία	ότι	η	εξυπηρέτηση	του	ασθενούς	μέσω	
της	παροχής	ποιοτικών	υπηρεσιών	είναι	ο	κύρι
ος	σκοπός	του	επαγγέλματός	του.5	Τέλος,	σε	αυ
τή	την	κατηγορία	περιλαμβάνεται	και	το	κόστος	
ανάπτυξης	 ελέγχων	 και	 δοκιμών	 που	 αφορούν	

στον	εξοπλισμό.	αυτό	συμβάλλει	στο	να	υπάρχει	
μια	συνεχής	επιτήρηση	για	το	επίπεδο	λειτουργί
ας	των	μηχανημάτων.	αν	υπάρχουν	βλάβες	συ
νεπάγονται	 καθυστερήσεις	 και	 τροχοπέδη	στην	
εξέλιξη	των	διαδικασιών	με	αποτέλεσμα	τη	μείω
ση	της	ποιότητας.

πάνω	 από	 όλα	 όμως	 συμπεριλαμβάνεται	 το	
κόστος	για	τον	καθορισμό	των	αναγκών	των	πε
λατών	και	 η	 εκπόνηση	 έρευνας	που	απαιτείται	
προκειμένου	να	διαπιστωθεί	ποιες	υπηρεσίες	και	
ποιοί	 τρόποι	παροχής	αυτών	προσθέτουν	αξία	
στον	ασθενή.1	για	παράδειγμα,	ενδέχεται	να	είναι	
σημαντικό	για	τους	ασθενείς	η	άμεση	ανταπόκρι
ση	των	νοσηλευτών	όταν	τους	καλούν,	όμως,	το	
ενδιαφέρον	 της	 διοίκησης	 να	 εστιάζεται	 σε	 κά
ποιο	άλλο	τομέα,	όπως	η	παροχή	καλύτερης	ποι
ότητας	φαγητού.	 αυτό	 έχει	ως	 αποτέλεσμα	 τη	
δημιουργία	δυσαρέσκειας	διότι	δε	λαμβάνουν	τις	
υπηρεσίες	που	θεωρούν	ότι	συντελούν	στη	βελ
τίωση	της	ποιότητας.	Τα	αποτελέσματα	από	τα	
ήδη	 υπάρχοντα	 ερωτηματολόγια	 ικανοποίησης	
των	ασθενών	μπορούν,	αν	αξιολογηθούν	συλλο
γικά,	να	παρέχουν	χρήσιμα	συμπεράσματα	ποιο
τικής	έρευνας	που	μπορούν	να	εφαρμοστούν	στο	
ελληνικό	νοσοκομείο.

2.2. Κόστος αποτίμησης

η	δεύτερη	κατηγορία	όπου	χωρίζονται	τα	κό
στη	ποιότητας	του	τομέα	της	υγείας	είναι	η	κα
τηγορία	κόστους	αποτίμησης,	η	οποία	συνδέεται	
με	τον	έλεγχο	ποιότητας	και	προκύπτει	αφού	η	
παροχή	της	υπηρεσίας	έχει	ολοκληρωθεί.1	αφορά	
δηλαδή	στην	αξιολόγηση	του	βαθμού	που	οι	πα
ρεχόμενες	υπηρεσίες	υγείας	καλύπτουν	τις	ανά
γκες	 και	 τις	 απαιτήσεις	 του	 ασθενούς,	 και	 τις	
ενέργειες	επαλήθευσης	για	την	επιβεβαίωση	της	
συμμόρφωσης	 με	 τις	 προδιαγεγραμμένες	 απαι
τήσεις.	 συγκεκριμένα,	 τα	 κόστη	 που	 αφορούν	
στον	τομέα	της	υγείας	και	συμπεριλαμβάνονται	
σε	αυτή	την	κατηγορία	είναι	το	κόστος	ελέγχου	
ποιότητας	των	προϊόντων	που	προμηθεύονται,	
όπως	είναι	τα	διάφορα	διαγνωστικά	μηχανήματα	
ή	 τα	φαρμακευτικά	 σκευάσματα	που	 χορηγού
νται	 στους	 ασθενείς.	 επίσης,	 το	 κόστος	 για	 τη	
συντήρηση	αυτού	του	εξοπλισμού	και	των	ελέγ
χων	που	πραγματοποιούνται	για	τη	διαπίστωση	
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της	σωστής	 λειτουργίας	 τους.	Ένα	ακόμη	 είδος	
κόστους	που	συγκαταλέγεται	σε	αυτή	την	κατη
γορία	είναι	το	κόστος	που	καταβάλλεται	για	τις	
ενέργειες	ελέγχου	ποιότητας.	Τέλος,	τα	αποτελέ
σματα	από	τους	ελέγχους	θα	πρέπει	να	αναλύο
νται,	να	υφίστανται	επεξεργασία	και	να	συντάσ
σονται	 με	 τη	 μορφή	 εγγράφων,	 δημιουργώντας	
ένα	σχετικό	αρχείο.	η	διαδικασία	αυτή	δημιουργεί	
επίσης	κόστος	αποτίμησης	σε	συνδυασμό	με	το	
κόστος	επαλήθευσης	της	συμμόρφωσης	των	δι
εργασιών.6

2.3. Κόστος λόγω αποτυχίας

η	τρίτη	 κατηγορία	 είναι	 το	 κόστος	που	 δημι
ουργείται	λόγω	αποτυχίας.	Ως	αποτυχία	ορίζεται	
η	μη	συμμόρφωση	με	τους	στόχους	και	τα	όρια	
που	έχουν	τεθεί.7	Χαρακτηριστικά,	μερικά	τέτοια	
παραδείγματα	 κόστους	 είναι	 η	 απώλεια	 εξετά
σεων,	το	ακατάλληλο	διαιτολόγιο,	η	λανθασμένη	
χρήση	 διαγνωστικών	 υπηρεσιών,	 η	 υπερβολική	
χρήση	αντιβιοτικών	(χαρακτηριστικό	παράδειγμα	
η	ελλάδα)	και	γενικά	ό,τι	υπερβαίνει	τους	κανό
νες	που	έχουν	τεθεί	για	την	αποφυγή	κόστους.	η	
αποτυχία	αυτή	μπορεί	να	υπάρξει	αλλά	να	μην	
προλάβει	 να	 γίνει	 αντιληπτή	 από	 τον	 ασθενή,	
καθώς	τίθενται	σε	λειτουργία	οι	μηχανισμοί	διόρ
θωσης	και	βελτίωσης	των	παρεχόμενων	υπηρε
σιών.	συνεπώς,	το	εσωτερικό	κόστος	αποτυχίας	
επισυμβαίνει	κάποια	στιγμή	κατά	τη	διάρκεια	της	
ιατρικής	 φροντίδας	 και	 αντιπροσωπεύει	 κόστη	
τα	οποία	θα	μπορούσαν	να	είχαν	αποφευχθεί.	Ο	
υπολογισμός	αυτής	της	κατηγορίας	είναι	δύσκο
λος	και	αυτό	διότι	συνήθως	αυτά	τα	κόστη	συ
μπεριλαμβάνονται	 στα	 γενικά	 διοικητικά	 κόστη	
και	στο	κόστος	εργασίας	καταλογισμένο	στο	κάθε	
τμήμα,	ανάλογα	με	το	προσωπικό	που	απασχο
λείται.	συγκεκριμένα,	το	κόστος	εργασίας	σχετί
ζεται	με	τον	χρόνο	που	δεν	αξιοποιήθηκε	σωστά	
ή	με	τον	επιπλέον	χρόνο	που	αφιερώθηκε	σε	δια
δικασίες	με	βάση	τα	πρότυπα.	σε	αυτό	το	κόστος	
προσμετράμε	 και	 το	 κόστος	 τροποποιήσεων	
συμφωνιών	με	τους	ασθενείς,	όπως	παραδείγμα
τος	χάριν	η	αλλαγή	ημερομηνίας	εγχείρησης	του	
ασθενούς.	ακόμη	και	η	διεξαγωγή	λανθασμένων	
εξετάσεων	και	ο	επανέλεγχος	αυτών	και	η	επα
νασυνταγογράφηση	των	κατάλληλων	φαρμάκων	
ενέχει	κόστος	εσωτερικής	αστοχίας.8

εκτός	από	το	εσωτερικό	κόστος	αστοχίας,	δι
ακρίνουμε	 και	 το	 εξωτερικό	 κόστος	 αστοχίας.	
αυτή	η	κατηγορία	κόστους	δημιουργεί	στον	ασθε
νή	άσχημη	εντύπωση	για	τον	φορέα	κι	αυτό	διότι	
αφενός	 διαπιστώνεται	 ότι	 διαπράττονται	 λάθη	
και	αφετέρου	μπορεί	να	θεωρηθεί	ότι	οι	ελεγκτι
κοί	μηχανισμοί	δε	λειτουργούν	ορθά.	Οι	αστοχίες	
αυτές	γίνονται	αντιληπτές	από	τους	ασθενείς	και	
αυτό	οδηγεί	στη	δημιουργία	αρνητικού	κλίματος,	
το	οποίο	είναι	δύσκολο	να	αναστραφεί	ακόμα	και	
αν	τα	λάθη	διορθωθούν	με	αποτέλεσμα	τις	μελ
λοντικές	πιθανές	απώλειες	κέρδους.	Ένα	ακόμα	
κόστος	που	ανήκει	σε	αυτή	την	κατηγορία	είναι	
το	σχετικό	κόστος	με	τα	πρόστιμα	ή	το	κόστος	
ασφάλισης	 για	 την	 πιθανότητα	 λανθασμένης	
άσκησης	 του	 επαγγέλματος	 και	 παροχής	 των	
υπηρεσιών.1

η	τρίτη	υποκατηγορία	είναι	το	κόστος	που	δη
μιουργείται	από	τις	υπερβάλλουσες	απαιτήσεις,	
δηλαδή	ενέργειες	που	ενδέχεται	να	πραγματοποι
ηθούν,	όπως	κάποια	επιπλέον	διαγνωστικά	τεστ	
ή	ο	υπερβάλλων	ζήλος	στην	παρακολούθηση	του	
ασθενούς	 από	 τους	 ειδικευόμενους	 ιατρούς,	 οι	
οποίες	 εν	 τέλει	 δεν	 χρησιμεύουν	 στο	 αποτέλε
σμα	και	ούτε	στη	βελτίωση	της	ποιότητας,	αλλά	
αποδεικνύονται	πλεονασματικές.	ενώ	θεωρητικά	
ο	υπερβάλλων	ζήλος	φαίνεται	να	λειτουργεί	πα
ραγωγικά	και	υποστηρικτικά	για	το	ποιοτικό	επί
πεδο	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών,	ουσιαστικά	
δημιουργεί	επιπλέον	κόστη	και	η	λήψη	παραπά
νω	πληροφοριών	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	σύγχυση	
και	λανθασμένη	λήψη	αποφάσεων.8	η	υποκατη
γορία	αυτή	περιλαμβάνεται	στην	κατηγορία	του	
κόστους	αποτυχίας	διότι	το	κόστος	τίθεται	εκτός	
ελέγχου	ακόμα	και	στις	περιπτώσεις	που	υπερ
βαίνουμε	 το	 άριστο	 όριο	 για	 τις	 παρεχόμενες	
υπηρεσίες.

ανεξάρτητα	από	την	κατηγορία	που	ανήκει	το	
κάθε	 κόστος,	από	τη	στιγμή	που	θα	 γίνει	 αντι
ληπτό	πρέπει	να	ληφθούν	κάποια	μέτρα	για	την	
αποφυγή	του	σε	μελλοντικές	παρόμοιες	καταστά
σεις.	αυτά	τα	μέτρα	αφορούν	στην	καταμέτρηση	
της	συχνότητας	που	γίνονται	οι	αστοχίες,	καθώς	
και	το	προσωπικό	το	οποίο	εμπλέκεται.	σε	περί
πτωση	που	υπάρχει	μικρή	συχνότητα	εμφάνισης,	
τότε	μπορεί	να	θεωρηθεί	ως	τυχαίο	γεγονός	και	
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να	μη	ληφθούν	διορθωτικά	μέτρα.	Διαφορετικά,	
ενδέχεται	να	αναζητηθούν	οι	αιτίες	που	το	προ
καλούν	είτε	στο	προσωπικό	είτε	σε	άλλους	παρά
γοντες.	Ο	απαιτούμενος	βαθμός	ενασχόλησης	με	
τη	μείωση	του	συγκεκριμένου	κόστους	ποιότητας	
εξαρτάται	επίσης	από	τα	προβλήματα	που	δημι
ουργεί	και	από	τον	χρόνο	που	αναλώνεται	στην	
αντιμετώπισή	 του.	 επίσης,	 κάθε	 επιτυχημένη	
προσπάθεια	για	τη	μείωση	αστοχιών	θα	πρέπει	
να	επιβραβεύεται,	ώστε	να	γνωρίζουν	οι	υπάλλη
λοι	ότι	πράττουν	το	σωστό	και	να	ενθαρρύνονται	
να	ακολουθούν	αυτή	την	πορεία,	και	συνεπώς	να	
μειώνονται	τα	συνολικά	κόστη	ποιότητας.1

Οι	 τρεις	 κατηγορίες	 του	 κόστους	 αποτυχίας	
θεωρούνται	από	τις	σημαντικότερες	κατηγορίες	
κόστους	 ποιότητας	 κι	 αυτό	 διότι	 τα	 αποτελέ
σματά	τους	είναι	μακροχρόνια	όσον	αφορά	στην	
εντύπωση	που	δημιουργεί	ο	ασθενής	για	τις	πα
ρεχόμενες	 υπηρεσίες.	 επίσης,	 η	 αρνητική	 εικό
να	μπορεί	να	διαδοθεί	μέσω	των	λεγόμενων	του	
ασθενούς	και	η	δυσφήμιση	να	οδηγήσει	σε	ακόμα	
μεγαλύτερα	κόστη	τα	οποία	δεν	καταγράφονται	
στις	οικονομικές	καταστάσεις,	οπότε	και	η	κατα
μέτρησή	τους	δυσχεραίνεται.	η	απώλεια	εσόδων	
από	πιθανούς	μελλοντικούς	ασθενείς	ονομάζεται	
κόστος	 ευκαιρίας	 και	 μπορεί	 να	 διαχωριστεί	 κι	
αυτό	σε	τρεις	υποκατηγορίες,	οι	οποίες	αφορούν	
στη	μικρή	αξιοποίηση	της	δυναμικότητας	του	νο
σοκομείου,	τον	ανεπαρκή	χειρισμό	των	ιατρικών	
μέσων	και	τη	μικρή	προσφορά	ποιοτικών	υπηρε
σιών.3

επίσης,	 τα	 κόστη	 αυτά	 σχετίζονται	 αρνητικά	
με	τα	κόστη	αποτίμησης	και	πρόληψης.	η	ύπαρ
ξη	των	πρώτων	οφείλεται	κατά	κύριο	λόγο	στην	
απουσία	 μηχανισμών	 για	 πρόληψη	 λαθών	 και	
κατ’	επέκταση	στην	απουσία	κόστους	πρόληψης	
και	 αποτίμησης.	 πάντως,	 τα	 κόστη	 πρόληψης	
μειώνουν	 τα	 κόστη	αποτίμησης,	 διότι	 η	ποιοτι
κή	 διαδικασία,	 μέσω	 συνεχόμενων	 βελτιώσεων	
και	παροχής	κατάλληλου	γνωστικού	υπόβαθρου	
στους	εργαζομένους,	συντελεί	στην	ελαχιστοποί
ηση	του	κόστους	για	τον	έλεγχο	της	ποιότητας.	
αυτό	 όμως	 ισχύει	 μέχρι	 ένα	συγκεκριμένο	 μέγε
θος	του	κόστους	αποτίμησης.	Όσος	έλεγχος	και	
να	 πραγματοποιηθεί	 προκειμένου	 να	 επέλθουν	
βελτιώσεις,	θα	πρέπει	να	αυξηθεί	και	το	κόστος	

πρόληψης,	ώστε	να	δημιουργηθούν	πιο	αποτελε
σματικές	μέθοδοι	που	συμβάλλουν	στην	ποιότη
τα.	προκύπτει,	δηλαδή,	ότι	όλα	τα	κόστη	μεταξύ	
τους	είναι	αλληλένδετα	και	αλληλοεπηρεάζονται.9	
Το	ελληνικό	σύστημα	υγείας,	εν	μέσω	της	οικονο
μικής	κρίσης,	θα	πρέπει	πλέον	να	λάβει	σοβαρά	
υπόψη	τους	ανωτέρω	τρόπους	υπολογισμού	του	
κόστους	 αποτυχίας	 και	 να	 αναδιοργανωθεί	 με	
βάση	αυτούς.

3. Η καταμέτρηση του κόστους ποιότητας

Οι	 προκλήσεις	 που	 πρέπει	 να	 αντιμετωπι
στούν	προκειμένου	να	είναι	εφικτή	η	καταμέτρη
ση	του	κόστους	ποιότητας	είναι	αρκετές	και	ποι
κίλλουν.	Το	κόστος	αστοχίας	που	δημιουργείται	
λόγω	της	επανάληψης	μιας	εξέτασης,	μπορεί	να	
διαφέρει	ανάλογα	με	τις	ιατρικές	μεθόδους	που	
ακολουθεί	η	κάθε	νοσοκομειακή	μονάδα,	για	πα
ράδειγμα,	η	επανάληψη	μιας	ακτινογραφίας	δεν	
έχει	το	ίδιο	κόστος	για	δύο	νοσοκομεία	με	διαφο
ρετικό	 εξοπλισμό.	Με	βάση	αυτό	καταλήγουμε	
στο	συμπέρασμα	ότι	δεν	μπορεί	να	δημιουργη
θεί	 ένας	σταθερός	 κατάλογος	που	ανάλογα	με	
κάθε	αστοχία	να	υπάρχει	ένα	σταθερό	κόστος.	
επίσης,	το	κατά	μονάδα	κόστος	των	διαφόρων	
παραγωγικών	 συντελεστών	 διαφέρει.	 Το	 βασι
κότερο,	όμως,	 έγκειται	στο	ότι	μπορεί	σε	κάθε	
κλινική	να	διαφέρουν	όχι	μόνο	τα	όρια	συμμόρ
φωσης	 αλλά	 και	 ο	 καθορισμός	 των	 επιμέρους	
κοστών	που	υπολογίζονται	σε	κάθε	κατηγορία	
κόστους	ποιότητας.	 για	παράδειγμα,	 μπορεί	 η	
επανεξέταση	 του	 ασθενούς	 μέχρι	 τρεις	 φορές	
για	μια	κλινική	να	είναι	εντός	των	ορίων	συμμόρ
φωσης,	 ενώ	 για	 κάποια	 άλλη	 η	 δεύτερη	φορά	
να	είναι	αστοχία.	συμπεραίνουμε,	λοιπόν,	ότι	το	
κόστος	ποιότητας	δύσκολα	καθορίζεται	διότι	δι
αφέρει	ανάλογα	με	τον	φορέα	και	δεν	είναι	ενι
αίο	για	όλο	τον	κλάδο	της	υγείας.10

Όπως	αναφέραμε,	λοιπόν,	τα	κόστη	ποιότη
τας	δεν	 δύναται	 να	μετρηθούν	 ξεχωριστά	από	
τα	συνολικά	κόστη	που	επιβαρύνουν	μια	νοσο
κομειακή	μονάδα.	Θεωρούνται,	σε	επίπεδο	κλινι
κής,	ως	ποσοστό	των	υπαρχόντων	εξόδων,	των	
ωρών	εργασίας	ή	του	όγκου	των	παρεχόμενων	
υπηρεσιών.	εντούτοις,	υπάρχουν	κάποια	βήμα
τα	που	μπορούν	να	ακολουθηθούν	προκειμένου	
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να	διασφαλιστούν	τα	μέγιστα	οφέλη	που	μπο
ρούν	 να	 ανακύψουν	 από	 την	ποιότητα	 και	 να	
κοστολογηθούν	 οι	 τρεις	 κατηγορίες	 ποιότητας	
κόστους	που	 αναλύθηκαν.	 η	 αρχική	φάση	 για	
την	κοστολόγηση	της	ποιότητας	είναι	η	ανάλυση	
και	ο	καθορισμός	των	ενεργειών	και	υπηρεσιών	
που	λαμβάνουν	χώρα	για	τη	θεραπεία	του	ασθε
νούς.	Μέτρηση	του	κόστους	που	δημιουργήθη
κε,	όπως	ο	χρόνος	που	χάθηκε	σε	συνδυασμό	με	
τα	πραγματικά	κόστη	ως	ποσοστό	των	εσόδων	
για	κάθε	ξεχωριστή	λειτουργία.	σημαντικό	ρόλο	
παίζει	 επίσης	 η	 ανάπτυξη	 κύκλων	 ποιότητας.	
Οι	κύκλοι	ποιότητας	είναι	ομάδες	εργαζομένων	
από	την	ίδια	κλινική,	οι	οποίες	συναντώνται	ανά	
τακτά	χρονικά	διαστήματα	εκτός	ωρών	εργασί
ας	και	αναλύουν	τα	προβλήματα	που	δημιουρ
γήθηκαν	 και	 είχαν	 ως	 αποτέλεσμα	 τη	 μείωση	
της	 ποιότητας.	 αυτό	 βοηθά	 στο	 να	 δημιουρ
γήσουν	 έναν	 κοινό	 τρόπο	 αντιμετώπισης	 των	
προβλημάτων	 με	 αποτέλεσμα	 να	 μειωθούν	 οι	
αστοχίες	και	τα	κόστη.	προσαρμοσμένοι	στις	ελ
ληνικές	συνθήκες,	αυτοί	οι	κύκλοι	ποιότητας	θα	
μπορούσαν	να	ενταχθούν	εντός	της,	καθημερι
νής	για	τις	περισσότερες	κλινικές,	συζήτησης	και	
αξιολόγησης	περιστατικών.	η	επικοινωνία	των	
προβλημάτων	είναι	αρωγός	για	την	αναζήτηση	
αποτελεσματικών	ιδεών	που	θα	βελτιώσουν	την	
ποιότητα	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών.	επίσης	
είναι	μια	μέθοδος	ευαισθητοποίησης	του	ανθρώ
πινου	δυναμικού	για	τη	σημασία	της	μέτρησης	
του	κόστους	ποιότητας	και	του	τρόπου	που	η	
μέτρηση	αυτή	συνδέεται	με	τη	συνεχή	βελτίωση	
της	ποιότητας.1,11

επιπλέον,	 η	 ανάπτυξη	 συστημάτων	 πληρο
φοριακής	 τεχνολογίας	 είναι	 σημαντική	 διότι	 το	
κάθε	νοσοκομείο	θα	έχει	τη	δυνατότητα	να	μπο
ρεί	 να	 αξιοποιεί	 τις	 πληροφορίες	 που	 κατέχει	
και	να	συγκρίνει	τα	κόστη	ποιότητάς	του	με	τα	
υπόλοιπα.	 αν	 από	 την	 έρευνα	 προκύπτει	 ότι	
τα	 κόστη	μεταξύ	 τους	 δε	 διαφέρουν	 κατά	πο
λύ,	 τότε	 οι	 διαδικασίες	 μείωσης	 αυτών	 μπορεί	
να	μην	είναι	τόσο	εντατικές.	Δηλαδή	λειτουργεί	
ως	 μέσο	 σύγκρισης	 ώστε	 να	 τοποθετηθούν	 οι	
άριστοι	στόχοι.12	Βάσει	αυτού,	η	ανάγκη	για	ένα	
πιο	αποτελεσματικό	σύστημα	μηχανοργάνωσης	
και	ηλεκτρονικής	κάρτας	ασθενούς	στην	ελλάδα	
προκύπτει	 ως	 πιο	 επίκαιρη	 από	 ποτέ,	 αφού	

μπορεί	να	λειτουργήσει	ως	αρωγός	για	τους	συ
γκεκριμένους	στόχους.

Με	 βάση	 το	 σύστημα	 PAF,	 δημιουργείται	 ένα	
έντυπο	 αναφοράς	 κόστους	 όπου	 καταμετρώ
νται	τα	ποσοστά	των	διάφορων	κατηγοριών	του	
κόστους	 επί	 του	συνολικού	 κόστους	ποιότητας	
για	την	παρούσα	περίοδο	και	από	την	αρχή	του	
έτους.	εκτός	από	το	πραγματικό	κόστος	υπολο
γίζεται	και	το	προϋπολογισθέν	και	η	διαφορά	αυ
τών,	ώστε	να	υπάρχει	επίγνωση	των	αποκλίσεων	
και	να	δημιουργηθούν	μηχανισμοί	βελτίωσης	αυ
τών.	Μία	άλλη	κύρια	μεθοδολογία	για	τη	μέτρη
ση	του	κόστους	ποιότητας	που	χρησιμοποιείται	
βασίζεται	 κατά	 κύριο	 λόγο	 στην	 κοστολόγηση	
ανά	 δραστηριότητα	 της	 κάθε	 κατηγορίας	ποιο
τικού	 κόστους	 που	 αναλύθηκε	 προηγουμένως.	
σημαντικοί	παράγοντες	που	πρέπει	να	λαμβάνο
νται	υπόψη	είναι	τόσο	οι	ασθενείς	που	νοσηλεύ
ονται	όσο	και	όσοι	παρέχουν	τις	υπηρεσίες	τους,	
δηλαδή	ιατροί	και	νοσηλευτικό	προσωπικό,	ανά
λογα	με	τη	δραστηριότητα.13	Οι	δραστηριότητες	
που	 κάθε	 νοσοκομειακή	 μονάδα	 εκτελεί	 είναι	 η	
διάγνωση,	 η	 νοσηλεία,	 η	 φροντίδα,	 η	 θεραπεία	
και	η	μεταφορά	των	ασθενών,	τα	οποία	μπορούν	
να	τμηματοποιηθούν	ανά	κάθε	κλινική	του	νοσο
κομείου.	προκειμένου	λοιπόν	να	καταστεί	ευκο
λότερη	η	κοστολόγηση,	το	προσωπικό	θα	πρέπει	
να	έχει	γνώση	της	κάθε	κατηγορίας	ποιοτικού	κό
στους	και	το	τι	περιλαμβάνει	αυτή	καθώς	και	τον	
χρόνο	που	αναλώνει	στην	κάθε	μια,	διότι	ο	χρό
νος	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	ως	βάση	κοστολό
γησης.	η	αξία	αυτού	γίνεται	ιδιαίτερα	αντιληπτή	
όταν	γνωρίζουμε	τις	επιδράσεις	που	προκαλεί	η	
απώλεια	χρόνου.	εν	γένει,	ο	ακριβής	καθορισμός	
για	 κάθε	 είδους	 κόστος	 είναι	 δύσκολος,	 ειδικά	
όσον	αφορά	στο	κόστος	πρόληψης	και	αποτίμη
σης,	αφού	μπορεί	να	διαφοροποιούνται	από	κλι
νική	σε	κλινική.	αυτός	είναι	και	ο	λόγος	που	συνή
θως	σε	αυτά	τα	δύο	είδη	κόστους	παρατηρείται	
υπερβάλλουσα	κατανάλωση	χρόνου.14

4. Μέθοδοι κοστολόγησης της ποιότητας

εφόσον	γνωρίζουμε	τι	είναι	αυτό	που	πραγμα
τικά	θέλει	ο	πελάτης	στον	τομέα	της	υγείας,	πρέ
πει	να	επικεντρωθούμε	σε	αυτό	και	να	προσπα
θούμε	 να	 το	 βελτιώσουμε	 συνεχώς.	 αυτό	 μπο
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ρεί	να	συμβεί	με	τη	Διοίκηση	Ολικής	ποιότητας.	
Όμως,	η	ποιότητα	συνεπάγεται	ένα	κόστος,	το	
λεγόμενο	 κόστος	ποιότητας.	 για	 τον	 λόγο	αυτό	
είναι	δύσκολη	η	επίτευξη	της	ποιότητας	στον	χώ
ρο	της	υγείας.1

γνωρίζουμε	 πως	 οι	 υπηρεσίες	 υγείας	 αποτε
λούν	 μια	 ομάδα	 υπηρεσιών	 στις	 οποίες	 η	 εξα
σφάλιση	της	ποιότητας	αποκτά	μεγάλη	σημασία,	
γιατί	επιδιώκουν	τη	φροντίδα	του	πολυτιμότερου	
αγαθού	 για	 τον	 άνθρωπο.	Οι	 παράγοντες	 που	
προσδιορίζουν	την	ποιότητα	στις	υπηρεσίες	της	
υγείας	είναι	οι	ικανότητες,	οι	γνώσεις,	η	εμπειρία	
και	η	ευσυνειδησία	των	ιατρών,	καθώς	και	οι	ικα
νότητες	 και	 η	 εκπαίδευση	 του	υπόλοιπου	προ
σωπικού,	όπως	οι	νοσηλευτές,	η	διοίκηση	κ.λπ.15	
επιπλέον,	είναι	απαραίτητο	να	υπάρχουν	οι	υπο
δομές	για	την	παροχή	των	υπηρεσιών	υγείας,	τα	
κτίρια,	η	χρηματοδότηση,	το	απαιτούμενο	προ
σωπικό	και	η	οργάνωση.	η	ποιότητα	της	δομής	
σε	συνδυασμό	με	την	ποιότητα	των	διαδικασιών	
θα	οδηγήσει	σε	ένα	πολύ	καλό	αποτέλεσμα.	αυτό	
με	 τη	σειρά	του	θα	 έχει	 οφέλη	 για	 τον	ασθενή,	
καθώς	και	για	τους	επαγγελματίες	του	κλάδου.16	
κατά	συνέπεια,	θα	ωφεληθούν	τα	ασφαλιστικά	
ταμεία	και	τέλος	το	κράτος	και	το	κοινωνικό	σύ
νολο.

υπάρχουν	αρκετά	εργαλεία	για	τη	βελτίωση	της	
ποιότητας.	 επιγραμματικά	 αναφέρουμε	 το	 διά
γραμμα	Pareto,	το	διάγραμμα	αιτίαςαποτελέσμα
τος,	το	διάγραμμα	ροής,	το	φύλλο	καταγραφής	
δεδομένων,	το	διάγραμμα	ελέγχου,	το	διάγραμμα	
διασποράς	και	το	ιστόγραμμα.12

σημαντικός	παράγοντας	όμως	για	την	επίτευξη	
ποιότητας	στον	τομέα	της	υγείας	είναι	η	γνώση	
του	κόστους	ποιότητας.	Τα	πλεονεκτήματα	που	
προκύπτουν	από	 τη	 γνώση	αυτή	 είναι	 η	 δυνα
τότητα	διάγνωσης	και	 ιεράρχησης	των	προβλη
μάτων	που	δημιουργεί	η	έλλειψη	ποιότητας	και	
η	 δυνατότητα	 ανάπτυξης	 αποτελεσματικών	
προγραμμάτων	 για	 βελτίωση	 στην	 υπάρχουσα	
ποιότητα.	Το	κόστος	ποιότητας	διακρίνεται	στο	
κόστος	έλλειψης	ποιότητας	και	στο	κόστος	βελτί
ωσης	ποιότητας.17

Το	 κόστος	 έλλειψης	 ποιότητας	 δημιουργείται	
από	την	αδυναμία	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών	
να	ικανοποιούν	τους	πελάτεςασθενείς.	Το	συγκε

κριμένο	κόστος	δεν	εκφράζεται	ως	λογιστικό	αλλά	
ως	 οικονομικό	 κόστος,	 δηλαδή	απώλεια	 ευκαιρι
ών.	Το	κόστος	αυτό	μπορεί	να	προκύψει	είτε	από	
λάθη	που	 έγιναν	 στην	 παροχή	 υπηρεσιών	 στον	
ασθενή	είτε	από	χαμηλή	ποιότητα	εργασίας	από	
τους	επαγγελματίες	γενικά	στον	τομέα	αυτό.3,18

Το	 κόστος	 βελτίωσης	ποιότητας	 είναι	 κυρίως	
λογιστικό.	 περιλαμβάνει	 το	 κόστος	 πρόληψης	
και	το	κόστος	αξιολόγησης.	Το	κόστος	πρόληψης	
εμπεριέχει	 δαπάνες	 που	 αφορούν	 στον	 σχεδι
ασμό	και	την	εφαρμογή	ενός	συστήματος	ποιό
τητας.	 Το	 κόστος	 αξιολόγησης	 προκύπτει	 από	
έρευνες	 που	 αποσκοπούν	 στη	 διατήρηση	 του	
επιπέδου	ποιότητας	και	τη	βελτίωσή	του	μέσω	
ελέγχου	και	μετρήσεων.3,18

4.1.  Κοστολόγηση ποιότητας με την «κλασική» 
μέθοδο

η	κοστολόγηση	της	ποιότητας	μπορεί	 να	γίνει	
με	διάφορες	μεθόδους.	η	πρώτη	μέθοδος	είναι	η	
κλασική	μέθοδος	κοστολόγησης.	Ο	τρόπος	αυτός	
στηρίζεται	στην	αρχή	πως	το	κόστος	κάθε	υπηρε
σίας	μπορεί	να	υπολογιστεί	από	το	άθροισμα	του	
κόστους	των	άμεσων	υλικών,	της	άμεσης	εργασί
ας	και	του	επιμερισμού	του	κόστους	των	γενικών	
λοιπών	εξόδων,	τα	λεγόμενα	γενικά	Βιομηχανικά	
Έξοδα.	Το	κόστος	των	άμεσων	υλικών	είναι	το	κό
στος	των	υλικών	που	χρειάζονται	για	την	παρα
γωγή	της	υπηρεσίας,	το	κόστος	της	άμεσης	εργα
σίας	είναι	το	κόστος	των	ανθρωποωρών	που	χρει
άζονται	για	την	παραγωγή	της	υπηρεσίας	και	το	
κόστος	των	γενικών	Βιομηχανικών	εξόδων	είναι	το	
κόστος	των	γενικών	λειτουργιών	που	είναι	απα
ραίτητες	για	τη	λειτουργία	της	επιχείρησης.1

για	 να	 λειτουργήσει	 ένα	 σύστημα	 κοστολόγη
σης	 της	 ποιότητας	 χρησιμοποιώντας	 την	 κλα
σική	μέθοδο	κοστολόγησης	θα	πρέπει	όλοι	όσοι	
εργάζονται	στην	επιχείρηση	να	καταγράφουν	σε	
ξεχωριστούς	 λογαριασμούς	 τις	 δραστηριότητες	
που	 συμβάλλουν	 στη	 δημιουργία	 του	 κόστους	
ποιότητας.

4.2. Κοστολόγηση με τη μέθοδο Taguchi

η	μέθοδος	κοστολόγησης	του	Taguchi	 (Quality	
Loss	Function	QLF)	διαφωνεί	με	την	παραδοσιακή	
άποψη.	συγκεκριμένα,	αναγνωρίζει	πως	τα	προ
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ϊόντα	που	βρίσκονται	ανάμεσα	σε	 καθορισμένα	
όρια	δεν	είναι	όλα	ίσα.19	Ιδιαίτερα	αναφέρει	πως:

–		Δεν	μπορούμε	να	μειώσουμε	το	κόστος	χωρίς	
να	επηρεάσουμε	την	ποιότητα

–		Μπορούμε	να	βελτιώσουμε	την	ποιότητα	χωρίς	
να	αυξήσουμε	το	κόστος

–		Μπορούμε	να	μειώσουμε	το	κόστος	βελτιώνο
ντας	την	ποιότητα

–		Μπορούμε	να	μειώσουμε	το	κόστος	μειώνοντας	
την	ποικιλία.	Όταν	το	κάνουμε	αυτό,	η	απόδο
ση	και	η	ποιότητα	θα	βελτιωθούν	αυτόματα.

κατά	την	άποψη	Taguchi,	η	ποιότητα	δεν	κα
θορίζεται	από	ειδικά	όρια,	αλλά	από	το	εάν	ή	όχι	
δημιουργεί	μια	οικονομική	απώλεια	για	την	κοινω
νία.	υπάρχουν	πολλά	είδη	του	κόστους	ποιότη
τας.	Ωστόσο,	σε	όλα	τα	είδη,	το	κόστος	αυτό	κα
θορίζεται	από	την	αξιολόγηση	της	διακύμανσης	
από	έναν	συγκεκριμένο	στόχο.	η	φιλοσοφία	του	
Taguchi	περιλαμβάνει	τρεις	γενικούς	τρόπους	για	
την	αξιολόγηση	της	σχέσης	μεταξύ	της	ποιότη
τας	και	της	μεταβλητότητας.

1.		Ονομαστική	είναι	η	καλύτερη	προσέγγιση:	σε	
αυτή	την	προσέγγιση,	όσο	πιο	κοντά	στην	τιμή	
στόχο,	τόσο	το	καλύτερο.	Δεν	έχει	σημασία	αν	
η	απόκλιση	είναι	πάνω	ή	κάτω	από	την	τιμή
στόχο.	Με	 τη	 μέθοδο	 αυτή	 η	 απόκλιση	 είναι	
τετραγωνική.

2.		Μικρότερη	είναι	η	καλύτερη	προσέγγιση:	η	μι
κρότερη	είναι	η	καλύτερη	προσέγγιση	όταν	μια	
εταιρεία	επιθυμεί	μικρότερες	τιμές.	Όσο	η	αξία	
μεγαλώνει,	αυξάνει	και	η	απώλεια.

3.		Μεγαλύτερη	 είναι	 η	 καλύτερη	προσέγγιση:	η	
συγκεκριμένη	προσέγγιση	είναι	καλύτερη	όταν	
μια	επιχείρηση	επιθυμεί	μεγαλύτερες	αξίες	σε	
ένα	χαρακτηριστικό.	Με	την	προσέγγιση	αυτή	
όσο	 αυξημένο	 είναι	 το	 χαρακτηριστικό,	 τόσο	
μειώνεται	η	απώλεια	της	ποιότητας.19

εάν	 ένα	 νοσοκομείο	 επιθυμεί	 να	 παραμείνει	
ανταγωνιστικό,	 πρέπει	 να	 παρέχει	 ποιοτικές	
υπηρεσίες.	 για	 να	 επιτευχθεί	 αυτό,	 πρέπει	 να	
επικεντρωθεί	 στη	 μείωση	 της	 μεταβλητότητας	
των	χαρακτηριστικών	μιας	υπηρεσίας	γύρω	από	
μια	 συγκεκριμένη	 τιμήστόχο.	 η	 παραδοσιακή	
προσέγγιση	δεν	είναι	αρκετή.20–22

5.3. Κοστολόγηση ποιότητας με τη μέθοδο ABC

η	αλλαγή	στη	 διαχείριση	 των	προγραμμάτων	
φροντίδας	 δημιούργησε	 την	 ανάγκη	 να	 εφαρ
μόζουν	 πιο	 ακριβείς	 μεθόδους	 κοστολόγησης,23 

όπως	την	ABC	(Activity	Based	Costing),	στον	το
μέα	της	υγειονομικής	περίθαλψης.	πριν	από	τις	
αρχές	 του	 1980	 οι	 περισσότεροι	 φορείς	 παρο
χής	υγειονομικής	περίθαλψης	λειτουργούσαν	σε	
αναδρομική	 βάση	 πληρωμής.	 η	 μέθοδος	 αυτή	
βασίζεται	 στην	 απόδοση	 του	 κόστους	 της	 πα
ροχής	 υπηρεσιών	 υγείας.	η	αλλαγή	 έγκειται	 σε	
ένα	 μελλοντικό	 σχέδιο	 παροχής	 υπηρεσιών	 με	
τα	 νοσοκομεία	 να	 αποζημιώνονται	 με	 βάση	 τις	
διαγνωστικές	ομάδες	 (Diagnosis	Related	Groups,	
DRG)	και	όχι	το	κόστος	των	παρεχόμενων	υπη
ρεσιών.	Μελέτες	έχουν	δείξει	ότι,	με	την	κατάλλη
λη	ενημέρωση	και	εκπαίδευση	του	προσωπικού	
και	την	εφαρμογή	πληροφοριακών	συστημάτων	
και	του	ηλεκτρονικού	φακέλου	του	ασθενούς,	το	
σύστημα	 των	 DRGs	 μπορεί	 να	 εφαρμοστεί	 και	
στην	ελλάδα,	επιφέροντας	βελτίωση	των	παρε
χομένων	υπηρεσιών.24	η	μέθοδος	κοστολόγησης	
που	συντελεί	στην	ορθή	λήψη	αποφάσεων,	έχει	
καταστεί	 σημαντική	 για	 να	 είναι	 κερδοφόρα	 τα	
νοσοκομεία,	δηλαδή	τα	έσοδά	τους	να	υπερκαλύ
πτουν	το	κόστος.10

Τα	νοσοκομεία	 και	άλλοι	φορείς	υγειονομικής	
περίθαλψης	 ολοένα	 και	 περισσότερο	 έρχονται	
αντιμέτωποι	με	ένα	δύσκολο	και	ανταγωνιστικό	
περιβάλλον.	 η	 μεγαλύτερη	 εστίαση	 στην	 ποι
ότητα	της	φροντίδας	 του	ασθενούς,	 το	υψηλό	
κόστος	 της	 νέας	 τεχνολογίας	 και	 ο	 αυξημένος	
ανταγωνισμός	 συγκαταλέγονται	 μεταξύ	 των	
παραγόντων	που	αναγκάζουν	αυτούς	τους	ορ
γανισμούς	να	επανεξετάσουν	τον	τρόπο	με	τον	
οποίο	παρέχουν	υπηρεσίες	στους	ασθενείς	τους,	
καθώς	 και	 το	 κόστος	 των	 υπηρεσιών	 αυτών.	
προκειμένου	να	βελτιωθεί	η	ποιότητα	καθώς	και	
ο	έλεγχος	του	κόστους,	οι	διαχειριστές	απαιτούν	
πληροφορίες	κατάλληλες	για	τη	λήψη	αποφάσε
ων.	Οι	συμβατικές	μεθοδολογίες,	ωστόσο,	αδυ
νατούν	να	προσφέρουν	πληροφορίες	σχετικά	με	
το	κόστος	των	δραστηριοτήτων	που	πραγματο
ποιήθηκαν	για	τις	ανάγκες	των	ασθενών.25	
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υπάρχει	ένα	σύνολο	χαρακτηριστικών	που	κά
νουν	πολύπλοκους	τους	οργανισμούς	υγειονομι
κής	περίθαλψης,	μεταξύ	των	οποίων:

–		η	 ζωή	 των	 ασθενών	 που	 δεν	 υπαγορεύεται	
από	χρονοδιαγράμματα

–		Μεγάλη	διαδικασία	και	πολυπλοκότητα

–		Οι	ζωές	των	ασθενών	είναι	απρόβλεπτες,	απρό
σμενες	και	απροσδόκητες

–		Το	προσωπικό	αισθάνεται	πως	δεν	είναι	σε	θέ
ση	να	αλλάξει	τα	πράγματα

–		Χάνεται	πολύτιμος	χρόνος	για	τον	προγραμμα
τισμό,	την	αναμονή	και	την	τεκμηρίωση

–		Χάνεται	 χρόνος	 του	 προσωπικού	 σε	 χαμηλής	
αξίας	καθήκοντα.

Τυπικά,	επίσης,	υπάρχει	μια	σειρά	κοινών	λύ
σεων	 που	 υιοθετήθηκαν,	 οι	 οποίες	 αναπόφευ
κτα	κάνουν	τα	πράγματα	χειρότερα,	μεταξύ	των	
οποίων:

–		Δημιουργία	 περισσότερων	 εξειδικευμένων	 ρό
λων	που	αυξάνουν	την	πολυπλοκότητα

–		πρόσθεση	παραπάνω	προσωπικού	και	αύξηση	
της	σύγχυσης

–		Δημιουργία	 μικρών	 διευθύνσεων	 στις	 κλινικές	
που	συμβάλλουν	στην	πολυπλοκότητα.

στο	σημείο	αυτό	φάνηκε	αναγκαίο	να	υπάρξει	
τρόπος	που	θα	αυξηθεί	η	ποιότητα	και	η	αποτε
λεσματικότητα	στους	φορείς	υγείας,	και	να	ερευ
νηθεί	το	ενδεχόμενο	κόστος	τους.1,3

η	μέθοδος	Activity	Based	Costing	αναγνωρίζει	
τις	 δραστηριότητες	 μιας	 επιχείρησης	 που	 κο
στίζουν	 περισσότερο.	 αρχικά,	 βρίσκουμε	 τον	
αριθμό	 των	 δραστηριοτήτων	 του	 νοσοκομείου.	
στη	 συνέχεια,	 βλέπουμε	 ποιες	 διαδικασίες	 του	
νοσοκομείου	 καταναλώνουν	 τις	 περισσότερες	
πηγές,	υλικά	κ.λπ.	Μετά,	θα	πρέπει	οι	ειδικοί	να	
ασχοληθούν	 με	 τις	 διαδικασίες	 που	 κοστίζουν	
περισσότερο	και	όχι	με	το	σύνολο	των	δραστη
ριοτήτων.	επίσης,	πρέπει	να	ληφθεί	υπόψη	πως	
υπάρχουν	κόστη	που	σχετίζονται	με	τον	ασθενή,	
χωρίς	 να	απαιτούν	 υλικά	 και	 αγαθά	 του	 νοσο
κομείου.	 επιπλέον,	 πρέπει	 να	 σκεφτούμε	 πως	
τα	κόστη	μπορεί	να	διαφέρουν	πολύ	ακόμα	και	
από	μέρα	σε	μέρα.	αρχικά,	υπολογίζουμε	πόσα	
χρήματα	ξοδεύει	το	νοσοκομείο	ή	η	κλινική	για	να	

αγοράσει	 τα	υλικά	που	χρειάζεται	 για	 τη	φρο
ντίδα	των	ασθενών.	στη	συνέχεια,	υπολογίζου
με	τις	δραστηριότητες	των	εργαζομένων,	πόσο	
χρόνο	 ξοδεύει	 το	 προσωπικό	 για	 τις	 εργασίες	
του	και	πόσο	συχνά	τις	κάνει.	προσθέτοντας	τα	
στοιχεία	στον	υπολογιστή	βλέπουμε	τις	δραστη
ριότητες	σε	σειρά	ανά	τμήμα,	ανά	διαδικασία	και	
πόσο	κοστίζουν.	γίνεται	έπειτα	μια	αξιολόγηση	
και	είναι	ξεκάθαρο	τι	χρειάζεται	αλλαγή	και	πώς	
θα	μπορούσε	να	γίνει.7

η	μέθοδος	ABC	προσφέρει	ένα	εξαιρετικό	πλαί
σιο	για	ανάλυση	και	λήψη	αποφάσεων.	Έχοντας	
μελετηθεί	και	εφαρμοστεί	σε	ποικίλες	περιπτώ
σεις,	φαίνεται	ότι,	εάν	χρησιμοποιηθεί	με	τον	σω
στό	 τρόπο,	 θα	 βελτιώσει	 τη	 λήψη	 αποφάσεων	
από	τα	διευθυντικά	στελέχη.7

λογιστές	 μπορούν	 να	 βοηθήσουν	 τη	 διοίκη
ση	 στην	 καλύτερη	 λήψη	αποφάσεων:	 (1)	 επι
σημαίνοντας	 δυνατότητες	 για	 συμμετοχή	 στη	
διαδικασία	 περιορισμού	 του	 κόστους,	 (2)	 την	
καλύτερη	δυνατή	συλλογική	προσπάθεια	διευ
κρινίζοντας	παραδοχές	των	μοντέλων	του	κό
στους,	(3)	δείχνοντας	ότι	οι	οργανωτικές	αλλα
γές	μπορεί	να	είναι	ακατάλληλες	αν	βασίζονται	
σε	μη	προσδιορισμένο	κόστος,	και	(4)	δίνοντας	
στοιχεία	για	τη	στήριξη	της	μεθόδου	ABC	που	
χρησιμοποιείται	όλο	και	περισσότερο	στον	το
μέα	 της	 υγείας,	 καθώς	προσφέρει	πλεονεκτή
ματα	σε	σύγκριση	με	τις	άλλες	μεθόδους	κοστο
λόγησης.7,26

5. Επίλογος

Το	ελληνικό	σύστημα	υγείας	βρίσκεται	μπρο
στά	σε	ένα	κρίσιμο	σταυροδρόμι.	είναι	σήμερα	
βέβαιο	ότι	 το	σύστημα	βάδισε	σε	 διαφορετικό	
μονοπάτι	 από	 αυτό	 για	 το	 οποίο	 είχε	 αρχικά	
σχεδιαστεί,	καταλήγοντας	να	είναι	δυσλειτουρ
γικό	και	αμφιβόλου	ποιότητας.27	για	να	επανέλ
θει,	 όπως	 πρέπει,	 ο	 ασθενής	 στο	 κέντρο	 του	
συστήματος	υγείας,28	 είναι	η	πλέον	κατάλληλη	
στιγμή	 για	 να	 αναπτυχθούν	 τρόποι	 εύρεσης,	
υπολογισμού	 και	 μέτρησης	 του	 κόστους	ποιό
τητας.	η	ανάλυσή	μας	παρέχει	τους	πιθανούς	
τρόπους	μέσω	των	οποίων	μπορεί	αυτό	να	επι
τευχθεί.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Περιγράφεται η περίπτωση ασθε-
νούς με ιστορικό δύο αποβολών πρώτου τριμή-
νου ύστερα από φυσική σύλληψη. Ο καρυότυπος 
της ασθενούς αποκάλυψε την ύπαρξη περικεν-
τρομεριδιακής αναστροφής στο χρωμόσωμα Χ, 
46,X,inv(X)(p11.4q22). Η ασθενής υποβλήθηκε σε 
εξωσωματική γονιμοποίηση και προεμφυτευτική 
γενετική διάγνωση των εμβρύων διά της βιοψίας 
βλαστομεριδίου στο στάδιο των οκτώ κυττάρων 
και της ανίχνευσης δομικών βλαβών και αριθμη-
τικών ανωμαλιών των χρωμοσωμάτων με τη μέ-
θοδο του συγκριτικού γονιδιωματικού υβριδισμού 
με μικροσυστοιχίες DNA. Δίδυμη κλινική κύηση 
επιτεύχθηκε ύστερα από μεταφορά δύο εμβρύων, 
στα οποία δεν ανιχνεύθηκαν χρωμοσωματικές 
ανωμαλίες, στο στάδιο της βλαστοκύστεως.
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ABSTRACT This is a case report of a patient with a 
history of two miscarriages after natural conception. 
The patient’s karyotype revealed a pericentric inver-
sion of the X chromosome, 46,X,inv(X)(p11.4q22. 
The patient was subjected to in vitro fertilization 
and preimplantation genetic diagnosis of the em-
bryos for structural/numerical chromosomal defects 
by microarray comparative genomic hybridisation 
(aCGH) after blastomere biopsy at the eight-cell 
stage. A twin clinical pregnancy was achieved af-
ter transfer, at the blastocyst stage, of two embryos 
showing no chromosomal abnormalities.
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1. Εισαγωγή

η	 εφαρμογή	 της	 προεμφυτευτικής	 γενετικής	
διάγνωσης	κερδίζει	διαρκώς	έδαφος	στην	 ιατρι
κώς	υποβοηθούμενη	αναπαραγωγή.	σε	συνδυα
σμό	με	τη	μέθοδο	του	συγκριτικού	γονιδιωματι
κού	υβριδισμού	με	μικροσυστοιχίες	DNA,	η	τεχνι
κή	αποτελεί	την	τελευταία	λέξη	της	τεχνολογίας	
και	εφαρμόζεται	σε	γενετικό	υλικό	προερχόμενο	
είτε	από	βιοψία	βλαστομεριδίου	(παρούσα	εργα
σία)	είτε	από	βιοψία	των	πολικών	σωματίων	(συ
νοδός	εργασία).

2. Ιστορικό

περιγράφουμε	 περιστατικό	 ασθενούς	 ηλικίας	
36	ετών,	με	ιστορικό	δύο	αποβολών	πρώτου	τρι
μήνου	(5ης	και	9ης	εβδομάδας	κυήσεως	αντιστοί
χως)	ύστερα	από	φυσική	σύλληψη,	χωρίς	καρυο
τυπική	ανάλυση	των	προϊόντων	αποβολής.	Μετά	
τη	δεύτερη	αποβολή,	προτάθηκε	κυτταρογενετι
κή	εξέταση	αμφοτέρων	των	συζύγων:	ο	καρυότυ
πος	του	συζύγου	είναι	φυσιολογικού	άρρενος	(46,	
Χυ)	και	ο	καρυότυπος	της	ασθενούς	είναι	θήλεος	
[46,Χ,inv(x)	(p11.4q22)]	με	παρουσία	περικεντρο
μεριδιακής	 αναστροφής	 στο	 χρωμόσωμα	 Χ	 (με	
σημεία	θραύσεως	p11	στον	βραχύ	βραχίονα	και	
q22	στον	μακρό	βραχίονα),	η	οποία	δημιουργήθη
κε	de novo,	όπως	προκύπτει	από	την	κυτταρογε
νετική	ανάλυση	της	οικογένειας.	Το	συγκεκριμένο	
σημείο	θραύσεως	περιλαμβάνεται	σε	περιοχή	του	
μακρού	βραχίονα	που	συνδέεται	με	την	ωοθηκική	
λειτουργία.1	πράγματι,	εάν	το	σημείο	θραύσεως	
στον	μακρό	βραχίονα	βρίσκεται	εντός	της	περιο
χής	xq13xq22	ή	xq22xq26	υπάρχει	ενδεχόμενο	
γοναδικής	δυσλειτουργίας.2	Το	επίπεδο	αντιμυλ
λεριανής	ορμόνης	 (AMH)	της	ασθενούς	ήταν	18	
pmol/L,	κάτι	που	την	κατατάσσει	στην	κατηγορία	
καλής	γονιμοποιητικής	ικανότητας.

Οι	περικεντρομεριδιακές	αναστροφές	είναι	γε
νικώς	σπάνιες3	και	έχουν	διαφορετικές	συνέπειες	
στα	φυλετικά	χρωμοσώματα	και	στα	αυτοσώμα
τα:1	πρώτον,	ορισμένες	περιοχές	του	χρωμοσώ
ματος	Χ	μπορεί	να	επηρεάσουν	τον	θήλυ	φαινό
τυπο.	Δεύτερον,	η	επιλεκτική	αδρανοποίηση	άτυ
που	χρωμοσώματος	Χ	σε	περίπτωση	γονοτύπου	
46,x,rec(x),	 είναι	 δυνατόν	 να	 μετριάσει	 την	ανι
σορροπία.	Τρίτον,	τα	έμβρυα	46,Y,rec(x)	εμφανί

ζουν	μερική	ασωμία	Χ	και	λειτουργική	δισωμία	Χ.	
υπάρχει	 κίνδυνος	 επιχιασμού	 στο	 ανεστραμμέ
νο	 τμήμα,	 ο	 οποίος	προκαλεί	πάντοτε	συνδυα
σμό	αναδιπλασιασμού	 και	 απάλειψης.	Ωστόσο,	
υπάρχει	ενδεχόμενο	ένας	γαμέτης	με	φυσιολογι
κό	 χρωμόσωμα	Χ	ή	με	άθικτο	χρωμόσωμα	Χ	με	
αναστροφή,	να	παραγάγει	φυσιολογικό	άρρεν	ή	
θήλυ	τέκνο.

3. Εξωσωματική γονιμοποίηση

στη	μονάδα	μας,	η	ασθενής	έλαβε	πλήρη	ενημέ
ρωση,	σχετικά	με	τη	μέθοδο	καθώς	και	γενετική	
ιατρική	 συμβουλή,	 προτού	 χορηγήσει	 την	 προ
βλεπόμενη	 έγγραφη	 συναίνεση.	 στη	 συνέχεια,	
εντάχθηκε	στο	πρόγραμμα	προεμφυτευτικής	γε
νετικής	διάγνωσης,	με	στόχο	τη	μεταφορά	εμβρύ
ων	 απαλλαγμένων	 από	 διπλασιασμό/έλλειμμα	
των	περιοχών	που	σχετίζονται	με	την	αναστρο
φή	του	φυλετικού	χρωματοσώματος	Χ.

η	ασθενής	υπεβλήθη	σε	ένα	κύκλο	διέγερσης	της	
ωοθηκικής	λειτουργίας	με	το	πρωτόκολλο	αντα
γωνιστή	της	GnRH	και	γοναδοτροπινών,	το	οποίο	
απέδωσε	 συνολικά	 17	ωάρια.	Μετά	 την	πλήρη	
απομάκρυνση	των	κοκκοειδών	κυττάρων,	διαπι
στώθηκε	ότι	15	ωάρια	βρίσκονταν	σε	μετάφαση	
της	2ης	μειωτικής	διαίρεσης.	σε	αυτά	πραγματο
ποιήθηκε	γονιμοποίηση	με	 ενδοωαριακή	έγχυση	
σπερματοζωαρίου	(ICSI).	σχηματίσθηκαν	15	ζυ
γώτες,	από	τους	οποίους,	κατά	την	αυλάκωση,	
προέκυψαν	14	έμβρυα	τρίτης	ημέρας,	οπότε	και	
διενεργήθηκε	βιοψία	ενός	βλαστομεριδίου	ανά	έμ
βρυο.	

4. Βιοψία βλαστομεριδίου

στην	προεμφυτευτική	γενετική	διαγνωστική	εί
ναι	απαραίτητο	να	αφαιρούνται	όλα	τα	κοκκοειδή	
κύτταρα	του	ακτινωτού	στεφάνου,	η	δε	γονιμο
ποίηση	να	γίνεται	με	ICSI,	ώστε	να	αποφεύγεται	
η	επιμόλυνση,	αντιστοίχως,	είτε	με	μητρικό	DNA	
προερχόμενο	από	κοκκοειδή	κύτταρα	είτε	με	πα
τρικό	DNA	προερχόμενο	από	σπερματοζωάρια.	
η	βιοψία	του	βλαστομεριδίου	πραγματοποιείται	
μέσω	μιας	σχισμής,	η	οποία	διανοίγεται	στη	δι
αφανή	 ζώνη	 του	 εμβρύου	με	 τη	 χρήση	ακτίνας	
LASER	(Octax	Laser,	MTG,	γερμανία).	Μετά	τη	βι
οψία,	το	βλαστομερίδιο	μεταφέρεται	σε	σωληνά



290	 Δ.	ΧΡΙσΤΟπΙκΟυ	και	συν	 ΙαΤΡΙκη	99,	2011

ριο	μικροφυγοκέντρου	που	περιέχει	2,5	μL	ρυθ
μιστικού	διαλύματος	φωσφορικών	(1×PBS),	μέσω	
ειδικού	στείρου	 μικροσιφωνίου	 (Ινστιτούτο	RGI,	
σικάγο,	ηπα),	μέσα	σε	 ελάχιστο	όγκο	 (περίπου	
0,5	μL)	καλλιεργητικού	μέσου.	Ένα	δεύτερο	μικρο
σιφώνιο	χρησιμοποιείται	για	τη	μεταφορά	παρό
μοιου	όγκου	μέσου	σε	άλλο	σωληνάριο	μικροφυ
γοκέντρου	(αρνητικός	μάρτυρας).	Τα	σωληνάρια	
μικροφυγοκέντρου	με	τα	δείγματα	και	τον	αρνη
τικό	μάρτυρα	παραδίδονται	στο	εργαστήριο	μο
ριακής	 γενετικής	 για	ανάλυση	με	 την	 τεχνική	 a
CGH.

5.  Γενετική ανάλυση με τη μέθοδο 
των μικροσυστοιχιών DNA (array-CGH)

για	την	ανάλυση	των	23	ζευγών	χρωμοσωμά
των	χρησιμοποιείται	η	πλατφόρμα	μικροσυστοι
χιών	 BAC	 (24Sure+,	 BlueGnome	 Ltd,	 Cambridge,	
ηνωμένο	Βασίλειο).	στόχος	είναι	ο	έλεγχος	για	δι
πλασιασμούς	και	ελλείψεις	ολόκληρων	χρωματο
σωμάτων	ή	τμημάτων	τους.	η	γενετική	ανάλυση	
διενεργείται	 σε	 μικροσυστοιχίες	 υψηλής	 ανάλυ
σης	CytoChip	3.0	(BlueGnome).	η	εν	λόγω	μικρο
συστοιχία	καλύπτει	το	ανθρώπινο	γονιδίωμα	ανά	
2–5	Μbp,	συμπεριλαμβανομένων	των	υποτελομε
ριδιακών	και	περικεντρομεριδιακών	περιοχών.

αρχικώς,	 είναι	 απαραίτητο	 να	 πολλαπλασι
ασθεί	 το	 ολικό	 γονιδίωμα,	 προκειμένου	 να	 δη
μιουργηθεί,	 από	 ένα	 κύτταρο,	 ικανή	ποσότητα	
DNA	για	υβριδισμό	σε	μικροσυστοιχίες.	η	τεχνο
λογία	αυτή	βασίζεται	σε	τυχαίο	κατακερματισμό	
του	γονιδιωματικού	DNA	και	επακόλουθη	ενίσχυ
ση	του	DNA	δείγματος	και	μάρτυρα	με	αλυσιδω
τή	αντίδραση	πολυμεράσης	(PCR),	με	τη	βοήθεια	
κιτ	πολλαπλασιασμού	του	ολικού	γονιδιώματος	
(SurePlex,	BlueGnome).	από	το	προϊόν	της	PCR,	
περίπου	 3	 μg	DNA	 δείγματος	 και	 μάρτυρα	ση
μαίνονται	επί	2	ώρες	με	τις	φθορίζουσες	χρωστι
κές	Cy3	και	Cy5	αντιστοίχως,	χρησιμοποιώντας	
το	σύστημα	σήμανσης	φθορισμού	 (BlueGnome)	
σύμφωνα	με	τις	οδηγίες	του	κατασκευαστή.	Τα	
σημασμένα	DNA	δείγματος	και	μάρτυρα	εφαρμό
ζονται	στη	μικροσυστοιχία	και	συνυβριδοποιού
νται	επί	μία	νύκτα.	στη	συνέχεια,	οι	μικροσυστοι
χίες	πλένονται	επί	10	min	σε	2×SSC	(ρυθμιστικό	
διάλυμα	 χλωριούχου	 νατρίουκιτρικού	 νατρίου)	

που	περιέχει	0,05%	Tween20	και	επί	10	min	σε	
1×SSC,	 σε	 θερμοκρασία	 δωματίου.	 ακολουθούν	
δύο	 περαιτέρω	 πλύσεις	 σε	 0,1×SSC,	 μία	 επί	 5	
min	στους	60°C	και	μία	επί	1	min	σε	θερμοκρα
σία	 δωματίου.	 εν	 συνεχεία,	 οι	 μικροσυστοιχίες	
ξηραίνονται	 σε	 φυγόκεντρο	 κενού	 (3	min,	 θερ
μοκρασία	δωματίου,	υψηλή	ταχύτητα)	και	τοπο
θετούνται	στον	σαρωτή	(Innoscan710,	Innopsys,	
γαλλία).	Οι	 εικόνες	αναλύονται	 με	 το	 λογισμικό	
BlueFuse	(BlueGnome).	αναφέρεται	χρωμοσωμα
τική	ανωμαλία4	εάν	15	ή	περισσότεροι	ανιχνευ
τές	 εμφανίσουν	 απόκλιση	 από	 τα	φυσιολογικά	
όρια	της	πλατφόρμας	CytoChip	3.0.	η	ακρίβεια	
της	μεθόδου	aCGH	για	DNA	βλαστομεριδίων	εί
ναι	98%.

6. Αποτελέσματα

από	τα	14	έμβρυα	που	αναλύθηκαν,	διαπιστώ
θηκε	 ότι	 έξι	 εμφάνισαν	 πολλαπλές	 ανωμαλίες,	
ένα	εμφάνισε	τρισωμία	1,	ένα	εμφάνισε	τρισωμία	
16,	ένα	εμφάνισε	τρισωμία	7	και	10,	ένα	δεν	έδω
σε	αποτέλεσμα	και	τέσσερα	ήταν	ευπλοειδή.	Τα	
ευπλοειδή	 έμβρυα	ήταν	όλα	σε	στάδιο	βλαστο
κύστεως	την	5η	ημέρα	καλλιέργειας.	από	αυτά,	
δύο	μεταφέρθηκαν	στη	μητρική	 κοιλότητα,	 ενώ	
τα	άλλα	δύο	καταψύχθηκαν	με	υαλοποίηση	και	
διατηρούνται	στην	κρυοσυντήρηση	για	μελλοντι
κή	χρήση.

Ο	 ανασυνδυασμός	 x,	 inv(x)(p11.4q22)	 μπορεί	
να	 οδηγήσει	 στη	 δημιουργία	 μη	 ισοζυγισμένων	
γαμετών,	με	ταυτόχρονο	διπλασιασμό	και	έλλειμ
μα	χρωμοσωματικών	τμημάτων	εκατέρωθεν	της	
ανεστραμμένης	περιοχής,	κάτι	που	δεν	παρατη
ρήθηκε	στα	συγκεκριμένα	έμβρυα.	Τα	εξετασθέ
ντα	δείγματα	ήταν	όλα	φυσιολογικά/ισοζυγισμένα	
ως	προς	 την	 αναστροφή.	πράγματι,	 είναι	 γνω
στό5	ότι	ο	ανασυνδυασμός	είναι	λιγότερο	πιθανός	
σε	αναστροφές	στο	χρωμόσωμα	Χ	σε	σύγκριση	
με	 αναστροφές	 στα	 αυτοσώματα.	 επομένως,	
στα	 έμβρυα	 της	 συγκεκριμένης	 προσπάθειας	
της	 ασθενούς,	 η	 αναστροφή	 x	 inv(x)(p11.4q22)	
δεν	 αποτέλεσε	 αιτία	 χρωμοσωματικών	 ανωμα
λιών,	αν	και	 το	συνολικό	ποσοστό	ανευπλοειδι
ών	 (εκτός	χρωμοσώματος	Χ)	ήταν	υψηλό	 (9/13,	
69,2%),	γεγονός	που	μπορεί	να	ερμηνεύσει,	εν	μέ
ρει,	τις	δύο	προηγούμενες	αποβολές.
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7. Έκβαση της προσπάθειας

Ο	προσδιορισμός	της	βχοριακής	γοναδοτροπί
νης	την	9η	ημέρα	μετά	την	εμβρυομεταφορά	έδει
ξε	την	παρουσία	κυήματος	(281	mLU/mL).	η	κύηση	
επιβεβαιώθηκε	 με	 διακολπικό	 υπερηχογράφημα	
στις	8	εβδομάδες	(οπότε	διαπιστώθηκε	η	παρου
σία	δύο	σάκων	κυήσεως	σε	ενδομήτρια	θέση,	με	
πλήρη	εμβρυϊκά	στοιχεία	και	καρδιακή	λειτουργία	
σε	αμφότερα	τα	έμβρυα)	και	εξελίσσεται	ομαλά.

8. Συζήτηση

η	τεχνική	aCGH	θεωρείται	διεθνώς	ως	η	τελευ
ταία	λέξη	της	τεχνολογίας	στον	τομέα	της	προ
εμφυτευτικής	γενετικής	διαγνωστικής.	Οι	εφαρ
μογές	της,	τόσο	σε	υλικό	βιοψίας	βλαστομεριδίων	
όσο	 και	 πολικών	 σωματίων,	 προσφέρουν	 στον	
κλινικό	 ιατρό	 ισχυρά	 εργαλεία	 για	 την	 πρώιμη	
ανίχνευση	δομικών	βλαβών	και	αριθμητικών	ανω
μαλιών	των	χρωμοσωμάτων.
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1. Εισαγωγή

«Για να μην καταστραφούμε από τη γνώση, 
έχουμε την Τέχνη»	νίτσε

η	τέχνη	πηγάζει	από	τη	βαθύτερη	αγάπη	του	
ανθρώπου	για	το	«κάλλος»,	την	ανάγκη	να	γνω
ρίσει	 τον	 εαυτό	 του	 και	 τον	 κόσμο	 γύρω	 του,	
όπως	επίσης	και	από	την	επιθυμία	του	να	κάνει	
την	υπέρβαση	από	το	«γήινο»	στο	μεταφυσικό.	
Το	κάλλος	αυτό	καθαυτό	καλλιεργεί	τον	άνθρω
πο,	τον	υψώνει,	τον	μορφώνει.	Όμως	η	τέχνη	δεν	
είναι	αυτοσκοπός,	αλλά	μια	κοινωνική	λειτουργία	
που	 έχει	προορισμό	 να	 βοηθήσει	 τον	 άνθρωπο	
και	 να	 συμπράξει	 μαζί	 του,	 σκοπεύοντας	 τόσο	
στην	ανύψωσή	του	όσο	και	στην	εν	γένει	πρόο
δο	της	κοινωνίας.	η	τέχνη	λοιπόν,	γίνεται	αρωγός	

και	παραστάτης	 της	 επιστήμης	 με	 τελικό	 απο
δέκτη	τον	άνθρωπο,	η	ευτυχία	και	ευημερία	του	
οποίου	αποτελεί	κινητήριο	έναυσμα	και	των	δύο.

η	γνώση	(επιστήμη)	και	η	τέχνη	είναι	έννοιες	όχι	
αντικρουόμενες	αλλά	μάλλον	αλληλοσυμπληρού
μενες	με	σκοπό	να	καθορίσουν	την	ολότητα	του	
ανθρώπινου	πνεύματος.	η	τέχνη	αποτέλεσε	από	
την	αρχή	σχεδόν	 της	 ιστορίας	 του	ανθρώπινου	
πολιτισμού	πνευματική	ανάγκη,	αλλά	και	τρόπο	
να	αποτυπωθούν	η	καθημερινότητα,	οι	ιστορικές	
συνθήκες,	η	τεχνολογική	εξέλιξη,	οι	αθλητικές	και	
καλλιτεχνικές	 εκδηλώσεις,	 και	 μεταξύ	 όλων	 αυ
τών	οι	ασθένειες	και	ο	τρόπος	άσκησης	της	 ια
τρικής	κάθε	εποχής.	περιδιαβαίνοντας	λοιπόν	τις	
μεγάλες	πινακοθήκες	ή	μελετώντας	τη	σύγχρονη	
βιβλιογραφία	 μπορούμε	 να	 επισκοπήσουμε	 και	
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να	διδαχτούμε	την	εξέλιξη	της	ιατρικής	μέσα	από	
το	μάτι	του	καλλιτέχνη.

σκοπός	της	παρούσας	μελέτης	είναι	να	παρου
σιάσει	τον	τρόπο	που	συνδέεται	η	τέχνη	της	ζω
γραφικής	με	την	 ιατρική,	έτσι	ώστε	μελετώντας	
την	πρώτη	να	διδαχτούμε	αλλά	και	να	θαυμάσου
με	τον	τρόπο	της	εξέλιξής	της	μέσα	τους	αιώνες	
και	τις	ιστορικές	εποχές.	

αναζητήθηκαν	 και	 μελετήθηκαν	 έργα	 μεγά
λων	ζωγράφων	που	αναπαριστούν,	σχολιάζουν	
ή	και	κριτικάρουν	την	 ιατρική	της	εποχής	τους.	
επιλέχθηκαν	έργα	που	εκφράζουν	το	συναίσθη
μα	του	κοινού	ως	παρατηρητή	ή	ως	υποκείμενο	
της	εφαρμοσμένης	ιατρικής	καθώς	και	την	εντύ
πωση	–εξ	αντανακλάσεως–	του	εκφραστή	τους,	
ο	οποίος	είναι	ο	καλλιτέχνης.	

στην	 προσπάθεια	 ιχνηλάτησης	 και	 ερμηνείας	
των	έργων	αυτών	χρησιμοποιήθηκαν	αναφορές	
από	τη	σύγχρονη	βιβλιογραφία	και	κυρίως	από	
τη	Literature,	Arts	&	Medicine	Database	του	New	
York	University,	νέα	υόρκη,	ηπα.

2. Έργα ζωγραφικής τέχνης και Ιατρική 

στην	ερυθρόμορφο	κύλικα	που	κοσμεί	το	μου
σείο	 Staatliche	 του	Βερολίνου	 (εικ.	 1)	 αναγνωρί
ζουμε	τον	αχιλλέα	που	επιδένει	 το	τραύμα	του	
πατρόκλου	 αφού	 του	 έχει	 αφαιρέσει	 το	 βέλος.	
η	 παράσταση	 εικονογραφεί	 σκηνή	 της	 Ιλιάδας	
όπου	διακρίνεται	 η	 επίδεση	 (δίκην	στάχεως).	η	
υπευθυνότητα	 και	 η	 ηρεμία	 στο	πρόσωπο	 του	
αχιλλέα	δείχνει	ότι	έχει	εξοικείωση	με	αυτό	που	
κάνει.	 είναι	 γνωστό	δε,	 ότι	 ο	Μυρμιδόνας	βασι
λιάς	έχει	διδαχθεί	την	Ιατρική	από	τον	κένταυρο	
Χείρωνα.	 αντίθετα,	 ο	αμύητος	πάτροκλος	απο
φεύγει	να	κοιτάξει	το	τραύμα	του.	

η	Ιλιάδα	περιλαμβάνοντας	περί	τις	160	τραυμα
τολογικές	αναφορές	θα	μπορούσε,	χωρίς	υπερβο
λή,	να	θεωρηθεί	και	ως	πρώιμο	σύγγραμμα	τραυ
ματολογίας.	στίχοι	του	έπους	χρησιμοποιούνται	
αργότερα	 και	 στα	 συγγράμματα	 του	 σωρανού	
του	 εφεσίου.1	 από	 τη	 θεοκρατική	 ιατρική	 δημι
ουργήθηκε	στην	αρχαία	ελλάδα	μια	θεραπευτική	
τέχνη	που	μέσα	σε	λίγους	αιώνες	αναπτύχθηκε	
σε	μια	φιλοσοφικά	διαμορφωμένη	επιστήμη.	Με	
τον	 Ιπποκράτη	 η	 ιατρική	 αποκόπτεται	 από	 τη	
δεισιδαιμονία,	αλλά	ο	μεταφυσικός	της	χαρακτή
ρας	παραμένει.	 αυτό	 το	 μεταφυσικό,	 το	 άγνω

στο,	η	ακροβασία	μεταξύ	ζωής	και	θανάτου,	εί
ναι	το	κίνητρο	της	απεικόνισης	της	ιατρικής	στην	
τέχνη,	σε	μια	προσπάθεια	του	ανθρώπου	να	το	
εξηγήσει	και	να	το	οικειοποιηθεί.	

η	 σκηνή	 που	 περιγράφεται	 στον	 πίνακα	
«επίσκεψη	στον	ασκληπιό»	του	Sir	Edward	Poynter,	
εμπνευσμένη	από	το	έργο	του	ελισαβετιανού	ποι
ητή	Thomas	Watson,	παρουσιάζει	τη	θεά	αφροδίτη	
να	δείχνει	στον	θεραπευτή	–	ασκληπιό	το	πέλμα	
της	που	τρυπήθηκε	από	ένα	αγκάθι.	συνοδεύεται	
από	 τις	 τρεις	 Χάριτες	 που	 εκπροσωπούν	 την	
ομορφιά	και	τη	χάρη.	Δύο	από	τις	Χάριτες	αντι
κρίζουν	 τον	 θεατή	 ενώ	 η	 τρίτη	 μας	 δείχνει	 την	
πλάτη	της,	δίνοντας	μια	άρτια	εικόνα	του	υγιούς	
καλλίγραμμου	σώματος,	που	ως	γνωστόν	αποτε
λούσε	αξία	στην	αρχαία	ελλάδα	(εικ.	2).2

καταδικασμένος	 σε	 θάνατο,	 ο	 σωκράτης	 δυ
νατός,	 ήρεμος	 και	 ψύχραιμος,	 συζητά	 για	 την	
αθανασία	της	ψυχής.	περιτριγυρισμένος	από	τον	
κρίτωνα,	τους	φίλους	και	τους	μαθητές	του,	διδά
σκει	φιλοσοφώντας,	αλλά	στην	πραγματικότητα	
ευχαριστεί	τον	ασκληπιό	για	το	«κώνειο»	που	θα	
του	εξασφαλίσει	έναν	ειρηνικό	θάνατο.	Ο	πίνα
κας	«Ο	θάνατος	του	σωκράτη»	του	JacquesLouis	

Εικόνα 1.	αττική	ερυθρόμορφη	κύλικα	 (εσωτερικό),	500	π.Χ.	υπογράφεται	
από	τον	αγγειοπλάστη	του	σωσία	και	αποδίδεται	στον	Ζωγράφο	του	σωσία.	
εικονίζεται	 ο	 αχιλλέας	 να	 δένει	 ένα	 τραύμα	 του	 αγαπημένου	 του	 φίλου	
πατρόκλου.	αntikenmuseum,	Staatliche	Preubischer	Kuturbesitz,	Βερολίνο
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Εικόνα 2.	«επίσκεψη	στον	ασκληπιό»,	Sir	Edward	Poynter	(1880).	Tate	Gallery,	λονδίνο

David	είναι	ένα	αμφιλεγόμενο	έργο.	είναι	ένα	εξαι
ρετικό	κίνητρο	για	τις	συζητήσεις	του	«καλού	θα
νάτου»,	της	ευθανασίας,	καθώς	και	τους	στόχους	
της	παρηγορητικής	ιατρικής.	σε	αυτόν,	μπορούμε	
να	σημειώσουμε	τον	αριθμό	των	δώδεκα	μαθητών	
(κατ΄	αντιστοιχία	με	τον	Μυστικό	Δείπνο)	και	την	
απελπισία	των	συνοδών	σε	αντίθεση	όμως	με	την	
παρηγορητική	 φιγούρα	 του	 μαθητή	 που	 κάθε
ται	ήσυχα	δίπλα	στο	κρεβάτι	του	ακουμπώντας	
ευγενικά	το	γόνατό	του,	όπως	ένας	νοσηλευτής	
οφείλει	 να	 κάνει,	 να	 χαρίζει	 δηλαδή	παρηγοριά	
και	 ψυχική	 ηρεμία	 στους	 ασθενείς	 του	 τελικού	
σταδίου	(εικ.	3).3

η	σανσκριτική	ιατρική	ερμηνεύει	τον	παλμό	ως	
ένδειξη	 της	 κατάστασης	 της	ψυχής.	Ένας	 σαν
σκριτικός	κανόνας	αναφέρει:	«Ένας	εκπαιδευόμε
νος	 ιατρός	θα	πρέπει	 να	μάθει	 να	διαβάζει	 την	
ευτυχία	και	τη	δυστυχία	του	σώματος	με	το	αί
σθημα	του	παλμού	στη	ρίζα	του	αντίχειρα	που	
στέκεται	ως	μάρτυρας	της	ψυχής».	η	Unani	Tibb,	
παραδοσιακή	μορφή	ιατρικής	της	νοτιοανατολι
κής	ασίας,	αντλεί	στοιχεία	από	την	ελληνική,	ρω

μαϊκή,	αγιουρβεδική	και	κινέζικη	ιατρική	αλλά	τα	
αναπτύσσει	διαφορετικά.	κυρίαρχες	μορφές	της	
αραβικής	ιατρικής,	όπως	ο	αlRazi	και	ο	Ibn	Sina,	
ερεύνησαν	κατά	ποιο	τρόπο	ο	σφυγμός	σχετίζε
ται	με	τη	νόσο.	αναφέρεται	ότι	τον	χρησιμοποι
ούσαν	 και	 ως	 «ανιχνευτή	 ψεύδους».	 σύμφωνα	
με	έναν	μύθο,	κάποτε	ανέκριναν	τη	γυναίκα	του	
σουλτάνου,	ενώ	συγχρόνως	έπαιρναν	τον	σφυγ
μό	της.	από	τις	μεταβολές	του	σφυγμού	οι	ιατροί	
του	παλατιού	διέγνωσαν	ότι	η	γυναίκα	ήταν	κρυ
φά	ερωτευμένη	με	κάποιον	άλλον	και	όχι	με	τον	
σύζυγό	της	(εικ.	4).4	Ο	σφυγμός	ως	ένδειξη	ζωής	
παρουσιάζεται	και	στην	Ιλιάδα.1

Ο	πίνακας	του	Fernando	del	Rincon,	 «Τα	θαύ
ματα	 των	 ιατρών	 αγίων	 κοσμά	 και	 Δαμιανού»	
απεικονίζει	το	γνωστότερο	θαύμα	του	κοσμά	και	
του	 Δαμιανού	 που	 έχει	 ζωγραφιστεί	 από	 πολ
λούς	 καλλιτέχνες.	 Τα	 δύο	 αδέλφιαιατροί	 έχουν	
ακρωτηριάσει	 στο	 ύψος	 της	 κνήμης	 το	 σκέλος	
πάσχοντος	 από	 γάγγραινα	 ή	 καρκίνο	 και	 το	
έχουν	 αντικαταστήσει	 με	 αυτό	 ενός	πρόσφατα	
αποβιώσαντος	Μαυριτανού.	Ο	ασθενής	κοιμάται	
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Εικόνα 3.	«Ο	θάνατος	του	σωκράτη»,	JacquesLouis	David	(1787).	Μητροπολιτικό	Μουσείο	Τέχνης,	νέα	υόρκη

Εικόνα 4.	«Ένας	αγιουρβεδιανός	θεραπευτής	παίρνει	τον	σφυγμό»,	άγνωστου	
καλλιτέχνη	(Δελχί	1830).	Wellcome	Library,	λονδίνο

Εικόνα 5.	«Τα	θαύματα	των	ιατρών	αγίων	κοσμά	και	Δαμιανού»,	Fernando	del	
Rincon		(15ος	αιώνας).	Μουσείο	πράδο,	Μαδρίτη
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Εικόνα 6.	«Το	μάθημα	ανατομίας	του	δόκτορος	Τουλπ»,	Rembrandt	Harmenzoon	van	Rijn	(1632).	Μουσείο	Mauritshuis,	Χάγη

είχαν	 εκτελεσθεί–	 συγκέντρωναν	 γύρω	 από	 το	
ανατομικό	τραπέζι	πολλά	άτομα,	τα	οποία	απα
θανάτισε	ο	Ρέμπραντ	με	τη	δεξιοτεχνία	του	στην	
προσωπογραφία	και	τη	σκίαση	(εικ.	6).6	

η	εξαγωγή	δοντιών	ήταν	επίσης	από	τα	αγα
πημένα	 θέματα	 των	Ολλανδών	 και	Φλαμανδών	
ζωγράφων	του	17ου	αιώνα.	καλλιτέχνες	όπως	ο	
Τένιερς,	ο	ντάου,	ο	Ρόμπουτς,	ο	φον	Οστάντε,	
ο	φον	Μπρούγκχεν	και	ο	Χόντχορστ	απεικόνισαν	
αυτή	 την	 επέμβαση,	 προσθέτοντας	 πάντα	 μια	
κωμική	πινελιά.	Οι	οδοντίατροι	ήταν	πλανόδιοι,	
ακαταμάχητοι	 πόλοι	 έλξης	 στις	 αγορές	 και	 τα	
πανηγύρια,	 όπου	 αυτοί	 και	 οι	 βοηθοίσυνεργοί	
τους	 έστηναν	 τους	πάγκους	 τους,	 διακοσμημέ
νους	με	ψεύτικα	διπλώματα.	στην	πραγματικό
τητα	δεν	ήταν	παρά	τσαρλατάνοι	χωρίς	προσό
ντα	οι	οποίοι	παρίσταναν	τους	οδοντίατρους	για	
να	 βγάλουν	 επιπλέον	 χρήματα.	Οι	 βοηθοί	 τους	
–αβανταδόροι–	ήταν	συχνά	μικρολωποδύτες	που	
εκμεταλλεύονταν	 τη	 φασαρία	 γύρω	 από	 τους	
πάγκους	για	να	διαπράξουν	κλοπές	(εικ.	7).7

Οι	 μικροχειρουργικές	 επεμβάσεις	 στην	 αγγλία	
διενεργούντο	 από	 τους	 κουρείςχειρουργούς	
(εικ.	8).	Οι	επίσημοι	 ιατροί	εκείνο	τον	καιρό,	λό

βαθιά	 κρατώντας	 ένα	 φυτό	 στο	 χέρι,	 πιθανώς	
παπαρούνα	ή	μανδραγόρας,	που	χρησιμοποιεί
το	τότε	ως	μέσο	αναισθησίας.	η	θαυματουργική	
αυτή	θεραπεία	αναφέρεται	ως	η	πρώτη	γνωστή	
περίπτωση	μεταμόσχευσης	οργάνου	(εικ.	5)5	ενώ	
ανάλογη	 επέμβαση	 μεταμόσχευσης	 αμφοτέρων	
κάτω	 άκρων	 έγινε	 πρόσφατα	 (2011)	 από	 τον	
Ισπανό	χειρουργό	πέδρο	καβάδας.	

Το	 «Μάθημα	 ανατομίας	 του	 δόκτορος	 Τουλπ»	
του	 Rembrandt	 van	 Rijn	 (1606–1669)	 είναι	 αναμ
φίβολα	ο	πιο	γνωστός	από	όλους	τους	ιατρικούς	
πίνακες.	Ο	Ρέμπραντ	τον	ζωγράφισε	σε	ηλικία	μό
νο	26	ετών,	λίγο	αφότου	έφτασε	στο	άμστερνταμ.	
εκεί	 εξασκούσε	 το	 επάγγελμα	 ο	 Dr	 νικολάες	
Τουλπ,	διάσημος	ιατρός	και	δημοτικός	σύμβουλος.	
Ο	Dr	Τουλπ	δεν	ήταν	ούτε	χειρουργός,	ούτε	ανα
τόμος,	αλλά	μάλλον	ένας	 ιατρός	που	ενδιαφερό
ταν	για	τις	μεταβολές	που	επιφέρει	στα	διάφορα	
όργανα	του	ανθρωπίνου	σώματος	η	ασθένεια	και	
κατά	συνέπεια	για	τα	αίτια	θανάτου	των	ασθενών.	
στις	αρχές	του	17ου	αιώνα	άρχισε	να	αμφισβητεί
ται	η	θεωρία	των	χυμών	του	σώματος	και	διάφο
ροι	 φιλοπερίεργοι	 ιατροί	 διενεργούσαν	 βιοψίες.	
Ο	δρ.	Τουλπ	ανήκε	σε	αυτή	την	κατηγορία	και	οι	
ανατομές	του	–σχεδόν	πάντα	σε	εγκληματίες	που	
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Εικόνα 7.	«Ο	τσαρλατάνος	οδοντογιατρός»,	Theodor	Rombout	(1628).	Μουσείο	πράδο,	Μαδρίτη

Εικόνα 8.	«η	εγχείρηση»,	Gaspare	Traversi	(1752).	ακαδημία	καλών	Τεχνών,	Βενετία

γω	της	ενασχόλησής	τους	και	με	εκκλησιαστικές	
σπουδές,	δεν	καταδέχονταν	τον	απλό	λαό	και	οι	
υπηρεσίες	τους	ήταν	πολύ	ακριβές	και	απρόσι
τες	για	τους	φτωχούς.	Έτσι	οι	κουρείςχειρουργοί	
ήταν	οι	«ιατροί»	του	φτωχού	λαού	και	θεωρού
νταν	αξιότιμοι,	παρόλο	που	το	επάγγελμά	τους	

δεν	είχε	επιστημονικές	βάσεις.8	κατάλοιπα	αυτής	
της	 πρακτικής	 συναντάμε	 και	 σήμερα	 όπου	 οι	
χειρουργοί	στην	αγγλία	έχουν	τον	τίτλο	Mister	και	
όχι	Doctor.

η	εγχείρηση	της	αφαίρεσης	του	λίθου	της	τρέ
λας	αποτελούσε	μέρος	της	ολλανδικής	ζωής	και	



298	 π.	σΟυκΟυλη	και	συν	 ΙαΤΡΙκη	99,	2011

της	ολλανδικής	κουλτούρας	της	εποχής	και	πολ
λοί	 γνωστοί	 καλλιτέχνες	 του	 16ου	 και	 17ου	 αι
ώνα	όπως	οι	Μπρύχελ,	ο	Μπος,	ο	γιαν	στέεν,	ο	
Τένιερς,	ο	Χαλς,	ο	Μπρούβερ	και	άλλοι	φιλοτέχνη
σαν	πίνακες	με	σχετικά	θέματα.	η	εγχείρηση	βα
σισμένη	στην	πεποίθηση	ότι	στον	εγκέφαλο	των	
παραφρόνων	υπήρχε	ένας	λίθος	ο	οποίος	προ
καλούσε	την	τρέλα	τους,	συνίστατο	στην	πραγ
ματοποίηση	μιας	τομής	στο	κεφάλι	του	ασθενούς	
και	στην	αφαίρεσή	του.	Με	τη	συνέργεια	ενός	βο
ηθού	παρουσίαζαν	έναν	λίθο	και	την	επεδείκνυαν	
στον	ασθενή	ως	αιτία	των	βασάνων	του.	Θα	μπο
ρούσε	να	αναρωτηθεί	κανείς,	πώς	τόσοι	άνθρω
ποι	επέτρεψαν	στον	εαυτό	τους	να	ξεγελαστούν	
από	αυτούς	τους	απατεώνες!	σύμφωνα	με	μια	
θεωρία,	 σ’	 αυτή	 την	 εγχείρηση	 υποβάλλονταν	
όσοι	κινδύνευαν	να	καταδικαστούν	σε	θάνατο	για	
μαγεία.	Με	την	αφαίρεση	του	λίθου	της	τρέλας,	
όσοι	ήταν	ύποπτοι	τέτοιων	πρακτικών	καταγρά
φονταν	ως	παράφρονες	 και	 όχι	ως	 μάγισσες	 ή	
μάγοι	και	έτσι	γλύτωναν	από	βέβαιο	θάνατο	στην	
πυρά	(εικ.	9).9

στην	ιατρική	θεματολογία	της	ζωγραφικής	συ
ναντάται	ευρέως	και	η	μόνιμη	αναπηρία,	όπως	η	

τύφλωση	και	η	κώφωση,	με	πληθώρα	αντιπρο
σωπευτικών	πινάκων.	 στον	 «Τυφλό	 κιθαρίστα»	
του	 πικάσο	 ένας	 ρακένδυτος	 γέρος	 κιθαρίστας	
κάθεται	 αναπαυτικά	 με	 σταυρωμένα	 τα	 πόδια	
του	παίζοντας	μουσική.	Φαίνεται	πλήρως	συνε
παρμένος	από	τη	μελωδία	που	είναι	 ίσως	η	μο
ναδική	παρηγοριά	του.	Όπως	ο	τυφλός	μάντης	
Τειρεσίας	 της	 ελληνικής	 μυθολογίας	 έχει	 δει	 και	
γνωρίσει	τον	ανθρώπινο	πόνο	και	δυστυχία,	και	
την	τραγικότητα	της	ανθρώπινης	πορείας,	που	
πάντα	καταλήγει	στη	μοναξιά	και	τον	θάνατο.	Ο	
πίνακας	αυτός	ανήκει	στην	«Μπλε	περίοδο»	του	
ζωγράφου,	που	χαρακτηρίζεται	από	μελαγχολία	
και	πόνο	(εικ.	10).10

στον	 πίνακα	 «Το	 άρρωστο	 παιδί»,	 ο	 Edvard	
Munch	προβάλλει	ως	κέντρο	του	ενδιαφέροντος	
ένα	χλωμό	νεαρό	κορίτσι,	ξαπλωμένο	σε	ένα	διά
φανο	μαξιλάρι,	σκεπασμένο	με	μια	βαριά	κουβέρ
τα	στο	τέλος	της	σύντομης	ζωής	του.	η	συνοδός	
είναι	τόσο	συντετριμμένη	από	τη	θλίψη	που	δεν	
μπορεί	να	κρατήσει	ούτε	το	κεφάλι	της	επάνω,	
ούτε	να	ρίξει	μια	ματιά	στο	ετοιμοθάνατο	κορί
τσι.	 η	 νεαρή	 κοπέλα	 αντίθετα	 κοιτάζει	 σταθε
ρά	προς	μια	σκοτεινή	δυσοίωνη	προοπτική	που	

Εικόνα 9.	«αφαιρώντας	τον	λίθο	της	τρέλας»,	Pieter	Bruegel	the	Elder.	Musee	de	l’Hotel	Sandelin,	SaintOmer,	γαλλία
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ίσως	αντιπροσωπεύει	το	άγνωστο	ή	το	μυστήριο	
του	θανάτου.	Τα	δύο	άτομα	έρχονται	σε	επαφή	
με	τα	σφιχτοδεμένα	τους	χέρια	ως	προσπάθεια	
αντλήσεως	 παρηγοριάς	 ή	 και	 ζωτικής	 δύναμης	
της	 μιας	από	 την	άλλη.	 αυτό	 είναι	 ένα	από	 τα	
έξι	έργα	του	Munch	με	θέμα	άρρωστα	παιδιά,	και	
στο	 συγκεκριμένο	 απεικονίζει	 την	 αδελφή	 του,	
Sophie,	που	πέθανε	σε	νεαρή	ηλικία	από	φυματί
ωση	(εικ.	11).11

Ο	πίνακας	«Μάθημα	για	την	υστερία	από	τον	
Charcot	 στο	 La	 Salpetrie»	 του	 André	 Brouillet,	
που	 παρουσιάστηκε	 στη	 διεθνή	 έκθεση	 των	
παρισίων	 του	 1887,	 αποτελεί	 φόρο	 τιμής	 στη	
γαλλική	Ιατρική	σχολή,	η	οποία	παρέμεινε	επικε
φαλής	στην	πρακτική	και	τη	διδασκαλία	της	 ια
τρικής	 κατά	το	μεγαλύτερο	μέρος	 του	19ου	αι
ώνα.	 επιπλέον	 έχει	 μεγάλη	 ιστορική	 αξία	 λόγω	
του	ότι	απεικονίζει	μια	σκηνή	που	επρόκειτο	να	
αποδειχθεί	κρίσιμη	για	την	ανάπτυξη	της	ψυχια

τρικής.	στον	πίνακα	απεικονίζεται	ο	θεμελιωτής	
της	νευρολογίας,	καθηγητής	JeanMartin	Charcot	
(1825–1893)	να	παραδίδει	ένα	μάθημα	ύπνωσης.	
Ο	 ιατρός	ο	οποίος	κρατά	την	ασθενή,	που	πά
σχει	από	υστερία,	είναι	ο	μαθητής	του	Charcot,	
Joseph	Babinski	(1857–1932),	ένας	επίσης	διάση
μος	νευρολόγος	που	θεράπευσε	την	υστερία	μέ
σω	ύπνωσης.	 γενικά,	 το	κοινό	που	εμφανίζεται	
στον	πίνακα	αποτελείται	από	ειδικούς	από	ολό
κληρη	την	ευρώπη	(εικ.	12).12

στον	πίνακα	«Τα	χέρια	του	δόκτορος	Moore»,	
ο	Diego	Rivera	παραθέτει	την	αντίληψή	του	για	
τη	 διασταυρούμενη	 σχέση	 μεταξύ	 χειρουργι
κής,	 θρησκείας,	 κουλτούρας	 και	 τεχνολογίας.	
απεικονίζεται	ένας	σουρεαλιστικός	χειρουργικός	
χώρος	στον	οποίο	ο	χειρουργός	με	γυμνά	γάντια	
κρατάει	έναν	ματωμένο	σπόγγο	και	ένα	νυστέρι,	
τέμνοντας	 ένα	 μεγάλο	 διφορούμενο	 αγγείο,	 το	
οποίο	 θυμίζει	 ταυτόχρονα	 μορφή	 γυναίκας	 και	
δέντρου.	στη	θέση	των	φύλλων	υπάρχουν	κύττα
ρα	σε	φάση	μίτωσης.	Οι	ρίζες	του	δέντρου	διαχω
ρίζονται	και	επεκτείνονται	προς	τη	μέση	γραμμή	
της	κοιλιακής	χώρας.	η	εικόνα	συνδυάζει	τη	δομή	
των	αιμοφόρων	αγγείων	με	τη	δομή	του	δέντρου	
σε	 μια	 αλληγορική	 συσχέτιση	 με	 το	 δέντρο	 της	
ζωής	και	το	δέντρο	της	γνώσης	(εικ.	13).13	

Εικόνα 11.	 «Το	 άρρωστο	 παιδί»,	 Edvard	 Munch	 (1885–1886).	 εθνική	
πινακοθήκη,	Όσλο

Εικόνα 10.	«Ο	τυφλός	κιθαρίστας»,	Paulo	Picasso	(1903).	Ινστιτούτο	Τέχνης,	
σικάγο
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στην	ηλικία	των	δεκαοκτώ	η	Φρίντα	κάλο	υπέ
στη	ένα	σχεδόν	θανατηφόρο	ατύχημα	με	λεωφο
ρείο	που	την	τραυμάτισε	στη	λεκάνη,	στη	σπον
δυλική	στήλη	και	τη	μήτρα	της.	η	υπόλοιπη	ζωή	
της	πέρασε	 μέσα	 σε	 σωματική	 ταλαιπωρία	 και	
ιατρικές	 επεμβάσεις,	 και	φυσικά	 συναισθηματι

κές	 διαταραχές.	 πολλά	 από	 τα	 έργα	 της	 περι
γράφουν	την	κατάστασή	της.	στο	έργο	«η	ελπίδα	
παραμένει	 ισχυρή»,	η	ζωγράφος	αντιπαραθέτει	
δραματικά	τη	σοβαρότητα	και	οδυνηρότητα	της	
κατάστασής	της	με	τη	στωική	αποφασιστικότη
τά	της	να	κάνει	καλύτερη	τη	ζωή	της.	Ήλιος	και	
φεγγάρι,	νύχτα	και	μέρα,	έντονο	κόκκινο	φόρεμα	
και	ματωμένο	σώμα	συνθέτουν	μια	αντιθετική	ει
κόνα,	αντανακλώντας	τις	μεταπτώσεις	της	ζωής	
και	της	διάθεσης	της	ζωγράφου,	με	ελπιδοφόρο	
όμως	τελικό	μήνυμα	(εικ.	14).14

η	 σύνθεση	 «Ο	 ιατρός	 και	 η	 κούκλα»	 του	
Rockwell	 απεικονίζει	 έναν	 ηλικιωμένο	 οικογενει
ακό	 ιατρό	 να	 κάθεται	 σε	 μια	 καρέκλα	Windsor.	
Ένα	μικρό	κορίτσι	 κρατά	την	κούκλα	της	σε	μι
κρή	απόσταση	από	τον	 ίδιο	παρακολουθώντας	
με	προσήλωση,	όταν	ο	 ιατρός	προσποιείται	ότι	
ακούει	την	καρδιά	της	κούκλας	με	το	στηθοσκό
πιό	του.	Το	γεγονός	ότι	το	μικρό	κορίτσι	έρχεται	
στο	γραφείο	του	και	στέκεται	εκεί	πριν	από	τον	
ιατρό	 της,	 δείχνει	 ότι	 έρχεται	 για	 προληπτικό	
έλεγχο.	Ο	ιατρός	γυρίζει	το	κεφάλι	του	προς	τα	
δεξιά	και	προς	τα	πάνω	καθώς	επικεντρώνεται	
στην	αποστολή	του.	Τα	χρώματα	της	ζωγραφι
κής	είναι	σκοτεινά,	αλλά	η	κεφαλή	του	ιατρού	με	

Εικόνα 12.	«Μάθημα	για	την	υστερία	από	τον	Charcot	στο	La	Salpetrie»,	Andre	Brouillet	(1887).	Μουσείο	Ιστορίας	της	Ιατρικής,	παρίσι

Εικόνα 13.	«Τα	χέρια	του	δόκτορος	Moore»,	Diego	Rivera	(1940),	San	Diego	
Museum	of	Art,	σαν	ντιέγκο,	ηπα
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Εικόνα 14.	 «η	ελπίδα	παραμένει	 ισχυρή»,	 Frida	Kahlo	 (1946).	Collection	of	
Isadore	Ducasse,	Fine	Arts,	νέα	υόρκη

Εικόνα 15.	«Ο	ιατρός	και	η	κούκλα»,	Norman	Percevel	Rockwell	(1929).	Norman	
Rockwell	Museum,	Stockbridge,	Μασαχουσέτη

τα	 γκρίζα	 μαλλιά	 του,	 η	 κούκλα	 και	 το	σοβαρό	
πρόσωπο	του	παιδιού	είναι	φωτισμένα.	σαφώς	ο	
ιατρός	δείχνει	να	έχει	κατανόηση	και	να	ξέρει	κα
λά	την	τέχνη	της	επικοινωνίας	ιατρούασθενούς,	
μιας	και	το	κοριτσάκι	τον	εμπιστεύεται	ανεπιφύ
λακτα.	η	 καλή	σχέση	 ιατρούασθενούς,	αρκετά	
παραμελημένη	στις	μέρες	μας,	αποτελεί	το	εχέγ
γυο	για	τα	καλύτερα	αποτελέσματα	στην	άσκηση	
του	ιατρικού	επαγγέλματος	(εικ.	15).15

	 Ζωγραφισμένο	μεταξύ	1897	και	 1898,	 το	 έρ
γο	«από	πού	ερχόμαστε;	Τι	είμαστε;	πού	πάμε;»	
προδίδει	 τις	 μεταφυσικές	 ανησυχίες	 του	 Paul	
Gauguin	 για	την	ανθρώπινη	ύπαρξη.	 Το	1891	ο	
Gauguin	μετανάστευσε	στην	Ταϊτή	αναζητώντας	
μια	κοινωνία	πιο	ανέγγιχτη	από	αυτή	της	πατρί
δας	του,	της	γαλλίας.	αυτό	το	έργο,	μέρος	μιας	
σειράς	ενδοσκοπικών	πινάκων	με	θέματα	από	τη	
νέα	χώρα	του,	θεωρήθηκε	από	τον	Gauguin	ότι	
«είναι	το	αριστούργημά	του	και	το	άθροισμα	των	
ιδεών	του».	Διαβάζοντας	τον	πίνακα	από	τα	δε
ξιά	προς	τα	αριστερά	μελετούμε	την	εξέλιξη	της	
ανθρώπινης	 ύπαρξης.	 υπό	 το	πρίσμα	αυτό,	 το	
μωρό,	στη	δεξιά	άκρη,	σημαίνει	την	έναρξη	της	

ζωής.	η	εικόνα	του	αγοριού	και	του	κοριτσιού	με	
το	μήλο	ενεργοποιούν	τον	μύθο	του	αδάμ	και	της	
εύας,	και	τον	αγώνα	για	την	αναζήτηση	της	γνώ
σης.	 η	 ηλικιωμένη	 γυναίκα	 στο	 αριστερό	 άκρο	
του	πλαισίου	βρίσκεται	στο	τελευταίο	στάδιο	της	
ζωής	της	 επανερχόμενη	στη	γύμνια	του	μωρού	
της	δεξιάς	άκρης.	εξετάζοντας	λοιπόν	τον	πίνα
κα	 αναλογιζόμαστε	 τον	 κύκλο	 της	 ζωής	 και	 το	
φθαρτό	της	ανθρώπινης	ύπαρξης	(εικ.	16).16

3. Επίλογος

«Μία	εικόνα	ισοδυναμεί	με	χίλιες	λέξεις».	αν	κά
ποιος	μελετητής	της	ιστορίας	της	ιατρικής	περι
διαβεί	κάποιες	από	τις	μεγάλες	πινακοθήκες	του	
κόσμου	ή	ανοίξει	ένα	βιβλίο	με	έργα	μεγάλων	ζω
γράφων,	είναι	σίγουρο	ότι	θα	μπορέσει	να	σχη
ματίσει	μόνος	του	όλο	το	παζλ,	να	περπατήσει	
βήμαβήμα	το	μονοπάτι	της	εξέλιξης	της	ιατρικής	
κατά	το	πέρασμα	των	αιώνων	–	και	μάλιστα	έχο
ντας	ικανοποιήσει	πλείστες	αισθητικές	λειτουργί
ες.	από	την	απεικόνιση	του	αχιλλέα	που	αφαιρεί	
το	βέλος	από	το	σώμα	του	πατρόκλου	επιδένο
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Εικόνα 16.	«από	πού	ερχόμαστε;	Τι	είμαστε;	πού	πάμε;»,	Paul	Gauguin	(1897).	Μουσείο	καλών	Τεχνών,	Βοστώνη
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ντάς	 του	 προσεκτικά	 το	 τραύμα,	 το	 «Μάθημα	
ανατομίας»	 του	 Ρέμπραντ	 και	 το	 «Χειρουργείο	
αφαίρεσης	της	λίθου»	του	16ου17ου	αιώνα	έως	
το	«Τα	χέρια	του	δόκτορος	Moore»	και	το	«Ο	ια
τρός	 και	 η	 κούκλα»	 του	 20ού	 αιώνα,	 βλέπουμε	
να	 παρελαύνουν	 μπροστά	 στα	 μάτια	 μας	 νέες	

ιατρικές	πρακτικές,	η	νοσηρότητα,	οι	επιστημο
νικές	ανακαλύψεις	ακόμη	και	η	ιατρική	ηθική	κά
θε	χρονικής	περιόδου.	Έτσι	η	τέχνη	στέκεται	για	
μία	ακόμη	φορά	κοντά	στον	άνθρωπο	και	τα	επι
τεύγματά	του,	φωτίζοντας	και	διερευνώντας	την	
πλέον	ανθρωποκεντρική	επιστήμη,	την	Ιατρική.	
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  H πλειοψηφία από τους φοιτητές της 
ιατρικής θα αποφοιτήσει και θα εξασκήσει αυτή τη 
μεγάλη επιστήμη και τέχνη. Λίγοι από τους γιατρούς 
θα περάσουν στην Ιστορία της ιατρικής, αλλά και 
της ανθρωπότητας, χάρη στις μεγάλες ανακαλύψεις 
τους, την έρευνα και θεραπεία, ή την περιγραφή νέ-
ων νοσημάτων ή χειρουργικών τεχνικών. Παράλληλα 
όμως, μερικοί ιατροί ή φοιτητές της ιατρικής θα πε-
ράσουν στην ιστορία, στρεφόμενοι σε άλλους τομείς, 
όπως τη λογοτεχνία, τη μουσική, ή την πολιτική. Θα 
πρέπει να ψάξει κανείς αρκετά βαθιά στις βιογραφίες 
τους για να βρει, μόλις υποσημειούμενη, τη σχέση του 
Μπερλιόζ, του Γκαίτε, του Μαρά, του Μπρεχτ, του 
Κλεμανσώ ή του Τσέχωφ με την ιατρική.
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1. Εισαγωγή

υπάρχουν	σε	τομείς,	όπως	η	λογοτεχνία,	η	μου
σική	 ή	 η	πολιτική,	 διάσημα	 ονόματα,	 αναγνωρίσι
μα	και	πασίγνωστα	σε	όλους	τους	ανθρώπους	του	
πλανήτη	 συμπεριλαμβανομένων	 των	 ιατρών.	 Δεν	
υπάρχει,	πιστεύουμε,	 ιατρός	 ή	φοιτητής	 ιατρικής	
που	να	αγνοεί	τον	γκαίτε	ή	τον	Μαρά,	τον	Μπρεχτ	
ή	τον	Τσέχωφ.	Δεν	 είναι,	όμως,	 ευρύτερα	γνωστό	
ότι	 αν	 δει	 κανείς	 βαθύτερα	 στις	 βιογραφίες	 τους	
ανακαλύπτει	πως	όλοι	 αυτοί	 σπούδασαν	 ιατρική,	
κάποιοι	 μάλιστα	 την	 άσκησαν	 για	 ένα	 διάστημα	
πριν	γίνουν	διάσημοι	σε	άλλες	σφαίρες.	σκοπός	της	
γραφής	του	παρόντος	ήταν	να	παρατεθούν	μερικοί	

από	τους	διάσημους	που	σπούδασαν	μεν	 ιατρική,	
αλλά	δεν	γνώρισαν	τη	φήμη	τους	μέσω	αυτής.

2. Πολιτική και ιστορία
Ο	ΖωρζΜπενζαμέν	κλεμανσώ	(Georges	Benjamin	

Clemenceau	 1841–1929)	 είναι	 πασίγνωστος	 στην	
ιστορία	της	πολιτικής.	πολιτικός,	υπουργός,	με	δύο	
θητείες	(1906–1908	και	1916–1920)	ως	πρωθυπουρ
γός	της	γαλλίας.	στη	δεύτερη	κατά	τη	διάρκεια	του	
πρώτου	παγκοσμίου	πολέμου	έγινε	 γνωστός	με	το	
προσωνύμιο	 «ο	 Τίγρης».	 Οι	 πρώτες	 του	 σπουδές	
όμως	ήταν	στην	ιατρική	στο	παρίσι,	όπου	εισήχθη	το	
1861	και	αποφοίτησε	το	1865.	από	τα	φοιτητικά	χρό
νια	τον	είχαν	απορροφήσει	οι	πολιτικές	συζητήσεις	
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και	την	ιατρική	εξάσκησε	ελάχιστα	και	περιστασιακά	
στην	Μονμάρτη,	για	ένα	ελάχιστο	διάστημα.1–3	

Έναν	 αιώνα	 πριν,	 στην	 ίδια	 χώρα,	 ο	 Ζανπωλ	
Μαρά	(JeanPaul	Marat	1743–1793)	σπούδασε	ιατρι
κή	στο	πανεπιστήμιο	του	Μπορντώ	και	εκπόνησε	
την	 διδακτορική	 του	 διατριβή	 στο	 πανεπιστήμιο	
του	σαιντ	άντριους	της	σκωτίας.	άσκησε	την	ιατρι
κή	 στο	λονδίνο	από	 το	 1770	 και	 κατόπιν	από	 το	
1776	στο	παρίσι.	Όντας	 ένας	από	τους	πρωτερ
γάτες	 της	 γαλλικής	 επανάστασης,	 ήταν	 ένθερμος	
υποστηρικτής	της	επαναστατικής	βίας.	πάσχοντας	
από	 βαριάς	 μορφής	 έκζεμα,	 έβρισκε	 ανακούφιση	
μένοντας	πολλές	ώρες	 στο	 μπάνιο	 του,	 όπου	 και	
έγραφε.	Μέσα	στο	μπάνιο	αυτό	δολοφονήθηκε	από	
τη	σαρλότ	κορντά,	μέλος	των	γιρονδίνων.	

στην	 ίδια	 αυτή	 σκοτεινή	 περίοδο	 της	 ιστορίας,	
ένας	 άλλος	 ιατρός	 έμελλε	 να	 περάσει	 στην	 ιστο
ρία	των	εφευρέσεων,	όχι	όμως	της	ιατρικής.	Ο	Dr.	
JosephIgnace	Guillotin	 (1738–1824)	 ιατρός	και	κα
θηγητής	ανατομικής.	Έγινε	το	1789	ένας	από	τους	
10	εκλεγμένους	αντιπροσώπους	του	παρισιού	στη	
συντακτική	συνέλευση	(Assemblee	Constituante),	και	
υπήρξε	 γραμματέας	της	ως	το	1791.	πρότεινε	 τη	
10101789	 τη	 χρήση	 μηχανικής	συσκευής	 για	 τα
χύτερο	και	λιγότερο	επώδυνο	θάνατο,	καθώς	μέχρι	
τότε	οι	ευγενείς	αποκεφαλίζονταν	με	σπαθί	ή	πέλε
κυ,	ενώ	οι	...πληβείοι	απλά	απαγχονίζονταν	(αν	και	
ο	ίδιος	ο	γκυγιοτέν	ήταν,	από	πεποίθηση,	κατά	της	
θανατικής	ποινής	σαν	θεσμό).	η	λαιμητόμος	άρχι
σε	να	χρησιμοποιείται	από	το	1791,	και	μάλιστα	με	
πολύ	μεγάλη	συχνότητα.	είχε,	όμως,	την	 ...ατυχία	
η	συσκευή	να	πάρει	το	όνομά	τουγκιλοτίνα!	(στην	
πραγματικότητα	 τη	 σχεδίασε	 ο	 Antoine	 Louis).	
Ήταν	από	τους	πρώτους	που	υποστήριξε	το	 έρ
γο	του	Τζέννερ	για	τον	δαμαλισμό,	κατά	της	ευλο
γιάς,	και	ήταν	ο	πρώτος	πρόεδρος	της	επιτροπής	
εμβολιασμών	το	1805.	σε	αμηχανία	από	την	ταύτι
σή	του	με	την	γκιλοτίνα,	ζήτησε	από	την	κυβέρνηση	
να	αλλάξει	το	όνομα	της	συσκευής,	και	όταν	συνά
ντησε	άρνηση,	άλλαξε	το	επώνυμό	του.1,2

Ένας	άλλος	απόφοιτος	της	ιατρικής,	που	δεν	την	
άσκησε	όμως,	επινόησε	μία	εφεύρεση	που	κι	αυτή	
σκόρπισε	 άφθονο	 θάνατο.	 Ο	 Ρίτσαρντ	 Τζόρνταν	
γκάτλινγκ	(Richard	Jordan	Gattling	1818–1903),	γεν
νημένος	στη	Βόρεια	καρολίνα,	αποφοίτησε	από	το	
Ohio	Medical	College	το	1850	αλλά	ενασχόληση	και	
πάθος	του	ήταν	οι	εφευρέσεις.	υπήρξε	ο	εφευρέτης	
του	πρώτου	–και	ομώνυμου–	πολυβόλου,	που	χρη
σιμοποιήθηκε	 κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 αμερικανικού	

εμφυλίου	πολέμου,	το	1862.	Το	νέο	όπλο	μπορούσε	
μέσα	από	10	παράλληλες	περιστρεφόμενες	κάννες	
να	ρίχνει	1200	βολές	κατά	λεπτό.	Το	περίεργο	είναι	
ότι	 ο	 γκάτλινγκ	ήταν	 ειλικρινώς	 ειρηνιστής	και	πί
στευε	ότι	ο	θάνατος	που	θα	σκόρπιζε	η	αυξανόμενη	
ταχυβολία	της	εφεύρεσής	του,	θα	αποθάρρυνε	στο	
μέλλον	τους	πολιτικούς	από	το	να	αποφασίζουν	και	
να	διεξάγουν	πολέμους.1,4	

στην	ιστορία	επίσης	της	πολιτικής	και	των	επανα
στάσεων,	σε	περίοπτη	θέση	αναφέρεται	ο	ερνέστο	
Τσε	 γκεβάρα	 (Ernesto	 “Che”	 Guevara	 1928–1967)	
που	 εισήχθη	 στην	 ιατρική	 σχολή	 του	 Μπουένος	
άιρες	το	1948	και	αποφοίτησε	το	1953,	αλλά	από	το	
1955	συμμετείχε	σε	επαναστατικά	κινήματα	με	τον	
Φιντέλ	κάστρο,	πρώτα	στο	Μεξικό	και	μετά	στην	
κούβα.	στην	αρχή	εκτελούσε	και	καθήκοντα	ιατρού	
στην	ομάδα	των	ανταρτών,	αλλά	γρήγορα	ανέλαβε	
τη	διοίκηση,	κι	έγινε	γνωστός	ως	κομμαντάντε	και	
όχι	Dr.	Τσε	γκεβάρα.1,2

3. Λογοτεχνία
σε	 ένα	 μικρό	 ψαράδικο	 χωριό	 της	 σκωτίας,	 το	

λόουερ	λάργκο	στην	κομητεία	του	Φάιφ,	έξω	από	
ένα	σπίτι	του	μικρού	δρόμου	που	κατ’	επίφαση	ονο
μάζεται	Main	Street,	βρίσκεται	το	άγαλμα	μιας	αρ
κετά	αναγνωρίσιμης	φιγούρας	με	ένα	τσεκούρι	στη	
μέση,	μουσκέτο	στην	πλάτη	και	κάπα	από	δέρματα	
αγριοκάτσικων.	 Τότε	 καταλαβαίνει	 ο	 επισκέπτης	
γιατί	το	μεγαλύτερο	–ακριβέστερα,	το	μόνο!–	ξενο
δοχείο	της	περιοχής	φέρει	το	όνομα	του	Ροβινσώνα	
κρούσου.	Διότι	 στο	σπίτι	 αυτό	 γεννήθηκε	 το	 1676	
ένας	αλεξάντερ	σέλκιρκ	που	μπαρκάρισε,	μάλωσε	με	
τον	καπετάνιο	και	εγκαταλείφθηκε	σε	ένα	έρημο	νησί.	
αν	δεν	ήταν	για	έναν	διάσημο,	από	πολλές	παραμέ
τρους,	ιατρό,	ο	αλεξάντερ	σέλκιρκ	δεν	θα	ξανάβλεπε	
την	πατρίδα	του	και	ο	ντανιελ	ντεφόε	δεν	θα	είχε	
την	έμπνευση	για	να	προσφέρει	στην	ανθρωπότητα	
έναν	από	τους	πιο	διάσημους	λογοτεχνικούς	ήρωες.	

Ο	 άγγλος	 Τόμας	 ντόβερ	 (Thomas	 Dover	 1660–
1742),	τουλάχιστον,	ασχολήθηκε	και	με	την	ιατρική.	
παράλληλα	 βέβαια,	 ήταν	 πασίγνωστος,	 ή	 μάλλον	
διαβόητος,	 σε	 άλλες	 δραστηριότητες.	 για	 πολλούς	
υπήρξε	πειρατής	και	στην	προσωπικότητά	του	βα
σίστηκε	αδρά	ο	κινηματογραφικός	ήρωας	«κάπταιν	
Μπλουντ».	Το	αντιβηχικό	μείγμα	από	όπιο	και	 ιπε
κακουάνα	που	επινόησε	όμως,	γνωστό	ως	«κόνις	του	
Δόβερ»,	παρέμεινε	 στην	 ιστορία	 της	φαρμακολογί
ας1,5	(εικ.	1).	η	αλήθεια	για	τον	ντόβερ,	πάντως,	εί
ναι	πως	υπήρξε	μαθητής	του	Thomas	Sydenham,	και	
εκτός	από	την	ανακάλυψη	του	αντιβηχικού	έγραψε	
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και	 ένα	 εξαιρετικά	 επιτυχημένο	 ιατρικό	 βιβλίο,	 το	
The	 ancient	 physician’s	 legacy.	 εγκαταστάθηκε	 στο	
Μπρίστολ	το	1691	και	δούλεψε,	με	εξαιρετική	κοινω
νική	προσφορά	στους	άπορους	της	πόλης.	Οι	ευρείς	
ορίζοντες,	όμως,	του	κέρδους	στο	λιμάνι	αυτό,	κα
θώς	άρχιζε	να	ακμάζει	το	δουλεμπόριο,	τον	έφεραν	
αρχικά	στους	 μετόχους	 ναυτικών	 εταιρειών,	 όπως	
η	 South	 Sea	 Company	 (της	 οποίας	 αργότερα	 έγινε	
και	πρόεδρος)	και	στην	συνέχεια	ως	συνιδιοκτήτης	
πλοίων	άρχισε	να	ταξιδεύει	με	αυτά	σε	όλους	τους	
ωκεανούς.	 στην	αρχή	 έκανε	 τα	 καθήκοντα	 του	 ια
τρού	πλοίου	μόνο,	αλλά	αργότερα	κυβέρνησε	και	τα	
σκάφη	του.	σε	ένα	από	αυτά	τα	ταξίδια,	το	1709,	
διέσωσε	από	το	ερημονήσι	στο	αρχιπέλαγος	του	Juan	
Fernandez,	στα	ανοιχτά	της	Χιλής,	τον	σέλκιρκ.	στο	
ίδιο	ταξίδι,	ο	ντόβερ	επικεφαλής	αγήματος	ανδρών	
οκτώ	πλοίων	του,	αποβιβάστηκε	και	επιτέθηκε	στο	
λιμάνι	του	Guayaquil	στο	περού	(σήμερα	ανήκει	στον	
Ισημερινό)	 για	 ...εμπορικούς	 λόγους.	 στη	 συνέχεια,	
όμως,	και	εν	πλω,	όταν	180	από	το	πλήρωμα	προ
σβλήθηκαν	από	πανώλη,	ο	ντόβερ	…ξαναθυμήθηκε	
τον	ιατρό	και	κατάφερε,	με	τα	ηρωικά	μέσα	της	επο
χής,	να	μην	πεθάνουν	παρά	μόνο	δέκα.6

η	καλύτερη	εκπροσώπηση	από	ιατρούς	και	φοιτη
τές	ιατρικής	υπάρχει	στην	λογοτεχνία.	Ο	Φρανσουά	
Ραμπελαί	(François	Rabelais	1494–1553),	συγγραφέ
ας	του	γαργαντούα,	σπούδασε	ιατρική,	ανάμεσα	σε	

πολλές	άλλες	επιστήμες,	στο	Φραγκισκανικό	μονα
στήρι	του	Fontenay	le	Comte	και	στη	συνέχεια	στο	
πανεπιστήμιο	του	Μονπελλιέ.	άσκησε	 ιατρική	στο	
Μονπελλιέ,	τη	λυών,	το	Μετς	και	στην	Ιταλία.	

η	μεγαλύτερη	από	τις	μεγάλες	μορφές	της	λογο
τεχνίας,	που	είχαν	σχέση	με	την	ιατρική,	είναι	ασφα
λώς	ο	γιόχαν	Βολφγκανγκ	γκαίτε	 (Johann	Wolfgang	
von	Goethe	1749–1832).	Όπως	και	ο	πιο	γνωστός	
του	ήρωας,	ο	Φάουστ,	ο	γκαίτε	σπούδασε	πολλές	
επιστήμες.	 Το	 ενδιαφέρον	 του	 στην	 ιατρική	 ήταν	
επικεντρωμένο	 στη	 συγκριτική	 ανατομική	 και	 το	
1784	έγραψε	μία	εμπεριστατωμένη	περιγραφή	των	
οστών	της	γνάθου,	ειδικά	του	μεσογναθίου,	που	εκ
δόθηκε	το	1820.1,2	Ο	μεγάλος	ποιητής	Φρίντριχ	φον	
σίλλερ	(Johann	Christoph	Friedrich	von	Schiller	1759–
1805)	επίσης	σπούδασε	ιατρική	και	είχε	τοποθετη
θεί	ως	στρατιωτικός	χειρουργός	σε	σύνταγμα	της	
στουτγάρδης	το	1780,	πριν	αφοσιωθεί	ολοκληρωτι
κά	στη	δραματική	ποίηση.1,2

άλλες	μεγάλες	μορφές	της	λογοτεχνίας	που	σπού
δασαν	 ιατρική	 ήταν	 ο	 Τζων	κητς	 και	 ο	 σώμερσετ	
Μωμ,	 και	 μάλιστα	 στο	 ίδιο	 πανεπιστημιακό	 νο
σοκομείο,	 το	 St.	 Thomas	 του	 λονδίνου.8,9	 Ο	 Τζων	
κητς	(John	Keats,	1795–1821),	ο	λαμπρότερος	ίσως	
άγγλος	 ρομαντικός	ποιητής,	 ξεκίνησε	 από	 τη	 ηλι
κία	 των	 16	 ετών	 ιατρικές	 σπουδές	ως	 μαθητευό
μενος	 δίπλα	 στον	 διάσημο	 χειρουργό	 της	 εποχής	
Thomas	Hammond.	η	κλινική	του	άσκηση	έγινε	το	
1815–1816	στο	προαναφερθέν	νοσοκομείο,	καθώς	
και	στο	Guy’s	Hospital,	όπου	ήταν	και	ο	κοιτώνας	
του.	πήρε	πτυχίο	το	1816,	αλλά	η	θέση	του	στην	
ιστορία	εξασφαλίστηκε	από	το	ποιητικό	του	έργο	
στο	σύντομο	διάστημα	μέχρι	τον	θάνατό	του,	στη	
Ρώμη,	από	φυματίωση.	Ο	σώμερσετ	Μωμ	(Somerset	
Maugham,	1874–1965)	μετά	από	σπουδές	φιλοσο
φίας	στη	Χαϊδελβέργη,	 επέλεξε	την	 ιατρική,	χωρίς	
κάποια	ιδιαίτερη	κλίση,	και	μάλλον	από	σύμπτωση,	
αντί	της	νομικής.	ξεκίνησε	ως	βοηθός	στο	παθολο
γικό	τμήμα	του	St.	Thomas	το	1892	και	συνέχισε	ως	
βοηθός	στο	μαιευτικό.	εκεί	τον	συγκινούσε	ιδιαίτε
ρα	η	εικόνα	του	θανάτου	επιτόκων,	ένα	θέμα	που	
πραγματεύεται	σε	αρκετά	από	τα	έργα	του.	Όταν	
αποφοίτησε	το	1897	του	προσφέρθηκε	μόνιμη	θέση	
στο	μαιευτικό,	αλλά	προτίμησε	να	αφοσιωθεί	στο	
γράψιμο.	πολλά	 χρόνια	 μετά,	 κάποιος	 διαπρεπής	
χειρουργός	του	νοσοκομείου	τον	θυμόταν	καλά	«ως	
μία	από	τις	αποτυχίες	μας».10,11

Ο	άντον	Τσέχωφ	(1860–1904),	άλλος	κολοσσός	των	
γραμμάτων,	με	πολύ	ζωντανές	περιγραφές	ιατρών,	

Εικόνα 1.	σκόνη	ντόβερ	και	παρασκεύασμα	δισκίων	από	αγγλικό	φαρμακείο	
του	1910	(επωλήθη	ως	αντίκα	σε	δημοπρασία)
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ασθενών	και	νοσημάτων	στα	κείμενά	του,	αποφοίτη
σε	από	την	ιατρική	σχολή	της	Μόσχας	το	1884,	αλλά	
δεν	άσκησε	ιατρική	παρά	μόνο	κατά	τη	διάρκεια	της	
επιδημίας	χολέρας	το	1892–1893.	Mολαταύτα,	κατά	
φράση	του	ιδίου	«η	ιατρική	είναι	η	επίσημη	σύζυγός	
μου	και	η	λογοτεχνία	η	ερωμένη	μου…».12,13

Ιατρική	είχε	σπουδάσει	και	ο	Τζόζεφ	άρτσιμπαλντ	
κρόνιν	 (Joseph	 Archibald	 Cronin,	 1896–1981),	 γεγο
νός	αρκετά	εμφανές	από	την	ακρίβεια	των	περιγρα
φών	του	σε	όποιον	ιατρό	έχει	διαβάσει	«Το	κάστρο»	
ή	τα	«άγουρα	Χρόνια».	απόφοιτος	της	 ιατρικής	της	
γλασκώβης	το	1919,	εγκατέλειψε	την	άσκησή	της	το	
1930	λόγω	προβλημάτων	υγείας.1,2	άλλος	σκωτσέζος,	
πολύ	πιο	διάσημος,	ο	Arthur	Conan	Doyle	(1859–1930)	
τελείωσε	 τις	 ιατρικές	 του	 σπουδές	 στο	 εδιμβούργο	
στην	 περίφημη	 ιατρική	 σχολή	 της	 πόλης.	 ανάμεσα	
στους	 καθηγητές	 του	 ήταν	 οι	 διάσημοι	 Rutherford,	
ArgyllRobertson	 και	 Bell.	 η	 δημιουργία	 του	 σέρλοκ	
Χολμς	 και	 η	 τεράστια	 αναγνωριστική	 του	 επιτυχία	
έκαναν	 το	 όνομά	 του	 γνωστό	σε	 εκατομμύρια	ανα
γνωστών	στις	περισσότερες	χώρες	του	κόσμου.1,14,15

Το	 αντίστοιχο	 παράδειγμα	 δημοτικότητας	 στον	
20ό	αιώνα	ήταν	ο	Michael	Crichton	(1943–2008).	η	
τεράστια	επιτυχία	των	βιβλίων	του	και	η	μεταφορά	
τους	στον	κινηματογράφο	τον	έφεραν,	στη	δεκαε
τία	του	’90,	στη	θέση	όχι	μόνο	του	πολυεκατομμυ
ριούχου	αλλά	και	σε	συμβόλαια	για	συγγραφικά	και	
κινηματογραφικά	δικαιώματα	των	έργων	του,	πριν	
καν	αρχίσει	να	τα	γράφει.	ξεκίνησε	στο	Χάρβαρντ	
προσπαθώντας	να	γίνει	συγγραφέας,	αλλά	τελικά	
σπούδασε	ανθρωπολογία	και	μετά	μπήκε	στην	ια
τρική	σχολή	του	Χάρβαρντ,	γράφοντας	ταυτόχρο
να	μυθιστορήματα	κατά	τη	διάρκεια	των	σπουδών	
του.	παρά	το	ότι	αποφοίτησε,	το	1969,	και	έκανε	
μεταπτυχιακές	σπουδές	στο	Ινστιτούτο	Βιολογικών	
σπουδών	 Salk	 στη	 La	 Jolla	 της	 California,	 από	 το	
1969	ως	το	1970,	δεν	ασχολήθηκε	ποτέ	με	την	ια
τρική.	πάντως,	η	 ιατρική	ήταν	το	θέμα	στα	πρώ
τα	του	βιβλία,	το	ιατρικό	θρίλερ	A	Case	of	Need,	με	
ήρωες	γυναικολόγο	και	παθολογοανατόμο,	το	Zero	
Cool,	 όπου	πρωταγωνιστεί	 ακτινολόγος,	 το	πρώ
το	του	μπεστσέλλερ,	The	Andromeda	Strain,	όπου	
«ανδρομέδα»	 είναι	 ένας	 εξωγήινης	προέλευσης	 μι
κροοργανισμός	που	προκαλεί	μοιραία	θρόμβωση	σε	
μερικά	λεπτά	της	ώρας.	Μια	από	τις	πρώτες	του	
ταινίες	ως	σκηνοθέτης,	το	Coma	(του	1978,	με	τον	
Μάικλ	ντάγκλας)	είχε	ομοίως	ιατρικό	θέμα,	καθώς	
και	 η	πρώτη	του	 τηλεοπτική	σειρά	 ER	 (του	1994,	
αλλά	από	σενάριο	που	είχε	γράψει	15	χρόνια	πριν)	
που	προβλήθηκε	στην	 ελλάδα	με	 τον	 τίτλο	 «στην	

εντατική».	 Το	 σενάριο,	 μάλιστα,	 κίνησε	 το	 ενδια
φέρον	 του	στήβεν	σπίλμπεργκ	 για	 να	μεταφερθεί	
στην	οθόνη,	αλλά	προτίμησε,	πολύ	εύστοχα	όπως	
αποδείχθηκε,	να	γυρίσει	το	βιβλίο	με	τη	δημιουργία	
δεινοσαύρων	από	διασωθέν	μέσα	σε	σταγόνα	κεχρι
μπαριού	DNA	τους.	Το	βιβλίο,	και	το	φιλμ,	ήταν,	φυ
σικά,	το	«Τζουράσσικ	παρκ»!	η	φήμη	του	Crichton	
οφειλόταν	 στα	 μυθιστορήματα	 (και	 ταινίες)	 όπου	
η	 επιστημονική	φαντασία	με	πολύ	λεπτομερή	πε
ριγραφή,	η	χρήση	της	πληροφορικής	και	κυρίως	η	
αληθοφάνεια	 των	 λεπτομερειών	 τού	 χάρισαν,	 αν	
και	δεν	αποτελούν	λογοτεχνικούς	σταθμούς,	τη	με
γαλύτερη	ομοιότητα	σύγχρονου	ανθρώπου	με	τον	
μυθικό	Μίδα.16,17

παρά	το	 ελάχιστο	πέρασμά	του	από	την	 ιατρι
κή,	 πρέπει	 να	 αναφερθεί	 ο	 Μπέρτολτ	 Μπρεχτ	
(Eugen	 Berthold	 Friedrich	 Brecht	 1898–1956)	 που	
μπήκε	στην	Ιατρική	σχολή	του	πανεπιστημίου	του	
Μονάχου	 το	 1917.	 Το	 επόμενο	 φθινόπωρο,	 ενώ	
ακόμα	συνεχιζόταν	ο	πρώτος	παγκόσμιος	πόλεμος,	
εκλήθη	 να	υπηρετήσει	 τη	θητεία	του,	αλλά	τοπο
θετήθηκε	ως	ορντινάντσα	ιατρού	στο	στρατιωτικό	
νοσοκομείο	του	αουγκσμπούργκ,	και	μάλιστα	στον	
τομέα	αφροδισίων	νοσημάτων.18

4. Moυσική
η	μουσική	 έχει	 λίγα	μόνο,	αλλά	σημαντικά,	 ονό

ματα	 που	 πέρασαν	 από	 τη	 φάση	 των	 ιατρικών	
σπουδών.	 Το	μεγαλύτερο	ασφαλώς	 είναι	 ο	Έκτορ	
Μπερλιόζ	(Hector	Berlioz,	1803–1869).	γιος	ιατρού,	
παρά	το	γεγονός	ότι	έδειχνε	από	μικρός	ταλέντο	σε	
πνευστά	μουσικά	 όργανα,	 θεωρήθηκε	 μάλλον	φυ
σικό	 να	 ακολουθήσει	 τον	 κλάδο	 του	πατέρα	 του.	
Έτσι,	 το	 1821,	 μαζί	 με	 τον	 ξάδερφό	 του,	 αλφόνς	
Ρομπέρ,	 ταλαντούχο	 βιολονίστα	 αλλά	 και	 επιτυ
χημένο	 ιατρό	μετέπειτα,	πηγαίνει	στο	παρίσι	 (εικ.	
2).	 γράφεται	 στην	 Ιατρική	 και	 παρακολουθεί	 τα	
μαθήματα	των	πρώτων	τριμήνων.	ανάμεσα	στους	
δασκάλους	του	είναι	ο	GayLussac	στη	φυσική,	που	
του	κινεί	το	ενδιαφέρον.	η	επαφή	όμως	με	την	ανα
τομική	 είναι	 διαφορετική	 και	 μάλλον	 τραυματική.	
στο	ανατομείο	του	νοσοκομείου	Pitié,	η	μυρωδιά,	η	
θέα	των	πτωμάτων,	το	θέαμα	μικρών	πουλιών	που	
πετούν	 πάνω	 από	 τα	 σπλάγχνα,	 και	 αρουραίων	
που	 γυρίζουν	 ανάμεσα	 στα	 τραπέζια,	 οδηγεί	 τον	
νεαρό	Μπερλιόζ	στην	απόδραση,	πηδώντας	μάλι
στα	από	το	παράθυρο	του	ανατομείου.	αργότερα	
θα	συνηθίσει	κάπως	και	θα	φθάσει,	όπως	περιγρά
φει	ο	ίδιος,	να	πετάει	μικρά	κομμάτια	από	κόκκαλα	
στους	αρουραίους	«σαν	δείγμα	ευαισθησίας	για	όλα	
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τα	πλάσματα,	μικρά	ή	μεγάλα».	παρά	το	ότι	περνά
ει	τα	πρώτα	4	τρίμηνα,	η	επίδραση	της	μουσικής	εί
ναι	ήδη	μεγάλη	και	περνάει	περισσότερο	χρόνο	στις	
αίθουσες	συναυλιών	παρά	στο	πανεπιστήμιο.	Έτσι	

Εικόνα 2.	Ο	Μπερλιόζ	(JeanLouis	Barrault)	και	ο	φίλος	και	συμφοιτητής	του	
στην	ιατρική	Antoine	Charbonnel	(Bernard	Blier)	κατά	τη	μετακόμισή	τους	στο	
παρίσι.	σκηνή	από	το	φιλμ	του	κριστιάν	Ζακ	La	Symphonie	Fantastique	(1942)

εγγράφεται	 μεν	 στο	 5ο	 τρίμηνο	 της	 ιατρικής	 τον	
νοέμβριο	του	1822,	αλλά	δεν	θα	το	παρακολουθήσει	
ποτέ.	κάνει	μια	προσπάθεια	να	παρουσιασθεί	για	
κάποιες	εξετάσεις	το	1824,	μάλλον	μετά	από	πίεση	
του	πατέρα	του,	αλλά	μάταια.	Θα	ασχοληθεί,	και	
θα	μεγαλουργήσει,	μόνο	με	τη	μουσική.	η	μόνη	του	
ιατρική	πράξη	θα	είναι	η	διάνοιξη	ενός	περιαμυγδα
λικού	αποστήματος	που	είχε	ο	ίδιος,	τον	Ιούλιο	του	
1827,	χρησιμοποιώντας	μάλιστα	έναν	μικρό	χαρτο
κόπτη!19,20	Ο	αλεξάντρ	Μποροντίν	(1833–1887)	τέ
λος,	γνωστός	από	τη	συμβολή	του	στην	ανάπτυξη	
της	ρωσικής	εθνικής	σχολής	στη	μουσική	ήταν	και	
ιατρός.	απόφοιτος	της	 ιατρικής	σχολής	της	αγίας	
πετρούπολης	 το	 1855	 και	 με	 τον	 βαθμό	 άριστα,	
δούλεψε	στο	Δεύτερο	στρατιωτικό	νοσοκομείο	της	
πόλης.	Μετά	τρία	έτη	κλινικής	άσκησης,	αφιερώθη
κε	στην	έρευνα	στον	τομέα	της	χημείας.	προσέφερε	
πολλά	επίσης	στην	Ιατρική	ακαδημία	και	ήταν	από	
τους	υπέρμαχους	της	αποδοχής	γυναικών	στην	ια
τρική.	γνωστός	ήδη	ως	μουσικός	και	υποφέροντας	
από	στηθάγχη,	έμελλε	να	πεθάνει	ανάμεσα	στους	
συναδέλφους	του.	κατά	τη	διάρκεια	χορού	μεταμ
φιεσμένων	στην	ακαδημία	των	παθολόγων,	στις	14	
Φεβρουαρίου	1887,	κατέρρευσε	και	πέθανε	χωρίς	
κανείς	από	τις	 εκατοντάδες	των	παρόντων	συνα
δέλφων	του	να	μπορέσει	να	βοηθήσει.	η	νεκροτομή	
που	έγινε	την	επόμενη	μέρα,	σε	μία	από	τις	αίθου
σες	του	ίδιου	κτιρίου,	έδειξε	ρήξη	της	αορτής.1,2,21

Âéâëéïãñáößá

1.		Gordon	R.	The amazing history of Medicine.	London,	Sinclair	and	
Stevenson	Ltd,	1993

2.		Chambers	Biographical	Dictionary.	Magnysson	Μ	(ed)	Edinburgh,	
Chambers	1990

3.		Clemenceau	G.	Correspondance	(1858–1929).	Sylvie	Brodziak,	
JeanNoël	Jeanneney	(eds)	Éditions	Robert	Laffont,	Paris,	2008

4.		Julia	Keller.	Mr Gatling’s terrible marvel: the gun that changed 
everything and the misunderstood genius who invented it.	2008,	
Viking.	ISBN	9780670018949

5.		Βαρώνου	Δ.	 Ιατρική Φαρμακολογία.	αθήνα,	εκδόσεις	παρι
σιάνου,	1971

6.		Dewhurst	κ,	Doublet	RTh.	Dover	and	the	South	Sea	Company.	
Med Hist	1974,	18:107–121

7.		Wells	GA.	Goethe	and	the	intermaxillary	bone.	BJ	Hist Science	
1967,	3:348–361

8.		Banerjee	AK,	Keats	J.	His	medical	student	years	in	the	United	
Hospitals	of	Guy’s	and	St	Thomas’s	1815–1816.	J Roy Soc Med 
1989,	82:620–621

9.		Banerjee	AK.	William	Somerset	Maugham:	medical	student	at	St	
Thomas’s	Hospital	1892	to	1897.	"Liza	of	Lambeth".	J R Soc Med	
1989,	82:	44–45

10.		Smith	H,	John	Keats.	Poet,	patient,	physician.	Rev Infect Dis	1984,	
6:390–404

11.		Maugham	WS.	Looking back on eighty years.	The	Listener,	281
1954

12.		Behrman	S.	The	ailment	of	Dr	Anton	Chekhov.	J R Soc Med	1989,	
82:163–164

13.		Schwartz	RS.	Medicine	is	my	lawful	wife	–	Anton	Chekhov,	1860–
1904.	N Engl J Med	2004,	351:213–214

14.		Peschel	RE,	Peschel	E.	What	physicians	have	in	common	with	
Sherlock	Holmes:	discussion	paper.	J R Soc Med	1989,	82:33–36

15.		πέππας	Θα,	στεφανίδης	ασ.	Όταν	ο	ιατρός	εμπνέει	τον	ντέ
τεκτιβ	περισσότερο	από	όσο	ο	ντέτεκτιβ	τον	ιατρό:	σέρλοκ	
Χολμς,	ο	αιώνιος	μύθος.	Ιατρική	2011,	98:237–242	

16.		Jaynes	G.	Meet mister Wizard.	Michael	Crichton,	Multimedia	Star	
Time,	2101995,	607	

17.		Crichton	M.	Novelist	and	screenwriter	responsible	for	"Jurassic	
Park",	 ‘Westworld’	 and	 the	 TV	 series	 ‘ER’”.	 The Telegraph	
(London).	 November	 10,	 2008.	 http://www.telegraph.co.uk/
news/obituaries/3387711/MichaelCrichton.html.	προσβασθέν	
6	Ιουλίου	2011

18.		Skrziepietz	A.	Medical	student	Bertolt	Brecht	(1898–1956).	J Med 
Biogr	2009,	17:179–184

19.		O’Neill	D.	Hector	Berlioz,	étudiant	de	médicine.	J Roy Soc Med	
1989,	82:548–551

20.		Donnet	V,	Moureaux	C.	Hector	Berlioz’	baccalauréatèssciences.	
Mars Med	1969,	106:277–283

21.		O’Neill	D.	...aber	Sonntag	ist	immer	ein	Feiertag	(Sunday	is	always	
a	feastday):	Alexander	Borodin	MD,	1833–1887.	J Roy Soc Med	
1988,	81:591–593

Υποβλήθηκε 11.04.2011 
Εγκρίθηκε 26.04.2011



308	 	 ΙαΤΡΙκη	99,	2011

ΤΟΜΟσ	99	
ΙανΟυαΡΙΟσ– ΙΟυνΙΟσ	2011

VOLUME	99	
JANUARY– JUNE	2011



ΙαΤΡΙκη	99,	2011	 	 309

A

αγγελιδάκη	ε	207
αγγελοπούλου	κε	278
αλεξανδρόπουλος	π	270
αλεξανδρόπουλος	Χ	292
ανδριώτη	Δ	221
ανδρούτσος	γ	229
αχιλλέως	Ο	60

Β

Βαλαβανίδης	α	110
Βαρδουλάκη	ε	60
Βελονάκης	εγ	49,	207
Βιττωράκη	α	149
Βλαχογιάννη	Θ	110

Γ

γεωργόπουλος	ση	214
γιακίμοβα	Β	292
γρηγορίου	α	125

Δ

Δαρεμά	Μ	149
Δενδρινός	Χ	141
Δημητριάδης	π	69
Δημητριάδου	α	69

Ζ

Ζανάκης	σ	141
Ζέρβα	Ο	60
Ζίζη	αε	195

Ι

Ινιωτάκη	α	149

Κ

καβατζάς	ν	180

καζαμίας	π	21
κάζλαρης	Χε	288
καραμπερόπουλος	Δ	229
κατσιαμάνης	Δ	292
καφετζή	Μ	149
κληρίδης	π	15
κόμης	κ	141
κομπορόζος	Βα	171
κοτζάμπαση	κ	21
κουρέακρεμαστινού	Τζ	221
κουσούλης	α	278
κωστάκης	α	149
κώστογλουαθανασίου	Ι	95

Λ

Μακρής	νσ	214
Μαστρομηνάς	Μ	288
Ματτέ	Μ	49
Μεράκου	κ	221
Μηλίκα	λκ	303
Μιχαηλίδη	Μ	15
Μπαρμπούνη	α	221
Μπολέτης	Ι	149
Μπούρα	π	125
Μώρης	Δν	214

Ν

νικολαΐδης	κ	15
ντάλλες	κ	95
ντόκου	Ισ	149
ντουζέπη	α	270

Ξ

ξενογιάννης	σν	214

Ο

Οικονόμου	κα	288

Π

παντέλας	ν	270

παπαγιαννοπούλου	α	221

παπαγιώργης	πΧ	195

παπαδάκης	Β	132

πασσαλίδης	α	60

πασχαλιώρη	Χ	180

πέππας	Θ	303

πεφάνης	ά	42,	259

πολυχρονοπούλου	σ	132

πουπάλου	α	60

Ρ

Ρόκα	κ	132

Σ

σκόνδρας	Ι	60

σκορδάκη	Ζ	149

σούκουλη	π	292

σούλης	γ	207

συγκελλάκης	πν	247

Τ

Τσορβά	ε	288

Τσουκαλάς	γρ	65,	69,	278

Τσουκαλάς	Ι	65

Χ

Χανιά	Μ	221

Χριστόπικου	Δ	288

Ψ

Ψυλλάκη	Χ	69

Davis	S	288

Handyside	A	288

ευΡεΤηΡΙΟ	συγγΡαΦεΩν

ευΡεΤηΡΙΟ	ΘεΜαΤΩν

A

αναστροφή	του	χρωμοσώματος	Χ	288

ανοσοκαταστολή	149

αντιβιοτικά	259,	171

αντιθυρεοειδικά	αντισώματα	95

αντικαρκινικές	ουσίες	110

αντιμικροβιακά	259,	171

αντιμικροβιακή	χημειοθεραπεία	259

αντιοξειδωτικές	ουσίες	110

αντιφλεγμονώδεις	ουσίες	110

αριστοτέλης	229

αρχές	θεραπείας	259

αυξητικός	παράγων	ινοβλαστών	247

Β

Βαθμός	διαφοροποίησης	όγκου	195

βαναστολείς	15

Βιοψία	ήπατος	132

Βλαστοκύτταρα	180

Γ

γαληνός	229

γρίπη	α/η1ν1	207

Δ

Δημόσια	υγεία	278

Διάμεση	ελαστογραφία	132

Διατροφικές	παρεμβάσεις	49

Διατροφικοί	παράγοντες	κινδύνου	49

Διφωσφωνικά	141

Δυσλειτουργικό	επιθήλιο	15

Ε

εξωσωματική	γονιμοποίηση	288

εμβολιασμοί	ενηλίκων	42

εμβολιασμός	γρίπης	207

Έμφραγμα	μυοκαρδίου	180

Ζ

Ζωγραφική	και	Ιατρική	292

Η

Hπατική	ίνωση	132



310	 	 ΙαΤΡΙκη	99,	2011

Θ

Θαλής	ο	Μιλήσιος	65

Θεραπευτικό	ηλεκτρικό	ψάρι	65

Θυρεοειδίτιδα	αυτοάνοση,	χρόνια	95

Κ

καρδιαγγειακή	νόσος	15

καρδιακή	ανεπάρκεια	180

καρκίνος	μαστού	221

καρκίνος	παχέος	εντέρου	195

κόστος	ποιότητας	278

κριτήρια	εισαγωγής	στη	ΜεΘ	270

κυκλοφορία	του	αίματος	229

Λ

λαχανικά	110

λογοτεχνία	και	Ιατρική	303

Μ

ΜεΘ	270

Μέθοδοι	κοστολόγησης	278

Μεταμόσχευση	νεφρού	149

Μη	συμμόρφωση	εμβολιασμού	207

Μικροκυτταρικός	καρκίνος	πνεύμονα	

125

Μικροσυστοιχίες	DNA	288

Μουσική	και	Ιατρική	303

Μυξοιδηματικό	κώμα	95

Ν

νάρκη	65

νοσήματα	καρδιάς	180

Ο

Ογκογενετικοί	μηχανισμοί	195

Ογκολογικός	ασθενής	270

Οικονομικά	υγείας	278

Ομοιοστασία	φωσφόρου	247

Ορθοπρωκτικές	ανωμαλίες	παιδιών	

60

Ορολογικοί	δείκτες	132

Οστεονέκρωση	γνάθων	141

Π

παγκρεατίτιδα	171

παγκρεατίτιδα,	οξεία	νεκρωτική	171

πανδημικός	εμβολιασμός	207

παράγοντες	κινδύνου	σΔ	49

παραθορμόνη	247

παχυσαρκία	49

πεποιθήσεις	γυναικών	221

πρεβιοτικά	21

προβιοτικά	21

προγνωστικοί	δείκτες	270

προεμφυτευτική	γενετική	διάγνωση	

288

πρόληψη	καρκίνου	221

Σ

σακχαρώδης	διαβήτης	ΙΙ	49

στυτική	δυσλειτουργία	15

συγκριτικός	γονιδιωματικός	υβριδισμός	

288

συμβιοτικά	21

συνυποδοχέας	Klotho	247

σύστημα	υγείας	278

Τ

Τέχνη	και	Ιατρική	292

Υ

υποθυρεοειδισμός,	κλινικός	95

υποθυρεοειδισμός,	υποκλινικός	95

Φ
Φαρμακοδυναμική	259
Φαρμακοκινητική	259
Φλαβονοειδή	110
Φλεγμονή	49
Φρούτα	110
Φυτοχημικές	ενώσεις	110

Χ
Χειρουργική	μέσω	φυσιολογικών	οπών	
214

Χημειοθεραπεία	δεύτερης	γραμμής	
125

Ψ
Ψυχιατρείο	Θεσσαλονίκης	69

aCGH	288
ATP	149
CaR	247
CD4+Tκύτταρα	149
Cylex	149
De	motu	cordis	229
DMP1	247
FGF23	247
Fibrotest	132
GALNT3	247
NOTES	214
NOS	214
125(Οη)2βιταμίνη	D	247
PHEx	247
PTHR1	247
William	Harvey	229


	εξώφυλλο Μάιος-Ιούνιος
	kol-Ιανουαρ
	per5-6-11
	Book 1


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


