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Ìéá óýã÷ñïíç ðñüêëçóç

Μ. Φράγκου,1 Γ. Κουράκλης,2 Α. Καραμπίνης1
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Η υπερηχογραφία τα τελευταία χρόνια 
έχει αναδειχθεί σε ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέ-
ρια του ιατρού που ασχολείται με την αντιμετώπιση 
του βαρέως πάσχοντα. Έχει προταθεί ότι η χρήση των 
υπερήχων μπορεί να βοηθήσει και στην τοποθέτηση 
κεντρικών φλεβικών καθετήρων, μια διαδικασία ρου-
τίνας που όμως συχνά επιπλέκεται όταν διεξάγεται με 
την κλασική τεχνική της τυφλής παρακέντησης βάσει 
οδηγών σημείων. Τρία είδη κεντρικών φλεβών μπο-
ρούν να καθετηριαστούν με τη βοήθεια υπερηχογρα-
φικής καθοδήγησης: η έσω σφαγίτιδα φλέβα, η μηριαία 
φλέβα και η υποκλείδιος φλέβα. Τα πλεονεκτήματα 
της τεχνικής είναι πολλά: o ιατρός έχει τη δυνατότητα 
να ελέγξει αρχικά την ηχοανατομία της περιοχής και 
να εντοπίσει τυχόν δυσκολίες πρόσβασης, να παρακο-
λουθήσει όλη την πορεία της βελόνας του ενώ εισέρ-
χεται εντός του αγγειακού αυλού, να αποφύγει άμεσα 
παρακείμενες δομές και τέλος να επιβεβαιώσει την 
ορθή θέση του καθετήρα του. Κατά συνέπεια, μειώνε-
ται αισθητά ο αριθμός των ανεπιτυχών προσπαθειών, 
ελαττώνεται ο συνολικός χρόνος καθετηριασμού και 
πολλαπλασιάζεται η καθολική ασφάλεια της ιατρικής 
πράξης. Έτσι, ακόμη και σε συνθήκες επείγουσες και 
μη ιδανικές, όταν η ανεύρεση αγγειακής πρόσβασης 
οφείλει να γίνει άμεσα και ανεπίπλεκτα, είναι σαφές 
ότι ο καθετηριασμός κεντρικών φλεβών με τη βοήθεια 
υπερηχογραφικής καθοδήγησης υπερέχει.

Ultrasound guided

catheterization

of central veins

A modern challenge

M. Fragou,1 G. Kouraklis,2 A. Karabinis1

1Intensive Care Unit, “G. Gennimatas” General Hospital 
of Athens, 22nd Department of Propaedeutic Surgery, 
Laiko General Hospital of Athens, Athens, Greece

ABSTRACT  Bedside ultrasonography has lately become 
an indispensable tool for the management of the critical-
ly ill patient. It has been suggested that the use of ultraso-
nography facilitates vascular access, which is tradition-
ally attempted by potentially dangerous blind puncture 
procedures using the landmark technique. Three major 
central veins are usually cannulated by means of sono-
graphic guidance: the internal jugular vein, the femoral 
vein and the subclavian vein. The advantages of the ul-
trasound guided technique are numerous: the physician 
can perform an initial thorough scanning of the area and 
depict difficulties, attempt cannulation under constant 
visualization of the needle and the adjacent structures 
and identify proper placement of the guidewire into the 
vein. Thus, the implementation of ultrasound guidance 
on invasive procedures such as central line placement 
decreases the rate of unsuccessful attempts and the du-
ration of the whole procedure and enhances its safety. 
Even in suboptimal and emergency conditions, when ob-
taining vascular access is a priority, ultrasound guided 
catheterization of central veins is surely advantageous.
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1. Εισαγωγή

Η χρήση των υπερήχων στο χώρο της Εντατικής 
Θεραπείας και της Επείγουσας Ιατρικής εξα-
πλώνεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία 
χρόνια. Η υπερηχογραφία έχει αναδειχθεί ως 
μια μέθοδος απλή, γρήγορη και αναπαραγώγιμη, 
η οποία στα χέρια του έμπειρου ιατρού μπορεί 
να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση αλλά και 
ασφαλή αντιμετώπιση μιας πλειάδας παθολογι-
κών καταστάσεων.1–3

Ο καθετηριασμός κεντρικών φλεβών αποτε-
λεί μια από τις πιο συχνές καθημερινές επεμβα-
τικές ιατρικές πράξεις στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας και στα τμήματα επειγόντων περι-
στατικών, χωρίς όμως να στερείται προβλημάτων 
και επιπλοκών.4–7 Η επιτυχία της τεχνικής της 
τυφλής παρακέντησης χρησιμοποιώντας οδηγά 
σημεία εξαρτάται κατά πολύ από τη λεπτομερή 
γνώση της ανατομίας των αγγείων και από την 
κλινική εμπειρία του ιατρού. Επιπρόσθετα, οι συν-
θήκες καθετηριασμού στους βαρέως πάσχοντες 
ασθενείς είναι συχνά μη ιδανικές. Καταστάσεις 
όπως η παχυσαρκία, η υπόταση, το τραύμα, το 
γενικευμένο οίδημα, οι διαταραχές πηκτικότητας, 
οι σκελετικές και αγγειακές ανωμαλίες, οι θρομ-
βώσεις, ο μηχανικός αερισμός πολλαπλασιάζουν 
τις τεχνικές δυσκολίες και δυσχεραίνουν τον καθε-
τηριασμό, οδηγώντας αναπόφευκτα σε επιπλο-
κές σοβαρές, επικίνδυνες για τη ζωή του ασθε-
νούς και με σημαντικό κόστος.4–7 Τα τελευταία 
χρόνια έχει προταθεί ότι η τοποθέτηση καθετή-
ρων κεντρικών φλεβών με τη βοήθεια υπερηχο-
γραφικής καθοδήγησης υπερέχει, καθώς αυξάνει 
το ποσοστό των επιτυχών καθετηριασμών, μει-
ώνει τον αριθμό των άσκοπων παρακεντήσεων 
και ελαχιστοποιεί τις επιπλοκές.8–13 Με τη χρήση 
των υπερήχων δίνεται η δυνατότητα στον ιατρό 
να εκτιμήσει αρχικά τη βατότητα και την πορεία 
του αγγείου, να έχει άμεση εικόνα των ανατομι-
κών σχέσεων, να παρακολουθήσει όλη την πο-
ρεία της βελόνας καθώς εισέρχεται στον αγγεια-
κό αυλό και να επιβεβαιώσει τη σωστή θέση του 
καθετήρα. Επιπρόσθετα, μπορεί να αναγνωρίσει 
έγκαιρα εκείνους τους ασθενείς στους οποίους η 
ανεύρεση πρόσβασης στο αγγείο ενέχει τυχόν δυ-
σκολίες ή μπορεί να επιπλακεί.8–13

2. Kαθετηριασμός κεντρικών φλεβών

Οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες είναι ο ακρο-
γωνιαίος λίθος της μέτρησης αιμοδυναμικών με-
ταβλητών στους βαρέως πάσχοντες και επιτρέ-
πουν τη χορήγηση φαρμάκων και αγγειοσυσπα-
στικών ουσιών, την αιμοκάθαρση και την παρε-
ντερική σίτιση των ασθενών αυτών.

Τρεις κύριες κεντρικές φλέβες καθετηριάζονται 
σήμερα με τη βοήθεια υπερήχων: η έσω σφαγίτι-
δα φλέβα, η μηριαία φλέβα και η υποκλείδιος φλέ-
βα. Υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφικών δεδομένων 
για τις δύο πρώτες,14–19 αλλά σχετικά λιγότερα 
δεδομένα για τον υπερηχογραφικό καθετηριασμό 
της υποκλειδίου,20–23 λόγω των αυξημένων τεχνι-
κών δυσκολιών από τη σκιά της κλείδας.

2.1. Περιγραφή τεχνικής

2.1.1. Αρχικός υπερηχογραφικός έλεγχος. Στην τε-
χνική του καθετηριασμού κεντρικών φλεβών με 
τη βοήθεια υπερήχων, ο ιατρός οφείλει να ελέγξει 
αρχικά την ηχοανατομία της περιοχής. Ειδικότερα 
για την έσω σφαγίτιδα φλέβα, ο ηχοβολέας το-
ποθετείται στην κορυφή του τριγώνου του στερ-
νοκλειδομαστοειδή μυός, όπου η στερνική και η 
κλειδική του κεφαλή συναντώνται στο επίπεδο 
του λάρυγγα (εικ. 1). Mε τον τρόπο αυτό απει-
κονίζεται ευκρινώς η έσω σφαγίτιδα φλέβα, η κα-
ρωτίδα και πιθανώς ο παρακείμενος θυρεοειδικός 
ιστός (εικ. 2). Για τη μηριαία φλέβα ο ηχοβολέας 
τοποθετείται κάτω από το βουβωνικό σύνδεσμο 
στο σημείο ανεύρεσης σφυγμικού κύματος. Εντός 
του βουβωνικού τριγώνου αναγνωρίζονται κατά 
σειρά από τα έσω προς τα έξω η μηριαία φλέβα, 
η αρτηρία και το νεύρο (μνημονοτεχνικός κανόνας 
ΦΑΝ) (εικ. 3). Για την υποκλείδιο φλέβα, ο ηχο-
βολέας τοποθετείται κάτω από την κλείδα υπό 
μικρή γωνία ως προς το οριζόντιο επίπεδο (εικ. 
1γ) και καθώς μετακινείται από τη στερνοκλειδι-
κή άρθρωση έως τον ώμο απεικονίζεται η φλέβα, 
η παρακείμενη αρτηρία, το βραχιόνιο πλέγμα και 
η γραμμή του υπεζωκότα (εικ. 4). Οι δυσκολίες 
αυτής της περιοχής είναι όμως αρκετές, διότι το 
οστό της κλείδας δημιουργεί μεγάλη ακουστική 
σκιά και δυσχεραίνει την εικόνα. Έτσι έχουν ανα-
πτυχθεί εναλλακτικές τεχνικές παρακέντησης 
της μασχαλιαίας φλέβας –συνέχειας της υποκλει-
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δίου– η οποία είναι πιο εύκολα προσβάσιμη από 
τη δέσμη των υπερήχων λόγω της μεγαλύτερης 
απόστασής της από τη σκιά της κλείδας.24

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον ιατρό να επι-
μείνει αρκετά στον προσεκτικό και ενδελεχή έλεγ-
χο της περιοχής που θα καθετηριάσει, μολονότι 
χρονοβόρο. Με τη βοήθεια των υπερήχων θα 
αναγνωρίσει τις στενές ανατομικές σχέσεις των 
δομών της περιοχής και θα εντοπίσει τυχόν αγ-
γειακές ανωμαλίες, στενώσεις, αναδιπλώσεις ή 
αλληλοεπικαλύψεις, έτσι ώστε να τις αποφύγει 
στη διάρκεια της παρακέντησης.

Επίσης, οφείλει πάντα να χρησιμοποιήσει έγ-
χρωμο Doppler, να ελέγξει το βάθος και τη βατό-
τητα του αγγείου με την τεχνική της συμπίεσης 
(ένα βατό αγγείο χωρίς θρόμβωση συμπιέζεται 
πλήρως από τον ηχοβολέα και εξαφανίζεται από 
την οθόνη) και να διαφοροδιαγνώσει τη φλέβα 
από την αρτηρία με τη χρήση ροών Doppler (εικ. 
4). Eάν αναγνωριστεί στο φλεβικό δίκτυο ένας 
θρόμβος, ο καθετηριασμός επιχειρείται απαραί-
τητα σε άλλο σημείο.

2.1.2. Προετοιμασία. Ο ασθενής τοποθετείται 
στη συνήθη θέση για κεντρική φλεβική παρακέ-

Eικόνα 1. (α) Αποστειρωμένο σετ καλύματος και γέλης υπερήχων, (β) linear κεφαλή υπερήχων, (γ), (δ) τοποθέτηση ηχοβολέα στην περιοχή της υποκλειδίου και 
της έσω σφαγίτιδας αντίστοιχα

α β

γ δ
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ντηση. Συχνά σε σηπτικούς ή αφυδατωμένους 
ασθενείς η επιλογή της θέσης Trendelenbourg ευο-
δώνει την επιτυχή παρακέντηση της έσω σφαγί-
τιδας ή της υποκλειδίου, διότι αυξάνεται η διά-
μετρος του αγγείου. Εάν δε η κεφαλή του ασθε-
νούς στραφεί προς την αντίθετη πλευρά, μπορεί 
η έσω σφαγίτιδα να μετατοπιστεί προσθίως και 
άνωθεν της καρωτίδας –ιδίως σε περιπτώσεις 
χαμηλής κεντρικής φλεβικής πίεσης– και να προ-
κληθεί δυσχέρεια επιτυχούς καθετηριασμού.

Ακολουθεί η απομάκρυνση των τριχών, ο επι-
μελής καθαρισμός της περιοχής του λαιμού, της 
υποκλειδίου χώρας ή της μηροβουβωνικής περι-
οχής με βενζίνη και η αποστείρωση με ιωδιούχο 
ποβιδόνη. Αναισθητικό διάλυμα ξυλοκαÀνης 1% 
εγχέεται τοπικά με βελόνη 22-gauge και άσηπτο 
τεχνική.

Το μηχάνημα των υπερήχων τοποθετείται δί-
πλα στον ασθενή, ώστε ο χειριστής του να έχει 
άμεση οπτική επαφή τόσο με την περιοχή παρα-
κέντησης όσο και με την οθόνη. Συνήθως χρησι-
μοποιείται linear κεφαλή υπερήχων υψηλής συ-
χνότητας (5-12 MHz), λόγω παραγωγής εικόνων 
υψηλής ανάλυσης (εικ. 1β). Με άσηπτη τεχνική 
ο ηχοβολέας επικαλύπτεται με αποστειρωμένο 
κάλυμμα και ακολούθως με αποστειρωμένη γέλη 
υπερήχων (εικ. 1α).

2.1.3. Kυρίως τεχνική. ∆ύο, γενικά, μέθοδοι χρη-
σιμοποιούνται για τον καθετηριασμό κεντρικών 
φλεβών με τη βοήθεια των υπερήχων: η στατική 
και η δυναμική. Με τη στατική τεχνική ο ιατρός 
εντοπίζει αρχικά υπερηχογραφικά το αγγείο-στό-
χο, σημειώνει τη θέση του στο δέρμα του ασθε-
νούς και συνεχίζει τον καθετηριασμό όπως με την 
τυφλή μέθοδο. Αντίθετα, η δυναμική (real-time) 
δισδιάστατη τεχνική επιτρέπει τη συνεχή παρα-
κολούθηση της πορείας της βελόνας, της εισόδου 
της εντός του αγγείου και της ορθής τοποθέτη-
σης του σύρματος-οδηγού. Πρόκειται βέβαια για 
μέθοδο που προϋποθέτει εμπειρία, είναι όμως η 

Εικόνα 4. Η υποκλείδιος φλέβα σε επιμήκη τομή. ∆ιαφαίνεται η εγγύτητα 
της γραμμής του υπεζωκότα και η ροή doppler για διαφοροδιάγνωση από 
την αρτηρία

Εικόνα 3. Υπερηχογραφική απεικόνιση μηριαίας φλέβας σε εγκάρσιο επίπεδο

Εικόνα 2. Εγκάρσια τομή έσω σφαγίτιδας
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μόνη που μειώνει αισθητά το ποσοστό των επι-
πλοκών, γι’ αυτό και συνιστάται διεθνώς.25–27

Εφόσον ακολουθηθεί η δυναμική μέθοδος, ακο-
λουθεί η επιλογή του άξονα καθετηριασμού. Κατά 
τον εγκάρσιο άξονα (η δέσμη των υπερήχων τέ-
μνει εγκαρσίως τη φλέβα) τα αγγεία στην οθόνη 
διαγράφονται κυκλικά και στην παρακέντηση εί-
ναι ορατή μόνο η κορυφή της βελόνας (εικόνες 2, 
3). Στον επιμήκη άξονα διαγράφεται όλο το μή-
κος του αγγείου και απεικονίζεται ολόκληρη η βε-
λόνα καθώς εισέρχεται εντός του αυλού (εικόνες 
4, 5). Φαίνεται πως οι νέοι ιατροί προτιμούν ως 
ευκολότερο τον εγκάρσιο άξονα.28 Μολοταύτα, ο 
επιμήκης άξονας –αν και πιο δύσκολος τεχνικά– 
είναι προτιμότερος διότι επιτρέπει ευκρινέστερη 
απεικόνιση της όλης διαδικασίας και αδιάλειπτο 
έλεγχο της πορείας της βελόνας.27,29–32 ∆εν είναι 
σπάνιο, ο ιατρός να νομίζει ότι εισέρχεται εντός 
του αυλού, στην πραγματικότητα όμως η βελό-
να να έχει διαπεράσει το οπίσθιο τοίχωμα του 
αγγείου και να έχει τραυματίσει παρακείμενες 
δομές.33–36 Η αποφυγή μηχανικού τύπου επιπλο-
κών όπως πνευμοθώρακα, παρακέντησης αρτη-
ρίας, αιμοθώρακα, τραυματισμού νεύρου, αιμα-
τώματος, αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας ή ανευ-
ρύσματος έγκειται κατά πολύ στην εμπειρία του 
ιατρού άλλα και στη δυνατότητα πλήρους απει-
κόνισης του μήκους και της πορείας της βελόνας. 
Η χρήση των υπερήχων δεν πρέπει να θεωρηθεί 
πανάκεια: μόνο η σωστή και εντός υπερηχογρα-
φικού πεδίου (in plane) παρακέντηση (εικ. 5) εί-
ναι ασφαλής και άμοιρη επιπτώσεων, συχνά δε 
απαιτούνται συνεχείς λεπτές τροποποιήσεις του 
άξονα του ηχοβολέα σε σχέση με τον άξονα εισό-
δου της βελόνας για να γίνει αυτό εφικτό.

Μετά την επιτυχή παρακέντηση του αγγείου 
και την επιστροφή φλεβικού αίματος εντός της 
σύριγγας, ο ηχοβολέας απομακρύνεται από το 
πεδίο και εισάγεται το σύρμα-οδηγός σύμφωνα 
με τη συνήθη τεχνική Seldinger. Σε αυτό το ση-
μείο ο ιατρός ελέγχει υπερηχογραφικά τη σωστή 
θέση του σύρματος (εικ. 6) και εφόσον αυτό έχει 
τοποθετηθεί λανθασμένα το επανεισάγει πάντα 
υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.37

3. Συζήτηση

Η αναγκαιότητα τοποθέτησης κεντρικών γραμ-
μών στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς είναι 

αδιαμφισβήτητη. Αδιαφιλονίκητη όμως είναι και 
η συχνή εμφάνιση επικίνδυνων επιπλοκών από 
αυτή την επεμβατική διαδικασία.4–7

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας μεγάλος 
αριθμός μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία που 
αφορούν στη χρήση υπερήχων στη διάρκεια του 
καθετηριασμού κεντρικών φλεβών.8–23 Έχει απο-
δειχτεί ότι η υπερηχογραφική καθοδήγηση μειώ-

Εικόνα 5. In plane τεχνική προώθησης της βελόνας εντός του αγγείου

Εικόνα 6. Υπερηχογραφική επιβεβαίωση ορθής τοποθέτησης του σύρματος-
οδηγού εντός του αγγειακού αυλού
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νει το ολικό χρονικό διάστημα της ιατρικής πρά-
ξης, ελαττώνει τον αριθμό των ανεπιτυχών προ-
σπαθειών, αυξάνει το ποσοστό της ανεύρεσης 
του αγγείου με την πρώτη προσπάθεια και μειώ-
νει το ποσοστό των μηχανικού τύπου επιπλοκών 
σε σύγκριση με την τυφλή τεχνική των οδηγών-
σημείων.8–23 Είναι κατανοητό ότι τα παραπάνω 
πλεονεκτήματα είναι ιδιαζόντως σημαντικά σε δυ-
σχερείς συνθήκες καθετηριασμού, όπως σε ασθε-
νείς της Εντατικής Θεραπείας ή των Επειγόντων 
Περιστατικών, όπου συχνά η ανεύρεση αγγεια-
κής πρόσβασης αποτελεί άμεση προτεραιότητα. 
Υπάρχουν πλέον διεθνείς συστάσεις που επικρο-
τούν τη χρήση των υπερήχων ως εγκεκριμένη 
τακτική στη διαδικασία τοποθέτησης κεντρικών 
φλεβικών καθετήρων.25–27 Κύρια εμπόδια στην κα-
θολική επικράτηση της τεχνικής των υπερήχων 
αποτελούν το κόστος αγοράς του μηχανήματος 
και η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού. 
Όσον αφορά στη σχέση κόστους-οφέλους η διε-
θνής βιβλιογραφία έχει ήδη στη φαρέτρα της αρ-
κετές αντικρουόμενες μελέτες.38,39 Η σωστή εκπαί-

δευση και η απόκτηση κατάλληλης εμπειρίας από 
τους ιατρούς παραμένει ακρογωνιαίος λίθος για 
την επιτυχία της τεχνικής. Έχει αποδειχτεί αντί-
στροφη συσχέτιση ανάμεσα στη συχνότητα των 
επιπλοκών και την εμπειρία του χειριστή.40 Είναι 
βέβαιο ότι η μέθοδος θα αποδώσει καρπούς από 
ιατρούς ήδη έμπειρους στην τυφλή τεχνική και σί-
γουρα μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κα-
τάλληλης και εντατικής εκπαίδευσης.28,41,42

4. Συμπεράσματα
Ο καθετηριασμός κεντρικών φλεβών με την 
αρωγή της υπερηχογραφίας πλεονεκτεί έναντι 
της τυφλής μεθόδου σε μεγέθη επικινδυνότητας, 
ποσοστού επιτυχίας και ποσοστού επιπλοκών.

Όσο ενδυναμώνεται η προτεραιότητα των ια-
τρών και των παρoχών υγείας για την ασφάλεια 
του ασθενούς, τόσο πιο κοντινή διαφαίνεται η 
εποχή που ο καθετηριασμός κεντρικών φλεβών 
θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση 
υπερηχογραφικής καθοδήγησης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Την επιστημονική βάση για την ορθή 
προσέγγιση του ζητήματος της επιληψίας έθεσε 
πρώτος ο Ιπποκράτης. Η επιληψία, σήμερα, είναι η 
συχνότερη από τις χρόνιες νευρολογικές ασθένειες 
και εκτιμάται ότι παγκοσμίως, περίπου 50.000.000 
άνθρωποι πάσχουν από αυτή. Μετά την αλματώδη 
άνοδο που σημειώθηκε στον τομέα της νευρολογί-
ας τις τελευταίες δεκαετίες γνωρίζουμε πλέον ότι 
η επιληψία δεν είναι απλά μια νοσολογική οντότη-
τα. Το παρόν άρθρο εστιάζει στις επιληψίες και τα 
επιληπτικά σύνδρομα που εμφανίζονται κατά την 
παιδική ηλικία. Στα ζητήματα που αναπτύσσονται 
περιλαμβάνονται: τα επιδημιολογικά στοιχεία, τα 
χαρακτηριστικά των επιληψιών και οι επιπτώσεις 
τους στην ανάπτυξη, η αντιμετώπιση του παιδιού 
στα επείγοντα και οι σύγχρονες θεραπευτικές προ-
σεγγίσεις. Θέματα που χρειάζονται περισσότερη δι-
ερεύνηση στην παιδική επιληψία, είναι ο τρόπος με 
τον οποίο οι γονείς αντιμετωπίζουν το επιληπτικό 
παιδί, η ακριβής διάγνωση του τύπου επιληψίας ή 
συνδρόμου, η έγκαιρη αντιμετώπιση της ανθεκτι-
κής επιληψίας κροταφικού λοβού και η κατάλληλη 
ηλικία για χειρουργική επέμβαση σε έναν εγκέφαλο 
που αναπτύσσεται. Το θεραπευτικό κενό που υπάρ-
χει σήμερα σε ό,τι αφορά στις ανθεκτικές επιληψίες 
ευελπιστούμε να καλύψουν στο άμεσο μέλλον τεχνι-
κές όπως η γονιδιακή θεραπεία, η μεταμόσχευση 
βλαστοκυττάρων, η παραγωγή εμβολίων και άλλες 
εξατομικευμένες θεραπείες. 
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ABSTRACT  Hippocrates was the first doctor in an-
cient years that approached epilepsy in a correctly 
and scientific base. Nowadays, epilepsy is the most 
common chronic neurological disease affecting ap-
proximately 50,000,000 people worldwide. In recent 
decades neurology met a rapid progress so that we no 
more believe epilepsy is a specific illness. The current 
article focuses on epilepsies and epileptic syndromes 
that usually appear in childhood. Epidemiology, epi-
lepsy characteristics of specific interest on children’s 
growth, first aid in emergencies and new treatments, 
are issues to be addressed here. More research though 
is needed about topics such us the way parents con-
front with the epileptic child, accurate diagnosis of 
epilepsy type or syndrome, timely management of re-
sistant temporal lobe epilepsy and the favorable age 
for a growing brain to sustain surgery. Finally, we hope 
that the present therapeutic gap will be dispelled from 
gene therapy, cell transplantation, vaccines and other 
personalized therapies, in the imminent future. 
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1. Εισαγωγή

Κατά την αρχαιότητα οι άνθρωποι πίστευαν 
ότι οι ασθένειες προέρχονταν από τους Θεούς 
και αποτελούσαν τιμωρία για τις αμαρτίες τους. 
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεοποιήσει την υγεία 
και πίστευαν ότι την επιληψία έφερναν στον άν-
θρωπο θεότητες όπως η Κυβέλη, ο Ποσειδώνας, 
ο Άρης, η Εκάτη, ο Ερμής και ο Απόλλωνας. Ο 
Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που έθεσε την ιατρι-
κή σε επιστημονική βάση, εστίασε στη φύση της 
ασθένειας και περιέγραψε την επιληψία όχι ως 
«ιερή» όπως θεωρούνταν μέχρι τότε αλλά ως μια 
κληρονομική νόσο του εγκεφάλου.1,2 

2.  Επιδημιολογία και αιτιολογικοί
παράγοντες της επιληψίας

Η επιληψία, σήμερα, είναι η συχνότερη ίσως 
από τις χρόνιες νευρολογικές ασθένειες και η επί-
πτωσή της κυμαίνεται από 1% για άτομα ηλικίας 
έως 18 ετών και μπορεί να αγγίζει και το 3% για 
άτομα ηλικίας 70 ετών.3 Αν μάλιστα ληφθεί υπό-
ψη και η τάση απόκρυψης περιπτώσεων εξαιτίας 
του φόβου κοινωνικού στιγματισμού, το παραπά-
νω ποσοστό ίσως είναι μεγαλύτερο. Συγκριτικά 
με τους ενήλικες, τα βρέφη και τα παιδιά έχουν 
σχετικά υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν επι-
ληψία. Στα αίτια της επιληψίας περιλαμβάνο-
νται ιδιοπαθή αίτια αλλά και οι γενετικοί παρά-
γοντες, τα φάρμακα, οι μεταβολικές διαταραχές, 
τα τραύματα, οι δυσπλασίες του εγκεφάλου και 
οι λοιμώξεις.4 Επιπλέον, στα νεογέννητα η προ-
γεννητική υποξία και ισχαιμία και η ενδοκρανιακή 
αιμορραγία ανήκουν στους αιτιολογικούς παρά-
γοντες. Σε βρέφη και παιδιά την επιληψία μπορεί 
ακόμη να προκαλέσουν ο πυρετός και οι αναπτυ-
ξιακές διαταραχές, ενώ σε έφηβους και η χρήση 
απαγορευμένων ουσιών.5 Περίπου στο 60% των 
παιδιατρικών επιληψιών ενοχοποιείται κάποιος 
γενετικός παράγοντας.6 Σύγχρονες μελέτες υπο-
γραμμίζουν ότι συγκεκριμένα γονίδια με διαφορε-
τικούς μηχανισμούς μειώνουν το φυσιολογικό ου-
δό διέγερσης με αποτέλεσμα οι νευρώνες να είναι 
πιο ευαίσθητοι στις απότομες ηλεκτρικές εκφορ-
τίσεις όπως στην περίπτωση του συνδρόμου του 
εύθραυστου Χ, του συνδρόμου Miller-Dieker και 
των νόσων Leigh, Lafora και Huntington.7,8 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
50.000.000 άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από 
επιληψία εκ των οποίων τα 10.000.000 βρίσκο-
νται στην Αφρικανική Ήπειρο. Η επίπτωση της 
επιληψίας σε περιοχές όπως το Καμερούν και η 
Αιθιοπία κυμαίνεται από 3,7–5,8%, ενώ σε άλλες 
περιοχές μπορεί να αγγίζει ή και να ξεπερνά το 
6%.9 Tα υψηλά αυτά ποσοστά οφείλονται κατά 
κύριο λόγο σε λοιμώξεις του εγκεφάλου και του 
κεντρικού νευρικού συστήματος όπως είναι η 
μηνιγγίτιδα, η ελονοσία και η κυστικέρκωση.10 Η 
παρασιτική λοίμωξη κυστικέρκωση ευθύνεται πε-
ρίπου για τις μισές περιπτώσεις. Στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες και ειδικά στις αγροτικές περιοχές 
η συχνότητα της επιληψίας φαίνεται ότι είναι με-
γαλύτερη.11,12 Η έλλειψη υποδομών υγιεινής και 
εκπαιδευμένου ιατρικού προσωπικού σε συνδυ-
ασμό με την πενιχρή διαθεσιμότητα φαρμάκων 
συνεπάγεται την έλλειψη φροντίδας και αντιμε-
τώπισης για την πλειονότητα των επιληπτικών.

3.  Οι επιληψίες και τα επιληπτικά
σύνδρομα στην παιδική ηλικία

Η επιληψία στα παιδιά δεν είναι απλά μια νο-
σολογική οντότητα αλλά μια ετερογενής ομάδα 
διαταραχών που μοιράζονται ένα κοινό χαρακτη-
ριστικό, τη χρόνια, περιοδική και συχνά απρόκλη-
τη εμφάνιση κρίσεων. Οφείλουμε πλέον να μιλάμε 
για επιληψίες και επιληπτικά σύνδρομα. Η διάκρι-
ση αυτή πρέπει να είναι υποχρεωτική προκειμέ-
νου να αντλήσουμε και να παρέχουμε πληροφο-
ρίες για τη βαρύτητα της νόσου, την πρόγνωση, 
τη θεραπεία και κατ’ επέκταση τις επιπτώσεις 
που θα έχει σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης 
του παιδιού.13 Επίσης, η ακριβής διάγνωση της 
επιληψίας ή του επιληπτικού συνδρόμου είναι 
απαραίτητη όχι μόνο για τη σωστή αντιμετώπι-
ση της νόσου και της εξέλιξης του παιδιού αλλά 
και για την παροχή ουσιαστικής βοήθειας, στή-
ριξης και συμβουλευτικής της οικογένειας που 
συχνά καταρρακώνεται όταν τίθεται η διάγνωση 
της επιληψίας.14

Σύμφωνα με τη ∆ιεθνή Ένωση κατά της Επι-
ληψίας, οι κρίσεις διακρίνονται σε εστιακές, όταν 
η έναρξη της δραστηριότητας αφορά σε περιο-
ρισμένο αριθμό νευρώνων ενός ημισφαιρίου του 
εγκεφάλου και σε γενικευμένες όταν εντοπίζεται 
και στα δύο ημισφαίρια.15 Οι εστιακές μπορεί να 



116  Θ. ΤΟΛΗ και Α. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ  ΙΑΤΡΙΚΗ 97, 2010

είναι απλές, δηλαδή χωρίς απώλεια συνείδησης 
ή σύνθετες με μερική ή σημαντική διαταραχή της 
συνείδησης. Στις εστιακές ανήκουν οι επιληψί-
ες του κροταφικού λοβού, του μετωπιαίου, του 
βρεγματικού και ινιακού λοβού, δίνοντας διαφο-
ρετική συμπτωματολογία ανάλογα με τον εντο-
πισμό. Oι συχνότερες γενικευμένες κρίσεις είναι 
οι τονικοκλονικές και οι κρίσεις αφαίρεσης. Με 
βάση την αιτιολογία τους οι κρίσεις διακρίνονται 
σε τρεις κατηγορίες: τις ιδιοπαθείς, όταν ενοχο-
ποιείται κάποιος γενετικός παράγοντας, τις κρυ-
πτογενείς, όταν ευθύνεται κάποια απροσδιόρι-
στη βλάβη του εγκεφάλου και τις συμπτωματικές 
που προκαλούνται από γνωστές προϋπάρχου-
σες διαταραχές. Περίπου το 4–7% των παιδιατρι-
κών επιληψιών, συνιστά μια ειδική και λιγότερο 
συχνή κατηγορία, οι αντανακλαστικές επιληψίες, 
οι οποίες πυροδοτούνται από κάποιο εσωτερικό 
ή εξωτερικό ερέθισμα όπως είναι ο φόβος, διαλεί-
ποντα φωτεινά ερεθίσματα, συγκεκριμένα σχή-
ματα ή νότες και οσφρητικά ερεθίσματα.16

Στα παιδιά οι κρίσεις παρεμποδίζουν την ανά-
πτυξη του εγκεφάλου τροποποιώντας τις συνδέ-
σεις του εγκεφάλου και την απόκριση στους νευ-
ροδιαβιβαστές. Οι βρεφικοί σπασμοί είναι από 
τα συχνότερα επιληπτικά σύνδρομα κατά την 
παιδική ηλικία, που μας προβληματίζουν έντο-
να.17 Τα σύνδρομα Dravet και West κάνουν την εμ-
φάνισή τους στους πρώτους μήνες της ζωής του 
βρέφους και έχουν δυσμενή πρόγνωση. Οι περισ-
σότερες επιληψίες που παρουσιάζονται κατά τη 
διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής είναι συ-
μπτωματικές ή κρυπτογενείς. Συνοδεύονται από 
ψυχολογικές και νευρολογικές διαταραχές ή και 
αντίσταση στη θεραπευτική αγωγή. Αυτές οι πε-
ριπτώσεις χρήζουν ειδικής ψυχολογικής και παι-
δαγωγικής παρέμβασης.18 Σε παιδιά ηλικίας από 
2 έως 5 ετών παρουσιάζεται το ιδιοπαθές σύν-
δρομο Doose. Αφορά στην εμφάνιση μυοκλονικής 
αστατικής επιληψίας που όμως έχει σχετικά κα-
λή πρόγνωση για το 50% των περιπτώσεων, στις 
οποίες οι σπασμοί είναι δυνατό να ελεγχθούν. 
Η αρχή της εμφάνισης του σύνδρομου Lennox-
Gustaut γίνεται σε παιδιά ηλικίας από 1 έως 9 
ετών. Πρόκειται για σύνδρομο συμπτωματικής ή 
κρυπτογενούς αιτιολογίας και έχει φτωχή πρό-
γνωση. Ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν αυτιστικά 
χαρακτηριστικά και ψυχωτικές συμπεριφορές. 
Πάντως το 90% των παιδιών παρουσιάζει νοητι-

κή στέρηση, οδηγείται συχνά σε παρατεταμένους 
σπασμούς status epilepticus και δεν ανταποκρίνε-
ται στην αντιεπιληπτική φαρμακευτική αγωγή.19 
Σημαντικά χαρακτηριστικά των επιληπτικών 
συνδρόμων είναι ο τύπος των κρίσεων, ο εντοπι-
σμός, η συχνότητα, η αλληλουχία των γεγονότων, 
οι εκλυτικοί παράγοντες, η ηλικία εμφάνισης, ο 
τρόπος κληρονομικότητας, τα ευρήματα από τη 
φυσική εξέταση και τις απεικονιστικές μεθόδους, 
η πρόγνωση και τέλος η ανταπόκριση στη θερα-
πεία.20 

Σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών οι κρί-
σεις που εμφανίζουν είναι συνήθως ιδιοπαθείς, 
εστιακές ή κρίσεις αφαίρεσης. Φαίνεται ότι στις 
περιπτώσεις αυτές επηρεάζεται δυσμενώς και 
η σχολική επίδοση του μαθητή αν και ορισμέ-
νοι υποστηρίζουν το αντίθετο.21 Εξαίρεση ίσως 
αποτελούν οι δύο αυτοσωμικές υπολειπόμενες 
εγκεφαλοπάθειες, η νόσος Lafora και η νόσος 
Unvericht-Lundborg που ανήκουν στις προοδευτι-
κές μυοκλονικές επιληψίες. Η μέση ηλικία εμφά-
νισης είναι τα 11 χρόνια και η πιο σοβαρή, η νό-
σος Lafora, προαναγγέλλει την εμφάνιση μορφών 
αναπηρίας μέχρι και το θάνατο μέσα σε μερικά 
χρόνια. Ένα σπάνιο επιληπτικό σύνδρομο που 
εμφανίζεται στην παιδική ηλικία είναι το Landau-
Kleffner. Σε αυτή την περίπτωση το παιδί χαρα-
κτηρίζεται από ακουστική αγνωσία, γεγονός που 
μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη διάγνωση για 
παράδειγμα κώφωση. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπο-
χωρεί στην έλευση της εφηβείας με την αναστολή 
των κρίσεων, ωστόσο τυπικά διατηρείται η αφα-
σία.22 Η εφηβική μυοκλονική επιληψία ή σύνδρο-
μο Janz είναι συχνή και επηρεάζει νεαρά άτομα 
μεταξύ 12–17 ετών και με φυσιολογική νοημοσύ-
νη. Στην περίπτωση αυτή οι κρίσεις ελέγχονται 
πλήρως με αγωγή που λαμβάνεται εφ’ όρου ζω-
ής. Πάντως, περίπου το 70% των παιδιών που 
έχουν επιληψία διαθέτουν φυσιολογική νοημοσύ-
νη, αν και το πιο σύνηθες πρόβλημα που μπο-
ρεί να συνυπάρχει είναι η νοητική στέρηση και 
δευτερευόντως η εγκεφαλική παράλυση, η υδρο-
κεφαλία, η οζώδης σκλήρυνση και το σύνδρομο 
Sturge-Weber.23 Για κάποιους λόγους, μετέπειτα, 
στην ενήλικη ζωή εμφανίζουν πολύ συχνά χρόνι-
ες διαταραχές όπως: ημικρανία, έλκη, χρόνια κό-
πωση και γαστρεντερικές διαταραχές.
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4. Αντιμετώπιση των κρίσεων

Όταν ένα παιδί έρχεται για πρώτη φορά στα 
επείγοντα εξαιτίας κάποιας κρίσης αρχικά πρέ-
πει να διαπιστώσουμε αν συνεχίζει να παρουσιά-
ζει κρίσεις και να βεβαιωθούμε ότι τα ζωτικά του 
σημεία είναι φυσιολογικά και ότι έχει καλό κορε-
σμό οξυγόνου. Η λήψη ενός ολοκληρωμένου ιστο-
ρικού, η εκτίμηση της πνευματικής διαύγειας του 
παιδιού και η πλήρης νευρολογική εξέταση είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση 
του περιστατικού.24 Αν υπάρχει υπόνοια χρήσης 
απαγορευμένων ουσιών ή εγκυμοσύνης, συμπλη-
ρωματικά, διεξάγουμε τοξικολογικό έλεγχο ή τεστ 
κυήσεως αντίστοιχα. Στα εργαστηριακά ευρή-
ματα αναμένουμε διαταραχή των επιπέδων της 
γλυκόζης του αίματος και ηλεκτρολυτικές διατα-
ραχές. Αναφορικά με τα άτομα που προσέρχο-
νται σε εξειδικευμένα κέντρα επιληψίας, σε πο-
σοστό που μπορεί να αγγίζει και το 20% των πε-
ριπτώσεων αυτών, διαγιγνώσκονται με επιληψία 
ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν ψευδοκρίσεις ή 
ψυχογενείς κρίσεις. Ο πιο αξιόπιστος τρόπος για 
να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο λανθασμένης διά-
γνωσης είναι η μέτρηση της προλακτίνης ορού, 
μέσα σε 20 min το πολύ από το συμβάν. Εφόσον 
είναι αυξημένη είναι πιθανό να πρόκειται για μια 
γενικευμένη τονικοκλονική κρίση ή σύνθετη εστι-
ακή κρίση.25 Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, τότε 
πρέπει να λάβουμε υπόψη άλλες παραμέτρους. 
Αν υπήρξαν σημεία τραυματισμού στα πλάγια 
της γλώσσας και ακράτεια τότε η κρίση δεν ήταν 
ψυχογενής. Εφόσον το επεισόδιο είχε μεγάλη δι-
άρκεια (30 min), το παιδί δεν είχε απώλεια συ-
νείδησης, οι κινήσεις του δεν ήταν στερεοτυπικές 
αλλά εκκεντρικές και παράξενες και δεν είχε ίχνος 
από αστάθεια σε όλη του την κίνηση, τότε είναι 
πολύ πιθανό να μιλάμε για ψευδοκρίση.26 Στη 
διαφορική διάγνωση πρέπει να ελέγξουμε αν η 
κρίση είναι απόρροια συγκοπής, υπογλυκαιμίας, 
ημικρανίας, κινητικών διαταραχών ή διαταραχών 
του ύπνου, λοίμωξης ή έντονης συναισθηματικής 
φόρτισης. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα είναι η 
εξέταση κλειδί στη διάγνωση ενώ οι απεικονιστι-
κές μέθοδοι όπως η αξονική τομογραφία, η μα-
γνητική ή η οσφυονωτιαία παρακέντηση στα παι-
διά αποφεύγονται αν δεν υπάρχει ειδική ένδειξη, 
όπως τραύμα κεφαλής, ιστορικό κακοήθειας και 

νευρολογικές διαταραχές που εμμένουν για ώρες 
μετά τη λήξη του επεισοδίου. 

Στις επιπλοκές της παιδιατρικής επιληψίας 
προσμετρούνται το Status Epilepticus, οι τραυμα-
τισμοί εξαιτίας πτώσης, το δάγκωμα της γλώσ-
σας, η πνευμονία λόγω εισρόφησης υγρών, η 
μόνιμη εγκεφαλική βλάβη, η κατάθλιψη, οι μαθη-
σιακές δυσκολίες και διαταραχές στη συμπεριφο-
ρά και την κοινωνική αλληλεπίδραση, οι ανεπιθύ-
μητες ενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής και 
ο κοινωνικός στιγματισμός.27 Οι γονείς θα μπο-
ρούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση 
των επιπλοκών της επιληψίας προλαμβάνοντας 
τα ατυχήματα που προκαλούνται και εφαρμό-
ζοντας απλές βασικές αρχές για τον έλεγχο των 
κρίσεων στο σπίτι. Στην πραγματικότητα, όμως, 
χάνουν πολύτιμο χρόνο και καθυστερούν να φτά-
σουν στο νοσοκομείο όταν συμβαίνει μια κρίση, 
δεν πράττουν όπως θα έπρεπε ακόμη και αν 
δια θέτουν τη γνώση ενώ οι οικογενειακοί ιατροί 
αρκετές φορές αποφεύγουν τη χορήγηση διαζε-
πάμης και προτρέπουν τους γονείς να κατευθυν-
θούν στο πλησιέστερο νοσοκομείο.28

Πέρα από τον έλεγχο των κρίσεων τόσο οι γο-
νείς όσο και το ιατρικό και νοσηλευτικό σώμα 
οφείλουν να εξετάζουν με ποιο τρόπο και σε τι 
έκταση επηρεάζεται η γνωστική λειτουργία και 
συμπεριφορά του παιδιού από το συγκεκριμένο 
τύπο επιληψίας ή επιληπτικού συνδρόμου από 
το οποίο πάσχει. Η έγκαιρη ανίχνευση των ανα-
γκών και η τακτική ενασχόληση από την πλευρά 
των γονιών σε συνδυασμό με ειδικές παιδαγωγι-
κές προσεγγίσεις μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερή 
σχολική επίδοση και ικανοποιητική εξέλιξη του 
παιδιού. Σε άλλες περιπτώσεις όπως το σύνδρο-
μο Janz, το West, το Dravet, το Lennox-Gastaut 
σύνδρομο και το Landau-Kleffner τα παιδιά μπο-
ρεί να χαρακτηρίζονται από υπερκινητικότητα, 
διαταραχές λόγου και συγκέντρωσης, έντονο άγ-
χος και επιθετικότητα μέχρι αυτιστικά στοιχεία 
συμπεριφοράς, ψυχωτική συμπεριφορά, νοητική 
υστέρηση, φοβίες και άνοια.29 Οπότε, η αντιμε-
τώπιση θα πρέπει να περιλαμβάνει την ψυχολο-
γική υποστήριξη και συμβουλευτική, τη χορήγηση 
φαρμακευτικής αγωγής, τη χειρουργική θεραπεία 
ή εναλλακτικά τη χρήση διεγέρτη του πνευμονο-
γαστρικού νεύρου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από 
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τον τύπο της επιληψίας, καθώς η κατάθλιψη 
είναι μια συχνή διαταραχή στα παιδιά και τους 
έφηβους η οποία διαφεύγει της έγκαιρης διάγνω-
σης.30 Φαίνεται ότι τα ποσοστά αυτοκτονίας στα 
επιληπτικά άτομα είναι διπλάσια από ό,τι στο γε-
νικό πληθυσμό. Ακόμη, οι γονείς πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος του αιφνίδιου 
και ανεξήγητου θανάτου ειδικά σε άτομα με ανθε-
κτική στα φάρμακα και γενικευμένη επιληψία.31 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την επιληψία και την υποστήριξη μπορεί κανείς 
να ανατρέξει στις ιστοσελίδες του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (WHO), της International 
League Against Epilepsy (ILAE) και της International 
Bureau for Epilepsy (IBE).32 Επιπρόσθετα, το 
Epilepsy Foundation και ο Εθνικός Σύνδεσμος 
Σχολικών Νοσηλευτών της Αμερικής έχουν ανα-
πτύξει ενημερωτικές εκστρατείες για τη νεολαία 
και εκπαιδευτικό υλικό για τους σχολικούς νο-
σηλευτές. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σε 
ζητήματα για την επιληψία, η Ελληνική Εθνική 
Ένωση κατά της Επιληψίας και ο Πανελλήνιος 
Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας. 

5. Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Στις μέρες μας υπάρχουν καλύτερες και πε-
ρισσότερες θεραπευτικές επιλογές από ποτέ. Οι 
έρευνες των τελευταίων δεκαετιών οδήγησαν στη 
σύνθεση πολλών και νεότερων αντιεπιληπτικών 
φαρμάκων, στην ανάπτυξη μοντέρνων χειρουρ-
γικών τεχνικών, στη θεραπεία με τη διέγερση του 
πνευμονογαστρικού νεύρου και τη κετονική δίαι-
τα. Άλλες ενδεχόμενες θεραπείες αυτή τη στιγ-
μή βρίσκονται στο στάδιο των κλινικών δοκιμών 
και αναμένεται να βελτιώσουν τη φροντίδα των 
ασθενών. Προς το παρόν, οι ερευνητές προσπα-
θούν να συνδέσουν την ανάλυση των γενετικών 
παραμέτρων με την υπάρχουσα πληροφόρηση 
στη φαρμακευτική ανταπόκριση. Αρχικά η θερα-
πεία ξεκινά με ένα φάρμακο εκλογής, που είναι 
γνωστό ότι είναι αποτελεσματικό για το συγκε-
κριμένο τύπο επιληψίας. Σε περίπτωση αποτυχί-
ας το επόμενο βήμα είναι να δοκιμάσουμε κάποιο 
άλλο. Προηγουμένως όμως πρέπει να ελέγξουμε 
το ενδεχόμενο της κακής απορρόφησης από τον 
οργανισμό ή της μη συμμόρφωσης του ασθενή 
με τις ιατρικές οδηγίες. Στις κρίσεις αφαίρεσης 
προτιμώνται τα εθοσουξιμίδια και στις φωτοευ-

αίσθητες επιληψίες το βαλπροϊκό νάτριο.33 Τα 
κυριότερα αντιεπιληπτικά φάρμακα είναι: η φαι-
νοβαρβιτάλη, η φαινυντοΐνη, η κλοναζεπάμη, η 
καρβαμαζεπίνη αλλά και νεότερα φάρμακα όπως 
είναι: η λαμοτριγίνη, βιγαβατρίνη και η οξκαρβα-
ζεπίνη. Σε ένα 60% των περιπτώσεων οι κρίσεις 
ελέγχονται πλήρως με τη μονοθεραπεία, ενώ άλ-
λες απαιτούν το συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων 
φαρμάκων.34 Μολονότι η πολυθεραπεία μπορεί 
να εξαλείψει τις κρίσεις σε ένα μικρό ποσοστό 
ασθενών, υπάρχει ένα ποσοστό 20–30% το οποίο 
δεν μπορεί να ελεγχθεί φαρμακευτικά.35 

Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι η κύρια θε-
ραπεία για τις περιπτώσεις ανθεκτικής επιληψί-
ας. Πολυάριθμες είναι οι μελέτες που αναφέρο-
νται στην οριστική απαλλαγή από τις επιληπτι-
κές κρίσεις ή στη βελτίωση της έντασης και της 
συχνότητάς τους μετά από τη χειρουργική αφαί-
ρεση επιλεπτικογενούς περιοχής.36 Η εξέλιξη της 
απεικόνισης με τη μαγνητική τομογραφία και οι 
εφαρμογές της κάνουν πιο εύκολο τον εντοπισμό 
της παθολογικής περιοχής του εγκεφάλου και 
ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο βλάβης υγιών τμημά-
των του. Η αφαίρεση του πρόσθιου κροταφικού 
λοβού, η απομάκρυνση του εγκεφαλικού φλοιού 
του πρόσθιου κροταφικού λοβού, η λειτουργική 
ημισφαιρεκτομή, η διατομή του μεσολόβιου και 
οι πολλαπλές διατμήσεις κάτω από το χοριοει-
δή χιτώνα είναι μερικές από τις επεμβάσεις που 
εφαρμόζονται σήμερα ακόμη και σε παιδιά.37 Το 
ποσοστό των μετεγχειρητικών επιπλοκών και 
θανάτων κυμαίνεται από 0–2% και περιλαμβάνει 
τις λοιμώξεις, την αιμορραγία, την υδροκεφαλία 
και αλλεργικές αντιδράσεις.38 Βέβαια, η επίδραση 
που θα έχει το χειρουργείο στο γνωστικό επίπε-
δο του παιδιού και την ποιότητα της ζωής του, 
εξαρτάται από το είδος της επέμβασης. Μια σύγ-
χρονη μη επεμβατική τεχνική η gama knife surgery 
μπορεί να διορθώσει δυσπλασίες σε βαθύτερες 
δομές του εγκεφάλου ελαχιστοποιώντας τις επι-
πλοκές. Ορισμένοι ερευνητές προτείνουν να δο-
θεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην έγκαιρη διάγνω-
ση και αντιμετώπιση της ανθεκτικής κροταφικού 
λοβού επιληψίας στα παιδιά και συγκεκριμένων 
επιληπτικών συνδρόμων με καταστροφικές επι-
πτώσεις για την ανάπτυξή τους, ώστε να αρθούν 
οι γνωστικές και ψυχοκοινωνικές δυσλειτουργίες 
προτού αυτές γίνουν μόνιμες.39
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Η θεραπεία με τη διέγερση του πνευμονογα-
στρικού νεύρου έχει εγκριθεί από το 1992 για 
έφηβους και ενήλικες και πραγματοποιείται με 
τη χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου στην αρι-
στερή πλευρά του τραχήλου και μόνιμης μικρής 
γεννήτριας παλμών στο δέρμα κάτω από την 
αριστερή κλείδα. Ενδείκνυται για τις ανθεκτικές 
εστιακές επιληψίες παρόλα αυτά μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί σε κάθε μορφή ανθεκτικής επιληψί-
ας.40 Αν και λίγοι είναι αυτοί που απαλλάσσονται 
πλήρως από τις κρίσεις, περίπου στις μισές περι-
πτώσεις η συχνότητα των κρίσεων μειώνεται στο 
50%.41 Η ανεκτικότητα και η αποτελεσματικότη-
τα της μεθόδου αυτής στα παιδιά φαίνεται ότι 
είναι καλύτερη σε σχέση με τους ενήλικες, βελτι-
ώνει την ποιότητα ζωής τους και έχει ελάχιστες 
επιπλοκές.42 

Η σημασία της δίαιτας στη θεραπεία των ασθε-
νειών συμπεριλαμβανομένης και της επιληψίας 
έχει τονιστεί από την εποχή του Ιπποκράτη. Η 
κετονική δίαιτα, η οποία προσομοιάζει τη μετα-
βολική διαδικασία της νηστείας, είναι γνωστή από 
το 1866 και τον Charles Radcliffe και από το 1992 
έρχεται ξανά στο προσκήνιο.43 Πρόκειται για μια 
δίαιτα που χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και 
σχετίζεται με αρκετούς κινδύνους. Ξεκινά με ασι-
τία, διατηρείται με μια υποθερμιδική δίαιτα και 
συνεχίζει με την πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων 
λίπους και πρωτεϊνών χωρίς όμως λήψη υδαταν-
θράκων και διακόπτεται με την πάροδο 6 μηνών. 

Μολονότι οι επιστήμονες δεν είναι ακόμα βέβαιοι 
για το μηχανισμό με τον οποίο υποχωρούν οι κρί-
σεις, το σίγουρο είναι ότι σε ορισμένες περιπτώ-
σεις ανθεκτικής στη θεραπεία επιληψίας, τόσο 
σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, έχει την ικανότητα 
από μόνη της να εξαλείψει τις κρίσεις.44 

6. Επίλογος-προβληματισμοί

Ολοκληρώνοντας, αν και η λίστα των θεραπευ-
τικών εργαλείων διαρκώς μεγαλώνει, πολλοί ασθε-
νείς εξακολουθούν να εμφανίζουν ανεξέλεγκτες 
κρίσεις και ανεπιθύμητες δράσεις. Υπολογίζεται 
ότι τουλάχιστον 1 εκατομμύριο Αμερικάνοι όλων 
των ηλικιών ανήκουν στην κατηγορία που προ-
αναφέραμε. Πειραματικές τεχνικές όπως η διέ-
γερση του εγκεφάλου, η γονιδιακή θεραπεία με 
την εμφύτευση κυττάρων στον εγκέφαλο που θα 
παράγουν θεραπευτικές πρωτεΐνες, η μεταμό-
σχευση βλαστοκυττάρων, η παραγωγή εμβολίων 
ειδικά για τις επιληψίες και άλλες εξατομικευμέ-
νες θεραπείες αναμένεται να καλύψουν στο μέλ-
λον το θεραπευτικό κενό που υπάρχει σήμερα.45 
Επίσης, το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο 
πιο κατάλληλος χρόνος για να γίνει χειρουργική 
επέμβαση σε έναν εγκέφαλο που ακόμα ανα-
πτύσσεται χρειάζεται διερεύνηση. Εν τω μεταξύ 
η κλινική εξέταση εξακολουθεί να είναι αδιαφιλο-
νίκητα ένα από τα ισχυρότερα όπλα των σύγχρο-
νων παιδονευρολόγων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Η διάγνωση και η θεραπευτική αντι-
μετώπιση του θυρεοειδικού καρκίνου παραμένει 
ένα αμφιλεγόμενο θέμα και τα τελευταία χρόνια 
παραμένουν διλήμματα ως προς τη χειρουργική 
αντιμετώπιση και την έκταση της εκτομής. Υπάρχει 
αύξηση στη συχνότητα διάγνωσης που οφείλεται σε 
παράγοντες περιβαλλοντολογικούς, σε καλύτερες 
διαγνωστικές εξετάσεις λόγω της ιατρικής τεχνολο-
γίας (υπέρηχοι), σε πιο εκτεταμένες χειρουργικές 
εκτομές και σε πιο ενδελεχή παθολογοανατομική 
διάγνωση. Η χειρουργική εκτομή παραμένει η βα-
σική θεραπεία και η ολική θυρεοειδεκτομή η επέμ-
βαση εκλογής για τα καλά διαφοροποιημένα νεο-
πλάσματα. Ο λεμφαδενικός καθαρισμός σε αυτές 
τις περιπτώσεις πρέπει να είναι επιλεκτικός και να 
αποφασίζεται μετά από ενδείξεις. Στο μυελοειδές 
καρκίνωμα η ολική θυρεοειδεκτομή και ο αμφοτε-
ρόπλευρος λεμφαδενικός καθαρισμός είναι η εξέ-
ταση εκλογής. Ενώ στο αναπλαστικό καρκίνωμα 
η χειρουργική συνήθως προσφέρει παρηγορητική 
προσέγγιση. Γίνεται αναφορά στη συμπληρωμα-
τική θεραπεία και τον έλεγχο για την ανίχνευση 
υποτροπής ή μετάστασης. Παρουσιάζεται επίσης, 
η θεραπευτική προσέγγιση της υποτροπής και της 
μεταστατικής νόσου.
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ABSTRACT  The diagnosis and management of thy-
roid cancer remains controversial, new questions arise 
especially the last twenty years about the surgical ap-
proach and the size of the incision. Increasingly we 
phase diagnoses due to environmental factors, bet-
ter diagnostic tests in medical science (ultrasounds), 
extensive surgical incisions and regular pathological 
diagnoses. Surgical approach remains the primary 
treatment and the overall thyroid surgery is the sur-
gical selection for well-differentiated neoplasms. In 
such cases lymph node dissection should be selective 
and should be determined according to the findings. 
In medullary carcinoma total thyroid surgery and 
complete lymph node dissection are the factors for the 
selection. In the other hand in anaplastic carcinoma, 
surgery usually offers palliative approach. Moreover, 
it is mentioned the complementary treatment and the 
examination of relapse detection or metastasis. It is 
also presented the therapeutic approach of relapse 
and metastatic disease. 
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1. Εισαγωγή

Η αντιμετώπιση του θυρεοειδικού καρκίνου 
αποτελεί ακόμα και σήμερα αντικείμενο διχο-
γνωμιών, αφού στην ενότητα του θυρεοειδικού 
καρκίνου υπάρχει ένα φάσμα διαφορετικών ιστο-
λογικών τύπων με διαφορετική βιολογική συμπε-
ριφορά και αντίστοιχα διαφορετικό τρόπο θερα-
πευτικής αντιμετώπισης. Σκοπός της συγγραφής 
αυτής της ανασκόπησης είναι πρώτο να διερευ-
νηθεί κατά πόσο έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις της 
χειρουργικής θεραπείας αφού πριν 20 χρόνια.1 O 
γράφων είχε δημοσιεύσει από τις σελίδες αυτού 
του περιοδικού ένα αντίστοιχο άρθρο ανασκόπη-
σης και δεύτερον, γιατί τα τελευταία είκοσι χρό-
νια η συχνότητα του θυρεοειδικού καρκίνου έχει 
αυξηθεί κατά 82% με αποτέλεσμα ο θυρεοειδικός 
καρκίνος να αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσό-
μενο –σε συχνότητα– καρκίνο στις ΗΠΑ.2

Η δραματική αυτή αύξηση πιθανά οφείλεται 
στη βελτίωση των μεθόδων απεικόνισης όπως 
του υπέρηχου, PETscan και της αξονικής τομο-
γραφίας.

Η καρκινογένεση στον θυρεοειδή οφείλεται σε 
δύο μηχανισμούς: σε ενεργοποίηση λανθασμένων 
ογκογονιδίων αλλά και σε ελλείμματα ανασταλτι-
κών γονιδίων.

2. Εκτίμηση ενός θυρεοειδικού όζου

Το θυρεοειδικό καρκίνωμα συνήθως παρουσι-
άζεται ως ψηλαφητός όζος θυρεοειδούς ή ενός 
όζου που ανακαλύπτεται τυχαία σε κάποια απει-
κονιστική μέθοδο για άλλη διερεύνηση του τρα-
χήλου (όπως λ.χ. νοσήματα καρωτίδων, ΑΜΣΣ, 
κ.ά.).

Παρά το γεγονός ότι οι θυρεοειδικοί όζοι είναι 
συχνοί στις περισσότερες μελέτες, η συχνότητα 
κακοήθειας είναι 4–5%.3,4 Μπορεί να εμφανιστεί 
ως επικρατών όζος σε μία πολυοζώδη βρογχο-
κήλη, είτε ως μονήρης όζος. Όμως, ακόμα και ο 
τυχαία αποκαλυπτόμενος όζος έχει την ίδια πι-
θανότητα να υποκρύπτει καρκίνο όπως και ένας 
ψηλαφητός όζος.5

Το γεγονός αυτό δημιουργεί την παρατήρηση 
ότι κάθε όζος στο θυρεοειδή πρέπει να εκτιμάται 
κυρίως για τη βιολογική του συμπεριφορά.

Το ιστορικό και η φυσική εξέταση παραμένουν 
στοιχεία που μπορούν να ταξινομήσουν τους 
ασθενείς σε υψηλού ή χαμηλού κινδύνου και οι 
παράμετροι αυτές παραμένουν αναλλοίωτες τα 
τελευταία 20 χρόνια. Υψηλού κινδύνου παράγο-
ντες είναι: η έκθεση σε προηγούμενη εξωτερική 
ακτινοβολία στο τράχηλο, ως αποτέλεσμα θε-
ραπείας για λέμφωμα Hodgkin, είτε έκθεση μετά 
από πυρηνικά ατυχήματα, όπως στο Chernobyl 
και το οικογενειακό αναμνηστικό ενός καρκίνου 
του θυρεοειδούς, που σε συγγενείς πρώτου βαθ-
μού αυξάνει το σχετικό κίνδυνο κατά 6 φορές 
από ό,τι στο γενικό πληθυσμό.6–10

Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η μικρή ηλικία 
(<20 ετών) ή ηλικία >70 ετών, το άρρεν φύλο 
και η παρουσία μίας γρήγορα αυξανόμενης μά-
ζας στον τράχηλο, η παρουσία βράγχους φωνής, 
καθήλωσης του όζου στον τράχηλο ή παρουσία 
ψηλαφητών λεμφαδένων. Όμως, όλα αυτά τα 
ευρήματα σπανίως υπάρχουν στα καλώς δια-
φοροποιημένα καρκινώματα του θυρεοειδούς. Η 
καλύτερη και πιο αξιόπιστη κλινικοεργαστηριακή 
εξέταση που θα διερευνήσει τη βιολογική συμπε-
ριφορά του όζου είναι η υπό υπερηχοτομογρα-
φικό έλεγχο καθοδηγούμενη βιοψία με λεπτή βε-
λόνη (FNAC) για τη λήψη κυτταρολογικού υλικού 
σύμφωνα με τα κριτήρια της American Thyroid 
Association που συνιστούν την εφαρμογή της με-
θόδου σε κάθε όζο από 1 cm και πάνω και ιδιαί-
τερα σε υπερηχοτομογραφικά ύποπτους όζους 
(πίν. 1).11–13

Η κυτταρολογική εξέταση με λεπτή βελόνα εί-
ναι η μέθοδος με την υψηλότερη ευαισθησία και 
ειδικότητα και η εφαρμογή της τα τελευταία 20 
χρόνια μείωσε τον αριθμό των ασκόπως εκτελού-
μενων θυρεοειδεκτομών, ενώ παράλληλα αύξησε 
τον αριθμό των ασθενών που χειρουργούνται με 
καρκίνο του θυρεοειδούς. Ως μέθοδος είναι αξιό-
πιστη αφού εμφανίζει ένα ποσοστό ψευδώς θετι-

Πίνακας 1. Υπερηχοτομογραφικά ευρήματα που υποδηλώνουν κακοή-
θεια11,12

Συμπαγής ή υποηχογενής όζος
Ανώμαλα όρια
Επέκταση εκτός αδένα
Απουσία του σημείου της «Άλω»
Λεπτές μικρο-αποτατινώσεις
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κών αποτελεσμάτων μικρότερο του 1% και ψευ-
δώς αρνητικών από 2–5%12–14

Τα αποτελέσματα της FNAC διακρίνονται σε 
θετικά για κακοήθεια, ύποπτα για κακοήθεια, 
καλόηθες υλικό ή μη διαγνωστικό. Το θετικό και 
το ύποπτο αποτέλεσμα πρέπει να χειρουργεί-
ται και η ολική θυρεοειδεκτομή να αποτελεί την 
επέμβαση εκλογής. Το καλόηθες υλικό πρέπει να 
επαναξιολογείται με υπέρηχο και FNAC στου 6 
μήνες όπως και το μη-διαγνωστικό υλικό, στους 
3 μήνες.15–18

Στις περιπτώσεις που το κυτταρολογικό υλικό 
περιέχει την ένδειξη «θυλακιώδες νεόπλασμα» ή 
“Hurthle cell νεόπλασμα” η εγχείρηση είναι η θε-
ραπευτική επιλογή αφού στις περιπτώσεις αυτές 
η κακοήθεια κυμαίνεται από 16–30%.19,20

Ως πρώτη λοιπόν παρατήρηση στην αντιμετώ-
πιση του θυρεοειδικού καρκίνου, τα τελευταία 20 
χρόνια είναι ότι σχεδόν αντικαταστάθηκαν οι διά-
φορες αιματολογικές εξετάσεις και το σπινθηρο-
γράφημα του θυρεοειδούς στη διάγνωση του θυ-
ρεοειδικού καρκίνου όπως η θυρεοσφαιρίνη (Tg) 
ή οι ορμόνες και οι δοκιμασίες TSH ή TRH, ενώ 
ακόμα και η μέτρηση της καλσιτονίνης γίνεται σε 
αυστηρά επιλεγμένες περιπτώσεις.9,21

3.  Κλινική σταδιοποίηση
και ομάδες υψηλού κίνδυνου

Για να μπορέσει κάποιος να θεραπεύσει απο-
τελεσματικά το θυρεοειδικό καρκίνο, είναι ου-
σιαστικό να κατανοήσει τη συμπεριφορά του 
αντίστοιχου θυρεοειδικού νεοπλάσματος. Για το 
σκοπό αυτό, έχουν εφαρμοστεί μία σειρά από 
κλινικές παραμέτρους με σκοπό να σταδιοποιή-
σουν τη νόσο σε διάφορες ομάδες ασθενών και 
η αντίστοιχη θεραπευτική επιλογή να λαμβάνεται 
ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της αντί-
στοιχης ομάδας.

Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας απο-
τυπώθηκε τα τελευταία 20 χρόνια στην εφαρμο-
γή, εκτός του κλασικού TNM όπως έχει τροπο-
ποιηθεί από την AJCC (American Joint Committee 
on Cancer), και δύο άλλων συστημάτων ταξινό-
μησης. Το AGES σύστημα22 περιλαμβάνει παρά-
γοντες όπως η ηλικία, η διαφοροποίηση, η επέ-
κταση και το μέγεθος του όζου (από τα αρχικά 
A=age, G=grade, E=extension, S=size) (πίν. 2). 

Στο σύστημα AMES ασθενείς με άθροισμα >4 εί-
ναι υψηλού κινδύνου ενώ με άθροισμα <4, χαμη-
λού κινδύνου. Το σύστημα AMES περιλαμβάνει την 
ηλικία (Age), τις απομακρυσμένες μεταστάσεις 
(metastasis), την επέκταση του όγκου (extension) 
και το μέγεθος (size).23 Όλες αυτές οι ταξινομή-
σεις χρησιμοποιούν παρόμοιες πληροφορίες με 
μικρές τροποποιήσεις.

Αναμφίβολα είναι απαραίτητο πριν τη θερα-
πευτική αντιμετώπιση του ασθενή με καρκίνο να 
αναγνωριστούν οι ασθενείς υψηλού κινδύνου για 
να έχουν ενδεχόμενα μία πιο επιθετική θεραπευ-
τική στρατηγική.

4.  Αντιμετώπιση του θηλώδους
καρκινώματος

Η χειρουργική και ιδιαίτερα η ολική θυρεοειδε-
κτομή είναι η μέθοδος εκλογής για το θηλώδες 
καρκίνωμα.24 Στο παρελθόν είχαν προταθεί λιγό-
τερο ριζικές εκτομές αλλά η παρουσία πολυεστι-
ακής εντόπισης και αμφοτερόπλευρης ανάπτυ-
ξης σε ποσοστό 18–46%25 καθιστούν την ολική 
εκτομή απαραίτητη.

Οι επικριτές της ριζικότητας χρησιμοποιούν το 
επιχείρημα ότι η πολυεστιακότητα πολλές φορές 
είναι χωρίς κλινική σημασία και δεν επηρεάζει την 
ολική επιβίωση του ασθενούς, ενώ αντιθέτως η 
κάκωση των λαρυγγικών ή η καταστροφή των 
παραθυρεοειδών είναι παράγοντες νοσηρότητας 
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.26

Μία συμβιβαστική λοιπόν προσέγγιση στο δί-
λημμα αυτό είναι η χρήση των συστημάτων AGES 
και AMES, ώστε οι ασθενείς χαμηλού κινδύνου με 
θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς να κάνουν υφο-

Πίνακας 2. Σύστημα ταξινόμησης κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου θυρεοειδούς 
κατά AGES

Προγνωστικό σκορ: 0,05 × ηλικία (εάν αυτή είναι ≥40 ετών)
+1 (εάν νεόπλασμα grade 2)
+3 (εάν νεόπλασμα grade 3 ή 4)
+1 (εάν υπάρχει εξωθυρεοειδική επέκταση)
+3 (εάν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις)
+0,2 × μέγεθος όγκου (μέγιστη διάσταση σε cm)
Επιβίωση σύμφωνα με το AGES score
≤3,99 → 99%
4–4,99 → 80%
5–5,99 → 67%
≥6 → 13%
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λική θυρεοειδεκτομή, ενώ οι ασθενείς υψηλού κιν-
δύνου, ολική θυρεοειδεκτομή. Η προσέγγιση αυ-
τή μελετήθηκε σε μία σειρά μελετών αλλά τελικά 
φάνηκε μεγαλύτερο όφελος της ολικής θυρεοει-
δεκτομής αρκεί να υπάρχει έμπειρος χειρουργός 
που να εκτελεί τουλάχιστον 100 θυρεοειδεκτομές 
ανά έτος.27

Ένα άλλο αντικείμενο διχογνωμιών είναι η 
αντιμετώπιση των λεμφαδενικών ομάδων του 
τραχήλου σε ασθενείς με θηλώδες καρκίνωμα. 
Σαφέστατα είναι γνωστό από 20ετίας ότι η επί-
δραση της προσβολής των λεμφαδένων στην 
τελική επιβίωση είναι αμελητέα, όταν πρόκειται 
για καλά διαφοροποιημένο θηλώδες καρκίνωμα, 
και ιδιαίτερα σε ασθενείς μικρότερους των 45 
ετών.28

Όμως, σε ασθενείς μεγαλύτερους των 45 ετών, 
προφυλακτικός λεμφαδενικός καθαρισμός πρέ-
πει να εκτελείται σε Ν0 ασθενείς, ιδιαίτερα προ-
τραχειακός (πρόσθιο διαμέρισμα). Σε ασθενείς με 
Ν(+) λεμφαδένες επιβάλλεται εκλεκτικός λεμφα-
δενικός καθαρισμός παρατραχειακά αλλά και στα 
πλάγια διαμερίσματα με διατήρηση του στερνο-
κλειδομαστοειδούς, της σφραγίτιδας φλέβας και 
του παραπληρωματικού νεύρου.29

5.  Αντιμετώπιση θυλακιώδους
καρκινώματος

Το θυλακιώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς είναι 
λιγότερο συχνό από το θηλώδες και συμπεριφέ-
ρεται πιο επιθετικά από αυτό. Η επιθετικότητα 
του θυλακιώδους καρκινώματος του θυρεοειδούς 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συμπεριφορά του 
να μεθίσταται αιματογενώς, στα οστά και τους 
πνεύμονες, συχνά δε η παρουσία μεταστάσεων 
συνυπάρχει κατά τη στιγμή της διάγνωσης σε 
ποσοστό 10–20%.30,31

Το κλειδί της θεραπευτικής αντιμετώπισης του 
θυρεοειδικού καρκίνου είναι η έγκαιρη διάγνωση 
και η ολική θυρεοειδεκτομή. Μία άλλη σημαντική 
παρατήρηση είναι ότι η FNAC δεν μπορεί να δι-
αγνώσει και να διαχωρίσει το θυλακιώδες καρκί-
νωμα από το αδένωμα αφού η διάγνωση θα γίνει 
από τη διήθηση της κάψας ή των αγγείων και έτσι 
η διάγνωση μπορεί να δοθεί ως θυλακιώδες νεό-
πλασμα. Το ίδιο δύσκολο είναι και κατά τη διάρ-

κεια της ταχείας βιοψίας.32 Έτσι, αρκετές φορές 
και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει 
ολική θυρεοειδεκτομή, ο χειρουργός βρίσκεται με 
το αποτέλεσμα του θυλακιώδους καρκινώματος 
ως εύρημα στην τελική ιστολογική εξέταση.

Εάν λοιπόν, η διάγνωση τεθεί προεγχειρητικά, 
είναι απαραίτητη η ολική θυρεοειδεκτομή και ο 
λεμφαδενικός καθαρισμός, που είναι απαραίτη-
τος σε όλους τους ασθενείς που έχουν θετικούς 
λεμφαδένες. ∆εν είναι όμως, απαραίτητος ο προ-
φυλακτικός λεμφαδενικός καθαρισμός σε ασθε-
νείς με αρνητικούς λεμφαδένες και θυλακιώδες 
καρκίνωμα.

Ποια όμως θα πρέπει να είναι η θεραπευτική 
στρατηγική σε ασθενείς με θυλακιώδες καρκίνω-
μα που η διάγνωση ετέθη από τη βιοψία, μετά 
από εγχείρηση;

Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου, κατά τα συστήματα AGES ή 
AMES, χρειάζεται συμπληρωματική θυρεοειδε-
κτομή.33 Η επιλογή αυτή όχι μόνο βοηθάει την 
πρόγνωση αλλά υποστηρίζει και την ακριβή πα-
ρακολούθηση για πιθανή μεταστατική νόσο με 
ραδιενεργό σπινθηρογράφημα και μέτρηση της 
Tg.34 Η δυσκολία στην απόφαση επανεγχείρη-
σης είναι πιο ουσιαστική στους ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου. Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται 
υπόψη η ηλικία του ασθενή και η διηθητικότητα 
του όγκου. Πράγματι, σε ασθενείς με υψηλή διη-
θητικότητα και ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών 
έχει ένδειξη η συμπληρωματική επανεγχείρηση.35 
Αντίθετα, σε περιπτώσεις με χαμηλή διηθητικό-
τητα ή χαμηλή διαφοροποίηση θα μπορούσε να 
γίνει συντηρητική αντιμετώπιση με παρακολού-
θηση και υπερηχογράφημα τραχήλου.36

Οι λεμφαδενικές διογκώσεις στο θυλακιώδες 
καρκίνωμα είναι πιο σπάνιες από ό,τι στο θη-
λώδες αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται με την 
ίδια προσοχή και την ίδια προσέγγιση, με λεμ-
φαδενικό καθαρισμό σε θετικούς λεμφαδένες, με 
καθαρισμό του προσθίου διαμερίσματος και των 
πλαγίων, και αμφοτερόπλευρα εάν ο καρκίνος, 
τοπογραφικά ή σε μέγεθος, υπερβαίνει τη μέση 
γραμμή. Βέβαια, μετά από ενημέρωση του ασθε-
νή ότι σε αυτή την περίπτωση αυξάνει ο κίνδυνος 
κάκωσης των παραθυρεοειδών.37
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6.  Συμπληρωματικοί χειρισμοί
στο καλά διαφοροποιημένο
καρκίνωμα του θυρεοειδούς
(θηλώδες–θυλακιώδες)

6.1. Χρήση ραδιενεργού ιωδίου

Η χρήση του ραδιενεργού ιωδίου συμπληρώνει 
την ολική θυρεοειδεκτομή και επιτυγχάνει μείωση 
στα ποσοστά της τοπικής υποτροπής, ενώ επι-
τρέπει την καλύτερη παρακολούθηση του ασθε-
νή για τυχόν μεταστάσεις με τη μέτρηση της θυ-
ρεοσφαιρίνης (Tg).

Η χορήγηση του ραδιενεργού Ιωδίου είναι ιδιαί-
τερα αποδοτική στο θυλακιώδες καρκίνωμα αλ-
λά και στις πνευμονικές μεταστάσεις από αυτό. 
Αντίθετα, στις οστικές μεταστάσεις από το ίδιο 
νεόπλασμα, η χρήση του ραδιενεργού Ιωδίου δεν 
είναι το ίδιο αποδοτική και πρέπει κάποιος να 
προσφύγει σε εξωτερική ακτινοβολία.38,39

Πρόσφατα, στη θέση του ραδιενεργού Ιωδίου, 
με στόχο την «αποστείρωση» της κοίτης της θυ-
ρεοειδεκτομής, χρησιμοποιείται η χορήγηση ανα-
συνδυασμένης ανθρώπινης TSH (rh TSH) με πολύ 
καλά αποτελέσματα.40,41

6.2. Χορήγηση ορμόνης για καταστολή

Χρησιμοποιείται ως ρουτίνα για κάθε ασθενή 
μετά από ολική θυρεοειδεκτομή, σε υψηλή δόση. 
Το όφελος αυτής της προσπάθειας έχει αναδει-
χθεί από μία μεγάλη μετα-ανάλυση.40 Παράλληλα, 
η δόση πρέπει να μειώνεται προοδευτικά μετά 
από μία δεκαετία, που ο ασθενής είναι ελεύθερος 
νόσου, αφού η χορήγηση των υψηλών δόσεων λε-
βοθυροξίνης προκαλεί οστεοπόρωση.

6.3.  ∆ιάγνωση και αντιμετώπιση της τοπικής
υποτροπής στο καλά διαφοροποιημένο
καρκίνωμα του θυρεοειδούς

Η τοπική υποτροπή στον τράχηλο δεν είναι συ-
νήθης. Στα καλά διαφοροποιημένα καρκινώματα 
του θυρεοειδούς μετά από ολική θυρεοειδεκτομή 
το ποσοστό ανέρχεται στο 5–15% στην πρώτη 
πενταετία με την εγχείρηση.42 Το μέγεθος της το-
πικής υποτροπής ή της απομακρυσμένης μετά-
στασης είναι καθοριστικό στην πρόγνωση, όμως, 
η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση 
είναι πολύ ουσιαστικές παράμετροι.

Συνήθως 6 με 12 μήνες μετά την εγχείρηση γίνε-
ται ένα ολόσωμο σπινθηρογράφημα με Ιώδιο και 
διέγερση της θυρεοσφαιρίνης με ανασυνδυασμένη 
TSH. Στις περιπτώσεις που υπάρχει φυσιολογικό 
σπινθηρογράφημα και αυξημένη θυρεοσφαιρίνη 
πρέπει να εκτελείται PET/Scan για εντοπισμό της 
υποτροπής ή μεταστατικής εστίας το οποίο έχει 
μεγαλύτερη ακρίβεια από άλλες απεικονιστικές 
μεθόδους.43 Στη διερεύνηση του τραχήλου, επει-
δή η πιο συχνή θέση τοπικής υποτροπής είναι ο 
τράχηλος, πρέπει να γίνεται υπερηχογράφημα, η 
διαγνωστική αξία του οποίου είναι υψηλή.44

Η θεραπευτική προσέγγιση της υποτροπής πε-
ριλαμβάνει τη χειρουργική αφαίρεση, τη χορήγη-
ση ραδιενεργού ιωδίου και την εξωτερική ακτινο-
βολία.45

Η χορήγηση της συστηματικής χημειοθεραπεί-
ας εφαρμόσθηκε στο παρελθόν χωρίς προφανές 
όφελος και σήμερα χρησιμοποιείται μόνο στο 
πλαίσιο κλινικών μελετών.46

7.  Καρκίνωμα από οξύφιλα (Hurthle)
κύτταρα του θυρεοειδούς

Το καρκίνωμα από κύτταρα Hurthle είναι μία 
σπάνια παραλλαγή του θυλακιώδους καρκινώ-
ματος και εκφράζει μία πιο επιθετική παραλλαγή 
αυτού του νεοπλάσματος. Συνήθως απαντά σε 
μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, από αυτά με θυλα-
κιώδες νεόπλασμα. Μία σημαντική διαφορά σε 
σχέση με το θυλακιώδες είναι ότι το Hurthle cell 
καρκίνωμα έχει μεγαλύτερη τάση για απομακρυ-
σμένες μεταστάσεις από ό,τι μετάσταση στους 
περιοχικούς λεμφαδένες, με κύρια εντόπιση τα 
οστά στο 40% των περιπτώσεων και τους πνεύ-
μονες στο 30% των περιπτώσεων.47

Η αντιμετώπιση, θεραπευτικά είναι η ίδια με 
το θυλακιώδες καρκίνωμα. Ολική θυρεοειδεκτο-
μή που συνοδεύεται με χορήγηση μετεγχειρητικά 
ραδιενεργού Ιωδίου είναι η μέθοδος εκλογής για 
τη θεραπεία του Hurthle cell καρκινώματος.47 Η 
πρόγνωση των ασθενών με καρκίνωμα από οξύ-
φυλα κύτταρα δε διαφέρει ουσιαστικά από την 
αντίστοιχη πρόγνωση των ασθενών από θυλακι-
ώδη κύτταρα.48 Κύριος προγνωστικός παράγο-
ντας είναι το μέγεθος διήθησης της κάψας αφού 
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διήθηση μεγαλύτερη του 1,0 mm. αυξάνει τον κίν-
δυνο της τοπικής υποτροπής ή της απομακρυ-
σμένης μετάστασης.49

8.  Μυελοειδές καρκίνωμα
θυρεοειδούς

Το μυελοειδές καρκίνωμα εξορμάται από τα 
παραθυλακιώδη κύτταρα (c-cells) του θυρεοει-
δούς που παράγουν το πεπτίδιο καλσιτονίνη. Τα 
κύτταρα αυτά εμβρυολογικά προέρχονται από 
νευρογενές αρχέγονο κύτταρο και ανήκουν στους 
νευροενδοκρινικού όγκους που παράγουν νευρο-
πεπτίδια και κατεχολαμίνες. 

Το μυελοειδές καρκίνωμα εμφανίζεται με την 
οικογενή και τη σποραδική του μορφή. Η οικο-
γενής μορφή εκφράζεται με αυτοσωματικό επι-
κρατούντα χαρακτήρα ως απόλυτα οικογενές 
μυελοειδές, είτε ως συνιστώσα του συνδρόμου 
πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου ΙΙΑ ή 
τύπου ΙΙΒ. Η οικογενής μορφή συνήθως εκφρά-
ζει το 10% των νέων περιστατικών κάθε χρόνο 
και συνοδεύεται από μία σειρά μεταλλάξεων στο 
χρωμόσωμα 10.50

8.1.  Κλινικές εκδηλώσεις του μυελοειδούς
καρκινώματος

Το πιο συχνό, σποραδικό μυελοειδές καρκίνωμα 
εκφράζεται κλινικά ως ψηλαφητός όζος στο θυ-
ρεοειδή αδένα με ή χωρίς την παρουσία διογκώ-
σεων στον τράχηλο, στην πλειονότητα των περι-
πτώσεων.50 Παράλληλα, λόγω της νευροενδοκρι-
νικής συμπεριφοράς του, μπορεί να εκδηλωθεί με 
μία σειρά παρανεοπλασματικά σύνδρομα όπως 
διάρροια, κοιλιακά άλγη ή ερυθρότητα στο πρό-
σωπο. Κλινικά, η πιο συχνή εκδήλωση του μυε-
λοειδούς καρκινώματος, είναι μονήρης διόγκωση 
στο θυρεοειδή ή τον τράχηλο και λιγότερο συχνά 
η εμφάνιση μεταστάσεων στους πνεύμονες, το 
ήπαρ ή τα επινεφρίδια, με διαφορετικό χρόνο εκ-
δήλωσης των συμπτωμάτων κάθε φορά.

8.2.  ∆ιαγνωστική προσπέλαση
του μυελοειδούς καρκινώματος

Η πιο ακριβής μέθοδος για τη διάγνωση του 
μυελοειδούς καρκινώματος είναι η FNAC της ψη-
λαφητής μάζας και η χρώση του κυτταρολογικού 

υλικού με ανοσοϊστοχημεία για καλσιτονίνη και 
θυρεοσφαιρίνη. Η θετική χρώση για καλσιτονίνη 
και η αρνητική για θυρεοσφαιρίνη είναι καθορι-
στική για την επιβεβαίωση του μυελοειδούς καρ-
κινώματος.51

8.3.  Θεραπευτική προσέγγιση
στο μυελοειδές καρκίνωμα

Το μυελοειδές καρκίνωμα απαιτεί ολική θυρε-
οειδεκτομή και παρατραχειακό λεμφαδενικό κα-
θαρισμό. Εάν το μέγεθος του όγκου είναι μεγα-
λύτερο από 2 cm τότε απαιτείται ετερόπλευρος 
λεμφαδενικός καθαρισμός.52 Σε μερικές μελέτες η 
άποψη αυτή αμφισβητείται και προτείνεται αμ-
φοτερόπλευρος λεμφαδενικός αφού στο μυελοει-
δές καρκίνωμα υπάρχουν λεμφαδενικές μεταστά-
σεις στο επίπεδο ΙΙ-V ετερόπλευρα, στο 81% των 
περιπτώσεων και αμφοτερόπλευρα στο 44% των 
περιπτώσεων.53 Τα δεδομένα αυτά, μαζί με το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ωφέλεια από τη 
χρήση του ραδιενεργού ιωδίου, συνηγορούν για 
την επιθετική χειρουργική εκτομή.

Η εφαρμογή της εξωτερικής ακτινοθεραπείας 
έχει αμφιλεγόμενα αποτελέσματα για τον τοπικό 
έλεγχο της περιοχικής νόσου. Άλλες σειρές έδει-
ξαν καλύτερη ανταπόκριση στην υποτροπή στη 
δεκαετία 86% vs 52%,54 ενώ άλλες μελέτες δεν 
ανέδειξαν αυτό το αποτέλεσμα.55

Η συστηματική χημειοθεραπεία με βάση τη 
δοξορουμπικίνη στο παρελθόν δεν έδειξε σημα-
ντική ωφέλεια, ενώ σχετικά πρόσφατα υπήρξαν 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την εφαρμογή 
ραδιο-ανοσοθεραπείας με προσημασμένα αντι-
CEA.56 Η τοπική υποτροπή αλλά και οι μονήρεις 
σπλαχνικές μεταστάσεις απαιτούν άμεση και επι-
θετική χειρουργική εκτομή.57

Η πρόγνωση του μυελοειδούς επηρεάζεται από 
την παρουσία ή όχι λεμφαδένων κατά την αρχική 
διάγνωση. Η πενταετής επιβίωση σε Ν+ ασθενείς 
είναι 50% ενώ σε Ν(–) ασθενείς 78–80%.58

Πρόσφατες μελέτες σε ασθενείς με τοπικο-πε-
ριοχική υποτροπή μυελοειδούς καρκινώματος με 
τη χορήγηση αναστολέων της τυροσινικής κινά-
σης έδειξαν κλινική βελτίωση στο 60% των ασθε-
νών.59
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9.  Αναπλαστικό καρκίνωμα
του θυρεοειδούς

Αν και η συχνότητά του είναι μικρότερη του 2% 
όλων των καρκινωμάτων του θυρεοειδούς, είναι 
υπεύθυνο για το 15–40% των θανάτων από καρ-
κίνο στο θυρεοειδούς.60 Συνήθως προσβάλλονται 
ηλικιωμένοι ασθενείς με ιστορικό οζώδους βρογ-
χοκήλης. Σε ένα ποσοστό 20% συνυπάρχει με κα-
λά διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς. 
Συνήθως η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από μία 
ταχέως αναπτυσσόμενη μάζα στο τράχηλο που 
διηθεί τις περιβάλλουσες δομές, τραχεία, μύες, 
αγγεία και νεύρα.61

9.1 ∆ιάγνωση του αναπλαστικού καρκινώματος

Όπως σε κάθε διάγνωση όγκων του θυρεοει-
δούς η προσέγγιση είναι με FNAC, χωρίς όμως 
να είναι πάντα διαγνωστική. Στο 50% των περι-
πτώσεων το υλικό είναι ακυτταρικό ή αίμα και ως 
εκ τούτου μη διαγνωστικό. Σε ένα άλλο 30% θα 
δώσει αδιαφοροποίητο νεόπλασμα ή θηλώδες ή 
θυλακιώδες καρκίνωμα, αφού μία από τις θεω-
ρίες ανάπτυξής του είναι όχι ή de novo ανάπτυ-
ξη αναπλαστικού καρκίνου αλλά η μετάλλαξη σε 
αναπλαστικό ενός θηλώδους ή θυλακιώδους καρ-
κινώματος του θυρεοειδούς.62 Η κυτταρομετρία 
ροής στο κυτταρικό υλικό αρκετές φορές είναι 
απαραίτητη για τη διαφορική διάγνωση αναπλα-
στικού καρκινώματος του θυρεοειδούς από λέμ-
φωμα του θυρεοειδούς.63

9.2.  Θεραπευτική προσέγγιση
του αναπλαστικού καρκινώματος

Υπάρχουν διχογνωμίες για τη θεραπεία του 
αναπλαστικού καρκινώματος που οφείλονται 
στην ταχύτητα ανάπτυξης της νόσου και στην 
κακή πρόγνωση και εξέλιξή της.63 Έχουν εφαρ-
μοστεί όλες οι επιλογές μίας πολυπαραγοντικής 
θεραπείας όπως χειρουργική εκτομή, ακτινοθε-
ραπεία, χημειοθεραπεία ή παρηγορητική θερα-
πεία.64

Η παρουσία εξωθυρεοειδικής επέκτασης και 
η ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών συνοδεύονται 
από κακή πρόγνωση, αντίθετα όπου υπάρχει 
δυνατότητα ολικής θυρεοειδεκτομής και εξωτερι-
κής ακτινοβολίας, η πενταετής επιβίωση φθάνει 
10–15%.65 ∆υστυχώς δεν υπάρχουν μακροχρόνια 
επιβιώσαντες από αναπλαστικό καρκίνωμα και 
όπου αυτοί υπάρχουν είναι περιπτώσεις που 
ανιχνεύθηκαν εστίες αναπλαστικού καρκινώμα-
τος σε προϋπάρχοντα θηλώδη ή θυλακιώδη καρ-
κινώματα.66

Η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία ή χημειοθε-
ραπεία δεν έχει να επιδείξει αποτελέσματα ικα-
νοποιητικά είτε ως συμπληρωματική θεραπεία 
είτε ως θεραπεία επιλογής σε υποτροπή της νό-
σου. Οι θεραπευτικές επιλογές σε προχωρημένα 
στάδια είτε σε υποτροπή είναι η δημιουργία τρα-
χειοστομίας αφού το προσδόκιμο επιβίωσης δεν 
υπερβαίνει τους 3–6 μήνες.67
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Η ακριβής εκτίμηση της νεφρικής λει-
τουργίας σε ασθενείς με κίρρωση αποκτά ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία, επειδή η νεφρική δυσλειτουρ-
γία αποτελεί σημαντικό προγνωστικό δείκτη πριν 
και μετά τη μεταμόσχευση ήπατος και επειδή συ-
μπεριλαμβάνεται στο ΜΕLD score (μοντέλο καθο-
ρισμού προτεραιότητας στην κατανομή ηπατικών 
μοσχευμάτων στις λίστες αναμονής των ΗΠΑ). Αν 
και ο προσδιορισμός της κρεατινίνης ορού είναι 
ευρέως διαδεδομένος, η συγκέντρωση της κρεατι-
νίνης στον ορό δεν είναι αξιόπιστη για την εκτίμη-
ση της νεφρικής λειτουργίας στους κιρρωτικούς. 
Επιπλέον, ο υπολογισμός της κάθαρσης κρεατινίνης 
με τη συλλογή ούρων 24ώρου συνήθως υπερεκτιμά 
τη GFR (λόγω της σωληναριακής απέκκρισης της 
κρεατινίνης), ενώ οι διάφορες εξισώσεις εκτίμησης 
της GFR (όπως Cockcroft-Gault, ΜDRD) αν και 
θεωρούνται πιο ακριβείς και ευαίσθητες, παρουσι-
άζουν αρκετούς περιορισμούς και βασίζονται στην 
κρεατινίνη ορού. Κρίνεται απαραίτητο να επανεξε-
ταστεί η ορθότητα των δεικτών για την αξιολόγηση 
της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με κίρρωση, 
ενώ είναι επιθυμητοί νέοι δείκτες στον ορό, όπως η 
συστατίνη C και νέοι μαθηματικοί τύποι ως εναλ-
λακτική λύση. Επίσης, είναι ανάγκη να τεκμηριω-
θεί ένα αξιόπιστο υποκατάστατο της GFR για τη 
δίκαιη κατανομή των ηπατικών μοσχευμάτων σε 
ασθενείς με κίρρωση.

Assessment of renal

function in patients

with cirrhosis

C. Pipili,1 E. Cholongitas2

1“Areteion” Hospital, Athens, 2General Hospital of Sitia, 
Sitia, Crete

ABSTRACT  Renal function in patients with cirrhosis 
is important prognostically, both before and follow-
ing liver transplantation (LT). Its prognostic impact is 
reflected by the inclusion of serum creatinine (Cr) in 
the MELD score, which is now used for recipient pri-
oritization on LT waiting lists in the USA. Thus, the 
accurate assessment of renal function, i.e. glomerular 
filtration rate (GFR), or a surrogate marker, in cir-
rhosis has become even more important. Although Cr 
is widely available, it is an unreliable marker of GFR, 
particularly in patients with cirrhosis. Clearance of ex-
ogenous markers is considered the “gold standard”, but 
this methodology has many drawbacks, particularly 
poor applicability. Several mathematical formulae for 
estimated GFR are used to try to overcome some of 
these limitations: Cockcroft-Gault and Modification 
of Diet in Renal Disease (MDRD) formulae are the 
most frequently applied, but they are based on serum 
Cr. Due to the inaccuracy of serum Cr and its derived 
formulae in estimating GFR, alternative serum mark-
ers, such as cystatin C, and new formulae are desir-
able. These need formal evaluation in patients with 
cirrhosis so as to have a reliable surrogate of GFR, 
and to obviate the many problems that are associated 
with using Cr and estimated GFR. 
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1. Εισαγωγή

Η χρησιμοποίηση δεικτών για την πρόβλε-
ψη της επιβίωσης των ασθενών με κίρρωση εί-
ναι απαραίτητη προκειμένου να επιλεγούν οι 
κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις και να 
αξιολογηθεί η αναγκαιότητα διενέργειας μετα-
μόσχευσης ήπατος (ΜΗ). Η εμφάνιση νεφρικής 
δυσλειτουργίας τόσο σε έδαφος οξείας ηπατι-
κής ανεπάρκειας και κίρρωσης,1–3 όσο και μετά 
από ΜΗ σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα.4,5 
Ενδεικτικά, στους ασθενείς με κίρρωση που πα-
ρουσιάζουν ηπατονεφρικό σύνδρομο (ΗΝΣ) τύ-
που Ι ο μέσος χρόνος επιβίωσης κυμαίνεται από 
2 εβδομάδες (χωρίς ειδική θεραπεία)6 μέχρι 1 μή-
να (στην περίπτωση χορήγησης τερλιπρεσίνης 
και λευκωματίνης).7–9

Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με κίρρωση πα-
ρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νεφρι-
κής ανεπάρκειας, λόγω των θεραπευτικών πα-
ρεμβάσεων και των επιπλοκών της υποκείμενης 
ηπατικής νόσου.9–12 Η σηψαιμία και η ισχαιμία 
μπορούν να οδηγήσουν σε οξεία σωληναριακή 
νέκρωση, σωληναριακή ατροφία και διάμεση 
ίνωση με αποτέλεσμα την ανάγκη ένταξης σε 
πρόγραμμα υποκατάστασης της νεφρικής λει-
τουργίας μέχρι την ΜΗ ή το θάνατο. Επίσης, η 
νεφρική δυσλειτουργία λόγω ΗΝΣ χρειάζεται 
αρκετές εβδομάδες για να αποκατασταθεί στο 
φυσιολογικό μετά από επιτυχή ΜΗ. Η σημα-
σία της νεφρικής λειτουργίας στην πρόγνωση 
της κίρρωσης επιβεβαιώνεται με τη συμμετοχή 
της κρεατινίνης στο ΜΕLD score, το οποίο αξιο-
λογεί τη βαρύτητα της χρόνιας ηπατοπάθειας 
(προβλέποντας την πιθανότητα θανάτου μέσα 
σε 3 μήνες) και την προτεραιότητα για ΜΗ στις 
ΗΠΑ.13–14 Μάλιστα, το σύστημα ΜΕLD θεωρείται 
ακριβέστερο από το Child-Pugh score, γιατί συ-
μπεριλαμβάνει και την κρεατινίνη ορού. Όμως, 
παρόλο που η κρεατινίνη ορού ανήκει στον ευ-
ρέως διαδεδομένο εργαστηριακό έλεγχο ρουτί-
νας, αποτελεί έμμεσο δείκτη της νεφρικής λει-
τουργίας. Επιπλέον, τα επίπεδα της μπορεί να 
παρουσιάζουν διακυμάνσεις, λόγω ουσιών που 
επηρεάζουν τον προσδιορισμό της, διαφορετι-
κών τυποποιήσεων μεταξύ εργαστηρίων15 και 
έλλειψης διεθνών σταθερών,16 στοιχεία άγνωστα 
σε πολλούς κλινικούς ιατρούς. 

Ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) θεω-
ρείται ο καλύτερος δείκτης αποτίμησης της νε-
φρικής λειτουργίας, διότι: (α) αντανακλά τη βα-
ρύτητα της νεφρικής βλάβης αρκετά πριν από 
την εμφάνιση συμπτωμάτων, (β) αποτελεί ισχυ-
ρό προγνωστικό δείκτη του χρόνου που υπολεί-
πεται για την εμφάνιση τελικού σταδίου χρόνιας 
νεφρικής ανεπάρκειας και του κινδύνου εμφάνι-
σης επιπλοκών και (γ) βοηθά στην τροποποίηση 
της δοσολογίας φαρμάκων.17 Η πιο ακριβής μέ-
θοδος για την εκτίμηση της GFR είναι η μέτρη-
ση της κάθαρσης εξωγενών ουσιών, όπως της 
ινουλίνης (χρυσή σταθερά), των συνθετικών 
ινουλινόμορφων πολυφρουκτοσανών, καθώς 
και κάποιων μη ραδιοσεσημασμένων σκιαγραφι-
κών (όπως το ιωδοθαλαμικό και η ιοεξόλη).16–20 
Ακριβή εκτίμηση της GFR παρέχει και η κάθαρση 
εξωγενών ραδιενεργά σεσημασμένων δεικτών 
(51Cr-EDTA, 99Tc-DTPA και 125I- iothalamate), αλλά 
δεν είναι πάντα άμεσα διαθέσιμοι21–24 (πίν. 1).

Όμως, στην καθημερινή κλινική πράξη η GFR 
αξιολογείται με τη μέτρηση της κάθαρσης κρε-
ατινίνης, η οποία είναι καλός δείκτης της σπει-
ραματικής διήθησης. Ωστόσο, η μέτρηση της κά-
θαρσης κρεατινίνης με συλλογή ούρων 24ώρου 
δεν είναι αξιόπιστη λόγω διαφόρων παραγό-
ντων (π.χ. σφάλματα κατά τη συλλογή των 

Πίνακας 1. Μέδοδοι εκτίμησης του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR)

Μέθοδος

Κάθαρση εξωγενών ουσιών Ινουλίνη
Ινουλινόμορφες πολυφρουκτοσάνες

Μ η ραδιοσεσημασμένα σκιαγραφικά (ιωδο-
θαλαμικό ή ιοεξόλη)

Ρ αδιοϊσοτοπικές μέθοδοι (51Cr-EDTA, 99Τc-
DTPA, 125I-Iothalamate)

∆είκτες ορού Κ ρεατινίνη, ουρία, συστατίνη C, β2-μικρο-
σφαιρίνη)

Κάθαρση κρεατινίνης Συλλογή ούρων 24ώρου
Μαθηματικοί τύποι* Εξισώσεις βασισμένες στη κρεατινίνη ορού

*  Για παράδειγμα: Cockcroft-Gault (C-G) και Modification of Diet in Renal 
Disease (MDRD)

C-G: [(140-ηλικία (έτη)]×βάρος (kg)/(0,814 × κρεατινίνη ορού (μmol/L) × 
(0,85 για τις γυναίκες)]
MDRD (4 μεταβλητές) (mL/min/1,73 m2)=186 × (κρεατινίνη ορού σε mg/
dL)–1,154 × (ηλικία)–0,203 × (0,742 για γυναίκες) × (1,212 για μαύρη φυλή)
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ούρων, κιρκάδια διακύμανση της GFR και της 
κρεατινίνης, διακύμανση της απέκκρισης κρεα-
τινίνης μεταξύ διαδοχικών ημερών), γι’ αυτό και 
προτιμώνται μαθηματικοί τύποι υπολογισμού 
της GFR με βάση την τιμή της κρεατινίνης του 
ορού. Παραδείγματα τέτοιων είναι ο τύπος των 
Cockcroft-Gault (C-G)25 και η εξίσωση Modification 
of Diet in Renal Disease (MDRD).24–26 Η τελευταία 
είναι ευρέως διαδεδομένη στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και τις ΗΠΑ για την ανίχνευση και σταδιοποίηση 
της νεφρικής νόσου χωρίς όμως να αντικαθιστά 
τη διαδοχική παρακολούθηση της κρεατινίνης 
ορού σε ασθενείς με διαπιστωμένη χρόνια νεφρι-
κή βλάβη.27 ∆υστυχώς, εκτός από τις παραπάνω 
δυσκολίες, η ανεπαρκής κατανόηση του μετα-
βολισμού της κρεατινίνης και των περιορισμών 
στις μεθόδους προσδιορισμού της GFR από τους 
μη νεφρολόγους δυσχεραίνουν ακόμη περισσό-
τερο την εκτίμηση του επιπέδου λειτουργίας 
των νεφρών και την παρακολούθηση ασθενών 
με νεφρική βλάβη.17–24 Για παράδειγμα ο υπολο-
γισμός της GFR με βάση τη κάθαρση κρεατινίνης 
επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες όπως 
είναι οι διαφορετικές μέθοδοι μέτρησης της κρε-
ατινίνης ορού, οι αποκλίσεις στη βαθμονόμηση 
της ίδιας μεθόδου και η έλλειψη ισοστάθμισης με 
τη χρήση διεθνών σταθερών. Επιπλέον, η αλλη-
λεπίδραση του αντιδραστηρίου με άλλα χρωμο-
γόνα, κυρίως της χολερυθρίνης μπορεί να δώσει 
ψευδώς αυξημένες τιμές. Το γεγονός αυτό κα-
θιστά αναξιόπιστη τη μέτρηση της κρεατινίνης 
ορού σε ικτερικούς ασθενείς. 

Στις περισσότερες μεθόδους προσδιορισμού 
της κρεατινίνης ορού χρησιμοποιείται η παρα-
δοσιακή αντίδραση Jaffee, όπου η κρεατινίνη 
αντιδρά με το πικρικό οξύ σε αλκαλικό περιβάλ-
λον, για να σχηματίσει ένα πορτοκαλοκόκκινο 
σύμπλοκο (σύμπλοκο Janoski) το οποίο προσδι-
ορίζεται φασματοφωτομετρικά στα 520 nm. Η 
μέθοδος αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη λόγω 
της απλότητας, της αυτοματοποίησης και του 
χαμηλού κόστους της. Ωστόσο, δεν ανιχνεύει 
μόνο την κρεατινίνη, αλλά και τα μη κρεατινι-
νικά χρωμογόνα του ορού, όπως χολερυθρίνη, 
γλυκόζη, ουρικό οξύ, κετόνες/κετοξέα και κεφα-
λοσπορίνες, με αποτέλεσμα την ψευδή αύξηση 
της τιμής κρεατινίνης του πλάσματος και τη 

λανθασμένη εκτίμηση της GFR. Για το λόγο αυ-
τό χρησιμοποιούνται διάφορες τροποποιήσεις 
της αντίδρασης Jaffee καθώς και ενζυματικές 
μέθοδοι με στόχο το διαχωρισμό των χρωμογό-
νων. Τέτοιες είναι οι όξινες τεχνικές απαλοιφής 
και απορρόφησης με το αντιδραστήριο Fuller’s 
earth και Lioyd’s, οι οποίες όμως είναι δύσκολες 
και ακατάλληλες για μετρήσεις ρουτίνας. Έτσι, 
στην καθημερινή κλινική πράξη εφαρμόζεται η 
κινητική αντίδραση με πικρικό οξύ σε αλκαλικό 
PH (η οποία εξουδετερώνει κατά μεγάλο μέρος 
τις αλληλεπιδράσεις που συναντάμε στη μέθο-
δο Jaffee) και ο ενζυματικός χρωματομετρικός 
προσδιορισμός της κρεατινίνης. Ο τελευταίος 
στηρίζεται σε αντιδράσεις που καταλύονται από 
υδρολάσες της κρεατινίνης με τελικό προϊόν τη 
σαρκοσίνη η οποία οξειδώνεται σε γλυκίνη, φορ-
μαλδεΰδη και υπεροξείδιο του υδρογόνου. Στην 
τελική αλληλουχία αντιδράσεων σχηματίζεται το 
έγχρωμο παράγωγο κινονιμίνης που προκαλεί 
αύξηση στην απορρόφηση στα 550 nm, άμεσα 
ανάλογη με τη συγκέντρωση της κρεατινίνης στο 
δείγμα. Πιθανή παρεμπόδιση από ενδογενή κρε-
ατίνη και σαρκοσίνη εξουδετερώνεται από την 
αντίδραση της αμινοϋδρολάσης της κρεατίνης, 
της οξειδάσης και της καταλάσης της σαρκοσί-
νης πριν προσδιοριστεί η κρεατινίνη. Επιπλέον, 
η εταιρεία Roche προκειμένου να παράγει τιμές 
κρεατινίνης που είναι πιο συγκρίσιμες με εκείνες 
της υγρής χρωματογραφίας (HPLC) κατασκεύ-
ασε σύγχρονους αυτόματους αναλυτές c-fas 
που παρουσιάζουν μικρότερη αλληλεπίδραση. 
Τέλος, τα συστήματα ξηράς χημείας (π.χ. Οrtho 
diagnostics) είναι λιγότερο επιρρεπή στις αλλη-
λεπιδράσεις των χρωμογόνων, αλλά πάλι δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ευρέα βάση, 
διότι έχουν μεγάλο κόστος και ο κατάλληλος εξο-
πλισμός δε διατίθεται εύκολα. 

Ιδιαίτερα στους ασθενείς με χρόνια ηπατοπά-
θεια, οι τιμές της χολερυθρίνης είναι συχνά αυ-
ξημένες, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν ακόμη 
περισσότερο την κρεατινίνη ορού. Οι αλληλεπι-
δράσεις συμβαίνουν ιδιαίτερα σε τιμές χολερυ-
θρίνης >3,68 mg/dL κυρίως με την κλασική αντί-
δραση Jaffee και λιγότερο με την τροποποιημένη 
Jaffee (όπου προστίθεται σιδηροκυανιούχο άλας 
καλίου), με αποτέλεσμα ανάλογες διαφοροποι-
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ήσεις να έχουν πιθανόν αντίκτυπο και στον 
υπολογισμό του MELD score.15 Προκειμένου να 
ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα εφαρμόζε-
ται απολευκωμάτωση των δειγμάτων πριν την 
ανάλυση, χρησιμοποίηση μεγαλύτερης ποσότη-
τας πικρικού οξέως, οξειδάση της χολερυθρίνης 
ή σιδηροκυανιούχου άλατος καλίου. 

Επιπλέον, πρόβλημα που σχετίζεται με την 
ακρίβεια στη μέτρηση της κρεατινίνης ορού εί-
ναι η εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων και οι 
σημαντικές αποκλίσεις στη βαθμονόμηση της 
ίδιας μεθόδου. Οι κατασκευαστές αυτόματων 

αναλυτών και τα κλινικά εργαστήρια πρέπει να 
ισοσταθμίσουν τις μεθόδους μέτρησης της κρεα-
τινίνης ορού με τη χρήση διεθνών σταθερών. Πιο 
ακριβείς και πιστές εκτιμήσεις της GFR μπορούν 
να ληφθούν με εξισώσεις που έχουν σχεδιαστεί 
ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους τις επιδράσεις 
των παραγόντων που επηρεάζουν τον προσδιο-
ρισμό της κρεατινίνης του ορού. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ο τύπος MDRD που αναπτύχθηκε 
ως αποτέλεσμα της μελέτης τροποποίησης της 
δίαιτας σε ασθενείς με χρόνια νεφροπάθεια. Αν 
και η μαθηματική αυτή εξίσωση είναι τώρα πια 

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά των μεθόδων εκτίμησης νεφρικής λειτουργίας 

∆είκτης ορού Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Κρεατινίνη (Cr) Ευρέως διαδεδομένη Υ ψηλή ειδικότητα αλλά χαμηλή ευαισθησία για  εξακρίβωση ΧΝΝ
Ε πηρεάζεται από διάφορους παράγοντες που δεν συνδέονται με τη 
νεφρική λειτουργία 
Όχι πρώιμη ανίχνευση ΧΝΝ
Α ναξιόπιστη για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, όπως οι κιρρωτικοί
Έ λλειψη βαθμονόμησης  των εργαστηριακών μεθόδων 
Ε ιδικά για τους κιρρωτικούς: η μέτρηση της επηρεάζεται από τη χο-
λερυθρίνη 

Κάθαρση εξωγενών ουσιών «Χρυσή σταθερά» Τεχνικές δυσκολίες 
Υψηλό κόστος 

 Ακατάλληλη για μετρήσεις ρουτίνας
∆ εν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες 
Α ναξιόπιστη σε ασθενείς με οίδημα, ασκιτική και πλευριτική συλλογή 

Κάθαρση ενδογενών δεικτών
Κάθαρση κρεατινίνης (συλλογή ούρων 24ώρου) Πιο ακριβής σε σύγκριση

  με τη Cr 
Υ ποεκτιμά το GFR στα παιδιά

∆ύσχρηστη, δυσάρεστη
Υπερεκτιμά το GFR σε πρωτεϊνουρία και νεφρική ανεπάρκεια
Ε πηρεάζεται από το μυϊκό μεταβολισμό, τη δίαιτα, τη φλεγμονή και 
την υποθρεψία

2 5% διαφοροποίηση λόγω σφαλμάτων στη συλλογή και μέτρηση ούρων 
24ώρου
Στους κιρρωτικούς υπερεκτιμά το GFR

Μαθηματικές εξισώσεις  που στηρίζονται στη Cr Ε υκολότερες σε σύγκριση με τη 
κάθαρση κρεατινίνης με 24ωρη 
συλλογή ούρων 

Η  ακρίβεια τους είναι επισφαλής σε ορισμένες κλινικές καταστάσεις 
(καμία δεν έχει αναπτυχθεί για χρήση σε κιρρωτικούς ασθενείς )

Αναξιόπιστες σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια και μυϊκή ατροφία 
∆εν ξεπερνά τους περιορισμούς της Cr

Εξίσωση C-G Α παιτεί μόνο ηλικία, φύλο και  το 
σωματικό βάρος

∆εν λαμβάνει υπόψη την εθνότητα

Εξίσωση  MDRD Σωματικό βάρος δεν χρειάζεται ∆εν έχει μελετηθεί διεξοδικά σε δείγμα ασθενών χωρίς ΧΝΝ
Η λικία, φύλο και εθνότητα λαμβά-
νονται υπόψη 

Στην εξίσωση με 6 μεταβλητές απαιτούνται και η λευκωματίνη και η 
ουρία ορού

GFR: glomerular filtration rate, Cr: κρεατινίνη ορού, (C-G): Cockcroft-Gault, MDRD: Modification of Diet in Renal Disease, XNN: χρόνια νεφρική νόσος
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ευρέως διαδεδομένη φαίνεται να έχει αρκετά 
μειονεκτήματα, διότι δεν λαμβάνονται υπόψη 
οι διακυμάνσεις στην ειδικότητα και τη βαθμο-
νόμηση του προσδιορισμού της κρεατινίνης. 
Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο να ευθυγραμμι-
στούν οι μέθοδοι προσδιορισμού της κρεατινίνης 
με τη χρήση διεθνών μεθόδων αναφοράς που θα 
λαμβάνουν υπόψη και τις ουσίες που επηρεά-
ζουν τον αληθή προσδιορισμό της, προκειμένου 
να επιτευχθεί ακριβέστερος προσδιορισμός της 
GFR. Μια τέτοια μέθοδος θα μπορούσε να είναι η 
φασματομετρία μάζας με ισότοπα αραίωσης.28

2.  Παράγοντες που επηρεάζουν
την ακριβή μέτρηση του ρυθμού
σπειραματικής διήθησης (πίν. 2)

2.1.  Περιορισμοί στη μέτρηση του ρυθμού
σπειραματικής διήθησης (GFR)
με τη χρήση εξωγενών ουσιών 

Παρόλο που η μέτρηση της κάθαρσης εξω-
γενών ουσιών αποτελεί τη πιο ακριβή μέθοδο 
προσδιορισμού του GFR, έχει περιοριστεί στην 
κλινική πράξη, λόγω του υψηλού κόστους και 
των τεχνικών δυσκολιών. Εξάλλου, κρίνεται ανα-
ξιόπιστη σε ασθενείς με οίδημα, ασκιτική και 
πλευριτική συλλογή λόγω των διαταραχών στη 
συστηματική κυκλοφορία και τη διάσταση μετα-
ξύ αγγειακής χωρητικότητας και όγκου πλάσμα-
τος.

2.2.  Περιορισμοί στη μέτρηση του ρυθμού
σπειραματικής διήθησης (GFR)
με τη χρήση ενδογενών ουσιών

2.2.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την κρεατινί-
νη του ορού. Η κρεατινίνη αποτελεί μη ενζυμικό 
μεταβολίτη της κρεατίνης, ουσίας που απελευ-
θερώνεται από το ήπαρ και είναι συστατικό των 
μυϊκών ινών. Η κρεατινίνη διηθείται ελεύθερα 
από τα σπειράματα, δεν συντίθεται και δεν με-
ταβολίζεται από το νεφρό, ενώ επαναρροφάται 
ελάχιστα. Η συγκέντρωση της στο πλάσμα εξαρ-
τάται από τη διαιτητική πρόσληψη (κατανάλω-
ση κρέατος), το μεταβολισμό της κρεατίνης, τη 
σωληναριακή της έκκριση, το επίπεδο ενυδάτω-
σης του οργανισμού και κυρίως τη συνολική μυϊ-
κή μάζα του ατόμου. Η τελευταία επηρεάζεται 

από την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, το δείκτη μά-
ζας σώματος, από χρόνιες παθήσεις, όπως είναι 
η κίρρωση, η φλεγμονή, οι ενδοκρινοπάθειες και 
οι κακοήθειες, με αποτέλεσμα άτομα που έχουν 
την ίδια ακριβώς GFR (δηλαδή την ίδια νεφρική 
λειτουργία) να έχουν διαφορετικές τιμές κρεα-
τινίνης ορού.17 Έτσι, σε περιπτώσεις γυναικών 
ή ασθενών με μειωμένη μυϊκή μάζα (π.χ. ηλικιω-
μένων) είναι δυνατό να μην διαπιστωθεί αύξηση 
της κρεατινίνης ορού παρά την ύπαρξη νεφρι-
κής βλάβης,29 ενώ ορισμένες εθνότητες όπως οι 
Αφροαμερικάνοι που έχουν μεγαλύτερη μυϊκή 
μάζα από τους Ασιάτες, η GFR υποεκτιμάται για 
την ίδια τιμή κρεατινίνης ορού.24,30 Η κρεατινίνη 
έχει υψηλή ειδικότητα, αλλά χαμηλή ευαισθησία 
για την πρώιμη ανίχνευση της νεφρικής βλάβης, 
αφού παθολογικές τιμές της κρεατινίνης ορού 
παρατηρούνται όταν η νεφρική λειτουργία έχει 
μειωθεί κατά 70–75% της φυσιολογικής.24,30,31 
Επιπλέον, αποτελεί αδρό δείκτη αποτίμησης της 
νεφρικής νόσου στους ηλικιωμένους, αφού παρά 
τη προοδευτική έκπτωση της νεφρικής λειτουρ-
γίας με την ηλικία, η κρεατινίνη ορού κυμαίνεται 
στο ίδιο εύρος τιμών με τους νέους.32,33 Τέλος 
οξεία ανουρία ελάχιστα αυξάνει την κρεατινίνη 
ορού και ακόμη αν η GFR μηδενιστεί η κρεατινίνη 
θα αυξηθεί μόνο κατά 0,56–1,13 mg/dL/ημέρα.30

Επιπρόσθετα, στους ασθενείς με κίρρωση η 
κρεατινίνη ορού αποτελεί αναξιόπιστο δείκτη 
εκτίμησης της νεφρικής λειτουργίας και λόγω: 
(α) μειωμένης ηπατικής παραγωγής κρεατίνης, 
(β) οιδημάτων που προκαλούν ανακατανομή 
κρεατινίνης στα σωματικά υγρά με ελάττωση 
της πραγματικής τιμής της στον ορό,30 (γ) συ-
χνής χρήσης φαρμάκων όπως κεφαλοσπορινών 
και καλτσιτριόλης που τροποποιούν τη σωλη-
ναριακή απέκκριση της κρεατινίνης.30 Σε μια 
πρόσφατη μετανάλυση η εκτίμηση της GFR με 
την κάθαρση ινουλίνης θεωρήθηκε ο μοναδικός 
ακριβής δείκτης αναφοράς για την αξιολόγηση 
της νεφρικής λειτουργίας σε κιρρωτικούς,31 αλλά 
εξακολουθεί να είναι δύσκολα εφαρμόσιμη στην 
κλινική πράξη.

2.2.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την κάθαρση 
της κρεατινίνης. Η κάθαρση κρεατινίνης (ClCr) 
αποτελεί σχετικά αξιόπιστη μέθοδο εκτίμησης 
του επιπέδου λειτουργίας των νεφρών, αλλά 
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όχι όταν υπάρχει σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια 
(GFR<40 mL/min/1,73 m2). Η κρεατινίνη διηθεί-
ται ελεύθερα στο σπείραμα, αλλά η απέκκριση 
της από το εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο αυ-
ξάνει σε καταστάσεις χρόνιας νεφρικής ανεπάρ-
κειας, οπότε υπερεκτιμάται η αληθινή GFR.32 
Επίσης, η ClCr επηρεάζεται από το μυϊκό μετα-
βολισμό και τη δίαιτα, αφού η πρόσφατη λήψη 
λευκωματούχου γεύματος ή συμπληρωμάτων 
διατροφής με κρεατίνη μπορεί να αυξήσει τη 
ClCr ως και 37%. Μειωμένη πρόσληψη ή μειω-
μένη παραγωγή κρεατινίνης, λόγω ελαττωμένης 
μυϊκής μάζας, σε συνδυασμό με καχεξία, δίαιτα 
χαμηλή σε λευκώματα ή λόγω γήρατος οδηγούν 
σε ελάττωση της ClCr, ώστε στην ηλικία των 
60–90 ετών να παρατηρείται μείωση των τιμών 
στο 50% των φυσιολογικών.33 Στα παιδιά η ClCr 
υποεκτιμά την GFR, γιατί όταν τα επίπεδα της 
κρεατινίνης ορού είναι ψηλότερα, η επαναρρό-
φηση της κρεατινίνης από τα σωληνάρια είναι 
μεγαλύτερη.34 Επιπλέον, η πλημμελής συλλογή 
ούρων, η μη συμμόρφωση των ασθενών στις 
οδηγίες για τη συγκέντρωση των ούρων και η 
παρεμπόδιση της σωληναριακής έκκρισης της 
κρεατινίνης από άλλες ουσίες όπως η τριμεθο-
πρίμη και το ακετυλοσαλικυλικό οξύ αποτελούν 
την αιτία για το 25% των ψευδών αποτελεσμά-
των στη ClCr.17,24,35 Τέλος, σε ασθενείς με κίρρω-
ση η ClCr με τη συλλογή ούρων 24ώρου φαίνεται 
ότι υπερεκτιμά την αληθινή GFR.31

2.2.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τις εξισώσεις 
εκτίμησης του GFR. Οι διάφορες μαθηματικές εξι-
σώσεις που ενσωματώνουν την κρεατινίνη ορού 
στην GFR ξεπέρασαν κάποιους από τους περιο-
ρισμούς της ClCr. Οι φόρμουλες C-G και MDRD 
χρησιμοποιούνται σε ευρεία κλίμακα, ενώ άλ-
λες (Nankivell, Gates, Jelliffe, Walser, Levey and 
Wright) σε συγκεκριμένες μόνο κλινικές καταστά-
σεις. Ο προσδιορισμός της GFR με την εξίσωση 
C-G βασίζεται στην ηλικία, το βάρος και το φύ-
λο25 και εκτιμά σχετικά αξιόπιστα την GFR σε 
υγιείς ομάδες συμβάλλοντας στην κατάταξη της 
χρόνιας νεφρικής νόσου σε στάδια. Παρόλ’ αυ-
τά δεν λαμβάνει υπόψη της τις διαφοροποιήσεις 
της μυϊκής μάζας λόγω εθνότητας, δεν έχει με-
λετηθεί σε ικανοποιητικό δείγμα γυναικών (στην 
αρχική μελέτη μόνο 4% ήταν γυναίκες).24,30

Έτσι αναπτύχθηκε ο εκτεταμένος τύπος 
MDRD που ενσωματώνει εκτός από την κρεα-
τινίνη ορού ακόμη 5 μεταβλητές: την ηλικία, το 
φύλο, το σωματότυπο, την ουρία και τη λευκω-
ματίνη. Η MDRD φαίνεται ότι προσδιορίζει με 
μεγαλύτερη ακρίβεια την GFR σε κιρρωτικούς 
από ότι η C-G εξίσωση και τούτο γιατί ενσωμα-
τώνει την ουρία και τη λευκωματίνη, ενώ απο-
κλείει το σωματικό βάρος που είναι δύσκολο να 
μετρηθεί με ακρίβεια λόγω υποσιτισμού και πα-
ρουσία ασκίτη σε αυτούς τους ασθενείς.26 Ακόμη 
και η σύντομη εκδοχή του (με 4 μεταβλητές, χω-
ρίς ουρία και λευκωματίνη) φαίνεται να είναι το 
ίδιο ακριβής.26 Ωστόσο, πάλι παρουσιάζει 30% 
απόκλιση στην εκτίμηση της αληθινής GFR όπως 
αυτή προσδιορίζεται από τη ραδιοϊσοτοπική μέ-
θοδο αναφοράς με ιωδοθαλαμικό (στην αρχική 
μελέτη η κρεατινίνη όρου μετρήθηκε με κινητι-
κή αντίδραση Jaffee Beckman Astra CX3),36 ενώ 
αναπτύχθηκε σε πληθυσμό με χρόνια νεφρική 
νόσο, με αποτέλεσμα να κρίνεται επισφαλής η 
χρήση της σε κλινικά υγιείς21,37 και σε παιδιά. 
Ενδεικτικά για τα παιδιά προτιμώνται οι εξισώ-
σεις Counahan-Barratt και Schwarts που έχουν 
αποδειχθεί περισσότερο αξιόπιστες και από ρα-
διοϊσοτοπική μέθοδο με 99Tc-DTPA.38 Επιπλέον, 
για τους λήπτες νεφρικών μοσχευμάτων προτι-
μώνται οι τύποι Walser και Jallife.22,39 Έτσι, τίθε-
ται το ερώτημα μήπως και για τους ασθενείς με 
κίρρωση η ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης εξίσω-
σης αποδεικνύονταν πιο ακριβής για το προσδι-
ορισμό της GFR (πίν. 3).

Συνοψίζοντας, οι εξισώσεις προσδιορισμού της 
GFR παρόλο που προσφέρουν σχετική ακρίβεια 
και ευκολία στην κλινική πράξη δεν μπορούν 
να υποκαταστήσουν σε ακρίβεια την κάθαρση 
ινουλίνης (μέθοδος αναφοράς).22 Επιπλέον, προ-
έρχονται από πληθυσμούς ασθενών (η εξίσωση 
C-G σε υγιείς άντρες και η MDRD σε χρόνιους 
νεφροπαθείς) χωρίς να είναι αποδεδειγμένη η 
ισχύς τους σε άλλες ομάδες ασθενών, όπως οι 
ασθενείς με κίρρωση.22,36 Τέλος, κρίνονται ανα-
ξιόπιστες σε ασθενείς με οξεία νεφρική ανεπάρ-
κεια όπου δεν έχει σταθεροποιηθεί η παραγωγή 
και η απέκκριση της κρεατινίνης.40
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3.  Eναλλακτικές μέθοδοι εκτίμησης
της νεφρικής λειτουργίας

H εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας πριν τη 
ΜΗ έχει σημαντική προγνωστική αξία, ενώ η 
αδυναμία ακριβούς προσδιορισμού της επηρε-
άζει καθοριστικά τις θεραπευτικές αποφάσεις, 
σχετικά με την προτεραιότητα στη λήψη ηπα-
τικού μοσχεύματος.15 Σε μια μελέτη όπου υπο-
λογίσθηκε το MELD score χρησιμοποιώντας 4 
διαφορετικές μεθόδους προσδιορισμού της κρεα-
τινίνης σε ασθενείς με αυξημένες τιμές χολερυ-
θρίνης ορού παρατηρήθηκε απόκλιση στο MELD 
score από 0 ως 7 βαθμούς.15 Επιπλέον, οι γυ-
ναίκες που βρίσκονται στη λίστα αναμονής για 
ΜΗ στις ΗΠΑ έχουν υψηλότερη θνητότητα και 
μικρότερη πιθανότητα να μεταμοσχευτούν από 

ότι οι άντρες.41 Πιθανόν γι’ αυτή τη διαφορά να 
ευθύνεται το γεγονός ότι για την ίδια τιμή κρε-
ατινίνης, οι γυναίκες έχουν μικρότερη GFR από 
τους άντρες και άρα χειρότερη νεφρική λειτουρ-
γία. Πράγματι, σε μια πρόσφατη δημοσίευση του 
ενιαίου δικτύου για τη διάθεση μοσχευμάτων 
(United Network of Organ Sharing, UNOS) τεκμη-
ριώνεται ότι μετά τη χρήση του MELD score με-
ταμοσχεύονται περισσότεροι άντρες (P<0,0001) 
από ότι γυναίκες.5 Επιπρόσθετα, έχει παρατη-
ρηθεί ότι αν διορθωθεί η κρεατινίνη ορού λαμβά-
νοντας υπόψη το φύλο του ασθενούς, αυξάνει η 
τιμή του MELD score κατά 2–3 βαθμούς στο 65% 
των υποψήφιων γυναικών για ΜΗ.42

Συμπερασματικά, η εκτίμηση της νεφρικής λει-
τουργίας πριν την ΜΗ έχει σημαντική προγνω-

Πίνακας 3. Μελέτες  σύγκρισης διαφορετικών μεθόδων  εκτίμησης νεφρικής λειτουργίας σε κιρρωτικούς [σε σχέση με τις πιο ακριβείς μεθόδους («χρυσή 
σταθερά»)] 

Συγγραφέας Αριθμός δείγματος ασθενών GFR
«χρυσή σταθερά»
Mean±SD (mL/min)

Ευρήματα

Proulx NL et al31 μετανάλυση 193 Κάθαρση ινουλίνης Η  κάθαρση κρεατινίνης με 24ωρη 
συλλογή ούρων υπερεκτιμά το GFR 
(ειδικά σε χαμηλό GFR)

Gonwa T et al64 1447 125Ιωδοθαλαμικό (90,7±40,5) C-G και MDRD ύπερ- και υποεκτιμούν 
τη νεφρική λειτουργία σε GFR<40mL/
min και GFR>40 mL/min αντίστοιχα
MDRD καλύτερη από C-G

Woitas RP et al49 44 Κάθαρση ινουλίνης Cys-C πιο ευαίσθητη από τη Cr για 
ανίχνευση χαμηλού GFR

Orlando R et al50 36 κιρρωτικοί
56 άτομα στην ομάδα ελέγχου

Κάθαρση ινουλίνης Cys-C πιο ευαίσθητη από τη Cr και 
κάθαρση Cr (και στις 2 ομάδες)

Demitras S et al65 26 (ηπατονεφρικό σύνδρομο) 99Τc-DTPA Cys-C καλύτερη συσχέτιση με GFR, 
συγ κρινόμενη με Cr και κάθαρση Cr

Samyn M et al54 62 παιδιά 51Cr-EDTA Cys-C καλύτερη συσχέτιση  με GFR σε 
σχέση με Cr

Poge U et al66 44 Κάθαρση ινουλίνης
(28,3 mL/min/1,73 m2)

Cr και Cys-C υπερεκτιμούν τo GFR

Skluzacek PA et al67 19 125Ιωδοθαλαμικό
(58,2±5,1)

MDRD και  C-G υπερεκτιμούν το GFR
MDRD καλύτερη από C-G

MacAulay J et al68 57 99Τc-DTPA MDRD καλύτερη συσχέτιση και συμ-
φωνία με GFR σε σχέση με C-G και 
100/Cr
Όλες οι μέθοδοι υπερεκτιμούν το GFR

GFR: glomerular filtration rate, Cr: κρεατινίνη ορού, (C-G): εξίσωση Cockcroft-Gault, MDRD: Modification of Diet in Renal Disease, Cys-C: συστατίνη C, 100/Cr: το 
αντίστροφο της Cr πολλαπλασιαζόμενο με το 100
*Αυτή η μελέτη περιλαμβάνεται στη μετανάλυση του Proulx NL et al31
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στική αξία2,4 και η αδυναμία ακριβούς προσδιο-
ρισμού της επηρεάζει καθοριστικά τις θεραπευ-
τικές αποφάσεις.15 Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο 
να εισαχθούν νέοι δείκτες ακριβέστερου προσ-
διορισμού της νεφρικής λειτουργίας. Προς αυτή 
την κατεύθυνση προτάθηκαν αρκετές χαμηλού 
μοριακού βάρους πρωτεΐνες (όπως η β2-μικρο-
σφαιρίνη), αλλά η συστατίνη C, ένας αναστολέ-
ας πρωτεασών κυστεϊνης που σχηματίζεται με 
αργό ρυθμό από όλα τα εμπύρηνα κύτταρα και 
διηθείται ελεύθερα στο σπείραμα, φαίνεται ότι 
κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος.24 Η συ-
στατίνη C φαίνεται ότι παρουσιάζει μεγαλύτερη 
ευαισθησία από την κρεατινίνη για την πρώιμη 
ανίχνευση της νεφρικής δυσλειτουργίας43–45 και 
αντικατοπτρίζει καλύτερα την GFR χωρίς να 
επηρεάζεται από τη μυϊκή μάζα, τη σωματική 
διάπλαση, τη διατροφή, το φύλο, την ηλικία, τη 
χολερυθρίνη του ορού, την ύπαρξη φλεγμονής 
και κακοήθειας.46,47 Σε μια πρόσφατη μετανά-
λυση, η συστατίνη C αποδείχτηκε ότι έχει καλύ-
τερη συσχέτιση με τη GFR από ότι η κρεατινίνη 
(r=0,816 vs 0,742 αντίστοιχα),48 ενώ αναφορικά 
με τους κιρρωτικούς τα αποτελέσματα των μελε-
τών είναι ενθαρρυντικά49,50 (πίν. 3). Πρόσφατα, 
οι Gerbes et al κατέδειξαν σε δείγμα 97 ασθενών 
με χρόνια ηπατοπάθεια ότι η συστατίνη C απο-
τελεί χρήσιμο εργαλείο στην πρώιμη εκτίμηση 
της νεφρικής δυσλειτουργίας σε σύγκριση με την 
κρεατινίνη ορού.51 Ακόμη, φαίνεται ότι η συστα-
τίνη C επιτρέπει την καλύτερη αποτίμηση της 
νεφρικής λειτουργίας μετά από μεταμόσχευση 
νεφρού ή ήπατος,52,53 ότι είναι πιο αξιόπιστη 
από τις εξισώσεις των Schwarts και C-G,54,55 ενώ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέες μαθηματι-
κές εξισώσεις για τον ακριβή προσδιορισμό της 
GFR.56–58 Ωστόσο και η συστατίνη C έχει αρκετά 
μειονεκτήματα: το κόστος της είναι αρκετά υψη-
λό,24 και οι συγκεντρώσεις της επηρεάζονται 
από την ύπαρξη λοιμώξεων και τη λήψη φαρ-
μάκων (όπως κορτικοστεροειδή, κοτριμοξαζό-
λη, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου και 
αναστολείς της καλτσινευρίνης).55,59,60 Σίγουρα, 
απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να διευ-
κρινισθεί και να καταξιωθεί η χρήση της συστα-
τίνης C ως αξιόπιστου δείκτη στην εκτίμηση της 
GFR σε ασθενείς με κίρρωση πριν και μετά την 
ΜΗ.53

4. Συμπεράσματα

Η μεγάλη αύξηση των αναγκών για ΜΗ σε 
σχέση με τα διαθέσιμα μοσχεύματα, έχει αυξή-
σει τον χρόνο αναμονής και τη θνητότητα κατά 
την αναμονή για ΜΗ. Είναι απαραίτητο η επιλο-
γή των ληπτών να γίνεται με δίκαιο τρόπο χωρίς 
ανισότητες εξασφαλίζοντας το μέγιστο όφελος 
για τον ασθενή. Η νεφρική ανεπάρκεια θεωρεί-
ται σημαντικός παράγοντας για την επιλογή των 
ληπτών και τον καθορισμό της χρονικής στιγμής 
για ΜΗ. Η ένταξη της κρεατινίνης ορού στο νέο 
μοντέλο επιλογής ληπτών ηπατικών μοσχευμά-
των (MELD score) στις ΗΠΑ το επιβεβαιώνει. 
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αποφεύγονται 
οι οποιεσδήποτε διακυμάνσεις στη μέτρηση της 
κρεατινίνης που δεν αντανακλούν τη νεφρική 
λειτουργία, είτε λόγω διαφορών στις μεθόδους 
και στα εργαστήρια, είτε λόγω φύλου, ηλικί-
ας, διατροφικών συνηθειών και μυϊκής μάζας, 
ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του MELD 
score.12,42,61

Ειδικότερα, η ακριβής αποτίμηση της νεφρικής 
λειτουργίας είναι δύσκολη, καθώς όλες οι διαθέ-
σιμες μέθοδοι παρουσιάζουν περιορισμούς (πίν. 
2) και δε συσχετίζονται απόλυτα με την GFR 
(πίν. 3). H C-G εξίσωση δεν προσφέρει μεγά-
λα πλεονεκτήματα σε σχέση με την κρεατινίνη 
ορού,62 ενώ η MDRD αποδεικνύεται καλύτερη 
σε ασθενείς με κίρρωση.61 Η κάθαρση ινουλίνης 
θεωρείται η χρυσή σταθερά, όμως είναι σχεδόν 
αδύνατο να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή 
κλινική πράξη Με τη χρήση αντλίας ακριβείας 
και κατάλληλης δόσης φόρτισης (με σκοπό να 
επιτευχθεί ένας σταθερός ρυθμός) μπορεί να με-
τρηθεί το ποσό ινουλίνης που εγχύεται, ώστε να 
συγκριθεί με το ποσό που εκκρίνεται στα ούρα 
και η μέθοδος να αυτοματοποιηθεί.

Πρόσφατα, μελετήθηκε η πιθανότητα νεφρι-
κής βιοψίας σε ασθενείς με κίρρωση. Η χρήση 
νεφρικής βιοψίας έχει αποδειχθεί χρήσιμη σε 
περιπτώσεις που δεν μπορεί να καθοριστεί η 
φύση της νεφρικής βλάβης. Η ανεύρεση ίνωσης 
στο υλικό της βιοψίας πιθανόν να υποδηλώνει 
χρόνια (μη αναστρέψιμη) νεφρική διαταραχή σε 
μη κιρρωτικούς. Το ίδιο θα μπορούσε να χρη-
σιμοποιηθεί για την αποτίμηση της νεφρικής 
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ΣΚΟΠΟΣ  Σκοπός είναι η μελέτη της λαπαροσκο-
πικής επιμήκους γαστρεκτομής (laparoscopic sleeve 
gastrectomy, LSG) ως κύρια χειρουργική θεραπεία 
της νοσογόνου παχυσαρκίας. ∆ευτερεύοντα συμπε-
ράσματα αφορούν στην ασφάλεια της διαδικασίας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ  Πρόκειται για προοπτική κλι-
νική μελέτη που αφορά στην προσωπική εμπειρία 
δύο χειρουργών στη LSG . Τα κριτήρια εισόδου στη 
μελέτη ήταν ∆είκτης Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) μεγα-
λύτερος από 40 kg/m2 ή μεγαλύτερος από 35 kg/m2, 
εφόσον συνυπήρχαν νοσήματα σχετιζόμενα με τη 
νοσογόνο παχυσαρκία. Οι επισκέψεις επανελέγχου 
καθορίστηκαν σε διαστήματα τριών μηνών και κα-
τά την ολοκλήρωση της μελέτης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  287 ασθενείς (αναλογία γυναι-
κών-ανδρών 2,2/1, με μέσο όρο ηλικίας τα 38,2 
έτη) υπεβλήθησαν σε λαπαροσκοπική επιμήκη γα-
στρεκτομή. Ο μέσος προεγχειρητικός ∆ΜΣ ήταν 
46,0 kg/m.2 Η μετεγχειρητική θνητότητα ανήλθε σε 
0,3%. Η συνολική μετεγχειρητική νοσηρότητα ήταν 
15,3%. Παράγοντες κινδύνου για μετεγχειρητικές 
επιπλοκές ήταν σε οριακό βαθμό ο υψηλός ∆ΜΣ 
και ο σακχαρώδης διαβήτης. Προστατευτικό ρόλο 
έχει η ενίσχυση της γραμμής συρραφής. Μετά από 
διάμεση μετεγχειρητική παρακολούθηση 14 μηνών 
(εύρος 1–33 μήνες) ο ∆ΜΣ στο τέλος της μελέτης 

Laparoscopic sleeve 

gastrectomy performed 

with intent to treat 

morbid obesity:

Á prospective single center 

study of 287 patients

Ε. Menenakos, Κ.Μ. Stamou, Μ. Natoudi,
L. Alevizos, G. Zavras, E. Leandros,
G. Zografos

Department of Endoscopic Surgery, 1st Department of 
Propaedeutic Surgery, “Hippocratio” General of Athens 
Hospital, Athens, Greece

ΑΙΜ  Aim of the study is to look at laparoscopic sleeve 
gastrectomy as a procedure with intent to cure morbid 
obesity. Secondary endpoints are related to the safety 
profile of the procedure.
MATERIAL-METHODS  This is a prospective clini-
cal study conducted in a single university surgical 
clinic.
RESULTS  287 patients (2.2/1 female to male ratio, 
mean age of 38.2 years) underwent sleeve gastrectomy. 
Median preoperative BMI was 46.0 kg/m.2 Mortality 
and morbidity rate was 0.3% and 15.3% respectively. 
Risk factors for postoperative complications were: 
history of diabetes mellitus under medical treatment 
(OR: 4.0, P=0.014) and prior bariatric operation on 
the same patient OR: 5.7, P=0.034). Median follow 
up was 14 months (range: 1–33 months). A BMI>50 
kg/m2 is connected with greater weight loss. Analysis 
of the % EWL during follow up at specific time inter-
vals showed a rapid increase for the first 12 months 
followed by a more gradual rise thereafter. The me-
dian % EWL for the first year of follow up was 65.7 
(range 33.8–102.3). The median BMI for the patients 
that had completed at least one year of follow up was 
30.5 kg/m2 (range: 21.2–42.7). The overall success 
rate after the first year was 74.3% when accounted 
for % EWL>50 and 81.7% for BMI<35 kg/m.2
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Η νοσογόνος παχυσαρκία θεωρείται υπεύθυνη 
ή σχετιζόμενη με 2,5 εκατομμύρια θανάτους ετη-
σίως στο δυτικό κόσμο. Ακόμα και αν αυτή η εκτί-
μηση είναι υπερβολική το βάρος για τις υπηρεσί-
ες δημόσιας υγείας και το αντίστοιχο κόστος είναι 
σημαντικό. Είναι φυσικά προφανές ότι το συντρι-
πτικό ποσοστό των παχύσαρκων ασθενών κα-
τοικεί στην Αμερική και την Ευρώπη. Ως αποτέλε-
σμα της αποτυχίας των συντηρητικών μέσων, η 
χειρουργική εμφανίζεται ως η μοναδική αξιόπιστη 
λύση σήμερα. Η λαπαροσκοπική Roux-Y γαστρική 
παράκαμψη (ή γαστρικό by-pass) παραμένει η τε-
χνική αναφοράς της χειρουργικής θεραπείας της 
νοσογόνου παχυσαρκίας στα περισσότερα εξειδι-
κευμένα κέντρα των ΗΠΑ. Στην Ευρώπη και ιδιαί-
τερα στην Ελλάδα, ο λαπαροσκοπικά τοποθετού-
μενος ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος (LAGB) 
είναι δημοφιλής μεταξύ των χειρουργών (και για 
το λόγο αυτό και των ασθενών), παρά τις όποιες 
ανησυχίες σχετικά με τη μακροχρόνια αποτελε-
σματικότητα και τις επιπλοκές. Πρόσφατα, προ-
τάθηκε η λαπαροσκοπική επιμήκης γαστρεκτομή 
(LSG) ως επέμβαση «γέφυρα» για υπερβολικά 
παχύσαρκους ασθενείς. Η επιμήκης γαστρεκτομή 
συνίσταται στην εκτομή του στομάχου κατά μή-
κος του ελάσσονος τόξου. Τα πολλά υποσχόμενα 

αρχικά αποτελέσματα κατέστησαν την επιμήκη 
γαστρεκτομή ως επέμβαση η οποία πιθανώς να 
αποτελεί και την τελική θεραπεία της νοσογόνου 
παχυσαρκίας σε σημαντικό ποσοστό ασθενών.

Υλικό και μέθοδος

Πρόκειται για προοπτική κλινική μελέτη όλων των 
ασθενών που υπεβλήθησαν σε LSG σε διάστημα τεσ-
σάρων ετών από την ίδια χειρουργική ομάδα (συγγρα-
φείς ΕΜ και ΚΜΣ). 

Επιλογή ασθενών

Στους ασθενείς προτάθηκε η λαπαροσκοπική επιμή-
κης γαστρεκτομή ως εναλλακτική της λαπαροσκοπικής 
γαστρικής παράκαμψης. Απουσία επισήμων διεθνών 
οδηγιών, όλα τα γνωστά δεδομένα της επέμβασης πε-
ριγράφησαν στους ασθενείς, οι οποίοι έδωσαν γραπτή 
συγκατάθεση αναγνωρίζοντας όλες τις πιθανές επι-
πλοκές καθώς και το ενδεχόμενο να υποβληθούν στο 
μέλλον και σε άλλη βαριατρική επέμβαση. Κριτήριο ει-
σόδου στη μελέτη ήταν ∆είκτης Μάζας Σώματος με-
γαλύτερος από 40 kg/m2, ή μεγαλύτερος από 35 kg/m2 
εφόσον υπήρχαν νοσήματα σχετιζόμενα με τη νοσο-
γόνο παχυσαρκία. Κριτήρια αποκλεισμού ήταν ηλικία 
ασθενούς μεγαλύτερη από τα 60 έτη και αδυναμία 
υποβολής του ασθενούς σε γενική αναισθησία.

Corresponding author: K.M. Stamou, 15 Lykeiou street,
GR-106 47 Athens, Greece
e-mail: cstamou@hotmail.com

Key words Obesity, morbid obesity, laparoscopic 
sleeve gastrectomy, surgical treatment.

Αλληλογραφία: Κ.Μ. Στάμου, Λυκείου 15, 106 74 Αθήνα
e-mail: cstamou@hotmail.com

Λέξεις ευρετηρίου Παχυσαρκία, νοσογόνος, λαπαρα-
σκοπική επιμήκης γαστρεκτρομή, χειρουργική θερα-
πεία.

CONCLUSIONS  The actual long term efficacy of the 
procedure remains to be confirmed. Morbidity rates 
may prove higher than expected especially during the 
learning curve.

ήταν σημαντικά μειωμένος (P<0,01). Το αντί-
στοιχο ποσοστό απώλειας πλεονάζοντος βάρους 
(% EWL) στο τέλος της παρακολούθησης ήταν 
65,7% (εύρος: 33,8–102,3). Το ποσοστό επιτυχίας 
έφθασε το 81,7% Ως μόνος παράγοντας που επι-
δρά στην απώλεια βάρους αναγνωρίστηκε ο ∆ΜΣ. 
Συγκεκριμένα, ∆ΜΣ>50 kg/m2 συνδέεται με μεγα-
λύτερη απώλεια βάρους.
ΣΥΜΠEΡΑΣΜΑTA  Η λαπαροσκοπική επιμήκης 
γαστρεκτομή αποτελεί ικανοποιητική πρώτη επι-
λογή στη θεραπεία της νοσογόνου παχυσαρκίας.
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Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν προοπτικά σε ηλεκ-
τρονική βάση δεδομένων.

Προεγχειρητική αξιολόγηση

Η προεγχειρητική αξιολόγηση περιελάμβανε: εκτί-
μηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, μέτρη-
ση βάρους και ύψους σε ειδικό ηλεκτρονικό ζυγό, και 
ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού συστήματος. 
Στους ασθενείς που υποβάλλονταν σε ψυχολογική ή 
ψυχιατρική θεραπεία ζητήθηκε να προσκομίσουν γρα-
πτή έγκριση από τον ψυχολόγο ή τον ψυχίατρο τους. 
Όλοι οι ασθενείς έδωσαν γραπτή συγκατάθεση αφού 
πρώτα είχαν προηγηθεί τουλάχιστον 2 συνεντεύξεις 
με έναν από τους εμπλεκόμενους ερευνητές.

Η χημειοπροφύλαξη περιελάμβανε 1,2 g κεφουροξί-
μης ενδοφλεβίως κατά την εισαγωγή στην αναισθησία. 
Η θρομβοπροφύλαξη περιελάμβανε προεγχειρητική 
χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους καθώς 
και χρήση ελαστικών καλτσών.

Εγχειρητική τεχνική

Η εγχειρητική τεχνική είχε ως εξής:

1.  Ο ασθενής τοποθετείται σε τροποποιημένη θέση λι-
θοτομής και δένεται με ασφάλεια στο χειρουργικό 
τραπέζι.

2.  Τοποθετούνται πέντε trocar στην άνω κοιλία. Η 
εγκατάσταση του πνευμοπεριτοναίου και η είσοδος 
της κάμερας επιτυγχάνεται με τη χρήση του οτικού 
trocar OptiView (Ethicon Endo-Surgery, Inc). Ο αρι-
στερός λοβός του ήπατος απωθείται με ενδοσκοπι-
κό άγκιστρο ήπατος. 

3.  Η επέμβαση ξεκινά με την προσπέλαση του ελάσσο-
νος επιπλοϊκού θυλάκου περίπου στη μεσότητα του 
μείζονος τόξου του στομάχου. Στη συνέχεια το μεί-
ζον επίπλουν αποχωρίζεται από το στομάχι προς 
το πυλωρό και μέχρι σε απόσταση 5–6 cm από αυ-
τόν. Κεντρικά η παρασκευή συνεχίζεται διατέμνο-
ντας όλα τα βραχέα γαστρικά αγγεία και μέχρι να 
αποκαλυφθεί το αριστερό σκέλος του διαφράγμα-
τος και ολόκληρη η γωνία του His. Είναι σημαντική 
και απαραίτητη η πλήρης κινητοποίηση του θόλου 
του στομάχου. Η παρασκευή του μείζονος επιπλόου 
γίνεται με τη χρήση του ψαλιδιού υπερήχων LCSC5 
(Ethicon Endo-Surgery, Inc).

4.  Προωθείται στο στομάχι κηρίο 38 Fr και αφαιρείται 
ο ρινογαστρικός σωλήνας.

5.  Το στομάχι διατέμνεται σε επαφή με το κηρίο με 
τη χρήση του ενδοσκοπικού κοπτοράπτη Echelon 
Compact Linear Cutter, 60 mm οπλισμένου με τις 

ECR60D πράσινες ή μπλε κασέτες (Ethicon Endo-
Surgery, Inc). Σε ορισμένες επεμβάσεις η γραμμή 
συρραφής ενισχύθηκε με Peri Strip Precise®.

6.  Εξασφαλίζεται η αιμόσταση και εξαιρείται το παρα-
σκεύασμα.

Παρακολούθηση των ασθενών

Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε έλεγχο του ανώ-
τερου πεπτικού με υδατοδιαλυτό σκιαγραφικό διπλής 
αντίθεσης τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα. Η παρα-
κολούθηση περιελάμβανε φυσική εξέταση, ζύγιση και 
εκτίμηση των σχετιζόμενων με την παχυσαρκία νοση-
μάτων. Οι ασθενείς επανεξετάστηκαν τον πρώτο μή-
να και στη συνέχεια ανά εξάμηνο μέχρι το τέλος της 
μελέτης.

Στατιστική ανάλυση

Χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία x2 και η δοκιμασία του 
αξιώματος Fischer για τη σύγκριση κατηγορικών δεδο-
μένων. Οι διαφορές στις αναλογίες των συνεχών με-
τρήσεων εξετάστηκαν με τη δοκιμασία Mann-Whitney. 
Η μέθοδος Wilcoxon χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση 
μη παραμετρικών δεδομένων. ∆ιχοτομούμενες μετα-
βλητές δημιουργήθηκαν από συνεχείς μεταβλητές χρη-
σιμοποιώντας κλινικά σημαντικά σημεία. Τιμή του P 
μικρότερη από 0,05 θεωρήθηκε στατιστικά σημαντική 
στο επίπεδο του 95%. Υπολογίστηκε ο σχετικός κίνδυ-
νος καθώς και o λόγος πιθανοτήτων. Τα δεδομένα ανα-
λύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 
10,0 (SPSS Inc, Chicago, Ill).

Αποτελέσματα

Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από 
την ίδια ομάδα χειρουργών (Συγγραφείς ΕΜ, 
ΚΜΣ). Από τους 290 ασθενείς που οδηγήθηκαν 
στο χειρουργείο, σε δύο η επέμβαση μετατράπη-
κε σε γαστρική παράκαμψη και σε μία περίπτω-
ση η επέμβαση διεκόπη. Συνολικά, 287 ασθενείς 
υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική επιμήκη γα-
στρεκτομή (199 γυναίκες και 88 άνδρες, αναλογία 
2,2/1), με διάμεση ηλικία 38 έτη (εύρος: 16–55). 
Ο διάμεσος προεγχειρητικός ∆ΜΣ ήταν 46 kg/m2 
(εύρος 35,6–78,2). Η διάμεση διάρκεια της επέμ-
βασης ήταν 58 min (εύρος: 42–185 min) και η διά-
μεση νοσηλεία ήταν 3 μέρες (εύρος: 2–45 ημέρες). 
Σε μία περίπτωση η λαπαροσκοπική μετατρά-
πηκε σε ανοιχτή γαστρεκτομή λόγω αιμορραγί-
ας ενός βραχέος γαστρικού αγγείου, ενώ σε μία 
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περίπτωση η επέμβαση μετατράπηκε σε ανοικτή 
λόγω κάκωσης μεγάλου αγγείου από το οπτικό 
trocar (συνολικό ποσοστό μετατροπής 0,3%). 

Μετεγχειρητική νοσηρότητα 

Η μετεγχειρητική νοσηρότητα έφθασε το 
15,6%. Το ποσοστό των επιπλοκών βαθμού ΙΙΙ ή 
ΙV όπου απαιτήθηκε παρέμβαση ήταν 9,7% (πίν. 
1). Οι διαφυγές αντιμετωπίστηκαν ανάλογα με 
τα κλινικά και ακτινογραφικά ευρήματα με συν-
δυασμό συντηρητικής αγωγής, επανεπέμβασης 
και/ή ενδοσκοπικής τοποθέτησης stent (πίν. 2). 
Τα ενδοκοιλιακά αποστήματα αντιμετωπίσθηκαν 
με παροχέτευση υπό αξονικό τομογράφο εκτός 
μίας περίπτωσης όπου απαιτήθηκε λαπαροσκο-
πική παρέμβαση.

Στην προσπάθεια εντοπισμού παραγόντων 
κινδύνου για εκδήλωση χειρουργικών επιπλοκών 
χρησιμοποιήθηκαν μονοπαραγοντική και πολυ-
παραγοντική ανάλυση. Η ενίσχυση της γραμμής 
συρραφής με ταινίες βοείου περικαρδίου (PSD) 
φαίνεται να έχει προστατευτικό ρόλο (P=0,019), 
ενώ ο υψηλός ∆ΜΣ και ο σακχαρώδης διαβήτης 
είναι σε οριακό βαθμό κακοί προγνωστικοί παρά-
γοντες.

Σχετικά με τις απώτερες επιπλοκές, παρατη-
ρήθηκαν τα εξής: σε 4 ασθενείς (2,3%) απαιτή-

θηκε χολοκυστεκτομή για συμπτωματική χολο-
λιθίαση κατά την περίοδο παρακολούθησης. 30 
ασθενείς εμφάνισαν σοβαρή δυσκοιλιότητα και 
μάλιστα 5 εκδήλωσαν οξεία ραγάδα πρωκτού. 
Τα συμπτώματα υφέθηκαν μετά τη χορήγηση 
συμπληρωμάτων φυτικών ινών. Ένα ανησυχητι-
κό 9,4% ασθενών ανέπτυξαν αναιμία με χαμηλά 
επίπεδα φυλικού οξέος και φερριτίνης που απαί-
τησε αγωγή. Κατά τη διάρκεια της παρακολού-
θησης δύο ασθενείς υπεβλήθησαν σε επέμβαση 
για περισφιγμένη ομφαλοκήλη. Περίπου 25% των 
ασθενών ανέπτυξε ή επιδείνωσε υπάρχοντα συ-
μπτώματα γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης. 
Υπήρξε μία απόπειρα αυτοκτονίας από ασθενή 
υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο.

Η μετεγχειρητική θνητότητα ήταν 0,3%. Ένας 
ασθενής υπέκυψε μετά από λοίμωξη αναπνευ-
στικού που αναπτύχθηκε σε έδαφος παροχετευ-
μένης ενδοκοιλιακής συλλογής. 

Απώλεια βάρους

Η διάμεση παρακολούθηση ήταν 14 μήνες (εύ-
ρος 1–33 μήνες). Ο ∆ΜΣ στο τέλος της μελέτης 
σε όσους ασθενείς είχαν συμπληρώσει τουλάχι-
στον ένα έτος παρακολούθησης ήταν 30,5 kg/m2 
(εύρος 21,2–42,7). Το αντίστοιχο ποσοστό απώ-
λειας πλεονάζοντος βάρους (% EWL) στο τέλος 
της παρακολούθησης ήταν 65,7% (εύρος: 33,8–
102,3). Η ανάλυση του % EWL κατά τη διάρκεια 
της παρακολούθησης και σε συγκεκριμένα χρονι-
κά διαστήματα έδειξε ταχεία αύξηση κατά τους 
πρώτους 12 μήνες και πιο σταδιακή αύξηση μετά 
τον πρώτο χρόνο (εικ. 1). Το ποσοστό επιτυχίας 
όταν εκτιμήθηκε με βάση το όριο % EWL>50 ήταν 
74,3% που αυξάνεται στο 81,7% για όριο επιτυχί-

Πίνακας 1. Μετεγχειρητική νοσηρότητα ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
επέμβαση λαπαροσκοπικής επιμήκους γαστρεκτομής (από τους ασθενείς 
με μείζονες επιπλοκές οι 5 εμφάνισαν περισσότερες από μία επιπλοκές)

Επιπλοκή Ασθενείς n (%)

Επανεπέμβαση 14 (4,9%)
Επανεισαγωγή 24 (8,4%)

Μείζονες επιπλοκές 28 (9,7%)
  ∆ιαφυγή 12 (4,2%)
  Αιμορραγία 12 (4,2%)
  Ενδοκοιλιακό απόστημα 7 (2,4%)
  Θρόμβωση μεσεντερίου φλέβας 1 (0,3%)
  Μαζική πνευμονική εμβολή 1 (0,3%)

Ελάσσονες επιπλοκές 17 (5,9%)
  Λοίμωξη αναπνευστικού 11 (3,8%)
  Αρρυθμία 2 (0,6%)
  Αιμάτωμα στρογγύλου συνδέσμου 1 (0,3%)
  Έμφρακτο σπληνός 1 (0,3%)
  Λοίμωξη ουροποιητικού 1 (0,3%)
  Λοίμωξη τραύματος 1 (0,3%)

Πίνακας 2. Στρατηγική θεραπείας διαφυγών από τη γραμμή συρραφής. 
(DCS: Damage Control Surgery)

Ασθενείς (n) Στρατηγική θεραπείας διαφυγών από τη γραμμή συρραφής

4 Eπανεπέμβαση-συρίγγιο-ίαση
3 Συντηρητική αγωγή-ίαση
2 Επανεπέμβαση-stent-ίαση
1 Stent-ίαση
1 Stent-ολική γαστρεκτομή
1 Eπανεπέμβαση-stent-histoacryl-ίαση
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ας το ∆ΜΣ<35 kg/m2. Ως μόνος παράγοντας που 
επιδρά στην απώλεια βάρους αναγνωρίστηκε ο 
∆ΜΣ. Συγκεκριμένα, ∆ΜΣ>50 kg/m2 συνδέεται με 
μεγαλύτερη απώλεια βάρους.

Επίδραση στα σχετιζόμενα
με την παχυσαρκία νοσήματα

Από τους ασθενείς που συμπλήρωσαν τουλάχι-
στον 3 μήνες μετεγχειρητικής παρακολούθησης, 
οι 8 οι οποίοι είχαν επιβεβαιωμένη υπνική άπνοια 
απαλλάχθηκαν από τη μάσκα θετικής πίεσης 
CPAP (100%). Η αντιδιαβητική αγωγή μειώθηκε 
σε 22 ασθενείς και διακόπηκε σε άλλους 13 (86%). 
Η φαρμακευτικά αντιμετωπιζόμενη υπέρταση 
εξαλείφθηκε σε ποσοστό 88,8%. Τρεις γυναίκες 
ασθενείς έμειναν έγκυες και γέννησαν κατά τη δι-
άρκεια της παρακολούθησης. 

Συζήτηση

Η νοσογόνος παχυσαρκία ενδημεί στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με δεδομένα του 2000, σε ένα δείγμα 
28.000 ατόμων, το 30% των Ελλήνων αντρών και 
γυναικών βρέθηκε υπέρβαρο ή παχύσαρκο (1η 
και 2η θέση στην Ευρώπη αντίστοιχα), 26% των 
αγοριών και 19% των κοριτσιών ηλικίας 6–17 
ετών ήταν υπέρβαροι. Στην Ελλάδα αναφέρεται 
η μεγαλύτερη επίπτωση εφηβικής παχυσαρκί-
ας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.2,3 Το μέγεθος του 
προβλήματος, αλλά και ο αυξανόμενος αριθμός 
χειρουργών να ασχολούνται με τη χειρουργική 

της παχυσαρκίας, έχει αυξήσει σημαντικά τον 
αριθμό των βαριατρικών επεμβάσεων που λαμ-
βάνουν χώρα τόσο σε δημόσια όσο και ιδιωτικά 
κέντρα. Στο τμήμα μας προτείνουμε τη λαπαρο-
σκοπική επιμήκη γαστρεκτομή ως επέμβαση με 
σκοπό την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυ-
σαρκίας από το 2006. Η αποδοχή της επέμβα-
σης από τους ασθενείς ήταν ικανοποιητική στις 
προεγχειρητικές συνεντεύξεις, καθώς ήταν μεγά-
λη η επιθυμία τους να υποβληθούν σε χειρουργι-
κή επέμβαση και να αποδεχθούν την πιθανότητα 
επιπλοκών.

Η επέμβαση αν και δεν είναι ιδιαίτερα απαιτη-
τική για έμπειρους χειρουργούς προχωρημένης 
λαπαροσκοπικής, έχει ικανή καμπύλη εκμάθησης 
η οποία αποτυπώνεται τόσο στον εγχειρητικό 
χρόνο όσο και στην επίπτωση των επιπλοκών. 
Πρόσθετο μειονέκτημα είναι η μέχρι στιγμής έλ-
λειψη επίσημων κατευθυντήριων οδηγιών σχετι-
κά με την τεχνική αλλά και τις ενδείξεις εκτέλεσης 
της LSG.4 Η επέμβαση αρχίζει με την είσοδο στον 
ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακο. Αυτό έχει αποδει-
χθεί ότι είναι ευκολότερο και ασφαλέστερο όταν 
επιχειρείται στη μεσότητα του μείζονος τόξου. 
Τα πέταλα του περιτοναίου είναι σε αυτό το επί-
πεδο λεπτότερα, με λιγότερο λιπώδη ιστό και 
αραιότερα αγγεία. Από αυτό το σημείο είναι ευ-
κολότερο για το χειρουργό να συνεχίσει κεντρικά 
και περιφερικά μέχρι να κινητοποιηθεί πλήρως 
το μείζον τόξο. Ο εγχειρητικός χρόνος που σε 
σημαντικό βαθμό καθορίζει το βαθμό δυσκολίας 
της επέμβασης είναι η πλήρης παρασκευή του 
θόλου του στομάχου. Η τεχνική δυσκολία της κι-
νητοποίησης του γαστρικού θόλου καθορίζεται 
από τη σχέση του με τον άνω πόλο του σπλη-
νός. Σε μερικές περιπτώσεις τα βραχέα γαστρικά 
αγγεία είναι πραγματικά βραχέα και οι περιτονα-
ϊκές ανακάμψεις από το θόλο είναι στενά συμφυ-
όμενος στον άνω πόλο του σπλήνα. Προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η πλήρης κινητοποίηση, το 
αριστερό σκέλος του διαφράγματος πρέπει να 
παρασκευαστεί σε ικανό μήκος. Εάν δεν παρα-
σκευασθούν επαρκώς οι περιτοναϊκές προσφύ-
σεις σε αυτό το σημείο, οι τελικές πυροδοτήσεις 
του κοπτοράπτη θα είναι δύσκολες και σε ορι-
σμένες περιπτώσεις επικίνδυνες. Είναι σημαντι-
κό οι διαδοχικές πυροδοτήσεις επί της γραμμής 

Εικόνα 1. Πορεία στο χρόνο του ποσοστού απώλειας πλεονάζοντος βάρους 
(% EWL) σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επιμήκη γαστρεκτομή
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συρραφής να μη σχηματίζουν μεταξύ τους γωνί-
ες. Αυτό θα απαιτήσει μερικές μετακινήσεις του 
κοπτοράπτη ανάμεσα στα τροκαρ. Παρόμοια 
τεχνικά προβλήματα θα λυθούν με την ανάπτυ-
ξη νέων εργαλείων με μεγαλύτερη ευελιξία και 
δυνατότητα κάμψης της κεφαλής. Μέριμνα πρέ-
πει να λαμβάνεται για τη συνεχή και προσεκτική 
παρακολούθηση του κηρίου που λειτουργεί ως 
νάρθηκας και οδηγός. Στη δική μας σειρά ασθε-
νών, κακή οργάνωση στο χειρουργείο οδήγησε σε 
πλήρη διαχωρισμό του γαστρικού σωλήνα σε μια 
περίπτωση. Η επέμβαση μετατράπηκε σε γα-
στρική παράκαμψη (LRYGBP). 

∆ιεγχειρητική αιμορραγία μπορεί να υπάρξει εί-
τε από τη γραμμή συρραφής ή από τα βραχέα 
γαστρικά αγγεία και το σπλήνα. Στην πρώτη 
περίπτωση η αιμορραγία μπορεί να ελεγχθεί με 
ράμματα ή clips, ενώ στη δεύτερη η αντιμετώ-
πιση απαιτεί ψυχραιμία και εμπειρία. Σε λίγες 
περιπτώσεις είχαμε την εμπειρία διεγχειρητικής 
αιμορραγίας κατά τη διάρκεια κινητοποίησης 
του θόλου. Νωρίς στην εμπειρία μας μετατρέψα-
με μια τέτοια περίπτωση σε ανοιχτή χειρουργι-
κή επέμβαση. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 
είσοδος μερικών γαζών στο πεδίο και ο επιπω-
ματισμός στο σημείο της αιμορραγίας μπορεί 
να επιφέρει την αιμόσταση λαπαροσκοπικά. Σε 
μερικές περιπτώσεις η αιμορραγία μπορεί να 
επέλθει μέσα στο πρώτο 24ωρο από το χειρουρ-
γείο. Πιστεύουμε ότι η πηγή της απώλειας αίμα-
τος, εντοπίζεται στη γραμμή συρραφής. Τέτοια 
αιματώματα μπορεί να εμφανιστούν εντός μιας 
εβδομάδας ως σηπτικές ενδοκοιλιακές συλλο-
γές. Θρόμβοι αίματος εκτεθειμένοι στο γαστρικό 
βλεννογόνο είναι ιδανικό περιβάλλον για σχημα-
τισμό αποστημάτων. Όλες οι περιπτώσεις απο-
στημάτων που παρατηρήσαμε σχετίζονταν με 
μετεγχειρητική πτώση της αιμοσφαιρίνης. Τα πο-
σοστά νοσηρότητας που ακολουθούν την επιμή-
κη γαστρεκτομή κυμαίνονται από 7,4 έως 15,3%, 
όταν αυτή γίνεται με ανοιχτή επέμβαση σε σειρές 
με πάνω από 100 περιπτώσεις.5,6 Τα συμπτώμα-
τα της διαφυγής παρουσιάζονται τυπικά μετά 
την 6η μετεγχειρητική ημέρα. Οι διαφυγές κυρί-
ως εμφανίζονται στο άνω τμήμα του γαστρικού 
σωλήνα. Εάν απαιτηθεί επέμβαση, το σημείο 
διαφυγής συρράπτεται και η περιοχή παροχε-

τεύεται. Η επέμβαση είναι τεχνικά δύσκολη και 
ίσως ατελέσφορη καθώς ο γαστρικός ιστός που 
καλύπτει το σημείο διαφυγής είναι προσβεβλη-
μένος, ευαίσθητος και δεν μπορεί να υποστηρίξει 
με σιγουριά ραφές. Συνήθως μετά από αυτήν την 
τακτική παραμένει γαστροδερματικό συρίγγιο το 
οποίο και μπορεί να ελεγχθεί με ενδοσκοπική το-
ποθέτηση stent. Η διαδικασία είναι ασφαλής και 
ένα ποσοστό επιτυχίας της τάξεως του 80% έχει 
αναφερθεί σε διάφορες σειρές.7 Επί αποτυχίας, ο 
χειρουργός πρέπει να προχωρήσει σε ολική γα-
στρεκτομή με οισοφαγονηστιδική Roux-Y αναστό-
μωση. 

Παράγοντες κινδύνου χειρουργικών επιπλοκών 
είναι ο υψηλός ∆ΜΣ, ιστορικό προηγηθείσας βα-
ριατρικής επέμβασης και το ιστορικό σακχαρώ-
δους διαβήτη. Σε περιπτώσεις όπου αφαιρείται 
γαστρικός δακτύλιος και εκτελείται επιμήκης γα-
στρεκτομή, ο θόλος είναι παχυσμένος και ακα-
τάλληλος να υποστηρίξει τα clip του κοπτορά-
πτη.8

Ο μηχανισμός που οδηγεί στην απώλεια βά-
ρους μετά από επιμήκη γαστρεκτομή δεν έχει 
διευκρινιστεί. Βασικό ρόλο φαίνεται να έχει ο πε-
ριορισμός στη λήψη τροφής και η ταχεία κένω-
ση του στομάχου.9 Οι ασθενείς πάντως χάνουν 
βάρος πολύ γρήγορα μέσα στον πρώτο μετεγχει-
ρητικό χρόνο.10,11 Συγκριτικά με το γαστρικό δα-
κτύλιο η επιμήκης γαστρεκτομή φαίνεται να είναι 
πιο αποτελεσματική στην απώλεια βάρους και 
ίσως ασφαλέστερη λαμβάνοντας υπόψη τις μα-
κροχρόνιες επιπλοκές.12 Η υποστροφή των σχε-
τιζόμενων με την παχυσαρκία νοσημάτων είναι 
παρόμοια με αυτήν που παρατηρείται μετά από 
γαστρική παράκαμψη.13 Οι βαριατρικές επεμβά-
σεις είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση 
του σακχαρώδους διαβήτη και για λόγους που δε 
γνωρίζουμε αυτό συμβαίνει νωρίς στην πορεία 
της απώλειας βάρους.14,15 Η υπέρταση φαίνεται 
να ελέγχεται ευκολότερα και η υπνική άπνοια 
παρουσιάζει εντυπωσιακή βελτίωση. 

Στα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής επι-
μήκους γαστρεκτομής περιλαμβάνονται η δια-
τήρηση της φυσιολογικής δομής του ανώτερου 
πεπτικού συστήματος, η απουσία συνδρόμου 
δυσαπορρόφησης και η δυνατότητα μετατροπής 
σε χολοπαγκρεατική παράκαμψη.
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ΣΚΟΠOΣ Η δημοσιοποίηση μέρους της συλλογής 
των χειρουργικών εργαλείων του Κεφαλλονίτη 
ιατροχειρουργού Χαράλαμπου Τυπάλδου-Ιακω-
βάτου.
ΥΛΙΚO-ΜEΘΟ∆ΟΣ Βασική πηγή πληροφοριών απο-
τέλεσε η έρευνα στην Ιακωβάτειο βιβλιοθήκη στο 
Ληξούρι Κεφαλληνίας και συγκεκριμένα στο ιδιω-
τικό Αρχείο του Οίκου των Τυπάλδων-Ιακωβάτων. 
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε οργανώθηκε 
επαγωγικά με αρχικό στάδιο τη μελέτη εξαιρετικά 
μεγάλου αριθμού ιδιωτικών εγγράφων, χειρογρά-
φων, κωδίκων, επίσημων φυλλαδίων και κατά βάση 
της ιδιωτικής συλλογής των χειρουργικών εργαλεί-
ων του ιατροχειρουργού Χαραλάμπη.
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ Η συλλογή, οργάνωση και μελέ-
τη του υλικού οδήγησε στη συγκέντρωση πλήθους 
πληροφοριών για την επαγγελματική δράση του 
Χαραλάμπου Τυπάλδου-Ιακωβάτου, τη σκιαγρά-
φηση του χαρακτήρα του, το ύψος των επιστημο-
νικών του γνώσεων, τη μέθοδο άσκησης του επαγ-
γέλματός του, τις σχέσεις που διατηρούσε με τους 
συναδέλφους του, το ενδιαφέρον του για τη διά βίου 
ανανέωση των επιστημονικών του γνώσεων. 
ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ Τα συμπεράσματα της έρευνας 
δίνουν το στίγμα της ασκούμενης ιατρικής της επο-
χής στην Ελλάδα, η οποία αγωνίζεται να ορθοπο-
δήσει ως ελεύθερο πλέον κράτος.
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AIM This project aims to bring in public part of the 
collection of surgical tools owned by the Cefalonian 
surgeon Haralambos Typaldos-Iakovatos.
MATERIAL-METHODS The basic source of 
information was the Iakovatios library at Lixouri, 
Cefalonia and, more specifically, the private Record 
of the Typaldos-Iakovatos family. The methodology 
followed was organized in an inductive way starting 
with the study of a considerably large number of 
private documents, manuscripts, codes, official papers 
and the private collection of surgical tools of surgeon 
Haralambos.
RESULTS A lot of information was gathered by 
collecting, organizing and studying the aforementioned 
material, outlining Haralambos Typaldos-Iakovatos 
as a professional; his personality and the remarkable 
scientific knowledge he possessed, the way he practiced 
medicine, the kind of relationships he had with his 
colleagues and his continuous interest in renewing his 
scientific knowledge for life.
CONCLUSIONS The conclusions drawn in this study 
are indicative of the way doctors of the time practised 
medicine, a time when Greece struggles to rally as a 
newly liberated state.

Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α O R I G I N A L  P A P E R

Ιατρική 2010, 97(2):148—155  Iatriki 2010, 97(2):148—155

Αλληλογραφία: Γ. Mεσσάρης, Τερτσέτη 5, 111 41, Άνω 
Πατήσια, Αθήνα

Λέξεις ευρετηρίου Χαράλαμπος Τυπάλδος-Ιακω-
βάτος, Ιατροχειρουργός, βιογραφία, 19ος αιώνας, 
Κεφαλληνία, χειρουργικά εργαλεία.

Corresponding author: G. Messaris, 5 Tertsetis street, GR-
111 41 Athens, Greece

Key words Charalambos Typaldos-Iakovatos, phy-
sician-surgeon, biography, 19th century, Cefalonia, 
surgical tools.



ΙΑΤΡΙΚΗ 97, 2010 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΥΠΑΛ∆ΟΥ-ΙΑΚΩΒΑΤΟΥ  149

Τα πλείονα μέλη της επιφανούς οικογενείας 
του Αλοϊσίου Τυπάλδου Ιακωβάτου έχουν σφρα-
γίσει άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο με 
την παρουσία και την αξιόλογη δράση τους την 
Ιστορία της γενέτειράς τους, της Κεφαλονιάς. 
Επιπροσθέτως, έχουν προωθήσει την ανάπτυ-
ξη των επιστημονικών κλάδων με τους οποίους 
ασχολήθηκαν.

Η πολύπλευρη συμβολή των επιφανών γόνων 
του Οίκου των Τυπάλδων-Ιακωβάτων, ειδικότε-
ρα η επιστημονική και κοινωνική, αποκαλύπτεται 
μέσα από το αρχείο της Ιακωβάτειου βιβλιοθή-
κης. Γενέτειρά τους υπήρξε το Ληξούρι, δεύτερη 
σε πληθυσμό πόλη της νήσου Κεφαλληνίας, που 
ήταν για πολλούς αιώνες ένα αξιοζήλευτο πολι-
τισμικό χωνευτήρι καθώς ανέδειξε πολλές ση-
μαντικές προσωπικότητες στο χώρο των γραμ-
μάτων. Ο Μαρίνος Γερουλάνος ερευνώντας την 
κοινωνική ζωή του Ληξουρίου σημειώνει «τινά 
ονόματα προσώπων τα οποία κατά την εποχήν 
εκείνην ενεφανίζοντο κοινωνικώς προέχοντα και 
επιβαλλόμενα, εφόσον διετηρήθησαν τοιαύτα 
εις τη μνήμη μου. Αναφέρω (…) τον Χαράλαμπον 
–Τυπάλδο-Ιακωβάτο– διαπρεπή ιατρόν και χει-
ρούργον(…) τον Μαρίνον Χαριτάτον, τον Ηλίαν 
Τσιτσέλην, τον Παυλάκη Κατσαϊτην(…)».1

Ανάμεσα σε αυτούς ο Χαράλαμπος Τυπάλδος 
Ιακωβάτος,2 διαπρεπής ιατροχειρουργός, γεννή-
θηκε στο Ληξούρι, στις 13 Νοεμβρίου 1810. Τα 
πρώτα χρόνια της ζωής του τα πέρασε στην ιδι-
αίτερη πατρίδα του, όπου έλαβε τις εγκύκλιές του 
γνώσεις και μαθήτευσε κοντά στον οικοδιδάσκαλο 
Σπυρίδωνα Τρέκκα. Σε ηλικία 19 ετών εγγράφε-
ται στη φιλοσοφική Σχολή της Ιονίου Ακαδημίας 
στην Κέρκυρα και έπειτα σπούδασε Ιατρική στην 
Πίζα της Ιταλίας στο Collegio Medico Fisico του 
Imperiale Universita. 

Μάλιστα σύμφωνα με το προσωπικό του αρ-
χείο, όπως βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του 
Πανεπιστημίου το 1837 πλήρωσε το απαραίτητο 
χρηματικό ποσό, προκειμένου να παρακολουθήσει 
επιτυχώς το τελευταίο εξάμηνο στη χειρουργική. 
Την Ιατρική του ειδίκευση θα συνεχίσει στο Παρίσι 
όπου διέμενε για διάστημα ενός έτους. Μετά τις 
ευρωπαϊκές σπουδές του μεταβαίνει στην Πάτρα 
όπου το 1847 παίρνει άδεια από το Ιατροσυνέδριο 
της Ελλάδος όπου ασκεί εκτός από τη γενική ιατρι-
κή, τη χειρουργική και τη μαιευτική. Ταυτόχρονα, 

Εικόνα 1. Χειρουργικά μαχαιρίδια, για τομές δέρματος και μαλακών μορίων

Εικόνα 2. Ξέστρα, σκαρπέλα και σμήλες που χρησιμοποιούνται σε ορθοπεδι-
κές παθήσεις, επεμβάσεις και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Εικόνα 3. Ουρηθρικοί καθετήρες μεταλλικοί
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το Υγειονομείο Κεφαλληνίας βεβαιώνει ότι «δύνα-
ται να μετέρχεται ελευθέρως εις τούτο το Κράτος 
την Ιατρική επιστήμη ως τοιούτως αναγνωρισθείς 
παρά της ανηκούσης αρχής». 

Επιπροσθέτως, το 1842 έγινε μέλος της 
Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, ενώ του προτείνε-
ται να αναλάβει την έδρα της ανατομίας και φυ-
σιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Όθωνος. Στην 
Πάτρα αποκτά ιδιαίτερη φήμη και πολλοί είναι 
αυτοί που σπεύδουν να ζητήσουν την πολύτι-
μη ιατρική του συμβουλή ακόμη και από άλλες 
πόλεις, όπως το Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Κορώνη, 

Εικόνα 4. Ειδικό βελονοκάτοχο για διεκβολή ράμματος

Εικόνα 5. Άγγιστρα λεπτά, μαλακών μορίων

Εικόνα 6. ∆ιαστολέας μαλακών μορίων

Εικόνα 7. Αγγειολαβίδα μεγάλου μεγέθους

 Εικόνα 8. Κολποδιαστολείς
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Εικόνα 9. Λαβίδα τραχήλου μήτρας

Εικόνα 10. Αιμοστατικές λαβίδες με οπές για διεκβολή ραμμάτων

Εικόνα 11. Κολποσκόπιο Εικόνα 12. Εμβρυουλκός

α

β
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Εικόνα 13. Κοιλιοσκόπιο Pinard

Εικόνα 14. Ειδική μήλη μετά μαχαιριδίου

Εικόνα 15. Απλή μήλη

Εικόνα 16. Σφυρί για ορθοπεδικές και κρανιακές χειρουργικές επεμβάσεις

Εικόνα 17. Αιμοστατικές ταινίες (επίδεσμοι)

Εικόνα 18. ∆ιαστολείς ή κηρία
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Καλάβρυτα. Η αποδοχή των συμπολιτών και των 
συναδέλφων του ήταν μεγάλη, όπως και οι ευχές 
των Κεφαλλονιτών που διέμεναν στην Πάτρα για 
τις ευεργεσίες του.

Στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου διέμενε 
για μεγάλο διάστημα, όμως σποραδικά ασκούσε 

την Ιατρική στην Κεφαλονιά καθώς μαρτυρούν οι 
επιστολές του ίδιου καθώς και των ασθενών του. 
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του διέμενε στην 
Κεφαλονιά, όπου εκλέχτηκε βουλευτής το 1865, 
το 1868 και το 1869.

Εικόνα 19. (α, β) ∆ιάφορα ουρολογικά, ορθοπεδικά και λοιπών χρήσεων ερ-
γαλεία

Εικόνα 20. Ρινοσκόπιο

α

β
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Υλικό και μέθοδος

Η Ιακωβάτειος βιβλιοθήκη, στο Ληξούρι Κεφαλληνίας 
περιλαμβάνει πάνω από έξι χιλιάδες, ποικίλου περιε-
χομένου, συγγράμματα (θεολογικά, φιλολογικά, φιλο-
σοφικά, ιστορικά, ιατρικά,3 λεξικά, εγκυκλοπαίδειες 
κ.ά.) σε βιβλία ή φυλλάδια μεταξύ αυτών αντίτυπα 
σπάνιων και δυσεύρετων εκδόσεων. Η αρχοντική οι-
κία* του ευγενούς Οίκου των Τυπάλδων-Ιακωβάτων 
δεσπόζει σε ένα από τα ψηλότερα σημεία της πόλης 
του Ληξουρίου, στη θέση «βράχος», στη συνοικία του 
Αγίου Χαραλάμπους. Το όνομα του εν λόγω Αγίου φέρει 
ένας εκ των τεσσάρων υιών του Αλοϊσίου Τυπάλδου, 
ο Χαραλάμπης, την προσωπικότητα και το έργο του 
οποίου επιχειρεί να διαφωτίσει η μελέτη αυτή.

Πραγματικό θησαυρό αποτελεί το ιδιωτικό Αρχείο 
του Οίκου των Τυπάλδων-Ιακωβάτων αποτελούμενο 
από εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ιδιωτικών εγγράφων, 
(προσωπικών επιστολών, διαθηκών), αλλά και ποι-
κίλου περιεχομένου χειρογράφων, κωδίκων, επίση-
μων φυλλαδίων και συμβολαιογραφικών πράξεων. 
Το πλούσιο αυτό υλικό αποτελεί πραγματική πηγή 
άντλησης ιστορικών, πολιτικών, θεολογικών και ιατρι-
κών πληροφοριών. Σταχυολόγηση του περιεχομένου 
των εγγράφων αυτών, που συγκαταλέγονται στο αρ-
χείο του Χαράλαμπου Τυπάλδου-Ιακωβάτου, αποτελεί 
το υλικό της μελέτης αυτής, που σκοπό της έχει να 
σκιαγραφήσει την προσωπικότητα του επιφανούς ια-
τροχειρουργού και πολιτικού.2 

Η μελέτη, ειδικότερα των χειρογράφων, αποδείχτη-
κε στην πορεία της έρευνας εξαιρετικά δύσκολη καθώς 
τα περισσότερα από αυτά έχουν υποστεί σημαντικές 
φθορές, ενώ παράλληλα δεν έχει γίνει συστηματική 
αρχειοθέτηση και αρίθμηση του πρωτογενούς αυτού 
υλικού, μέσα από το οποίο αποκαλύπτονται σημαντι-
κές πληροφορίες για το επιστημονικό έργο αλλά και 
τη ζωή του Χαράλαμπου Τυπάλδου-Ιακωβάτου καθώς 
και της οικογενείας του.

Σε ιδιαίτερη αίθουσα στον όροφο του μουσείου φυ-
λάσσονται τα χειρουργικά εργαλεία του Χαραλάμπου, 

*    Σήμερα χάρη στην Αικατερίνη Ιακωβάτου-Τουλ, μο-
ναδική κόρη του Χαραλάμπους αλλά και κληρονόμου 
της οικογενείας τα παιδιά της –δεν υπήρχαν άλλοι 
κληρονόμοι, μοναδική της επιθυμία ήταν μετά το θά-
νατό της να γίνει η οικία της ∆ημ. Βιβλιοθήκη–, δώρι-
σαν το σπίτι της στο ∆ήμο Ληξουρίου. Προς όφελος 
όλων λειτουργεί σήμερα ως «∆ημόσια Βιβλιοθήκη-
Μουσείο Τυπάλδων-Ιακωβάτων». 

τα περισσότερα εξ αυτών ως τώρα δεν έχουν εκτεθεί, 
καθώς η πρώτη καταγραφή τους επιχειρείται από τη 
δημοσίευση αυτή. Η ομαδοποίησή τους έχει να κάνει 
με το είδος των χειρουργικών επεμβάσεων που αυτά 
εξυπηρετούν. 

Αποτελέσματα-Συζήτηση

Από την περιγραφή των παραπάνω χειρουρ-
γικών εργαλείων και τις χειρόγραφες σημειώ-
σεις του, προκύπτει ότι κατά την περίοδο που 
έζησε και εργάστηκε ο Χαράλαμπος Τυπάλδος-
Ιακωβάτος, τόσο στην Πάτρα, όσο και στην 
Κεφαλονιά, εξέτασε σειρά περιστατικών που 
αφορούσαν σε μεγάλη ποικιλία νόσων και πραγ-
ματοποίησε επεμβάσεις διαφορετικών ειδικοτή-
των, που λίγοι ιατροί τότε επιχειρούσαν. Εξάλλου, 
η συλλογή των ιατρικών-χειρουργικών εργαλείων 
(εικόνες 1–20) του χαρακτηρίζεται σπάνια για τα 
δεδομένα της εποχής και των επαρχιακών πόλε-
ων που διέμενε, όπως και η συλλογή των ιατρι-
κών βιβλίων του. Επιπροσθέτως, η χρήση τους 
απαιτούσε ικανότητα και ειδική κατάρτιση. 

Στο Αρχείο της βιβλιοθήκης φυλάσσονται σπά-
νιες εκδόσεις όπως τέσσερις ιατρικοί ανατομικοί 
Άτλαντες,4 τα Ευρισκόμενα του Ιπποκράτους,5 
δύο Άτλαντες του Velpeau6 που περιγράφουν 
με τη βοήθεια πινάκων, σχολίων και επεξηγημα-
τικών λεζάντων, τα χειρουργικά εργαλεία αλλά 
και τη χρήση τους σε διάφορες παθήσεις. Αυτό 
αποδεικνύει το βαθμό της εξειδίκευσης, αλλά και 
τη διά βίου μάθηση του Χαράλαμπου Τυπάλδου ο 
οποίος συνεχώς ενημερωνόταν για τις ελληνικές 
και ξένες εκδόσεις και αγόραζε βιβλία προκειμέ-
νου να είναι ενήμερος. 

Η αποφασιστικότητα και η ιατρική ευσυνειδησία 
του, τον οδηγούσε στην ανάληψη δύσκολων περι-
στατικών και επεμβάσεων, τις οποίες πραγματο-
ποιούσε χωρίς δισταγμό προκειμένου να βοηθήσει 
τους συνανθρώπους του. Οι επεμβάσεις αυτές, 
λόγω της απουσίας νοσοκομείων και ιδρυμάτων 
περίθαλψης στην περιοχή, πραγματοποιούνταν 
είτε στο σπίτι του είτε στις οικίες των ασθενών 
του. Η αποδοχή, ο σεβασμός και η αγάπη προς 
το πρόσωπο του Τυπάλδου, αποδεικνύεται από 
τις ευχαριστήριες επιστολές που απέστειλαν οι 
συνάνθρωποί του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη 
και την εμπιστοσύνη τους προς αυτόν. 
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Η μελέτη τους είναι ιδιαίτερα σημαντική κα-
θώς αποκαλύπτονται σημαντικές λεπτομέρειες 
για τις χειρουργικές επεμβάσεις που επιχειρού-
σε, τη χρήση χειρουργικών εργαλείων και νέων 
ιατρικών μεθόδων, ακόμη και τις ιατρικές αμοι-
βές. Ασχολήθηκε επίσης επιτυχώς με περιπτώ-
σεις δυσουρίας και σχετικών παθήσεων για τη 
θεραπεία των οποίων η ουροσκοπία γινόταν δι-
αγνωστικά, αιμορροΐδες, παθήσεις της κοιλιακής 
χώρας, νεφρικά ενοχλήματα αλλά και παθολο-
γίες του ήπατος. Οι επιστημονικές του γνώσεις 
ωστόσο, δε σταματούν εδώ, καθώς ασχολείται 
με περιστατικά οφθαλμιατρικά, αλλά κυρίως χει-
ρουργικά όπως επεμβάσεις λιθοτριψίας, στην 
οποία διακρίθηκε, σε κύστεις, κατάγματα ή κα-
κώσεις οστών, φλεγμονές, για λιθίαση της ουρο-
δόχου κύστεως. 

Επιπλέον, διαφαίνεται η αρμονική συνεργασία 
του με τους συναδέλφους του, η άμεση κινητο-
ποίηση και η συνέπειά του απέναντι στους κρα-
τικούς φορείς της εποχής κάθε φορά που ζητού-
σαν τη βοήθειά του, η φιλική συμπεριφορά και το 
ενδιαφέρον προς τους ασθενείς του. Τα παραπά-
νω έκαναν ιδιαίτερα γνωστό, άξιο εμπιστοσύνης 
και αγαπητό τον Τυπάλδο, τόσο στο χώρο της 
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ριοποίησής του.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Οι κύστεις παραθυρεοειδών είναι 
σπάνιες κυστικές βλάβες, που παρουσιάζονται ως 
μάζες τραχήλου ή (σπανιότερα) μεσοθωρακίου, συ-
νηθέστατα χωρίς άλλα συνοδά ειδικά συμπτώματα. 
Συνήθως είναι μη λειτουργικές και διαγιγνώσκονται 
τυχαία μετά από εκτομή για υποτιθέμενο κυστικό 
όζο θυρεοειδούς. Η προεγχειρητική διάγνωση μπο-
ρεί να τεθεί με τη μέτρηση της παραθορμόνης στο 
υγρό που αναρροφάται κατά την κατευθυνόμενη 
με υπερήχους FNA. H θεραπεία συνίσταται σε δια-
δερμική παρακέντηση και αναρρόφηση της κύστης 
(πιθανόν σε συνδυασμό με έγχυση σκληρυντικού πα-
ράγοντα) ή σε χειρουργική εκτομή, που ενδείκνυται 
σε συμπτωματικές ή λειτουργικές κύστεις, όταν η 
διάγνωση παραμένει ασαφής (ιδιαίτερα σε κύστεις 
του μεσοθωρακίου) ή για αισθητικούς λόγους (σε 
ευμεγέθεις ορατές κύστεις). Παρουσιάζουμε νεαρή 
ασθενή με κύστη παραθυρεοειδούς που διαγνώσθη-
κε τυχαία. Με την ευκαιρία γίνεται και μία σύντομη 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Parathyroid gland cyst

Case report and review

of the literature

G.A. Kassaras,1 Chr. Nissotakis,1

J. Spiridakis,1 G. Toloumis,2

K. Dritsakos,3 G.H. Sakorafas1

12nd Department of Surgery, 2Department of 
Endocrinology, 3Pathology, 251 Hellenic Air Force 
Hospital of Athens, Athens, Greece

ABSTRACT  Parathyroid gland cysts (PGCs) are rare 
cystic lesions, presenting as neck or (more rarely) 
mediastinal masses, most often without associated 
specific symptoms. They are usually nonfunctioning. 
Most often, PGCs are incidentally diagnosed follow-
ing resection for a presumably thyroid cystic nodule. 
Preoperative diagnosis may be confirmed by measur-
ing PTH levels in the aspirates following ultrasound-
guided FNA. Management options include percutane-
ous aspiration (potentially with the use of chemical 
sclerozing agents) and surgical resection, which is 
indicated in the presence of symptoms, in functioning 
PGCs, when diagnosis remains unclear (especially in 
mediastinal PGCs) or for cosmetic reasons (in large 
visible PGCs). We present a young patient with an in-
cidentally diagnosed PGCs and the relevant literature 
is briefly reviewed.
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Οι κύστεις των παραθυρεοειδών αδένων απο-
τελούν σπάνια, καλοήθη και δύσκολα αναγνωρί-
σιμη αιτία τραχηλικής διόγκωσης. Η επίπτωση 
της νόσου κυμαίνεται στις διάφορες σειρές από 
0,08–3,4% όλων των χειρουργικών παθήσεων 
θυρεοειδούς-παραθυρεοειδών. Στην παγκόσμια 
βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί περίπου 300 πε-
ριστατικά.1 Το μέγεθός τους μπορεί να φθάσει 
τα 15 cm. Η κύστη παραθυρεοειδούς περιγρά-
φηκε για πρώτη φορά από το Σουηδό ανατόμο 
Sandstrom το 1880, ενώ η πρώτη επιτυχής χει-
ρουργική αφαίρεση περιγράφηκε από το Βέλγο 
χειρουργό Goris το 1905.1

Λόγω της σπανιότητας της νόσου, παρουσιά-
ζεται ασθενής με κύστη παραθυρεοειδούς αδέ-
να και γίνεται σύντομη ανασκόπηση της βιβλιο-
γραφίας.

Περιγραφή περιπτώσεως

Γυναίκα 32 ετών υποβλήθηκε σε προγραμματισμέ-
νη επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής, λόγω πολυο-
ζώδους βρογχοκήλης. Από το ατομικό και οικογενει-
ακό ιστορικό της ασθενούς δε διαπιστώθηκε κάτι το 
παθολογικό. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθη-
κε η ύπαρξη ψηλαφητού όζου στον αριστερό λοβό 
του θυρεοειδούς. Κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο, 
η ασθενής ήταν ευθυρεοειδική με φυσιολογικές τιμές 
ασβεστίου και παραθορμόνης [Ca ορού: 9,30 mg/dL, 
PTH: 51 pg/mL (10–65 pg/mL)]. Στο υπερηχογράφημα 
θυρεοειδούς διαπιστώθηκε η ύπαρξη τουλάχιστον 
τριών συμπαγών όζων εκ των οποίων ο μεγαλύτε-
ρος στον κάτω πόλο του αριστερού λοβού. Ο εν λό-
γω όζος στο σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς ήταν 
ψυχρός. Παρατηρήθηκε επίσης η ύπαρξη κυστικού 
όζου διαμέτρου 2,4 cm στην οπίσθια επιφάνεια του 
κάτω πόλου του αριστερού λοβού. Το μέγεθος του 
εν λόγω κυστικού όζου αυξήθηκε πρόσφατα (σε σύ-
γκριση με προηγούμενο υπερηχογράφημα), παρά το 
ότι η ασθενής ήταν υπό αγωγή με νατριούχο λεβοθυ-
ροξίνη (Τ4) (εικ. 1).

Η ασθενής υποβλήθηκε σε επέμβαση ολικής θυ-
ρεοειδεκτομής για την αντιμετώπιση της πολυοζώ-
δους βρογχοκήλης. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης 
διαπιστώθηκε ότι ο κυστικός όζος βρισκόταν στην 
οπίσθια επιφάνεια του κάτω πόλου του αριστερού 
λοβού, καταδυόμενος στη αριστερά πλάγια τραχηλι-
κή χώρα, σε επαφή με τον οισοφάγο τον οποίο απω-
θούσε, χωρίς να υπάρχει σαφής διαχωρισμός του 

εν λόγω μορφώματος από το υπόλοιπο θυρεοειδικό 
παρέγχυμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια 
της επέμβασης δεν αναγνωρίστηκε ο αριστερός κά-
τω παραθυρεοειδής αδένας.

Η μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς ήταν ομα-
λή.

Η ιστολογική εξέταση έδειξε αλλοιώσεις πολυο-
ζώδους υπερπλασίας του θυρεοειδούς αδένα, ενώ ο 
παραπάνω περιγραφείς κυστικός όζος στην οπίσθια 
επιφάνεια του κάτω πόλου του αριστερού λοβού 
αφορούσε σε κύστη παραθυρεοειδούς αδένα (μέγι-
στη διάμετρος 2,4 cm). Η κύστη αποτελούνταν από 
τοίχωμα ινώδους συνδετικού ιστού επαλειφόμενο 
από μονόστιβο ή κατά τόπους πολύστιβο (σειρές 
των 2–3 κυβικών κυττάρων, με αμφίφιλο πρωτόπλα-
σμα). Υπήρχαν πολλαπλές εστίες από αξιόλογο πο-
σό υπερπλαστικού παραθυρεοειδικού ιστού (διαυγή 
κύτταρα) με τυπικό στρώμα-αγγεία. Επίσης, υπήρ-
χαν νησίδες λείων μυϊκών ινών, χωρίς δυσπλαστικές 
αλλοιώσεις. 

Συζήτηση

Οι κύστεις των παραθυρεοειδών αδένων εί-
ναι μία σπάνια κλινική οντότητα.2–4 Συχνότερη 
εντόπισή τους είναι οι κάτω παραθυρεοειδείς 
αδένες, ενώ σπάνια (στο 10% των περιπτώσε-
ων) μπορεί να εμφανισθούν στο μεσοθωράκιο. 
Παρά το ότι η διάγνωσή τους είναι εξαιρετικά 
σπάνια προεγχειρητικά, στο νεκροτομικό υλικό 
αποτελούν αρκετά συνηθισμένο εύρημα (επί-
πτωση 40–50%).2 Η διάγνωση συνήθως τίθεται 

Εικόνα 1. Προεγχειρητικό υπερηχογράφημα όπου απεικονίζεται το κυστικό 
μόρφωμα που εκ των υστέρων διαγνώσθηκε (με τη βοήθεια της ιστολογικής 
εξέτασης) ως κύστη παραθυρεοειδούς αδένα
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τυχαία κατά την ιστολογική εξέταση του παρα-
σκευάσματος που έχει αφαιρεθεί με άλλη ένδει-
ξη (π.χ. πολυοζώδης βρογχοκήλη, όζος θυρεο-
ειδούς κ.λπ.). Οι κύστεις των παραθυρεοειδών 
αδένων μπορεί να είναι λειτουργικές (<10%) ή 
μη λειτουργικές, ανάλογα αν συνοδεύονται ή 
όχι από αύξηση των επιπέδων παραθορμόνης 
ορού. Οι κύστεις των παραθυρεοειδών μπο-
ρεί να εμφανισθούν ως υπόλειμμα της 3ης/4ης 
βραγχιακής σχισμής ή μπορεί να αναπτυχθούν 
ως αποτέλεσμα εκφύλισης των αδενωμάτων 
παραθυρεοειδούς ή, τέλος, λόγω συγχώνευσης 
μικροκυστών σε φυσιολογικούς παραθυρεοει-
δείς αδένες προς δημιουργία ενός μονήρους κυ-
στικού σχηματισμού.

Συνήθως οι κύστεις παραθυρεοειδών είναι 
ασυμπτωματικές και μπορεί να ανακαλυφθούν 
τυχαία ως κυστικό μόρφωμα τραχήλου ή σπα-
νιότερα μεσοθωρακίου, συνήθως μετά από 
υπερηχογραφικό έλεγχο που συχνά γίνεται για 
άλλο λόγο (π.χ. έλεγχο καρωτίδων ή θυρεοει-
δούς).5,6 Εξαιρετικά σπάνια μπορεί να παρατη-
ρηθούν συμπτώματα από πίεση των παρακει-
μένων οργάνων όπως πόνος, δυσφαγία, οδυ-
νοφαγία, δύσπνοια και βράγχος φωνής. Ειδικά, 
στις λειτουργικές κύστεις μπορεί να παρατη-
ρηθούν οι κλινικές εκδηλώσεις του υπερπαρα-
θυρεοειδισμού (από τους νεφρούς, το ΚΝΣ, το 
μυοσκελετικό, το γαστρεντερικό και το καρδι-
αγγειακό σύστημα). Έχει περιγραφεί ακόμα και 
οξεία υπερπαραθυρεοειδική κρίση με σύγχυση 
και κώμα. 

Ο συνήθης διαγνωστικός προεγχειρητικός 
έλεγχος (κλινική εξέταση, μέτρηση ασβεστίου 
και φωσφόρου ορού, απεικονιστικός έλεγχος 
κυρίως με τη βοήθεια του υπερηχογραφήματος 
και σπανιότερα του σπινθηρογραφήματος και 
σπάνια σε εξαιρετικά επιλεγμένες περιπτώσεις 
με αξονική τομογραφία) σπάνια θέτει τη διά-
γνωση. Ιδιαίτερα χρήσιμο διαγνωστικό βοήθη-
μα είναι η παρακέντηση με λεπτή βελόνη (FNA) 
που αποδίδει διαυγές, καθαρό και υδατώδες 
υγρό, σε αντίθεση με το κίτρινο προς καφέ ή 
αιματηρό υγρό της θυρεοειδικής κύστης και το 
κιτρινωπό και κολλώδες υγρό των βραγχιακών 
κύστεων. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η μέτρηση της 
παραθορμόνης στο υγρό που αναρροφάται με 

την FNA. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρού-
νται αυξημένα επίπεδα PTH (μη λειτουργικές: 
6–416 pg/mL, λειτουργικές: 2000–6000 pg/mL) 
σε σχέση με την PTH του ορού. Η κυτταρολο-
γική εξέταση του υγρού της FNA δε βοηθά στη 
διάγνωση.

Οι κύστεις παραθυρεοειδών έχουν καλοήθη 
βιολογική συμπεριφορά. Στη βιβλιογραφία έχει 
περιγραφεί μόνο μια περίπτωση κακοήθους 
εξαλλαγής.3 Η διαφοροδιάγνωση περιλαμβά-
νει τις κύστεις του θυρεογλωσσικού πόρου, τις 
βραγχιακές κύστεις, το αδένωμα ή τις κύστεις 
του θυρεοειδούς και τον καρκίνο παραθυρε-
οειδών. Η θεραπεία συνίσταται στη χειρουρ-
γική εκτομή (με την ανοικτή κλασική μέθοδο ή 
με υποβοηθούμενη με video εκτομή).7,8 Η χει-
ρουργική εκτομή ενδείκνυται ιδιαίτερα για τις 
συμπτωματικές ή τις λειτουργικές κύστεις. 
Συνηθέστατα η εκτομή μπορεί να γίνει μέσω 
τραχηλικής τομής, ενώ πολύ σπανιότερα οι κύ-
στεις του μεσοθωρακίου μπορεί να αφαιρεθούν 
με στερνοτομή ή θωρακοτομή ή θωρακοσκο-
πικά. Μακροσκοπικά παρουσιάζεται ως μονό-
χωρη κύστη με λευκόφαιο λεπτό ημιδιαφανές 
τοίχωμα και κατά περιπτώσεις με εστίες υπο-
κίτρινου ιστού (παραθυρεοειδικό παρέγχυμα). 
Περιέχεται διαυγές ορώδες υγρό, σπάνια αι-
μορραγικής όψης και πλούσιο σε PTH. Η ιστο-
λογική εξέταση επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Το 
τοίχωμα της κύστης αποτελείται από ινώδη 
συνδετικό ιστό (με άλλοτε άλλη συμμετοχή λι-
πώδους ιστού) που επαλείφεται από μονόστι-
βο, κυβικό ή κυλινδρικό επιθήλιο με πρωτόπλα-
σμα διαυγές (πλούσιο σε γλυκαγόνο) ή αμφίφι-
λο. Η διάγνωση βασίζεται στην ύπαρξη εγκλω-
βισμένων νησίδων τυπικού παραθυρεοειδικού 
ιστού. Σπανιότερα συνυπάρχουν λείες μυϊκές 
ίνες ή νησίδες θύμου αδένα. H παρακέντηση 
και κένωση της κύστης (συνήθως υπό υπερη-
χογραφική καθοδήγηση), με ή χωρίς την έγχυση 
σκληρυντικών ουσιών (όπως η τετρακυκλίνη) 
αποτελεί εναλλακτική και ελάχιστα επεμβατική 
μέθοδο θεραπείας, που όμως συνοδεύεται δυ-
νητικά από επιπλοκές όπως άλγος τραχήλου, 
νευροτοξικότητα και παράλυση του παλίνδρο-
μου λαρυγγικού νεύρου.7
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Ο μαγγανισμός είναι μια εξωπυραμιδι-
κή διαταραχή που διαφέρει από τη νόσο Parkinson 
και εισβάλλει με διαταραχές της βάδισης, «βάδισμα 
πετεινού», βραδυκινησία, μικρογραφία και υπομι-
μία. Παρουσιάζουμε ένα περιστατικό ενός ηλεκ-
τροσυγκολλητή με αστάθεια και πτώσεις. Η νευρο-
λογική εξέταση αποκάλυψε την αμφοτερόπλευρη 
βραδυκινησία, την υπομιμία και τα συμμετρικά και 
αμφοτερόπλευρα αυξημένα εν τω βάθει τενόντια 
αντανακλαστικά. Η συγκέντρωση μετάλλων στο 
αίμα ήταν φυσιολογική. Το ΕΝΥ ήταν φυσιολογικό 
ενώ η κυτταρολογική εξέταση ήταν αρνητική για 
κακοήθεια. Το ΗΕΓ, το ΗΜΓ και το ΗΝΓ ήταν φυ-
σιολογικά. Οι εικόνες υπό ακολουθία T1W της μα-
γνητικής τομογραφίας εγκεφάλου ανέδειξαν συμ-
μετρικά αυξημένο σήμα στους φακοειδείς πυρήνες, 
ενώ οι εικόνες υπό ακολουθία πρωτονίων επίσης 
ανέδειξαν αυξημένο σήμα στους κερκοφόρους πυ-
ρήνες και το μεσεγκέφαλο. Η διάγνωση του μαγγα-
νισμού τέθηκε από το επαγγελματικό ιστορικό, την 
κλινική εικόνα, το αμφοτερόπλευρο και συμμετρι-
κά αυξημένης έντασης σήμα στις ακολουθίες Τ1 της 
μαγνητικής τομογραφίας στην ωχρά σφαίρα και 
στο μεσεγκέφαλο, καθώς και από τα αρνητικά ευ-
ρήματα τόσο στην υπολογιστική τομογραφία (CT) 
εγκεφάλου όσο και στις υπό ακολουθία T2 εικόνες 
της μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου.

Occupational exposure

to manganese

and neurological

sequelae

I.D. Chatzidakis, G. Cheilakos, P. Karakasis,
P. Kostaras, M. Maltezou

Neurology Clinic, 1st IKA Hospital, Melissia, Athens, 
Greece

ABSTRACT  Manganism is an extrapyramidal disorder 
that differs from Parkinson’s disease, and is presented 
with gait disturbance, “cock walk”, bradykinesia, mi-
crographia and hypomimia. We present a case of a 
welder with postural instability and drop attacks. The 
neurological examination revealed bilateral bradyki-
nesia, hypomimia and symmetrically and bilaterally 
exaggerated deep tendon reflexes. The routine labora-
tory investigations were normal, but the LDH was four 
times the highest normal value. The concentrations of 
metals in blood were normal. Τhe CSF examination 
was normal and the cytologic examination was nega-
tive for malignancy. The EEG, EMG and NC were 
normal. T1W-weighted images of brain MRI revealed 
a symmetrically increased signal on the lentiform nu-
clei; proton density weighted images also revealed an 
increased signal at the caudate nuclei and the mid-
brain. The diagnosis of manganism was confirmed 
by the occupational history, the clinical presentation, 
the bilateral and symmetrically hyperintense signal on 
T1-weighted images of MRI at corpus pallidum and 
midbrain; also by the negative findings on the CT and 
the T2-MRI images. 
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Ο μαγγανισμός (η χρόνια τοξίκωση με μαγγά-
νιο συνήθως εξαιτίας επαγγελματικής έκθεσης), 
είναι μια εξωπυραμιδική συνδρομή που διαφέρει 
από τη νόσο του Parkinson.1,2 Προσβάλλει κυρί-
ως μεταλλωρύχους και ηλεκτροσυγκολλητές. Η 
κλινική εικόνα αρχίζει με μη ειδικά συμπτώματα, 
μερικές φορές ψυχιατρικής φύσεως, διαταραχές 
συμπεριφοράς και διάθεσης, αίσθημα κόπωσης, 
διαταραχή ύπνου (γνωστά στο παρελθόν ως 
locura manganica), και στη συνέχεια εμφανίζονται 
εξωπυραμιδικά συμπτώματα, όπως αστάθεια 
βάδισης (ιδιαίτερα κατά τη στροφή και τη βάδιση 
προς τα πίσω), το χαρακτηριστικό «βάδισμα του 
πετεινού», βραδυκινησία, μικρογραφία, υπομιμία, 
καθώς και δυστονία ιδιαίτερα των κάτω άκρων.3–5 
Η θεραπεία με ντοπαμίνη και ντοπαμινεργικούς 
αγωνιστές δεν είναι αποτελεσματική.6–8 Ως προς 
τις νευροαπεικονιστικές εξετάσεις, η μαγνητική 
τομογραφία του εγκεφάλου αναδεικνύει στην Τ1 
ακολουθία ένα χαρακτηριστικό και αμφοτερό-
πλευρα αυξημένο σήμα στην ωχρά σφαίρα και 
στα υπόλοιπα βασικά γάγγλια, καθώς επίσης 
και στη μέλαινα ουσία.1,4,9–13 Περιγράφουμε ένα 
περιστατικό μαγγανισμού που ξεκίνησε με πτώ-
σεις και η διάγνωση ετέθη από το επαγγελματικό 
ιστορικό έκθεσης στο μαγγάνιο, την κλινική εικό-
να και τα ευρήματα από τις νευροαπεικονιστικές 
εξετάσεις.

Περιγραφή περιπτώσεως

Άνδρας ηλικίας 51 ετών, βαρύς καπνιστής, που ερ-
γαζόταν επί μακρόν ως ηλεκτροσυγκολλητής στη ναυ-
πηγοεπισκευαστική ζώνη, και που δε χρησιμοποιούσε 
προσωπίδα αν και προστάτευε τους οφθαλμούς του 
με ειδικά γυαλιά, προσήλθε στην κλινική μας αιτιώμε-
νος αστάθεια βάδισης και πτώσεις από οκταμήνου, 
χωρίς απώλεια συνείδησης με συνέπεια τη διακοπή 
της εργασίας του.

Από τη νευρολογική εξέταση διεπιστώθησαν τα κά-
τωθι: υπομιμία προσώπου, τα εν τω βάθει τενόντια 
αντανακλαστικά συμμετρικά και αμφοτερόπλευρα αυ-
ξημένα, σημείο Babinski δεξιά, ενώ αριστερά υπήρχε 
τάση προς έκταση του μεγάλου δακτύλου ακολουθού-
μενη από ριπιδοειδή έκταση των υπόλοιπων δακτύ-
λων, θετική δοκιμασία Romberg. Η έγερση από την 
καθήμενη θέση ήταν δυσχερής και υπήρχε αμφοτερό-
πλευρη βραδυκινησία άνω και κάτω άκρων. Υπήρχε 
επίσης διαταραχή της βάδισης κατά τη στροφή (πά-
γωμα). Η βαθμολογία της κλίμακας Unified Parkinson’s 

Disease Rating Scale (UPDRS) ήταν 14, ενώ η βαθμολο-
γία του Mini Mental State Examination ήταν 29/30.

Οι συνήθεις εργαστηριακές εξετάσεις, περιλαμβα-
νομένων της γενικής αίματος, του ελέγχου πηκτικότη-
τας και των καρκινικών δεικτών ήταν φυσιολογικές – ο 
έλεγχος για HBV-HIV ήταν αρνητικός, αλλά η LDH ήταν 
εκσεσημασμένα αυξημένη περίπου τέσσερις φορές 
πάνω από την ανώτερη φυσιολογική τιμή (1502–1929 
IU/L, φυσιολογικές τιμές 200–460 IU/L). Η CRP ήταν 
επίσης παθολογικά αυξημένη (22,8–53,3 mg/L, φυσιο-
λογικές τιμές 0,00–5,00 mg/L). Ο έλεγχος θυρεοειδικής 
λειτουργίας ανέδειξε παθολογικά αυξημένη TSH (7,81 
U/mL, φυσιολογικές τιμές 0,30–5,00 U/mL), με τα anti-
TPO αντισώματα να είναι >103 IU/mL, τιμές συμβατές 
με αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα. Τα ANA ήταν θετικά 1:80. 
Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων ήταν 1,6 μg/L για το 
χρώμιο [Cr] (φυσιολογικές τιμές 0,4–19 μg/L), 2,9 μg/L 
για το νικέλιο [Ni] (φυσιολογικές τιμές <3,0 μg/L), 5,2 
μg/L για τον μόλυβδο [Pb] (φυσιολογικές τιμές <40 μg/
L), 0,2 μg/L για το μαγγάνιο [Mn] (φυσιολογικές τιμές 
<1,5 μg/L), 98,6 μg/L για το χαλκό [Cu] (φυσιολογικές 
τιμές 70–150 μg/L) και 63,1 μg/L για το ψευδάργυρο 
[Zn] (φυσιολογικές τιμές 70–120 μg/L). Ο ασθενής υπο-
βλήθηκε σε οσφυονωτιαία παρακέντηση, με το εγκε-
φαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) να είναι άχρουν και διαυγές, 
φυσιολογικής πίεσης, με 2 κύτταρα/mm,3 γλυκόζη 64 
mg/dL, λεύκωμα 26,40 mg/dL, LDH 54 U/L, ενώ η κυτ-
ταρολογική ΕΝΥ ήταν αρνητική για κακοήθεια.

Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ), το ηλεκτρομυ-
ογράφημα (ΗΜΓ) και το ηλεκτρονευρογράφημα (ΗΝΓ) 
των άνω και κάτω άκρων ήταν φυσιολογικά.

Η ακτινογραφία θώρακος έδειξε υπεραερισμό των 
πνευμόνων δίχως παθολογικές βλάβες, ενώ τα υπε-
ρηχογραφήματα άνω-κάτω κοιλίας και καρδιάς δεν 
έδειξαν παθολογικά ευρήματα. Η υπολογιστική τομο-
γραφία (CT) του εγκεφάλου δεν ανέδειξε παθολογικές 
βλάβες στα εγκεφαλικά ημισφαίρια και στις δομές του 
οπίσθιου κρανιακού βόθρου. Οι εικόνες της ακολουθί-
ας T1W της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) όμως απο-
κάλυψαν συμμετρικά αυξημένο σήμα στους φακοειδείς 
πυρήνες (εικ. 1), ενώ οι εικόνες της ακολουθίας πυκνό-
τητας πρωτονίων επίσης αποκάλυψαν αυξημένο σή-
μα στους κερκοφόρους πυρήνες και το μεσεγκέφαλο 
(εικόνες 2, 3).

Η υπολογιστική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας 
δεν αποκάλυψε καμία εστιακή βλάβη σε ήπαρ, σπλή-
να, πάγκρεας και νεφρούς, ούτε ελεύθερο περιτοναϊκό 
υγρό. Η υπολογιστική τομογραφία υψηλής ανάλυσης 
(HRCT) των πνευμόνων όμως αποκάλυψε έναν πνευ-
μονικό όζο μέγιστης διαμέτρου 15 mm στην κορυφή 
του δεξιού άνω λοβού. Ο όζος έφερε ακτινωτές προ-
σεκβολές προς τo περιβάλλον παρέγχυμα και πιθανώς 
γραμμική σύνδεση με τον υπεζωκότα – υπήρχε επίσης 
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ομόπλευρα και υποϋπεζωκοτικά ένα μικροοζίδιο με 
σαφή όρια.

Ο ασθενής παραπέμφθηκε στη Θωρα κοχειρου ργική 
Κλινική του Νοσοκομείου μας, όπου και νοσηλεύθηκε. 
Ο πνευμονικός όζος αφαιρέθηκε με σφηνοειδή εκτομή 
του δεξιού άνω λοβού. Η παθολογοανατομική έκθεση 
για το υπό μελέτη δείγμα ανέφερε ότι η μικροσκοπι-
κή εξέταση έδειξε μια νεκρωτική εστία στο πνευμονι-
κό παρέγχυμα χωρίς ένδειξη κακοήθειας ή φλεγμονής, 
ευρήματα συμβατά με το επαγγελματικό ιστορικό του 
ασθενούς.

Ο ασθενής έκτοτε παρακολουθείται τακτικά από 
την κλινική μας ως ασθενής εξωτερικών ιατρείων με 
την κατάστασή του να βελτιώνεται βραδέως και ατε-
λώς.

Συζήτηση

Αν και ο μαγγανισμός ομοιάζει κλινικά με τη νό-
σο του Parkinson εξαιτίας της παρουσίας γενικευ-
μένης βραδυκινησίας και δυσκαμψίας, διαφέρει 
χαρακτηριστικά από αυτήν στα εξής: (α) ο τρό-
μος ηρεμίας είναι κατά πολύ λιγότερο συχνός,3,4,6–8 
(β) υπάρχει σημαντική τάση για πτώση προς τα 

Εικόνα 1. Η μαγνητική τομογραφία υπό ακολουθία T1W αποκαλύπτει συμμε-
τρικό αυξημένης έντασης σήμα στους φακοειδείς πυρήνες

Εικόνα 2. Η μαγνητική τομογραφία υπό ακολουθία πυκνότητας πρωτονίων 
επίσης αποκαλύπτει αυξημένης έντασης σήμα στους κερκοφόρους πυρήνες 
και στον μεσεγκέφαλο (βλ. εικ. 3)

Εικόνα 3. Απεικόνιση από την ίδια μαγνητική τομογραφία υπό ακολουθία 
πυκνότητας πρωτονίων στο επίπεδο του μεσεγκεφάλου που αποκαλύπτει 
αυξημένης έντασης σήμα αμφοτερόπλευρα
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πίσω και υπάρχει συμμετρία στα εξωπυραμιδικά 
συμπτώματα,1,7,8 (γ) η L-ντόπα δεν επιτυγχάνει 
θεραπευτική ανταπόκριση6–8 και (δ) στην τομο-
γραφία εκπομπής φωτονίων (PET) με 6-[18F]-φθο-
ριοντόπα, η πρόσληψη της φθοριοντόπα στο ρα-
βδωτό σώμα είναι φυσιολογική, σε αντίθεση με τη 
νόσο του Parkinson, ενώ η μαγνητική τομογραφία 
εγκεφάλου αναδεικνύει παθολογικό σήμα σε αντί-
θεση με τη νόσο του Parkinson που είναι φυσιολο-
γική.1,11,12,14 Οι φυσιολογικές τιμές του μαγγανίου 
στο αίμα του ασθενούς, μαζί με τη συμμετρικά 
αυξημένη ένταση σήματος στα βασικά γάγγλια 
στις T1-εικόνες της μαγνητικής τομογραφίας, 
ήταν αναμενόμενες επειδή ο ασθενής είχε σταμα-
τήσει να εργάζεται ως ηλεκτροσυγκολλητής εδώ 
και οκτώ μήνες και ο χρόνος ημιζωής του μαγγα-
νίου στο αίμα είναι 10–42 ημέρες, ενώ ο χρόνος 
ημιζωής του μαγγανίου στον εγκέφαλο είναι κατά 
πολύ μεγαλύτερος, συνήθως 200 ημέρες ή και πα-
ραπάνω.9,12 Στις νευροαπεικονιστικές εξετάσεις 
μπορούμε να δούμε αυξημένης έντασης σήμα στις 
T1-εικόνες της μαγνητικής τομογραφίας στις ακό-
λουθες καταστάσεις: σε περιπτώσεις παθολογι-
κής εναπόθεσης ασβεστίου (σύνδρομο Fahr), σι-
δήρου (νόσος Hallervorden-Spatz), χαλκού (νόσος 
Wilson), στη νευροϊνωμάτωση και σε αιμορραγία 
του εγκεφάλου.1,9,12 Αλλά στην περίπτωση του 
συνδρόμου Fahr, το ασβέστιο προκαλεί την εμφά-
νιση υπέρπυκνων περιοχών στην υπολογιστική 
τομογραφία στις περιοχές εναπόθεσης, ενώ στη 
νόσο Hallervorden-Spatz εμφανίζεται στις Τ2 ακο-
λουθίες της μαγνητικής τομογραφίας το χαρα-
κτηριστικό εύρημα των «οφθαλμών της τίγρεως», 
δηλαδή της εμφάνισης χαρακτηριστικών δακτυλί-
ων χαμηλής έντασης σήματος, αμφοτερόπλευρα 
στην ωχρά σφαίρα –με το υψηλής έντασης σήμα 
κεντρικά των δακτυλίων αυτών– που οφείλεται 
σε γλοίωση, απώλεια νευρώνων και αύξηση της 

περιεκτικότητας σε νερό. Τη διάγνωση του χρό-
νιου μαγγανισμού, στην παρούσα περίπτωση 
επιβεβαιώνει ο συνδυασμός των αρνητικών ευ-
ρημάτων στην υπολογιστική τομογραφία και στις 
T2-εικόνες της μαγνητικής τομογραφίας, μαζί με 
το αμφοτερόπλευρα και συμμετρικά αυξημένης 
έντασης σήμα στις εικόνες ακολουθίας T1 στην 
ωχρά σφαίρα και στο μεσεγκέφαλο, το επαγγελ-
ματικό ιστορικό έκθεσης στο μαγγάνιο και η εξω-
πυραμιδική συνδρομή.

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται η χρήση χηλικών 
παραγόντων (χημικών ενώσεων που συμπλέκο-
νται και δεσμεύουν ιόντα μετάλλων), και συγκε-
κριμένα του CaNα2EDTA [ασβέστιο-δινάτριο άλας 
του αιθυλενοδιαμινοτετραοξικού οξέος], σε ορι-
σμένες περιπτώσεις οξέος μαγγανισμού (δηλαδή 
με οξεία εμφάνιση συμπτωμάτων) σε εργάτες 
ορυχείων μαγγανίου.5 Η χρήση του αυτή έχει νό-
ημα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες 
που το μαγγάνιο θα μπορούσε να προκαλέσει 
στην οξεία φάση της διαταραχής αυτής. Ο ασθε-
νής μας όμως ευρίσκετο σε χρόνια έκθεση (πά-
νω από 35 χρόνια) στο μαγγάνιο και προσήλθε 
στην κλινική μας οκτώ μήνες μετά την εμφάνιση 
των συμπτωμάτων και τη διακοπή της εργασί-
ας του. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο χρόνος ημιζωής 
του μαγγανίου στο ΚΝΣ είναι περί τις 200 ημέρες 
(<7 μήνες) και ότι οι βλάβες που έχουν συντελε-
στεί στο ΚΝΣ είναι μη αναστρέψιμες, τότε η χο-
ρήγηση χηλικού παράγοντα δε φαίνεται να βοη-
θά. Άλλωστε, στη βιβλιογραφία υπάρχει μία μόνο 
ευνοϊκή εργασία στην οποία αναφέρονται μεικτά 
αποτελέσματα από τη χορήγηση CaNα2EDTA σε 
επτά περιστατικά χρόνιου μαγγανισμού,15 ενώ 
επίσης μία μόνο φορά έχει χρησιμοποιηθεί το π-
αμινοσαλικυλικό ασβέστιο.16
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  H αντανακλαστική συμπαθητική δυ-
στροφία ή ατροφία Sudeck οφείλεται σε διαταραχή 
της λειτουργίας του συμπαθητικού νευρικού συστή-
ματος και τοπική φλεγμονή. Σχετίζεται με ριζίτιδα, 
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, νεοπλάσματα, 
αρθροσκόπηση και θρομβώσεις, αλλά ο συχνότε-
ρος εκλυτικός παράγοντας είναι το τραύμα του 
άκρου ή του αντίστοιχου περιφερικού νεύρου. Τα 
κύρια συμπτώματα είναι ο έντονος πόνος και τα 
οφειλόμενα σε δυσλειτουργία του αυτόνομου νευ-
ρικού συστήματος, όπως τοπικό οίδημα και αγγει-
οκινητικές διαταραχές. Περιγράφεται περίπτωση 
ασθενούς άνδρα ηλικίας 71 ετών, με ιστορικό ήπιας 
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, υπερουριχαιμίας, 
στεφανιαίας νόσου, υπερλιπιδαιμίας και αρτη-
ριακής υπέρτασης που παρουσίασε προ 4μήνου, 
μετά επαφή με γαλακτώδες υγρό φύλλων συκιάς 
έγκαυμα αριστεράς άκρας χειρός και ακολούθως 
έντονο οίδημα και άλγος. Αντιμετωπίστηκε με 
τοπικά σκευάσματα και κεφαλοσπορίνη από το 
στόμα. Κατόπιν εμφάνισε στο ίδιο χέρι έρπητα 
ζωστήρα και προοδευτική επιδείνωση του άκρου. 
Χορηγήθηκαν αντιβιoτικά και βηταμεθαζόνη καθώς 
και καλσιτονίνη για την αντιμετώπιση της τοπικής 
οστεοπόρωσης με αποτέλεσμα ύφεση των συμπτω-
μάτων. Το σπινθηρογράφημα οστών τριών φάσε-
ων με 99mTc με γ-camera επιβεβαίωσε τη διάγνωση 
της αντανακλαστικής συμπαθητικής δυστροφίας. 
Η εμφάνιση της αντανακλαστικής συμπαθητικής 
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ABSTRACT  Reflex sympathetic dystrophy or Sudeck’s 
atrophy is due to a disorder of the sympathetic nervous 
system and local inflammation. It is related to stroke, 
neoplasms, arthroscopesis and thrombosis, the 
most frequent inducing factor being trauma of the 
extremity or the nerve. Main symptoms are intense 
pain and those resulting from autonomous nervous 
system dysfunction, such as local edema and vascular 
disorders. We to present a case of reflex sympathetic 
dystrophy after exposure to fig tree leave sap. The 
case of a 71 year old male patient is described, with a 
history of mild chronic renal failure, hyperuricemia, 
coronary artery disease, hyperlipidemia and arterial 
hypertension who presented 4 months ago after 
exposure to fig tree leave sap with a burn in the left 
hand and thereafter intense edema and pain. Local 
drugs were administered and a cephalosporin orally. 
Later, herpes zoster infection developed in the affected 
hand and the extremity deteriorated. Antibiotics 
and betamethasone were administered as well as 
calcitonin for the management of local osteoporosis 
and symptoms improved. Three phase bone scanning 
with 99mTc with a γ-camera was compatible with 
the diagnosis of reflex sympathetic dystrophy. Reflex 
sympathetic dystrophy may appear after multiple 
causes, the main cause being trauma, even minimal in 
intensity. The patient described presented with reflex 
sympathetic dystrophy after exposure to fig’s leave sap 
and the subsequent herpes zoster. Reflex sympathetic 
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H αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία 
ή ατροφία Sudeck ή αλγοδυστροφία οφείλεται 
σε διαταραγμένη λειτουργία του συμπαθητικού 
νευρικού συστήματος και περιοχική φλεγμονή.1,2 
Συσχετίζεται με ριζίτιδες, αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια, νεοπλάσματα, αρθροσκόπηση και 
θρομβώσεις. Ο πιο συχνός εκλυτικός παράγο-
ντας όμως είναι το τραύμα και ο τραυματισμός 
περιφερικού νεύρου. Τα κύρια συμπτώματα της 
αντανακλαστικής συμπαθητικής δυστροφίας ή 
αλγοδυστροφίας είναι ο έντονος πόνος και συ-
μπτώματα που οφείλονται σε δυσλειτουργία 
του αυτόνομου νευρικού συστήματος, όπως 
τοπικό οίδημα και αγγειοκινητικές διαταραχές. 
Αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία έχει 
αναφερθεί από πολλά και ποικίλα αίτια.3–5 

Έχουν αναφερθεί λίγες περιπτώσεις εγκαύμα-
τος μετά επαφή με γαλακτώδες υγρό φύλλων 
συκιάς.6,7 Ωστόσο, η εμφάνιση αντανακλαστι-
κής συμπαθητικής δυστροφίας μετά έγκαυμα 
από επαφή με γαλακτώδες υγρό φύλλων συκιάς 

είναι ιδιαίτερα σπάνια. Περιγράφεται περίπτω-
ση ασθενούς που εμφάνισε αντανακλαστική συ-
μπαθητική δυστροφία μετά έγκαυμα από επα-
φή με γαλακτώδες υλικό από φύλλα συκιάς. 

Περιγραφή περιπτώσεως

Ασθενής, άνδρας ηλικίας 71 ετών, με ιστορικό ήπι-
ας χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, υπερουριχαιμίας, 
στεφανιαίας νόσου, υπερλιπιδαιμίας και αρτηριακής 
υπέρτασης υπό αγωγή με νιτρώδη, αποκλειστή δι-
αύλων ασβεστίου, ασπιρίνη, στατίνη και αλλοπου-
ρινόλη παρουσίασε προ 4μήνου, μετά επαφή με γα-
λακτώδες υγρό φύλλων συκιάς έγκαυμα αριστεράς 
άκρας χειρός και ακολούθως έντονο οίδημα και άλγος. 
Αντιμετωπίστηκε με τοπικά σκευάσματα και κεφαλο-
σπορίνη από το στόμα. Ακολούθως εμφάνισε στο ίδιο 
χέρι έρπητα ζωστήρα με αποτέλεσμα προοδευτική 
επιδείνωση του άκρου με οίδημα, θερμότητα, ερυθρό-
τητα, καυσαλγία, μειωμένη αισθητικότητα, μειωμένη 
κινητικότητα, έντονο τρόμο και αρθρίτιδα πηχεο-
καρπικής και μετακαρποφαλαγγικών αρθρώσεων με 
εντονότερη προσβολή των 1, 2 και 3 δακτύλων (εικ. 
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δυστροφίας προκαλείται από πληθώρα αιτιών με 
κύριο τον τραυματισμό, έστω και αν αυτός είναι 
πολύ μικρός σε βαρύτητα. Ο ασθενής ανέπτυξε το 
σύνδρομο μετά επαφή με γαλακτώδες υγρό φύλλων 
συκιάς και τον έρπητα ζωστήρα που ακολούθησε. 
Έχει αναφερθεί αντανακλαστική συμπαθητική 
δυστροφία μετά έγκαυμα όπως και μετά έρπητα 
ζωστήρα. Ωστόσο, η εμφάνιση του συνδρόμου με-
τά έγκαυμα από γαλακτώδες υγρό φύλλων συκιάς 
είναι ιδιαίτερα σπάνια. 

dystrophy after a burn injury has been described as 
well as after herpes zoster infection. However, the 
appearance of reflex sympathetic dystrophy after 
exposure to fig tree leave sap is extremely rare.
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1). Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε οίδημα 
μαλακών μορίων στις ποδοκνημικές που αποδόθηκε 
στον αποκλειστή ασβεστίου. Έγινε νευρολογική εκτί-
μηση στην οποία διαπιστώθηκε μειωμένη αισθητικό-
τητα στην περιοχή κατανομής του κερκιδικού νεύρου. 
Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε ΤΚΕ 68 mm/h, CRP 
7,52 mg/dL (ΦΤ<0,5 mg/dL) και αρνητικό ρευματοει-
δή παράγοντα. Ο ασθενής είχε ήπια χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια, κρεατινίνη 1,8 mg/dL (ΦΤ 0,5–1,1 mg/
dL), ουρία 76 mg/dL (ΦΤ 20–50 mg/dL) και ουρικό οξύ 
7,7 mg/dL (ΦΤ 3–6,5 mg/dL). Η ακτινογραφία άκρων 
χειρών έδειξε έντονη οστεοπενία στο προσβεβλη-
μένο χέρι (εικ. 2) και η μαγνητική τομογραφία (MRI) 
διάχυτη κυτταρίτιδα υποδορίου ιστού. Στην αξιολό-
γηση με MRI δε διαπιστώθηκαν οστικές αλλοιώσεις, 
ενώ η απεικόνιση των τενόντων ήταν φυσιολογική 
και διαπιστώθηκε διάχυτη κυτταρίτιδα στον υποδό-
ριο ιστό. Χορηγήθηκαν αντιβιοτικά και βηταμεθαζό-
νη IM με αποτέλεσμα ύφεση των συμπτωμάτων. Το 

σπινθηρογράφημα οστών τριών φάσεων με 99mTc με 
γ-camera επιβεβαίωσε τη διάγνωση της αντανακλα-
στικής συμπαθητικής δυστροφίας. ∆ιαπιστώθηκε μι-
κροκάκωση σκαφοειδούς οστού. Χορηγήθηκαν 48 mg 
methylprednisolone ημερησίως και καλσιτονίνη 200 IU 
δις ημερησίως ενδορρινικά για την αντιμετώπιση της 
τοπικής οστεοπενίας με περαιτέρω βελτίωση της κλι-
νικής εικόνας. Συστήθηκε ενεργητική κινησιοθεραπεία 
και φυσικοθεραπεία με δυναμικά ρεύματα αριστεράς 
άκρας χειρός.

Συζήτηση

Η αντανακλαστική συμπαθητική δυστρο-
φία ή ατροφία Sudeck’s ή σύμπλοκο περιοχι-
κό σύνδρομο πόνου τύπου Ι (complex regional 
pain syndrome type I) είναι χρόνια προοδευτική 
νόσος που χαρακτηρίζεται από έντονο άλγος, 
οίδημα και δερματικές αλλοιώσεις.1,2 ∆εν υπάρ-
χει αιτιολογική θεραπεία. Η ∆ιεθνής Ένωση 
για τη Μελέτη του Πόνου έχει κατατάξει το 
σύμπλοκο περιοχικό σύνδρομο πόνου σε δύο 
τύπους, τον τύπο Ι, γνωστό και ως αντανα-
κλαστική δυστροφία ή ατροφία Sudeck ή αλγο-
δυστροφία στον οποίο δεν υπάρχουν εμφανείς 
νευρικές βλάβες και τον τύπο ΙΙ, στον οποίο 
υπάρχουν εμφανείς νευρικές βλάβες.2 Η αιτία 
της αντανακλαστικής συμπαθητικής δυστρο-
φίας είναι άγνωστη. Εκλυτικοί παράγοντες εί-
ναι τραυματισμός και χειρουργική επέμβαση, 
αν και υπάρχουν επιβεβαιωμένες περιπτώσεις 
που το σύνδρομο εκδηλώθηκε χωρίς να υπάρ-
χει τραυματισμός. Το 1940 άρχισε να χρησιμο-
ποιείται ο όρος αντανακλαστική συμπαθητική 
δυστροφία με βάση τη θεωρία ότι στην παθο-
φυσιολογία του συνδρόμου συμμετέχει η υπερ-
δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού 
συστήματος.1 Η λανθασμένη χρήση του όρου 
καθώς και αμφιβολίες ως προς την υποκείμε-
νη παθοφυσιολογία, οδήγησαν στην ανάγκη 
για βελτίωση του ονόματος και του ορισμού 
του συνδρόμου. Το 1993, ειδικό συμπόσιο ερ-
γασίας που έγινε στο Orlando της Florida στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όρισε σαν 
ομπρέλα τον όρο σύμπλοκο περιοχικό σύνδρο-
μο πόνου με υπότυπο την αντανακλαστική συ-
μπαθητική δυστροφία.2

Εικόνα 1. Οίδημα και αρθρίτιδα αριστεράς άκρας χειρός

Εικόνα 2. Εικόνα διάχυτης οστεοπενίας αριστεράς άκρας χειρός
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Η παθοφυσιολογία της αντανακλαστικής 
συμπαθητικής δυστροφίας δεν είναι πλήρως 
κατανοητή. Η ενεργοποίηση και ευαισθητο-
ποίηση του κεντρικού νευρικού συστήματος 
είναι σημαντικές νευρολογικές διεργασίες που 
φαίνεται ότι συμμετέχουν στην επαγωγή και 
διατήρηση του συνδρόμου.8 Υπάρχουν σαφείς 
ενδείξεις ότι ο υποδοχέας του N-methyl-D-
aspartate (NMDA) συμμετέχει στην ευαισθητο-
ποίηση του κεντρικού νευρικού συστήματος.9 
Έχει επίσης διατυπωθεί η υπόθεση ότι αυξημέ-
να επίπεδα γλουταμικού στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα επάγουν τη διέγερση και ευαισθητο-
ποίηση του κεντρικού νευρικού συστήματος.8 
Επιπρόσθετα, υπάρχουν πειραματικές ενδεί-
ξεις ότι υπάρχουν υποδοχείς NMDA στα περι-
φερικά νεύρα.10 Ανοσιακές διεργασίες μπορεί 
να τροποποιούν τη φυσιολογία του κεντρικού 
νευρικού συστήματος και έχει διατυπωθεί η 
υπόθεση ότι τέτοιου τύπου διεργασίες μπορεί 
να συμβάλλουν στην εμφάνιση και διατήρηση 
της ευαισθητοποίησης του κεντρικού και πε-
ριφερικού νευρικού συστήματος.11,12 Η απε-
λευθέρωση κυτταροκινών μετά τραυματισμό 
και η εκσεσημασμένη νευρογενής φλεγμονή, 
ενεργοποίηση των κυττάρων της γλοίας, επα-
νοργάνωση του φλοιού και οξειδωτική βλάβη 
μπορεί να συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία 
της αντανακλαστικής συμπαθητικής δυστροφί-
ας.13,14

Η αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία 
μπορεί να παρατηρηθεί σε οιαδήποτε ηλικία, 
αλλά η μέση ηλικία κατά τη διάγνωση είναι τα 
42 έτη. Προσβάλλει και άνδρες και γυναίκες αλ-
λά οι γυναίκες προσβάλλονται συχνότερα. Οι 
ερευνητές εκτιμούν ότι 2–5% των ασθενών που 
υφίστανται τραυματισμό περιφερικού νεύρου 
και 13–70% αυτών με ημιπληγία θα εμφανίσουν 
αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία. Έχει 
επίσης διατυπωθεί η υπόθεση ότι ορισμένοι άν-
θρωποι μπορεί να είναι γενετικά προδιατεθειμέ-
νοι να εμφανίσουν αντανακλαστική συμπαθητι-
κή δυστροφία μετά από ασήμαντο ή φαινομε-
νικά ασήμαντο τραυματισμό. Τα συμπτώματα 
της αντανακλαστικής συμπαθητικής δυστροφί-
ας συνήθως εμφανίζονται κοντά στη θέση του 

τραυματισμού, είτε μείζονος είτε ελάσσονος, 
επεκτείνονται και πέραν αυτής της περιοχής 
και μπορεί να επεκταθούν σε όλο το σύστοι-
χο και καμιά φορά και στο ετερόπλευρο άκρο. 
Έχει περιγραφεί και προσβολή των οφθαλμών. 
Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι καύσος και 
άλγος. Ο ασθενής μπορεί επίσης να έχει μυϊκό 
σπασμό, τοπικό οίδημα, αυξημένη εφίδρωση, 
μεταβολές της θερμοκρασίας και του χρώμα-
τος του δέρματος, τοπική οστεοπόρωση, ευαι-
σθησία ή δυσκαμψία της άρθρωσης, άλγος και 
περιορισμό κατά την κίνηση, μεταβολές των 
ονύχων, ξηροδερμία και τελικά απόπτωση του 
δέρματος. Ο πόνος είναι συνεχής και μπορεί να 
επιδεινώνεται από συναισθηματική φόρτιση. 
Συχνά η κίνηση του άκρου είναι αδύνατη. 

Περιπτώσεις αντανακλαστικής συμπαθητικής 
δυστροφίας έχουν περιγραφεί οφειλόμενες σε 
πλήθος αίτια.3–5,15–18 Ωστόσο, είναι η πρώτη, 
σύμφωνα με τη μελέτη της προσιτής σε μας 
βιβλιογραφίας, περίπτωση αντανακλαστικής 
συμπαθητικής δυστροφίας που οφείλεται σε 
έγκαυμα μετά από επαφή με γαλακτώδες υγρό 
φύλλων συκιάς. Έχει αναφερθεί έγκαυμα μετά 
επαφή με γαλακτώδη χυμό φύλλων συκιάς6 και 
επίσης δερματίτιδα μετά εφαρμογή χυμού συ-
κιάς με σκοπό τη θεραπεία δερματίτιδας άγνω-
στης αιτιολογίας.7 Τα σύκα, οι καρποί της συκι-
άς –Ficus carica– περιέχουν πολυφαινόλες που 
έχουν ευεργετικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες και 
μπορεί να συμμετέχουν στην πρόληψη της καρ-
κινογένεσης όπως επίσης στην πρόληψη της 
αθηροσκλήρωσης, καθώς προλαμβάνουν την 
οξείδωση των λιποπρωτεϊνών.19 Ο χυμός των 
φύλλων και πράσινων κλαδιών της συκιάς περι-
έχει φουροκουμαρίνες που μπορεί να προκαλέ-
σουν έγκαυμα και φωτοδερματίτιδα.20 Ωστόσο, 
ο χυμός που περιέχεται στον καρπό, δηλαδή το 
σύκο, για άγνωστους λόγους δεν περιέχει φου-
ροκουμαρίνες και δε σχετίζεται με έγκαυμα ή 
φωτοδερματίτιδα. 

Για τη θεραπεία της αντανακλαστικής συμπα-
θητικής δυστροφίας χρησιμοποιούνται πολλά 
μέσα.8,9,10,21 Στα μέσα αυτά συμπεριλαμβάνο-
νται πολλά και ποικίλα φάρμακα, όπως αντι-
καταθλιπτικά, αντιφλεγμονώδη, συμπεριλαμ-
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βανομένων των κορτικοστεροειδών και των μη 
στεροειδών, διφωσφονικά, αγγειοδιασταλτικά, 
ανάλογα του GABA όπως η gabapentin και η 
pregabalin, α και β αδρενεργικοί αναστολείς και 
όλα τα οπιοειδή, η φυσικοθεραπεία στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται και σύγχρονες θεραπευ-
τικές μέθοδοι όπως η θεραπεία με καθρέπτες. 
Η φυσικοθεραπεία αποτελεί απαραίτητο στοι-
χείο της θεραπείας της αντανακλαστικής συ-
μπαθητικής δυστροφίας και υπάρχουν μελέτες 
που δείχνουν ότι έχει πολύ καλά αποτελέσμα-
τα. Χρησιμοποιούνται ακόμη τοπικά αναισθητι-
κά, η κεταμίνη και σε επίμονες περιπτώσεις η 
συμπαθεκτομή. Η βιταμίνη C μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για την πρόληψη της εμφάνισης του 
συνδρόμου.22 Για την αντιμετώπιση της τοπικής 
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οστεοπόρωσης που εμφανίζεται στην αντανα-
κλαστική συμπαθητική δυστροφία, αλλά και για 
την πρόληψη του συνδρόμου, χρησιμοποιείται 
με καλά αποτελέσματα η καλσιτονίνη.23,24

Η πρόγνωση της αντανακλαστικής συμπα-
θητικής δυστροφίας δεν είναι πάντοτε καλή, 
αλλά εάν οι θεραπευτικές προσπάθειες γίνουν 
έγκαιρα, το σύνδρομο μπορεί να τεθεί σε ύφε-
ση. Η αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία 
μπορεί να προκαλέσει μόνιμη αναπηρία αν δεν 
αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Πρέπει λοιπόν, ακόμα 
και μετά από τραυματισμούς ή νευρολογικές 
βλάβες από σπάνια αίτια, όπως το γαλακτώ-
δες υγρό φύλλων συκιάς, να τίθεται η υπόνοια 
αυτού του συνδρόμου για την καλύτερη δυνατή 
έκβαση των ασθενών.
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