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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Η μελατονίνη είναι μια μεθοξυϊνδό-
λη που συντίθεται στο κωνάριο. Η ορμόνη φαίνε-
ται ότι έχει πολλαπλές δράσεις στον οργανισμό. 
∆ρα σε όλα τα κύτταρα μέσω πολλών υποδοχέων, 
επιφανειακών και πυρηνικών. Σχετίζεται με την 
αναπαραγωγή στα ζώα αλλά και στον άνθρωπο. 
Φαίνεται ότι έχει ισχυρή αντιοξειδωτική και αντι-
καρκινική δράση. Συμβάλλει στην πρόληψη της 
εμφάνισης καρκίνου, αλλά μπορεί να συμμετέχει 
και στη φαρμακευτική αντιμετώπιση των νεοπλα-
σματικών νοσημάτων είτε συμπληρωματικά είτε 
συμβάλλοντας στην πρόληψη της εμφάνισης ανε-
πιθύμητων ενεργειών από τους φαρμακευτικούς 
παράγοντες που χρησιμοποιούνται για την αντιμε-
τώπιση του καρκίνου. Η μελατονίνη φαίνεται ότι 
έχει δράση στο ανοσοποιητικό σύστημα. Μπορεί 
να έχει ανοσοενισχυτική δράση. Η σχέση της με τη 
ρευματοειδή αρθρίτιδα δεν είναι διεξοδικά μελετη-
μένη και παραμένει αμφιλεγόμενη. Έχουν παρα-
τηρηθεί υψηλότερα νυκτερινά επίπεδα μελατονίνης 
σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Έχει ακόμη 
διατυπωθεί η υπόθεση ότι η κιρκάδια διακύμανση 
των συμπτωμάτων της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, 
κύρια έκφανση της οποίας είναι η πρωινή δυσκαμ-
ψία που οφείλεται στην αυξημένη έκκριση κυττα-
ροκινών κατά τη νύκτα και νωρίς το πρωί, μπορεί 
να σχετίζεται με τη νυκτερινή έκκριση της μελα-
τονίνης. Έχει ακόμη παρατηρηθεί ότι σε χώρες 
στη βόρεια Ευρώπη, όπου η συνολική έκκριση της 
μελατονίνης είναι μεγαλύτερη λόγω μεγαλύτερης 
διάρκειας της νύκτας, τα επίπεδα του παράγοντα 
νέκρωσης των όγκων-α είναι υψηλότερα και αυτό 
μπορεί να σχετίζεται με τη βαρύτητα της νόσου. Η 

Melatonin

and rheumatoid

arthritis

P. Athanassiou,1 I. Kostoglou-Athanassiou2

1Department of Rheumatology, “St. Paul’s” General 
Hospital of Thessaloniki, Thessaloniki, 2Department of 
Endocrinology, “Korgialenio-Mpenakio” General Hos-
pital of Athens, Athens, Greece

ABSTRACT  Melatonin is a methoxyindole synthesized 
within the pineal gland. It is considered to be involved 
in the adaptation of the organism to the light-dark 
cycle of the environment and in the regulation of bio-
logical rhythms. The hormone influences the neuro-
endocrine axis and has been shown to affect anterior 
and posterior pituitary function. It readily alters cellu-
lar physiology by neutralizing free radicals. Because of 
its ability to bind receptors in the cell nucleus, melato-
nin has ready access to the genome where it influences 
gene regulation. Melatonin has been reported to signal 
the blood forming system in the bone marrow. A se-
ries of in vitro and in vivo studies have implied that 
melatonin may have an oncostatic action and may be 
involved in the protection of the organism from the 
development of cancer. In cancer cell cultures in vitro 
melatonin has been shown to have a growth inhibitory 
action while from in vivo studies in animals it has been 
shown that melatonin may assist in the prevention of 
carcinogenesis. In view of its known lack of toxicity 
and side effects there are efforts to use melatonin in 
cancer therapy, in combination with other therapeutic 
agents. It appears that melatonin acts on the immune 
system and may have an immunoenhancing action. 
The relationship of melatonin with the immune sys-
tem has not been thoroughly investigated and appears 
to be contradictory. Higher nocturnal melatonin levels 
have been reported in rheumatoid arthritis patients. 
It has been suggested that morning stiffness, which is 
related to the increased cytokine secretion observed in 
early morning, may be related to the nocturnal mela-
tonin secretion. It has been observed that in northern 
European countries, where the total melatonin secre-
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1. Εισαγωγή

Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που συντίθεται 
στο κωνάριο. Σήμερα γίνεται όλο και περισσό-
τερο αντιληπτή η πλειοτρόπος δράση της μελα-
τονίνης.1 Η ορμόνη συμμετέχει στη ρύθμιση των 
βιολογικών ρυθμών και έχει ογκοστατική δράση. 
Έχει καταστεί σαφές ότι η μελατονίνη έχει ανο-
σορρυθμιστική δράση. Πολλαπλές μελέτες έδει-
ξαν ότι η μελατονίνη συμμετέχει στη ρύθμιση της 
άνοσης απόκρισης και ειδικότερα ότι έχει ανο-
σοενισχυτική δράση. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα 
είναι νόσος στην παθοφυσιολογία της οποίας 
συμμετέχει η αυτοανοσία. Η νόσος χαρακτηρίζε-
ται από ρυθμική εκδήλωση των συμπτωμάτων 
της και ειδικότερα από τη ρυθμική εκδήλωση 
της πρωινής δυσκαμψίας. Η πρωινή δυσκαμψία 
είναι τόσο χαρακτηριστική της νόσου που είναι 
ένα από τα κριτήριά της. Λόγω της ανοσοενισχυ-
τικής δράσης της μελατονίνης και της κιρκάδιας 
διακύμανσης της έκκρισής της διερευνήθηκε η 
συμμετοχή της μελατονίνης στην παθοφυσιο-
λογία και τις εκδηλώσεις της ρευματοειδούς αρ-

θρίτιδας. Λόγω της αντιοξειδωτικής δράσης της 
μελατονίνης διερευνήθηκε επίσης η επίδραση της 
ορμόνης σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. 

2. Μελατονίνη

Η μελατονίνη είναι μια μεθοξυϊνδόλη, που πα-
ράγεται από τα κύτταρα του κωναρίου, τα κω-
ναριοκύτταρα. Το κωνάριο συμμετέχει σε πολλα-
πλές λειτουργίες του οργανισμού μέσω έκκρισης 
της ορμόνης μελατονίνης, που χαρακτηρίζεται 
από λειτουργική πλειοτροπία.1,2 Τα κύτταρα του 
κωναρίου δέχονται άμεση επίδραση των εναλλα-
γών φωτός-σκότους του περιβάλλοντος, μέσω 
της νεύρωσής τους στην οποία συμμετέχει το 
σύστημα ινών της οπτικής οδού. Έτσι, το κωνά-
ριο αποτελεί το δέκτη των εναλλαγών αυτών στο 
νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Η μελατονίνη 
συντίθεται από την τρυπτοφάνη στα παρεγχυ-
ματικά κύτταρα του κωναρίου, τα κωναριοκύτ-
ταρα. Η έκκριση της αρχίζει όταν υπάρχει σκοτά-
δι και είναι μεγάλη κατά τη διάρκεια της νύκτας.3 
Το αντίθετο συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ημέ-

Corresponding author: P. Athanassiou, 161 Ethnikis Adi-
staseos street, GR-551 34 Thessaloniki, Greece
e mail: pathanassiou@yahoo.gr

Key words Μelatonin, rheumatoid arthritis, immune 
system, immunoenhancing action, immunomodulatory 
action, antioxidant action.

Αλληλογραφία: Π. Αθανασίου, Εθνικής Αντιστάσεως 161, 
551 34 Θεσσαλονίκη
e mail: pathanassiou@yahoo.gr

Λέξεις ευρετηρίου Μελατονίνη, ρευματοειδής αρ-
θρίτιδα, ανοσοποιητικό σύστημα, ανοσοενισχυτική 
δράση, ανοσοτροποποιητική δράση, αντιοξειδωτική 
δράση.

tion may be increased due to the increased duration 
of the night, tumor necrosis factor-α levels are higher 
and this may be related to the severity of the disease. 
Melatonin has been administered to rheumatoid ar-
thritis patients and it was found that it exhibits an 
antioxidant action in these patients as well, no effect 
being observed in the clinical course of the disease. 
It appears that the contribution of melatonin to the 
pathophysiology of rheumatoid arthritis and its effect 
on rheumatoid arthritis patients need to be further in-
vestigated. 

μελατονίνη χορηγήθηκε σε ασθενείς με ρευματοει-
δή αρθρίτιδα σαν συμπληρωματική θεραπεία και 
διαπιστώθηκε ότι και στους ασθενείς αυτούς η με-
λατονίνη έχει αντιοξειδωτική δράση, χωρίς ωστόσο 
να παρατηρηθεί βελτίωση των συμπτωμάτων της 
νόσου. Φαίνεται ότι η συμβολή της μελατονίνης στην 
παθοφυσιολογία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και 
η επίδραση της μελατονίνης σε ασθενείς με ρευμα-
τοειδή αρθρίτιδα χρήζουν περαιτέρω μελέτης.
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ρας. Ο ρυθμός της είναι από τους πιο σταθερούς 
που υπάρχουν, εξακολουθεί δε να παραμένει και 
όταν λείπουν περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Η έκ-
κριση της μελατονίνης είναι μικρή κατά τη γέννη-
ση και αυξάνεται σημαντικά μέχρι την ηλικία των 
3–5 ετών. Από την ηλικία των 6 ετών και μετά τα 
νυκτερινά της επίπεδα ελαττώνονται βαθμιαία.4 
Η εμφάνιση της εφηβείας δεν είναι αποτέλεσμα 
ελαττωμένης έκκρισης της μελατονίνης.5,6 Τα επί-
πεδα της μελατονίνης που παρατηρούνται στην 
ενήλικο ζωή εμφανίζονται τη δεύτερη δεκαετία 
της ζωής, διατηρούνται μέχρι την τέταρτη δεκα-
ετία και κατόπιν σταδιακά ελαττώνονται, μέχρις 
ότου, κατά το γήρας, παρατηρούνται πολύ χα-
μηλά επίπεδα της ορμόνης. 

Υποδοχείς της μελατονίνης έχουν ανιχνευθεί 
στην επιφάνεια αλλά και στον πυρήνα των κυτ-
τάρων.7–9 Άλλες από τις δράσεις της επάγονται 
μέσω των επιφανειακών και άλλες μέσω των πυ-
ρηνικών υποδοχέων. Στον άνθρωπο, υποδοχείς 
έχουν ανιχνευθεί στον υπερχιασματικό πυρήνα 
του υποθαλάμου και στην πρόσθια υπόφυση, 
ενώ η περιοχή pars tuberalis της υπόφυσης δεν 
φαίνεται να εμφανίζει υποδοχείς στους περισσό-
τερους από τους λίγους ανθρώπους όπου μελε-
τήθηκε. Η μελατονίνη έχει ανιχνευθεί σε υψηλή 
συγκέντρωση στο αρθρικό υγρό ασθενών με ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα και υποδοχείς της μελατονί-
νης έχουν βρεθεί στα μακροφάγα του αρθρικού 
υμένα.10

Το κωνάριο περιγράφηκε στην αρχαιότητα 
από τον Ηρόφιλο (325–280 π.Χ.), ιατρό και ανα-
τόμο από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου,11 που 
πίστευε ότι η επίφυση ήταν η βαλβίδα που ρύθ-
μιζε τη ροή του πνεύματος από την τρίτη στην 
τέταρτη κοιλία του εγκεφάλου. Ο Γάλλος φιλό-
σοφος Καρτέσιος (1596–1650 μ.Χ.) θεωρούσε ότι 
είναι έδρα της ψυχής. Το κωνάριο, που θεωρείται 
σήμερα ενδοκρινής αδένας και εκκρίνει την ορμό-
νη μελατονίνη είναι ένα εξάρτημα του εγκεφά-
λου. Στον άνθρωπο είναι ένα μικρό ερυθρόφαιο 
σωμάτιο βάρους περίπου 100–150 mg.12 Η μελα-
τονίνη εκκρίνεται από τα κωναριοκύτταρα που 
είναι πολυεδρικά κύτταρα με επιμήκεις δενδρι-
τικές προσεκβολές και βιολογικά θεωρείται ότι 
έχουν τις ιδιότητες του παρανευρώνα και των 
κυττάρων του συστήματος APUD.13 Η μελατονί-

νη ήταν η πρώτη βιολογικά ενεργός ουσία που 
αναγνωρίσθηκε στο κωνάριο.14

Η μελατονίνη θεωρείται ότι συμμετέχει στην 
προσαρμογή του οργανισμού στον κύκλο φω-
τός-σκότους του περιβάλλοντος.15 Υπάρχουν 
ενδείξεις ότι συμμετέχει στη ρύθμιση των βιο-
λογικών ρυθμών.16 Έρευνες έχουν αποδείξει ότι 
επηρεάζει την ορμονική λειτουργία της πρόσθιας 
και της οπίσθιας υπόφυσης17,18 και ότι η νυκτε-
ρινή έκκριση της μελατονίνης είναι αυξημένη σε 
προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λαμβάνουν 
αντισυλληπτικά δισκία.19 Η χορήγηση της ορμό-
νης στον άνθρωπο συμβάλλει στην αντιμετώ-
πιση του jet lag,20 δηλαδή της διαταραχής του 
οργανισμού που παρατηρείται μετά από υπερ-
ατλαντικές πτήσεις. Έρευνες υποδεικνύουν ότι η 
ορμόνη συμμετέχει στη ρύθμιση του ανοσοποιη-
τικού συστήματος21,22 και ότι είναι ένας ισχυρός 
αντιοξειδωτικός παράγοντας που έχει δράση σε 
όλα τα κύτταρα του οργανισμού.1 Η αντιοξειδω-
τική δράση της μελατονίνης εξασκείται σε όλα τα 
κυτταρικά διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένου 
του πυρήνα, όπου έχει αποδειχθεί ότι προλαμ-
βάνει τη βλαπτική δράση που εξασκεί η παρου-
σία ελευθέρων ριζών στο DNA. Συμβάλλοντας με 
τον τρόπο αυτό στη διατήρηση της ακεραιότη-
τας του DNA η μελατονίνη μπορεί να συμμετέ-
χει στην πρόληψη της καρκινογένεσης. Από άλλα 
ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι η ορμόνη πι-
θανόν να είναι ένας φυσικός ογκοστατικός πα-
ράγων,23–27 συμμετέχοντας στην προστασία του 
οργανισμού από την εμφάνιση κακοήθων εξερ-
γασιών.16 Από τις έρευνες αυτές φάνηκε ακόμη 
ότι η ορμόνη μπορεί να βρει γρήγορα την κλινική 
της εφαρμογή καθώς χρησιμοποιήθηκε στη θε-
ραπεία του καρκίνου28–32 και στην αντιμετώπιση 
ορισμένων παρενεργειών μορφών θεραπείας της 
νόσου αυτής.33–35

3. Μελατονίνη και jet lag

Η μελατονίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επι-
τυχία για την πρόληψη και θεραπεία του jet lag.20 
Το jet lag παρατηρείται συχνά σε ταξιδιώτες που 
πραγματοποιούν υπερατλαντικά αεροπορικά 
ταξίδια και διασχίζουν αρκετές ζώνες χρόνου. 
Είναι αποτέλεσμα της έλλειψης συντονισμού του 
ενδογενούς ρυθμού του οργανισμού με τον κύκλο 
ημέρας-νύκτας στον τόπο προορισμού. Η μελα-
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τονίνη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση 
των βιολογικών ρυθμών. Σε μελέτη εκτιμήθηκε 
η αποτελεσματικότητα της από του στόματος 
χορήγησης μελατονίνης για την αντιμετώπιση 
του jet lag μετά από αεροπορικά ταξίδια κατά 
τα οποία διασχίζονται αρκετές ζώνες χρόνου.20 
Ερευνήθηκε η καταγραφή ελεγχόμενων μελετών 
της βιβλιογραφικής βάσης Cochrane και οι βιβλι-
ογραφικές βάσεις Medline, Embase, Psychlit και 
Science Citation Index. Βρέθηκε ότι η μελατονίνη 
όταν λαμβάνεται την ώρα κατάκλισης στον τό-
πο προορισμού, δηλαδή μεταξύ 22:00 και 24:00, 
ελαττώνει το jet lag που προκαλείται από πτή-
σεις που διασχίζουν 5 ή περισσότερες ζώνες 
χρόνου. Οι ημερήσιες δόσεις μελατονίνης μεταξύ 
0,5 mg και 5 mg είναι εξίσου αποτελεσματικές, 
αλλά οι άνθρωποι κοιμούνται ταχύτερα και κα-
λύτερα μετά τη λήψη 5 mg. ∆όσεις μεγαλύτερες 
από 5 mg φαίνεται ότι δεν είναι πιο αποτελεσμα-
τικές. Η ωφέλεια φαίνεται να είναι μεγαλύτερη 
όσο περισσότερες ζώνες χρόνου διασχίζονται 
και μικρότερη για δυτικές πτήσεις. Ο χρόνος 
χορήγησης της μελατονίνης φαίνεται να είναι 
σημαντικός. Αν ληφθεί νωρίς κατά τη διάρκεια 
της ημέρας προκαλεί υπνηλία και καθυστερεί 
την προσαρμογή στην τοπική ώρα. Η επίπτω-
ση άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών είναι μικρή. 
Φαίνεται ότι ασθενείς με επιληψία και ασθενείς 
που λαμβάνουν βαρφαρίνη μπορεί να βλαφτούν 
από τη λήψη μελατονίνης. Η χρήση της μελατο-
νίνης συνιστάται σε ενήλικες ταξιδιώτες που δι-
ασχίζουν 5 ή περισσότερες ζώνες χρόνου, ειδικά 
όταν ταξιδεύουν ανατολικά και έχουν εμφανίσει 
jet lag σε προηγούμενα ταξίδια. Ταξιδιώτες που 
διασχίζουν 2–4 ζώνες χρόνου μπορεί επίσης να 
τη χρησιμοποιήσουν αν τη χρειάζονται. Η φαρ-
μακολογία και τοξικολογία της μελατονίνης χρει-
άζεται συστηματική μελέτη και τα προϊόντα της 
μελατονίνης χρειάζονται συστηματικό ποιοτικό 
έλεγχο. Συμπερασματικά, η μελατονίνη είναι αξι-
οσημείωτα αποτελεσματική στην πρόληψη και 
αντιμετώπιση του jet lag. 

4.  Μελατονίνη
και διαταραχές του ύπνου

Η μελατονίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την αντιμετώπιση διαταραχών του ύπνου, όπως 
η αϋπνία και η διαταραχή που προέρχεται από 

εργασία με νυκτερινές ή εναλλασσόμενες βάρδι-
ες.36,37 Υπάρχουν σημαντικά δεδομένα που συν-
δέουν τη μελατονίνη με διαταραχή του ρυθμού 
του ύπνου στους ανθρώπους. Σε καταστάσεις 
όπου η ενδογενής έκκριση της μελατονίνης εί-
ναι ελαττωμένη, όπως η προχωρημένη ηλικία ή 
ο φυσιολογικός νυχθημερήσιος κύκλος έκκρισης 
της μελατονίνης είναι διαταραγμένος, όπως η 
δουλειά με βάρδιες ή σε τυφλούς, η εξωγενής 
χορήγηση μελατονίνης μπορεί να βελτιώσει την 
ποιότητα και διάρκεια του ύπνου. Σε εργασία με 
εναλλασσόμενες βάρδιες η μελατονίνη μπορεί να 
βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου. Σε μερικούς 
ασθενείς με αϋπνία η μελατονίνη φαίνεται να 
επάγει την έλευση του ύπνου. Η υπνωτική δρά-
ση της μελατονίνης είναι ήπια. 

Η μελατονίνη κυκλοφορεί και στη χώρα μας 
υπό μορφή δισκίου παρατεταμένης αποδέσμευ-
σης 2 mg με ένδειξη τη θεραπεία της αϋπνίας 
στους ηλικιωμένους. Η κυκλοφορία του φαρμά-
κου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρί-
θηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 
(ΕΜΕΑ) το 2007. 

5.  Μελατονίνη
και αντιοξειδωτική δράση

Η μελατονίνη είναι πολύ ισχυρός δέκτης των 
ελευθέρων ριζών και γενικός αντιοξειδωτικός 
παράγοντας. Ως αντιοξειδωτικός παράγοντας, η 
μελατονίνη δεσμεύει ισχυρά την πολύ τοξική ρίζα 
του υδροξυλίου και τη ρίζα του υπεροξειδίου. Οι 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες της μελατονίνης έχουν 
αποδειχθεί και σε ομογενοποιημένους ιστούς και 
σε ζωντανούς οργανισμούς.38,39 Η αντιοξειδωτι-
κή δράση της μελατονίνης επιτελείται και μέσω 
των μεταβολιτών της.38 Η ιδιότητα αυτή της με-
λατονίνης να δρα σαν αντιοξειδωτικός παράγο-
ντας και μέσω των μεταβολιτών της την καθιστά 
εξαιρετικά αποτελεσματική, ακόμη και σε χαμη-
λές συγκεντρώσεις, στην προστασία των οργα-
νισμών από το οξειδωτικό stress. Σε συμφωνία 
με την προστατευτική της αυτή λειτουργία, ση-
μαντικές ποσότητες μελατονίνης ανευρίσκονται 
σε ιστούς και όργανα που εκτίθενται σε εχθρικές 
προσβολές από το περιβάλλον, όπως το δέρ-
μα και το έντερο ή σε όργανα που έχουν μεγά-
λη κατανάλωση οξυγόνου, όπως ο εγκέφαλος. 
Ακόμη, η παραγωγή της μελατονίνης αυξάνεται 
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από παράγοντες που επάγουν χαμηλής έντα-
σης stress, όπως η άσκηση στους ανθρώπους. 
Το έντονο οξειδωτικό stress καταλήγει σε οξεία 
ελάττωση των κυκλοφορούντων επιπέδων της 
μελατονίνης. Η ελάττωση αυτή των επιπέδων 
της μελατονίνης σχετίζεται με την κατανάλωσή 
της. Η ταχεία κατανάλωση της μελατονίνης σε 
έντονο stress μπορεί να είναι ένας προστατευτι-
κός μηχανισμός του οργανισμού, κατά τον οποίο 
η μελατονίνη χρησιμοποιείται σαν αμυντικό μό-
ριο πρώτης γραμμής έναντι της οξειδωτικής κα-
ταστροφής. Η καταστροφή του DNA ανθρώπι-
νων λεμφοκυττάρων, ως αποτέλεσμα έκθεσης 
σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, που συντελεί στην 
απελευθέρωση ελευθέρων ριζών, ελαττώνεται 
πολύ εάν τα κύτταρα έχουν εκτεθεί σε μελατο-
νίνη πριν την έκθεσή τους στην ακτινοβολία. Οι 
κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες προστατεύο-
νται από την καταστροφή τους από τις ελεύθε-
ρες ρίζες παρουσία μελατονίνης. Η υπεροξείδω-
ση των λιπιδίων της κυτταρικής μεμβράνης, που 
επάγεται με διάφορους τρόπους, που όλοι τους 
συμπεριλαμβάνουν τη δημιουργία ελευθέρων ρι-
ζών, ελαττώνεται δραστικά από την παρουσία 
της μελατονίνης. Οι δράσεις αυτές της μελατο-
νίνης είναι ενδοκυτταρικές. Άλλες είναι ανεξάρ-
τητες από τη σύνδεση με τον υποδοχέα της με-
λατονίνης και άλλες επιτυγχάνονται μέσω σύνδε-
σης με πυρηνικούς υποδοχείς. 

6.  Μελατονίνη
και ανοσοποιητικό σύστημα

Μια σειρά πειραματικών μελετών υποδεικνύει 
ότι υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ του κωνα-
ρίου και του ανοσοποιητικού συστήματος.40 Η 
διασύνδεση αυτή αντανακλά την εξελικτική σχέ-
ση ανάμεσα στην αυτοαναγνώριση και την ανα-
παραγωγή. Σε αρκετά είδη, η επιφυσιεκτομή ή 
οποιαδήποτε πειραματική διεργασία που ανα-
στέλλει τη σύνθεση της μελατονίνης και την έκ-
κρισή της επάγει κατάσταση ανοσοκαταστολής, 
που αντιστρέφεται από την υποκατάσταση της 
μελατονίνης. Η μελατονίνη έχει ανοσοενισχυτική 
δράση.41 Η μελατονίνη ενεργοποιεί τα Τ-λεμφο-
κύτταρα, τα μονοκύτταρα, τα κύτταρα φυσι-
κούς φονείς και ακόμη τα ουδετερόφιλα, ενεργο-
ποιεί την εξαρτώμενη από τα κύτταρα κυτταρο-
τοξικότητα, και επάγει τις εξαρτώμενες από τα 

αντισώματα απαντήσεις in vivo. Σε πειραματικά 
μοντέλα σε ζώα, καθώς και σε μελέτες σε αν-
θρώπους και σε πειράματα in vitro, η μελατονίνη 
επάγει την παραγωγή φλεγμονωδών κυτταρο-
κινών και μονοξειδίου του αζώτου. Η επίδραση 
των γλυκοκορτικοειδών in vitro στην ανοσοποιη-
τική λειτουργία φαίνεται να τροποποιείται από 
τη μελατονίνη σε φυσιολογικές και φαρμακολογι-
κές συγκεντρώσεις. Έχει αποδειχθεί επίσης ότι η 
μελατονίνη συμμετέχει στη ρύθμιση του αριθμού 
των λεμφοκυττάρων.42 Βρέθηκε ότι τα Τ-λεμφο-
κύτταρα εκφράζουν υποδοχείς μελατονίνης στην 
κυτταρική μεμβράνη που είναι συνδεδεμένοι με 
την πρωτεΐνη G και πιθανότατα πυρηνικούς 
υποδοχείς της μελατονίνης. Η ενεργοποίηση 
των υποδοχέων αυτών της μελατονίνης αυξάνει 
την απελευθέρωση κυτταροκινών, όπως είναι 
η ιντερφερόνη-γ και η ιντερλευκίνη-2 όπως και 
οπιοειδών κυτταροκινών. Η μελατονίνη έχει επί-
σης αναφερθεί ότι αυξάνει την παραγωγή ιντερ-
λευκίνης-1, ιντερλευκίνης-6 και ιντερλευκίνης-12 
σε ανθρώπεια μονοκύτταρα.43 Οι κυτταρικοί αυ-
τοί διαμεσολαβητές μπορεί να συμβάλλουν στην 
αντιρρόπηση της ανοσοκαταστολής που προκα-
λεί το stress όπως επίσης και την αντιρρόπηση 
άλλων μορφών δευτεροπαθούς ανοσοκαταστο-
λής. Η μελατονίνη μπορεί να προστατεύει τα 
ποντίκια από ιογενή εγκεφαλίτιδα, βακτηριακές 
νόσους και σηπτικό shock. Η μελατονίνη μπορεί 
να έχει ενδιαφέρον ανοσοθεραπευτικό δυναμικό 
σε ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις.44 Η μελα-
τονίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διέγερση 
της άνοσης απόκρισης κατά τη διάρκεια ιογε-
νών και βακτηριακών λοιμώξεων και να ενισχύει 
την άνοση αντίδραση προφυλακτικά. Μέσω της 
φλεγμονώδους δράσης της η μελατονίνη μπορεί 
να έχει επιδεινωτική δράση σε αυτοάνοσες νό-
σους. Ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα έχουν 
αυξημένα νυκτερινά επίπεδα μελατονίνης και τα 
μακροφάγα του ορογόνου υμένα αντιδρούν στη 
μελατονίνη με αυξημένη παραγωγή ιντερλευκί-
νης-12 και οξειδίου του αζώτου. Στους ασθενείς 
αυτούς η αναστολή της σύνθεσης της μελατονί-
νης ή η χρήση ανταγωνιστών της θα μπορούσε 
να έχει ενδεχόμενο θεραπευτικό ρόλο. Σε άλλες 
αυτοάνοσες νόσους όπως είναι η πολλαπλή 
σκλήρυνση ο ρόλος της μελατονίνης είναι αμφι-
σβητούμενος. Σε ποντικούς που έχουν ευπάθεια 
στην εμφάνιση συστηματικού ερυθηματώδους 
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λύκου η επίδραση της μελατονίνης εξαρτάται 
από το φύλο και παρατηρείται ευμενής επίδρα-
ση στους θήλεις και δυσμενής στους άρρενες.45 

Τα αρνητικά αποτελέσματα του οξέος stress 
φαίνεται να αντιρροπούνται από τη μελατονίνη. 
Από μελέτες βρέθηκε ότι υπάρχουν περιοχές δέ-
σμευσης της μελατονίνης στα Τ-βοηθητικά λεμ-
φοκύτταρα στο μυελό των οστών. Ενεργοποίηση 
της περιοχής αυτής δέσμευσης με μελατονίνη 
είχε σαν αποτέλεσμα παραγωγή ιντερλευκίνης-4 
που με τη σειρά της δρα στο μυελό των οστών 
και συμβάλλει στην έκκριση αιμοποιητικών αυξη-
τικών παραγόντων. Το φαινόμενο αυτό συνέβα-
λε στη διάσωση της αιμοποιητικής λειτουργίας 
σε ποντικούς που είχαν υποστεί αντικαρκινική 
χημειοθεραπεία χωρίς να παρεμβαίνει στη θερα-
πευτική δράση των χημειοθεραπευτικών παρα-
γόντων. Η δράση αυτή της μελατονίνης παρατη-
ρείται σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσες (0,1 nM) 
και μπορεί να αντιπροσωπεύει μια φυσιολογική 
της λειτουργία. Έχει πρόσφατα ανακοινωθεί ότι 
πιθανόν το κωνάριο να παράγει σήμα για την 
ενεργοποίηση της αιμοποιητικής λειτουργίας.46 
Η ικανότητα της μελατονίνης να διασώζει την 
αιμοποιητική λειτουργία από την τοξική δράση 
των αντικαρκινικών θεραπευτικών παραγόντων 
προβάλλει ένα σημαντικό πιθανό πεδίο χρήσης 
της μελατονίνης στην κλινική πράξη. 

7.  Μελατονίνη
και ρευματοειδής αρθρίτιδα

Η μελατονίνη είναι σημαντική νευροορμόνη 
που συντίθεται κυρίως στο κωνάριο. Η ορμόνη 
έχει κιρκάδιο ρυθμό και η μέγιστη αιχμή έκκρισής 
της είναι μεταξύ 01:00 και 03:00. Σε φυσιολογι-
κές συγκεντρώσεις σε ανθρώπεια περιφερικά 
μονοκύτταρα η μελατονίνη διεγείρει την παρα-
γωγή ιντερφερόνης-γ, ιντερλευκίνης-1, ιντερλευ-
κίνης-2, ιντερλευκίνης-6 και ιντερλευκίνης-12, 
αλλά όχι την παραγωγή της ιντερλευκίνης-4.47 
Η μελατονίνη έχει δειχθεί να αυξάνει την παρα-
γωγή φλεγμονωδών κυτταροκινών από καλλιερ-
γούμενα ανθρώπεια μονοκύτταρα/μακροφάγα, 
συμπεριλαμβανομένης της ιντερλευκίνης-12 και 
να μετατρέπει τη σύνδεση μεταξύ μελατονίνης/
ιντερλευκίνης-2 σε ευόδωση της Τ διαμεσολαβού-
μενης ανοσίας.10 

Τα επίπεδα της μελατονίνης στον ορό του αί-
ματος μεταξύ 20:00 και 08:00 έχει βρεθεί να είναι 
σημαντικά υψηλότερα σε ασθενείς με ρευματοει-
δή αρθρίτιδα από ότι σε υγιείς ενήλικες.48,49 Έχει 
ανιχνευθεί μελατονίνη σε υψηλές συγκεντρώσεις 
στο αρθρικό υγρό ασθενών με ρευματοειδή αρ-
θρίτιδα, και υποδοχείς μελατονίνης έχουν βρεθεί 
σε μακροφάγα του αρθρικού υμένα.10 Είναι ενδια-
φέρον ότι παραγωγή της ιντερφερόνης-γ, της 
ιντερλευκίνης-1, της ιντερλευκίνης-6, της ιντερ-
λευκίνης-2, της ιντερλευκίνης-12 και του παρά-
γοντα νέκρωσης των όγκων-α εμφανίζουν μέγι-
στη αιχμή έκκρισης κατά τη νύκτα και νωρίς το 
πρωί, σύντομα μετά τη μέγιστη αιχμή έκκρισης 
της μελατονίνης και τη στιγμή που η κορτιζόλη 
πλάσματος είναι ακόμη χαμηλή. Τα ευρήματα 
αυτά συμβαδίζουν με την υπόθεση ότι η μελατο-
νίνη αυξάνει την παραγωγή των κυτταροκινών 
και την ενεργότητα του ανοσοποιητικού συστή-
ματος. 

Είναι καλά γνωστό ότι μερικά κλινικά σημεία και 
συμπτώματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας ποι-
κίλλουν κατά τη διάρκεια της ημέρας όπως και 
μεταξύ των ημερών. Η πρωινή δυσκαμψία που 
παρατηρείται σε ασθενείς με ΡΑ είναι ένα από 
τα διαγνωστικά κριτήρια της νόσου. Μεταξύ των 
κλινικών σημείων της αρθρικής φλεγμονής σε 
ασθενείς με ΡΑ η ένταση του πόνου μεταβάλλε-
ται σταθερά ανάλογα με τις ώρες της ημέρας. Ο 
πόνος είναι εντονότερος μετά την αφύπνιση το 
πρωί από ότι το απόγευμα ή το βράδυ. Σε ασθε-
νείς με ΡΑ παρατηρούνται νυχθημερήσιες μετα-
βολές στο αρθρικό οίδημα και στο μέγεθος των 
δακτύλων και τα συμπτώματα αυτά ακολου-
θούν τον κιρκάδιο ρυθμό του πόνου. Έτσι, φαί-
νεται ότι τα κλινικά σημεία και συμπτώματα της 
ΡΑ ακολουθούν ρυθμό που μπορεί να ελέγχεται 
από κάποιο βιολογικό ρολόι.50 Βιολογικοί ρυθμοί 
έχουν παρατηρηθεί και σε διάφορα πειραματικά 
πρότυπα φλεγμονής, όπου η μέγιστη ένταση της 
φλεγμονής παρατηρείτο κατά τη διάρκεια της 
περιόδου που τα ζώα είναι ενεργά, δηλαδή συνή-
θως μεταξύ της 24:00 και 08:00. Βιολογικοί ρυθ-
μοί με περιοδικότητα μεγαλύτερη των 24 ωρών 
έχουν επίσης παρατηρηθεί. Έτσι, παρατηρήθηκε 
ρυθμός με κύκλο περίπου 7 ημέρες στο οίδημα 
των άκρων πειραματοζώων με αιχμή φλεγμονής 
κάθε 6–7 ημέρες. Ακόμη, έχουν παρατηρηθεί ετή-
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σιες διακυμάνσεις σε πρότυπα φλεγμονής με μέ-
γιστο αρθρικό οίδημα κατά τη διάρκεια της άνοι-
ξης και ελάχιστο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 
Ο μηχανισμός της χρονοεξαρτώμενης μεταβολής 
των φλεγμονωδών αντιδράσεων είναι πολύπλο-
κος και περιλαμβάνει συστήματα διαβιβαστών, 
όπως η ισταμίνη, η βραδυκινίνη, οι προσταγλαν-
δίνες και η παραγωγή κυτταροκινών που επά-
γουν και κυτταροκινών που καταστέλλουν τη 
φλεγμονή. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι η κιρκάδια 
διακύμανση της έκκρισης και του μεταβολισμού 
των ενδογενών κορτικοστεροειδών συμμετέχει 
στις χρονοεξαρτώμενες μεταβολές της φλεγμο-
νώδους αντίδρασης. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται 
από δεδομένα που δείχνουν ότι η επινεφριδεκτο-
μή απαλείφει την κιρκάδια διακύμανση του ρυθ-
μού σχηματισμού πειραματικά οιδήματος και η 
χορήγηση υδροκορτιζόνης τον επαναφέρει. Άλλα 
δεδομένα δείχνουν ότι η φλεγμονώδης αντίδρα-
ση, που επάγεται από διάφορους παράγοντες, 
βρίσκεται σε αντίθετη φάση από το ρυθμό της 
κορτιζόλης, δηλαδή όταν τα επίπεδα της κορτι-
ζόλης είναι υψηλότερα επάγεται σχηματισμός λι-
γότερο έντονου οιδήματος ενώ όταν τα επίπεδα 
της κορτιζόλης είναι χαμηλότερα επάγεται σχη-
ματισμός εντονότερου οιδήματος. Η μελατονίνη, 
ορμόνη που χαρακτηρίζεται από κιρκάδιο ρυθμό 
και παράγεται από το κωνάριο, φαίνεται ότι επί-
σης συμμετέχει στη χρονοεξαρτώμενη έκφραση 
της φλεγμονώδους αντίδρασης, με επίδραση δι-
άφορη της κορτιζόλης. Σε αρκετά είδη, η εκτομή 
του κωναρίου ή οιαδήποτε άλλη πειραματική δι-
εργασία που αναστέλλει τη σύνθεση και την έκ-
κριση της μελατονίνης επάγει κατάσταση ανοσο-
καταστολής, που αναστρέφεται από τη χορήγη-
ση μελατονίνης. Στους ενήλικες ανθρώπους και 
ανθρωποειδή μόνο το ορατό φως (400–700 nm) 
γίνεται αντιληπτό από τον αμφιβληστροειδή. 
Η φωτεινή ενέργεια μεταφέρεται στον οπτικό 
φλοιό και με εναλλακτική οδό στον υπερχιασμα-
τικό πυρήνα του υποθαλάμου που ελέγχει τους 
κιρκάδιους ρυθμούς. Το φως που προσπίπτει 
στον αμφιβληστροειδή είναι ο κύριος τροποποιη-
τικός και καθοριστικός παράγοντας του κιρκάδι-
ου ρυθμού πολλών νευροορμονών. Η μελατονίνη 
και η κορτιζόλη δείχνουν αντίστροφη απάντηση 
στο φως. Το φως αναστέλλει την έκκριση της με-
λατονίνης. Φαίνεται ότι η μελατονίνη μπορεί να 
αντιστρέφει την επίδραση της κορτιζόλης. Έχει 

παρατηρηθεί νυχθημερήσιος ρυθμός κυτταρικής 
και χυμικής ανοσίας σε υγιείς ανθρώπους και αυ-
τός μπορεί να σχετίζεται με τις ανοσορρυθμιστι-
κές δράσεις της κορτιζόλης και της μελατονίνης. 
Από διάφορα ευρήματα μελετών φαίνεται ότι η 
κορτιζόλη και η μελατονίνη ρυθμίζουν την κιρκά-
δια διακύμανση της παραγωγής των κυτταροκι-
νών. 

Μελέτες έχουν εκτιμήσει τα επίπεδα της με-
λατονίνης σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα 
και έχουν αναλύσει την κιρκάδια διακύμανση της 
ορμόνης.51 Τα επίπεδα της μελατονίνης του ορού 
στις 8 π.μ. και 8 μ.μ. φάνηκε να είναι σημαντικά 
υψηλότερα σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτι-
δα από ότι στην ομάδα ελέγχου και η νυκτερινή 
αιχμή έκκρισης της ορμόνης παρατηρήθηκε νωρί-
τερα και διαρκούσε περισσότερο από ότι στους 
υγιείς. 

Υπάρχει ακόμη ανάγκη να βρεθούν δεδομένα 
σχετικά με τον πιθανό ρόλο της μελατονίνης ως 
ορμόνης που είτε ευοδώνει τη νόσο είτε προστα-
τεύει από τη νόσο στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. 
Για το λόγο αυτό διενεργήθηκε διπλά τυφλή ελεγ-
χόμενη μελέτη που διερεύνησε την επίδραση της 
χορήγησης μελατονίνης σε ασθενείς με ρευματο-
ειδή αρθρίτιδα.52 Τα αποτελέσματα της μελέτης 
αυτής ήταν μη αναμενόμενη. Στη μελέτη φάνηκε 
ότι η μελατονίνη είναι ένα ισχυρό αντιοξειδω-
τικό in vivo. Η μελατονίνη αναμενόταν με βάση 
την αντιοξειδωτική της δράση να ελαττώσει την 
υπεροξείδωση των λιπιδίων στους ασθενείς, αλ-
λά η ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών και τα 
επίπεδα της νεοπτερίνης αυξήθηκαν σε σχέση 
με τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο. 
Η παρατήρηση είναι συμβατή με αντιοξειδωτική 
επίδραση της μελατονίνης, αλλά και ήπια φλεγ-
μονώδη δράση. Επιπρόσθετα, δεν παρατηρήθηκε 
ελάττωση της ενεργότητας της ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας και σε μερικούς ασθενείς που έλαβαν 
μελατονίνη η νόσος επιδεινώθηκε. 

Πρόσφατα, παρατηρήθηκε ότι τα επίπεδα του 
παράγοντα νέκρωσης των όγκων ήταν υψηλό-
τερα σε ασθενείς πάσχοντες από ρευματοειδή 
αρθρίτιδα από τη βόρειο Ευρώπη συγκριτικά 
με ασθενείς από τη νότιο Ευρώπη και τα αυξη-
μένα αυτά επίπεδα του παράγοντα νέκρωσης 
των όγκων σχετίζονταν με την πρώιμη αύξηση 
της νυκτερινής έκκρισης της μελατονίνης κατά 
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το χειμώνα.53 Φαίνεται ότι τα αυξημένα επίπεδα 
της μελατονίνης του ορού και ο κιρκάδιος ρυθμός 
έκκρισης της μελατονίνης καθώς και η σχετική 
επινεφριδιακή ανεπάρκεια στη χρόνια ρευματο-
ειδή αρθρίτιδα επιτρέπουν τις κυτταροκίνες της 
ανοσίας τύπου Th-1 που επάγεται από τα Τ-
helper λεμφοκύτταρα να παράγονται σε υψηλό-
τερα επίπεδα νωρίς το πρωί υπό την ευοδωτική 
επίδραση της μελατονίνης, ορμόνης που παρά-
γεται από το κωνάριο. 

Η θέση της μελατονίνης ως συμπληρωματική 
θεραπεία στη ρευματοειδή αρθρίτιδα παραμένει 
αμφιλεγόμενη.54,55 Πρόσφατα ερευνητικά δεδο-
μένα υποδεικνύουν ότι η επίδραση επιγενετικών 
διαδικασιών στην ανάπτυξη των αυτοάνοσων 
ρευματικών νοσημάτων πιθανότατα είναι τό-
σο ισχυρή όσο και το γενετικό υπόβαθρο του 
ασθενούς.56 Οι επιγενετικές διαδικασίες είναι 
κληρονομήσιμες μεταβολές στην έκφραση των 
γονιδίων χωρίς μεταβολή της ακολουθίας των 
νουκλεοτιδίων. Στις μεταβολές αυτές περιλαμβά-
νονται η μεθυλίωση της χρωματίνης και η μετα-
μεταφραστική μεταβολή των ιστονών και άλλων 
πρωτεϊνών που σχετίζονται με τη χρωματίνη. Οι 
μεταβολές αυτές περιλαμβάνουν την προσθήκη 
ομάδων μεθυλίου, ακετυλίου και φωσφορικών ή 
και άλλων μεγαλύτερων μορίων. Ο συνδυασμός 

αυτών των διαδικασιών δημιουργεί σύνθετο δί-
κτυο επιγενετικών μεταβολών που ρυθμίζουν 
την έκφραση των γονιδίων μέσω ενεργοποίησης 
ή αποσιώπησης αυτών. Η κατανόηση του ρόλου 
των επιγενετικών μεταβολών στην παθογένεια 
της ρευματοειδούς αρθρίτιδας μπορεί να οδηγή-
σει στην εφαρμογή νέων θεραπευτικών στρατη-
γικών, όπως η χρήση της μελατονίνης,57 μορίου 
που μπορεί να βρει εφαρμογή στην αναστολή 
επιγενετικών διαδικασιών.

8. Συμπέρασμα

Η μελατονίνη είναι ουσία με ισχυρή αντιοξει-
δωτική δράση. Έχει ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες 
και πιθανόν ανοσοενισχυτική δράση. Η σχέση 
της μελατονίνης με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα εί-
ναι αμφιλεγόμενη και δεν έχει ακόμη διερευνηθεί 
πλήρως. Η μελατονίνη φαίνεται ότι συμμετέχει 
στην επαγωγή του κιρκάδιου ρυθμού των συμ-
πτωμάτων της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και 
ιδιαίτερα της πρωινής δυσκαμψίας. Η συμμετοχή 
της μελατονίνης στην παθοφυσιολογία της ρευ-
ματοειδούς αρθρίτιδας, η επίδρασή της σε ασθε-
νείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και η χρήση της 
ως συμπληρωματική θεραπεία στη νόσο χρήζουν 
περαιτέρω μελέτης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι λοιμώξεις από τους ιούς της γρίπης 
χαρακτηρίζονται, παγκοσμίως, από σημαντική νο-
σηρότητα και θνητότητα. Στην παρούσα ανασκόπη-
ση επιχειρείται η παράθεση των σύγχρονων οδηγιών 
για τη θεραπεία και τη χημειοπροφύλαξη, με αντι-
ιικά φάρμακα, τόσο της εποχικής όσο και της νέας 
γρίπης A(H1N1), 2009. Για την εποχική γρίπη πα-
ρουσιάζονται, περιληπτικά, οι κατευθυντήριες οδη-
γίες της Αμερικανικής Εταιρείας Λοιμωδών Νόσων 
(IDSA). Για τη νέα γρίπη A(H1N1), 2009 παρατίθε-
νται οι οδηγίες του Αμερικανικού Κέντρου Έλεγχου 
Νόσων (CDC) και του ΚΕΕΛΠΝΟ. Αναφέρονται τα 
άτομα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη επιπλοκών, 
τα οποία πρέπει να λάβουν θεραπεία. Συζητείται 
ποιοι ασθενείς πρέπει να λάβουν θεραπεία και 
ποια φάρμακα πρέπει να χορηγηθούν, καθώς επί-
σης ποια άτομα πρέπει να λάβουν χημειοπροφύλα-
ξη για γρίπη και πότε πρέπει να γίνει έναρξη αυτής. 
Επίσης, παρουσιάζονται η διάρκεια χορήγησης και 
το είδος των αντι-ιικών φαρμάκων, ανάλογα με το 
είδος του υπευθύνου για τη γρίπη ιού. Όσον αφορά 
στην αντιμετώπιση της γρίπης σε ιδρύματα, γίνεται 
αναφορά για το πότε πρέπει να τίθεται η υποψία 
επιδημίας σε ένα ίδρυμα, ποιοι τρόφιμοι πρέπει να 
θεραπεύονται ή να λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη, 
με ποια φάρμακα και για πόσο χρονικό διάστημα. 

Seasonal and new influenza 

A(H1N1) 2009

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

ABSTRACT Influenza virus infection causes signifi-
cant morbidity and mortality worldwide each year. 
The present review encompass treatment and che-
moprophylaxis with antiviral medications, and is-
sues related to institutional outbreak management 
for both seasonal and new influenza A(H1N1), 2009. 
Regarding seasonal influenza, the recent (2009) 
guidelines issued by the Infectious Diseases Society of 
America (IDSA) are presented briefly. Regarding new 
influenza A(H1N1), 2009 the recent treatment op-
tions suggested by the US Center for Disease Control 
(CDC) and by the Hellenic Center for Infectious 
Diseases Prevention (KEELPNO) are presented. The 
following issues are discussed: Persons at high risk 
of complications from influenza that should be con-
sidered for antiviral therapy. Who should be treated 
with antivirals and what antiviral drug should be 
used for treatment? Who should be considered for 
antiviral chemoprophylaxis to prevent influenza and 
when should antiviral chemoprophylactic regimens 
be started? How long chemoprophylaxis should con-
tinue and what antiviral drugs should be used for che-
moprophylaxis? When an influenza outbreak should 
be suspected in an institution and which residents 
should be treated with antiviral medications during 
an outbreak? Which residents should receive antiviral 
chemo prophylaxis during an outbreak and how long 
should antiviral chemoprophylaxis continue?
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1. Εισαγωγή

Η γρίπη προκαλείται από την ομώνυμη ομάδα 
ιών που ανήκουν στην οικογένεια των παραμυ-
ξοϊών. Ταξινομείται σε 3 βασικούς τύπους (A, B, 
C), ενώ η ονοματολογία προκύπτει από τις πιο 
σημαντικές πρωτεΐνες επιφανείας, την αιμα-
τογλουτινίνη (Η) και τη νευραμινιδάση (Ν). Για 
παράδειγμα, ο υπότυπος της γρίπης Α(Η3Ν2) 
εκφράζει την αιματογλουτινίνη 3 και τη νευρα-
μινιδάση 2.

Τρεις μεγάλες πανδημίες γρίπης χαρακτήρισαν 
τον εικοστό αιώνα, με κυριότερη την περίφημη 
ισπανική γρίπη του 1918–1919 με 20–50 εκατομ-
μύρια θανάτους. Το 2009 έκανε την εμφάνιση του 
ένα νέο στέλεχος, ο ιός της νέας γρίπης Α(Η1Ν1) 
(2009). Το παρόν άρθρο βασίζεται στις πιο πρό-
σφατες οδηγίες της Infectious Diseases Society of 
America (IDSA) για την εποχική γρίπη, παρέχο-
ντας επίσης νεότερα δεδομένα για τη θεραπεία 
και την προφύλαξη, ενώ γίνεται και μία σύντο-
μη αναφορά στον ιό της νέας γρίπης Α(Η1Ν1) 
(2009), που τόσο μας απασχόλησε το τελευταίο 
έτος.1–4

2. Θεραπεία εποχικής γρίπης 

Σύμφωνα με τις πρόσφατες (Απρίλιος 2009) 
κατευθυντήριες οδηγίες της IDSA, έναρξη θερα-
πείας, εντός 48ώρου από την έναρξη των συμ-
πτωμάτων, συνιστάται σε ενήλικες και παιδιά 
που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια.

1.  Εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη ή λοίμω-
ξη για την οποία υπάρχει ισχυρή υποψία ότι 
είναι γρίπη, σε ασθενή υψηλού κινδύνου (πίν. 
1) για ανάπτυξη επιπλοκών. Το όφελος της 
θεραπείας έχει κατά βάση εκτιμηθεί σε ενή-
λικες ασθενείς, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, 
όπου η θεραπεία χορηγήθηκε εντός 48ώρου 
από την έναρξη των συμπτωμάτων.5–8 Στις 
μελέτες αυτές διαφαίνεται σαφής μείωση του 
ποσοστού των επιπλοκών, της διάρκειας νο-
σηλείας και του χρόνου επιστροφής στη φυ-
σική δραστηριότητα με την έναρξη θεραπείας 
εντός 48ώρου από την έναρξη των συμπτω-
μάτων. Αντίστοιχες μελέτες έχουν δείξει ανά-
λογο όφελος και για παιδιά, μετά τη χορήγηση 
oseltamivir ή zanamivir.9–12 Τα δεδομένα που 

υπάρχουν για ασθενείς που η έναρξη της θε-
ραπείας καθυστέρησε πάνω από 48 ώρες 
από την έναρξη των συμπτωμάτων, είναι λί-
γα. Επίσης, ο αριθμός των ασθενών με υπο-
κείμενες καταστάσεις που αυξάνουν τον κίν-
δυνο για ανάπτυξη επιπλοκών από τη γρίπη, 
που συμπεριελήφθησαν στις κλινικές μελέτες, 
ήταν σχετικά μικρός. Η απόφαση για έναρξη 
θεραπείας είναι ανεξάρτητη τόσο από το αν ο 
ασθενής έχει εμβολιασθεί ή όχι, όσο και από τη 
βαρύτητα της νόσου. 

2.  Ασθενείς που χρήζουν εισαγωγής στο νοσοκο-
μείο λόγω εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρί-
πης ή λόγω λοίμωξης για την οποία υπάρχει 
ισχυρή υποψία ότι είναι γρίπη, ανεξάρτητα 
από τα υποκείμενα νοσήματα ή το ιστορικό 
εμβολιασμού, εάν η θεραπεία τους μπορεί να 
αρχίσει εντός 48ώρου από την έναρξη των συμ-
πτωμάτων. Ακόμη και ασθενείς που χρήζουν 
εισαγωγής στο νοσοκομείο, λόγω εργαστηρι-
ακά επιβεβαιωμένης γρίπης, η οποία επιβε-
βαιώθηκε από δείγμα που ελήφθη >48 ώρες 
από την έναρξη των συμπτωμάτων, μπορεί να 
ωφεληθούν από τη χορήγηση θεραπευτικής 
αγωγής.

Πίνακας 1. Άτομα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη επιπλοκών γρίπης, τα 
οποία πρέπει να αρχίσουν αντι-ιική θεραπεία

Μη εμβολιασμένα βρέφη ηλικίας 12–24 μηνών

Ά τομα με άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες, όπως κυστική ίνωση στα 
παιδιά ή ΧΑΠ στους ενήλικες

Άτομα με αιμοδυναμικά σημαντική καρδιακή νόσο

Άτομα με δρεπανοκυτταρική αναιμία ή άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες

Ά τομα με νοσήματα που προκαλούν ανοσοκαταστολή ή άτομα υπό ανοσο-
κατασταλτική θεραπεία

Άτομα με HIV λοίμωξη

Ά τομα που λαμβάνουν μακροχρόνια αγωγή με ασπιρίνη (ρευματοειδής αρ-
θρίτιδα, νόσος Kawasaki)

Άτομα με χρόνια μεταβολικά νοσήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης

Άτομα με χρονία νεφρική ανεπάρκεια

Άτομα με καρκίνο

Ά τομα με νευρομυϊκά νοσήματα, νοσήματα που προδιαθέτουν σε σπασμούς 
ή νοσήματα που επηρεάζουν την αποβολή των εκκρίσεων του αναπνευ-
στικού

Άτομα >65 ετών

Τ ρόφιμοι ιδρυμάτων μακράς φροντίδας (οίκοι ευγηρίας, ειδικοί παιδικοί σταθ-
μοί, ιδρύματα αναπήρων κ.ά.), ανεξαρτήτως ηλικίας
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Θα μπορούσε, επίσης, να χορηγηθεί θεραπεία 
τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά που πληρούν 
τα παρακάτω κριτήρια.

1.  Εξωτερικοί ασθενείς υψηλού κινδύνου για ανά-
πτυξη επιπλοκών, των οποίων η νόσος δεν 
βελτιώνεται, οι οποίοι έχουν θετικό εργαστηρι-
ακό αποτέλεσμα για γρίπη από ένα δείγμα το 
οποίο ελήφθη >48 ώρες από την έναρξη των 
συμπτωμάτων.

2.  Εξωτερικοί ασθενείς με εργαστηριακά επιβεβαι-
ωμένη γρίπη ή λοίμωξη για την οποία υπάρχει 
ισχυρή υποψία ότι είναι γρίπη, που δεν ανή-
κουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για επιπλο-
κές της γρίπης, των οποίων τα συμπτώματα 
έχουν αρχίσει <48 ώρες πριν την προσέλευσή 
τους στον ιατρό, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν 
βραχύτερη διάρκεια νόσου και περαιτέρω μεί-
ωση του ήδη χαμηλού κινδύνου που έχουν για 
επιπλοκές ή που βρίσκονται σε στενή επαφή 
με άτομα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη, δευ-
τεροπαθώς, επιπλοκών γρίπης. Όσοι αναφέ-
ρουν έναρξη συμπτωμάτων >48 ώρες από 
την προσέλευσή τους στο γιατρό και έχουν 
εμμένουσα, μετρίας βαρύτητας έως και σοβα-
ρή νόσο, μπορεί επίσης να ωφεληθούν από τη 
χορήγηση θεραπευτικής αγωγής. Εντούτοις, η 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της θερα-
πείας σε αυτούς τους ασθενείς δεν έχει εκτιμη-
θεί με προοπτικές μελέτες.

Την πιο σοβαρή νοσηρότητα και τη μεγαλύτερη 
θνητότητα παρουσιάζουν οι σοβαρά ανοσοκατε-
σταλμένοι (π.χ. μεταμοσχευμένοι μυελού), οι >85 
ετών και οι τρόφιμοι ιδρυμάτων μακράς φροντί-
δας. Ειδικά για τους τελευταίους, πρέπει να το-
νιστούν τα εξής: (α) Σε περίοδο ανίχνευσης γρί-
πης στην κοινότητα, αν ≥2 τρόφιμοι εμφανίσουν 
συμπτώματα γρίπης σε μεσοδιάστημα 72 ωρών 
(από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος), 
πρέπει να γίνουν ειδικά τεστ ανίχνευσης του ιού, 
στο ίδρυμα, (β) Έστω και ένα θετικό εύρημα σε 
συνδυασμό με την παρουσία άλλων κρουσμάτων 
με συμπτωματολογία ύποπτη για γρίπη, είναι 
ισχυρή ένδειξη επιδημίας, (γ) Όλοι οι τρόφιμοι 
με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη όπως και 
όσοι εμφανίσουν συμπτώματα μετά από ≥1 επι-
βεβαιωμένο κρούσμα, πρέπει να λάβουν θερα-
πεία.

3.  Αντι-ιική χημειοπροφύλαξη
για την εποχική γρίπη

3.1.  Ποιοι πρέπει να λάβουν
αντι-ιική χημειοπροφύλαξη

Το πιο σημαντικό όπλο για την προφύλαξη από 
γρίπη αποτελεί ο εμβολιασμός. Η αντι-ιική χημειο-
προφύλαξη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως 
υποκατάστατο του εμβολιασμού. Όταν υπάρχει 
γρίπη στην κοινότητα, χημειοπροφύλαξη ενδεί-
κνυται να λάβουν τα άτομα υψηλού κινδύνου, 
τις δύο πρώτες εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, 
ούτως ώστε να προστατεύονται μέχρι να επιτευ-
χθεί ανοσολογική απάντηση στο εμβόλιο. Ο χρό-
νος αυτός για τα παιδιά που δεν έχουν εμβολι-
ασθεί προηγουμένως και χρειάζονται δύο δόσεις 
του εμβολίου, αυξάνει στις 6 εβδομάδες. Η χρη-
σιμότητα της χημειοπροφύλαξης έχει αποδειχθεί 
σε αρκετές μελέτες.13–16

Αντι-ιική χημειοπροφύλαξη πρέπει να χορηγη-
θεί σε ενηλίκους και παιδιά >1 έτους, που θεω-
ρούνται άτομα αυξημένου κινδύνου για ανάπτυ-
ξη επιπλοκών γρίπης, στους οποίους ο εμβολια-
σμός αντενδείκνυται, δεν είναι διαθέσιμος ή δεν 
αναμένεται να προκαλέσει επαρκή ανοσολογική 
απάντηση (π.χ. σοβαρά ανοσοκατεσταλμένοι 
ασθενείς). 

Χημειοπροφύλαξη (σε συνδυασμό με εμβολια-
σμό) πρέπει να χορηγηθεί σε ενηλίκους και παι-
διά >1 έτους, που θεωρούνται άτομα αυξημένου 
κινδύνου για ανάπτυξη επιπλοκών γρίπης και δεν 
έχουν εισέτι εμβολιασθεί τη στιγμή που ανιχνεύε-
ται γρίπη στην κοινότητα. Επίσης, χημειοπροφύ-
λαξη μπορεί να χορηγηθεί σε μη εμβολιασμένους 
ενηλίκους, περιλαμβανομένων των επαγγελματι-
ών υγείας και σε παιδιά >1 έτους που βρίσκονται 
σε στενή επαφή με άτομα που διατρέχουν υψηλό 
κίνδυνο επιπλοκών γρίπης, σε περίοδο που ανι-
χνεύεται γρίπη στην κοινότητα. Η χημειοπρο-
φύλαξη πρέπει να χορηγηθεί για τουλάχιστον 2 
εβδομάδες μετά από τον εμβολιασμό. Ο χρόνος 
αυτός για τα παιδιά που δεν έχουν εμβολιασθεί 
προηγουμένως και χρειάζονται δύο δόσεις του 
εμβολίου, αυξάνει στις 6 εβδομάδες. 

Αντι-ιική χημειοπροφύλαξη μπορεί να χορηγη-
θεί σε άτομα υψηλού κινδύνου, σε περίπτωση 
που υπάρχει τεκμηριωμένη κυκλοφορία στην κοι-
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νότητα στελεχών του ιού που χαρακτηρίζονται 
από σημαντικές, αντιγονικά, διαφορές από τα 
στελέχη του εμβολίου. Σε αυτή την περίπτωση 
η αναμενομένη κλινική αποτελεσματικότητα του 
εμβολίου είναι χαμηλή. 

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη συχνότητα 
εμφάνισης επιδημιών γρίπης σε ιδρύματα μακράς 
φροντίδας κατά την περίοδο ανίχνευσης γρίπης 
στην κοινότητα,17 είναι αναγκαία η λήψη μέτρων 
όπως ο εμβολιασμός και η χρήση χημειοπροφύ-
λαξης.18–23 Κατά τη διάρκεια εργαστηριακά επι-
βεβαιωμένης επιδημίας γρίπης, όλοι οι τρόφιμοι 
πρέπει να λάβουν χημειοπροφύλαξη, ανεξαρτή-
τως του ιστορικού προηγηθέντος εμβολιασμού. 
Όσοι από το προσωπικό δεν μπορούν να εμβο-
λιασθούν ή στους οποίους ο εμβολιασμός ανα-
μένεται να είναι αναποτελεσματικός, πρέπει να 
λάβουν χημειοπροφύλαξη.

Σε άλλες χρονικές περιόδους, όταν ένα κρούσμα 
είναι λιγότερο πιθανό να αντιπροσωπεύει λοίμω-
ξη με τον ιό της γρίπης, η χρήση χημειοπροφύ-
λαξης στο ίδρυμα μπορεί να καθυστερήσει μέχρι 
την εργαστηριακή επιβεβαίωση του αιτίου. Σε 
αυτή την περίπτωση, μέτρα όπως η απομόνωση 
των κρουσμάτων, ο περιορισμός των επισκέψε-
ων, screening του προσωπικού και αυξημένη επι-
φυλακή, μπορεί να βοηθήσουν στον έλεγχο της 
επιδημίας.23–25

Αντενδείξεις εμβολιασμού είναι: αλλεργία στα 
αυγά ή σε άλλα συστατικά του εμβολίου, μέτριας 
βαρύτητας ή σοβαρό εμπύρετο νόσημα και ιστο-
ρικό συνδρόμου Guillain-Barré εντός 6 εβδομάδων 
από προηγούμενο αντιγριπικό εμβολιασμό.24

3.2.  Πότε πρέπει να ληφθεί αντι-ιική
χημειοπροφύλαξη

Σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές, που 
δεν προφυλάσσονται επαρκώς λόγω σοβαρής 
ανοσοκαταστολής, έλλειψης εμβολίου ή ύπαρξης 
μη επαρκώς αποτελεσματικού εμβολίου, η έναρ-
ξη της αντι-ιικής χημειοπροφύλαξης πρέπει να 
γίνεται μόλις διαπιστωθεί σταθερή δραστηριότη-
τα γρίπης στην κοινότητα, από τους αρμόδιους 
υγειονομικούς φορείς.

Άτομα, των οποίων ένα μέλος της οικογένειας 
τους αναπτύσσει επιβεβαιωμένη ή ύποπτη κλι-
νική συνδρομή γρίπης και κάποιο άλλο μέλος της 

οικογένειας είναι άτομο υψηλού κινδύνου για ανά-
πτυξη, δευτεροπαθώς, επιπλοκών γρίπης, περι-
λαμβανομένων και βρεφών <6 μηνών, πρέπει να 
αρχίσουν χημειοπροφύλαξη. Ιδανικά, βέβαια, όλα 
τα μέλη μιας τέτοιας οικογένειας πρέπει να είναι 
εμβολιασμένα.

Σε νοσοκομεία ή ιδρύματα μακράς φροντί-
δας, έναρξη χημειοπροφύλαξης (μαζί με μέτρα 
αποτροπής λοιμώξεων) πρέπει να γίνεται όταν 
υπάρχει επιδημία γρίπης, ακόμη και αν αυτή δεν 
έχει ακόμη πλήρως τεκμηριωθεί.

3.3.  Πόσο πρέπει να διαρκεί
η αντι-ιική χημειοπροφύλαξη

Εάν γίνει εμβολιασμός, η χημειοπροφύλαξη 
πρέπει να διακοπεί 2 εβδομάδες μετά τον εμβολι-
ασμό, αν πρόκειται για άτομα που δεν διαμένουν 
σε ιδρύματα μακράς φροντίδας και δεν νοσηλεύ-
ονται σε νοσοκομείο. Ο χρόνος αυτός για τα παι-
διά που δεν έχουν εμβολιασθεί προηγουμένως 
και χρειάζονται δύο δόσεις του εμβολίου, αυξάνει 
στις 6 εβδομάδες. 

Η χημειοπροφύλαξη στα μέλη οικογενειών με 
κρούσμα γρίπης πρέπει να διαρκεί 10 ημέρες. Σε 
άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές, που δεν 
προφυλάσσονται επαρκώς λόγω σοβαρής ανο-
σοκαταστολής, έλλειψης εμβολίου ή ύπαρξης μη 
επαρκώς αποτελεσματικού εμβολίου, χημειοπρο-
φύλαξη πρέπει να χορηγείται καθόλη τη διάρκεια 
της περιόδου που αναφέρονται κρούσματα επο-
χικής γρίπης στην κοινότητα.

Για τους τροφίμους ιδρυμάτων μακράς φροντί-
δας, η διάρκεια της χημειοπροφύλαξης πρέπει 
να είναι 2 εβδομάδες ή 7 ημέρες μετά την έναρξη 
συμπτωμάτων στο τελευταίο κρούσμα εντός του 
ιδρύματος.18,24–26

4.  Ενδεικνυόμενα φάρμακα
για τη θεραπεία και την αντι-ιική 
χημειοπροφύλαξη έναντι
της εποχικής γρίπης

Οι ιοί της γρίπης και η ευαισθησία τους στα 
αντι-ιικά φάρμακα μεταβάλλονται αρκετά συ-
χνά. Ως εκ τούτου, οι θεράποντες ιατροί πρέ-
πει να ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις 
από τις ιστοσελίδες των αρμόδιων οργανισμών 
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(ΚΕΕΛΠΝΟ, ECDC, CDC, WHO). Ως γενικά στοι-
χεία μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:

Οι αδαμαντάνες (αμανταδίνη-ριμανταδίνη) εί-
ναι ανασταλτικές για τους ιούς γρίπης Α αλλά 
όχι για τους Β. Παρόλ’ αυτά, έχουν αναφερθεί 
ευρέως διαδεδομένα υψηλά ποσοστά αντοχής 
στις αδαμαντάνες για τον ιό γρίπης Α(Η3Ν2) και 
περιορισμένη αντίσταση για τον ιό της εποχικής 
γρίπης Α(Η1Ν1), από το 2005.27–29 Οι αναστολείς 
νευραμινιδάσης (ΝΙ) oseltamivir-zanamivir, έχουν 
δραστικότητα τόσο έναντι των Α όσο και των Β 
ιών. Σποραδικά, έχει αναφερθεί μειωμένη αποτε-
λεσματικότητα της oseltamivir στη θεραπεία της 
γρίπης από ιούς Β.30,31 Παρότι ο βαθμός αντοχής 
στους ΝΙ ήταν γενικά χαμηλός πριν το 2007,32,33 
ανάδυση αντοχής του ιού της εποχικής γρίπης 
Α(Η1Ν1) στην oseltamivir έχει αναφερθεί σε πολ-
λές χώρες από το 2007 και εντεύθεν.34–40 Τόσο η 
zanamivir όσο και οι αδαμαντάνες είναι δραστικές 
έναντι των ανθεκτικών στην oseltamivir ιών της 
εποχικής γρίπης Α(Η1Ν1).

Με βάση τα δεδομένα του Μαρτίου 2009, η 
θεραπεία και η χημειοπροφύλαξη έναντι του 
ιού της εποχικής γρίπης A(H1N1) πρέπει να γί-
νεται είτε με zanamivir είτε με μία αδαμαντάνη 
(κατά προτίμηση rimantadine, λόγω του καλύ-
τερου προφίλ ασφάλειας). Oseltamivir δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιείται για θεραπεία και χημειο-
προφύλαξη έναντι του ιού της εποχικής γρίπης 
A(H1N1). Θεραπεία και χημειοπροφύλαξη έναντι 
του ιού γρίπης A(H3N2) πρέπει να γίνεται είτε με 
zanamivir είτε με oseltamivir. Οι αδαμαντάνες δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία και 
τη χημειοπροφύλαξη έναντι του ιού της γρίπης 
A(H3N2). Θεραπεία και χημειοπροφύλαξη έναντι 
του ιού της γρίπης Β πρέπει να γίνεται μόνο με 
zanamivir ή oseltamivir. Εάν ο υπότυπος του ιού 
γρίπης Α είναι άγνωστος, θεραπεία ή χημειοπρο-
φύλαξη πρέπει να επιχειρείται είτε με zanamivir 
είτε με το συνδυασμό oseltamivir και rimantadine. 
Οι δοσολογίες των φαρμάκων φαίνονται στον πί-
νακα 2.

5.  Θεραπεία και προφύλαξη
για τη νέα γρίπη Α(Η1Ν1), 2009

Ως γενική οδηγία, πρέπει να τονισθεί ότι όταν 
ενδείκνυται αντι-ιική αγωγή αυτή πρέπει να αρ-

Πίνακας 2. Σχήματα προφύλαξης και θεραπείας για τη νέα γρίπη Α(H1N1) 
2009

Φάρμακο Θεραπεία
(5 ημέρες)

Χημειοπροφύλαξη
(10 ημέρες)

Oseltamivirα

Ενήλικες
 75 mg×2β 75 mg×1

Παιδιά ≥12 μηνών
Βάρος σώματος (kg)γ   
≤15 30 mg×2 30 mg×1
>15–23 45 mg×2 45 mg×1
>23–40 60 mg×2 60 mg×1
>40 75 mg×2 75 mg×1

Παιδιά από 3 μηνών έως <12 μηνών
 3 mg/kg/δόση×2 3 mg/kg/δόση×1

Παιδιά 0 έως <3 μηνών
 3 mg/kg/δόση×2 ∆εν συνιστάται
Zanamivirδ

Ενήλικες
10 mg (2 εισπνοές 
των 5 mg)×2

10 mg (2 εισπνοές
των 5 mg)×1

Παιδιά (≥7 ετών για θεραπεία, ≥5 ετών για χημειοπροφύλαξη)
10 mg (2 εισπνοές 
των 5 mg)×2

10 mg (2 εισπνοές
των 5 mg)×1

α.  Η oseltamivir χορηγείται per os, ανεξαρτήτως γευμάτων, αν και η χορήγη-
ση με το γεύμα συνδέεται με καλύτερη γαστρεντερική ανοχή. Σε ασθενείς 
με νεφρική ανεπάρκεια η δόση πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με την κά-
θαρση κρεατινίνης. Με κάθαρση κρεατινίνης 10–30 mL/min η συνιστώμενη 
δόση για θεραπεία είναι 75 mg×1 για 5 ημέρες, ενώ για χημειοπροφύλαξη 
είναι 30 mg×1 ή 75 mg κάθε δεύτερη ημέρα, για 10 ημέρες μετά την έκθεση 
στον ιό.

β.  Οι ασθενείς με σοβαρή, επιδεινούμενη νόσο και ιδιαίτερα αυτοί που νο-
σηλεύονται σε ΜΕΘ και δεν ανταποκρίνονται στο σύνηθες θεραπευτικό 
σχήμα πρέπει να λάβουν υψηλότερες δόσεις οσελταμιβίρης (150 mg×2) 
και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (συνήθως 2 εβδομάδες).

γ.  Τα δοσολογικά σχήματα με βάση το βάρος σώματος δεν εφαρμόζονται 
στα πρώιμα νεογνά, διότι αυτά καθαίρουν την oseltamivir με αργό ρυθμό, 
λόγω της ανωριμότητας της νεφρικής λειτουργίας. Ως εκ τούτου, δόσεις 
συνιστώμενες για τα τελειόμηνα νεογνά μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ 
υψηλές συγκεντρώσεις του φαρμάκου στα πρώιμα νεογνά.

δ.  Η zanamivir χορηγείται με εισπνοή μέσω του κατάλληλου Diskhaler που 
χορηγείται με το φάρμακο. Βρίσκεται υπό μορφή ξηράς κόνεως και δεν 
πρέπει να χορηγείται με nebulizers, αναπνευστήρες ή άλλες συσκευές 
χορήγησης αερολύματος. ∆εν συνιστάται σε ασθενείς με χρόνια αναπνευ-
στικά νοσήματα, όπως άσθμα ή ΧΑΠ λόγω πιθανής πρόκλησης βρογχό-
σπασμου.

χίζει το συντομότερο δυνατόν μετά την έναρ-
ξη των συμπτωμάτων. Το πρόβλημα είναι ότι η 
γρίπη μπορεί να εμφανισθεί με πολλαπλά συμ-
πτώματα, από αυτά μιας ήπιας λοίμωξης του 



34 ∆. ΚΑΤΡΙΝΗΣ και Ά. ΠΕΦΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 97, 2010

ανώτερου αναπνευστικού, μιας απειλητικής για 
τη ζωή νόσου. Εμπειρική θεραπεία συνιστάται σε 
ασθενείς με επιβεβαιωμένη ή ύποπτη γρίπη, για 
την οποία απαιτείται εισαγωγή στο νοσοκομείο, 
ή με επιδεινούμενη, σοβαρή ή επιπλεγμένη νόσο, 
ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν υποκείμενα νο-
σήματα ή μη, και/ή ύπαρξη παραγόντων κινδύ-
νου του ασθενούς για σοβαρή νόσο. Η θεραπεία 
αρχίζει εμπειρικά, όσον το δυνατό συντομότερα 
από την έναρξη των συμπτωμάτων, χωρίς να 
αναμένονται, πρώτα, τα αποτελέσματα των δια-
γνωστικών εξετάσεων.

Φάρμακα εκλογής τόσο σε ενήλικες όσο και σε 
παιδιά είναι οι αναστολείς της νευραμινιδάσης, 
oseltamivir (από του στόματος) και zanamivir (εισ-
πνεόμενη). Τα σχήματα προφύλαξης και θερα-
πείας για τη νέα γρίπη Α(H1N1), 2009 φαίνονται 
στον πίνακα 2.

Εκτός των ανωτέρω, υπάρχει και ένας νεότε-
ρος αναστολέας της νευραμινιδάσης, η peramivir, 
η οποία χορηγείται παρεντερικά (IV). Το φάρ-
μακο βρίσκεται υπό κλινική έρευνα και έως τον 
Οκτώβριο του 2009, 1891 ασθενείς με εποχική 
γρίπη Α είχαν συμπεριληφθεί στις κλινικές δοκι-
μές. Παρά τα γεγονός ότι, τα κλινικά δεδομένα 
ήταν πενιχρά για να λάβει το φάρμακο άδεια 
κυκλοφορίας από το FDA, το τελευταίο εξέδω-
σε προσωρινή άδεια επείγουσας χρήσης της 
peramivir για τη θεραπεία νοσηλευομένων ασθε-
νών, με δυνητικά θανατηφόρο, επιβεβαιωμένη 
ή ύποπτη, λοίμωξη από τον ιό της νέας γρίπης 
Α(Η1Ν1), 2009. 

6.  Ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕς)
και αντενδείξεις των αναστολέων
της νευραμινιδάσης

Η oseltamivir και η zanamivir είναι γενικά καλά 
ανεκτές.8 Οι κυριότερες ΑΕς της oseltamivir στους 
ενήλικες είναι η ναυτία (10%) και ο έμετος (9%).41 
Στα παιδιά υπό θεραπεία με oseltamivir, έμετος 
παρατηρήθηκε στο 14% (vs 8,5% στην ομάδα του 
placebo).9 Το εναιώρημα της oseltamivir περιέχει 
σορβιτόλη, η οποία μπορεί να ευθύνεται για δι-
άρροια και κοιλιακό άλγος σε ασθενείς με δυσα-
νεξία στη φρουκτόζη. Υπάρχουν περιορισμένα 
αναδρομικά δεδομένα ασφάλειας της oseltamivir, 

ως θεραπεία για την εποχική γρίπη, σε παιδιά 
μικρότερα του ενός έτους, εντούτοις σοβαρές 
ΑΕς ήταν σπάνιες.42,43 Εξελίσσεται όμως, προ-
σπάθεια προοπτικής συλλογής δεδομένων τό-
σο για την αποτελεσματικότητα όσο και για την 
ασφάλεια του φαρμάκου σε αυτή την ηλικιακή 
ομάδα. Αλλεργικές αντιδράσεις, εκδηλούμενες 
με εξάνθημα, οίδημα του προσώπου και της 
γλώσσας και αναφυλαξία, έχουν αναφερθεί μετά 
από χορήγηση τόσο της oseltamivir όσο και της 
zanamivir. 

∆εν έχουν αναφερθεί γενικά σημαντικά ανεπι-
θύμητα συμβάματα σε ποσοστό >1% σε μελέ-
τες με άτομα που έχουν λάβει zanamivir.44–46 Η 
zanamivir μπορεί να προκαλέσει βρογχόσπασμο 
και ως εκ τούτου δεν συνιστάται σε ασθενείς με 
υποκείμενα νοσήματα στα οποία μπορεί να συμ-
βεί βρογχόσπασμος (άσθμα, ΧΑΠ).46 Σύμφωνα 
με τις συνταγογραφικές οδηγίες, πρέπει να χρη-
σιμοποιείται μόνο με τη συσκευή Diskhaler που 
παρέχεται στη συσκευασία του φαρμάκου. Το 
σκεύασμα της zanamivir περιέχει λακτόζη, ως με-
ταφορέα της δραστικής ουσίας. Η συγκεκριμένη 
φαρμακοτεχνική μορφή δεν έχει σχεδιασθεί, και 
επομένως δεν είναι κατάλληλη, για χρήση μέσω 
νεφελοποιητή ή μηχανικού αναπνευστήρα, διότι 
υπάρχει κίνδυνος απόφραξης των αεραγωγών 
του αναπνευστήρα. Παρά το γεγονός ότι, σε δη-
μοσιευμένες και μη, κλινικές μελέτες η zanamivir 
έχει χορηγηθεί μέσω νεφελοποιητή ή μέσω μά-
σκας, η διαθέσιμη στο εμπόριο φαρμακοτεχνική 
μορφή δεν είναι σχεδιασμένη για να χορηγείται 
μέσω νεφελοποιητή. 

Μετά την έγκριση κυκλοφορίας των αναστολέ-
ων της νευραμινιδάσης έχουν αναφερθεί, σπανί-
ως, παροδικά νευροψυχιατρικά συμβάματα (αυ-
τοτραυματισμός, delirium). Η πλειοψηφία των 
αναφορών αφορούσε σε παιδιά και εφήβους από 
την Ιαπωνία.47 ∆εδομένου ότι, η ίδια η νόσος μπο-
ρεί να εκδηλώνεται με ποικιλία νευρολογικών δια-
ταραχών καθώς και διαταραχών της συμπεριφο-
ράς, περιλαμβανομένων σπασμών, delirium και 
ψευδαισθήσεων, δεν είναι βέβαιο κατά πόσο οι 
αναστολείς της νευραμινιδάσης ευθύνονται άμε-
σα για αυτές τις νευροψυχιατρικές διαταραχές. 
Μία άλλη Ιαπωνική μελέτη αξιολόγησε τη χρή-
ση oseltamivir σε 10.000 άτομα <18 ετών και δε 
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δια πιστώθηκαν νευροψυχιατρικά συμβάματα σε 
αυτή την ομάδα.48 Νευροψυχιατρικά συμβάματα 
πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί σε ενήλικες που 
έλαβαν oseltamivir.49 Σε πρόσφατη αναδρομική 
ανάλυση που έγινε από τη Roche, την παραγωγό 
εταιρεία της oseltamivir, δεν βρέθηκαν ενδείξεις 
αυξημένου κινδύνου για νευροψυχιατρικές δια-
ταραχές από τη χρήση της. Μέχρι να υπάρξουν 
περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα, το FDA συνι-
στά, οι ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς της 
νευραμινιδάσης να παρακολουθούνται για τυχόν 
ανάπτυξη παθολογικής συμπεριφοράς. 

Τα δεδομένα ασφάλειας της peramivir είναι πε-
ριορισμένα. Μετά από χορήγηση peramivir σε 
δόση 200 ή 400 mg×1, οι ΑΕς και οι παθολογικές 
εργαστηριακές τιμές που παρατηρήθηκαν στην 
ομάδα του peramivir ήταν το ίδιο συχνές με αυτές 
στην ομάδα ελέγχου. Σε νοσηλευόμενους ασθε-
νείς που έλαβαν peramivir για 5 ημέρες, ΑΕς κα-
ταγράφηκαν στο 54% των ασθενών. Συγκριτικά 
στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν oseltamivir 
75 mg×2, per os, ΑΕς καταγράφηκαν στο 41% των 
ασθενών. Σοβαρές ΑΕς παρατηρήθηκαν στο 4% 
των ασθενών που έλαβαν 200 mg peramivir ημε-
ρησίως, στο 17% των ασθενών που έλαβαν 400 

mg peramivir ημερησίως και στο 9% των ασθενών 
που έλαβαν oseltamivir. ∆ιάρροια και ψυχιατρι-
κές διαταραχές καταγράφηκαν πιο συχνά στους 
ασθενείς που έλαβαν peramivir σε σχέση με αυ-
τούς που έλαβαν oseltamivir. Όσον αφορά στις 
εργαστηριακές παραμέτρους, οι ασθενείς πρέπει 
να παρακολουθούνται με γενική αίματος και ού-
ρων και μέτρηση των ηλεκτρολυτών, της κρεατι-
νίνης και των ηπατικών ενζύμων.2

Τόσο σε ενηλίκους όσο και σε παιδιά, εκτός 
από τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τη λήψη 
αντι-ιικής θεραπείας, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί σε τυχόν επιμονή της κλινικής συμπτω-
ματολογίας ή επιδείνωση της κλινικής εικόνας, 
γιατί μπορεί να υποκρύπτουν επιπλοκές της γρί-
πης και ιδίως βακτηριακή επιλοίμωξη. Στις ΗΠΑ, 
έχει επανειλημμένως αναφερθεί έξαρση επιλοι-
μώξεων με ανθεκτικούς στις αντισταφυλοκοκκι-
κές πενικιλίνες σταφυλοκόκκους (MRSA), ιδίως 
σε παιδιά.50–52 Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει 
να χορηγηθεί κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή, 
βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών 
εξετάσεων και των αναλόγων κατευθυντηρίων 
οδηγιών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Οι ενδοφλέβιοι ενισχυτές ηχογένειας 
(υπερηχογραφικές σκιαγραφικές ουσίες) χρησι-
μοποιούνται σήμερα σε μια ποικιλία υπερηχο-
γραφικών διαγνωστικών εξετάσεων. Η συχνότερη 
εφαρμογή τους στην ακτινολογία είναι η ανάδειξη 
και ο χαρακτηρισμός των εστιακών ηπατικών αλ-
λοιώσεων. Στην ανασκόπηση αυτή παρουσιάζεται η 
φυσική και τεχνολογική θεωρία των υπερηχογραφι-
κών σκιαγραφικών και αναλύεται η μεταβολή των 
αιμοδυναμικών χαρακτηριστικών ενισχύσεως του 
φυσιολογικού ηπατικού παρεγχύματος σε διάφο-
ρες παθολογικές οντότητες. Τέλος, αναφέρονται 
χαρακτηριστικά παραδείγματα των συχνότερων 
εστιακών ηπατικών αλλοιώσεων και τα υπερηχο-
γραφικά ευρήματά τους μετά από τη χορήγηση ενι-
σχυτών ηχογένειας.

Sonagraphic imaging

of focal liver lesions

and effectiveness 

of ultrasound

contrast agents
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ABSTRACT  Detection and characterization of focal 
liver lesions with ultrasound is a routine diagnostic 
challenge. Ultrasound contrast-enhance agents are 
used extensively for this purpose in everyday clinical 
practice. In this article we describe the basic physic 
principles and imaging techniques of these agents. 
We also explain the dynamic enhancement features 
of normal liver parenchyma in different pathological 
conditions. Finally, we mention the most common be-
nign and malignant liver lesions, as well as common 
and uncommon findings with the use of ultrasound 
contrast agents.
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1. Εισαγωγή

Οι εστιακές αλλοιώσεις του ήπατος δεν μπο-
ρούν να χαρακτηρισθούν πάντοτε με ακρίβεια 
με τη βοήθεια του απλού υπερηχογραφήματος. 
Ακόμη και η εφαρμογή του Colour Doppler δεν 

βοηθά ιδιαιτέρως, καθώς καλοήθεις και κακοή-
θεις αλλοιώσεις εμφανίζουν παρόμοια ηχογραφι-
κά και Doppler χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, η 
ακρίβεια στο χαρακτηρισμό των ηπατικών αλλοι-
ώσεων παραμένει περιορισμένη.1
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Η ανίχνευση των περιφερικών και των εντός 
του όγκου αγγείων μπορεί να βελτιωθεί στο 
Colour και το Power Doppler υπερηχογράφημα 
μετά από την ενδοφλέβια έγχυση των ενισχυ-
τών ηχογένειας.2 Μετά από μια επιγραμματική 
υπενθύμιση των βασικών χαρακτηριστικών των 
υπερηχογραφικών σκιαγραφικών, θα επιχειρηθεί 
μια ανασκόπηση των υπερηχογραφικών γνωρι-
σμάτων των συχνότερων εστιακών ηπατικών 
αλλοιώσεων μετά από τη χορήγηση αυτών των 
ουσιών. 

2. Βασικές αρχές των ενισχυτών ηχογένειας

Ως ενισχυτές ηχογένειας ορίζονται ουσίες προ-
οριζόμενες να χορηγηθούν είτε ενδοφλεβίως εί-
τε μέσα σε φυσικές κοιλότητες του οργανισμού, 
προκειμένου να ενισχύσουν τα σήματα οπισθο-
σκέδασης στην υπερηχογραφία.3 Οι ενδοφλέβι-
οι ενισχυτές ηχογένειας που χρησιμοποιούνται 
σήμερα στην ακτινολογία έχουν διάμετρο από 
2–6 μm. Αποτελούνται από ένα κέλυφος βιοσυμ-
βατών υλικών από πρωτεΐνες, λιπίδια ή βιοπο-
λυμερή και από αέριο περιεχόμενο. Στο τμήμα 
μας χρησιμοποιούμε το φαρμακευτικό σκεύασμα 
SonoVue που αποτελείται από μικροφυσαλίδες 
εξαφθωριούχου θείου επικαλυμμένες απο φω-
σφολιπιδιακή μεμβράνη. 

Η πραγματική συμπεριφορά των μικροφυσα-
λίδων σ’ ένα πεδίο ήχου αποτελεί μια εξαιρετι-
κά πολύπλοκη διαδικασία. Σ’ αυτήν λαμβάνουν 
χώρα, εκτός από την απλή οπισθοσκέδαση, και 
μια σειρά από άλλες επιδράσεις. Η ταλάντωση 
των μικροφυσαλίδων από τη δέσμη των υπερή-
χων εξαρτάται από τη συχνότητα συντονισμού, 
τη συχνότητα επαναλαμβανόμενου παλμού, την 
ακουστική ισχύ, το περιεχόμενο αέριο, το συντε-
λεστή απόσβεσης και τις ιδιότητες του κελύφους. 
Όταν ένα κύμα υπερήχου προσκρούσει πάνω 
στις φυσαλίδες, αυτές εναλλάξ διογκώνονται (πε-
ρίπου στο διπλάσιο της αρχικής τους διαμέτρου) 
και συρρικνώνονται, στέλνοντας πίσω στο με-
τατροπέα ένα ποσό ενέργειας πολύ μεγαλύτερο 
από αυτό που θα έστελνε ένας παθητικός ανα-
κλαστήρας, σε αντίθεση με τα σκιαγραφικά της 
αξονικής (ΑΤ) και μαγνητικής τομογραφίας (ΜΤ) 
που παίζουν απλώς παθητικό ρόλο στην απεικο-

νιστική ενίσχυση. Αντιθέτως, οι μικροφυσαλίδες 
εμφανίζουν ρυθμικές αλλαγές στη διάμετρό τους, 
σύμφωνα με κάθε κύκλο επαναλαμβανόμενου 
παλμού, αυξάνοντας έτσι την ένταση του σήμα-
τος που τις προκάλεσε.4

Σημαντική παράμετρος για την απεικόνιση των 
ενισχυτών ηχογένειας είναι η αρμονική συμπε-
ριφορά: Οι αρμονικές συχνότητες αποτελούν 
υψηλότερα ακέραια πολλαπλάσια της πρωτο-
γενούς (εκπεμπόμενης από το υπερηχογραφικό 
μηχάνημα) συχνότητας και παράγονται καθώς 
το ηχητικό κύμα διέρχεται διαμέσου των ιστών. 
Με την αρμονική απεικόνιση ένα φίλτρο χρησιμο-
ποιείται προκειμένου να αποκλείσει τις πρωτο-
γενείς αντηχήσεις (σήματα που δεν προέρχονται 
από το σκιαγραφικό), έτσι ώστε μόνο το υψηλής 
συχνότητας αρμονικό σήμα που προέρχεται από 
τις φυσαλίδες να χρησιμοποιείται για να παρα-
χθεί μια εικόνα. Αν και πολλές αρμονικές συχνό-
τητες παράγονται με τον πολλαπλασιασμό του 
αρχικού παλμού, η τρέχουσα τεχνολογία χρησι-
μοποιεί μόνο τη δεύτερη αρμονική, η οποία είναι 
διπλάσια της εκπεμπόμενης συχνότητας. 

Βασική προϋπόθεση για να αναπτυχθεί αυτή η 
συμπεριφορά και να απεικονισθούν οι ενισχυτές 
ηχογένειας είναι η χρήση χαμηλών ακουστικών 
πιέσεων (μηχανικός δείκτης ΜΙ<0,2), ώστε να 
ελαχιστοποιείται η καταστροφή των μικροφυσα-
λίδων. Έτσι εφαρμόζεται σάρωση σε πραγματικό 
χρόνο και για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονι-
κό διάστημα.5

3.  Γιατί χρειάζονται οι ενισχυτές
ηχογένειας;

Η μεγάλη απεικονιστική χρησιμότητα των ου-
σιών αυτών συνίσταται στην ανίχνευση σε πραγ-
ματικό χρόνο της παρεγχυματικής μικροκυκλο-
φορίας, δηλαδή εκείνης που υπάρχει σε αγγεία 
πολύ μικρά και με πολύ χαμηλή ταχύτητα, που 
δεν μπορούν να απεικονισθούν με B-mode, Power 
και Colour Doppler απεικόνιση.6 Η ενίσχυση των 
ιστών ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο και συνε-
χώς έως και για 7 min μετά από την ενδοφλέβια 
έγχυση του σκευάσματος. Στο σημείο αυτό η τε-
χνική υπερισχύει των σκιαγραφικών της ΑΤ και 
ΜΤ, με τις οποίες η ενίσχυση ελέγχεται μόνο σε 
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συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ενώ στο εν-
διάμεσο δεν είναι δυνατόν να παρακολουθηθεί. 
Ως εκ τούτου, με τη χρήση υπερηχογραφικών 
ενισχυτών ηχογένειας αναδεικνύεται η φυσιολο-
γική και παθολογική αιμάτωση καλύτερα από την 
Doppler υπερηχοτομογραφία, αλλά και από τα 
σκιαγραφικά της ΑΤ και της ΜΤ.

Μία ακόμη διαφορά των υπερηχογραφικών ενι-
σχυτών ηχογένειας από τις αντίστοιχες ουσίες 
της ΑΤ και ΜΤ είναι ότι παραμένουν στον ενδαγ-
γειακό χώρο, χωρίς να διαχέονται εκτός των αγ-
γείων. Μετά από την ενίσχυση των ιστών, το συ-
μπαγές περίβλημα μεταβολίζεται στο ήπαρ, ενώ 
η αέριος ουσία αποβάλλεται δια της εκπνοής. Τα 
σκιαγραφικά των υπερήχων δεν απεκκρίνονται 
από τους νεφρούς και δεν συγκεντρώνονται στο 
αποχετευτικό σύστημα των νεφρών. Ως εκ τού-
του, ενδεχόμενη νεφρική ανεπάρκεια δεν αποτε-
λεί αντένδειξη για τη χρήση τους. Από την άλλη, 
δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη 
μελέτη του πυελοκαλυκικού συστήματος, όπως 
συμβαίνει με τα ιωδιούχα σκιαγραφικά.

Ανάλογα με το υπερηχογραφικό μηχάνημα που 
χρησιμοποιείται, υπάρχουν διάφορες τεχνικές 
απεικόνισης. Στο Νοσοκομείο μας χρησιμοποι-
ούμε μηχάνημα GE Logiq 9 και την τεχνική ανί-
χνευσης του ενισχυτών ηχογένειας True Agent 
Detection (TAD). Πολύ χρήσιμη είναι η ταυτόχρο-
νη απεικόνιση στην οθόνη, της εικόνας χωρίς να 
απεικονίζεται ο ενισχυτής ηχογένειας (αριστερά), 
με την εικόνα που απεικονίζεται ο ενισχυτής ηχο-
γένειας (δεξιά) - απεικόνιση split screen.

4.  Υπερηχογραφική μελέτη του ήπατος
με ενισχυτές της ηχογένειας 

4.1.  ∆υναμικές φάσεις μετά από την ενδοφλέβια 
χορήγηση των ενισχυτών ηχογένειας

Ο χαρακτηρισμός των εστιακών ηπατικών αλ-
λοιώσεων ως καλοήθων ή κακοήθων είναι απα-
ραίτητος για τη συντηρητική ή επεμβατική θε-
ραπεία του ασθενούς.7 Η υπερηχογραφία με ενι-
σχυτή ηχογένειας βρίσκει σε τέτοιες περιπτώσεις 
τη μεγαλύτερη εφαρμογή της. Ο ακριβής μηχανι-
σμός με τον οποίο μερικές φυσαλίδες προσλαμ-
βάνονται από το ήπαρ δεν είναι απολύτως σα-
φής, αλλά πιθανότατα είναι υπεύθυνο το δικτυο-

ενδοθηλιακό σύστημα.8 Οι δυναμικές φάσεις που 
αναγνωρίζονται στο ηπατικό παρέγχυμα μετά 
από την ενδοφλέβια έγχυση των ενισχυτών ηχο-
γένειας διακρίνονται στην αρτηριακή, την πυλαία 
και την καθυστερημένη φάση. 

Η αρτηριακή φάση είναι πολύ σύντομη. Ξεκινά 
10–20 sec μετά από την έγχυση του ενισχυτή 
ηχογένειας και διαρκεί μέχρι τα 25–35 sec μετά 
από αυτή. Στη φάση αυτή η ενίσχυση γίνεται 
από το δίκτυο της ηπατικής αρτηρίας. Η αρτηρι-
ακή φάση είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της 
αιμάτωσης της αλλοίωσης. ∆ιάχυτη και έντονη 
σκιαγραφική ενίσχυση παρατηρείται σε υπεραγ-
γειούμενες εστιακές αλλοιώσεις του ήπατος, ενώ 
υποαγγειούμενες αλλοιώσεις χαρακτηρίζονται 
από απούσα ή στικτή σκιαγραφική ενίσχυση.

Η πυλαία φάση ξεκινά 30–35 sec και διαρκεί μέ-
χρι τα 100–110 sec από την έγχυση, αφορά δε 
στην ενίσχυση από την πυλαία φλέβα. 

Η καθυστερημένη φάση αντιπροσωπεύει την 
παρουσία του σκιαγραφικού στα κολποειδή και 
τα κύτταρα Κupffer. Ξεκινά μετά από την πυλαία 
και διαρκεί μέχρι και 5–8 min από την αρχή της 
έγχυσης, μέχρι τη στιγμή της εξαφάνισης των μι-
κροφυσαλίδων απ’ την περιφερική κυκλοφορία. 
Είναι η πιο σημαντική για τον χαρακτηρισμό των 
εστιακών αλλοιώσεων του ήπατος: οι καλοήθεις 
αλλοιώσεις παρουσιάζουν σταθερή πρόσληψη 
των μικροφυσαλίδων με υπεραγγειούμενη ή ισο-
αγγειούμενη εμφάνιση σε σχέση με το παρακεί-
μενο ηπατικό παρέγχυμα. Αντίθετα, οι κακοήθεις 
αλλοιώσεις παρουσιάζουν τυπικά έκπλυση των 
μικροφυσαλίδων στην καθυστερημένη φάση και 
απεικονίζονται ως ελλείμματα πληρώσεως.3,9–11

4.2.  Τύποι ενίσχυσης των εστιακών ηπατικών 
αλλοιώσεων

Οι διάφοροι τύποι σκιαγραφικής ενίσχυσης των 
εστιακών αλλοιώσεων του ήπατος διακρίνονται 
ανάλογα με την εμφάνισή τους και στην αρτηρια-
κή φάση και μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:11,12

1.  Απουσία ενίσχυσης (χωρίς διαφοροποίηση με-
τά από την έγχυση).

2.  Στικτή σκιαγραφική ενίσχυση (μικρά στίγματα 
σκιαγραφικής ενίσχυσης κατά μήκος της βλά-
βης).
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3.  Οζώδης ενίσχυση.

4.  Ενίσχυση του κεντρικού τμήματος της βλάβης

5.  ∆ιάχυτη ενίσχυση όλης της βλάβης.

Κατά την πυλαία και καθυστερημένη φάση 
έχουμε τους ακόλουθους τύπους σκιαγραφικής 
ενίσχυσης:

1.  Υποηχογενή.

2.  Υπολειμματική (υποηχογενής περιοχή εντός μι-
ας υπέρ ή ισοηχογενούς βλάβης).

3.  Υπερηχογενή.

4.  Ετερογενή.

Σε γενικές γραμμές οι κακοήθεις ηπατικές αλ-
λοιώσεις εμφανίζουν αρχική ενίσχυση (δεδομένου 
ότι αιματώνονται κυρίως από την ηπατική αρτη-
ρία) σε αναλογία με την πρόσληψη σκιαγραφικού 
στην ΑΤ, ενώ στην καθυστερημένη κολποειδική 
φάση, όπως προαναφέρθηκε, απεικονίζονται 
σαν ελλείμματα πλήρωσης. Αντίθετα, οι καλοή-
θεις αλλοιώσεις (που αιματώνονται βασικά από 
την πυλαία φλέβα) στην καθυστερημένη φάση 
εμφανίζουν ενίσχυση ανάλογη αυτής του πέριξ 
ηπατικού παρεγχύματος και συνεχίζουν να προ-
σλαμβάνουν τη σκιαγραφική ουσία. Έτσι, η καθυ-
στερημένη φάση ενίσχυσης κυρίως χρησιμοποι-
είται για ανάδειξη κακοήθων αλλοιώσεων, ενώ η 
αρχική αρτηριακή για τον χαρακτηρισμό αλλοιώ-
σεων, ανεξαρτήτως φύσεως. Βέβαια, η κάθε πα-
θολογία εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα 
οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια.

5. Καλοήθεις αλλοιώσεις

5.1. Αιμαγγειώματα

Τα αιμαγγειώματα είναι οι πιο συχνοί καλοήθεις 
όγκοι του ήπατος. Τα υπερηχογραφικά ευρήμα-
τα των αιμαγγειωμάτων ποικίλλουν. Τυπικά, οι 
αλλοιώσεις εμφανίζουν διάμετρο έως 3 cm, εί-
ναι σαφώς αφοριζόμενες, ομοιογενείς και υπε-
ρηχογενείς. Μετά τη χορήγηση των ενισχυτών 
ηχογένειας μπορούν να παρατηρηθούν διάφοροι 
τύποι σκιαγραφικής ενίσχυσης. Τα περισσότερα 
αιμαγγειώματα παρουσιάζουν αρχική περιφερική 
οζώδη ενίσχυση κατά την αρτηριακή φάση. Στη 
συνέχεια η αλλοίωση προσλαμβάνει το σκιαγρα-
φικό όλο και περισσότερο και στην πυλαία φάση 
διαπιστώνεται προοδευτική κεντρομόλος ενίσχυ-

ση που οδηγεί σε ισοηχογενή εμφάνιση σε σχέ-
ση με το γειτονικό ηπατικό παρέγχυμα. Κατά τη 
διάρκεια της καθυστερημένης φάσης, η κεντρο-
μόλος πρόσληψη των μικροφυσαλίδων εμφανίζε-
ται πλήρης στο 40–50% των περιπτώσεων. Στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις, τμήματα της αλλοίωσης 
παραμένουν χωρίς ενίσχυση, λόγω της παρουσί-
ας περιοχών με ίνωση, θρόμβωση ή υαλοειδή εκ-
φύλιση εντός της αλλοίωσης13 (εικ. 1). 

Λιγότερο τυπική συμπεριφορά μπορεί να εκδη-
λώνεται με ταχύτατη διάχυτη σκιαγραφική ενί-
σχυση κατά την αρτηριακή φάση. Επίσης μπορεί 
να παρατηρηθεί εμμένουσα στικτή ενίσχυση με 
ισοηχογενή εμφάνιση σε σχέση με το παρακείμε-
νο ηπατικό παρέγχυμα, επίμονη υποηχογενής εμ-
φάνιση λόγω απουσίας σκιαγραφικής ενίσχυσης 
με ή χωρίς περιφερικό δακτύλιο. Αυτός ο τύπος 
ενίσχυσης είναι συχνός σε άτυπα αιμαγγειώματα 
με θρόμβωση, με ίνωση ή με υαλοειδή εκφύλιση.14 
Πάντως, παρά την ποικιλία των εμφανίσεων στον 
B mode (ασπρόμαυρο) έλεγχο και των προτύπων 
ενισχύσεως που εμφανίζουν τα αιμαγγειώματα, 
η τυπική αρχική περιφερική ενίσχυση με επακό-
λουθη κεντρομόλο πλήρωση θέτει τη διάγνωση13 
(εικ. 2).

5.2. Εστιακή οζώδης υπερπλασία

 Η εστιακή οζώδης υπερπλασία (εικ. 3) είναι η 
δεύτερη σε συχνότητα καλοήθης εστιακή αλλοί-
ωση του ήπατος με επίπτωση 1–3%.15 Είναι σα-
φώς περιγεγραμμένη χωρίς κάψα και με κεντρι-
κή ινώδη ουλή περίπου στις μισές περιπτώσεις. 
Παρόλο που η ουλή αυτή είναι χαρακτηριστική, 
δεν αποτελεί παθογνωμονικό στοιχείο, αφού 
παρατηρείται και σε άλλες αλλοιώσεις, όπως 
το ινοπεταλιώδες ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. 
Μετά τη χορήγηση ενισχυτών ηχογένειας μπο-
ρεί να παρουσιάσει κεντρική (σε σχήμα ακτινών 
τροχού) σκιαγραφική ενίσχυση στη διάρκεια των 
πρώτων 10–15 sec μετά από την έγχυση. Το εύ-
ρημα αυτό είναι χαρακτηριστικό της αλλοιώσεως, 
ωστόσο έχει πολύ βραχεία διάρκεια. Στα επόμε-
να δευτερόλεπτα παρατηρείται πλήρωση από το 
κέντρο προς την περιφέρεια και τελικά εμμένου-
σα διάχυτη ομοιογενή σκιαγραφική ενίσχυση με 
υπερηχογενή ή ισοηχογενή εμφάνιση σε σχέση με 
το παρακείμενο ηπατικό παρέγχυμα στην καθυ-
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στερημένη φάση (εικ. 4). Στην περίπτωση εστια-
κής οζώδους υπερπλασίας με διάμετρο μικρότε-
ρη από 3 cm, η εικόνα των ακτινών του τροχού 
παρατηρείται δυσκολότερα, ενώ διάχυτη ενίσχυ-
ση γίνεται αντιληπτή σ’ όλη την αρτηριακή φάση. 
Στην καθυστερημένη φάση η κεντρική ουλή μπο-
ρεί να γίνει εμφανής σαν κεντρική υποηχογενής 
περιοχή χωρίς να προσλαμβάνει το σκιαγραφικό 
και συχνά είναι έκκεντρα τοποθετημένη.16

5.3. Αδένωμα

Αποτελεί σπάνια καλοήθη νεοπλασία, συχνό-
τερη στις γυναίκες με αναλογία 9/1 προς τους 

Εικόνα 1. Αιμαγγείωμα: Μια υπερηχογενής αλλοίωση σημειώνεται στο δεξιό 
ηπατικό λοβό με B mode (ασπρόμαυρο) υπερηχογράφημα (α). Μετά από την 
έγχυση ενισχυτή ηχογένειας, εμφανίζει περιφερική κομβολογιοειδή ενίσχυση 
στην αρτηριακή φάση (β). Στην πυλαία και καθυστερημένη (γ) φάση, η αλ-
λοίωση ενισχύεται σχεδόν ολοκληρωτικά, εκτός από μία κεντρική περιοχή 
που παραμένει υποηχογενής. Η συμπεριφορά είναι τυπική αιμαγγειώματος 
με κεντρικό θρομβωμένο τμήμα

α γ

β
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Εικόνα 2. Αιμαγγείωμα: Μία υποηχογενής αλλοίωση (εικόνα μη τυπική για αιμαγγείωμα) παρατηρείται στο δεξιό λοβό του ήπατος στον B mode έλεγχο (α). Μετά 
από την έγχυση του ενισχυτή ηχογένειας SonoVue, παρατηρείται περιφερική κομβολογιοειδής αρτηριακή ενίσχυση (β). Στην πυλαία (γ) και καθυστερημένη (δ) 
φάση, σημειώνεται κεντρομόλος πλήρωση του αιμαγγειώματος, εκτός από μία κεντρική θρομβωμένη περιοχή

α

β

γ

δ
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άντρες. Σχετίζεται με τη λήψη αντισυλληπτικών 
ή αναβολικών στεροειδών. Περιέχει ηπατοκύτ-
ταρα, αλλά όχι κύτταρα Kupffer ή χολαγγεία και 
περιβάλλεται από κάψα. Έχει μέγεθος συνήθως 
8–10 cm με πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής, 
αλλά και υποτροπής μετά από την αφαίρεση. 
Όταν το αδένωμα είναι μικρό, απεικονίζεται ως 
μια υπερηχογενής μονήρης καλώς περιγεγραμμέ-
νη αλλοίωση, ενώ όταν έχει μεγάλο μέγεθος εμ-

φανίζει περιοχές αιμορραγίας ή νεκρώσεως έως 
και στο 60% των περιπτώσεων.17 Στον έγχρωμο 
Doppler έλεγχο τυπικώς εμφανίζει κεντρικά αγ-
γεία, τα οποία πάντως είναι λιγότερο εμφανή 
από αυτά της εστιακής οζώδους υπερπλασίας. 
Συχνά πάντως η εμφάνισή του είναι μη τυπική. 

Μετά από την έγχυση του ενισχυτή ηχογένειας 
τα αδενώματα παρουσιάζουν διάχυτη ομοιογενή 
ή ετερογενή ενίσχυση. Μπορεί να εμφανίσουν εί-

α

β

γ

δ

Εικόνα 3. Εστιακή οζώδης υπερπλασία: Μία υπόηχη αλλοίωση ελέγχεται στο δεξιό λοβό του ήπατος στον B mode (α) και Power Doppler (β) έλεγχο. Έλεγχος με 
σκιαγραφικό σε αξονική (γ) και T1W μαγνητική τομογραφία (δ) αναδεικνύει έντονη αρτηριακή ενίσχυση (βέλη)
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τε εμμένουσα ισοηχογενή ή ελαφρώς υπερηχογε-
νή εικόνα σε σχέση με το παρακείμενο ηπατικό 
παρέγχυμα μέχρι την καθυστερημένη φάση. Η 
ομοιογένεια της ενισχύσεως εξαρτάται από την 
έκταση του αιμορραγικού ή νεκρωτικού συστατι-
κού εντός του όγκου. Τα τροφοφόρα αγγεία περί 
την κάψα της αλλοίωσης γίνονται καλύτερα εμ-
φανή στην αρχή της αρτηριακής φάσης, ενώ στην 
πυλαία και καθυστερημένη φάση τα αδενώματα 
παρουσιάζουν συνήθως την ίδια αγγειακή συμπε-
ριφορά με το περιβάλλον ηπατικό παρέγχυμα.12

5.4. Ηπατικές κύστεις

Αποτελούν τη συχνότερη εστιακή ηπατική αλ-
λοίωση. Συνήθως χαρακτηρίζονται εύκολα και 
δεν αποτελούν διαγνωστικό πρόβλημα. Τυπικώς 
στο υπερηχογράφημα απεικονίζονται ως άνηχες 
αλλοιώσεις με λεπτό τοίχωμα και οπίσθια ακου-
στική ενίσχυση. Σε περιπτώσεις με επιμόλυνση 
ή αιμορραγία παρατηρείται υπερηχογενές ίζη-
μα εντός των κύστεων. Στον έλεγχο με έγχρωμο 
Doppler δεν ελέγχεται αιμάτωση. Το γεγονός αυτό 
διαφοροποιεί τις κύστεις από αρτηριοφλεβώδεις 
ανωμαλίες ή ανευρύσματα που στον ασπρόμαυ-
ρο έλεγχο είναι επίσης άνηχα. Παρουσία λεπτών 
διαφραγματίων δεν είναι ύποπτη (εικ. 5). Αν όμως 
αυτά έχουν μεγαλύτερο εύρος, ή παρατηρείται 
συνοδός μάζα με αυξημένη αιμάτωση, πρέπει να 
διερευνηθεί η πιθανότητα κυστικού νεοπλάσμα-
τος ή αποστήματος.17

Μετά από τη χορήγηση των ενισχυτών ηχογέ-
νειας, οι κύστεις δεν εμφανίζουν πρόσληψη και 
απεικονίζονται ως ελλείμματα πλήρωσης σε σύγ-
κριση με το πέριξ ηπατικό παρέγχυμα, σε όλες 
τις φάσεις. Τα διαφραγμάτια ενίοτε ενισχύονται. 
Αν αυτή η ενίσχυση εμφανίζεται σε παχύ δια-
φραγμάτιο ή συμπαγές τμήμα του τοιχώματος, 
πρέπει να θεωρηθεί ένδειξη ύποπτη επιμόλυνσης 
ή εξαλλαγής.

α

β

Εικόνα 4. Εστιακή οζώδης υπερπλασία: Ο ίδιος ασθενής με την εικόνα 3. 
Μετά από την έγχυση ενισχυτού ηχογενείας, σημειώνεται ταχύτατη αρτηρια-
κή ενίσχυση από το κέντρο (α) 16 sec μετά από την έγχυση προς την περιφέ-
ρεια στη (β) 19 sec μετά από την έγχυση. Στην πυλαία (γ) και καθυστερημένη 
φάση, η αλλοίωση διατηρεί το σκιαγραφικό. Στην εικόνα α είναι εμφανής η 
τεχνική split screen με ταυτόχρονη απεικόνιση στην οθόνη της εικόνας χωρίς 
(αριστερά) και με το σκιαγραφικό (δεξιά)

Εικόνα 5. Άνηχες ηπατικές κύστεις παρατηρούνται στον αριστερό λοβό του 
ήπατος. Η μία εξ αυτών εμφανίζει περιφερικό διάφραγμα (βέλος) το οποίο 
ωστόσο δεν ενισχύεται με τον ενισχυτή ηχογένειας, όπως άλλωστε και κανένα 
μέρος των αλλοιώσεων

γ
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5.5. Hπατικά αποστήματα

 Τα ηπατικά αποστήματα είναι συνήθως πυο-
γόνα (88%), αμοιβαδικά (10%) ή μυκητιασικά 
(2%). Στο 50% των περιπτώσεων είναι πολλα-
πλά. Εμφανίζονται κατόπιν επιμόλυνσης αιματο-
γενώς, διά της χολικής οδού, κατά συνέχεια ιστού 

ή μετατραυματικώς.17 Μετά από την ενδοφλέβια 
έγχυση ενισχυτών ηχογένειας τα ηπατικά απο-
στήματα εμφανίζουν περιφερικό δακτύλιο ενί-
σχυσης στην αρτηριακή φάση, που διατηρείται 
έως και την, καθυστερημένη φάση ενισχύσεως. 
Το κεντρικό τους τμήμα δεν προσλαμβάνει το σκι-
αγραφικό.

Εικόνα 6. Εχινόκοκκος κύστη: Ασθενής με γνωστό ιστορικό εχινοκοκκίασης 
εμφανίζει μεικτή αλλοίωση, κυρίως υποηχογενή με διαφραγμάτια και κατά τό-
πους αποτιτανώσεις στον ασπρόμαυρο (α) και Power Doppler (β) έλεγχο. Μετά 
από την έγχυση του ενισχυτή ηχογένειας (γ), η αλλοίωση δεν ενισχύεται

α

β

γ
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Ειδικότερα για τις υδατίδες κύστεις, η απεικόνι-
ση εξαρτάται από τη φάση εξέλιξης. Όταν είναι 
ώριμες, οι βλάβες του E. granulosus έχουν κυστι-
κή εμφάνιση με πολλαπλά διαφραγμάτια, ιζη-
ματώδες περιεχόμενο και θυγατέρες κύστεις με 
ή χωρίς αποτιτανώσεις. Στο μεγαλύτερο μέρος 
τους δεν προσλαμβάνουν το σκιαγραφικό (εικ. 6). 
Ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολη η διαφοροποίη-
σή τους από απλές ηπατικές κύστεις. Αντιθέτως 
ο E. alveolaris προκαλεί αλλοιώσεις που συχνά 
ομοιάζουν με νεόπλασμα. 

Επιπρόσθετα, τα μυκητιασικά αποστήματα, τα 
οποία εμφανίζονται συνήθως σε ανοσοκατεσταλ-
μένους ασθενείς που επιμολύνονται από Candida 
albicans, εμφανίζονται ως υπέρ- ή υποηχογενή 
ή τυπικώς με υπερηχογενές κέντρο και υπόηχη 
περιφερική άλω. Μετά τη θεραπεία τους απει-
κονίζονται ομοιογενώς υπερηχογενή και πιθανώς 
αποτιτανωμένα.17 Και αυτού του είδους οι αλλοι-
ώσεις ενισχύονται μόνο στην περιφέρεια, ενώ το 
κεντρικό τους τμήμα δεν προσλαμβάνει τον ενι-
σχυτή ηχογένειας.

5.6.  Λιπώδης διήθηση ήπατος
και νησίδες φυσιολογικού ιστού

Αποτελούν συχνά ευρήματα κατά τη διάρκεια 
μιας κατά τα άλλα φυσιολογικής υπερηχογρα-
φικής εξέτασης και αιτία παραπομπής ασθενών 
για ΑΤ ή ΜΤ. Το λίπος εναποτίθεται συνήθως 
ανομοιογενώς στο ηπατικό παρέγχυμα, δημιουρ-
γώντας περιοχές περισσότερο ή λιγότερο ηχογε-
νείς («γεωγραφικό ήπαρ»). Αυξημένη ή ελαττω-
μένη εναπόθεση λίπους (και αντίστοιχα υπέρ- ή 
υποηχογένεια) είναι συχνή σε χαρακτηριστικές 
θέσεις (γύρω από τη χοληδόχο κύστη, παρά την 
πυλαία φλέβα ή στην περιφέρεια του ήπατος). 
Μετά από ενδοφλέβια έγχυση του ενισχυτή ηχο-
γένειας, στις περιοχές αυτές παρατηρείται ομοιο-
γενής σκιαγραφική ενίσχυση παράλληλα με το 
παρακείμενο φυσιολογικό ηπατικό παρέγχυμα 
στην αρτηριακή, πυλαία και καθυστερημένη φά-
ση18 (εικ. 7).

Συνοπτικά η ενίσχυση των καλοήθων ηπατικών 
αλλοιώσεων στις διάφορες φάσεις μετά από την 
ενδοφλέβια χορήγηση ενισχυτών ηχογενείας πα-
ρουσιάζεται στον πίνακα 1.

6. Κακοήθεις αλλοιώσεις

6.1. Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ)

Αποτελεί μια από τις συχνότερες πρωτοπα-
θείς κακοήθειες σε ασθενείς με ιστορικό κίρρω-
σης (80%) ή χρονίας ιογενούς ηπατίτιδας, ενώ 
είναι πολύ σπανιότερο όταν δεν υπάρχει ανά-
λογο υπόστρωμα. Παθολογοανατομικώς διακρί-
νεται στο μονήρες, πολλαπλό και διάχυτο διη-
θητικό.19 

Σε κιρρωτικούς ασθενείς (εικ. 8), όπου το ηπα-
τικό παρέγχυμα εμφανίζει έντονη ηχητική ανο-

Εικόνα 7. Υποηχογενής νησίδα φυσιολογικού ιστού (βέλος) επί λιπώδους 
ήπατος σημειώνεται παρά τη χοληδόχο κύστη σε Colour Doppler έλεγχο (α). 
Μετά από την έγχυση του ενισχυτή ηχογένειας (β) η αλλοίωση ενισχύεται 
παράλληλα με το υπόλοιπο ηπατικό παρέγχυμα

α

β
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μοιογένεια, ο χαρακτηρισμός μιας εστιακής αλ-
λοιώσεως είναι δύσκολος, δεδομένου ότι η εξέλι-
ξη από αναγεννητικό προς δυσπλαστικό όζο και 
στη συνέχεια προς ΗΚΚ είναι σταδιακή και ασα-
φής.19 Τα μικρά ΗΚΚ είναι συνήθως υποηχογενή. 
Σε περιπτώσεις με λιπώδη διήθηση ή κολποει-
δική διεύρυνση πιθανώς να είναι υπερηχογενής. 
Μεγαλύτερες αλλοιώσεις είναι δυνατόν να περι-
έχουν εστίες αιμορραγίας, ίνωσης και νέκρωσης. 
Μια μικρή (<3 εκ.) αλλοίωση μπορεί να ξεκινά ως 
υποηχογενής και εξελισσόμενη, να αποκτά υπε-
ρηχογενή πυρήνα και υπόηχη άλω, με κατάλη-
ξη μια ετερογενή απεικόνιση. Η υπόηχη άλως, η 
οποία αφορά σε ινώδη κάψα, μπορεί να υπάρχει 
και σε μικρά ΗΚΚ, διαφοροποιώντας τα έτσι από 
αιμαγγειώματα.

Στην απεικόνιση με έγχρωμο Doppler τα ΗΚΚ εί-
ναι συνήθως υπεραγγειούμενα με ανώμαλα άναρ-
χα αγγεία.20 Η συστολική και διαστολική ροή εμ-
φανίζει υψηλές ταχύτητες, λόγω αρτηριοφλεβω-
δών επικοινωνιών και χαμηλών αντιστάσεων, σε 
αντίθεση με πολλές από τις υπόλοιπες εστιακές 
αλλοιώσεις, που εμφανίζουν χαμηλότερη ταχύ-
τητα. Στη περιφέρεια, το 75% των ΗΚΚ εμφανίζει 
δίκτυο λεπτών αγγείων που περιβάλλουν και δι-
εισδύουν στην αλλοίωση «δίκην καλαθιού».19 Ο δι-
ηθητικός τύπος της αλλοιώσεως είναι δυνατόν να 
διηθήσει την πυλαία φλέβα ή (σπανιότερα) την 
κάτω κοίλη και τις ηπατικές φλέβες. Η διηθητική 
αυτή μάζα ξεχωρίζει από θρόμβωση, δεδομένου 
ότι δίνει αρτηριακά σήματα, ενώ η επανασηρραγ-
γοποιηθείσα θρόμβωση δίνει φλεβικά σήματα.

Πίνακας 1. Eνίσχυση των καλοήθων ηπατικών αλλοιώσεων στις διάφορες φάσεις μετά από την ενδοφλέβια χορήγηση ενισχυτών ηχογενείας

Αλλοίωση Αρτηριακή φάση Πυλαία φάση Κολποειδική φάση

Αιμαγγείωμα Τυπικά ευρήματα Π εριφερική οζώδης ενίσχυση, 
κεντρικό έλλειμμα

Μ ερική ή πλήρης κεντρομόλος 
ενίσχυση

Πλήρης ενίσχυση

Σ υμπληρωματικά ευρήματα Μ ικρή αλλοίωση: πλήρης, ταχεία 
κεντρομόλος ενίσχυση, περιφε-
ρική ενίσχυση

Περιοχές χωρίς ενίσχυση

Ε στιακή οζώδης
υπερπλασία

Τυπικά ευρήματα Τ αχεία, πλήρης ενίσχυση >ηπα-
τικό παρέγχυμα

Υπερενισχυόμενη Ισο- ή υπερενισχυόμενη

Σ υμπληρωματικά ευρήματα Ε νίσχυση από το κέντρο προς 
την περιφέρεια δίκην ακτινών 
τροχού

Υ ποενισχυόμενη κεντρική ουλή Υ ποενισχυόμενη κεντρική 
ουλή

Λ ιπώδης διήθηση 
ήπατος
και νησίδες φυσιολο-
γικού ιστού

Τυπικά ευρήματα Ισοενισχυόμενη Ισοενισχυόμενη Ισοενισχυόμενη

Ε στιακή λιπώδης
διήθηση

Τυπικά ευρήματα Ισοενισχυόμενη Ισοενισχυόμενη Ισοενισχυόμενη

Αναγεννητικός όζος Τυπικά ευρήματα Ισοενισχυόμενη Ισοενισχυόμενη Ισοενισχυόμενη
Σ υμπληρωματικά ευρήματα Υποενισχυόμενη

Ηπατική κύστη Τυπικά ευρήματα Χωρίς ενίσχυση Χωρίς ενίσχυση Χωρίς ενίσχυση

Αδένωμα Τυπικά ευρήματα Υπερενισχυόμενη πλήρως Ισοενισχυόμενη Ισο- ή υποενισχυόμενη
Σ υμπληρωματικά ευρήματα Περιοχές χωρίς ενίσχυση Υ περενισχυόμενη με περιοχές 

χωρίς ενίσχυση
Περιοχές χωρίς ενίσχυση

Απόστημα Τυπικά ευρήματα Ε νισχυόμενη περιφέρεια χωρίς 
κεντρική ενίσχυση

Υ περ- ή ισοενισχυόμενη περιφέ-
ρεια χωρίς κεντρική ενίσχυση

Υ ποενισχυόμενη περι-
φέρεια χωρίς κεντρική 
ενίσχυση

Σ υμπληρωματικά ευρήματα Ε νισχυόμενα διαφραγμάτια-
υπερενισχυόμενο ηπατικό 
τμήμα

Υ ποενισχυόμενη περιφέρεια-ενι-
σχυόμενα διαφραγμάτια-υπερε-
νισχυόμενο ηπατικό τμήμα 
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Μετά από έγχυση ενισχυτών ηχογένειας, τα 
αγγεία εντός του όγκου γίνονται εμφανή στην 
πλειοψηφία των ηπατοκυτταρικών καρκινωμά-
των στη διάρκεια της αρτηριακής φάσης. Η αρ-
τηριακή ταχεία και έντονη ενίσχυση με χαρακτη-
ριστική άναρχη, «δίκην καλαθιού» κατανομή είναι 
και το πλέον αξιόπιστο χαρακτηριστικό τους. 
Στην πυλαία και την καθυστερημένη φάση τα 
ΗΚΚ εμφανίζονται υποαγγειούμενα19 (περισσότε-
ρο τα μετρίως απ’ ότι τα καλώς διαφοροποιημέ-

Εικόνα 8. Αναγεννητικοί όζοι και ΗΚΚ σε κιρρωτικό ασθενή.  Αξονική τομο-
γραφία χωρίς (α) και με σκιαγραφικό (β) στην αρτηριακή φάση ενισχύσεως. 
Αναγνωρίζεται υβώδες ήπαρ, ασκίτης και σπληνομεγαλία. Ευμεγέθης αλλοίω-
ση (βέλη) σημειώνεται στο ηπατικό τμήμα VI, πλησίον του δεξιού νεφρού

να), ή ισοαγγειούμενα σε σχέση με το παρακεί-
μενο ηπατικό παρέγχυμα, με ή χωρίς περιφερικό 
υπερηχογενή δακτύλιο σκιαγραφικής ενίσχυσης. 
Λιγότερο συχνά τα ηπατοκυτταρικά καρκινώμα-
τα παρουσιάζουν εμμένουσα στικτή σκιαγραφική 
ενίσχυση με αρχική υποαγγειούμενη και καθυστε-
ρημένη ισοαγγειούμενη εικόνα ή μια εμμένουσα 
υποαγγειούμενη εικόνα σε σχέση με το παρακεί-
μενο ηπατικό παρέγχυμα. Το πλέον τυπικό εύρη-
μα πάντως είναι αυτό της έντονης ταχείας ενί-
σχυσης στην αρτηριακή φάση, σε ποσοστό έως 
και 90%20 (εικ. 9).

Οι ενισχυτές ηχογένειας βοηθούν στην ανεύρε-
ση των ΗΚΚ και στη διάκρισή τους από αναγεννη-
τικούς όζους. Τα περισσότερα ΗΚΚ εμφανίζονται 
υπεραγγειούμενα στην αρτηριακή και ως ελλείμ-
ματα πλήρωσης στην καθυστερημένη φάση, ενώ 
οι αναγεννητικοί όζοι εμφανίζουν ενίσχυση παρό-
μοια αυτής του πέριξ ηπατικού παρεγχύματος. 
Εκτός αυτού, η ελάττωση της ενισχύσεως στην 
καθυστερημένη φάση είναι βραδύτερη από την 
αντίστοιχη των μεταστάσεων. Οι μεταστάσεις εμ-
φανίζουν απώλεια του ενισχυτή ηχογένειας γρή-
γορα και πλήρως, ενώ το ΗΚΚ καθυστερημένα και 
συχνά μόνον μερικώς. Κατά συνέπεια, η παρακο-
λούθηση της συμπεριφοράς της αλλοιώσεως πρέ-
πει να επεκτείνεται τουλάχιστον έως και 3 min 
μετά από την έγχυση.19 Στο τμήμα μας παρακο-
λουθούμε την ενίσχυση των αλλοιώσεων έως και 
5 min μετά από τη χορήγηση του σκιαγραφικού.

6.2. Μεταστατική ηπατική νόσος

Οι μεταστάσεις είναι οι πιο συχνές κακοήθεις 
αλλοιώσεις του ήπατος.11 Μπορούν να παρου-
σιαστούν ως μονήρης αλλοίωση ή ως πολλαπλές 
αλλοιώσεις. Πολλαπλές εστιακές ηπατικές αλλοι-
ώσεις σε ασθενή με γνωστή πρωτοπαθή εστία εί-
ναι πιθανότατα μεταστατικές. Η πιο συχνή πρω-
τοπαθής εστία είναι το παχύ έντερο, ενώ λιγότε-
ρο συχνά η νόσος προέρχεται από το στόμαχο, 
το πάγκρεας, το μαστό και τους πνεύμονες. Οι 
μεταστάσεις μπορεί στον απλό υπερηχογραφικό 
έλεγχο να είναι υπέρ- ή υποηχογενείς. Συχνή εί-
ναι η παρουσία μιας περιφερικής υποηχογενούς 
άλω. Το στοιχείο αυτό θεωρείται ότι οφείλεται 
σε συμπιεσμένο ηπατικό παρέγχυμα που κατα-
λήγει σε ηπατοκυτταρική ατροφία και παραμονή 

α

β
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κολποειδών αγγείων ή πολλαπλασιαζομένων νεο-
πλασματικών κυττάρων,17 συνδυασμό των δύο 
αυτών στοιχείων, νέκρωση ή αιμορραγία. Η άλως 
γενικά θεωρείται ενδεικτική επιθετικής συμπερι-
φοράς, ωστόσο παρατηρείται και σε αλλοιώσεις 
άλλων τύπων, όπως αδενώματα, αιμαγγειώμα-
τα, εστιακές οζώδεις υπερπλασίες, λέμφωμα και 
μυκητιασικά μικροαποστήματα.

Η ακρίβεια των υπερήχων χωρίς ενισχυτή ηχο-
γένειας στη μεταστατική ηπατική νόσο κυμαί-
νεται μεταξύ 63–85% και είναι χαμηλότερη από 
την αντίστοιχη της ΑΤ και της ΜΤ. Η χρήση των 
ενισχυτών ηχογένειας βελτιώνει τόσο την ευαι-
σθησία όσο και την ειδικότητα, με ποσοστά έως 
και 94%.21 Οι υποαγγειούμενες μεταστάσεις εμ-

φανίζουν τυπική δακτυλιοειδή ενίσχυση ποικίλης 
έκτασης κατά την αρτηριακή φάση. Αντιθέτως, 
οι υπεραγγειούμενες μεταστάσεις στην αρτηρια-
κή φάση εμφανίζουν ομοιογενή ισχυρή ενίσχυση, 
πιθανώς με παρουσία νεκρωτικών περιοχών που 
δεν ενισχύονται (εικόνες 10, 11).

∆εδομένου ότι οι κακοήθεις όγκοι του ήπατος, 
πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς, αντλούν το μεγα-
λύτερο μέρος της αιματικής παροχής τους από 
την ηπατική αρτηρία, στην πυλαία και καθυστε-
ρημένη φάση εμφανίζονται συνήθως ως ελλείμ-
ματα σε σχέση με το παρακείμενο φυσιολογικό 
ηπατικό παρέγχυμα. Έτσι, τόσο οι υποαγγειού-
μενες όσο και οι υπεραγγειούμενες μεταστάσεις 
σχεδόν πάντα εμφανίζονται ως καθυστερημένα 

Εικόνα 9. Αναγεννητικοί όζοι και ΗΚΚ: Ο ίδιος ασθενής με την εικόνα 8. Στον B mode έλεγχο (α) είναι εμφανής η υβώδης παρυφή του ήπατος που προκαλείται 
από αναγεννητικούς όζους (βέλος), καθώς και η ευμεγέθης αλλοίωση που διαπιστώθηκε στην ΑΤ (διπλό βέλος). Μετά από την έγχυση ενισχυτού ηχογενείας 
SonoVue, οι αναγεννητικοί όζοι προσλαμβάνουν το σκιαγραφικό παράλληλα με το υπόλοιπο ήπαρ. Η αλλοίωση του τμήματος VI ενισχύεται έντονα και άναρχα 
στην αρτηριακή φάση (β), ενώ διατηρεί το σκιαγραφικό στην πυλαία (γ) και καθυστερημένη φάση (δ). Σε αυτό το κλινικό πλαίσιο, η συμπεριφορά είναι ενδεικτική 
καλώς διαφοροποιημένου ηπατοκυτταρικού καρκινώματος
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ελλείμματα πληρώσεως. Το εύρημα αυτό είναι 
πρακτικώς παθογνωμονικό χωρίς εξαιρέσεις στη 
μέχρι τώρα βιβλιογραφία.6

6.3. Χολαγγειοκαρκίνωμα

Το χολαγγειοκαρκίνωμα είναι ο πιο συχνός καρ-
κίνος των χοληφόρων. Προδιαθεσιακοί παράγο-
ντες είναι διάφορες παθήσεις των χοληφόρων, 
όπως σκληρυντική χολαγγειίτιδα, κύστεις χοληδό-
χου πόρου, νόσος Caroli, παρασιτικές λοιμώξεις 
(Clonorchis sinensis), αλλά και ελκώδης κολίτις και 
χημικές ουσίες. Η εντόπιση στα 2/3 των περιπτώ-
σεων είναι εξωηπατική, στον ηπατικό ή χοληδόχο 
πόρο. Ο όγκος Klatzkin αποτελεί έναν συγκεκριμέ-
νο τύπο χολαγγειοκαρκινώματος (10–25%) σε δια-

τεταμένους ενδοηπατικούς, αλλά και φυσιολογι-
κούς εξωηπατικούς πόρους. 

Στο απλό υπερηχογράφημα συνήθως σημει-
ώνονται διατεταμένα ενδοηπατικά χολαγγεία 
που καταλήγουν στο επίπεδο της μάζας, η 
οποία μπορεί να μην είναι εμφανής. Όταν πά-
ντως ανευρίσκεται, είναι συνήθως ασαφής και με 
πτωχή ανάκλαση, εντοπιζόμενη ίσως εντός των 
χολαγγείων ή με πάχυνση του τοιχώματός τους 
προκαλώντας στένωση. Στο 5% οι όγκοι είναι 
πολλαπλοί. 

Μετά από χορήγηση ενισχυτών ηχογένειας το 
χολαγγειοκαρκίνωμα παρουσιάζει μια επίμονη ετε-
ρογενή υποηχογενή εικόνα. Στην αρτηριακή φάση 
διαπιστώνεται η παρουσία περιφερικού δακτυλί-

Εικόνα 10. Υπεραγγειούμενες μεταστάσεις: Στον B mode έλεγχο μόλις αναδεικνύεται μία μεικτής ηχογενείας αλλοίωση (βέλος) στο τμήμα VII (α). Μετά από την 
έγχυση του ενισχυτού ηχογενείας, η αλλοίωση ενισχύεται έντονα στην αρτηριακή φάση (β), ενώ εμφανίζεται ως έλλειμμα πληρώσεως στην πυλαία φάση (γ).  
Στην καθυστερημένη φάση εμφανίζονται πρόσθετες μεταστάσεις που δεν ήταν εμφανείς στον απλό έλεγχο (δ)
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Εικόνα 11. Υποαγγειούμενες μεταστάσεις: Ασθενής με καρκίνο παγκρέατος, διάταση χοληδόχου πόρου και ηπατικές μεταστάσεις σε Colour Doppler υπερη-
χογράφημα (α) και ΑΤ (β). Μετά από τη χορήγηση SonoVue, οι αλλοιώσεις εμφανίζουν ελάχιστη περιφερική μόνον ενίσχυση στην αρτηριακή φάση (γ) και στη 
μεγαλύτερη έκτασή τους απεικονίζονται ως ελλείμματα πλήρωσης έως και την καθυστερημένη φάση (δ)

ου σκιαγραφικής ενίσχυσης που διαρκεί μέχρι την 
πυλαία φάση. Στην καθυστερημένη φάση παρα-
τηρείται απουσία σκιαγραφικής ενίσχυσης.22

6.4. Ηπατικό λέμφωμα

 Η εντόπιση στο ήπαρ του συστηματικού 
Hodgkin και non-Hodgkin λεμφώματος είναι συ-
νήθως διάχυτη διηθητική. Οι αλλοιώσεις είναι συ-
νήθως άνηχες με διαφραγμάτια και μοιάζουν με 
αποστήματα. Μετά από την έγχυση σκιαγραφι-
κού, οι αλλοιώσεις εμφανίζουν μειωμένη ενίσχυση 
της ηχογένειας στην πυλαία φάση σε σχέση με το 
περιβάλλον ηπατικό παρέγχυμα λόγω της απου-
σίας πυλαίων κλάδων στην περιοχή του. Στην 
καθυστερημένη φάση, η απεικόνιση ως έλλειμμα 
πληρώσεως σημειώνεται και εδώ όπως σε όλες 
τις κακοήθειες.19

Η ενίσχυση των κακοήθων ηπατικών αλλοιώσε-
ων στις διάφορες φάσεις μετά από την ενδοφλέ-
βια χορήγηση ενισχυτών ηχογένειας παρουσιάζε-
ται στον πίνακα 2.

7.  Ο ρόλος του υπερηχογραφήματος
με ενισχυτές ηχογένειας
για την εκτίμηση των εστιακών
ηπατικών αλλοιώσεων
στην καθημερινή κλινική πράξη

To 2008, με την έκδοση των οδηγιών 6 για την 
χρήση των ενισχυτικών ηχογένειας στο ήπαρ 
από την European Federation of Societies For 
Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), το 
υπερηχογράφημα με ενισχυτές ηχογένειας (στη 
διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως Contrast 
Enhanced Ultrasonography, CEUS) που είχε ήδη 
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εισαχθεί στην καθημερινή κλινική πράξη απέκτη-
σε συγκεκριμένες οδηγίες εφαρμογής. Οι οδηγίες 
αυτές καθορίζουν τις ενδείξεις και τις προτάσεις 
για τη χρήση των ενισχυτών ηχογένειας στη διά-
γνωση, το χαρακτηρισμό αλλά και στη μετά τη 
θεραπεία παρακολούθηση των εστιακών αλλοιώ-
σεων του ήπατος. Σύμφωνα με τα κριτήρια της 
EFSUMB η χρήση του CEUS ενδείκνυται στις ακό-
λουθες περιπτώσεις:

1.  Όταν υπάρχουν τυχαία ύποπτα ευρήματα 
στο υπερηχογράφημα ρουτίνας.

2.  Αλλοιώσεις ή ύποπτες αλλοιώσεις σε ασθενείς 
με χρόνια ηπατίτιδα ή με κίρρωση του ήπατος, 
αλλά και σ’ αυτούς με γνωστό ιστορικό νεο-
πλασματικής νόσου.

3.  Ασθενείς με αμφισβητούμενα ευρήματα στην 
ΑΤ ή τη ΜΤ ή ακόμα και με αμφισβητούμενα 
ευρήματα στις κυτταρολογικές ή την ιστολογι-
κή εξέταση.

4.  Για το χαρακτηρισμό της θρόμβωσης της πυ-
λαίας φλέβας.

Η χρήση των ενισχυτών ηχογένειας έχει μεγά-
λη αξία στον εντοπισμό και χαρακτηρισμό των 

Πίνακας 2. Ενίσχυση των κακοήθων ηπατικών αλλοιώσεων στις διάφορες φάσεις μετά από την ενδοφλέβια χορήγηση ενισχυτών ηχογένειας

Αλλοίωση  Αρτηριακή φάση Πυλαία φάση Κολποειδική φάση

Η πατοκυτταρικό καρκίνωμα 
σε κιρρωτικό ήπαρ

Τυπικά ευρήματα Υ περενισχυόμενη πλήρως ή με 
μη ενισχυόμενες περιοχές

Ι σοενισχυόμενη με μη ενισχυό-
μενες περιοχές

Υπο- ή ισοενισχυόμενη

Συμπληρωματικά ευρήματα Χ αοτική αγγείωση δίκην καλα-
θιού-ενισχυόμενος θρόμβος 
ΠΦ-ΗΦ

Άτυπα ευρήματα Μη ενισχυόμενη Μη ενισχυόμενη Μη ενισχυόμενη

Η πατοκυτταρικό καρκίνωμα 
σε μη κιρρωτικό ήπαρ

Τυπικά ευρήματα Υπερενισχυόμενη Υπο- ή μη ενισχυόμενη Υπο- ή μη ενισχυόμενη

Υποαγγειούμενη μετάσταση Τυπικά ευρήματα Ενίσχυση περιφέρειας Υποενισχυόμενη Υπο- ή μη ενισχυόμενη
Συμπληρωματικά ευρήματα Π λήρης ενίσχυση ή μη ενισχυό-

μενες περιοχές
Μη ενισχυόμενες περιοχές

Υπεραγγειούμενη μετάσταση Τυπικά ευρήματα Υ περενισχυόμενη πλήρως Υποενισχυόμενη Υπο- ή μη ενισχυόμενη
Συμπληρωματικά ευρήματα Χ αοτική αγγείωση

Κυστική μετάσταση Τυπικά ευρήματα Ο ζώδης ενίσχυση περιφέρειας Υποενισχυόμενη Υποενισχυόμενη

Χολαγγειοκαρκίνωμα Τυπικά ευρήματα Ενίσχυση περιφέρειας Υπο- ή μη ενισχυόμενη Υπο- ή μη ενισχυόμενη
Συμπληρωματικά ευρήματα Μη ενισχυόμενη

Λέμφωμα Τυπικά ευρήματα Υποενισχυόμενη Υπο- ή μη ενισχυόμενη

ΠΦ: Πυλαία φλέβα, ΗΦ: Ηπατικές φλέβες

εστιακών ηπατικών αλλοιώσεων, δεδομένου ότι 
η συμβατική υπερηχογραφία υστερεί έναντι της 
ΑΤ και της ΜΤ με ευαισθησία που κυμαίνεται με-
ταξύ 40–80% αναλόγως της διαμέτρου της εστι-
ακής ηπατικής αλλοιώσεως και της εμπειρίας 
του εξεταστού.21 Μετά από τη χρήση των ενι-
σχυτών ηχογένειας, τα διαγνωστικά αποτελέ-
σματα βελτιώνονται σημαντικά. Έτσι, στη διεθνή 
βιβλιογραφία αναφέρονται μελέτες όπου η ευαι-
σθησία κυμαίνεται στο 88% για τα αιμαγγειώμα-
τα,21 92,8% για τα ΗΚΚ22 και 87–94% για τις με-
ταστάσεις.23,24 Αντίστοιχες τιμές για την ακρίβεια 
αναφέρονται στο 85–95% για όλες τις εστιακές 
ηπατικές αλλοιώσεις,25 99,4% για τα αιμαγγειώ-
ματα,21 75–94,5% για τα ΗΚΚ23 και 92–94% για 
τις μεταστάσεις.24 

Σε αρκετές περιπτώσεις η εξέταση δεν καταλή-
γει σε χαρακτηρισμό της αλλοιώσεως, ωστόσο ο 
εξεταστής με τη χρήση των ενισχυτών ηχογένει-
ας μπορεί να συμπεράνει αν η αλλοίωση είναι κα-
λοήθης ή κακοήθης. Στην περίπτωση αυτή έχουν 
αναφερθεί εργασίες με ευαισθησία έως 98% και 
ειδικότητα 92,7% όταν μελετώνται και οι τρεις 
φάσεις ενισχύσεως, ειδικά σε ασθενείς με χρονία 
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ηπατική νόσο.26 Στο τμήμα μας ακολουθούμε την 
προσέγγιση διαφόρων κέντρων του εξωτερικού, 
σύμφωνα με την οποία εφαρμόζουμε ενίσχυση 
ηχογένειας σε όλους τους ασθενείς με αδιάγνω-
στες εστιακές ηπατικές νόσους. Όταν η εξέταση 
αυτή καταλήξει με σιγουριά σε καλοήθη διάγνω-
ση, δεν συστήνουμε περαιτέρω απεικόνιση. Στις 
περιπτώσεις όπου το CEUS διαγιγνώσκει κακοή-
θεια ή δεν καταλήγει σε συμπέρασμα, συστήνου-
με τουλάχιστον μία ακόμη απεικονιστική εξέταση 
(ΑΤ, ΜΤ) ή και βιοψία.

8. Συμπέρασμα 

Συνολικά οι υπερηχογραφικές ουσίες ενίσχυσης 
της ηχογένειας έχουν οδηγήσει σε σημαντική βελ-
τίωση της ανάδειξης και του χαρακτηρισμού των 
εστιακών ηπατικών αλλοιώσεων σε σύγκριση με 
τη συμβατική υπερηχογραφία, σε σημείο που 
πλέον η ακρίβεια να είναι συγκρίσιμη ή και ανώ-
τερη της ΑΤ.6 Με αυτό τον τρόπο τα περιστατικά 
που παραπέμπονται προς ΑΤ και ΜΤ ή βιοψία, 
ελαχιστοποιούνται.
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A. Σαριγγέλλου, ∆. Ανδρεάδης, Μ. Μπελάζη

Ερ-γαστήριο Στοματολογίας, Τομέας Παθολογίας-
Χειρουργικής Στόματος, Οδοντιατρική Σχολή, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσ σα-
λονίκη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Τα κύτταρα Langerhans (LCs) απο-
τελούν μία ιδιαίτερη κυτταρική ομάδα του βλεν-
νογόνου του στόματος, που προέρχονται από το 
μυελό των οστών και ανευρίσκονται στην ακανθω-
τή στιβάδα του πολύστιβου πλακώδους επιθηλίου 
του στόματος, στο δέρμα αλλά και σε άλλα επιθή-
λια. Μαζί με τα μελανινοκύτταρα και τα κύτταρα 
Merkel ανήκουν στα λεγόμενα διαυγή κύτταρα ή 
μη κερατινοκύτταρα. Τα LCs αποτελούν αντιγονο-
παρουσιαστικά κύτταρα, σχετίζονται με την επε-
ξεργασία και παρουσίαση αντιγόνων στα κύτταρα 
του αμυντικού συστήματος και στην πυροδότηση 
της ανοσιακής απάντησης, ενώ επιπλέον πιθανή 
θεωρείται και η συμμετοχή τους στην αντίδραση 
υπερευαισθησίας τύπου IV. Παράλληλα, έχει διαπι-
στωθεί τροποποίηση της μορφολογίας και οι μετα-
βολές του αριθμού των LCs, σε διάφορα αυτοάνο-
σα νοσήματα, νεοπλασίες, αλλά και λοιμώξεις που 
μπορεί να προσβάλλουν το στοματικό βλεννογόνο. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας σχετικά με το σημαντικό ρόλο 
των LCs στη φυσιολογική άμυνα, καθώς και στον 
παθογενετικό μηχανισμό διαφόρων παθήσεων του 
στοματικού βλεννογόνου.
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1. Εισαγωγή

Τα κύτταρα Langerhans (LCs) αποτελούν μία 
ιδιαίτερη υποκατηγορία των δενδριτικών κυττά-
ρων (Dendritic Cells, DCs). Μαζί με τα μελανινο-
κύτταρα και τα κύτταρα Merkel αποτελούν τα 
λεγόμενα διαυγή κύτταρα ή μη κερατινοκύτταρα 
(δενδριτικά), τα οποία δεν προέρχονται από τα 
μητρικά βασικά επιθηλιακά κύτταρα και δεν υφί-
στανται τη διαδικασία της κερατινοποίησης.1–10

Γενικά τα δενδριτικά κύτταρα αποτελούν μία 
ετερογενή ομάδα αντιγονοπαρουσιαστικών κυτ-
τάρων, τα οποία παρουσιάζουν την ικανότητα 
ενεργοποίησης της ανοσιακής απάντησης μέσω 
των Τ-λεμφοκυττάρων. Προέρχονται από αρ-
χέγονα μυελοειδή και λεμφοειδή κύτταρα. Στον 
άνθρωπο υπάρχουν τρεις διακριτοί υποπληθυ-
σμοί εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από τη 
μυελοειδή σειρά (Langerhans και δενδριτικά κύτ-
ταρα) και μια που προέρχεται από τη λεμφοει-
δή σειρά (πλασμοκυττοειδή δενδριτικά κύτταρα- 
plasmacytoid dendritic cells).1,2

Ανακαλύφθηκαν το 1868 από τον Paul Lan-
gerhans, αλλά η αναγνώρισή τους και ο τρόπος 
λειτουργίας τους τεκμηριώθηκαν πολύ αργότερα, 
το 1973 από την Inga Silberberg, η οποία τα περι-
έγραψε ως «το πιο απομακρυσμένο φυλάκιο του 
αμυντικού συστήματος» σε περιπτώσεις δερμα-
τίτιδας εξ επαφής.1 Η ύπαρξη των LCs έχει ανα-
γνωριστεί τόσο στο δέρμα, όσο και στους βλεν-
νογόνους και μάλιστα έχει διαπιστωθεί ότι το 
ποσοστό τους στο μη κερατινοποιημένο επιθήλιο 
είναι ανάλογο αυτού του δέρματος, ενώ στο κε-
ρατινοποιημένο επιθήλιο το ποσοστό αυτό είναι 
πολύ μικρότερο.11

Ο πληθυσμός των LCs ανέρχεται στο 10% του 
συνολικού κυτταρικού πληθυσμού του στοματι-
κού επιθηλίου.3–6 Ανευρίσκονται σε όλο το βλεν-
νογόνο του στόματος, αλλά κυρίως στις παρειές 
και αρκετά λιγότερο στην υπερώα και τα ούλα, 
ενώ σχεδόν εξαφανίζονται στη βάση των γευ-
στικών θηλών, πλην των μυκητοειδών θηλών της 
γλώσσας, όπου έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη υπο-
πληθυσμών δενδριτικών κυττάρων (CD11c, DC-
SIGN, CD38, CD1a).12 Άλλα δενδριτικά κύτταρα 
εντοπίζονται και στο χόριο και διαφέρουν φαινο-
τυπικά από αυτά του επιθηλίου (LCs).2 

Ο αριθμός των LCs ποικίλει ανάλογα με το φύ-
λο και την ηλικία. Έχει παρατηρηθεί ότι οι γυναί-
κες ειδικά στην περίοδο της ήβης και της εφηβι-
κής ηλικίας, παρουσιάζουν αύξηση του αριθμού 
αυτών, ενώ κατά τη γήρανση του επιθηλίου, με 
την πάροδο των ετών, παρατηρείται μείωσή 
τους.13–15

Σε ανώριμη μορφή τα LCs προέρχονται από το 
μυελό των οστών. Κατά την εμβρυογένεση μέσω 
της αιματικής οδού κατανέμονται στην ακανθω-
τή στιβάδα του πλακώδους επιθηλίου του στό-
ματος ακριβώς επάνω από τη βασική στιβάδα. 
Παρόμοια διαδικασία μπορεί να συμβεί ως αντί-
δραση σε ξένα αντιγόνα, οδηγώντας σε χημειο-
ταξία των LCs, που μεταναστεύουν στο επιθήλιο 
μέσα από το συνδετικό ιστό.3,12

Τα LCs θεωρούνται αντιγονοπαρουσιαστικά 
κύτταρα, εντάσσονται στο ανοσιακό σύστημα 
δέρματος και στόματος επεξεργαζόμενα τα διά-
φορα αντιγόνα και εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό 
υποδοχείς του συστήματος MHC II, αλληλεπιδρώ-
ντας με τα λεμφοκύτταρα Τ και Β. Μεσολαβούν 
και στην επαγωγή διαφόρων σημάτων και στην 
έκκριση κυτοκινών. Επιπλέον, σε διάφορες παθο-
λογικές καταστάσεις του στοματικού βλεννογό-
νου έχει παρατηρηθεί τροποποίηση της μορφο-
λογίας και του αριθμού τους, στοιχείο που υπο-
δηλώνει τη συμμετοχή τους στον παθογενετικό 
μηχανισμό.3,12,13,16–18 

2. Μορφολογία

Σε μικροσκοπικό επίπεδο τα LCs εντοπίζονται 
στην ακανθωτή στιβάδα του επιθηλίου ακριβώς 
πάνω από τα κύτταρα της βασικής στιβάδας και 
φέρουν πολλαπλές κυτταροπλασματικές αποφυ-
άδες.13 Ανιχνεύονται με ειδικές χρώσεις χρυσού, 
της ειδικής ATPασης (αδενοσινική τρισφωσφατά-
ση) αλλά και ειδικών αντισωμάτων, όπου διαπι-
στώνεται ότι ο CD1a(+) υποπληθυσμός LC είναι 
και ο μεγαλύτερος. Άλλοι υποπληθυσμοί περιλαμ-
βάνουν θετικότητα σε διάφορους δείκτες όπως 
CD1 (a, b, c, d), CD14, CD45, HLA-A,B,C, HLA-DR, 
S-100.3,12–14,17,18 Η έλλειψη τονοϊνιδίων κερατίνης 
και δεσμοσωματίων επιφέρει συρρίκνωση του 
κυτταροπλάσματος γύρω από τον πυρήνα κατά 
την αφυδάτωση των ιστών, οπότε με τη χρώση 
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αιματοξυλίνης-ηωσίνης τα κύτταρα φαίνονται να 
έχουν διαυγές κυτταρόπλασμα και πυκνωτικό 
πυρήνα.3 Παρά την έλλειψη τονοϊνιδίων κερατί-
νης και δεσμοσωματίων, η σύνδεση με τα γειτονι-
κά κερατινοκύτταρα εξασφαλίζεται μέσω της Ε-
καντχερίνης (συνδετικές ζώνες). Ο πυρήνας τους 
παρουσιάζει περίγραμμα «δαντέλας», το κυττα-
ρόπλασμά τους περιέχει καλά ανεπτυγμένη συ-
σκευή Golgi, ενδοπλασματικό δίκτυο, μιτοχόνδρια 
και λυσοσώματα. Η ύπαρξη κυτταροπλασματι-
κών ινιδίων βιμεντίνης,17 έχει παρατηρηθεί κυρίως 
στα δερματικά LCs. Το χαρακτηριστικότερο κυτ-
ταροπλασματικό οργανίδιό τους είναι τα κοκκία 
Birbeck (ΒG)3,16,17 με μορφή ρακέτας τένις, ή πε-
νταγωνικών δίσκων που αποτελούνται από δύο 
επανατοποθετούμενες μεμβράνες. Η προέλευση 
των BGs πιθανώς σχετίζεται με τη συσκευή Golgi 
ή την κυτταρική μεμβράνη λόγω της δυνατότητάς 
της να δημιουργεί πολλαπλές προσεκβολές και 
αναδιπλώσεις, που εκτείνονται μεταξύ των γει-
τονικών επιθηλιακών κυττάρων.17 Πρόσφατα μά-
λιστα σε αυτά τα κοκκία διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
τα λανγκερίνης (langerin) ενός ασβέστιο-εξαρτώ-
μενου υποδοχέα λεκτίνης τύπου II με ειδικότητα 
στη σύνδεση με μανόζη, που θεωρείται ότι επά-
γει το σχηματισμό των BGs.16,17

2.1. Λειτουργία

Τα LCs είναι αντιγονο-παρουσιαστικά κύτταρα 
και υποστηρίζεται ότι συμμετέχουν στην αντί-
δραση υπερευαισθησίας τύπου IV.1,12,16,17 H συ-
νύπαρξη των LCs με τα Τ λεμφοκύτταρα (κυρί-
ως CD4+), τα ελάχιστα Β-λεμφοκύτταρα και τα 
μακροφάγα, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό 
ρόλο στη ρύθμιση και την ομοιοστασία της ανοσι-
ακής απάντησης στη περιοχή.11 

Συνοπτικά, φαίνεται ότι τα LCs έχουν τη δυ-
νατότητα σύλληψης μορίων ή μικροοργανισμών, 
που λειτουργούν ως αντιγόνα, την επεξεργασία 
αυτών και στη συνέχεια την ενεργοποίηση και με-
τανάστευση σε οργανωμένες λεμφαδενικές δομές 
με αποτέλεσμα την κινητοποίηση των αμυντι-
κών-ανοσιακών κυτταρικών πληθυσμών, που θα 
επιφέρουν την ανοσιακή αντίδραση στην περιοχή 
της εισβολής. Σε πρώτη φάση τα κύτταρα LCs 
ως άωρα δενδριτικά κύτταρα «προσλαμβάνουν» 
τα αντιγόνα είτε μέσω σύνδεσης των αντιγόνων 

με ειδικούς μεμβρανικούς υποδοχείς όπως οι Fcγ, 
Fce, DEC205 πολυλεκτίνη, C3 και υποδοχείς μα-
νόζης-φουκόζης ή αντίθετα με εγκόλπωση των 
αντιγόνων εντός του κυτταροπλάσματος (μα-
κροπινοκυττάρωση-macropinocytosis). Η επεξερ-
γασία-πέψη των αντιγόνων γίνεται στη συνέχεια 
εντός των ενδοσωμικών λυσοσωμικών σωματίων, 
πλούσιων σε MHC class II μόρια 13, 16. Στη συνέ-
χεια τα LCs προχωρούν στη διαδικασία «παρου-
σίασης» των αντιγόνων στα κύτταρα του αμυντι-
κού συστήματος έτσι ώστε αυτά να ενεργοποιη-
θούν και να ξεκινήσει η ανοσιακή απάντηση.16,17,19 
Σε πρώτη φάση τα LCs διασπούν τις συνδέσεις 
με τα γειτονικά τους κερατινοκύτταρα (μείωση 
των διακυτταρικών συνδέσεων, που περιέχουν Ε-
cadherin), μεταναστεύουν εκτός επιθηλίου και με-
τακινούνται εντός του χορίου χάρη στην αύξηση 
της έκφρασης των υποδοχέων, που καλούνται 
ιντεγκρίνες (integrins), ώστε στη θηλώδη μοίρα 
του χορίου τελικά να εισέλθουν στη λεμφική κυ-
κλοφορία.20 Οι μεταβολές αυτές που συμβαίνουν 
στον κυτταρικό πληθυσμό συμμετέχουν στη δια-
δικασία της μετανάστευσης και επάγονται από 
τις κυτταροκίνες TNF-a και IL1b που παράγονται 
από τα ενεργοποιημένα γειτονικά κερατινοκύτ-
ταρα. Κατά τη μετανάστευση τα LCs αποκτούν 
λιγότερο «δενδριτικό» φαινότυπο μοιάζοντας με 
μεγάλα μακροφάγα και αυξάνει η έκφραση των 
MHC-II και άλλων ανοσοδιεγερτικών μορίων των 
T-λεμφοκυττάρων, όπως το Β7(CD80).20,21

Μέσα από μια πολύπλοκη διαδικασία που ακο-
λουθεί, εντός της παραφλοιώδους μοίρας των 
λεμφαδένων, τα LCs επανακτούν το δενδριτικό 
τους φαινότυπο διαφοροποιούμενα σε συγκε-
κριμένους υποπληθυσμούς (π.χ. CD207(+), LCs, 
CD11b(+), CD11c(–) και CD11b(+), CD11c(+), 
μυελοειδή DCs, B220(+), 120G8(+) πλασμοκυ-
τοειδή DCs) και συνδέονται με τα Τ-λεμφοκύτ-
ταρα (κυρίως CD4+) χάρη σε ειδικούς υποδο-
χείς, τους ICAM1, LFA-1 και TLRs (Τ-Lymphocyte 
Receptors), με αποτέλεσμα την παραγωγή IFN-γ 
και/ή IL-10.2,4,5,7

Έρευνες έδειξαν ότι κύριοι υποπληθυσμοί δεν-
δριτικών κυττάρων που μεταναστεύουν και δρα-
στηριοποιούνται στους επιχώριους λεμφαδένες 
φαίνεται να είναι οι CD11chi CD207 (–), CD11cint/lo 
CD207 (–), και CD11cint/lo CD207 (+), με κύριο 
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χαρακτηριστικό τους την έκφραση των CD80, 
CD86 και του MHCII.2 Επίσης, έχει βρεθεί ότι τα 
LCs έχουν την εναλλακτική δυνατότητα μέσω του 
συστήματος MHC class I να αλληλεπιδράσουν και 
να ενεργοποιήσουν τα CD8+ T-λεμφοκύτταρα 
(cytotoxic) (Albert et al 1998).11,16

Όπως είναι γνωστό, τα ανθρώπινα DCs & LCs 
εκφράζουν υποδοχείς για την ανοσοσφαιρίνη IgE 
(FceRI), η οποία επίσης μπορεί να πυροδοτεί την 
παραγωγή κυτοκινών όπως IFN-γ και IL-10.21 Στη 
συνέχεια τα Τ-λεμφοκύτταρα μέσω ετεροδιμερών 
υποδοχέων (a, b, c, d), αναγνωρίζουν και προσ-
δένουν τα αντιγόνα, που παρουσιάζοντα από τα 
LGs. Για τη δραστηριοποίηση των Τh (Th1,Th2), 
που ολοκληρώνουν την ενεργοποίηση του ανο-
σιακού συστήματος, χρειάζεται και μια δεύτερη 
σηματοδότηση, η οποία επιτυγχάνεται μέσω των 
μορίων Β7(CD80,CD86).3,17,19 Πρέπει να επιση-
μανθεί ότι ένας συγκεκριμένος υποπληθυσμός 
δενδριτικών κυττάρων (FXΙΙΙa+) έχει τη δυνατό-
τητα ενεργοποίησης των Β-λεμφοκυττάρων με 
αποτέλεσμα τη διαφοροποίησή τους σε πλασμα-
τοκύτταρα.22

Tα ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα (ή/και Β-
λεμφοκύτταρα) μεταναστεύουν με τη σειρά τους 
στο σημείο της αντιγονικής εισβολής, πολλαπλα-
σιάζονται και τελικά προκαλούν την ανοσιακή 
αντίδραση μέσω της έκκρισης κυτταροκινών, 
όπως ο TNF-a, IFN-γ, IL-2 και της δραστηριοποίη-
σης των μακροφάγων ή αυτοαντισωμάτων στην 
περίπτωση αυτοάνοσων νοσημάτων. Στη χημειο-
τακτική αυτή διαδικασία σημαντικό ρόλο διαδρα-
ματίζουν μόρια, όπως οι σελεκτίνες (selectins), 
οι αντρεσσίνες (addressins), διάφορες χυμοκίνες 
και οι ιντεγκρίνες. Αντίστοιχα η εμπλοκή των Τ-
λεμφοκυττάρων συμβάλλει στην υπερευαισθησία 
τύπου IV, μέσω έκκρισης ανοσοσφαιρινών IgG, 
IgE, IgA.2,17

Εκτός από τη «μετανάστευση» των LCs και την 
προσέλευση λεμφοκυττάρων από τους επιχώ-
ριους λεμφαδένες μετά την «παρουσίαση» των 
αντιγόνων θα πρέπει να επισημανθεί ο ρόλος 
των ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυττάρων τα οποία 
αποτελούν μέρος του σχετιζόμενου με τους βλεν-
νογόνους λεμφικού ιστού (Μucosa Associated 
Lymphoid Tissue, MALT).19 Τα λεμφοκύτταρα αυ-
τά είναι κυρίως Τ-λεμφοκύτταρα και σε μικρότερο 

ποσοστό Β-λεμφοκύτταρα. Αναγνωρίζονται ως 
CD3+ λεμφοκύτταρα και η αναλογία τους προς 
τα κερατινοκύτταρα είναι 1:6, ενώ χαρακτηρίζο-
νται για την παρουσία υποδοχέων TCR μορφής 
αβ ή γδ. Η ανεύρεση ή της μίας ή της άλλης μορ-
φής υποδοχέα TCR σχετίζεται με την ηλικία και το 
μικροπεριβάλλον του επιθηλίου.20,21 Ανοσολογικές 
μελέτες έχουν αποδείξει επιπλέον την ύπαρξη 
υποδοχέων ιντερλευκίνης 2 (IL-2R) και ιντερλευ-
κίνης 7 (IL-7R) στα λεμφοκύτταρα που φέρουν 
γδ υποδοχείς.23–25 Σε έρευνα που διεξήγαγαν οι 
Walton et al,24 βρέθηκε ότι η τοξίνη του τετάνου, 
μυκοβακτηρίδια, παράσιτα, ιοί και μερικά Gram+ 
βακτήρια μπορούν να ενεργοποιήσουν τους γδ 
υποδοχείς των Τ-ενδοεπιθηλιακών λεμφοκυττά-
ρων, ενώ πιθανή θεωρείται και η κυτταροτοξική 
τους δράση. Στην ίδια έρευνα βρέθηκε επίσης 
αύξηση του αριθμού των αβ Τ ενδοεπιθηλιακών 
λεμφοκυττάρων στον ομαλό λειχήνα. Άμεση σχέ-
ση με τα παραπάνω έχει και η συμμετοχή των 
LC/DC κυττάρων στο μηχανισμό της ανοχής μέ-
σω του στοματικού βλεννογόνου (oral tolerance). 

Ο μηχανισμός ανοχής αποτελεί ένα φυσικό 
ανοσολογικό μηχανισμό, που επάγεται από την 
παρουσία εξωγενών αντιγόνων, διεξάγεται σε 
περιφερειακούς ιστούς-στόχους χωρίς τη μετα-
νάστευση των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττά-
ρων στους επιχώριους λεμφαδένες, αλλά μέσω 
της παρουσίασης αντιγόνων στους τοπικούς 
ιστούς στα Τ-λεμφοκύτταρα. Ο μηχανισμός ανο-
χής βασίζεται στην εξάλειψη των δραστικών λει-
τουργικών Τ-λεμφοκυττάρων (effector) και πα-
ράλληλα στην ενεργοποίηση των ρυθμιστικών 
Τ-λεμφοκυττάρων (Tregs-regulatory T-cells) από 
τα LC/DCs με αποτέλεσμα την παραγωγή IL-10 
και TGF-β, στις μη προσβεβλημένες και μη ανοσο-
ποιημένες περιοχές του βλεννογόνου. Φαίνεται 
δε, ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ του βλεν-
νογόνου στόματος και του άξονα των βλεννογό-
νων εντέρου-ήπατος (gut-liver axis), με σκοπό τη 
διατήρηση της ομοιοστασίας αλλά και την άμυνα 
του οργανισμού. Στην εντερική ομοιοστασία (gut 
homeostasis) συμμετέχει ο σχετιζόμενος με το 
έντερο λεμφικός ιστός (Gut Associated Lymphoid 
Tissue, GALT), ο οποίος αποτελείται από ρυθμι-
στικά Τ-λεμφοκύτταρα (T-regulatory cells), DCs, 
κύτταρα φονείς (Νatural Κillers, ΝΚ) και κύτταρα 
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Μ (M cells) και οργανώνεται κυρίως στις πλά-
κες του Peyer (Peyer’s paches), το σπλήνα και 
τους μεσεντέριους λεμφαδένες. Αντίστοιχη δομή 
στη στοματική κοιλότητα αποτελεί ο δακτύλιος 
του Waldeyer που αποτελείται από το στομα-
το-φαρυγγικό και ρινο-φαρυγγικό λεμφικό ιστό. 
Συγκεκριμένοι υποπληθυσμοί των δενδριτικών 
κυττάρων είναι υπεύθυνοι για το αν θα αναπτυ-
χθεί ενεργή ανοσιακή απάντηση ή ανοχή στο στο-
ματικό επιθήλιο.1,26

3.  Ο ρόλος των LCs στην παθολογία
του στόματος

Σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις του στο-
ματικού βλεννογόνου ο πληθυσμός των LCs έχει 
βρεθεί ότι παρουσιάζει αυξομειώσεις. Για παρά-
δειγμα, σε περιπτώσεις ομαλού λειχήνα στόμα-
τος (και δέρματος), λευκοπλακίας, καπνίσματος 
αλλά και τραυμάτων και εγκαυμάτων στο δέρμα, 
ατοπικής δερματίτιδας, ο αριθμός τους φαίνεται 
να αυξάνει, ενώ σε περιπτώσεις ερυθηματώδους 
λύκου, υπεριώδους ακτινοβολίας, γήρανσης, καρ-
κινώματος του πλακώδους επιθηλίου στόματος 
(και δέρματος) ο αριθμός τους φαίνεται να μειώ-
νεται.13,15,17,18 

Στις περιπτώσεις υπερπλασίας των ούλων λό-
γω λήψης φαρμάκων (π.χ. νιφεδιπίνη, κυκλοσπο-
ρίνη), διαπιστώθηκε η μείωση των CD1a(++) και 
των FXΙΙΙa(+) υποπληθυσμών των LCs. Η μείωση 
των συγκεκριμένων φαινοτύπων παρατηρείται 
και στην περιοδοντική νόσο, ενώ αντίθετα αύ-
ξηση των υποπληθυσμών αυτών παρατηρείται 
στην ουλίτιδα.22 Οι συγκεκριμένες αυξομειώσεις 
αποδίδονται από τους ερευνητές σε πολλαπλούς 
παράγοντες όπως στο ότι η διαφοροποίηση των 
DCs μπορεί να αναστέλλεται από συγκεκριμένα 
βακτήρια ή από άλλους λοιμογόνους παράγο-
ντες.27

Σε σχέση με τη λοίμωξη από τον Human Im-
munodeficiency Virus (HIV) και την εμπλοκή των 
LCs και των κερατινοκυττάρων του στόματος 
στη διασπορά του ιού, υπάρχουν πολλές και 
αντικρουόμενες απόψεις. ∆ιάφοροι ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι συγκεκριμένοι υποδοχείς για 
τον ΗΙV-1 όπως CXCR4, CXCR5 και GaLCer εκ-
φράζονται στα LCs και στα δερματικά DCs.28 

Σημαντικότερο ρόλο για τη διείσδυση του ιού στο 
στοματικό επιθήλιο φαίνεται να παίζει το πάχος 
του στοματικού βλεννογόνου στις διάφορες ανα-
τομικές περιοχές και η κερατινοποίηση ή όχι του 
επιθηλίου. Γνωρίζοντας ότι στόχος του ιού HIV 
είναι η επιλεκτική μείωση των CD4+ T-λεμφοκυτ-
τάρων, άλλοι ερευνητές απέδειξαν την ανίχνευση 
της δομικής του πρωτεΐνης p17 στα LCs (CD1a+, 
HLA-DR, CD86) ταυτόχρονα με τη μείωση του 
αριθμού τους σε στοματικές βλάβες, που σχετί-
ζονται με τη μόλυνση από τον ιό, όπως είναι η 
τριχωτή λευκοπλακία. Έτσι, και τα LCs με δεδο-
μένη την αλληλεπίδρασή τους με τα CD4+ T-λεμ-
φοκύτταρα, θεωρούνται στόχος και φορέας του 
HIV.29

Παρόμοια επίδραση με τον ιό HIV στη μείωση 
του αριθμού των LCs φαίνεται να έχει και ο ιός 
Epstein-Barr (EBV ή HHV-4), o οποίος ενοχοποι-
είται για την πρόκληση λοιμώδους μονοπυρήνω-
σης, λεμφωμάτων και του ρινοφαρυγγικού καρ-
κινώματος, ενώ επίσης ανευρίσκεται και στην 
τριχωτή λευκοπλακία.30 Φαίνεται ότι με τη λήψη 
κατάλληλης αντι-ιικής θεραπείας, αναστέλλεται 
ο πολλαπλασιασμός του και ο αριθμός των LCs 
επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα, ανεξάρ-
τητα αν ο ασθενής είναι οροθετικός ή οροαρνη-
τικός στον HIV. Άλλοι ερευνητές θεωρούν ότι η 
μόλυνση του στοματικού επιθηλίου από τον EBV 
γίνεται μέσω της αιματικής κυκλοφορίας, όπου 
προγονικά κύτταρα των LCs, που προέρχονται 
από τον μυελό των οστών, κατά την κυκλοφορία 
τους στο αίμα προσλαμβάνουν τον ιό και καθώς 
μεταναστεύουν τον μεταδίδουν στα επιθήλια.31

Σε μυκητιασικής αιτιολογίας στοματικές βλά-
βες, όπως η χρόνια υπερπλαστική καντιντίαση, 
φαίνεται πως τα CD1a(+) LCs παίζουν σημαντι-
κό ρόλο και ανευρίσκονται σε όλες τις στιβάδες 
του επιθηλίου, καθώς και στη περιοχή της βασι-
κής μεμβράνης ως μονοπύρηνα, με αποτέλεσμα 
την αλληλεπίδραση με τα ενδοεπιθηλιακά Τ-λεμ-
φοκύτταρα.32

Έχει υποστηριχθεί ότι ενώ το κάπνισμα φαί-
νεται να συντελεί στην αύξηση του αριθμού των 
LCs, η χρήση επεξεργασμένων προϊόντων κα-
πνού, χωρίς νικοτίνη, φαίνεται να μειώνει τον 
αριθμό τους έως και 58%, ανεξαρτήτως του πά-
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χους του επιθηλίου ή του βαθμού της κερατινο-
ποίησης.33 

Σε αυτοάνοσα νοσήματα, όπως ο ομαλός λει-
χήνας, η ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων 
θεωρείται ότι επάγεται και από τα LCs μέσω της 
αντιγονοπαρουσίασης, χωρίς όμως να έχει βρε-
θεί το υπεύθυνο αντιγόνο. Πολλές έρευνες απο-
δεικνύουν τη σύγχρονη αύξηση διάφορων φαινο-
τύπων των LCs ταυτόχρονα με την αύξηση των 
T-λεμφοκυττάρων.34–39 Σε περιπτώσεις ομαλού 
λειχήνα με στοματική εντόπιση, παρατηρήθηκε 
σημαντική αύξηση των T6+ και DR+LCs σε σύ-
γκριση με επιθήλια φυσιολογικά ή επιθήλια που 
εμφάνιζαν μη ειδική υπερκεράτωση.34 Η αύξηση 
των CD1a(+)/Langerin(+) LCs παρατηρήθηκε ταυ-
τόχρονα με την ανίχνευση CD83+ κυττάρων στο 
συνδετικό ιστό. Άλλες έρευνες έδειξαν επίσης την 
αύξηση διαφόρων τύπων δενδριτικών κυττάρων 
στον ομαλό λειχήνα όπως των DC(–), SING(+) 
DCs και CD123(+)/BDCA2(+) πλασμοκυτοειδών 
DCs, τα οποία φαίνεται να προάγουν την παρα-
γωγή IFN-a.35 Η αύξηση των LCs παρατηρείται 
και σε αλλοιώσεις λειχηνοειδούς αντίδρασης φαρ-
μακευτικής αιτιολογίας, αλλά σε μικρότερο βαθμό 
από ότι στον ομαλό λειχήνα.37

Έρευνες σε στοματικές βλάβες ερυθηματώδη 
λύκου (συστηματικού ή δισκοειδή), έδειξαν σημα-
ντική μείωση των LCs ταυτόχρονα με τη μείωση 
των μακροφάγων και των Β-λεμφοκυττάρων.40 
Αντίθετα, σε πειράματα με σκύλους στους οποί-
ους προκλήθηκε δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος, 
παρατηρήθηκε αύξηση των δερματικών LCs ταυ-
τόχρονα με αύξηση της έκφρασης των μορίων 
MHC II.41 

Ανοσοϊστοχημικές μελέτες στο δέρμα ομάδων 
ασθενών με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα όπως η 
αγγειΐτιδα και το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, 
έδειξαν ότι τα LCs, τα CD4+ T-λεμφοκύτταρα, 
μερικώς τα CD8+ T-λεμφοκύτταρα, και τα μονο-
κύτταρα εξέφραζαν το δείκτη CD443v, κάτι που 
δεν παρατηρήθηκε στην κοινή πέμφιγα.42

Τα LCs φαίνεται να εμπλέκονται στην αιτιοπα-
θογένεια και άλλων δερματοβλεννογόνων αυτο-
άνοσων νοσημάτων όπως το πεμφιγοειδές των 
βλεννογόνων (ουλώδες πεμφιγοειδές) και η πέμφι-
γα. Σε βλάβες πεμφιγοειδούς τα LCs διηθούν μα-

ζί με ουδετερόφιλα, μακροφάγα και CD4+,CD8+ 
T-λεμφοκύτταρα τον κερατοειδή,43 ενώ στη θυλα-
κιώδη μορφή της πέμφιγας τόσο τα LCs, όσο και 
τα DCs ανευρίσκονται αυξημένα στις δερματικές 
βλάβες, ενώ τα DCs ανευρίσκονται σε υψηλότερα 
ποσοστά και στον τίτλο αντισωμάτων στον ορό.44 

Σε ιστιοκύττωση από LCs, έχει βρεθεί ότι κά-
ποιοι φαινότυποι των LCs σχετίζονται με την 
πρόγνωση της νόσου. Συγκεκριμένα, o φαινότυ-
πος CD56(+)/E-Cadherin(–) φαίνεται να σχετίζε-
ται με τη φτωχή πρόγνωση της νόσου.45 

Τέλος, αύξηση του αριθμού των LCs παρα-
τηρείται και σε βλάβες της νόσου «αντίδραση 
μοσχεύματος κατά ξενιστή» (Graft Versus Host 
Disease, GVHD), σε περιπτώσεις μεταμόσχευσης 
αλλογενούς μυελού των οστών σε ασθενείς που 
πάσχουν κυρίως από αιματολογικές κακοήθειες. 
Μία πιθανή εξήγηση για την αύξηση των LCs στη 
GVHD θεωρείται η παραγωγή συγκεκριμένων κυ-
τοκινών από κύτταρα του μοσχεύματος, υπεύ-
θυνων για την προσέλκυση προγονικών LCs του 
δότη από τον μυελό των οστών.38,39 

Οι φαινότυποι που παρουσιάζονται αυξημένοι 
φαίνεται ότι είναι οι CD1a(+), CD80(+) και CD86. 
Ο αριθμός των LCs σε καλοήθεις υπερπλαστικές 
αλλοιώσεις όπως η λευκοπλακία είναι μεγαλύ-
τερος από αυτόν του φυσιολογικού επιθηλίου. 
Αντίθετα ο αριθμός των LCs είναι μειωμένος σε 
κακοήθεις βλάβες ακολουθώντας μία προοδευτι-
κή μείωση με τη συνεχόμενη απώλεια της διαφο-
ροποίησης του όγκου. Ταυτόχρονα, η ανοσοϊστο-
χημική έκφραση του δείκτη S-100, φαίνεται να 
μειώνεται σε χαμηλής διαφοροποίησης ή υψηλής 
κακοήθειας καρκινώματα.46,47

Άλλες μελέτες σε λευκοπλακιακές αλλοιώσεις 
με διαφόρου βαθμού δυσπλασία, από μέτρια έως 
υψηλή, απέδειξαν ότι ταυτόχρονα με την αύξη-
ση του βαθμού δυσπλασίας, αυξανόταν και ο 
αριθμός των LCs (CD1a+), η πυκνότητα των ΝΚ 
(natural killers) στον υποκείμενο συνδετικό ιστό 
και η έκφραση του HLA-DR από τα κερατινοκύτ-
ταρα, ενώ η αναλογία των CD4+/CD8+ Τ-λεμφο-
κυττάρων μειωνόταν, δεδομένα που όταν συμ-
βαίνουν ταυτόχρονα μπορεί να στοιχειοθετήσουν 
προγνωστικό δείκτη για πρώιμη κακοήθη εξαλ-
λαγή μίας λευκοπλακιακής αλλοίωσης με σοβαρή 
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δυσπλασία.48 Στα LCs φυσιολογικού ή δυσπλα-
στικού επιθηλίου, παρακείμενου με νεοπλασματι-
κούς ιστούς, ανιχνεύονται ντεφενσίνες-Defensins 
(HNPs), οι οποίες αποτελούν μη ειδικά πεπτίδια 
που φυσιολογικά βρίσκονται στα ουδετερόφιλα 
και στόχο έχουν την προστασία κατά βακτηρίων, 
μυκήτων και καρκινικών κυττάρων.49 

Σε περιπτώσεις ακανθοκυτταρικού καρκινώμα-
τος παρατηρείται ανοσολογική εξασθένιση, δηλα-
δή μείωση του αριθμού T6+LCs, ταυτόχρονα με 
τη μετανάστευση ανοσοϊκανών DR κυττάρων από 
τα βαθύτερα στρώματα φλεγμονής στο διηθημέ-
νο από καρκινικά κύτταρα επιθήλιο. Η παρατη-
ρούμενη έκφραση αντιγόνων MHC και κυρίως DR 
τόσο στις κακοήθειες, όσο και στον ομαλό λειχήνα 
από τα κερατινοκύτταρα, θεωρείται ότι οφείλεται 
στην απελευθέρωση ιντερφερόνης-γ (IFN-γ) από 
τα ενεργοποιημένα ανοσοϊκανά κύτταρα των βα-
θύτερων φλεγμαινόντων ιστών.37,50,51

Κακοήθειες που προέρχονται από τα ίδια τα 
LCs ή τα DCs, είναι πολύ σπάνιες και αποτελούν 

επιθετικά σαρκώματα με πολύ φτωχή πρόγνω-
ση. Η ταυτοποίησή τους βασίζεται στην ανοσο-
ϊστοχημική ανεύρεση του φαινοτύπου CD1a(+), 
των κοκκίων Birbeck με ηλεκτρονική μικροσκοπία, 
ενώ η έκφραση της πρωτεΐνης S-100 δεν είναι 
πάντα θετική.52,53

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι τα LCs αποτε-
λούν έναν πολύ σημαντικό κυτταρικό πληθυσμό 
που εμπλέκεται ενεργά στην ανοσιακή απάντη-
ση του στοματικού επιθηλίου. Η αλληλεπίδρασή 
τους κυρίως με τα Τ-λεμφοκύτταρα είτε σε επίπε-
δο ιστού είτε μέσω της μετανάστευσης των DCs 
στα λεμφογάγγλια, ώστε να επιτυγχάνεται αντι-
γονοπαρουσίαση, πυροδοτεί την αντίσταση του 
στοματικού βλεννογόνου στα ξένα ερεθίσματα. 
Πιθανόν στο μέλλον η θεραπευτική αντιμετώπιση 
διάφορων νόσων να στηριχθεί στη δράση των LCs 
αλλά και των DCs χρησιμοποιώντας αυτούς τους 
κυτταρικούς πληθυσμούς ως δείκτες πρόγνωσης 
κυρίως για τις νεοπλασματικές βλάβες της στο-
ματικής κοιλότητας.
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ΣΚΟΠΟΣ  Στην Ελλάδα, οι ασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου ΙΙ υποχρεούνται σε συμμετοχή 25% 
επί της τιμής των χορηγούμενων φαρμακευτικών 
σκευασμάτων, εκτός της ινσουλίνης, η οποία κα-
λύπτεται πλήρως. Η παρούσα μελέτη διεξήχθη με 
σκοπό την αποτίμηση των οικονομικών ωφελειών 
των ασφαλιστικών οργανισμών, οι οποίες θα μπο-
ρούσαν να προκύψουν από την πλήρη κάλυψη των 
per os χορηγούμενων αντιυπεργλυκαιμικών παρα-
γόντων.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ  Για τη διεξαγωγή της μελέτης 
κατασκευάστηκε ένα μοντέλο, το οποίο με αφε-
τηρία μια δυνητική μεταβολή στην τιμή των per os 
παραγόντων υπολόγισε, μέσω της ελαστικότητας 
ζήτησης, τη μεταβολή στο επίπεδο συμμόρφωσης 
των ασθενών και τα συνεπαγόμενα, ως αποτέλεσμα 
αυτής, κλινικά και οικονομικά οφέλη. Το μοντέλο 
παραμετροποιήθηκε με δεδομένα από την ελληνική 
και τη διεθνή βιβλιογραφία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Σύμφωνα με το υπόδειγμα, η 
πλήρης κάλυψη του ποσοστού συμμετοχής των ασθε-
νών στο κόστος θεραπείας θα οδηγούσε σε αύξηση 
της συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή κατά 
30,5 ποσοστιαίες μονάδες με επακόλουθο μια μέση 
μείωση της HbA1c ίση με 0,58 ποσοστιαίες μονάδες 
και αύξηση του ποσοστού των ρυθμισμένων ασθενών 
στο σύνολο των ασθενών με διαβήτη τύπου ΙΙ κατά 
18,5%. Με βάση τα παραπάνω, η εν λόγω παρέμ-

Economic evaluation
of the full coverage
of the oral 
antihyperglycemics 
agents

Κ. Athanasakis, Α.G. Skroubelos, V. Tsiantou, 
K. Mylona, J. Kyriopoulos

Department of Health Economics, National School of 
Public Health, Athens, Greece

ΑΙΜ  In Greece, patients suffering from type II diabetes 
mellitus are subject to 25% co-insurance, if assigned 
to oral antihyperglycemic agents (OAA) in contrast 
with insulin-treated patients whose prescription cost is 
fully covered by the social insurance funds. The aim of 
the study was to assess the economic benefits for the 
social insurance funds, resulting from a potential full 
coverage of the OAA prescription cost.
ΜATERIAL-METHODS   A mathematical model was 
constructed for this purpose. With a price decrease 
(full coverage) for the OAAs as a starting point and 
based on price elasticity of demand we calculated 
the change in patients’ adherence level and the sub-
sequent clinical and economic benefits of improved 
glucose regulation.
RESULTS  Full coverage of the OAA prescription cost, 
led to an increase in patients’ adherence level by 30.5 
percentage points leading to a decrease in HbA1c levels 
by 0.58 percentage points and a subsequent increase 
of the percentage of controlled (regulated) patients by 
18.5%. Given the above, the intervention was proved 
to be cost saving, yielding in a 3-year period savings up 
to 324 € per patient and thus achieving an investment 
return rate of 123%. The robustness of the results was 
tested in a series of one-way sensitivity analyses, which 
confirmed the efficiency of the intervention.
CONCLUSIONS  Although cost sharing is a policy in-
strument that has been widely applied in the past, a 

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(1):63—71 Iatriki 2010, 97(1):63—71



64 K. AΘΑΝΑΣΑΚΗΣ και συν ΙΑΤΡΙΚΗ 97, 2010

Εισαγωγή

Ο διαβήτης αποτελεί μια από τις πιο διαδεδο-
μένες και δαπανηρές χρόνιες παθήσεις, εναποθέ-
τοντας ένα σημαντικό βάρος στους ασθενείς και 
στους προϋπολογισμούς των συστημάτων υγείας 
διεθνώς. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας1 171 εκατομμύρια άνθρωποι, κατά προ-
σέγγιση, έπασχαν από διαβήτη το 2000 εκ των 
οποίων η πλειονότητα, σε ποσοστό περίπου 
90%, από διαβήτη τύπου ΙΙ. Λόγω της αύξησης 
του προσδόκιμου επιβίωσης, της συχνότητας 
διά γνωσης της ασθένειας καθώς και της αλλαγής 
του τρόπου ζωής, ο επιπολασμός της πάθησης 
υπολογίζεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες 
δεκαετίες, με μελέτες να προβλέπουν την άνοδο 
του αριθμού των ενηλίκων διαβητικών στα 300 
εκατομμύρια μέχρι το 20252 και στα 366 εκατομ-
μύρια έως το 2030.3

Στην Ελλάδα ο επιπολασμός της πάθησης εκτι-
μάται στο 7,6% και στο 5,9% για τους άντρες και τις 
γυναίκες του γενικού πληθυσμού, αντίστοιχα4 ενώ 
το συνολικό ετήσιο κόστος για τη διαχείριση της 
νόσου και των επιπλοκών της ανέρχεται στα 2,3 
δις € ή στο 12% της συνολικής δαπάνης υγείας.5 

Η εκτίναξη του κόστους του διαβήτη σε αυτά 
τα επίπεδα είναι αποτέλεσμα της ανάγκης για 
εντατική παρακολούθηση των ασθενών και κυρί-
ως των αναγκών κατανάλωσης ιατρικής φροντί-
δας για την αντιμετώπιση των επιπλοκών της νό-
σου. Οι επιπλοκές αυτές μπορεί να εκδηλωθούν 
βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα και ευθύνο-
νται για το 55% της συνολικής δαπάνης.6 

Η συχνότητα εμφάνισης των εν λόγω επιπλο-
κών αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στον ανεπαρκή 
έλεγχο και διαχείριση της συγκέντρωσης της γλυ-
κοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) στο αίμα.7 
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large amount of evidence reveals that, occasionally, 
its economic and clinical benefits are not in line with 
policy makers’ expectancies. This study suggests that 
the implementation of such policies, when targeting 
chronic conditions’ drugs, should be examined care-
fully and designed specifically for each therapeutic 
class and pharmacological subgroup, given the ad-
verse clinical and economic effects as presented in this 
paper.

βαση αποδεικνύεται οικονομικά αποτελεσματική 
επιστρέφοντας στους ασφαλιστικούς οργανισμούς 
σε ορίζοντα τριετίας 324,3 € ανά ασθενή και δίνο-
ντας παράλληλα μια απόδοση επένδυσης της τάξης 
του 123%. Κατά τη διεξαγωγή της ανάλυσης ευαι-
σθησίας η παρέμβαση παρέμεινε επικερδής καθώς 
η απόδοση της επένδυσης κυμάνθηκε από 69% έως 
167%. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Η συχνά εφαρμοζόμενη πολιτι-
κή της μετακύλισης μέρους του κόστους θεραπείας 
στον ασθενή, ως μέσο περιστολής της φαρμακευτι-
κής δαπάνης, αποδεικνύεται ότι πρέπει να εξετά-
ζεται ειδικά για κάθε θεραπευτική κατηγορία και 
φαρμακολογική υποκατηγορία, δεδομένων των εν 
δυνάμει αντίστροφων οικονομικών και κλινικών 
αποτελεσμάτων, όπως αυτά που παρουσιάστηκαν 
για την περίπτωση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 
II στη χώρα μας.
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Ο καλός έλεγχος (ρύθμιση) της HbA1c, η οποία 
σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγί-
ες ορίζεται σε επίπεδα ≤7,8 έχει αποδειχθεί ότι 
μπορεί να αποτρέψει ή να καθυστερήσει χρονικά 
την εμφάνιση επιπλοκών στους διαβητικούς και 
κατά συνέπεια να μειώσει σημαντικά το κόστος 
της ασθένειας.9–13

Η συμμόρφωση του ασθενούς στη φαρμακευ-
τική αγωγή θεωρείται ένας από τους πλέον κα-
θοριστικούς παράγοντες για τη καλή ρύθμιση της 
γλυκόζης αίματος.14 Εντούτοις, πλήθος ερευνών 
αποδεικνύουν την ανεπαρκή ή την εν μέρει συμ-
μόρφωση του ασθενούς15–19 γεγονός που απο-
δίδεται σε πλήθος παραγόντων, οι οποίοι έχουν 
ερευνηθεί, κατηγοριοποιηθεί και συνοψιστεί από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.14 Ένας από 
τους βασικούς παράγοντες που επιδρούν αρνη-
τικά στη συμμόρφωση των ασθενών είναι το κό-
στος της θεραπείας και, ειδικότερα, της φαρμα-
κευτικής αγωγής.14 Ιδίως στις περιπτώσεις των 
χρόνιων παθήσεων, η συμμετοχή του ασθενούς 
στο κόστος της θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε 
μείωση της κατανάλωσης απαραίτητων φαρμά-
κων και κατά συνέπεια στην ανεπαρκή συμμόρ-
φωση του ασθενή στη φαρμακευτική αγωγή, με 
δυσμενή αποτελέσματα στην κλινική του πορεία 
και κατ’ επέκταση στις δαπάνες υγείας.20–24 

Στην Ελλάδα, η ασφαλιστική πολιτική σχετικά 
με την κάλυψη του κόστους των από του στόμα-
τος χορηγούμενων αντιδιαβητικών παραγόντων 
καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 
1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α’) σύμφωνα με την οποία 
ορίζεται συμμετοχή του ασθενή στο κόστος της 
θεραπείας της τάξεως του 25% επί της διατιμη-
μένης αξίας τους. Με μεταγενέστερες νομοθετι-
κές διατάξεις (παρ. 26β του άρθρου 45 του Ν. 
1976/91, ΦΕΚ 184 Α’) εξαιρέθηκαν κάποιες κατη-
γορίες νοσημάτων από το γενικό κανόνα συμμε-
τοχής στη δαπάνη, στις οποίες συμπεριελήφθη 
και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου II. Παρόλ’ 
αυτά η μηδενική συμμετοχή στο κόστος της θε-
ραπείας τέθηκε σε ισχύ μονό για ασθενείς που 
αντιμετωπίζονται με ινσουλίνη, ενώ εκείνοι που 
αντιμετωπίζονται με από του στόματος χορη-
γούμενους αντιδιαβητικούς παράγοντες συνεχί-
ζουν να υποχρεούνται σε συμμετοχή 25% επί της 
δαπάνης θεραπείας.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω δεδομένων, σκο-
πός της παρούσας μελέτης είναι η αποτίμηση, σε 
οικονομικούς όρους του κόστους και των ωφε-
λειών από μια πιθανή επέκταση της κάλυψης, εκ 
μέρους των ασφαλιστικών οργανισμών, από το 
75% στο 100% επί της τιμής των από του στό-
ματος χορηγούμενων αντιδιαβητικών σκευασμά-
των. Συγκεκριμένα η υπόθεση που θα ελεγχθεί 
είναι ότι «τα οικονομικά οφέλη για τους ασφαλι-
στικούς οργανισμούς από την πλήρη κάλυψη της 
από του στόματος χορηγούμενης αντιδιαβητικής 
αγωγής υπερτερούν του αντίστοιχου κόστους», 
συνεπώς η επέκταση της κάλυψης έχει οικονομι-
κά και κλινικά οφέλη τόσο για τους ασθενείς, όσο 
και για τον τρίτο πληρωτή, υπό την οπτική του 
οποίου διεξάγεται η ανάλυση. 

Υλικό και μέθοδος 

Η μεθοδολογία της μελέτης εστιάζεται στη μαθη-
ματική κατασκευή και επιβεβαίωση της ερευνητικής 
υπόθεσης στη βάση δεδομένων από τη διεθνή βιβλιο-
γραφία. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση διεξήχθη ηλεκ-
τρονικά μέσω της μηχανής αναζήτησης PubMed και 
τα αποτελέσματά της χρησιμοποιήθηκαν για το σχη-
ματισμό και κατασκευή του μαθηματικού μοντέλου 
της μελέτης. Η αναζήτηση βασίστηκε σε τέσσερις δι-
αφορετικούς συνδυασμούς όρων-κλειδιών (key-terms): 
(α) HbA1c και επιπλοκές (HbA1c and complications), 
(β) HbA1c και συμμόρφωση (HbA1c and adherence), 
(γ) Συμμόρφωση και επιπλοκές (adherence and 
complications), (δ) Συμμόρφωση και συμμετοχή στο 
κόστος (adherence and copayments/cost sharing). Από 
τα αποτελέσματα που προέκυψαν εξαιρέθηκαν μελέ-
τες που αφορούσαν στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 
Ι και λοιπές θεραπείες εκτός των από του στόματος 
χορηγούμενων αντιδιαβητικών σκευασμάτων. 

Περιγραφή του μοντέλου

Το μοντέλο ξεκινά με τον υπολογισμό της επίδρασης 
από μια ενδεχόμενη μείωση του ποσοστού συμμετοχής 
στην αύξηση της ζήτησης για από του στόματος χορη-
γούμενους αντιδιαβητικούς παράγοντες, ανάγοντας, 
σε δεύτερο σκέλος, την αύξηση αυτή σε αύξηση του 
ποσοστού συμμόρφωσης των ασθενών. Εν συνεχεία, 
δεδομένης της τεκμηριωμένης25 αντίστροφης σχέσης 
μεταξύ του ποσοστού συμμόρφωσης και της συγκέν-
τρωσης της ΗbA1c, η μεταβολή στη συμμόρφωση χρη-
σιμοποιείται για την εκτίμηση της μέσης μεταβολής 
και τον υπολογισμό των νέων επιπέδων της ΗbA1c, σε 
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σύγκριση με τα αρχικά τεθέντα. Με βάση τη μεταβο-
λή της HbA1c και την κατανομή της στους ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ στην Ελλάδα εκτιμάται 
και ο αριθμός των ασθενών που «περνούν» από την 
κατάσταση μη ρύθμισης σε κατάσταση ρύθμισης της 
HbA1c. Η μέση και συνολική διαφορά κόστους μεταξύ 
ρυθμισμένων και μη-ρυθμισμένων ασθενών αποτελεί 
το κομβικό σημείο του μοντέλου πάνω στο οποίο υπο-
λογίζονται τα οικονομικά οφέλη από την επέκταση της 
κάλυψης των per os αντιδιαβητικών παραγόντων. 

Αναλυτικά, η μεταβολή στη ζήτηση για από του στό-
ματος αντιδιαβητικούς παράγοντες ως αποτέλεσμα 
της μεταβολής στο ποσοστό συμμετοχής υπολογίζε-
ται μέσω της ελαστικότητας ζήτησης ως προς τη τι-
μή, η οποία αντλήθηκε από τη βιβλιογραφία (πίν. 1). 
Λόγω της ιδιαιτερότητας της αγοράς φαρμάκου, όπου 
η αποζημίωση των σκευασμάτων υπό το πρίσμα της 
ασφάλισης δημιουργείται μια μη γραμμική σχέση με-
ταξύ τιμής και ζητούμενης ποσότητας.26 Ως εκ τού-
του, κρίθηκε επιστημονικά ορθότερη η χρήση της το-
ξοειδούς ελαστικότητας έναντι της ελαστικότητας για 
γραμμική καμπύλη ζήτησης. 

Η συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή ορίζεται 
ως ο λόγος του αθροίσματος των ημερών για τις οποίες 
ο ασθενής προμηθεύτηκε τη συνιστώμενη αγωγή διαι-
ρούμενη με το χρόνο/διάρκεια παρακολούθησης.24,27,28 
Κατά συνέπεια, αυξανόμενης της ζητούμενης ποσό-
τητας αυξάνει αναλογικά και ο αριθμός των ημερών 
για τις οποίες ο ασθενής προμηθεύτηκε τα αντιδιαβη-
τικά δισκία (τα οποία, κατά παραδοχή κατανάλωσε) 
και κατ’ επέκταση και το ποσοστό συμμόρφωσης στη 
φαρμακευτική αγωγή. Η οριακή αύξηση της συμμόρ-
φωσης υπολογίζεται στη βάση μιας αρχικής (baseline) 
συμμόρφωσης για τους από του στόματος χορηγού-

μενους αντιδιαβητικούς παράγοντες, η οποία επίσης 
αντλήθηκε από τη βιβλιογραφία, λόγω μη ύπαρξης συ-
ναφών Ελληνικών δεδομένων (πίν. 1). 

Η οριακή αύξηση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία, οδηγεί σε μείωση της συγκέντρωσης της 
HbA1c. Συγκεκριμένα, κάθε απόλυτη αύξηση 10 ποσο-
στιαίων μονάδων στα ποσοστά συμμόρφωσης έχει ως 
αποτέλεσμα μέση μείωση του ποσοστού της HbA1c 
κατά 0,19 ποσοστιαίες μονάδες (πίν. 1). Σύμφωνα με 
τα παραπάνω, η οριακή αύξηση που θα προκύψει 
από το μηδενισμό της συμμετοχής του ασθενή στο κό-
στος θα αποφέρει αποδεδειγμένα κλινικά οφέλη (μείω-
ση της HbA1c), βάσει των οποίων θα εξεταστούν και 
πιθανά οικονομικά οφέλη. 

Υπολογισμοί του κόστους

Όπως προαναφέρθηκε, το συνολικό άμεσο κόστος 
του διαβήτη αναλύεται σε δυο επιμέρους κατηγορίες, 
ήτοι στο άμεσο κόστος παρακολούθησης του ασθε-
νούς και στο κόστος αντιμετώπισης των επιπλοκών. 
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι δαπάνες που 
αφορούν στη διαχείριση των ασθενών και περιλαμβά-
νουν τo κόστος των ιατρικών επισκέψεων, της χορη-
γούμενης φαρμακευτικής αγωγής και των απαραίτη-
των ή περιοδικών διαγνωστικών και εργαστηριακών 
εξετάσεων. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στο κόστος 
των επιπλοκών, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες 
οι παραπάνω κατηγορίες καθώς και το κόστος της νο-
σηλείας που μπορεί να προκύψει ανάλογα με το είδος 
και τη σοβαρότητα της επιπλοκής.

Επί του παρόντος, η μοναδική μελέτη που ασχολή-
θηκε αποκλειστικά με το κόστος του σακχαρώδη δια-
βήτη τύπου ΙΙ στην Ελλάδα είναι αυτή των Αθανασάκη 
και συν,5 η οποία εκτίμησε το μέσο και συνολικό άμεσο 

Πίνακας 1. Παράμετροι βάσης του υποδείγματος 

Παράμετρος Τιμή Πηγή

Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή (ε) –0,25 Goldman et al (2004)30

  Rosen et al (2005)31

Αρχική συμμόρφωση (Ad) (%) 61 Dezii et al (2002)32

Σχετική μεταβολή HbA1c ως προς τη μεταβολή της συμμόρφωσης
  (∆HbA1c/∆Αd) (%) 0,019 Schectman et al (2002)25

Άμεσο ετήσιο κόστος ανά ρυθμισμένο ασθενή (€) 1053,01 Αθανασάκης και συν (2008)5

Άμεσο ετήσιο κόστος ανά μη ρυθμισμένο ασθενή (€) 1681,71 Αθανασάκης και συν (2008)5

Μέσο ετήσιο κόστος επιπλοκών ανά ασθενή (€) 1702,28 Αθανασάκης και συν (2008)5

Συμμετοχή στο  κόστος επιπλοκών  ρυθμισμένων-μη ρυθμισμένων ασθενών 37,4–62,6% Menzin et al (2001)12

Ετήσιο κόστος per os αντιυπεργλυκαιμικών παραγόντων ανά ασθενή (€) 352,012 Λιάτης και συν (2009)29

Ετήσια συμμετοχή ασθενούς στο κόστος των per os αντιυπεργλυκαιμικών 88,00 Λιάτης και συν (2009)29

  παραγόντων (€)
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ετήσιο κόστος παρακολούθησης κατά κατηγορία ρύθ-
μισης των ασθενών (ρυθμισμένοι έναντι μη ρυθμισμέ-
νων). Η μελέτη, επιπλέον, υπολόγισε το μέσο κόστος 
παρακολούθησης και το μέσο κόστος των επιπλοκών 
ανά ασθενή, ανεξαρτήτως ρύθμισης. 

Με δεδομένο ότι οι δύο κατηγορίες βαρύτητας των 
ασθενών συμμετέχουν σε διαφορετικό βαθμό στις 
συνολικές δαπάνες επιπλοκών, κρίθηκε αναγκαίος ο 
επιμερισμός της εν λόγω δαπάνης. Για το σκοπό αυ-
τό χρησιμοποιήθηκε η μελέτη των Menzin et al,12 από 
την οποία προκύπτει ότι ρυθμισμένοι και μη ρυθμι-
σμένοι ασθενείς συμμετέχουν στη σύνθεση του συνο-
λικού κόστος επιπλοκών με ποσοστό 37,4% και 62,6%, 
αντίστοιχα (πίν. 1). Τα αποτελέσματα του επιμερι-
σμού της δαπάνης επιπλοκών προστέθηκαν στο κό-
στος παρακολούθησης, όπως υπολογίστηκε από τους 
Αθανασάκης και συν5 προκειμένου να εκτιμηθεί το συ-
νολικό κόστος αντιμετώπισης των ασθενών με διαβήτη 
τύπου ΙΙ στην Ελλάδα και σε ορίζοντα τριετίας. 

Η διαφορά στο κόστος μεταξύ ρυθμισμένων και μη 
ρυθμισμένων ασθενών αποτέλεσε τη βάση του υπο-
λογισμού, σε οικονομικούς όρους, των αποτελεσμά-
των της υπό διερεύνηση παρέμβασης. Όσον αφορά 
το κόστος της παρέμβασης, αυτό υπολογίστηκε βά-
σει των δεδομένων φαρμακευτικής κατανάλωσης των 
ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, όπως προ-
έκυψαν από τη μελέτη των Λιάτη και συν29 Το σύνολο 
των δεδομένων κόστους που χρησιμοποιήθηκαν στην 
ανάλυση προσαρμόστηκαν σε τιμές 2009 με προεξο-
φλητικό επιτόκιο 3,5%.

Το σύνολο των παραμέτρων του υποδείγματος συ-
νοψίζεται στον πίνακα 1.

Ανάλυση ευαισθησίας 

Για την αρτιότερη τεκμηρίωση των εξαχθέντων συ-
μπερασμάτων και την εκτίμηση του βαθμού επιρροής 
των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέ-
λο, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, υποβλή-
θηκαν σε μια σειρά από απλές (one-way) αναλύσεις 
ευαισθησίας εξετάζοντας διαφορετικές τιμές για τις 
παραμέτρους του πίνακα 2.

Αποτελέσματα

Ανάλυση βασικής περίπτωσης

Η επέκταση της κάλυψης των από του στόμα-
τος χορηγούμενων αντιδιαβητικών παραγόντων 
από το 75% στο 100% της τιμής τους, συνεπά-
γεται μείωση της συμμετοχής του ασθενούς από 

25% σε 0%. Βάσει της παραπάνω μεταβολής της 
τιμής και με την τεθείσα τοξοειδή ελαστικότητα 
ζήτησης ως προς την τιμή (–0,25)30,31 προκύ-
πτει μια αύξηση στη ζητούμενη ποσότητα, για 
τα εν λόγω σκευάσματα, της τάξεως του 50%. 
Η εν λόγω αύξηση, συνεπάγεται μια αντίστοιχη 
αύξηση των ημερών για τις οποίες ο ασθενής 
προμηθεύθηκε τη φαρμακευτική αγωγή και κατά 
παραδοχή κατανάλωσε. Με υποτιθέμενη αρχική 
συμμόρφωση της τάξεως του 61%32 και διάρκεια 
παρακολούθησης 365 ημέρες, μια αύξηση 50% 
στη ζητούμενη ποσότητα αυξάνει τις ημέρες που 
ο ασθενής ήταν συνεπής στη φαρμακευτική του 
αγωγή από 222,65 σε 333,98. Ως εκ τούτου και 
βάσει του ορισμού που δόθηκε για τη συμμόρ-
φωση, η παραπάνω μεταβολή συνεπάγεται μια 
οριακή αύξηση της συμμόρφωσης ίση με 30,5 πο-
σοστιαίες μονάδες. Η μεταβολή στη συμμόρφω-
ση υποτίθεται σταθερή για το χρονικό ορίζοντα 
της μελέτης. Με βάση την υποτεθείσα αντίστρο-
φη σχέση μεταξύ ποσοστών συμμόρφωσης και 
HbA1c, το μοντέλο αποδίδει εν τέλει μια μέση μεί-
ωση της ΗbA1c ίση με 0,579%. 

Σύμφωνα με τους Λιάτης και συν29 η κατανομή 
της HbA1c στον πληθυσμό των Ελλήνων διαβητι-
κών βρέθηκε ότι ακολουθεί σε ικανοποιητικό βαθ-
μό τη μορφή της κανονικής κατανομής με μέσο 7 
και τυπική απόκλιση 1,2. Στην περίπτωση αυτή 
ο μέσος της κατανομής συμπίπτει με την τιμή της 
HbA1c που αποτελεί, σύμφωνα με τις διεθνείς 
κατευθυντήριες οδηγίες,8 το όριο μεταξύ ρυθμι-
σμένων και μη ρυθμισμένων ασθενών. Ως εκ τού-
του, εφαρμόζοντας τη μέση μείωση της HbA1c 
που υπολογίστηκε προηγουμένως θα υπάρξει 
μια «προς τα αριστερά» μετακίνηση της κατανο-
μής, με αποτέλεσμα το ποσοστό των ασθενών, 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα βασικής περίπτωσης 

Οριακή αύξηση συμμόρφωσης (%) 30,5
Οριακή μείωση HbA1c (%) 0,58
Οριακή αύξηση ρυθμισμένων  ασθενών (% ) 18,54
∆ιαφορά κόστους ρυθμισμένων – μη ρυθμισμένων 3.173
Συνολικό οικονομικό όφελος 58.830,6
Συνολικό κόστος επένδυσης 26.401,3
Καθαρό οικονομικό όφελος 32.429,3
Απόδοση επένδυσης  (%) 122,8

*Οι τιμές του πίνακα έχουν υπολογιστεί σε ορίζοντα τριετίας και σε (€) 2009
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με βάση τις εκτιμήσεις της κανονικής κατανομής 
(7 1,2), που θα μειώσουν τη συγκέντρωση της 
HbA1c κάτω του 7 ανέρχεται στο 18,54%. Αυτό 
είναι και το ποσοστό των ασθενών, οι οποίοι θα 
μεταβούν από την κατάσταση της μη-ρύθμισης, 
στην κατάσταση της ρύθμισης. 

Βάσει της μελέτης των Αθανασάκη και συν5 
το κόστος παρακολούθησης των ρυθμισμένων 
(HbA1c≤7) και μη ρυθμισμένων ασθενών (HbA1c 
>7) σε ορίζοντα τριετίας ανέρχεται στα 3159 € 
και 5045 € αντίστοιχα, ενώ το μέσο ετήσιο κόστος 
παρα κολούθησης ανεξαρτήτως ρύθμισης στα 
4177,5 € ανά ασθενή. Το συνολικό μέσο κόστος 
ασθενών στα 3 έτη ανέρχεται στα 9284,3 €5 εκ 
των οποίων τα 5107 € αφορούν στις δαπάνες επι-
πλοκών. Εν συνεχεία, η δαπάνη επιπλοκών επι-
μερίστηκε στις δυο ομάδες βαρύτητας, σύμφωνα 
με τη μελέτη των Menzin et al,12 από την οποία 
προέκυψε ότι το κόστος επιπλοκών για ένα ρυθ-
μισμένο και έναν μη ρυθμισμένο ασθενή ανέρχεται 
στα 1910 € και 3197 € αντίστοιχα, ενώ το συνο-
λικό κόστος (παρακολούθησης και επιπλοκών), 
στην τριετία στα 5069 € και 8242 €, αντίστοιχα. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διαφορά κόστους 
ενός ρυθμισμένου και ενός μη ρυθμισμένου ασθενή 
είναι της τάξεως των 3173 € στην τριετία.

Για την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων 
της παραπάνω ανάλυσης εκτιμήθηκε η απόδοση 
της «επένδυσης» σε χρηματικούς όρους κόστους 
και οφέλους σε μια θεωρητική κοόρτη εκατό (100) 
ασθενών. 

Όσον αφορά στην αποτίμηση των αποτελε-
σμάτων της παρέμβασης σε όρους οικονομικών 
μεγεθών, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, το συ-
νολικό όφελος από την κατάργηση του ποσοστού 
συμμετοχής για το θεωρητικό δείγμα των εκατό 
ασθενών αγγίζει τα 58.830,6 €. Η εκτίμηση αυτή 
στηρίζεται στη διαφορά κόστους μεταξύ ρυθμι-
σμένων και μη ρυθμισμένων ασθενών (3173 €) η 
οποία πολλαπλασιάστηκε με το ποσοστό των 
ασθενών (18,54%) που ρύθμισαν τη συγκέντρω-
ση της HbA1c στο αίμα τους λόγω της αυξημένης 
συμμόρφωσης τους στη φαρμακευτική αγωγή.

Όσον αφορά στο συνολικό κόστος της επέν-
δυσης, αυτό υπολογίστηκε με βάση τα δεδομένα 
των Λιάτης και συν,29 από τα οποία προκύπτει 

ότι το μέσο ετήσιο κόστος της φαρμακευτικής 
αγωγής των διαβητικών ασθενών που αντιμετω-
πίζονται με per os παράγοντες μόνο, ισούται με 
352 € ανά ασθενή. Ως εκ τούτου, η αύξηση της 
χρηματοδότησης των per os παραγόντων από το 
75% στο 100% της τιμής τους, συνεπάγεται στην 
τριετία και για δείγμα εκατό (100) ασθενών συνο-
λικό κόστος επένδυσης ύψους 26.401,3 €.

Βάσει των παραπάνω το καθαρό οικονομικό 
όφελος της επένδυσης ανέρχεται στα 32.429,3 € 
ανά εκατό ασθενείς ή στα 324,3 € ανά ασθενή, δί-
νοντας ταυτόχρονα μια απόδοση επένδυσης της 
τάξεως του 122,8%.

Τα παραπάνω παρουσιάζονται στο σύνολο 
τους στον πίνακα 2.

Ανάλυση ευαισθησίας

Η ανάλυση ευαισθησίας διεξήχθη ελέγχοντας 
την απόδοση της επένδυσης όταν οι βασικές πα-
ράμετροι του μοντέλου μεταβάλλονται σε ένα εύ-
ρος τιμών ±20% από την τιμή βάσης (πίν. 3). Τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι σε όλες 
τις περιπτώσεις μεταβολής των υπό έλεγχο πα-
ραμέτρων, η πλήρης κάλυψη των αντιδιαβητικών 
per os παραγόντων παραμένει επικερδής, με την 
απόδοση της επένδυσης να κυμαίνεται από 69% 
έως 167% (πίν. 3). 

Συζήτηση

Το ζήτημα των συνεπειών της συμμετοχής του 
ασθενούς στο κόστος, ιδίως στις περιπτώσεις 
των χρόνιων νοσημάτων, αποτελεί αντικείμενο 
έντονου επιστημονικού διαλόγου. Ενταγμένη στο 
παραπάνω πλαίσιο, η παρούσα μελέτη διεξήχθη 
με σκοπό τη διερεύνηση και αποτίμηση των οικο-
νομικών ωφελειών της επένδυσης από μια δυνη-
τική επέκταση της κάλυψης των από του στόμα-
τος χορηγούμενων αντιδιαβητικών παραγόντων 
από το 75% στο 100% της τιμής τους. 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε βασίστηκε 
στην κατασκευή και παραμετροποίηση μιας 
ερευνητικής υπόθεσης, στο πλαίσιο της ιδιαιτέ-
ρως περιορισμένης διαθεσιμότητας δεδομένων 
από την Ελληνική υγειονομική πραγματικότη-
τα. Αναλυτικότερα, μια υποτιθέμενη μείωση της 
συμμετοχής των ασθενών στο κόστος θεραπείας 
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μεταφράστηκε σε όρους βελτίωσης της συμμόρ-
φωσης στη συνιστώμενη αγωγή και, κατ’ επέκτα-
ση, στην καταγραφή κλινικών οφελών ως απο-
τέλεσμα του περιορισμού της συγκέντρωσης της 
HbA1c των διαβητικών ασθενών. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η μείωση της 
HbA1c συνδέεται με πολλαπλά οφέλη για τους 
ασθενείς και το σύστημα υγείας, τόσο από την 
κλινική σκοπιά, όσο και υπό την οπτική του περι-
ορισμού του κόστους θεραπείας.9–11,13 ∆εδομένου 
ότι η μόνη, επί του παρόντος, μελέτη σχετικά με 
το κόστος του σακχαρώδη διαβήτη τύπου II στην 
Ελλάδα είχε ως τελικά της σημεία το μέσο ετήσιο 
κόστος ανά κατηγορία ρύθμισης των ασθενών, 
η παρούσα ερευνητική προσπάθεια οδηγήθηκε 
στην εκτίμηση των οικονομικών αποτελεσμάτων 
της πιθανής παρέμβασης σε όρους αθροιστικών 
διαφορών στο κόστος ρυθμισμένων και μη ρυθμι-
σμένων ασθενών. Οι εν λόγω διαφορές, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν το οικονομικό όφελος της πα-
ρέμβασης, ποσοτικοποιήθηκαν μέσω της «μετά-
φρασης» της μείωσης της HbA1c σε οριακή μετα-
βολή του ποσοστού των ρυθμισμένων ασθενών 
που προέκυψε από την κατανομή της HbA1c στο 
σύνολο των τύπου II διαβητικών ασθενών στην 
Ελλάδα. 

Η τελική αντιπαραβολή του κόστους και των 
αποτελεσμάτων από μια ενδεχόμενη πλήρη κά-
λυψη των από του στόματος χορηγούμενων αντι-
υπεργλυκαιμικών παραγόντων κατέδειξε ότι η 
εξεταζόμενη παρέμβαση είναι άκρως επωφελής 
για το σύστημα ασφάλισης και το κοινωνικό σύ-
νολο εν γένει. Ειδικότερα, η επέκταση στο 100% 

της κάλυψης των per os αντιδιαβητικών παρα-
γόντων αποτελεί μια επένδυση με απόδοση της 
τάξης του 123% σε διάστημα μόλις τριών ετών, 
μέγεθος πολλαπλάσιο των συνήθων χρηματοπι-
στωτικών αποδόσεων κεφαλαίου στις ανεπτυγ-
μένες οικονομίες. Σε οικονομικούς όρους και μέσω 
επιμερισμού των μεγεθών ανά ασθενή, το σύστη-
μα υγείας επενδύοντας 264 € για κάθε διαβητικό 
τύπου II, ο οποίος αντιμετωπίζεται με per os θε-
ραπεία, θα αποκομίσει καθαρά χρηματικά οφέλη 
ύψους 324,3 € σε χρονικό ορίζοντα τριετίας ως 
συνέπεια αποφυγής κατανάλωσης υγειονομικών 
πόρων για τις ανάγκες εντατικότερης παρακο-
λούθησης και αντιμετώπισης των επιπλοκών. Με 
βάση τις εκτιμήσεις για περίπου 780.000 ασθενείς 
με διαβήτη τύπου II στην Ελλάδα,4 εκ των οποίων 
οι 448.5005 αντιμετωπίζονται αποκλειστικά με 
από του στόματος χορηγούμενους παράγοντες, 
το συνολικό οικονομικό όφελος, από ενδεχόμενη 
πλήρη κάλυψη και με την υπόθεση ότι θα λάμ-
βαναν θεραπεία όλοι οι ασθενείς, θα άγγιζε στην 
τριετία τα 145.448.550 €. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η παραπάνω προσέγγιση αποτελεί μια συντηρη-
τική εκτίμηση, δεδομένου ότι δεν λαμβάνει υπό-
ψη τους ασθενείς εκείνους που αντιμετωπίζονται 
με συνδυασμό ινσουλίνης και per os παραγόντων 
(42,4% του συνόλου των διαβητικών),5 καθώς 
επίσης και τις έμμεσες δαπάνες που προκύπτουν 
από τη νόσο. Συνυπολογισμός και των δυο μεγε-
θών θα είχε ως αποτέλεσμα τη μεγέθυνση του 
οικονομικού οφέλους, η έλλειψη, όμως, σχετικών 
δεδομένων στην Ελλάδα καθιστά αδύνατη την 
εκτίμηση του ακριβούς ποσού. 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα ανάλυσης ευαισθησίας

Παράμετροι βάσης
του υποδείγματος

Εύρος μεταβολής
(±20%)

*Καθαρά οικονομικά
οφέλη (€) ανά ασθενή

Απόδοση
επένδυσης (%)

Ε λαστικότητα zήτησης ως προς
την τιμή (ε)

–0,25 –0,2 έως –0,3 212,9–430,3 80,6–162,97

Αρχική συμμόρφωση (Ad) 61% 48,8–73,2% 212,9–430,3 80,6–162,97

Σ χετική μεταβολή HbA1c ως προς
τη μεταβολή της συμμόρφωσης
(∆HbA1c/∆Αd)

0,019% 0,016–0,023 236,7–434,08 89,66–164,4

Σ υμμετοχή στο  κόστος επιπλοκών ρυθμισμένων
Μη ρυθμισμένων

37,4
62,6%

44,9–55,1%
31,2–68,8%

 181,69
 440,8

 68,8
 166,9

*Tα καθαρά οικονομικά οφέλη και η απόδοση τις επένδυσης υπολογίζονται σε ορίζοντα τριετίας και σε € 2009
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Τα συμπεράσματα της παρούσας ερευνητικής 
προσπάθειας είναι σε συμφωνία με ευρήματα 
από τη διεθνή βιβλιογραφία, τα οποία τεκμηρι-
ώνουν την αντίστροφη σχέση μεταξύ του πο-
σοστού συμμετοχής στη φαρμακευτική θερα-
πεία και των συνεπαγόμενων αποτελεσμάτων 
στη συμμόρφωση του ασθενούς στην αγωγή και 
στην κλινική του πορεία, μέσω υποδειγμάτων τα 
οποία υπολογίζουν της συνέπειες από μια ενδε-
χόμενη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής.21–24,28 
Αντίθετα, όμως, η παρούσα μελέτη αποτελεί 
ίσως τη μοναδική απόπειρα εκτίμησης των οικο-
νομικών και κλινικών ωφελειών από την κατάρ-
γηση της συμμετοχής του ασθενούς στο κόστος 
των ΟΑΑ σε συστήματα υγείας καθολικής κάλυ-
ψης.28

Στο σημείο αυτό απαραίτητο είναι να σημειω-
θούν ορισμένοι περιορισμοί της μελέτης που θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ερμηνεία και 
γενίκευση των αποτελεσμάτων. Καταρχάς, όπως 
αναφέρθηκε ανωτέρω, η μελέτη, ελλείψει εγχώ-
ριων δεδομένων φακέλων ασθενών, βασίστηκε 
στα μόνα διαθέσιμα Ελληνικά στοιχεία, ήτοι τους 
υπολογισμούς κόστους μεταξύ ρυθμισμένων και 
μη ρυθμισμένων ασθενών με διαβήτη τύπου II και 
τις μεταξύ τους διαφορές. Το γεγονός αυτό δεν 
επιτρέπει την ανάλυση σε ατομικό επίπεδο, δη-
μιουργώντας ένα επίπεδο αβεβαιότητας σχετικά 
με την ισχύ των αποτελεσμάτων, το οποίο, πα-
ρόλ’ αυτά, μειώνεται σημαντικά από τη συνέπεια 
των αναλύσεων ευαισθησίας και την ανθεκτικό-
τητα των εξαγομένων στις μεταβολές του συνό-
λου των βασικών παραμέτρων.

Επιπλέον, η ανεπάρκεια δεδομένων στο επί-
πεδο του ασθενούς καθώς και ο περιορισμένος 
χρονικός ορίζοντας της μελέτης είχαν ως απο-
τέλεσμα τη συνεκτίμηση του κόστους αντιμετώ-
πισης μόνο των βραχυπρόθεσμων επιπλοκών 
στη συνολική δαπάνη, μη συνυπολογίζοντας σε 
αυτή τις μακροπρόθεσμες επιπλοκές. Οι δεύτε-
ρες, όμως, αποτελούν και τη σοβαρότερη (και 
συνεπώς περισσότερο δαπανηρή) κατηγορία, 
οδηγώντας στην υποψία της υποεκτίμησης των 
αποτελεσμάτων. Παράλληλα, στους παράγο-
ντες υπο εκτίμησης των αποτελεσμάτων θα πρέ-
πει να προστεθεί ότι ο επιμερισμός του κόστους 
επιπλοκών που προέκυψε από τη μελέτη των 

Menzin et al,12 αναφέρεται σε γλυκαιμικό στόχο 
ρύθμισης 8% και όχι στο καθιερωμένο πλέον όριο 
του 7%.8 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ευρήμα-
τα της έρευνας να είναι ελαφρώς υποεκτιμημένα 
προσεγγίζοντας στην πραγματικότητα τις τιμές 
που δίνει η ανάλυση ευαισθησίας για χαμηλότερο 
ποσοστό συμμετοχής των ρυθμισμένων ασθενών 
στο συνολικό κόστος επιπλοκών. 

Τέλος, ως τμήμα των περιορισμών της μελέτης 
θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η συμμετοχή στο 
κόστος θεραπείας από τον ασθενή, αν και απο-
τελεί σημαντικό παράγοντα καθορισμού του επι-
πέδου συμμόρφωσης, εντούτοις δεν αποτελεί τον 
μόνο. Το γεγονός ότι και άλλες παράμετροι συν-
διαμορφώνουν το τελικό επίπεδο συμμόρφωσης 
αποτυπώνεται στο υπόδειγμα της μελέτης μέσω 
της απόκλισης του προβλεπόμενου ποσοστού 
συμμόρφωσης μετά την πλήρη κάλυψη (91,5%) 
από την πλήρη συμμόρφωση. Οι εν λόγω παρά-
μετροι είναι ένα πεδίο το οποίο θα μπορούσε να 
αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.

Εν κατακλείδι, από την παραπάνω ανάλυση 
προέκυψε ότι η χρηματοδότηση του 100% της 
τιμής των per os αντιδιαβητικών παραγόντων 
μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη 
στο κοινωνικό σύνολο και στους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς της χώρας. Τα αποτελέσματα της 
μελέτης αντικρούουν επιχειρήματα υπέρ της με-
τακύλισης μέρους του κόστους στον ασθενή σε 
μια προσπάθεια περιστολής της φαρμακευτικής 
δαπάνης, όταν το πεδίο εφαρμογής είναι ένα 
χρόνιο νόσημα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, 
το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσμα-
τικά σε μεγάλο βαθμό μέσω της διαθέσιμης ιατρο-
φαρμακευτικής τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας αποδείχθηκαν ανθεκτικά και συνε-
πή κατά την ανάλυση ευαισθησίας των βασικών 
παραμέτρων του μοντέλου, υποστηρίζοντας με 
τεκμηριωμένο τρόπο ότι η εφαρμογή μιας πολι-
τικής περιορισμού ή κατάργησης της συμμετοχής 
του ασθενούς είναι αποτελεσματική τόσο σε κλι-
νικούς όρους, όσο και σε όρους περιστολής των 
υγειονομικών δαπανών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Ο ανθρώπινος ερπητοϊός 8 (HHV-8) σχε-
τίζεται απόλυτα με όλες τις κλινικές παραλλαγές του 
σαρκώματος Kaposi καθώς και με δύο λεμφοϋπερπλα-
στικές οντότητες: το λέμφωμα των κοιλοτήτων (primary 
effusion lymphoma, PEL) και τη νόσο του Castleman. 
Παρόλο που παρατηρείται συχνότερα σε ασθενείς με 
AIDS, έχει περιγραφεί και σε HIV αρνητικά άτομα. 
Ασθενείς που πάσχουν από πολυεστιακή νόσο του 
Castleman, μια σπάνια λεμφοϋπερπλαστική διατα-
ραχή αγνώστου αιτιολογίας, έχουν αυξημένο κίνδυνο 
ανάπτυξης σαρκώματος Kaposi και λεμφώματος των 
Β-κυττάρων. Ο HHV-8 έχει βρεθεί σε 40% των HIV αρ-
νητικών ασθενών με πολυεστιακή νόσο του Castleman. 
Η συνύπαρξη δύο οντοτήτων που σχετίζονται με τον 
ανθρώπινο ερπητοϊό-8 (HHV-8) σε HIV αρνητικό 
ασθενή είναι ένα γεγονός που αναφέρεται σπάνια στη 
βιβλιογραφία. Περιγράφεται περίπτωση πολυεστιακής 
νόσου του Castleman σε HIV αρνητικό άντρα 68 ετών 
με αρχική συμπτωματολογία σαρκώματος Kaposi, που 
αντιμετωπίστηκε με τη χορήγηση R-CHOP. Ο παθογε-
νετικός ρόλος του HHV-8 και η εκρίζωσή του δημιουρ-
γούν ερωτηματικά για την ενδεικνυόμενη θεραπεία. 
Παρατίθεται σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση.
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ABSTRACT  Human herpesvirus-8 (HHV-8) is related 
to all the clinical variants of Kaposi’s sarcoma (KS) as 
well as with two lymphoproliferative diseases: primary 
effusion lymphoma and Castleman’s disease. Although 
it is mostly observed in patients suffering from AIDS, 
such disorders have also, less frequently, been described 
in HIV-negative patients. People who suffer from 
Castleman’s disease, a rare unjustifiable lymphoprolif-
erative disorder, run a greater risk of developing Kaposi’s 
sarcoma and Β-cell lymphoma. The HHV-8 has been 
described in the 40% of the HIV negative patients with 
Castleman’s disease. The coexistence of the two entities 
that are related to the human herpesvirus–8 (HHV-8) in 
a HIV-negative patient is rarely described in the litera-
ture. We discuss here a case of Castleman’s disease in 
a 68-year-old HIV-negative and HHV-8 positive, male 
presented with Kaposi’s sarcoma, who was finally treated 
with R-CHOP. The pathogenic role of HHV-8 and its 
final eradication raise queries about the indicated treat-
ment. A short bibliographic review is presented.
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Η νόσος του Castleman ή αγγειοθυλακιώδης 
υπερπλασία των λεμφαδένων αποτελεί μία κλινι-
κά ετερογενή και σπάνια οντότητα που διακρίνε-
ται είτε στην εντοπισμένη μορφή (μονοεστιακή) 
ή στην πολυεστιακού τύπου. Η τελευταία αυτή 
μορφή που είναι και σπανιότερη δεν έχει πλήρως 
κατανοηθεί και αποτελεί έως και σήμερα μία ατα-
ξινόμητη λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή. 

Το 1994 ανακαλύφθηκε ο ανθρώπινος ερπη-
τοϊός-8 ή αλλιώς ο ερπητοϊός σχετιζόμενος με 
το σάρκωμα Kaposi (HHV-8, Kaposi’s sarcoma–
associated herpesvirus), ο οποίος ταξινομήθηκε 
στην οικογένεια των γ2-ερπητοϊών.1 Αρχικά απο-
μονώθηκε σε όλες τις κλινικές παραλλαγές του 
σαρκώματος Kaposi και αργότερα σχετίστηκε 
άμεσα με δύο λεμφοϋπερπλαστικές οντότητες, 
τη νόσο του Castleman και το λέμφωμα των κοι-
λοτήτων (primary effusion lymphoma).2,3

Οι ασθενείς με πολυεστιακή νόσο του Castleman 
(ΠΝC) κινδυνεύουν να αναπτύξουν σάρκωμα 
Kaposi και λέμφωμα των B-κυττάρων.2,4 Ιστορικά 
περίπου το 13% των περιπτώσεων ΠΝC παρου-
σίασαν σάρκωμα Kaposi είτε πριν, είτε μετά ή 
κατά τη διάρκεια της νόσου.5 Ο HHV-8 έχει περι-
γραφεί σε όλες τις περιπτώσεις ΠΝC ασθενών με 
AIDS αλλά μόνο στο 40% HIV αρνητικών ασθενών 
με ΠΝC.6–8

Ο συνδυασμός δύο κλινικών οντοτήτων που 
σχετίζονται με τον HHV-8, σε HIV αρνητικό ασθε-
νή είναι ένα γεγονός που δεν περιγράφεται συχνά 
στη βιβλιογραφία.

Περιγραφή περιπτώσεως

Άντρας Kαυκάσιος, Ελληνικής καταγωγής, 68 ετών 
προσήλθε στο εξωτερικό ιατρείο του Νοσοκομείου 
αιτιώμενος οιδήματα κάτω άκρων και καταβολή, επι-
δεινούμενα από εβδομάδες. Ο ασθενής αναφέρει εξαν-
θήματα στις έσω επιφάνειες των μηρών και των βρα-
χιονίων άμφω από διετίας, με μικρή τάση επέκτασης 
έκτοτε, χωρίς να συνυπάρχουν άλλα συμπτώματα. 

Στο ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται αλλεργική ρι-
νίτιδα και περιτομή προ 30ετίας. Πρώην καπνιστής 
από 23 έτη, κοινωνικός πότης και αθλητικός τύπος. 
Κάνει περιστασιακή χρήση σετιριζίνης (λόγω της αλ-
λεργικής ρινίτιδας) και δεν αναφέρει γνωστές φαρμα-
κευτικές αλλεργίες.

Κατά την αντικειμενική εξέταση είχε καλή όψη και 
θρέψη, ήταν απύρετος και αιμοδυναμικά σταθερός 

(ΑΠ: 120/70 mmHg, Σφ.: 75/min). Η κλινική εξέταση 
της καρδιάς, των πνευμόνων και της κοιλίας δεν ανέ-
δειξε αξιοσημείωτα ευρήματα, όπως επίσης και η νευ-
ρολογική εξέταση ήταν χωρίς παθολογικά σημεία.

Στις έσω επιφάνειες των βραχιόνων, στην κοιλιακή 
χώρα, στον κορμό και στις μηροβουβωνικές περιοχές 
ανευρέθηκαν περιοχές με κηλίδες και πλάκες πορφυ-
ροκυανού χρώματος (εικ. 1). Επιπλέον διαπιστώθη-
καν λεμφαδενικές διογκώσεις στις μασχαλιαίες, στις 
βουβωνικές και στις πρόσθιες τραχηλικές περιοχές, με 
χαρακτήρες υπόσκληρους, ανώδυνους και μεγέθους 
περίπου έως 1,5–2 cm.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο οι αιματολογικές και 
οι βιοχημικές εξετάσεις ήταν εντός φυσιολογιών ορίων 
με ήπια αύξηση της CRP (45 mg/L) και της ΤΚΕ (30 mm/
h). Τα ΑΝΑ, anti DNA και ο ρευματοειδής παράγοντας 
βρέθηκαν αρνητικά. 

Στην ακτινογραφία θώρακος υπήρξε φυσιολογική 
απεικόνιση των πνευμόνων ενώ οι αξονικές τομογρα-
φίες άνω και κάτω κοιλίας, που έγιναν σε προγενέστε-
ρο έλεγχο (ένα μήνα πριν) και προσκομίστηκαν από 
τον ασθενή, δεν ανέδειξαν αξιοσημείωτα ευρήματα. 

Εικόνα 1. Πρόσθια και έσω επιφάνεια δεξιού μηρού με κηλίδες και πλάκες 
προφυροκυανού χρώματος
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Η βιοψία ιστοτεμαχίου του δέρματος παρουσίασε 
ιστολογική εικόνα συμβατή με σάρκωμα Kaposi, ενώ 
πραγματοποιήθηκε μη διαγνωστική βιοψία βουβω-
νικού λεμφαδένα (λόγω ακατάλληλου δείγματος). Ο 
έλεγχος για HIV απέβη αρνητικός.

Έπειτα από περίπου 20 ημέρες ο ασθενής επανεισή-
χθη. Εμφανής ήταν η αλλαγή στην κλινική του εικόνα 
με αύξηση της λεμφαδενοπάθειας και μικρή διόγκωση 
του σπληνός. Στον εργαστηριακό έλεγχο αποκαλύ-
φθηκε ήπια αναστροφή των λευκωμάτων με υπεργαμ-
μασφαιριναιμία (γ-σφαιρίνη: 33,4%). Σε νέο έλεγχο με 
αξονικές θώρακος, άνω και κάτω κοιλίας επιβεβαιώ-
θηκαν η γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια (μασχαλιαίοι, 
πυλαιοκοιλιακοί, λαγόνιοι και βουβωνικοί) και η σπλη-
νομεγαλία.

Πραγματοποιήθηκε δεύτερη βιοψία μασχαλιαίου 
λεμφαδένα όπου και ετέθη η διάγνωση της νόσου του 
Castleman μικτού τύπου. Η φυσιολογική αρχιτεκτονική 
του λεμφαδένα είχε καταργηθεί και παρατηρείτο με-
ρική ή πλήρης αντικατάσταση των λεμφοζιδίων από 
αγγειακό ιστό με επιμέρους εστίες υαλοειδούς εκφύ-
λισης. Αναβρέθηκε αύξηση μονόμορφων, ώριμων, μη 
κλωνικών πλασματοκυττάρων κατά το μεσολεμφοζι-
διακό χώρο και ανάμεσα τους κύτταρα με χαρακτήρες 
ανοσοβλάστης και συγκεντρωτική κατά τόπους τάση, 
ένας μικρός αριθμός των οποίων εξέφραζαν CD30+ 
και CD15–. Ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος για την πα-
ρουσία HHV-8 στα ιστολογικά παρασκευάσματα απέ-
βη θετικός. 

Στον ορό περιφερικού αίματος ανιχνεύτηκε θετικό 
αντίσωμα IgG για τον ιό HHV-8, ενώ τα επίπεδα της 
IL-6 βρέθηκαν εντός φυσιολογικών ορίων (3 pg/mL με 
όρια <3,6 pg/mL). ∆εν ανιχνεύτηκαν αντισώματα IgG 
και IgM κατά του ιού Epstein Barr, όπως και κατά του 
κυτταρομεγαλοϊού (CMV). Ο προσδιορισμός των ανο-
σοσφαιρινών έδειξε αυξημένες τις ανοσοσφαιρίνες IgE: 
328 iu/mL (ΦΤ<100 iu/mL), IgG: 2855 mg/dL (ΦΤ: 700–
1600 mg/dL) και IgA: 469 mg/dL (ΦΤ: 70–400 mg/dL).

Ο ασθενής τέθηκε σε θεραπεία με σχήμα R-CHOP 
(Rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, 
prednisone). Έλαβε συνολικά 4 κύκλους με πολύ καλή 
κλινική ανοχή και ανταπόκριση, με ύφεση της γενικής 
συμπτωματολογίας, βελτίωση της εργαστηριακής του 
εικόνας, ενώ δεν παρατηρήθηκε μεταβολή των δερμα-
τικών αλλοιώσεων. Σε νέο απεικονιστικό έλεγχο μετά 
το πέρας της θεραπείας διαπιστώθηκε πλήρης εξάλει-
ψη των λεμφαδενικών διογκώσεων και της σπληνομε-
γαλίας. 

Συζήτηση

Η νόσος του Castleman αποτελεί έως και σήμε-
ρα, 54 χρόνια μετά την πρώτη αναφορά της, ένα 

αταξινόμητο λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα αγνώ-
στου αιτιολογίας. Το 1956 οι Benjamin Castleman 
et al περιέγραψαν για πρώτη φορά μία νέα οντό-
τητα υπερπλασίας λεμφαδένων του μεσοθωρα-
κίου.9 Το 1969 οι Flendrig et al και αργότερα οι 
Keller et al περιέγραψαν έναν διαφορετικό ιστο-
λογικό τύπο που αναφέρεται πλέον ως πλασμα-
τοκυτταρικός (plasma cell) σε αντίθεση με τον 
υάλινο-αγγειακό (hyaline vascular) που περιέγρα-
ψαν oι Castleman et al.10,11 Και οι δύο περιγραφές 
συνηγορούσαν ότι πρόκειται για την ίδια οντότη-
τα, αφού υπήρχαν περιπτώσεις με αλληλεπικα-
λυπτόμενα ιστολογικά χαρακτηριστικά. Έτσι πε-
ριγράφηκε μια συστηματική λεμφοϋπερπλαστική 
διαταραχή με χαρακτηριστικά τύπου πλασμα-
τοκυττάρου, η οποία ονομάστηκε πολυεστιακού 
τύπου ή μικτή νόσος του Castleman (ΠΝC).

∆ιακρίνεται κλινικά σε δύο τύπους, τον μονο-
εστιακό και τον πολυεστιακό ενώ με βάση τα 
ιστολογικά χαρακτηριστικά σε τρεις τύπους τον 
υάλινο-αγγειακό (hyaline-vascular), τον πλασμα-
τοκυτταρικό (plasma cell) και τον μικτού τύπου. 

Η πολυεστιακή νόσος αποτελεί το σπανιότερο 
τύπο και εμφανίζεται σε μεγαλύτερους ενήλικες. 
Είναι συχνότερη σε άντρες σε ποσοστό 50–65%. 
Τα συμπτώματα παρουσιάζονται συχνά αλλά 
δεν είναι ειδικά. Περιλαμβάνουν πυρετό (σχεδόν 
πάντα), νυκτερινές εφιδρώσεις, απώλεια βάρους, 
αδυναμία και καταβολή. Ένα ποσοστό <10% 
ασθενών με νόσο του Castleman παρέμειναν ασυμ-
πτωματικοί. 

Η πορεία των συμπτωμάτων ποικίλει, σε κά-
ποιους ασθενείς εξελίσσεται βραδέως μέσα σε 
χρόνια ενώ σε άλλους ταχέως (κυρίως σε HIV θε-
τικούς). Η περιφερική λεμφαδενοπάθεια παρου-
σιάζεται σχεδόν σε όλους τους ασθενείς με πολυ-
εστιακή νόσο του Castleman, όπως και στην περί-
πτωση μας. Συχνά είναι γενικευμένη και στο 50% 
των ασθενών συνοδεύεται από ηπατομεγαλία 
και σπληνομεγαλία. Κατά την έναρξη της νόσου 
μόνο το 10% των HIV (–) ασθενών παρουσιάζουν 
διογκωμένους λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο και 
στην κοιλιακή χώρα, αλλά κατά την πορεία της 
νόσου το ποσοστό ανέρχεται περίπου στο 50%. 
Εργαστηριακές μετρήσεις αναδεικνύουν σημεία 
χρόνιας λοίμωξης με αναιμία, υπολευκωματιναι-
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μία, υπεργαμμασφαιριναιμία και αυξημένη ΤΚΕ, 
ευρήματα που αναφέρονται και στην παρούσα 
περίπτωση.12–14

Τα τελευταία χρόνια η νόσος του Castleman 
προκάλεσε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του επιστη-
μονικού κόσμου λόγω της σχέσης της με τον ιό 
της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) και τον 
ανθρώπινο ερπητοιό-8 (HHV-8), αλλά και της συ-
σχέτισης με κακοήθειες όπως το σάρκωμα Kaposi, 
το non-Hodgkin λέμφωμα, το Hodgkin λέμφωμα 
και το σύνδρομο POEMS. Λόγω της σπανιότητας 
της νόσου και της ποικιλομορφίας της κλινικής 
της έκφρασης παραμένουν αδιευκρίνιστες η αιτιο-
λογία, η παθογένεση και η πορεία της νόσου.

Το 1872 το σάρκωμα Kaposi περιγράφηκε για 
πρώτη φορά από τον Moritz Kaposi και για περί-
που έναν αιώνα αφορούσε μια σπάνια οντότητα 
ηλικιωμένων ατόμων συνήθως από τη Μεσόγειο 
και τη Μέση Ανατολή. Στις αρχές τις δεκαετίας 
του ΄80 παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση του σαρ-
κώματος Kaposi και συσχετίστηκε απόλυτα με 
τους ασθενείς με AIDS.

Το 1994 ανακαλύφθηκε ο ανθρώπινος ερπητοϊ-
ός-8 (HHV-8), που βρέθηκε σε όλες τις περιπτώ-
σεις σαρκώματος Kaposi. Αποτελεί ένα λεμφο-
τρόπο γ2-ερπητοϊό ομόλογο με τον ιό Epstein Barr 
(EBV) και τον ερπητοϊό Σαϊμίρι. Σήμερα θεωρείται 
ότι ο HHV-8 είναι απαραίτητος αλλά όχι αρκετός 
για να προκαλέσει το σάρκωμα Kaposi και ότι άλ-
λοι παράγοντες όπως η ανοσοκαταστολή διαδρα-
ματίζουν καθοριστικό ρόλο.2,15,16

Είναι πλέον αποδεκτό ότι ο HHV-8 σχετίζεται 
με το σάρκωμα Kaposi, την πολυεστιακή νόσο του 
Castleman (που μπορεί να εξελιχθεί σε Β-πλασμα-
τοκυτταρικό λέμφωμα) και το λέμφωμα των κοι-
λοτήτων (primary effusion lymphoma).4 Ιστορικά 
περίπου το 13% των περιπτώσεων νόσου του 
Castleman παρουσίασαν σάρκωμα Kaposi πριν, 
μετά ή κατά τη διάρκεια της νόσου.5

Σε μια μελέτη ο HHV-8 (Kaposis’s sarcoma-
associated herpesvirus) ανιχνεύτηκε σε όλους τους 
HIV-θετικούς ασθενείς με πολυεστιακή νόσο του 
Castleman, αλλά μόνο σε 7 από τις 17 περιπτώ-
σεις HIV-αρνητικών ασθενών.7,10 Σε παλαιότερη 
μελέτη είχε βρεθεί σε 1 από τους 51 HIV-αρνητι-
κούς ασθενείς με ΠΝC.7

Η νόσος του Castleman έχει συσχετιστεί με την 
παρουσία του ανθρώπινου ερπητοιού-8 (HHV-8) 
σε 40–50% των ατόμων με ανοσολογική επάρκεια 
και σε σχεδόν 100% των ασθενών με ανοσοανε-
πάρκεια, όπως είναι οι HIV(+) άρρωστοι και οι 
μεταμοσχευμένοι ασθενείς. Ο HHV-8 έχει φα-
νεί να κωδικοποιεί λειτουργικά ιικά ομόλογα αν-
θρώπινων πρωτεϊνών που παίζουν κάποιο ρόλο 
στην ογκογένεση, όπως IL-6, κυκλίνη D και bcl-2. 
Επιπλέον έχει καταδειχθεί πως το ιικό φορτίο του 
HHV-8 συσχετίζεται με επιδείνωση των συμπτω-
μάτων της νόσου.

Το σάρκωμα Kaposi συνίσταται από βλάβες που 
χαρακτηρίζονται από ευρύ φάσμα εκδηλώσεων 
που περιλαμβάνουν δερματικές ή βλεννογόνιες 
προσβολές έως ταχέως προοδευτική εκτεταμένη 
ή/και σπλαγχνική νόσο. Αξιοσημείωτο όμως είναι 
πως το μεγαλύτερο ποσοστό των προσβεβλημέ-
νων κυττάρων στις βλάβες διατηρεί τον ιό HHV-8 
στη λανθάνουσα φάση, όπου η έκφραση των πα-
θολογικών γονιδίων είναι περιορισμένη, ενώ ένας 
μικρός αριθμός κυττάρων εκφράζει τον ιό στη 
λυτική φάση, οπότε και καθίσταται ευαίσθητος 
σε αντι-ιικά φάρμακα, όπως ganciclovir, foscarnet 
και cidofovir.

Στην περίπτωση μας η συνύπαρξη σαρκώμα-
τος Kaposi και νόσου του Castleman θετικού στην 
παρουσία HHV-8 σε ένα ανοσοεπαρκές άτομο 
αντιμετωπίστηκε αρχικά με τη χορήγηση χημειο-
θεραπείας, με αποτέλεσμα την πλήρη εξαφάνιση 
των λεμφαδενικών μαζών και της σπληνομεγαλί-
ας και την παραμονή των δερματικών βλαβών. Η 
επιμονή των βλαβών του σαρκώματος Kaposi κα-
θώς και ο παθογενετικός ρόλος του ανθρώπινου 
ερπητοϊού HHV-8 στις δύο παραπάνω οντότητες 
εγείρουν ερωτηματικά και αμφιβολίες για την πι-
θανή επίτευξη πλήρους εκρίζωσης του ιού HHV-
8 με τη χορήγηση αποτελεσματικών αντι-ιικών 
φαρμάκων. Είναι ενδιαφέρον δε, πως ενώ η ανο-
σοκαταστολή, ιατρογενής ή σχετιζόμενη με AIDS, 
αποτελεί εκλυτικό αίτιο του σαρκώματος Kaposi, 
στην περίπτωση μας η προκληθείσα ανοσοανε-
πάρκεια από τη χορήγηση ΧΜΘ δεν επιδείνωσε 
την κλινική εικόνα του. Μέχρι να δοθούν οριστικές 
απαντήσεις στους ανωτέρω προβληματισμούς, η 
απώτερη συμπεριφορά του HHV-8 στον συγκε-
κριμένο ασθενή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον.
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Αδαμόπουλος Α
Αθανασιάδης Π 
Aθανασίου Π
Αλχανάτης Μ
Αναγνωστόπουλος Ν
Ανδρούτσος Γ
Αχείμαστος Α
Βασιλόπουλος Π
Βασλαματζής Μ
Βελονάκης Ε
Γκόγκα Μ
Γουλιάμος Α
Γώγου Λ
∆αΐκος Γ
∆ημητρουλόπουλος ∆
Θωμάς ∆
Καλαντζής Χ
Καραϊτιανός Ι
Καρούμπαλης Ι

Κατσιλάμπρος Ν
Κυριακίδης Μ
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Μαστοράκος Γ
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Ντάγανου Μ
Ντάλλες Κ
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Παπαγεωργίου Σ

Παπαδάκης Γ
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Παπαθεοδωρίδης Γ

Παπαντωνίου Ν

Πεκτασίδης ∆

Πέππας Θ

Πεφάνης Ά

Ραλλίδης Λ

Σακκάς Π

Σακοράφας Γ

Συρίγος Κ
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Τσαμακίδης Κ
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ΑΓΑΠΗΤΟΣ Ε: Παθολογοανατόμος, Αν. Καθη-
γητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστη μίου Α-
θηνών

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο: Παθολόγος, Νοσοκομείο 
«Ιπποκράτειο»

Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α: Παθολόγος-Γαστρεντε ρο-
λόγος, Επ. Καθηγητής, Γ’ Πανεπιστημιακή 
Παθολογική Κλινι κή ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π: Ρευματολόγος, ∆ρ Πα νε-
πιστημίου Αθηνών, ∆ιευθυντής Ρευμα-
τολογικής Κλινικής ΓΝ Θεσσαλονίκης «Άγιος 
Παύλος»

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Κ: Φυσικός, ∆ιευθύντρια-«Ευαγ-
γελι σμός» 

ΑΛΕΒΙΖΟΣ Β: Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής Πα-
νε  πι στημίου Αθηνών 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α: Παθολόγος, ∆ρ Πανε πι-
στημίου Αθηνών 

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Ι: Ενδοκρινολόγος, Πρόεδρος ∆Σ 
Πολυκλινικής Αθηνών 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ∆: Επ. Καθηγητής Παιδιατρι-
κής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Φ: Καρδιολόγος, Γενική 
Κλινική «Ιπποκράτης» Πειραιάς

ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΣ Γ: Ουρολόγος, Καθηγητής 
Ιστορίας της Ιατρικής ΕΚΠΑ

ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ Α: Καθηγητής Μαιευτι κής-Γυ ναι-
κολογίας Πανεπιστημίου Αθη νών 

ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ Α: Παθολόγος-Λοιμωξιο-
λό γος, Επ. Καθηγήτρια 4ης Πανε πι στη-
μιακής Παθολογικής Κλινικής Νο σο  κομείου 
«Αττικόν»

ΑΠΑΚΗ Κ: Βιβλιοθηκονόμος Νοσοκο μείου «Γ. 
Γεννηματάς»

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π: Γαστρεντερολόγος, 
Επιμελητής Β' Γαστρεντερολογικής Κλινικής 
ΝΙΜΤΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Α: Παθολόγος, Νοσοκο-
μείο «Ιπποκράτειο»

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Θ: Επιμελητής Β' Νεφρο λο γικού 
Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ευα  γ  γε λισμός» 

ΑΡΑΒΑΝΗΣ Χ: Καθηγητής Καρδιολογίας

ΑΡΓΥΡΙΟΥ Π: Ακτινοδιαγνώστης-Επιμελητής 
Αξονικού Μαγνήτη, 401 Στρατιωτικού Νο-
σο κομείου

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Σ: Κυτταρολόγος, Στρατιω τι-
κός Ιατρός

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Ε: Χειρουργός

ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Γ: Καθηγητής Παθο λο γίας Πα-
νε πιστημίου Αθηνών, Παθολό γος, Ρευ μα-
τολόγος

ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ Π: Νευροχειρουργός Νοσο κο-
μείου «Ο Άγιος Σάββας»

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ∆: Παθολόγος-Νεφρολόγος, 
∆ρ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΑΣΙΛΟΥ∆ΗΣ Ι: Νευροχειρουργός Νοσο κο-
μείου «Υγεία»

ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α: Μικροβιολόγος-Επιδημιο-
λόγος, Καθηγητής Εθνικής Σχολής ∆ημό σιας 
Υγείας

ΒΕΛΟΝΑΚΗ Β: Νοσηλευτική Σχολή Πανεπι-
στημίου Αθηνών

ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ Γ: Ακτινολόγος

ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ Ε: Καθηγητής Ιατρικής της 
Εργασίας

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ι: Γαστρεντερολόγος

ΒΟΛΙΚΑΣ Κ: Παθολόγος-Γηρίατρος, ∆ιευ-
θυντής Β' Παθολογικής Κλινικής, 251 ΓΝ 
Αεροπορίας

ΒΟΡΙ∆ΗΣ Ε: Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολο-
γίας, Πανεπιστημίου Α θηνών 

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ Γ: Βιολόγος/Αναλυτής-Προ-
γραμ μα τιστής

ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ Ο: Χειρουργός

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ∆: ∆/ντής Γ' Παθολογικής Κλινι κής 
Νοσοκομείου «Τζάνειο» 

ΒΡΟΤΣΟΣ Ι: ∆ρ Περιοδοντολογίας, Λέκτωρ 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΓΑΖΟΥΛΗ Μ: Βιολόγος

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ Ν: Επ. Καθηγητής Παθο λο γίας, 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ∆ιευ θυ ντής Α' 
Παθολογικής Κλινι κής Νο σοκο μείου «Άγιος 
Παντελεήμων» 

ΓΑΛΗΝΑ Ε: Οφθαλμίατρος, Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Πάτρας

ΓΑΛΗΝΑΣ Α: ∆ιευθυντής Νεφρολογικής  
Κλινι κής 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, 
ΝΙΜΤΣ

ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΑE: Καθηγητής Ανοσολογίας 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ∆: ∆ρ Ψυχίατρος, Πρόεδρος 
∆ΣΕΙΑΑ 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Β: Καθηγητής Ιατρικού Τμήμα-
τος Πανεπιστημίου Κρήτης 

ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Ε: Καθηγήτρια Παθολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

τα μέλη  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
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ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Λ: Βιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης 
Εργαστηρίου Παθολογικής Ανα  τομικής Πανεπιστημίου 
Αθηνών

ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Α: Παθολογοανα τό μος, Λέκτωρ Παθο-
λογικής Ανατομι κής ∆ημο κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΓΙΩΤΗΣ Ξ: ∆ρ Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. ∆ιευθυντής Χειρουρ-
γικής Κλινικής 5ου Θε ραπευτηρίου ΙΚΑ

ΓΚΑΛΕΑΣ Θ: Παθολόγος, ∆ιευθυντής Β’ Πα θολογικής Κλινικής 
Νοσοκομείου «Τρι κά λων»

ΓΚΑΤΣΗΣ Α: Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής, Νοσο-
κομείο «Ερρίκος Ντυνάν»

ΓΚΕΛΗ Μ: Ακτινολόγος, ∆ιευθύντρια Ακτινολογικού Τμήματος, 
Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας»

ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ Η: Χειρουργός, Νοσοκομείο Ερυ θρός Σταυρός

ΓΚΙΣΑΚΗΣ Ι: Χειρουργός Οδοντίατρος

ΓΚΟΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν: Καθηγητής Ακτι νο λο γίας Πανεπιστη-
μίου Κρήτης

ΓΟΡΓΟΥΛΗΣ Β: Παθολογοανατόμος, Επ. Καθηγητής Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ Α: Καθηγητής Ακτινο λογίας Πανεπιστη μίου Αθη-
νών 

ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ Κ: Πνευμονολόγος, Καθη γητής Πα νε πι στη-
μίου Θεσσαλίας

∆ΑΪΚΟΣ Γ: Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Πανε πι στη -
μίου Αθηνών 

∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α: ∆/ντής Καρδιολογικής Κλι νικής Νοσοκο μείου 
«Αμαλία Φλέμινγκ»

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆: Γαστρεντερολόγος, Νοσοκομείο 
«Ο Άγ. Σάββας»

∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ: Επίκουρος Καθηγητής, Πνευμονολόγος, Νο-
σο κομείο «Αττικόν»

∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν: Ορθοπαιδικός χειρουργός, ιατρός 
Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας, ΙΚΑ Πύργου Ηλείας

∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε: Παθολόγος, Β’ Πανεπιστημιακής Παθολο-
γικής Κλινικής, ΠΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

∆ΗΜΟΥ Β: Γαστρεντερολόγος-ενδοσκόπος, ιατρός Νομαρχι-
ακής Μονάδας Υγείας, ΙΚΑ Πύργου Ηλείας

∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ Α: Κυτταρολόγος, ∆ιευθυντής Κυτταρολογικού 
Εργαστηρίου & Εργαστηριακού Τομέα Ναυτικού Νοσο-
κομείου Αθηνών

∆ΟΣΙΟΣ Θ: Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής Πανεπιστημίου 
Αθηνών

∆ΟΥΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Υ: Παθολογοανατόμος, Λέκτωρ 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

∆ΡΟΥΖΑΣ Α: Νεφρολόγος Νεφρολογικού Τμήματος ΠΓΝ Νί-
καιας

ΕΛΕΖΟΓΛΟΥ Α: Ρευματολόγος 

ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ Ι:  Παθολόγος

ΕΛΙΣΑΦ Μ: Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαν νί νων 

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ Γ: Παθολόγος ∆ιαβητολόγος, Επιμ. Α’ Γενικού 
Νοσοκομείου Νίκαιας

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Π: Νεφρολόγος, ∆/ντής Νεφρολογικής Κλι-
νικής Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» 

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Α: Πυρηνικός Ιατρός, Λέκτωρ Πυρηνικής 
Ιατρικής ∆ΠΘ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Π: Ακτινολόγος

ΖΩΡΑΣ Ο: Αν Καθηγητής Χειρουργικής, Πρόεδρος Ιατρικού 
Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆: Λέκτωρ, Χειρουργός Ιατρικής Σχολής Πα-
νεπι στη μίου Αθηνών 

ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ Κ: Ιατρός Εργασίας-∆ημόσιας Υγείας

ΙΑΤΡΟΥ Χ: Νεφρολόγος, ∆ιευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής 
Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

ΙΝΙΩΤΑΚΗ-ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ Α: Βιοπαθολόγος, Αν. ∆ιευθύντρια 
Α' Τμήματος Ανοσολογίας-Ιστο συμβα τότητας Νοσοκομείου
«Γ. Γεννηματάς»

ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ-ΜΟΥΖΑΚΑ Λ: Επ. Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυ-
ναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ Π: Γαστρεντερολόγος, ΚΕΕΛ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Γ: Γενικός Χειρουργός Νοσοκομείο «Ερρίκος 
Ντυνάν»

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ Ε: Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθη νών 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Ν: Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθη νών, 
∆ιευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΝΙΜΤΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Χ: Γαστρεντερολόγος

ΚΑΛΙΑΤΣΟΣ Ι: Καρδιολόγος, 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών 

ΚΑΛΟΧΑΙΡΕΤΗΣ Π: Αν. ∆/ντής Νεφρολογικής Κλινικής Νο σο κο-
μείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» 

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Α: Παθολόγος, ∆ιευθυντής Κέντρου Υγείας Καρ-
πάθου

ΚΑΝΑΒΑΚΗ Σ: Βιοπαθολόγος, Αν. ∆ιευθύντρια Μικροβιολογικού 
Εργαστηρίου Νοσοκομείου «Σωτηρία»

ΚΑΡΑΪΤΙΑΝΟΣ Ι: Επ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, ∆/ντής 
Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάβ βας»

ΚΑΡΑΪΤΙΑΝΟΥ-ΒΕΛΟΝΑΚΗ Α: Μικροβιολόγος, Αν. ∆ιευθύντρια 
Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμινγκ»

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Π: Κυτταρολόγος, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Αθηνών

ΚΑΡΑΜΑΝΗ Μ: Ιατρός, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστη-
ρίου Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 
Αθηνών

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ∆: ∆/ντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος 
ΠΓΝΑ «Ευαγγελισμός» 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ∆: Γαστρεντερολόγος, Ηπατολόγος

ΚΑΡΑΤΖΑΣ Ν: Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπι στη -
μίου Αθηνών 

ΚΑΡΑΦΟΥΛΙ∆ΟΥ Α: Αιματολόγος, ∆ιευθύντρια Αιμο δοσίας, 
Λαϊκού Νοσοκομείου 

ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΑΣ Κ: Επιμελητής Α', Α' Παθολογικής Κλινικής 
ΝΙΜΤΣ 

ΚΑΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ Κ: Επιμελητής, Χειρουργός

ΚΑΣΚΑΡΑ Α: Παθολόγος, Α’ Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκο μείο 
ΝΙΜΤΣ

ΚΑΤΤΑΜΗΣ Χ: Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπι στη-
μίου Α θηνών 

ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ Ν: Χειρουργός
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ΚΕΣΣΕ-ΗΛΙΑ Μ: ∆/ντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΠΓΝΑ 
«Ευαγγελισμός»

ΚΛΗΡΙ∆ΗΣ Π: Καρδιολόγος Εντατικής Θεραπείας, Επιμελητής 
Α’ ΕΣΥ Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»

ΚΛΩΝΑΡΗΣ Χ: Αγγειοχειρουργός, Επίκουρος Καθηγητής

ΚΟΚΚΑΛΗΣ Γ: Πλαστικός Χειρουργός, ∆ιευθυντής Τμήματος 
Πλαστικής Χειρουργικής Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»

ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α: Επ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικο λο γίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΚΟΡΑΝΤΖΗΣ Α: Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, ∆ρ Πανεπι στη-
μίου Αθηνών

ΚΟΡΚΟΛΗΣ ∆: Επιμελητής Β' Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκο-
μείου «Άγιος Σάββας»

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ Ο: Επιμελήτρια Α', Α' Παθολογικής Κλι νικής 
Νοσοκομείου «Άγιος Παντελεήμων»

ΚΟΥΛΕΝΤΗ ∆: Παθολόγος

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ∆: Παθολόγος

ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ Γ: Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπι στη μίου 
Αθηνών 

ΚΟΥΤΟΥΛΙ∆ΗΣ Κ: Πυρηνικός Ιατρός, Επ. Καθηγητής Πα νε -
πιστημίου Αθηνών 

ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι: Παθολόγος 

ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ Μ: Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπι στημίου 
Αθηνών 

ΚΥΡΟΥ∆Η-ΒΟΥΛΓΑΡΗ Α: Αν. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανα-
τομικής Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΚΩΣΤΑΛΟΣ Χ: Επ. Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπι στημίου 
Αθηνών 

ΚΩΣΤΑΡΙ∆ΟΥ Σ: Παιδίατρος-Αιματολόγος, Αν. ∆ιευθύντρια 
Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστη μίου Αθη νών, Νοσοκομείο 
Παίδων «Αγ. Σοφία»

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι: Ενδοκρινολόγος ∆ρ Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, Επιμελήτρια Ενδοκρινολογικού Τμήματος ΓΝ 
Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ Ο: Καθηγητής Ανατομίας, Ιστολογίας και Εμβρυ ο-
λογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

ΛΑΓΚΩΝΑ-ΣΤΑΘΗ Σ: Επ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανε πι-
στημίου Αθηνών 

ΛΕΚΑΤΣΑΣ Ν: Γενικός Ιατρός

ΛΕΟΝΤΙ∆ΟΥ Ε: Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, ∆ρ Πανεπι στη μίου 
Αθηνών 

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΤΣΙΠΗ Θ: ∆ιευθύντρια Παιδιατρι κής 
Κλινικής Ευρωκλινική 

ΛΙΑΠΑΚΗΣ Ι: Πλαστικός Χειρουργός

ΛΙΝΟΣ ∆: Επ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθη-
νών, ∆ιευθυντής Α' Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείο 
«Υγεία»

ΛΙΟΣΗ Π: ∆ιευθύντρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Νο-
σοκομείου «Άγιος Σάββας»

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆: Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπι-
στη μίου Αθηνών 

ΜΑΓΓΑΝΑΣ ∆: Χειρουργός

ΜΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΥΜΒΟΥΛΙ∆ΟΥ Θ: Επ. Καθηγήτρια Πα θο-
λογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΟΥ Ι: Νεφρολόγος Νεφρολογικού Τμήματος ΠΓΝ 
Νί καιας

ΜΑΝ∆ΑΛΑΚΗ Τ: Αιματολόγος, Επ. Καθηγήτρια Πανε πι στημίου 
Αθηνών 

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Κ: Γαστρεντερολόγος 

ΜΑΝΩΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ: Γαστρεντερολόγος, ∆ρ Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, Επιμελητής ΕΣΥ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗΣ Ε: Ακτινοθεραπευτής

ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ Β: Επιμελητής Β' Νεφρολογικού Τμήματος ΠΓΝΑ 
«Ευαγγελισμός» 

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ Λ: Επ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπι-
στημίου Αθηνών 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Ι: Βιολόγος, ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΑΡΟΥ∆ΙΑΣ Ν: Ωτορινολαρυγγολόγος, ∆ρ Πανεπι στημίου 
Κρήτης, ∆/ντής ΩΡΛ Τμήματος Νοσοκομείου «Αγ. Όλγα»

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Γ: Ενδοκρινολόγος, Επ. Καθηγητής Πανε πι-
στημίου Αθηνών Αρεταίειου Νοσοκομείου 

ΜΑΣΤΡΟΜΗΝΑΣ Μ: Γυναικολόγος-Χειρουργός

ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Κ: Χειρουργός, ∆ιευθυντής Χειρουργικής 
Κλινικής Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Α: Επιμελήτρια Α΄,  Β' Παθολογική Κλινική 
και ∆ιαβητολογικό Κέντρο, ΝΙΜΤΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ Ι: Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας Πανε πι-
στημίου Αθηνών 

ΜΟΥΝΤΟΚΑΛΑΚΗΣ Θ: Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Πα-
νε πι στη μίου Αθηνών 

ΜΟΥΡΓΕΛΑ Σ: Νευροχειρουργός, Επιμελήτρια Β' Νευρο-
χειρουργικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

ΜΠΑΡΜΠΑΤΖΑΣ Χ: Αν. ∆ιευθυντής Γαστρεντε ρολογικού Τμή-
ματος Σισμανόγλειου Νοσοκομείου 

ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ Α: Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανα-
τομικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΜΠΙΛΛΗΣ Α: Νεφρολόγος, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου
Α θηνών 

ΜΠΟΚΗ Κ: Ρευματολόγος, ∆ιευθύντρια Ρευματολογικής Κλι-
νικής «Σισμανόγλειου» Νοσοκομείου 

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ Γ: Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου
Α θηνών

ΜΠΟΥΖΑΣ Α: Επ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπι στημίου 
Αθηνών 

ΜΠΡΑΜΗΣ Ι: Καθηγητής Χειρουργικής Α'  Προπαιδευτική 
Κλινική ΠΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

ΜΠΡΟΥΧΟΥΤΑΣ Ν: Ουρολόγος

ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ Η: Παθολόγος, ∆/ντής Παθολογίας Νοσο κομείο 
ΝΙΜΤΣ 

ΝΑΝΟΥ Γ: Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος ∆ημοκριτείου Πα  νε  -
πι στημίου Θράκης 

ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ Ε: Παθολόγος Νοσοκομείου Metropolitan 
Αθηνών

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν: Παθολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογικής 
Κλινικής Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» 
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ΝΙΚΟΥ Γ: Αν. ∆/ντής Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλι νικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΝΤΑΛΕΚΟΣ Γ: Αν. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής 
Λάρισας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

ΝΤΟΪΤΣ Μ: Παθολόγος Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλι-
νικής «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου Αθηνών 

ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Σ: Αν. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπι στη μίου 
Αθηνών 

ΝΤΟΥΡΑΜΑΝΗ Π: Βιοπαθολόγος Ιατρικής Σχολής Πανεπι στη-
μίου Αθηνών

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆: Γαστρεντερολόγος, ∆ιευθυντής Γαστρεντε-
ρολογικής Κλινικής Νοσοκο μείου «Άγιος Σάββας»

ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ Μ: Βιοπαθολόγος Αριστοτέλειου Πανεπι στη μίου 
Θεσσαλονίκης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θ: Παθολόγος, ∆ιευθυντής ΕΣΥ Γ΄ Πανεπιστη μια-
κή Παθολογική Κλινική ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΠΑΝΑΓΟΥ Π: Πνευμονολόγος, Επιμελητής 401 ΓΣΝΑ

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ: Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Νοσοκομείο 
«Άγιος Σάββας»

ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΑΚΗ Ε: Παθολόγος-Εντατικολόγος, «Ιπποκρά τειου» 
ΠΓΝΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν: Νευροχειρουργός

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Γ: ∆ιευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος «Τζά-
νειο» Νοσοκομείο Πειραιά 

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Ι: ∆ιευθυντής, Νεφρολόγος «Ιπποκράτειου» 
ΠΓΝΑ

ΠΑΠΑ∆ΑΣ Θ: Επιμελητής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινι κής 
Πανεπιστημίου Πατρών 

ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆: Καρδιολόγος, Καθηγητής Πανε πι-
στημίου Αθηνών

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α: Βιοπαθολόγος, Νοσοκομείο «Αμαλία 
Φλέμινγκ»

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ζ: Επ. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικο λο γίας 
Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΚΛΩΝΤΖΑ ∆: Επ. Καθηγήτρια Παιδια τρικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Γ: Επ. Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρε ντε-
ρολογίας Β' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής «Ιππο-
κράτειο» Νο σοκομείο

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι: Υπεύθυνος Κέντρου Μελέτης ∆ιαταραχών 
Ύπνου, Γενική Κλινική Νοσοκομείο «Μητέρα»

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ: Παθολόγος Ιατρικής Σχολής Πανε-
πι στη μίου Θεσσαλονίκης

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν: Επ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικο λογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Α’ Μαιευτικής-Γυναικο λο γικής Κλι νι -
κής Μαιευτηρίου «Αλεξάνδρα»

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Θ: Ωτορινολαρυγγολόγος 

ΠΑΡ∆ΑΛΟΣ Γ: Επιμελητής Β', Α' Παιδιατρικής Κλινικής Πανε-
πιστημίου Θεσ/νίκης 

ΠΑΤΡΙΚΑΡΕΑ Α: Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β' Νοσοκομείου 
ΝΙΜΤΣ

ΠΑΥΛΑΤΟΣ Φ: Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστη-
μίου Αθηνών 

ΠΕΚΤΑΣΙ∆ΗΣ ∆: Αν. Καθηγητής Ογκολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών

ΠΕΝΤΕΑ-ΚΑΛΟΒΙ∆ΟΥΡΗ Σ: Παθολόγος-∆ιαβητολόγος, Επιμε-
λήτρια Α’, Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΝΝΘΑ «Η 
Σωτηρία»

ΠΕΠΠΑΣ Θ: Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, ∆ιευθυντής ΕΣΥ, Γ' 
Παθολογική Κλινική Νοσο κομείου Νίκαιας

ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ Π: Ορθοπαιδικός, Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών 

ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ Γ: Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθη-
νών, Νοσοκομείο «Αττικόν»

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α: Παιδίατρος, Επιμελητής Παιδιατρικής Κλι-
νικής Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Θ: Παιδίατρος

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ Β: Μικροβιολόγος ∆/ντρια Μικρο-
βιολογικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου Αλεξάνδρα 

ΠΕΦΑΝΗΣ Α: Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, ∆ιευθυντής, 
Παθολογικής Κλινικής ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» 

ΠΗΓΗΣ ∆: Ιατρός, Βιολόγος

ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ Μ: Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Ιπποκράτειου 
Νοσοκομείου Αθηνών

ΠΛΑΪΤΑΚΗΣ Ι: Αναισθησιολόγος, Επιμελητής Β' Νοσοκομείο 
«Άγιος Σάββας»

ΠΟΛΥΖΟΣ Α: Αιματολόγος, Καθηγητής Πανεπιστη μίου Αθη-
νών 

ΠΟΝΗΡΑΚΟΣ Β: Αν. ∆ιευθυντής Β΄ Χειρουργικής Κλινικής Πα-
ναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

ΡΑΛΛΗΣ Ε: ∆ερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελητής ∆ερμα-
το λογικής Κλινικής, 401 ΓΣΝΑ

ΡΑΛΛΙ∆ΗΣ Λ: Καρδιολόγος, Νοσοκομείο «Αττικόν»

ΡΕΝΙΕΡΗ-ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ Ν: Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθη-
νών 

ΡΟ∆ΟΛΑΚΗΣ Α:  Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

ΡΩΜΑΝΙ∆ΗΣ Κ: Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, ∆' 
Χειρουργική Πανεπιστημιακή Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης

ΣΑΚΚΑΣ Π: Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής Παν/μίου Αθηνών

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Γ: Χειρουργός, ∆ιευθύντρια Νοσοκομείου Κρα-
του μένων Κορυδαλλού

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Π: Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανε πι στη -
μίου Θράκης 

ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ Γ: Χειρουργός, Νοσοκομείο «Αττικόν»

ΣΑΜΙΟΣ Β: Επ. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Α-
θηνών 

ΣΑΜΩΝΗΣ Γ: Καθηγητής Παθολογίας/Ογκολογίας Ιατρι κού 
Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης 

ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Β: Παθολόγος, Επιμελητής Γ’ Παθολογικής 
Κλινικής και Ηπατολογικής Μονάδας, Νοσοκομείο «Ερρίκος 
Ντυνάν»

ΣΕΒΑΣΤΟΣ Ν: Παθολόγος

ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ: Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρο λογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΣΚΙΑ∆Α Α: Παθολόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ερευνητικού Ερ-
γαστηρίου Λοιμώξεων της Α' ΠΠ Πανεπιστημίου Αθη νών



82  ΙΑΤΡΙΚΗ 97, 2010

ΣΚΙΑΘΙΤΟΥ ΑΒ: Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Επιμ. Α’ Παιδιατ-
ρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων 
«Η Αγία Σοφία»

ΣΚΟΝ∆ΡΑΣ Ι: Παιδοχειρουργός, Β' Παιδοχειρουργική Κλινική 
Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού»

ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ Α: Επιμελήτρια Β' Παθολογίας Νοσοκο μείου 
«Θριάσειο» 

ΣΚΟΥΤΕΛΛΑΣ Β: Ρευματολόγος 

ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ Β: Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΣΟΛΩΜΟΥ Σ: Αν. ∆ιευθυντής, Α' Παθολογικής Κλινικής ΠΓΝ 
Νίκαιας

ΣΟΦΟΣ Α: Χειρουργός, Επιμελητής Α΄ Χειρουργικού Τμήματος 
Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου

ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ Γ: Γενικό Ιατρός, Γηρίατρος, ∆ιευθυντής 
Κέντρου Υγείας Ιτέας

ΣΠΑΡΟΣ Λ: Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Πανε πι-
στη  μίου Αθηνών

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ: Επ. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπι στη-
μίου Αθηνών

ΣΤΑΜΟΥ Κ: Χειρουργός, Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής 
ΠΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ν: Παθολόγος, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 
Αθηνών

ΣΤΕΦΑΝΑ∆ΗΣ Χ: Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπι στη μίου 
Αθηνών 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗ Α: Αιματολόγος, ∆ιευθύντρια Αιματολο γικής 
Κλινικής «Άγ. Ανάργυροι» 

ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ Π: Ενδοκρινολόγος

ΣΥΡΑΝΙ∆Η Κ: Ιατρός

ΣΥΡΙΓΟΣ Κ: Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Γ' 
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΤΑΣΟΥΛΗΣ Α: Ιατρός

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν: Επ. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπι στη-
μίου Αθηνών 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ Ν: Επίτιμος ∆ιευθυντής Εργαστηρίου Παρα-
σιτολογίας Ελληνικού Ινστιτούτου «Παστέρ» 

ΤΖΑΡ∆ΗΣ Π: Χειρουργός, Επιμελητής Β' Νοσοκομείου ΕΕΣ

ΤΖΟΥΒΑΛΑ Μ: Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α' Νοσοκομείο 
∆υτικής Αττικής «Αγ. Βαρβάρα»

ΤΗΝΙΑΚΟΥ Κ: Παθολογοανατόμος, Επίκ. Καθηγήτρια Ιστο λο-
γίας-Εμβρυολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθη νών

ΤΟΥΜΑΝΙ∆ΗΣ Σ: Καρδιολόγος, Θεραπευτική Κλινική Νο σο κο-
μείου «Αλεξάνδρα» 

ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ Χ: Παθολόγος-Γαστρεντερολόγος

ΤΟΥΣΙΜΗΣ ∆: Χειρουργός, ∆ιδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθη νών

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Ι: Γαστρεντερολόγος, ∆ιευθυντής Γαστρε-
ντερολογικής Κλινικής ΠΓΝ Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

ΤΡΙΚΚΑΣ Γ: Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθη-
νών 

ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ Κ: Ακτινοδιαγνώστης, ∆ρ Πανεπιστημίου Αθη-
νών, 401 ΓΣΝΑ

ΤΡΟΝΤΖΑΣ Π: Ρευματολόγος, ∆ρ Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Επιμελητής Α’ Ρευματολογικής Κλινικής, 3ο Νοσοκομείο 
ΙΚΑ Αθηνών

ΤΣΑΒΑΡΗΣ Ν: Αν. Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας Πα-
νεπιστημίου Αθηνών

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Ι: Παθολόγος, Αν. ∆ιευθυντής, Γ' Πανεπιστημια-
κή Παθολογική Κλινική, ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Ε: Επ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανε πι-
στημίου Αθηνών 

ΤΣΑΜΑΚΙ∆ΗΣ Κ: Γαστρεντερολόγος, ∆ιευθυντής Γαστρεντε-
ρολογικού Τμήματος  Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

ΤΣΕΚΕΣ Γ: Παθολόγος

ΤΣΕΛΙΚΑ-GARFE Α: Επ. Καθηγήτρια, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθηνών

ΤΣΙΓΚΑΣ ∆: Καρδιολόγος, ∆/ντής Καρδιολογικού Τμήματος Νο-
σο κομείου Ν. Ιωνίας 

ΤΣΙΓΚΡΗΣ Χ: Αν. Καθηγητής Χειρουργικής «Λαϊκό» ΠΓΝΑ

ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε: ∆/ντής Κρατικού Χειρουργικού Τμή ματος 
Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζη-
κώστα» 

ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ Γ: Καρδιολόγος 

ΤΣΙΩΝΟΥ Χ: Μαιευτήρ-Γυναικολόγος 

ΤΣΟΜΙ∆ΟΥ Χ: Παθολόγος

ΤΣΟΥΜΑΚΑΣ Κ: ∆ιευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

ΦΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι: Χειρουργός Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός

ΦΟΥΝΤΑΣ Θ: Παθολόγος, Β’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής 
Κλινικής, «Ιπποκράτειο» ΠΓΝΑ

ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ Α: Πλαστικός Χειρουργός

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Σ: Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπι-
στη μίου Αθηνών 

ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ Κ: Παθολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ

ΧΙΩΤΗΣ Χ: Βιοπαθολόγος, Νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ»

ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Ε: Παθολόγος

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ Γ: Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανε πι-
στη μίου Αθηνών

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Ν: Παθολόγος Β’ Πανεπιστημιακής Παθολο γικής 
Κλινικής Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο»

ΧΩΡΕΜΗ Ε: Μικροβιολόγος, ∆ιευθύντρια Ανοσολογικού Τμή-
ματος Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών



Ïäçãßåò ãéá ôïõò Óõããñáöåßò

Η ΙΑΤΡΙΚΗ, έκδοση της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών, έχει στόχο τη συ-
νεχή επιμόρφωση των γιατρών και επιθυμεί να προβάλει περισσότερο 
εργασίες με θέματα που αφορούν στη παθογένεια, στη διάγνωση και στη 
θεραπεία. Για την πραγμάτωση αυτού του σκοπού δημοσιεύονται στο πε-
ριοδικό:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια.

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

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

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

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

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

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

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

Περίληψη και λέξεις 
ευρετηρίου: Οι περιλή-
ψεις των ανασκοπήσε-
ων και των ερευνητικών 
εργασιών πρέπει να 
αποτελούνται το πολύ 
από 200 λέξεις, ενώ αυ-
τές των επίκαιρων θεμά-
των και των περιγραφών 
περιπτώσεων ασθενών, 
το πολύ από 150 λέξεις.
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Για τις ανασκοπήσεις πρέπει να εφαρμόζονται οι περιγραφικές περιλήψεις 
(descriptive), οι οποίες αναφέρουν συνοπτικά όλα τα κεφάλαια που περιέ-
χει το άρθρο και σημαντικά συμπεράσματα. Οι περιλήψεις των ερευνητι-
κών εργασιών πρέπει να χωρίζονται σε τέσσερις παραγράφους, οι οποίες 
φέρουν κατά σειρά την ακόλουθη επικεφαλίδα: Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, 
Αποτελέσματα, Συμπεράσματα. Μετά την περίληψη παρατίθενται 3–10 
λέξεις κλειδιά. Οι λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στους διεθνείς όρους 
που χρησιμοποιεί το Index Medicus-MESH Ελλάς, Έκδοση ΕΙΣ, ΙΑΤΡΟΤΕΚ.
Κείμενο: Οι ερευνητικές εργασίες αποτελούνται συνήθως από τα κεφά-

λαια: Εισαγωγή, Υλικό ή ασθενείς και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση. Η 
εισαγωγή περιλαμβάνει τις απαραίτητες βιβλιογραφικές παραπομπές και 
αναφέρει το λόγο για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εργασία. 
Στη μεθοδολογία περιγράφεται το πρωτόκολλο, με βάση το οποίο εξε-

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

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

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

ακολουθούν η περιγραφή της περιπτώσεως και η συζήτηση. Στα υπόλοιπα 
είδη άρθρων, το κείμενο διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τους 
στόχους του συγγραφέα.
Ευχαριστίες: Απευθύνονται μόνο προς τα άτομα, τα οποία έχουν βοη-

θήσει ουσιαστικά.
Βιβλιογραφικές παραπομπές: Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Χειρόγραφα εργασιών τα οποία δημοσιεύονται, δεν επιστρέφονται στους 
συγγραφείς.

Για όλες τις δημοσιευόμενες εργασίες, εκτός των Άρθρων Σύνταξης, οι 
συγγραφείς θα καταβάλουν το ποσό των 50,00 ευρώ (για κάθε εργασία), 
για την κάλυψη των εξόδων διεκπεραίωσης και τεκμηρίωσης αυτών στις 
Ιατρικές Βάσεις ∆εδομένων. Το ποσό θα καταβάλεται με την υποβολή 
του τελικού εγκεκριμένου και διοθρωμένου κειμένου στην ΕΙΣ. 
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Instructions to Authors

The medical journal IATRIKI, edited by the Society for Medical Studies, 
aims at the continuous education of doctors. To this purpose it is looking to 
promote scientific papers dealing with pathogenesis, diagnosis and treatment 
by publishing the following sections:

1. Editorials: Brief review articles on current and/or ambiguous topics, 
written after invitation of the Editorial Board. When expressing views of the 
Editorial Board, they are anonymous. Three key-words should be listed.

2. Reviews: Detailed surveys of medical subjects with the emphasis on 
current points of view, written by no more than three authors.

3. Original papers: Reports on clinical trials or experimental work and 
epidemiological prospective or retrospective research, based on a research 
protocol described in detail in the methodology section. The results of the study 
should not have been previously published (except in abstract form). IATRIKI is 
a general medical journal. Therefore, the editorial board has the right to reject 
papers with very limited general interest, suitable only to specialized medical 
journals. Clinical and epidemiological studies with particular interest to Greek 
healthcare workers will be given priority. Quite exceptionally original papers 
published in distinguished foreign journals by Greek doctors especially when 
their results are relevant for the Greek medical community can be republished 
in IATRIKI after been approved by the Editorial Board. These papers must be 
translated by the authors, who also have to obtain written permission by the 
copyright owners.

4. Clinical points of view: A diagnostic, therapeutic or epidemiological 
approach to several pathologic conditions; the data for and against should be 
in algorithmic form.

5. Clinicopathological conferences (CPC): They are published after 
invitation of the Editorial Board to the organizers of the fixed CPCs that take 
place in the big hospitals. The doctors presenting the case (both clinicians and 
laboratory), the discussant and the organizers must all agree to the publication. 
The text submitted should not be a mere transcription of a tape recording. In 
particular, the discussion should be supported by references, according to the 
respective guidelines. The Editorial Board retains the right to submit the text 
to peer review. The name of the clinic or hospital that organizes the CPC, the 
name of the department that presents the case, the name(s) of the doctor(s) 
that present the case (up to two names), the name of the discussant and the 
names of the clinicians or laboratory doctors that contributed to the diagnosis 
must be cited in order of presentation. The indexing and reference of the CPC 
is done by issue number of the journal and year of publication. Names are not 
cited. To help more efficient search of a CPC, a brief title should be used, e.g. 
Hepatosplenomegaly and pancytopenia in a patient with fever. IATRIKI 1996, 
70:151–156. The text may also contain questions made by the audience.

6. Annotations: Brief reviews of the most recent concepts of a particular 
subject.

7. Case reports: Reports on new or very rare diseases, new diagnostic 
criteria or new therapeutic methods with proven results. Up to six authors may 
sign the paper.

8. General articles, related to the life sciences, but not relevant to any of the 
other categories. They should also be signed by up to two authors.

9. Images in clinical practice: 1–2 photographs of good quality 
accompanied by a brief explanatory text (150 words) of cases with a special 
clinical (diagnostic or therapeutic) interest. They should have a brief title and be 
signed by up to three authors. Three key-words should be listed.

10. Seminars, round tables.

11. Book presentation: They should refer to the title of the book, the 
authors’ name(s), the number of pages, the name of the publisher, the date and 
the place of publication and the price.

12. Correspondence: Letters containing comments on papers published 
in the journal, preliminary results, remarks about untoward effects of drugs, 
judgements concerning the journal etc. They must be signed.

Previous or duplicate publication: Papers submitted to IATRIKI are judged 
for publication on the condition that the results or the paper itself have not 
been previously published or submitted for publication in another journal. An 
exception to this rule is the final research results that have been published in 
preliminary or abstract form. If the paper has been submitted to another journal 
or if it has been already published in any form, in part or in all, the author(s) 
must mention this fact in the cover letter. In the last case, the author(s) must 
also submit copies of these previous publications to the editors to judge if the 
conditions for publication are met.

Submission of papers: All papers in order to be accepted must be in 
Greek. All manuscripts must be accompanied by a letter, signed by the author 
responsible for correspondence. This cover letter must include a statement 

indicating that the manuscript has been approved by all authors signing it. And 
that copyright is transferred to the journal. In case of submission of an original 
paper been already published in a foreign journal, it must be clearly stated that 
the authors have obtained the written permission of the copyright owners, a copy 
of which must be attached.

All papers published in IATRIKI are owned by the journal and are not allowed 
to be republished without the written consent of the Executive Editor. All papers 
are submitted in three copies (including figures, tables, graphs, icons etc.), one in 
full form and two without any identification of authors or centres in which they 
work, and electronically in diskette or CD.

The final revised text will be resubmitted in two full copies and electronically 
in a 3/4 diskette in ASCII form in the following address: IATRIKI, the Executive 
Editor, 76 Sevastoupoleos str, 115 26 Athens, Greece.

Length of the articles: Review articles must not exceed 6,000 words. 
However, the Editorial Board may allow the publication of longer reviews upon 
judgement. Original papers should be shorter, generally not exceeding 3,000 
words. Clinical points of view must not exceed 1,500 words, current issues 
editorials, case reports 1000 words and letters to the Editor 400 words. 

Assembling a manuscript: IATRIKI has agreed to conform to the Uniform 
Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical Journals (Vancouver 
System) and its guidelines for authors are in accordance to the above 
requirements.

Papers must be typed double-space in white paper of the usual dimensions 
(ISO A4 210×297 mm), with margins of at least 3.5 cm. A separate page 
must be used for the title, the abstract and keywords, the main text, the 
acknowledgements, the references, the tables, the figures and the figure legends. 
All pages must be numbered starting with the title page.

Title page: It contains (a) the title of the article, which must be brief (up to 
12 words), (b) running title up to 50 characters, (c) name and position of the 
authors(s), (d) institutional affiliation of each author, (e) name, address, telephone 
number, fax number of the author responsible for correspondence, (f) sources of 
financial or other support, (g) names(s) of person(s) eventually disapproving the 
paper.

Abstract and key words: Abstracts are limited to 200 words with the 
exception of current issues and case reports whose length is limited to 150 
words. The abstracts of the reviews must be descriptive, mentioning all chapters 
contained and the main conclusions in the form of a table of contents with a 
short analysis. Abstracts for the original papers, should be structured into four 
paragraphs, under the following captions: Aim, Material or Patients and Methods, 
Results, Conclusions. In the same page, 3–10 key-words should be listed, chosen 
from the MeSH terms of Index Medicus.

Text: Original papers usually contain the following chapters: Introduction, 
Material or Patients and Methods, Results, Discussion. The introduction contains 
the background and the necessary references and cites the objective of the 
study.

The study protocol must be thoroughly described in the methodology 
section. Details such as the mode of patient or material selection, as well as 
the methodology applied must be fully disclosed in order that the research 
may be reproduced by future investigators. In the case of research related to 
human beings it must be stated that the research was performed according to the 
principles of the Declaration of Helsinki (1975). The pharmaceutical substances 
used must be mentioned by their generic names. In the same chapter the data 
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of the statistical criteria used.

In the next chapter the results should be 
presented fully but briefly. Results shown in 
tables should not be repeated in the text.

In the Discussion, the perspe-
ctives opened up by the results 
of the study as well as the final 
conclusions are discussed. 
The results must not be 
repeated in this section. 
A comparison with 
the results of other 
similar studies 
may be done. The 
results may also 
be related to the 
objectives of 
the study but it 
is advisable to 
avoid arbi trary 
c o n c l u s i o n s , 
not e mer ging 
from the results 
themselves.
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