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Êáñêéíïåéäåßò üãêïé 

óôïìÜ÷ïõ

Χρ.Σ. Μπασαγιάννης,1 Γ. Παναγούλιας,2 

Γ.Κ. Νίκου1 
1Ιατρείο Νευροενδοκρινολογίας Πεπτικού, Α΄ Προ
παιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝΑ «Λαϊκό», 2401 Γενικό 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι καρκινοειδείς όγκοι του στομά
χου αντιπροσωπεύουν μια κατηγορία νεοπλασιών, 
οι οποίες διαφέρουν από τα αδενοκαρκινώματα 
τόσο στην αιτιολογία τους όσο και στη βιολογική 
συμπεριφορά και στην πρόγνωση. Τα τελευταία 15 
χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση στην 
επίπτωση των γαστρικών καρκινοειδών τα οποία 
διακρίνονται σε τρεις κύριους τύπους (1, 2 και 
3). Η υπερέκκριση της γαστρίνης είναι ένας από 
τους βασικούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς 
που συμβάλλουν στην εμφάνιση και ανάπτυξη των 
νευροενδοκρινικών αυτών όγκων. Η συμπτωμα
τολογία τους είναι σχετικά άτυπη και οι βλάβες 
εμφανίζονται τις περισσότερες φορές τυχαία στη 
γαστροσκόπηση. Η διάγνωση τεκμηριώνεται με την 
ανάλυση των ιστοπαθολογικών ευρημάτων και τη 
μέτρηση των επιπέδων της γαστρίνης και της χρω
μογρανίνης ορού των ασθενών. Οι βασικές στρατη
γικές αντιμετώπισής τους εξαρτώνται από τον τύπο 
των όγκων και τον αριθμό των βλαβών.

Gastric carcinoid tumors

Ch.S. Basagiannis,1 G. Panagoulias,2 

G.C. Nikou1

1Section of Neuroendocrinology, 1st Department of 
Propaedeutic Medicine, Medical School, University of 
Athens, “Laikon” General Hospital of Athens, 2401 Gene
ral Army Hospital of Athens, Athens, Greece

ABSTRACT Gastric carcinoids (GC’s) tumors rep
resent a great variety of neoplasias that differ from 
adenocarcinomas in their etiology, biological course 
and prognosis. The incidence of GC’s has risen over 
the past 15 years. They are divided in three main types; 
1, 2 and 3. Gastrin secretion is one of the most impor
tant pathophysiological mechanisms that lead to their 
growth. Clinical presentation is atypical and in most 
cases, endoscopical lesions are found only in gastros
copy. Histopathology and laboratory evaluation using 
serum gastrin and chromograninA levels are needed 
to confirm the diagnosis. Basic therapeutic approach 
depends on their typing and  number of  lesions.
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νευροενδοκρινικοί όγκοι, γαστρίνη.

1. Εισαγωγή 

Ο όρος γαστρικά καρκινοειδή (ΓΚ) περιγράφει 
ανεπαρκώς τις παθολογικές συνέπειες ενός ευ-
ρέος φάσματος διαφορετικών νεοπλασιών που 
προέρχονται από τα κύτταρα τύπου εντεροχρω-

μαφίνης (Εnterochromaffin-Like cells/ECL-cells). Οι 
καρκινοειδείς όγκοι, γενικότερα, αντιπροσωπεύ-
ουν μια ομάδα νεοπλασμάτων τα οποία διαφέ-
ρουν από τα αδενοκαρκινώματα στην αιτιολογία 
τους και οφείλουν την ονομασία τους στη βιολο-
γική συμπεριφορά και στην πρόγνωση, η οποία 



260 ΧΡ. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ και συν ΙΑΤΡΙΚΗ 98, 2010

είναι καλύτερη απ’ ό,τι στα αδενοκαρκινώματα. 
Τα τελευταία 15 χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξη-
ση στη συχνότητα διάγνωσης των καρκινοειδών 
όγκων του στομάχου και επομένως στην επίπτω-
σή τους, η οποία πιστεύεται ότι οφείλεται κυρίως 
στο μεγαλύτερο αριθμό ενδοσκοπήσεων.1,2

2. Επιδημιολογία

Τα γαστρικά καρκινοειδή αποτελούν λιγότερο 
από 1% του συνόλου των καρκινοειδών όγκων και 
λιγότερο από 2% του συνόλου των γαστρικών νεο-
πλασιών. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν αυξανόμε-
νες τάσεις με ποσοστό που φτάνει στο 11,7% με-
ταξύ όλων των καρκινοειδών όγκων του γαστρε-
ντερικού συστήματος (εικ. 1).

Το 64% περίπου των ΓΚ ανευρίσκονται στις γυ-
ναίκες. Ο λόγος αυτής της διαφοράς καθώς και 
της αυξημένης συχνότητας διάγνωσής τους τα τε-
λευταία χρόνια δεν είναι γνωστός. Η ευρεία εφαρ-
μογή των ενδοσκοπήσεων του ανώτερου πεπτι-
κού και η διενέργεια βιοψιών στο γενικό πληθυσμό 
συνεισφέρουν στην αυξημένη ανίχνευσή τους. Απ’ 
την άλλη μεριά, όμως, δεν είναι ξεκάθαρο αν αυ-
τή η αύξηση έχει προκληθεί από κάποιο βιολογικό 
φαινόμενο. Μια προτεινόμενη θεωρία είναι ότι η 
ευρεία χρήση φαρμάκων για την καταστολή της 
έκκρισης γαστρικού οξέος έχει οδηγήσει σε αυξη-
μένη επίπτωση της υπεργαστριναιμίας, η οποία 
με τη σειρά της έχει συμβάλει στην αύξηση των 
ΓΚ. Αναμφίβολα, η καλύτερη κατανόηση της βιο-
λογίας αυτών των όγκων θα εξασφαλίσει νέα μέσα 
για τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία 
των καρκινοειδών.

Τα ΓΚ είναι πιο συχνά στους Αφροαμερικανούς 
απ’ ό,τι στα άτομα της Λευκής φυλής. Επι-

πρόσθετα, άτομα ηλικίας <60 ετών έχουν διπλά-
σιο κίνδυνο να αναπτύξουν ΓΚ σε σύγκριση με αυ-
τούς >60 ετών. Επειδή όμως προκαλούν ασαφή 
συνήθως συμπτώματα, η διάγνωση μπορεί να κα-
θυστερήσει σημαντικά, με αποτέλεσμα η πραγμα-
τική ηλικία εμφάνισης του καρκινοειδούς να είναι 
συνήθως μεγαλύτερη απ’ την ηλικία διάγνωσης 
που αναφέρεται στις επιδημιολογικές μελέτες. 
Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη έχουν αυξημένο 
κίνδυνο ανάπτυξης ΓΚ και ο κίνδυνος είναι μεγα-
λύτερος σε αυτούς που λαμβάνουν ινσουλίνη, σε 
σύγκριση με αυτούς που θεραπεύονται με αντι-
διαβητικά δισκία, καθώς και σε αυτούς που η δι-
άρκεια του διαβήτη είναι <1 έτος σε σύγκριση με 
αυτούς με διάρκεια >1 έτος. Αυτό οφείλεται στον 
αυτοάνοσο χαρακτήρα της νόσου, στην παρουσία 
αντισωμάτων έναντι τοιχωματικών κυττάρων και 
στη διαταραχή της ανοσολογικής ισορροπίας με 
κυκλοφορούντα Τ-κύτταρα και προφλεγμονώδεις 
κυτταροκίνες.2–4 Άτομα με θετικό οικογενειακό 
ιστορικό κακοήθειας έχουν αυξημένη πιθανότη-
τα ανάπτυξης ΓΚ, με τις γυναίκες να κινδυνεύουν 
περισσότερο. Ο συνδυασμός σακχαρώδη διαβήτη 
και θετικού οικογενειακού ιστορικού καρκίνου είναι 
πιο επιβαρυντικός σε σύγκριση με ασθενείς που 
έχουν μόνο τον ένα παράγοντα. Τέλος, δεν υπάρ-
χει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάλογα με το 
δείκτη μάζας σώματος.5,6

3. Ταξινόμηση

Τα ΓΚ ταξινομούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες, 
στα τύπου 1, 2 και 3 (πίν. 1).2,4,5

Τα τύπου 1 αποτελούν το 70–80% του συνόλου 
και είναι πιο συχνά στις γυναίκες. Συνδέονται με 
χρόνια ατροφική γαστρίτιδα τύπου Α, η οποία 
χαρακτηρίζεται από μειωμένη έκκριση γαστρικού 
οξέος, αυξημένο pH, υπεργαστριναιμία και επα-
κόλουθη υπερπλασία των ECL κυττάρων. Υπάρχει 
πλήρης ατροφία των τοιχωματικών κυττάρων του 
στομάχου, που οδηγεί σε εμφάνιση αχλωρυδρίας 
και ανεπάρκεια ενδογενούς παράγοντα. Σε απά-
ντηση στην εμμένουσα αχλωρυδρία, τα G-κύτταρα 
του στομάχου υπερπλάσσονται, εκκρίνουν περισ-
σότερη γαστρίνη και αναπτύσσεται υπεργαστρι-
ναιμία.4 Περίπου το 5% των ασθενών αυτών θα 
αναπτύξουν γαστρικό καρκινοειδές. Εντοπίζονται 
πιο συχνά στο θόλο ή στο σώμα του στομάχου και 
είναι συνήθως πολυκεντρικά. Τυπικά έχουν μικρό 
μέγεθος (<1,5 cm), περιορίζονται στο βλεννογόνο/Εικόνα 1. Επίπτωση των γαστρικών καρκινοειδών σε διάφορες μελέτες 
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υποβλεννογόνιο χιτώνα (90–100%), έχουν χαμηλή 
πιθανότητα για μετάσταση και εμφανίζονται σε 
ασθενείς με μέση ηλικία τα 63 έτη.4–6

Τα τύπου 2 ΓΚ σχετίζονται και αυτά με υπερ-
γαστριναιμία σε έδαφος γαστρινώματος και συν-
δρόμου Zollinger-Ellison. Αποτελούν το 8% του συ-
νόλου των ΓΚ και εμφανίζονται έως και στο 20% 
των ασθενών με σύνδρομο Zollinger-Ellison και 
ΜΕΝ-1.7 Αν και επίσης περιορίζονται στο βλεννο-
γόνο/υποβλεννογόνιο χιτώνα (91%), φαίνεται ότι 
συμπεριφέρονται πιο επιθετικά απ’ τα τύπου 1, 
με μεταστάσεις να εμφανίζονται στο 7–12% των 
ασθενών.5 Είναι συνήθως πολλαπλά και μικρότερα 
από 2 cm στο 80% των περιπτώσεων. Βρίσκονται 
κυρίως στο θόλο και στο σώμα του στομάχου, 
αν και έχουν περιγραφεί περιστασιακά και στο 
άντρο.3,8

Τα τύπου 3 ή σποραδικά ΓΚ αποτελούν όλα τα 
υπόλοιπα (15–20%) και είναι πολύ πιο επιθετικά 
απ’ τους δύο προηγούμενους τύπους. Είναι μονή-
ρεις όγκοι και δε σχετίζονται με υπεργαστριναιμία 
ούτε με κάποια άλλη σημαντική παθολογία του 
στομάχου. H μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 55 
έτη, ενώ το 74% των ασθενών είναι άνδρες. Οι πε-
ρισσότεροι ασθενείς κατά τη διάγνωση έχουν είτε 
λεμφαδενικές είτε απομακρυσμένες μεταστάσεις 
(75%), με το 70% αυτών να είναι μεγέθους μεγα-
λύτερου από 1 cm (μέσο μέγεθος 3,2 cm) και το 
76% των όγκων να είναι άκρως διηθητικοί.3,4 Άλλες 
σειρές έδειξαν ότι η διάμετρος στο 55% ήταν με-
γαλύτερη από 2 cm και το 82% αυτών είχαν δώσει 
μεταστάσεις κατά τη διάγνωση.8 Αντίθετα με τα 

τύπου 1 και 2 ΓΚ, τα τύπου 3 μπορεί να σχετίζο-
νται με την εμφάνιση άτυπου καρκινοειδούς συν-
δρόμου, το οποίο πιστεύεται ότι οφείλεται στην 
ισταμίνη που μπορεί να εκκρίνουν και εκδηλώνε-
ται με κνησμό, βρογχόσπασμο και ερυθρότητα 
του δέρματος.3,4

Τέλος, έχουν περιγραφεί και γαστρικά καρκινο-
ειδή τύπου 4. Αυτός ο τύπος δεν προέρχεται από 
τα ECL, αλλά από άλλα ενδοκρινικά κύτταρα του 
στομάχου που εκκρίνουν σεροτονίνη ή γκρελίνη 
ή ACTH. Είναι συνήθως πολύ επιθετικά και εντο-
πίζονται είτε στο θόλο είτε στο σώμα είτε στο 
άντρο.3,4

4. Παθοφυσιολογία

Η γαστρίνη εκκρίνεται φυσιολογικά μετά τη λή-
ψη τροφής από τα G κύτταρα, που βρίσκονται 
στο άντρο του στομάχου, και έχει δύο κύριες φυ-
σιολογικές δράσεις. Η πρώτη είναι ότι διεγείρει 
την έκκριση γαστρικού οξέος είτε άμεσα, δρώντας 
απευθείας στα τοιχωματικά κύτταρα του στομά-
χου (parietal cells), είτε έμμεσα, μετά από σύνδεση 
κυρίως με υποδοχείς χολοκυστοκίνης (CCK-2), οι 
οποίοι βρίσκονται στη μεμβράνη των ECL κυττά-
ρων, προκαλώντας την έκκριση ισταμίνης. Η ιστα-
μίνη, στη συνέχεια, συνδέεται με τους Η2 υποδο-
χείς των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου 
και οδηγεί στην ενεργοποίηση της αντλίας πρω-
τονίων και την έκκριση του γαστρικού οξέος (εικ. 
2α).4,9

Η δεύτερη δράση της γαστρίνης είναι τροφική 
και ασκείται στα τοιχωματικά και κυρίως στα ECL 

Πίνακας 1. Τύποι γαστρικών καρκινοειδών

Χαρακτηριστικά	 Τύπου	1	 Τύπου	2	 Τύπου	3

Συσχέτιση με άλλα νοσήματα Χρόνια ατροφική γαστρίτιδα τύπου Α, 
  Κακοήθης αναιμία

Σύνδρομο Zollinger-Ellison, 
  Σύνδρομο ΜΕΝ-1

Καμία

Χαρακτηριστικά όγκων Συχνά μικροί, πολλαπλοί, πολυποδοειδείς, 
  πολυκεντρικοί

Συχνά μικροί, πολλαπλοί, πολυποδοειδείς, 
  πολυκεντρικοί

Μονήρεις, πολυποδοειδείς 
  και συχνά εξελκωμένοι

(%) γαστρικών καρκινοειδών 80% 5% 15%
Συνήθης εντόπιση Θόλος Θόλος (περιστασιακά άντρο) Θόλος ή άντρο
Αριθμός όγκων Πολλαπλοί Πολλαπλοί Μονήρεις
Μέγεθος όγκου <1 cm <1 cm 2–5 cm
Επίπεδα γαστρίνης ορού Υψηλά Υψηλά Φυσιολογικά
Έκκριση γαστρικού οξέος Ελαττωμένη Αυξημένη Φυσιολογική
Πρόγνωση Καλή Καλή (λίγα είναι πιο επιθετικά) Φτωχή
Μεταστάσεις 2–5% <10% >50%
Φύλο Γυναίκες>Άνδρες Γυναίκες=Άνδρες Άνδρες>Γυναίκες
Μέση ηλικία διάγνωσης 63 έτη 50 έτη 55 έτη
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κύτταρα, με αποτέλεσμα να ελέγχει την ανάπτυξη 
του φυσιολογικού γαστρικού βλεννογόνου διαμε-
σολαβώντας στο διαχωρισμό των βλαστικών κυτ-
τάρων, τα οποία διαφοροποιούνται σε επιφανεια-
κά επιθηλιακά, τοιχωματικά και ECL.4,9

Τα ECL κύτταρα είναι ο κύριος τύπος ενδοκρινι-
κών κυττάρων (35%) που εντοπίζονται στον οξυ-
ντικό βλεννογόνο του στομάχου. Βρίσκονται δια-
σκορπισμένα κυρίως στο επιθήλιο των γαστρικών 
αδένων και σε στενή επαφή με τα ενζυμοπαραγω-
γά κύτταρα. Είναι αργυρόφιλα, θετικά στη χρώση 
με Grimelius, Sevier-Munger ή Χρωμογρανίνη-Α. Η 
υπερπλασία και η δυσπλασία αυτών των κυττά-
ρων αντιστοιχεί σ’ ένα συνεχές φάσμα μεταβολών 
στον αριθμό και στο μέγεθός τους.

Η έκκριση της γαστρίνης διεγείρεται από έναν 
αριθμό παραγόντων, που περιλαμβάνουν την 
παρουσία τροφής στο γαστρικό αυλό, τη διάτα-
ση του άντρου, τη διέγερση του πνευμονογαστρι-
κού νεύρου και τη νευρική ή ενδοκρινική διέγερ-
ση. Όταν αυξηθεί πολύ η οξύτητα στο γαστρικό 
βλεννογόνο, ενεργοποιείται μηχανισμός αρνητικής 
ανατροφοδότησης που ρυθμίζει την περαιτέρω 
έκκρισή της.9

Το υδροχλωρικό οξύ, που εκκρίνεται απ’ τα τοι-
χωματικά κύτταρα σε απάντηση των κυκλοφο-
ρούντων επιπέδων γαστρίνης, αναστέλλει την πε-
ραιτέρω έκκρισή της από τα G κύτταρα, κυρίως 
προκαλώντας την έκκριση σωματοστατίνης (εικ. 
2α). Η διακοπή αυτού του μηχανισμού αρνητικής 
ανατροφοδότησης οδηγεί σε υπεργαστριναιμία.

Η υπεργαστριναιμία μπορεί να διαπιστωθεί είτε 
σε καταστάσεις με υπερέκκρισή της από νευρο-
ενδοκρινικό όγκο, όπως σε ασθενείς με σύνδρομο 
Zollinger-Ellison, είτε σε καταστάσεις με μειωμένη 
έκκριση γαστρικού οξέος, όπως η ατροφική γαστρί-
τιδα και η κακοήθης αναιμία. Επιπρόσθετα, μπορεί 
να οφείλεται στη χρήση φαρμάκων που αναστέλ-
λουν την έκκριση γαστρικού οξέος, όπως οι αντα-
γωνιστές των Η2 υποδοχέων της ισταμίνης και κυ-
ρίως οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (PPIs). 

Στην αυτοάνοση χρόνια ατροφική γαστρίτιδα, τα 
τοιχωματικά κύτταρα του στομάχου αδυνατούν να 
εκκρίνουν γαστρικό οξύ, με αποτέλεσμα η επακό-
λουθη αχλωρυδρία να οδηγεί σε υπερπλασία των 
G-κυττάρων του στομάχου και υπεργαστριναιμία. 
Η γαστρίνη ασκεί τροφική δράση στα ECL-κύτταρα, 
τα οποία υπερπλάσσονται και σε μερικές περιπτώ-

σεις δημιουργούνται ΓΚ τύπου 1 (εικ. 2β). Επειδή 
όμως από τους ασθενείς με χρόνια αυτοάνοση 
ατροφική γαστρίτιδα, αχλωρυδρία και υπεργαστρι-
ναιμία, μόνο ένα μικρό ποσοστό αναπτύσσει ΓΚ, 
πρέπει και άλλοι παράγοντες εκτός από την υπερ-
γαστριναιμία να είναι απαραίτητοι για την ανάπτυ-
ξη αυτών των όγκων.

Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν γενετικές 
μεταλλάξεις, αυξητικούς παράγοντες, βακτηριακές 
λοιμώξεις και διεργασίες στο υποκείμενο μεσέγ-
χυμα, που επηρεάζουν έναν αριθμό κυτταρικών 
λειτουργιών, όπως η απόπτωση, ο πολλαπλασια-
σμός, η διαφοροποίηση, με αποτέλεσμα να οδηγούν 
στην ανάπτυξη του όγκου (εικ. 3). Μοντέλα ζώων, 
ειδικά τα αφρικανικά τρωκτικά Mastomys (Praomys 
natalensis), έχουν φανεί πολύ χρήσιμα στη μελέτη 
αυτών των παραγόντων. Το Mastomys έχει γενετι-
κή προδιάθεση στο να αναπτύξει όγκους γαστρι-
κών καρκινοειδών (50–80% αναπτύσσουν ΓΚ στα 2 
χρόνια) και αυτή η προδιάθεση επιταχύνεται με τη 
χορήγηση PPIs. Η υπερπλασία των ECL-κυττάρων 
είναι εμφανής στις 8 εβδομάδες από τη χορήγηση 
PPIs ή Η2 αναστολέων. Η χρόνια έκθεση ποντικιών 
στα παραπάνω φάρμακα επίσης προκαλεί την εμ-
φάνιση ΓΚ.10–16

δεδομένου λοιπόν του μεγάλου αριθμού των ασθε-
νών οι οποίοι λαμβάνουν φάρμακα για καταστολή 
της έκκρισης του γαστρικού οξέος και ως αποτέλε-
σμα αναπτύσσουν υπεργαστριναιμία, έχει αναπτυ-
χθεί ενδιαφέρον για τον αν υπάρχει συσχέτιση με-

Εικόνα 2. Ο ρόλος της γαστρίνης σε (α) φυσιολογικό γαστρικό επιθήλιο και 
(β) σε γαστρικό επιθήλιο ασθενών με κακοήθη αναιμία και χρόνια αυτοάνοση 
ατροφική γαστρίτιδα. ECL: Κύτταρα τύπου εντεροχρωμαφίνης
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ταξύ της χρόνιας χρήσης αυτών των φαρμάκων και 
της ανάπτυξης ΓΚ. Αν και αυτά τα φάρμακα προ-
καλούν ανάπτυξη ΓΚ σε ορισμένα είδη τρωκτικών, 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μια τέτοια συσχέτι-
ση μεταξύ της χρήσης τους και της ανάπτυξης ΓΚ 
σε ανθρώπους δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα. 
Αυτό μπορεί να οφείλεται στις διαφορές που υπάρ-
χουν ανάμεσα στο στόμαχο του ανθρώπου και των 
παραπάνω τρωκτικών. Σε σύγκριση με τα προη-
γούμενα είδη που αναφέρθηκαν, οι άνθρωποι έχουν 
πολύ χαμηλότερη πυκνότητα ECL κυττάρων. Στα 
ποντίκια, τα ECL κύτταρα αποτελούν το 65% περί-
που του συνόλου των ενδοκρινικών κυττάρων του 
γαστρικού βλεννογόνου, ενώ στους ανθρώπους μό-
λις το 35%.12,15,16 Επιπρόσθετα, τα ποντίκια παρου-
σιάζουν πολύ υψηλότερα επίπεδα γαστρίνης ορού 
σε απάντηση στην αναστολή της έκκρισης γαστρι-
κού οξέος σε σύγκριση με τους ανθρώπους.22 Ένας 
άλλος λόγος είναι ότι η χρήση των PPIs ή των H2-
αναστολέων προκαλεί μικρότερα επίπεδα γαστρίνης 
ορού σε σύγκριση με ασθενείς με σύνδρομο Zollinger-
Ellison, χρόνια ατροφική γαστρίτιδα ή κακοήθη αναι-
μία.10 Έτσι, ασθενείς που ελάμβαναν χρόνια αγωγή 
με ομεπραζόλη, λανσοπραζόλη, παντοπραζόλη ή 
Η2-αναστολείς, έχουν γενικά τιμές γαστρίνης ορού 
<250 pg/mL και σπάνια >500 pg/mL, ενώ το 60% 
των ασθενών με Zollinger-Ellison έχουν τιμές >500 
pg/mL. Αυτό δείχνει ότι, ενώ η υπεργαστριναιμία εί-
ναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη γαστρι-
κών καρκινοειδών τύπου 1 και 2, από μόνη της δεν 
είναι ικανή να οδηγήσει στην ανάπτυξη αυτών των 
όγκων.

Ο γενετικός παράγοντας ο οποίος έχει μελετη-
θεί περισσότερο για την ανάπτυξη των ΓΚ είναι το 

γονίδιο της ΜΕΝ-1, καθώς οι ασθενείς που έχουν 
σύνδρομο Zollinger-Ellison ως μια εκδήλωση του 
συνδρόμου ΜΕΝ-1, έχουν περισσότερες πιθανό-
τητες να αναπτύξουν ΓΚ σε σύγκριση με αυτούς 
με σποραδικό Zollinger-Ellison. Η υποκείμενη γε-
νετική διαταραχή στο σύνδρομο ΜΕΝ-1 είναι μια 
αυτοσωμική επικρατούσα μετάλλαξη στο γονίδιο 
ΜΕΝ-1, που εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 11q13. 
Αυτό το γονίδιο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη ΜΕΝΙΝ, 
ένα πολυπεπτίδιο με 610 αμινοξέα, το οποίο λει-
τουργεί ως ογκοκατασταλτικό. Αλληλεπιδρά με 
έναν αριθμό πυρηνικών και κυτταροπλασματικών 
παραγόντων, οι οποίοι έχουν ρυθμιστικό ρόλο στη 
μεταγραφή και επιδιόρθωση του DNA. Ειδικότερα, 
φαίνεται να αλληλεπιδρά με το JundD, έναν παρά-
γοντα μεταγραφής της οικογένειας των πρωτεϊ-
νών AP-1. Ενώ υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί δρά-
σης της πρωτεΐνης μενίνης (ΜΕΝΙΝ), η παραπάνω 
φαίνεται ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη 
των ΓΚ, καθώς επιδράσεις προαγόμενες από τη 
γαστρίνη έχουν περιγραφεί στην οδό δράσης των 
AP-1 πρωτεϊνών.10,11 Απώλεια της ετεροζυγωτίας 
για το ΜΕΝ-1 έχει αναφερθεί στο 17–73% του τύ-
που 1 και στο 25–50% του τύπου 3 των ΓΚ.11

Το γαστρικό μικροπεριβάλλον στη χρόνια ατρο-
φική γαστρίτιδα υφίσταται μεταβολές λόγω αχλω-
ρυδρίας και παρέχει συνθήκες κατάλληλες για 
αποικισμό από βακτήρια. Στο αδενοκαρκίνωμα 
του στομάχου υπάρχει ένας σαφώς καθορισμένος 
μηχανισμός καρκινογένεσης, όπου η επαγόμενη 
από τη λοίμωξη με H.	pylori	φλεγμονή του γαστρι-
κού βλεννογόνου οδηγεί σε εντερική μεταπλασία 
και τελικά σε κακοήθεια.12 Υπάρχουν όμως λίγα 
στοιχεία για το αν το H.	pylori σχετίζεται απευθεί-
ας με ανάπτυξη ΓΚ από τα ECL κύτταρα. Σχετικά 
με την επίδραση της λοίμωξης με H.	pylori σε ασθε-
νείς που λαμβάνουν μακροχρόνια αγωγή με PPIs 
ή Η2-αναστολείς, αυτό που παρατηρήθηκε ήταν 
ότι η επίπτωση της υπερπλασίας των ECL κυττά-
ρων σε ασθενείς χωρίς λοίμωξη ήταν 9%, ενώ σε 
ασθενείς θετικούς ήταν 31%, χωρίς όμως να πα-
ρουσιαστούν στοιχεία νεοπλασίας.9,12 Επιπλέον, 
υπάρχουν στοιχεία ότι η λοίμωξη σχετίζεται με 
την εμφάνιση σποραδικών ΓΚ σε Ιάπωνες ασθε-
νείς (όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των όγκων 
από ECL κύτταρα δεν εμφανίζεται σε ασθενείς με 
αυτοάνοση χρόνια ατροφική γαστρίτιδα ούτε με 
σύνδρομο Ζollinger-Ellison).12,13 Ο ρόλος άλλων βα-
κτηρίων, που βρίσκονται άφθονα στον αχλωρυδρι-

Εικόνα 3. Παράγοντες άλλοι επιπρόσθετοι της γαστρίνης που εμπλέκονται 
στην παθογένεση των γαστρικών καρκινοειδών τύπου 1. ECL: Κύτταρα τύ-
που εντεροχρωμαφίνης, ΓΚ: Γαστρικά καρκινοειδή



264 ΧΡ. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ και συν ΙΑΤΡΙΚΗ 98, 2010

κό στόμαχο, και η συσχέτισή τους με ανάπτυξη ΓΚ 
δεν έχει αξιολογηθεί συστηματικά μέχρι σήμερα.

Αντίθετα με τα τύπου 1 και 2, όπου ο ρόλος των 
ενδοκρινικών και γενετικών παραγόντων έχει με-
λετηθεί εκτενώς, λίγα σχετικά είναι γνωστά για τη 
μοριακή παθογένεια των τύπου 3 ΓΚ. Μετάλλαξη 
και πυρηνική υπερέκφραση της πρωτεΐνης p53 έχει 
φανεί ότι σχετίζεται με αυτούς τους όγκους, ειδικά 
μ’ αυτούς που έχουν χαμηλή διαφοροποίηση.14–16

Ενώ η αυξημένη γαστρίνη αποτελεί τροφικό πα-
ράγοντα για τα ECL-κύτταρα, έχει παρατηρηθεί 
ότι η χρήση της σωματοστατίνης και των αναλό-
γων της μειώνει την υπερπλασία τους. Η σωματο-
στατίνη εκκρίνεται από τα D κύτταρα του θόλου, 
αναστέλλει την ισταμίνη μέσω αλληλεπίδρασής της 
με τους υποδοχείς σωματοστατίνης SST-2 στα ECL 
κύτταρα και μειώνει την έκκριση γαστρίνης.15 Σε 
έρευνα στην οποία δόθηκε σε ποντίκια peroxisome 
proliferator ciprofibrate, η οποία επάγει την υπερ-
γαστριναιμική υπερπλασία των ECL-κυττάρων, η 
οκτρεοτίδη φάνηκε ότι έχει αντιυπερπλαστικές 
ιδιότητες, παρότι τα επίπεδα γαστρίνης ήταν αυ-
ξημένα.16 Αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι η σωμα-
τοστατίνη έχει απευθείας δράση, ανεξάρτητη της 
γαστρίνης, στο να καταστέλλει την ανάπτυξη των 
ECL-κυττάρων.

Οι παραπάνω μηχανισμοί συνοψίζονται παρα-
στατικά στην εικόνα 4.

5. Κλινική εικόνα

Η κλινική εικόνα των ΓΚ είναι άτυπη και συχνό-
τερα οι βλάβες αποκαλύπτονται στη γαστροσκό-
πηση ως τυχαία ευρήματα. Στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί 
και παρουσιάζουν μεγαλοβλαστική αναιμία για την 
οποία ο έλεγχος αποκαλύπτει τις γαστρικές βλά-
βες τύπου 1.3,17,18 Σε μικρότερο αριθμό ασθενών 
παρουσιάζονται συμπτώματα που οφείλονται είτε 
σε τοπικά μηχανικά αίτια είτε έχουν νευροενδοκρι-
νή βάση. Έτσι, κάποιοι ασθενείς παρουσιάζονται 
με επιγαστραλγία, ναυτία και συμπτωματολογία 
μικροσκοπικής γαστρεντερικής αιμορραγίας, λόγω 
τοπικής επίδρασης του όγκου. Έχουν αναφερθεί 
και περιπτώσεις μικρού αριθμού ασθενών με τύ-
που 3 καρκινοειδή, που παρουσιάζουν αγγειακές 
βλάβες, με αποτέλεσμα οξείες και μεγάλες αιμορ-
ραγίες που οφείλονται σε παραγωγή από τον 
όγκο αγγειογενετικών παραγόντων.18 Σε ακόμη 

λιγότερες περιπτώσεις ασθενών έχουμε εμφάνιση 
καρκινοειδούς συνδρόμου με εμέτους, διάρροιες 
και πιο πορφυρού flushing, εντονότερου στα χείλη 
και στον κορμό, που διαφέρει απ’ το αντίστοιχο 
άλλων καρκινοειδών, ενώ δεν είναι σπάνια και η 
εμφάνιση τηλεαγγειεκτασιών. Αυτό οφείλεται στη 
συσσώρευση 5-υδροξυτρυπτοφάνης, λόγω απου-
σίας του ενζύμου ντοπα-δεκαρβοξυλάση, το οποίο 
μετατρέπει την 5-υδροξυτρυπτοφάνη σε 5-υδρο-
ξυτρυπταμίνη (σεροτονίνη), η οποία με τη σειρά 
της προκαλεί το τυπικό σύνδρομο.4

6. Διάγνωση

6.1. Εργαστηριακή 

Τα επίπεδα χρωμογρανίνης-Α στον ορό αποτε-
λούν το χρησιμότερο δείκτη διάγνωσης και παρα-

Εικόνα 4. Παραγωγή οξέος από τα τοιχωματικά κύτταρα (Parietal cells). 
Γαστρικό οξύ (HCL) παράγεται από το τοιχωματικό κύτταρο σε απάντη-
ση στη γαστρίνη, είτε άμεσα με διέγερση του τοιχωματικού κυττάρου είτε 
έμμεσα διεγείροντας την έκκριση ισταμίνης από τα κύτταρα τύπου εντερο-
χρωματίνης (ECL). Μια άλλη πηγή διέγερσης της έκκρισης HCL είναι η ακε-
τυλοχολίνη (Ach), ένας νευροδιαβιβαστής που εκκρίνεται από το πνευμονο-
γαστρικό νεύρο. Αυξημένα επίπεδα γαστρικού οξέος προκαλούν την έκκριση 
σωματοστατίνης από τα D κύτταρα, η οποία θα αναστείλει την περαιτέρω 
έκκριση γαστρίνης. Η σωματιστατίνη δρα επίσης στο τοιχωματικό κύτταρο 
απευθείας, προκαλώντας μείωση της έκκρισης γαστρικού οξέος
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κολούθησης των γαστρικών καρκινοειδών, όπως 
εξάλλου και όλων των νευροενδοκρινικών όγκων 
του γαστρεντερικού, συμπεριλαμβανομένων και 
των καρκινοειδών. Αναφέρεται ευαισθησία της τά-
ξης του 99% (86% για χρωμογρανίνη-Β και 5% για 
χρωμογρανίνη-C). Ωστόσο, δεν αποτελούν ειδικό 
δείκτη, καθότι και άλλες κακοήθειες (προστατικό 
αδενοκαρκίνωμα) αλλά και καλοήθεις καταστάσεις 
(νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική ανεπάρκεια, ατρο-
φική γαστρίτιδα, φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου) 
σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα χρωμογρανίνης-
Α ορού.4,19–21 Τα επίπεδα αύξησης της χρωμογρα-
νίνης-Α σχετίζονται με το φορτίο του όγκου και 
είναι ιδιαίτερα μεγάλα στην περίπτωση ύπαρξης 
ηπατικών μεταστάσεων.21

Τα τύπου 1 ΓΚ σχετίζονται με υπερχλωρυδρία 
(pH γαστρικού υγρού ≤4) και ατροφική γαστρίτι-
δα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν υψηλή τιμή 
γαστρίνης, λόγω αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης 
της έκκρισής της. Η ατροφική γαστρίτιδα σχετίζε-
ται άμεσα με μεγαλοβλαστική αναιμία, επομένως 
είναι χρήσιμος και ο έλεγχος γενικής εξέτασης αί-
ματος, επιπέδων Β12, αντισωμάτων έναντι ενδο-
γενούς παράγοντα και έναντι τοιχωματικών κυτ-
τάρων. Σ’ αυτούς τους ασθενείς είναι σημαντικός 
ο έλεγχος για συνυπάρχουσες καταστάσεις που 
πυροδοτούνται από αυτοάνοσους μηχανισμούς, 
όπως σακχαρώδης διαβήτης, αυτοάνοση θυρεοει-
δοπάθεια, πρωτοπαθή χολική κίρρωση, λεύκη.

Τα τύπου 2 ΓΚ παρουσιάζονται στα πλαίσια 
του συνδρόμου Zollinger-Ellison (ZES), στο οποίο 
επίσης υπάρχει υπεργαστριναιμία. Βασικές δια-
γνωστικές εξετάσεις για το σύνδρομο είναι ο 
προσδιορισμός της γαστρίνης πλάσματος και του 
pH του γαστρικού υγρού. Αν αυτό είναι >2, τότε 
το σύνδρομο αποκλείεται. Αν το pH είναι <2 και 
η γαστρίνη >1000 pM, τότε η διάγνωση του συν-
δρόμου τίθεται με βεβαιότητα. Αν η γαστρίνη εί-
ναι >100 και <1000, η διάγνωση του συνδρόμου 
θεωρείται πιθανή, απαιτείται όμως περαιτέρω 
διαγνωστικός έλεγχος, όπως η διενέργεια δοκιμα-
σίας σεκρετίνης ή πρωτεϊνικού γεύματος. Στους 
ασθενείς με πιθανό ZES είναι απαραίτητος πε-
ραιτέρω εργαστηριακός έλεγχος με προσδιορισμό 
ασβεστίου, παραθορμόνης, καλσιτονίνης. Επίσης, 
απεικονιστικός έλεγχος με αξονική ή/και μαγνητική 
τομογραφία του τουρκικού εφιππίου για αποκλει-
σμό του συνδρόμου πολλαπλής ενδοκρινικής νεο-

πλασίας MEN-1. Τέλος, πρέπει ν’ αποκλειστούν 
μεταλλάξεις του γονιδίου MENIN.4,10	

Ο κλινικός ιατρός, στην περίπτωση εύρεσης αυ-
ξημένης τιμής γαστρίνης στον ορό, πρέπει να εξε-
τάζει την πιθανότητα αυτό να οφείλεται στη μα-
κροχρόνια λήψη αναστολέων αντλίας πρωτονίων. 
Σε τέτοια περίπτωση, προτείνεται η προσωρινή 
τουλάχιστον διακοπή της λήψης τους επί 15–20 
μέρες, πριν τον επαναπροσδιορισμό της τιμής της 
γαστρίνης. Επισημαίνεται ότι ένα μικρό ποσοστό 
ασθενών με ZES μπορεί να έχει φυσιολογικά επί-
πεδα, ενώ σε ασθενείς με σποραδικά καρκινοειδή 
μετρώνται σχεδόν πάντοτε χαμηλά επίπεδα γασ-
τρίνης ορού.

6.2. Απεικονιστική

Η διάγνωση των γαστρικών βλαβών τίθεται με 
γαστροσκόπηση. Το υπερηχογράφημα κοιλίας, η 
αξονική ή/και η μαγνητική τομογραφία, όπως και 
το σπινθηρογράφημα υποδοχέων σωματοστα-
τίνης (OCTREOSCAN), χρησιμοποιούνται μόνο 
για την κατάδειξη ή όχι ηπατικών ή λεμφαδενι-
κών δευτεροπαθών εντοπίσεων. Το ενδοσκοπι-
κό υπερηχογράφημα δίνει σημαντικές πληροφο-
ρίες σε όγκους <1 cm, που αφορούν στο βάθος 
διείσδυσης και την παρουσία ή μη τοπικής δια-
σποράς του όγκου, επιτρέποντας τη σύγχρονη 
λήψη βιοψιών από υποβλεννογόνιες βλάβες.22,23 
Επιβάλλεται η λήψη βιοψιών, τουλάχιστον 2 από 
το άντρο και 4 από το σώμα και το θόλο, όπως 
επίσης πολυποδεκτομή και βιοψίες μεγαλύτερων 
βλαβών. Σύμφωνα με τις οδηγίες (guidelines) της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νευροενδοκρινών Όγκων 
(European Neuroendocrine Tumor Society, ENETS), 
συστήνεται η διενέργεια γαστροσκόπησης κάθε 2 
χρόνια σε ασθενείς με τύπου 1 ΓΚ και ανά χρόνο 
σε ασθενείς με τύπου 2.3,4 Άλλες μελέτες συστή-
νουν διενέργεια γαστροσκόπησης ανά εξάμηνο για 
τα πρώτα 2 χρόνια και κατόπιν κάθε χρόνο για τα 
3 επόμενα, στα πλαίσια παρακολούθησης της εξέ-
λιξης των βλαβών αυτών (μεταβολή του αριθμού, 
του μεγέθους, της εντόπισής τους).22,23

6.3. Ιστοπαθολογική 

Τα καρκινοειδή από ECL κύτταρα προέρχονται 
από όξινο βλεννογόνο, επομένως είναι συχνότερα 
στο σώμα του στομάχου. Υπάρχουν, παρόλ’ αυ-
τά, αναφορές μικροσκοπικών καρκινοειδών στο 
βλεννογόνο του άντρου σε ασθενείς με σύνδρομο 
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Zollinger-Ellison, στα πλαίσια MEN-1.4,24 Αυτά τα 
καρκινοειδή δεν εκφράζουν δείκτες ενδοκρινικών 
κυττάρων του άντρου (γαστρίνη, σωματοστατίνη, 
σεροτονίνη), αλλά VMAT-2 (κυστικός μονοάμινο 
μεταφορέας υποτύπου 2), και πιθανότατα πα-
ριστούν καρκινοειδή εκτόπων ECL. Καρκινοειδή 
έχουν περιγραφεί και σε έκτοπο γαστρικό βλεννο-
γόνο και αποτελούν το 44% περίπου της κακοή-
θειας Meckel.24,25

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει 
τους νευροενδοκρινείς όγκους πεπτικού σε τρεις 
κατηγορίες (πίν. 2).

διάφοροι τύποι υπερπλασίας έχουν παρατηρη-
θεί, όλοι όμως σχετίζονται με υπεργαστριναιμία. 
διάχυτη υπερπλασία ορίζεται ως τουλάχιστον 
διπλασιασμός στον αριθμό των ECL κυττάρων με 
εμφανή εκτεταμένη διασπορά. Σχετίζεται με σύν-
δρομο Zollinger-Ellison και πρωτοπαθή υπερπλα-
σία των G κυττάρων του άντρου και πυλωρού. 
Επιμήκης αλληλουχία από 5 ή περισσότερα ECL 
κύτταρα αποτελεί υπερβολική μορφή διάχυτης 
υπερπλασίας σε υπεργαστριναιμικούς ασθενείς 
με Zollinger-Ellison και ατροφική γαστρίτιδα του 
σώματος. Η πιο σοβαρή μορφή υπερπλασίας εί-
ναι η αδενοματώδης, που σχετίζεται με διάχυτη 
μικροκομβοειδή υπερπλασία, και είναι σημαντικό 
να διαφοροδιαγνωσθεί απ’ την κακοήθη δυσπλα-
στική. δυσπλαστικές βλάβες είναι διαμέτρου 150–
500 μm, με ήπια άτυπα ενδοκρινικά κύτταρα με 
διογκωμένο πυρήνα και ελαττωμένη ανοσοδρα-
στικότητα. Αυτές οι βλάβες αποτελούν το στάδιο 
μεταξύ καλοήθους υπερπλασίας και προ-κακοή-
θειας.24–28 Οι καρκινοειδείς όγκοι διαχωρίζονται σε 
δύο υποτύπους: ενδοβλεννογόνιες με διήθηση της 
βλεννογόνιας στιβάδας, με διάμετρο >500 μm, και 
υποβλεννογόνιες.

Η χρωμογρανίνη-Α και η συναπτοφυσίνη είναι 
οι χρησιμοποιούμενοι ιστολογικοί δείκτες των ΓΚ. 

Μία θετική αργενταφινική χρώση έχει παρατηρη-
θεί με τα νευροενδοκρινικά κύτταρα που εκκρί-
νουν 5-υδροξυτρυπτοφάνη, ενώ τα ECL κύτταρα 
απαντούν μόνο σε αργυροφιλικές χρώσεις.25 Άλλοι 
ιστολογικοί δείκτες, όπως χρωμογρανίνη-Β, σερο-
τονίνη, γαστρίνη, γλουκαγόνο, σωματοστατίνη, 
δεν είναι χρήσιμοι στη διάγνωση των γαστρικών 
βλαβών. Η χρωμογρανίνη-Α εντοπίζεται σε όλα τα 
νευροενδοκρινικά κύτταρα, ενώ η συναπτοφυσίνη 
στα εκκριταγωγά κοκκία νευρικών και νευροεν-
δοκρινικών κυττάρων. Οι δύο αυτοί δείκτες είναι 
ευαίσθητοι για την παρουσία ECL κυττάρων, αλλά 
δεν είναι ειδικοί, καθώς και άλλα κύτταρα του στο-
μάχου, ειδικά τα G κύτταρα, είναι θετικά σ’ αυ-
τούς.24

Παθολογική ανάλυση των ECL κυττάρων περι-
γράφει έκφραση της ογκοπρωτεΐνης p53 σε 0–2% 
των ΓΚ τύπου 1, σε 0% των τύπου 2 και σε 33–
50% των τύπου 3.24 Στην πράξη χρησιμοποιείται 
η χρήση του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού 
Ki-67 και του μιτωτικού δείκτη, ο οποίος παρουσι-
άζει τον αριθμό των μιτώσεων ανά 10 οπτικά πε-
δία. Κακή πρόγνωση έχουμε όταν Ki-67 είναι >2% 
και ο δείκτης μιτώσεων >2 ανά 10 HPF (οπτικά 
πεδία).26–29

7. Θεραπεία

Η κλινική προσέγγιση των ΓΚ εξαρτάται από 
τον τύπο και το μέγεθος των βλαβών. Η αντιμε-
τώπιση των ΓΚ τύπου 3 είναι περισσότερο σα-
φής και συγκρίσιμη με την ανάλογη σε περίπτωση 
αδενοκαρκινώματος στομάχου, περιλαμβάνοντας 
μερική ή και ολική γαστρεκτομή με εκτεταμένο 
λεμφαδενικό καθαρισμό σε απουσία σπλαγχνι-
κών μεταστάσεων.3,4,30,31 Συστηματική χημειοθε-
ραπεία χορηγείται αν η χειρουργική προσέγγιση 
δεν είναι δυνατή, αλλά τα αποτελέσματά της δεν 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Τα αβέβαια αποτε-

Πίνακας 2. Ταξινόμηση κατά WHO των γαστρικών ενδοκρινικών όγκων

Τύπος	όγκου WHO Μεταστάσεις Υποβλεννογόνια	
διήθηση

Ιστολογική	
διαφοροποίηση

Μέγεθος	
όγκου	(cm)

Αγγειακή	
προσβολή

Ki-67%

Καλοήθης (low risk) Ομάδα 1 – – Καλή ≤1 – <2
Καλοήθης ή χαμηλού βαθμού 
  κακοήθεια (intermediate risk)

Ομάδα 1 – – Καλή >1 ± <2

Χαμηλού βαθμού κακοήθεια Ομάδα 2 Καλή >2 + >2
Υψηλού βαθμού κακοήθεια Ομάδα 3 Μικρή Οποιοδήποτε + >15
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λέσματα της συμβατικής χημειοθεραπείας ώθη-
σαν στην υιοθέτηση νέων θεραπευτικών μεθό-
δων. Αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση στοχευμένης 
ραδιοθεραπείας ή αναστολέων αγγειογένεσης 
(bevacizumab) και μικρομοριακών αναστολέων 
τυροσινικής κινάσης (sunitinib). Η θεραπευτική 
προσέγγιση της μεταστατικής νόσου του ήπατος 
περιλαμβάνει ηπατεκτομή, εμβολισμό ηπατικής 
αρτηρίας, εκτομή με χρήση ρεύματος υψηλών συ-
χνοτήτων (radiofrequency ablation) και κρυοθερα-
πευτική εκτομή (cryoablation).3,4

Αρκετές μελέτες και ερευνητικά πρωτόκολλα 
ασχολούνται με τη θεραπευτική προσέγγιση των 
γαστρικών καρκινοειδών τύπου 1 και 2, τα οποία 
χαρακτηρίζονται από καλοηθέστερη βιολογική συ-
μπεριφορά και καλύτερη πρόγνωση. Στα τύπου 
1, η ενδοσκοπική εκτομή θεωρείται η ενδεδειγμέ-
νη θεραπεία, όταν το μέγεθος των βλαβών είναι 
<1 cm και ο αριθμός των βλαβών <3–5.3 Ωστόσο, 
η ENETS πρότεινε πρόσφατα την ετήσια παρα-
κολούθηση και ασθενών με βλάβες μικρότερες 
του 1 cm, προσέγγιση που υποστηρίζεται από 
αρκετούς ερευνητές.4,31 Η ενδοσκοπική εκτομή 
παραμένει η θεραπεία εκλογής στην περίπτωση 
βλαβών μικρότερων από 1 cm και με έως 6 πολυ-
ποειδείς βλάβες, που δε διηθούν το μυϊκό χιτώνα 
στο ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα.32 Στην περί-
πτωση βαθύτερων τοιχωματικών βλαβών, συνι-
στάται χειρουργική εκτομή του όγκου. Πρέπει να 
τονιστεί ότι, επειδή αυτές οι βλάβες είναι συχνά 
πολλαπλές και υποτροπιάζουν, από πολλούς συ-
στήνεται η αντρεκτομή που είναι αποτελεσματική 
στο 80% περίπου των περιπτώσεων.32,33 Σε περί-
πτωση κακοήθους εξαλλαγής ή υποτροπής, πα-
ρά την τοπική χειρουργική εξαίρεση, συστήνεται 
υφολική ή και ολική γαστρεκτομή με αφαίρεση και 
των διηθημένων λεμφαδένων.3,33,34

Οι θεραπευτικές τάσεις εμφανίζονται λιγότερο 
σαφείς για τα ΓΚ με λιγότερο τυπικά χαρακτηρι-
στικά, όπως π.χ. αυξημένο δείκτη Ki-67 και υπο-
βλεννογόνια διήθηση, ακόμη και με διάμετρο μι-
κρότερη του 1 cm. Στις περιπτώσεις αυτές συνι-
στάται η ενδοσκοπική παρακολούθηση.31

Τα τελευταία χρόνια, τα ανάλογα σωματοστα-
τίνης έχουν χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία των 
γαστρικών καρκινοειδών τύπου 1 και 2. Αυτό βα-
σίζεται στην ιδιότητά τους να ελαττώνουν την έκ-
κριση γαστρίνης από τα G κύτταρα του άντρου, 
οπότε αναστέλλεται και η υπερπλασία των ECL 

κυττάρων. Έχει διαπιστωθεί η ελάττωση τόσο του 
αριθμού όσο και του μεγέθους των βλαβών, μετά 
θεραπεία τουλάχιστο 6 μηνών με ανάλογα σωματο-
στατίνης, παράλληλα με την ελάττωση των τιμών 
γαστρίνης και χρωμογρανίνης-Α.35,36 Αυτό αποδεί-
χτηκε και απ’ την ανάλυση των αποτελεσμάτων της 
παρακολούθησης μεγάλης σειράς ασθενών με ΓΚ, 
στο εξειδικευμένο ιατρείο μας Νευροενδοκρινολογίας 
Πεπτικού, που αποτελεί και το μοναδικό κέντρο 
αναφοράς στην Ελλάδα. Στη μελέτη μας, επιπλέον, 
φάνηκε η υποτροπή των ενδοσκοπικών βλαβών και 
η επάνοδος σε υψηλές τιμές γαστρίνης και χρωμο-
γρανίνης-Α, μετά απ’ τη διακοπή της χορήγησης των 
αναλόγων σωματοστατίνης.37 Ωστόσο, καθίσταται 
σαφές το γεγονός της ανάγκης περισσότερων και με 
μεγάλο αριθμό ασθενών μελετών, για κριτική αξιολό-
γηση της χρησιμότητας των αναλόγων σωματοστα-
τίνης. 

Η αντιμετώπιση των ασθενών με τύπου 2 ΓΚ 
γίνεται υπό το πρίσμα του συνδρόμου MEN-1 
στα πλαίσια του οποίου παρουσιάζονται. Λαμ-
βάνοντας υπόψη τον προβληματισμό του κατά 
πόσο η χειρουργική αντιμετώπιση των γαστρινω-
μάτων είναι αποτελεσματική, η χρήση αναλόγων 
σωματοστατίνης καθίσταται ιδιαίτερα προσφιλής 
θεραπευτική προσέγγιση σ’ αυτό τον τύπο βλα-
βών.3,35,37–39

8. Πρόγνωση

Γενικά, τα γαστρικά καρκινοειδή θεωρούνται 
καλοήθεις όγκοι, αν και η πορεία τους εξαρτάται 
από τον τύπο και την έκταση της νόσου, οπότε 
συχνά ο ανωτέρω χαρακτηρισμός αμφισβητείται. 
Σήμερα, το συνολικό ποσοστό 5ετούς επιβίωσης 
φτάνει στο 63%, ενώ είναι 21,2% για τη μεταστα-
τική νόσο και 69,1% για την εντοπισμένη. Κατά τη 
διάγνωση, το 10–30% συνοδεύονται από απομα-
κρυσμένες μεταστάσεις ή και τοπική διασπορά 
του όγκου. Στα τύπου 3, σημαντικό ρόλο παίζει η 
έκταση των ηπατικών μεταστάσεων (10–16% ετή-
σια επιβίωση σε εκτεταμένες, ενώ σχεδόν 80% σε 
περιορισμένες ηπατικές μεταστάσεις), όπως και ο 
χρόνος ανάπτυξης των μεταστάσεων.

Η θνησιμότητα είναι πρακτικά 0% για τα τύπου 
1 ΓΚ, 10% για τα τύπου 2 και 25–30% για τα τύ-
που 3.3,4
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί το 
δεύτερο σε συχνότητα καρκίνο στις γυναίκες. Η πρό
οδος που έχει σημειωθεί στη θεραπεία της συγκεκρι
μένης νόσου έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των 
επιζωσών, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον της ιατρι
κής κοινότητας να μετατοπίζεται πλέον και προς τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μετά την 
επιτυχή θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου τους. 
Η εικόνα που έχουν για το σώμα τους οι γυναίκες με
τά το χειρουργείο, η σεξουαλικότητα, το κοινωνικό 
πλαίσιο στο οποίο καλούνται να επανενταχθούν, η 
ψυχολογική τους κατάσταση αλλά και τα συμπτώ
ματα της νόσου τους, αποτελούν παραμέτρους που 
χρήζουν προσοχής στην προσπάθεια κατανόησης 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη 
ομάδα ασθενών. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι 
η βιβλιογραφική ανασκόπηση νεότερων δεδομένων 
σχετικά με τους παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση της ποιότητας 
ζωής των γυναικών μετά τη χειρουργική αντιμετώ
πιση του καρκίνου του μαστού και να συμβάλουν στη 
βελτίωσή της.
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ABSTRACT  Breast cancer is the second most common 
type of cancer among women. The progress that has been 
made in the therapyfield of this disease has significantly 
increased the number of patients surviving breast cancer. 
As a result the medical community focuses nowadays 
its interest even more on the quality of life of the breast 
cancer survivors. The body image and how that alters 
after the lumpectomy, the sexuality, the social support 
and the recruiting of the patients, their psychological 
state as well as the symptoms of their disease are some 
of the most important parameters that should be taken 
into consideration when attempting to understand the 
difficulties these patients come up against. The aim of 
this report is to review most recent data as far as the 
evaluation of the quality of life among breast cancer sur
vivors is concerned and to underline the need for studies 
to evaluate the effectiveness of the different procedures 
on the recognition of patient distress.
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1. Εισαγωγή

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί μάστιγα της 
σύγχρονης κοινωνίας. Με επίπτωση 94,3 στις 
100.000 και θνησιμότητα 26,0 στις 100.000 εί-
ναι η πρώτη αιτία θανάτου των γυναικών σύμ-
φωνα με πρόσφατες έρευνες.1 Οι εξελίξεις που 
έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια σε όλους 
τους τομείς της θεραπείας του συγκεκριμένου 
καρκίνου έχουν αυξήσει σημαντικά τον αριθμό 
των ασθενών που επιβιώνουν. Η πρωιμότερη 
διάγνωση της ασθένειας και η αποτελεσματικό-
τερη θεραπευτική αντιμετώπιση έχουν εκτοξεύ-
σει τα ποσοστά των επιζωσών στο 77% για τον 
τοπικό και στο 96% για το μη διηθητικό (in	situ) 
καρκίνο μαστού.2 Προκύπτει έτσι ένας μεγάλος 
αριθμός ασθενών που επιβιώνουν από τον καρ-
κίνο του μαστού, η ποιότητα ζωής των οποίων 
αποτελεί πεδίο μελέτης για βελτίωση από όλους 
τους αρμόδιους φορείς υγείας. Οι περισσότερες 
γυναίκες, όταν μετά τη διάγνωση του καρκίνου 
του μαστού κληθούν να πάρουν αποφάσεις σχε-
τικές με τη θεραπεία, θέτουν ως προτεραιότητα 
τη μεγιστοποίηση του χρόνου επιβίωσης. Παρόλ’ 
αυτά, ένας ακόμα παράγοντας θα έπρεπε να εξε-
τάζεται διεξοδικά πριν από τη λήψη μιας τέτοιας 
απόφασης. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώ-
νονται εγκαίρως και διεξοδικά για τις αλλαγές στο 
σώμα, στον ψυχισμό και γενικότερα στην ποιό-
τητα ζωής, με τις οποίες πιθανότατα θα έρθουν 
αντιμέτωπες μετά τη θεραπεία, καθώς και για τις 
διαφορές που παρουσιάζει η κάθε θεραπευτική 
μέθοδος στους τομείς αυτούς. 

Στα πρώιμα στάδια του καρκίνου του μαστού, 
στα οποία τόσο η ευρεία τοπική ογκεκτομή όσο 
και η μαστεκτομή έχουν το ίδιο θεραπευτικό 
αποτέλεσμα, το προσδοκώμενο επίπεδο ποιό-
τητας ζωής επηρεάζεται σημαντικά και μπορεί 
να αποτελέσει τον καθοριστικότερο ίσως παρά-
γοντα για την επιλογή του θεραπευτικού σχήμα-
τος.3 H παροχή των πληροφοριών αυτών στους 
ασθενείς ήδη από την προεγχειρητική περίοδο 
θα τους βοηθήσει να προετοιμαστούν ψυχικά 
και συναισθηματικά για τις αντιξοότητες με τις 
οποίες πιθανόν να έρθουν αντιμέτωπες κατά τη 
μετεγχειρητική περίοδο. Η εικόνα του σώματος, 
η σεξουαλικότητα, η κοινωνική λειτουργικότητα, 
η ψυχολογική κατάσταση φαίνονται να παρου-

σιάζουν σημαντικές αποκλίσεις στη μετεγχειρη-
τική περίοδο. Παρόλ’ αυτά, οι διάφορες μελέτες 
γύρω από το θέμα της ποιότητας ζωής των 
ασθενών με καρκίνο μαστού μετά τη θεραπεία 
εξακολουθούν πολλές φορές να παρουσιάζουν 
αντικρουόμενα στοιχεία. Είναι σημαντικό να 
αποδοθεί στο συγκεκριμένο θέμα η πρέπουσα 
σημασία και να οργανωθούν τα απαραίτητα μέ-
σα για την αντικειμενική μέτρηση των διαφόρων 
παραμέτρων που καθορίζουν την ποιότητα ζω-
ής, με στόχο πάντα τη βελτίωση της θεραπευ-
τικής προσέγγισης αυτού του μεγάλου προβλή-
ματος.

2. Επιδημιολογία

Ο καρκίνος του δέρματος και ο καρκίνος του 
μαστού είναι οι συχνότερες μορφές καρκίνου στις 
γυναίκες, ενώ ο καρκίνος του μαστού αποτελεί 
τη δεύτερη αιτία θανάτου στις γυναίκες μετά τον 
καρκίνο του πνεύμονα. Η πιθανότητα ανάπτυξης 
καρκίνου του μαστού αυξάνεται κατά τη διάρκεια 
της ζωής. Η μέση και διάμεση ηλικία εμφάνισης 
είναι μεταξύ 60 και 61 ετών. Το 2005, παρατηρή-
θηκαν περίπου 211–240 νέες περιπτώσεις καρ-
κίνου μαστού και περίπου 40.410 θάνατοι από 
αυτή τη νόσο στις ΗΠΑ. Mε τη σημερινή τάση 
εμφάνισης, η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου προ-
βλέπει ότι μία στις οκτώ ή τις εννιά Αμερικανίδες 
θα εμφανίσουν καρκίνο του μαστού κατά τη δι-
άρκεια της ζωής τους.4 

Αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση του εν 
λόγω καρκίνου παρουσιάζουν οι γυναίκες που 
έχουν: καθυστερημένη πρώτη κύηση, πρώιμη 
εμμηναρχή (<12 ετών), καθυστερημένη εμμη-
νόπαυση (>50 ετών), προηγούμενο ιστορικό 
καρκίνου μαστού ή κάποιες μορφές δυσπλασί-
ας, και ιστορικό χορήγησης οιστρογόνων επί 
μακρόν και σε υψηλές δόσεις μετά την εμμηνό-
παυση, ενώ γενικά η συγχορήγηση οιστρογόνων 
και προγεστερόνης φαίνεται να αυξάνει ακόμα 
περισσότερο τον κίνδυνο.5 Γενετικό υπόβαθρο 
ανευρίσκεται σε κάποιους τύπους καρκίνου 
του μαστού. Κληρονομικές περιπτώσεις βρέθη-
καν να συσχετίζονται με το γνωστό πια γονίδιο 
BRCA1, το οποίο εδράζεται στο χρωμόσωμα 17. 
Το γονίδιο αυτό μεταλλάσσεται σε οικογένειες με 
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πρώιμη εμφάνιση καρκίνου του μαστού ή καρκί-
νου των ωοθηκών. Σχεδόν το 85% των γυναικών 
με αυτές τις μεταλλάξεις θα αναπτύξουν καρ-
κίνο του μαστού κάποια στιγμή στη ζωή τους.6 
Άλλα γονίδια που παρουσιάζουν μεταλλάξεις σε 
κάποιες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού είναι 
το BRCA2 και το p53. Συγκεκριμένα, όσον αφορά 
στο p53, μεταλλάξεις βρέθηκαν σε αυτό στο 1% 
των γυναικών ηλικίας κάτω των 40 ετών με καρ-
κίνο του μαστού.7 

3.  Χειρουργική αντιμετώπιση 
του καρκίνου μαστού

3.1. Ευρεία τοπική εκτομή (μερική μαστεκτομή) 

Πρόκειται για θεραπεία διατήρησης του μαζι-
κού αδένα. Είναι η εκτομή του όγκου με υγιή όρια 
τουλάχιστον 2 cm γύρω από αυτόν. Μία επέκτα-
ση αυτής της επεμβάσεως είναι η τεταρτεκτομή. 
Συνοδεύεται από πλήρη ή μερική αφαίρεση των 
λεμφαδένων της σύστοιχης μασχαλιαίας κοιλότη-
τας, καθώς και μετεγχειρητική ακτινοθεραπευτι-
κή αγωγή. 

3.2. Εκτεταμένη ολική μαστεκτομή

Περιλαμβάνει την ολική αφαίρεση του μαστού 
και τον πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό της μα-
σχαλιαίας χώρας, χωρίς όμως να αφαιρείται ή να 
κόπτεται ο μείζων ή ο ελάσσων θωρακικός μυς. 

3.3. Ριζική μαστεκτομή

Εκτομή ολόκληρου του μαζικού αδένα και του 
μείζονος και του ελάσσονος θωρακικών μυών. 

3.4. Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή

Είναι όμοια της κλασικής ριζικής μαστεκτομής, 
αλλά διατηρεί το μείζονα θωρακικό μυ. Η προ-
σπέλαση της κορυφής της μασχάλης επιτυγχά-
νεται με τη διατομή του ελάσσονος θωρακικού 
μυός.8 

Σύμφωνα με τη μεγάλη τυχαιοποιημένη κλινική 
δοκιμή που διεξήχθη στις ΗΠΑ, η ογκεκτομή με 
καθαρισμό της μασχάλης και μετεγχειρητική ακτι-
νοθεραπεία είναι το ίδιο αποτελεσματική με την 
τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή στην αντιμε-
τώπιση των ασθενών σταδίου 1 και 2.9 

4. Συζήτηση

Πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί με στό-
χο τη διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθε-
νών με καρκίνο μαστού μετά τη χειρουργική τους 
θεραπεία. Οι αλλαγές που σημειώνονται στην 
ψυχική, σεξουαλική και φυσική λειτουργικότητα 
των ασθενών καθιστούν την ποιότητα ζωής ση-
μαντικό παράγοντα σύγκρισης της αποτελεσμα-
τικότητας των διαφόρων θεραπειών του καρ-
κίνου μαστού. Όμως, η ποιότητα ζωής δεν έχει 
ακόμα προσδιοριστεί με αντικειμενικές και μετρή-
σιμες συνισταμένες, με αποτέλεσμα να υπόκειται 
σε ποικιλία ορισμών και αναλύσεων. Ως αποτέλε-
σμα αυτής της αδυναμίας αντικειμενοποίησης του 
όρου, παρατηρείται μια πληθώρα εργαλείων εκτί-
μησης της ποιότητας ζωής, τα οποία χαρακτηρί-
ζονται από μεγάλη ετερογένεια παραμέτρων και 
αποκλίνοντα αποτελέσματα.10–12 Το γεγονός αυ-
τό αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο ανασταλτικό 
παράγοντα στην αντικειμενική προσέγγιση του 
συγκεκριμένου θέματος.

4.1. Αντίληψη της εξωτερικής εμφάνισης 

Η εικόνα που υιοθετούν οι γυναίκες για το σώμα 
τους, που αλλάζει μετά από τη μαστεκτομή, δια-
δραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη γενικότερη ποιό-
τητα της ζωής τους. Επηρεάζει την ένδυσή τους, 
τη θηλυκότητά τους, την ικανοποίηση που αντλούν 
από την εξωτερική τους εμφάνιση και κατ’ επέκτα-
ση τη σεξουαλικότητά τους και τις κοινωνικές σχέ-
σεις τους. Πιο συγκεκριμένα, η χειρουργική τεχνική 
διατήρησης του μαζικού αδένα (breast-conserving 
surgery treatment ή BCT), όταν συνοδεύεται από 
ακτινοθεραπεία, έχει την ίδια θεραπευτική αξία 
με την τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή (MRM) 
για τον καρκίνο πρώιμου σταδίου. Έτσι, ιδιαίτερη 
αξία αποκτά το γεγονός ότι οι ασθενείς με BCT εί-
ναι γενικά ικανοποιημένες με την εξωτερική εμφά-
νιση του χειρουργημένου μαστού, την οποία αξιο-
λογούν από καλή έως μέτρια, και παρουσιάζονται 
πιο ικανοποιημένες με την εικόνα του σώματός 
τους σε σχέση με τις ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε MRM.13–24 Όσον αφορά στη πλαστική αποκα-
τάσταση, φαίνεται ότι μεταξύ των γυναικών που 
επιλέγουν την ταυτόχρονη εξαίρεση του όγκου και 
την πλαστική αποκατάσταση του μαστού επικρα-
τεί θετικότερη αντίληψη για την εξωτερική τους 
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εμφάνιση και τη γοητεία τους.25–29 Παρόλ’ αυτά, 
η άμεση πλαστική αποκατάσταση δε φαίνεται να 
διαφοροποιεί τις υπόλοιπες παραμέτρους που 
προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής.30–33 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα προβλή-
ματα με την εικόνα του σώματος παρουσιάσθη-
καν σε ασθενείς που προσήλθαν για επανέλεγχο 
μετά από ένα μακρύ χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης σε σχέ-
ση με εκείνες που πραγματοποίησαν τον πρώτο 
follow-up έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα.34 
Η παρατήρηση αυτή μπορεί ίσως να ερμηνευτεί 
από την ίδια τη φύση της νόσου. Στον άμεσο με-
τεγχειρητικό χρόνο, την ασθενή απασχολεί σχεδόν 
αποκλειστικά η υγεία και η επιβίωσή της. Με την 
πάροδο του χρόνου, όμως, καθώς ο κίνδυνος απο-
μακρύνεται ή και επιλεκτικά λησμονείται, το ενδι-
αφέρον της ασθενούς μετατοπίζεται και επικεν-
τρώνεται περισσότερο γύρω από την εξωτερική 
της εμφάνιση. Τέλος, μελέτες έχουν αποδείξει ότι 
η απογοήτευση των γυναικών από το αισθητικό 
αποτέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης στο μα-
στό τους, σε διάστημα τριών μηνών μετά τη θε-
ραπεία, μπορεί να προβλέψει την ποιότητα ζωής 
ακόμα και ένα χρόνο αργότερα.20 

4.2. Σεξουαλικότητα

Ο γυναικείος μαστός από την αρχαιότητα ήταν 
άμεσα συνυφασμένος με τη γυναικεία υπόσταση 
και τις διάφορες εκφάνσεις της θηλυκότητας, τη 
γυναικεία ομορφιά, τη θελκτικότητα αλλά και τη 
μητρότητα. Κάθε πλήγμα που δέχεται το σύμβο-
λο αυτό ισοδυναμεί με προσβολή της γυναικείας 
ταυτότητας της ασθενούς. Υπό το πρίσμα αυτό 
η σεξουαλικότητα και η λίμπιντο των ασθενών 
αποτελούν παραμέτρους, οι οποίες πρέπει να 
εξετάζονται στην προσπάθεια προσδιορισμού 
της ποιότητας ζωής μετά τις διάφορες θεραπευ-
τικές παρεμβάσεις για τον καρκίνο του μαστού. 
δυστυχώς, λίγες είναι οι μελέτες εκείνες που επι-
κεντρώνονται στην ανάλυση του συγκεκριμένου 
θέματος. Η σύγκριση ανάμεσα στην τοπική ογκε-
κτομή και τη ριζική μαστεκτομή αναδεικνύει την 
υπεροχή της πρώτης στη διατήρηση της σεξουα-
λικότητας των γυναικών. Η διαφορά αυτή φαίνε-
ται να είναι σύμφωνη και με την καλύτερη εικόνα 
για το σώμα τους, που έχουν όσες ασθενείς υπο-

βλήθηκαν σε χειρουργικές αφαιρέσεις με διατήρη-
ση του κυρίως όγκου του μαζικού αδένα.35

Όσον αφορά στην πλαστική αποκατάσταση 
του χειρουργηθέντα μαστού, οι ασθενείς οι οποίες 
υπόκεινται σε αυτή, είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο 
χρόνο, αναφέρουν με μεγαλύτερη συχνότητα πως 
ο καρκίνος επηρέασε αρνητικά τη σεξουαλική τους 
ζωή. Σύμφωνα με έρευνα η οποία μελέτησε γυναί-
κες που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβα-
ση για καρκίνο του μαστού, κατά μέσο όρο πριν 
από 36 ημέρες, εκείνες που επέλεξαν να προβούν 
σε πλαστική αποκατάσταση του μαστού ταυτό-
χρονα με την αφαίρεση του όγκου φαίνονται να 
παρουσιάζουν χαμηλότερη λίμπιντο και μειωμένη 
ανταπόκριση σε σεξουαλικά ερεθίσματα σε σχέ-
ση με ασθενείς που επέλεξαν μόνο τη χειρουργική 
αντιμετώπιση του όγκου τους.36 Η παρατήρηση 
αυτή πιθανόν να οφείλεται στο μακρύτερο χρόνο 
νοσηλείας και το μεγαλύτερο μετεγχειρητικό πόνο 
με τον οποίο σχετίζεται η άμεση πλαστική απο-
κατάσταση. Μια επιπρόσθετη παρατήρηση είναι 
πως γενικότερα οι ασθενείς που αναζητούν την 
άμεση πλαστική αποκατάσταση του χειρουργηθέ-
ντος μαστού παρουσιάζουν σχετικά μεγαλύτερη 
ψυχολογική αστάθεια και σωματική αναπηρία.37 

Επίσης, οι επικουρικές θεραπείες παρουσιά-
ζουν αρνητικές επιπτώσεις στις σεξουαλικές 
συνήθειες των ασθενών. Μελέτη που έγινε σε 
νεαρές επιζήσασες έδειξε πως οι βοηθητικές 
θεραπείες προκαλώντας πρώιμη εμμηνόπαυση 
μειώνουν σημαντικά τη σεξουαλική επιθυμία, ενώ 
παράλληλα προκαλούν στειρότητα, γεγονός κο-
λοσσιαίας σημασίας όταν ληφθεί υπόψη το νεα-
ρό της ηλικίας των ασθενών που έλαβαν μέρος 
στη συγκεκριμένη μελέτη.38 Όσες γυναίκες έλα-
βαν χημειοθεραπευτικά σχήματα σημείωσαν με-
γαλύτερα σεξουαλικά προβλήματα σε σχέση με 
τις γυναίκες που έλαβαν ορμονοθεραπεία,39 ενώ 
αντιθέτως οι αναστολείς της αρωματάσης φαίνο-
νται να υπερτερούν στη συνολική ποιότητα ζωής 
αυτών των γυναικών σε σύγκριση με την ταμοξι-
φαίνη (tamoxifen).40 

4.3. Κοινωνικό πλαίσιο και υποστήριξη

Το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο καλείται να 
επανενταχθεί η ασθενής μετά τη διάγνωση και 
τη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου της, 
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διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για το μετέπειτα 
τρόπο ζωής και την κοινωνική λειτουργικότητα 
που θα αναπτύξει. Οι ασθενείς εκείνες που πα-
ρουσιάζουν πριν τη διάγνωση εντονότερη δρα-
στηριότητα και κοινωνική ενασχόληση, τείνουν να 
έχουν και καλύτερη ποιότητα στη μετά θεραπεία 
ζωή τους. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη, 
το επίπεδο της κοινωνικής ολοκλήρωσης καθορί-
ζει σε μεγαλύτερο βαθμό την ποιότητα ζωής σε 
σχέση με την επιλεγόμενη μέθοδο θεραπείας.41 
Γυναίκες που ζουν σε κοινωνική απομόνωση πριν 
τη διάγνωση, χωρίς κοντινούς συγγενείς, φίλους 
ή παιδιά, παρουσιάζουν διπλάσια θνητότητα 
από καρκίνο του μαστού σε σχέση με τις κοινωνι-
κά δραστήριες ασθενείς. Γενικότερα, μετά τη διά-
γνωση της κακοήθειας η συμμετοχή των ασθενών 
σε ομαδικές δραστηριότητες κοινωνικού ενδιαφέ-
ροντος φαίνεται να μειώνει ελαφρώς τη θνητότη-
τα.42 δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι σε 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Ινδές γυναίκες 
με καρκίνο μαστού δεν παρατηρήθηκε σημαντι-
κή διαφορά στην ποιότητα ζωής των ασθενών 
μετά τη χειρουργική επέμβαση. Το γεγονός αυτό 
αποδόθηκε στους ισχυρούς κοινωνικούς και οικο-
γενειακούς δεσμούς που κυριαρχούν στη χώρα 
αυτή.43 

Σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση, οι 
ανύπαντρες ασθενείς παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
θνητότητα από καρκίνο μαστού (σχετικός κίνδυ-
νος 1,25).44 Οι χήρες γυναίκες σχετίζονται ομοίως 
με μικρότερη επιβίωση, ενώ αντίθετα ο αριθμός 
θηλέων τέκνων φαίνεται να αυξάνει την επιβίω-
ση. Κοινωνικές συνήθειες, όπως το αλκοόλ, επη-
ρεάζει θετικά την πρόγνωση, ενώ σε αντιδιαστολή 
το κάπνισμα συνοδεύεται από σημαντική μείωση 
της επιβίωσης.45 Παρόλ’ αυτά, στη βιβλιογραφία 
ανευρίσκονται και μελέτες που αναδεικνύουν ως 
τον ισχυρότερο προγνωστικό παράγοντα επιβί-
ωσης τη σταδιοποίηση του καρκίνου και αναφέ-
ρουν πως μόνο για γυναίκες μικρότερες των 46 
ετών μπορεί το κοινωνικό πλαίσιο να διαδραμα-
τίσει στατιστικά σημαντικό ρόλο στην πορεία της 
νόσου.46

Η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών με 
καρκίνο μαστού από αρμόδιους κοινωνικούς φο-
ρείς και ιατρικά καταρτισμένο προσωπικό, απο-
τελεί ένα ακόμη πεδίο έρευνας. Στοιχεία έρευνας 

δείχνουν πως λόγω φυλετικών διακρίσεων οι 
ασθενείς από τη Λατινική Αμερική γίνονται δέκτες 
μετριότερης ιατρικής περίθαλψης, με αποτέλε-
σμα να παρουσιάζουν και χαμηλότερο επίπεδο 
ζωής μετά τη χειρουργική επέμβαση σε σύγκριση 
με τις ασθενείς της λευκής φυλής. Συγκεκριμένα, 
ήταν μικρότερα τα ποσοστά εφαρμογής της BCS 
(αφαίρεση όγκου με διατήρηση του κυρίως μαζι-
κού αδένα). Οι διαφορές αυτές φαίνεται να αμ-
βλύνθηκαν μετά προτροπή των ιατρών να βελτι-
ώσουν την επικοινωνία τους με τις ασθενείς και 
να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στη μεταξύ 
τους σχέση.47 Σύμφωνα με άλλες μελέτες, η συμ-
μετοχή των ασθενών σε δραστηριότητες που 
προτρέπουν την εξωτερίκευση των συναισθημά-
των τους και την εκτόνωση του θυμού τους για 
«το κακό που τους βρήκε», φαίνεται να σχετίζο-
νται με σημαντικά καλύτερη επιβίωση και μεγα-
λύτερο χρονικό διάστημα ελεύθερο νόσου. Η έλ-
λειψη ψυχολογικής υποστήριξης και ψυχιατρικής 
παρακολούθησης βραχύνουν την επιβίωση, ενώ 
η γνωσιακή ψυχοθεραπεία και η οικογενειακή 
συμβουλευτική βελτιώνουν τόσο το καταθλιπτι-
κό συναίσθημα όσο και άλλες παραμέτρους που 
επηρεάζουν την ποιότητα ζωής.48–50 

Γι΄ αυτό το λόγο, οι ασθενείς μέσα σε τέτοιες 
ψυχοθεραπευτικές ομάδες πρέπει να διδάσκονται 
και να προτρέπονται να εφαρμόσουν τη μέθοδο 
αναπλαισίωσης (reframing), δηλαδή την παρου-
σίαση ενός γεγονότος υπό διαφορετική οπτική 
γωνία, δίνοντάς του έτσι διαφορετική σημασία. 
Μαθαίνουν με τον τρόπο αυτό να εστιάζουν σε 
θετικά στοιχεία που μπορούν να αντλήσουν από 
την εμπειρία του καρκίνου.51 δεν είναι λίγοι και 
εκείνοι που στρέφονται στην πνευματική πίστη 
και την εκτέλεση των θρησκευτικών τους καθηκό-
ντων με αυξημένη επιμέλεια.52 Η θρησκεία φαίνε-
ται να λειτουργεί ως καταφύγιο, ενώ ταυτόχρονα 
προσφέρει μια ευκαιρία για επαναδραστηριοποί-
ηση και κοινωνική επανένταξη.

4.4. Ψυχολογική διάθεση των ασθενών

Οι διαφορετικές συνισταμένες του χαρακτήρα 
των ασθενών διαφοροποιούν την πρόγνωση και 
την εξέλιξη της νόσου. Το μαχητικό πνεύμα και 
η άρνηση του κινδύνου σχετίζεται με καλύτερη 
ποιότητα ζωής, ενώ το άγχος, ο φόβος της υπο-
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τροπής και του θανάτου, και η αίσθηση του αβο-
ήθητου έχουν αρνητική συσχέτιση με το επίπεδο 
ζωής.53 Ήδη από τη διάγνωση, η αρχική αντίδρα-
ση και ο βαθμός του άγχους που αναδύεται, μπο-
ρεί να αποτελέσουν προγνωστικό δείκτη για την 
ψυχολογική και σωματική υγεία στην πορεία της 
νόσου.54 Ακόμη, το οξύ και χρόνιο άγχος πιθανόν, 
όπως αναφέρει έρευνα, να συνδέονται σημαντικά 
με πρώιμη υποτροπή της νόσου σε διάστημα πα-
ρακολούθησης 3,5 ετών.55 Σημαντικό ρόλο διαδρα-
ματίζει η εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης του άγ-
χους (όπως η τεχνική refraiming), οι οποίες έχουν 
θετική επιρροή στην ψυχική και συναισθηματική 
υγεία, ενώ προωθούν τη θετική αλλαγή του τρό-
που ζωής και την αναζήτηση νέου νοήματος.

Υπολογίζεται πως το 20–40% των ασθενών 
που πάσχουν από καρκίνο αναπτύσσουν κά-
ποια συναισθηματική διαταραχή, η οποία χρήζει 
ψυχολογικής ή ακόμη και ψυχιατρικής παρέμβα-
σης.56 Άλλη μελέτη αναφέρει πως το ποσοστό 
αυτό κυμαίνεται στο 45%, από το οποίο το 42% 
εμφανίζει κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή ή και 
τα δύο. Η ποιότητα ζωής επηρεάζεται σημαντι-
κά.57 Οι θεράποντες ιατροί όμως παρουσιάζουν 
μικρή μόνο ικανότητα να αναγνωρίσουν τους 
ασθενείς αυτούς, με αποτέλεσμα μόνο το 15–
50% των ασθενών που χρειάζονται ψυχολογική 
υποστήριξη να παραπέμπονται τελικά σε αρμό-
διους φορείς.58 

Σε αντίθεση με το άγχος και την ψυχική αδυνα-
μία για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το 
οπτιμιστικό πνεύμα και η θετική αντιμετώπιση 
προβλέπουν καλύτερη συναισθηματική και κοινω-
νική λειτουργικότητα σε μελέτη με διάστημα επα-
νελέγχου ένα χρόνο μετά τη χειρουργική επέμβα-
ση. Επιπρόσθετα, η αισιόδοξη διάθεση σε όλη τη 
διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας συνεπά-
γεται λιγότερα συμπτώματα σχετικά με τη νόσο 
και επομένως καλύτερη ποιότητα ζωής.59 Τέλος, 
αξίζει να αναφερθεί πως έχουν σημειωθεί περι-
πτώσεις ασθενών, οι οποίες υποστηρίζουν πως 
ο καρκίνος του μαστού είχε θετική επίδραση στη 
ζωή τους. Οι γυναίκες αυτές περιγράφουν πως η 
εμπειρία αυτή τις βοήθησε να ανακαλύψουν ένα 
καινούργιο νόημα στη ζωή, καθώς συχνά αφιε-
ρώνονται στον αγώνα για την πρόληψη της συ-
γκεκριμένης ασθένειας.60,61 

4.5. Σωματική υγεία και συμπτώματα

Πρόσφατη μελέτη ανέδειξε τα ακόλουθα ως 
τις πέντε πιο συχνές επιπλοκές των ασθενών με 
καρκίνο μαστού:62 ανεπιθύμητες ενέργειες των 
συστηματικών θεραπειών, κόπωση, άλγος, αϋ-
πνία και λεμφοίδημα.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των συστηματικών 
θεραπειών παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία, με 
πιο συχνή και επιβαρυντική για την ποιότητα 
ζωής της ασθενούς την κόπωση. Άλλες συνήθεις 
ανεπιθύμητες ενέργειες αποτελούν η αιματολογι-
κή τοξικότητα, η ανοσοκαταστολή, οι δερματικές 
εκδηλώσεις, η ηπατοτοξικότητα, η νεφροτοξικό-
τητα, η καρδιοτοξικότητα, η πνευμονική τοξικό-
τητα και η αλωπεκία.

Η κόπωση αποτελεί μια υποκειμενική αίσθηση 
και για το λόγο αυτό υπάρχει δυσκολία τόσο στον 
ορισμό της όσο και στη μέτρησή της. Τελευταία 
δημοσίευση, στην οποία μελετήθηκαν 1588 ασθε-
νείς, έδειξε πως το αίσθημα αυτό της κόπωσης 
αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα 
για το χρόνο επιβίωσης ελεύθερο νόσου.63 Η κό-
πωση αποδίδεται συνήθως στη συστηματική 
φλεγμονώδη αντίδραση που είναι αποτέλεσμα εί-
τε της ίδιας της νόσου είτε της χημειοθεραπείας, 
ενώ φαίνεται να διαδραματίζει καθοριστικό ρό-
λο στη διαμόρφωση της ποιότητας ζωής. Όσον 
αφορά στο άλγος του χειρουργημένου μαστού, 
τα διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζουν σημαντικές 
αποκλίσεις. Παλαιότερη έρευνα κατατάσσει τον 
πόνο αυτό στις σχετικά σπάνιες επιπλοκές (μό-
λις 18% των ασθενών), ενώ πιο πρόσφατα στοι-
χεία εκτοξεύουν το ποσοστό αυτό μέχρι και το 
40%, ανεξάρτητα από τον τύπο της χειρουργικής 
επέμβασης στην οποία υποβλήθηκαν οι ασθε-
νείς.64,65 Όταν η διάρκεια της νόσου είναι ακόμη 
βραχεία, το άλγος φαίνεται να σχετίζεται κυρίως 
με μειωμένη φυσική δραστηριότητα. Μετά την 
πάροδο 5 ετών από το χρόνο της διάγνωσης, 
μελέτη έδειξε πως το άλγος είχε πια μεγαλύτε-
ρη σχέση με τη συναισθηματική επιβάρυνση των 
ασθενών και την ανάπτυξη κατάθλιψης, καθώς 
τα ψυχικά τους αποθέματα εξαντλούνταν.66

Άλγος όμως παρουσιάζεται και σε προχωρημέ-
να στάδια της νόσου, όταν μεταστάσεις προσβάλ-
λουν τα οστά. Το άλγος αυτό περιγράφεται ως 
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αφόρητο και εμποδίζει κάθε δραστηριότητα της 
ασθενούς. Η χορήγηση των διφωσφονικών αλά-
των, όπως η παμιδρονάτη, έχουν προσφέρει ση-
μαντική ανακούφιση στις ασθενείς αυτές.67 Ακόμα 
το άλγος που σχετίζεται με την τρώση κλάδων 
των θωρακικών παρασπονδυλικών νεύρων κατά 
τη χειρουργική αφαίρεση καρκίνου του μαστού, 
φαίνεται να υφίεται με εφαρμογή ραδιοσυχνοτή-
των και ταυτόχρονη χορήγηση κορτικοειδών.68 

Οι διαταραχές του ύπνου συνοδεύουν συνήθως 
το έντονο αίσθημα κόπωσης, τη ζάλη και τις εξά-
ψεις που ακολουθούν όχι σπάνια τη χημειοθερα-
πεία και ακόμα συχνότερα τη συγχορήγηση τα-
μοξιφαίνης. Είναι εξάλλου γνωστό πως η αϋπνία 
σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση καταθλιπτικής 
συνδρομής. Ο ύπνος στις ασθενείς αυτές διακό-
πτεται επίσης συχνά από τον πόνο, από έπει-
ξη προς ούρηση και από το βήχα ή τη δυσκολία 
στην αναπνοή.69 

Το λεμφοίδημα του άνω άκρου παρατηρείται 
στο 27,8% των ασθενών με καρκίνο μαστού μετά 
τη χειρουργική επέμβαση, άσχετα με τη μέθοδο 
που θα χρησιμοποιηθεί. Η επιπλοκή αυτή μειώνει 
σημαντικά την ποιότητα ζωής και επηρεάζει τον 
ψυχισμό των ασθενών, καθώς αφενός παραποι-
εί την εξωτερική τους εμφάνιση και διαστρεβλώ-
νει την εικόνα του σώματός τους και αφετέρου 
η μόνιμη παρουσία του λειτουργεί ως διαρκής 
υπενθύμιση της ασθένειας ενισχύοντας το φόβο 
της υποτροπής. Συχνά δημιουργείται η αίσθηση 
του κολοβώματος και υπάρχει σημαντικός περι-
ορισμός δραστηριοτήτων που δρα ανασταλτικά 
στην εξέλιξη της ζωής των ασθενών.70–72 

5. Συμπεράσματα

Ο καρκίνος του μαστού με επίπτωση 94,6 στις 
100.000 αποτελεί σημαντικό κοινωνικό ζήτημα. 
Με τη βελτίωση των θεραπευτικών μέσων ολο-
ένα και αυξάνεται ο αριθμός των επιζωσών, με 
αποτέλεσμα το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότη-
τας να στρέφεται στην ποιότητα ζωής της ομά-
δας αυτής. Τροχοπέδη στην προσπάθεια βελτίω-
σης των συνθηκών διαβίωσης αποτελεί η αδυνα-
μία πλήρους αντικειμενοποίησης των διαφόρων 
παραγόντων που διαμορφώνουν την ποιότητα 
ζωής, με αποτέλεσμα διάφορες μελέτες να κα-
ταλήγουν συχνά σε αντικρουόμενα αποτελέσμα-

τα. Στην παρούσα ανασκόπηση μελετήθηκαν οι 
σημαντικότεροι κατά τη γνώμη μας από αυτούς 
τους παράγοντες (η εικόνα του σώματος, η σε-
ξουαλικότητα, το κοινωνικό πλαίσιο, η ψυχολογι-
κή κατάσταση και η σωματική υγεία). 

–  Ο μαστός, άμεσα συνυφασμένος με τη γυναι-
κεία υπόσταση, αλλάζει σημαντικά μετά από 
κάθε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης. Η αλ-
λαγή αυτή μεταβάλλει παράλληλα και την ει-
κόνα που έχουν οι ασθενείς για το σώμα τους, 
γεγονός που επηρεάζει και την ψυχική τους διά-
θεση

–  Οι διάφορες χειρουργικές τεχνικές, που έχει στη 
φαρέτρα του σήμερα ο ιατρός για την αντιμε-
τώπιση του καρκίνου του μαστού, έχουν απο-
κλίσεις στον τρόπο που επηρεάζουν την εικό-
να που έχουν για το σώμα τους οι γυναίκες. Οι 
ασθενείς που υποβάλλονται σε BCS (διατήρηση 
του κυρίως όγκου του μαζικού αδένα) έχουν κα-
λύτερη εικόνα για το σώμα τους σε σχέση με 
εκείνες που υποβάλλονται σε MRM

–  Όσον αφορά στην πλαστική αποκατάσταση 
του μαστού, η μόνη παράμετρος που φαίνεται 
να βελτιώνει η χειρουργική αυτή παρέμβαση 
στη ζωή των ασθενών είναι η ικανοποίηση που 
αντλούν από την εξωτερική τους εμφάνιση. 
Παρόλ’ αυτά, οι ασθενείς αυτές παρουσιάζουν 
μειωμένη σεξουαλική επιθυμία καθώς και αυξη-
μένα ποσοστά ψυχολογικών διαταραχών

–  Οι επικουρικές θεραπείες περιορίζουν τη σε-
ξουαλικότητα, ενώ προκαλούν και πρώιμη εμ-
μηνόπαυση και στειρότητα

–  Οι κοινωνικές συνήθειες των ασθενών επηρεά-
ζουν την επιβίωση και την πορεία της νόσου. 
Κοινωνικά ενεργείς γυναίκες, παντρεμένες, μη-
τέρες, σημειώνουν σημαντικά καλύτερη ποιό-
τητα ζωής. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως 
όχι ο αριθμός των υιών, αλλά μόνο ο αριθμός 
των θυγατέρων φαίνεται να βελτιώνει την επι-
βίωση

–  Βελτίωση της πρόγνωσης παρατηρείται και στις 
περιπτώσεις εκείνες που οι ασθενείς αλλά και 
οι οικογένειές τους, αναζητώντας βοήθεια για 
να συμβιβαστούν με την ασθένεια, στρέφονται 
στην ψυχοθεραπεία, αναζητούν την εκμάθηση 
τεχνικών χειρισμού του άγχους τους ή ακόμη 
και καταφεύγουν στη θρησκεία
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–  Ο ίδιος ο χαρακτήρας των ασθενών επηρεάζει 
επίσης την πορεία της νόσου. Η θετική σκέψη, 
η εξωστρέφεια και το μαχητικό πνεύμα σχετί-
ζονται με υψηλότερη ποιότητα ζωής

–  Όμως, ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών που 
πάσχει από καρκίνο μαστού (40%) αναπτύσσει 
στην πορεία της νόσου κάποια ψυχολογική δια-
ταραχή και κυρίως κατάθλιψη, αγχώδη συνδρο-
μή ή και τα δύο

–  Τα διάφορα σωματικά συμπτώματα που συνο-
δεύουν τη νόσο μπορεί να γίνουν βασανιστικά 
και να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα 
ζωής των ασθενών

–  Το αίσθημα της κόπωσης συχνά εντείνεται με 
τις συμπληρωματικές θεραπείες και περιορί-
ζει τη δραστηριότητα της ασθενούς λόγω της 
έντονης αδυναμίας

–  Ο πόνος στο χειρουργηθέντα μαστό, σύμφω-
να με τελευταίες έρευνες, ταλανίζει περίπου το 
40% των ασθενών με καρκίνο μαστού

–  Ο πόνος που οφείλεται σε διεγχειρητική κά-
κωση θωρακικών παρασπονδυλικών νεύρων, 
αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή ραδιοσυχνο-
τήτων με συγχορήγηση κορτικοειδών, ενώ σε 
προχωρημένα στάδια το άλγος που οφείλεται 
σε οστικές μεταστάσεις υφίεται με τη χορήγηση 
διφωσφονικών αλάτων.

Εύκολα συνάγει κανείς το συμπέρασμα πως το 
θέμα της ποιότητας ζωής των επιζωσών από 
καρκίνο μαστού χαρακτηρίζεται από σημαντι-
κή πολυπλοκότητα. Πολυάριθμες συνισταμένες 
πρέπει να ληφθούν υπόψη για να προκύψει ένα 
σαφές συμπέρασμα. Μέχρι σήμερα, οι μελέτες 
που καταπιάνονται με το συγκεκριμένο θέμα πα-
ρουσιάζουν ετερογένεια και όχι σπάνια ακόμα και 
αντικρουόμενα αποτελέσματα, δυσχεραίνοντας 
ακόμη περισσότερο την αντικειμενική προσέγγι-
ση του θέματος. 

Βέβαιο είναι πάντως πως η μεγάλη ψυχολογική 
επιβάρυνση που υφίστανται οι γυναίκες επιδρά 
αρνητικά στην ποιότητα ζωής τους, είτε αυτή 
συνδέεται με την κρίση της γυναικείας ταυτό-
τητας και της σεξουαλικότητάς τους, είτε με το 
φόβο της υποτροπής και του επικείμενου θανά-
του, είτε με σωματικές ενοχλήσεις που περιορί-
ζουν την ελευθερία και τους ρυθμούς ζωής τους. 
Πρωταρχικό στόχο λοιπόν για τους φορείς υγείας 
πρέπει να είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένων 
μεθόδων προσδιορισμού και καταγραφής της 
ποιότητας ζωής. Έτσι θα μπορέσουμε με αντι-
κειμενικότητα να οργανώσουμε ένα σχέδιο περί-
θαλψης των ασθενών με καρκίνο μαστού, που θα 
αποβλέπει στην πρόληψη και την έγκαιρη αντιμε-
τώπιση όλων των παραπάνω προβλημάτων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Ο καρκίνος του παχέος εντέρου 
(ΚΠΕ) παραμένει σημαντική νεοπλασματική νό
σος, τόσο όσον αφορά στη συχνότητα όσο και τη 
θνητότητα. Το 2008 περισσότερες από 148.000 νέες 
περιπτώσεις διαγνώστηκαν στις ΗΠΑ και περισ
σότεροι από 50.000 άνθρωποι κατέληξαν εξαιτί
ας της νόσου. Θεωρείται γενικώς αποδεκτό ότι το 
αδένωμα αποτελεί πρόδρομη βλάβη για τον ΚΠΕ. 
Υφίσταται δε η τυπική ακολουθία από το υπερπλα
στικό επιθήλιο στις εστιακά δυσπλαστικές κρύπτες, 
στο μακροσκοπικά εμφανές σωληνώδες αδένωμα, 
στο αδένωμα με υψηλόβαθμη επιθηλιακή δυσπλα
σία και/ή στο λαχνωτό αδένωμα, και τελικά στο δι
ηθητικό καρκίνωμα. Η ακολουθία αυτή προσφέρει 
ένα εξαιρετικό μοντέλο για την κατανόηση της βιο
λογίας της καρκινογένεσης των συμπαγών όγκων.
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ABSTRACT  Colorectal cancer (CRC) remains a lea
ding malignancy, both in incidence and mortality. In 
2008, more than 148,000 new cases were diagnosed 
in the USA, with more than 50,000 afflicted patients 
dying of the disease. It is universally accepted that ad
enoma constitutes the precursor lesion to colorectal 
cancer. There is a typical transition from hyperprolif
erative epithelium, to focally dysplastic crypts, to mac
roscopically evident tubular adenoma, to progressively 
dysplastic and/or villous adenoma, to invasive cancer. 
This sequence of events offers an excellent model for 
the understanding of the cancerogenetic biology of 
solid tumors.
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γενούς πολυποδιάσεως, σύνδρομο Lynch ή σύνδρο-
μο οικογενούς μη πολυποδιασικού ΚΠΕ, σύνδρομο 
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μονώδη νοσήματα εντέρου (ΙΦΝΕ), ελκώδης κολίτι-
δα, νόσος Crohn.

1. Εισαγωγή

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου (ΚΠΕ) αποτελεί 
έναν εκ των πλέον συχνών μορφών καρκίνου στον 
άνθρωπο. Είναι ο τέταρτος πιο συχνά διεγνωσμέ-

νος καρκίνος και η δεύτερη συχνότερη αιτία θα-
νάτου από κακόηθες συμπαγές νέοπλασμα στις 
περισσότερες χώρες του λεγόμενου «δυτικού» 
κόσμου. Αποτελεί δε το 50% όλων των καρκί-
νων του πεπτικού συστήματος. Το έτος 2008, 
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περισσότερες από 1.437.000 νεοδιεγνωσμένες 
περιπτώσεις αναφέρθηκαν μόνο στις ΗΠΑ, ενώ 
περίπου 500.000 άνθρωποι υπολογίστηκε ότι κα-
τέληξαν εξαιτίας της νόσου.1

Σήμερα, ο καρκίνος του παχέος εντέρου αντι-
προσωπεύει το 70% των περιπτώσεων ορθοκολι-
κού καρκίνου και ο καρκίνος του ορθού το 30%.1,2 
Οι προδιαθεσικοί παράγοντες του ΚΠΕ κατατάσ-
σονται σε περιβαλλοντικούς και οικογενείς, ενώ 
το «μοντέλο» ανάπτυξης της νόσου μπορεί να 
ακολουθήσει μία από τις κατωτέρω αναφερόμε-
νες οδούς, οι οποίες παρουσιάζουν άμεσο συσχε-
τισμό με μια ακολουθία παραγόντων κινδύνου:

– 	Κληρονομικός	ΚΠΕ: Αναλογεί σε ποσοστό περί-
που 5% των περιπτώσεων και σχετίζεται άμε-
σα με μια σειρά συνδρόμων, πολυποδιασικών 
(σύνδρομο Peutz-Jeghers, σύνδρομο νεανικής 
πολυποδιάσεως, σύνδρομο οικογενούς πολυ-
ποδιάσεως) και μη (σύνδρομο Lynch ή οικογε-
νής μη πολυποδιασικός ΚΠΕ)

–  Οικογενής	 ΚΠΕ: Αντιστοιχεί περίπου στο 25% 
των περιπτώσεων. Υφίσταται βεβαρημένο οι-
κογενειακό ιστορικό για τη νόσο, αλλά η γονι-
διακή βλάβη στην οποία οφείλεται η νόσος δεν 
έχει ακόμη ταυτοποιηθεί

–  Σποραδικός	ΚΠΕ: Αναλογεί στο 70% των περι-
πτώσεων και είναι συχνότερος σε άτομα ηλι-
κίας άνω των 50 ετών. δε συσχετίζεται με οι-
κογενειακό ιστορικό και στην παθογένεσή του 
εμπλέκονται περιβαλλοντικοί και διαιτητικοί 
παράγοντες.

2.  Γενετικά σύνδρομα σχετιζόμενα 
με τον ΚΠΕ

2.1. Σύνδρομο PeutzJeghers

Οφείλεται σε αυτοσωματική επικρατούσα κλη-
ρονομική διαταραχή υψηλής διεισδυτικότητας με 
παγκόσμια κατανομή, η οποία προσβάλλει εξί-
σου τα δύο φύλα. Ο επιπολασμός της κυμαίνε-
ται μεταξύ 1/25.000 και 1/280.000. Στη νόσο ενέ-
χεται γονίδιο ευρισκόμενο στο χρωμόσωμα 18.3 
Χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολυάριθμων 
αμαρτωματωδών πολυπόδων όλου του πεπτικού 
σωλήνα, καθώς και από κηλίδες των βλεννογόνων 
και του δέρματος. Οι πολύποδες εντοπίζονται σε 
ποσοστό 64% στο παχύ έντερο, σε ποσοστό 64% 
στο λεπτό, σε ποσοστό 49% στο στόμαχο και σε 

ποσοστό 32% στο ορθό. Ο αριθμός τους δεν ξε-
περνά τους 20 ανά εντερικό τμήμα. Η διάγνωση 
τίθεται σε ασθενείς με επιβεβαιωμένο ιστολογικά 
αμάρτωμα, οι οποίοι πληρούν δύο εκ των κάτωθι 
κριτηρίων: 

– Πολυποδίαση λεπτού εντέρου

– Υπέρχρωση δέρματος και βλεννογόνων

–  Oικογενειακό ιστορικό αυτοσωματικά επικρα-
τούσας κληρονομικότητας.

Οι ασθενείς με το σύνδρομο εμφανίζουν αυξη-
μένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πεπτικού 
αλλά και καρκίνου σε άλλα όργανα (μαστός, όρ-
χεις, έσω γεννητικά όργανα στη γυναίκα). Αν και 
οι πολύποδες στο εν λόγω σύνδρομο είναι καλοή-
θεις, υπάρχει παρόμοια κατανομή μεταξύ πολυ-
πόδων και ΚΠΕ. Έχει υπολογιστεί ότι έως την ηλι-
κία των 60 ετών οι πάσχοντες από το σύνδρομο 
διατρέχουν κίνδυνο ανάπτυξης ΚΠΕ 50%.

2.2.  Σύνδρομο οικογενούς πολυποδιάσεως 
(Familial Adenomatous Polyposis Syndrome, 
FAP)

Η εν λόγω νοσολογική οντότητα εμφανίζει συχνό-
τητα της τάξης 1/10.000 έως 1/30.000 γεννήσεις 
και αφορά περίπου στο 1% του συνόλου των περι-
πτώσεων ΚΠΕ. Παρουσιάζει ισοκατανομή στα δύο 
φύλλα και απαντάται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τόσο το σύνδρομο αυτό καθαυτό όσο και οι πα-
ραλλαγές του (σύνδρομο Gardner –οικογενής πο-
λυποδίαση με εξωεντερικές εκδηλώσεις, σύνδρομο 
Turcot– οικογενής πολυποδίαση με όγκους εγκε-
φάλου) αποτελούν αυτοσωματικά επικρατούντα 
νοσήματα προκαλούμενα από μεταλλάξεις στο 
γονίδιο της οικογενούς πολυποδιάσεως (APC).

Το FAP οφείλεται σε μετάλλαξη στο χρωμό-
σωμα 5q21–q22. Αν και περιγράφεται πληθώρα 
μεταλλάξεων του γονιδίου, η πλειοψηφία εξ αυ-
τών τελικά δε θα εκφραστεί, για άλλοτε άλλους 
λόγους. Στις περιπτώσεις όμως που θα εκφρα-
στεί, τούτο οφείλεται στη συσσώρευση πρωτεΐ-
νης APC στο κυτταρόπλασμα και τον πυρήνα, η 
οποία θα εμποδίσει τη συσσώρευση β-κατενίνης. 
Τούτο θα οδηγήσει, σε περιπτώσεις μεταλλαγμέ-
νου γονιδίου, σε ενεργοποίηση του παράγοντα 
μεταγραφής Tcf-4, δίνοντας έτσι έναυσμα για την 
έναρξη της ογκογενετικής δραστηριότητας.
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Οι πολύποδες θα εμφανιστούν σε ηλικία μεταξύ 
10 και 20 ετών με μέσο όρο τα 16 έτη και εύρος 
μεταξύ 8 και 34 ετών.4

Για ασθενείς που δε θα υποβληθούν σε κάποια 
θεραπευτική παρέμβαση, η νεοπλασματική νό-
σος θα εμφανιστεί πριν την ηλικία των 45 ετών 
και πιθανά να συνοδεύεται από διάφορες εξω-
εντερικές νεοπλασματικές νόσους (καρκίνος στο-
μάχου, καρκίνος δωδεκαδακτύλου και φύματος 
Vater, καρκίνος θυρεοειδούς, καρκίνος κεντρικού 
νευρικού συστήματος, ηπατοβλάστωμα).

Ο αριθμός των αδενωματωδών πολυπόδων του 
παχέος εντέρου ξεπερνά τους 100 και δυνατό να 
φτάνει και τους 1000, ενώ αδενώματα δυνατό να 
εμφανιστούν και στον τελικό ειλεό, τα χοληφόρα 
αγγεία και τη χοληδόχο κύστη. Σπανιότερα, δυνα-
τόν να συνυπάρχει συγγενής υπερτροφία της με-
λαγχρωστικής του επιθηλίου του αμφιβληστροει-
δούς (Congenital hypertrophy of the retinal pigment 
epithelium, CHRPE). Πρόκειται για εστίες αποχρω-
ματισμού στον οφθαλμικό βυθό, αλλά το εύρημα 
δεν είναι ειδικό για το εν λόγω σύνδρομο. Βέβαια, 
ασθενείς που εμφανίζουν πολλαπλές τέτοιου εί-
δους βλάβες σε αμφότερους τους οφθαλμούς πρέ-
πει να ελέγχονται για FAP, μια και η ως άνω διατα-
ραχή αποτελεί ευαίσθητο φαινοτυπικό δείκτη.

Στο σύνδρομο Turcot συνυπάρχουν όγκοι του 
ΚΝΣ (μυελοβλαστώματα και γλοιώματα), ενώ στο 
σύνδρομο Gardner συνυπάρχουν εξωεντερικές 
εκδηλώσεις (δεσμοειδείς όγκοι, λιπώματα, οστεώ-
ματα, επιδερμοειδείς κύστες, υπεράριθμοι οδό-
ντες, νεανικά ρινοφαρυγγικά αγγειοϊνώματα).

2.3.  Σύνδρομο Lynch ή σύνδρομο οικογενούς 
μη πολυποδιασικού ΚΠΕ (Lynch syndrome 
or hereditary non polyposis colorectal cancer, 
HNPCC)

Πρόκειται για αυτοσωματική επικρατούσα κλη-
ρονομική διαταραχή που αφορά στο 1–5% του 
συνόλου των περιπτώσεων ΚΠΕ. Αν και ονομάζε-
ται «μη πολυποδιασική», η κακοήθης νεοπλασία 
εμφανίζεται επί εδάφους αδενωματώδους πολύ-
ποδα, χωρίς όμως να υφίσταται σύνδρομο πολυ-
ποδιάσεως. 

Οφείλεται σε μεταλλάξεις σε κάποιο από τα 
ακόλουθα γονίδια επιδιόρθωσης DNA: hMLH1, 
hMLH2,	hMLH6,	 PMS2, με αποτέλεσμα μικροδο-

ρυφορική αστάθεια η οποία ανευρίσκεται στο 
90% των περιπτώσεων.5 Συχνότερα, η νεοπλα-
σία ανευρίσκεται στο δεξιό τμήμα του παχέος 
εντέρου και κατά κανόνα εμφανίζεται σε ηλικία 
<50 ετών. Οι βλάβες στο 70% των περιπτώσεων 
απαντώνται κεντρικότερα της αριστερής κολικής 
καμπής, ενώ σε ποσοστό 10% συνυπάρχουν σύγ-
χρονα ή μετάχρονα αδενοκαρκινώματα παχέος 
εντέρου αλλά και εξωεντερικών μορφών καρκί-
νου (στομάχου, ενδομητρίου, ωοθηκών, χοληφό-
ρων κ.λπ.). 

Με βάση την κλινική του εικόνα, το σύνδρομο 
διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες. Το σύνδρομο 
Lynch I, όπου υφίσταται αποκλειστική συμμετο-
χή του παχέος εντέρου, και το σύνδρομο Lynch II, 
όπου εκτός του παχέος εντέρου συμμετέχουν και 
άλλα όργανα. Όσον αφορά στον ΚΠΕ, και στις 
δύο περιπτώσεις αυτός εμφανίζεται επί εδάφους 
αδενωμάτων, κατά κανόνα επίπεδων, όπου προ-
έχει το λαχνωτό στοιχείο. 

Γυναίκες ασθενείς με σύνδρομο Lynch IΙ εμφανί-
ζουν κατά 40% αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν 
καρκίνο ενδομητρίου. 

Για την κλινική διάγνωση του συνδρόμου χρησι-
μοποιούνται τα κριτήρια του Amsterdam I και ΙΙ 
και τα κριτήρια της Bethesda. Υποψία συνδρόμου 
Lynch πρέπει να εγείρεται όταν ΚΠΕ ή σχετιζόμε-
νος με σύνδρομο Lynch καρκίνος εμφανίζεται σε 
νεαρά άτομα ή όταν ένα νέο άτομο αναπτύσσει 
πολλαπλές σχετιζόμενες με το σύνδρομο Lynch 
κακοήθεις νεοπλασίες. Βάσει των κριτηρίων της 
Bethesda, τα άτομα αυτά πρέπει να υποβάλο-
νται σε έλεγχο για μικροδορυφορική αστάθεια 
(microsatellite instability, MSI).6–8 

Ως παραλλαγή του συνδρόμου Lynch θεωρείται 
το σύνδρομο Muir-Torre. Πρόκειται για αυτοσω-
ματική επικρατούσα κληρονομική διαταραχή χα-
ρακτηριζόμενη από όγκους (αδενώματα ή καρκι-
νώματα) των σμηγματογόνων αδένων με ή άνευ 
σπλαγχνική κακοήθεια και κερατοακανθώματα. 

2.4.  Σύνδρομο υπερπλαστικής πολυποδιάσεως 
(Hyperplastic Polyposis Syndrome, HPS)

Αν και το ενεχόμενο γονίδιο δεν έχει ακόμη ανα-
καλυφθεί, το εν λόγω σύνδρομο έχει επαρκώς 
μελετηθεί. Αφορά σε ασθενείς με πολλαπλούς, 
μεγάλου μεγέθους υπερπλαστικούς πολύποδες, 
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που κατά κανόνα εδράζονται στο δεξιό τμήμα 
του παχέος εντέρου, ενώ κάποιες φορές συνυ-
πάρχουν και οδοντωτά αδενώματα. Κατά κανόνα 
πρόκειται για επίπεδα πολυποειδή μορφώματα 
επί πτυχών.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάποιος 
για να χαρακτηριστεί ως φορέας του συνδρόμου 
έχουν ως ακολούθως:

–  Τουλάχιστον πέντε υπερπλαστικοί πολύποδες 
κεντρικότερα του σιγμοειδούς, δύο εκ των οποί-
ων διαμέτρου μεγαλύτερης του 1 cm

–  Οποιοσδήποτε αριθμός υπερπλαστικών πολυ-
πόδων κεντρικότερα του σιγμοειδούς σε ασθε-
νή με συγγενή πρώτου βαθμού εξ αίματος φέ-
ροντα το σύνδρομο

–  Άνω των 30 υπερπλαστικών πολυπόδων οπου-
δήποτε στο παχύ έντερο.

Στο 50% των περιπτώσεων αναφέρεται βεβα-
ρημένο οικογενειακό ιστορικό ΚΠΕ, ενώ οι ασθε-
νείς με το σύνδρομο εμφανίζουν αυξημένο κίνδυ-
νο ανάπτυξης της νόσου.9

2.5. Σύνδρομο CronkhiteCanada 

Αφορά σε αγνώστου αιτιολογίας, σπάνια, μη οι-
κογενή διαταραχή χαρακτηριζόμενη από διαρρο-
ϊκές κενώσεις, κοιλιακά άλγη, πολυποδίαση του 
πεπτικού σωλήνα (αμαρτώματα), εκσεσημασμέ-
νη απώλεια βάρους, υπέρχρωση βλεννογόνων, 
αλωπεκία και ονυχοδυστροφία. Η πενταετής επι-
βίωση είναι της τάξης του 50% και η πλειοψηφία 

των θανάτων οφείλεται σε αιμορραγία του πε-
πτικού και συμφορητική καρδιοπάθεια.10

3. Πολύποδες παχέος εντέρου

Ως πολύποδας παχέος εντέρου ορίζεται η 
βλεννογονική βλάβη η οποία προβάλλει εντός του 
εντερικού αυλού. Η κλινική σημασία ενός πολύ-
ποδα καθορίζεται από τον ιστολογικό του τύπο 
και δύναται να ταξινομηθεί ως νεοπλασματικός ή 
μη νεοπλασματικός. Τα αδενώματα είναι καλοή-
θη νεοπλάσματα, τα οποία δυνατόν να παρουσι-
άζουν ποικίλο βαθμό δυσπλασίας. Είναι ευρέως 
αποδεκτό ότι σχεδόν όλα τα αδενοκαρκινώματα 
του παχέος εντέρου προέρχονται από αδενώμα-
τα τα οποία εξαλλάχθηκαν βάσει μιας διαδικασί-
ας, γνωστής ως «ακολουθία από το αδένωμα στο 
καρκίνωμα» (adenoma-to-carcinoma sequence) 
(εικ. 1). Μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνόλου 
των σποραδικών αδενωμάτων θα μεταλλαχθεί 
τελικά σε κακόηθες νεόπλασμα. Τα αδενώματα, 
βάσει του τύπου με τον οποίο αναπτύσσονται, 
δύνανται να ταξινομηθούν σε σωληνώδη, λα-
χνωτά και μικτού τύπου (σωληνολαχνωτά). Οι 
μη νεοπλασματικοί πολύποδες δεν εμπεριέχουν 
δυσπλαστικού τύπου ιστολογικές αλλοιώσεις και 
κατατάσσονται σε υπερπλαστικούς, νεανικούς, 
φλεγμονώδεις και αμαρτωματώδεις.

Έχει αποδειχτεί ότι γενετικοί παράγοντες κατέ-
χουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη 
όλων των όγκων του παχέος εντέρου. Οι αυτές 

Εικόνα 1. Η καρκινογένεση του παχέος εντέρου στον άνθρωπο είναι μια εξελικτική διαδικασία από τη δυσπλασία/αδένωμα στο καρκίνωμα



ΙΑΤΡΙΚΗ 98, 2010 ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ 283

γενετικές βλάβες ανευρίσκονται τόσο στα κύττα-
ρα των σποραδικών όσο και σε αυτά των οικογε-
νών νεοπλασμάτων του παχέος εντέρου.

Βάσει επιδημιολογικών, κλινικών, ιστολογικών 
και μοριακών/γενετικών δεδομένων, έχει καταδει-
χθεί ότι, κατά πλειοψηφία, τα σποραδικά αδενο-
καρκινώματα του παχέος εντέρου προέρχονται 
από καλοήθεις πολύποδες. Ιστολογικές και μορι-
ακές/γενετικές προσεγγίσεις έχουν συνδυαστεί σε 
μια προσπάθεια απόδειξης της ακολουθίας «από 
το αδένωμα στο αδενοκαρκίνωμα» όσον αφορά 
στον HNPCC.11

Περίπου το 70% όλων των πολυπόδων του πα-
χέος εντέρου που εξαιρούνται με κολοσκόπηση 
είναι αδενώματα.12 Ο παγκόσμιος οργανισμός 
υγείας (WHO) έχει ταξινομήσει τα αδενώματα ως 
ακολούθως:12

1.  Σωληνώδη: Σωληνώδη κυρίως και σε ποσοστό 
λιγότερο του 25% με λαχνωτά στοιχεία.

2.  Σωληνολαχνωτά: Ποσοστό μεταξύ 25% και 
75% αποτελούμενο από λαχνωτά στοιχεία.

3.  Λαχνωτά: Ποσοστό άνω του 75% αποτελούμε-
νο από λαχνωτά στοιχεία.

Αν και η συχνότητα των αδενωματωδών πολύ-
πόδων στο γενικό πληθυσμό δεν είναι επακριβώς 
γνωστή, λόγω μη καταγραφής τους σε τοπικά ή 
εθνικά αρχεία νεοπλασιών αλλά και εξαιτίας της 
διάγνωσής τους κατά κανόνα σε συμπτωματι-
κούς ασθενείς, αποσπασματικά δεδομένα από 
διάφορες περιοχές του πλανήτη κάνουν λόγο για 
αύξηση της συχνότητάς τους αναλογικά με την 
ηλικία. Επίσης, η συχνότητα ανίχνευσής τους δυ-
νατόν να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα και 
να επηρεάζεται από τον τρόπο ζωής.13

H κατανομή των αδενωμάτων στο παχύ έντερο 
μεταβάλλεται με την ηλικία. Σε ποσοστό 75% οι 
πολύποδες μεγέθους 10 mm ή και περισσότερο 
σε διάμετρο, όσον αφορά σε ασθενείς ηλικίας κά-
τω των 55 ετών, εδράζονται στο απώτερο κόλον, 
ενώ σε ασθενείς άνω των 65 ετών η αναλογία των 
αδενωμάτων του εγγύς παχέος εντέρου αυξάνει 
σε 75% για πολύποδες με διάμετρο μικρότερη 
από 5 mm και σε 50% για πολύποδες διαμέτρου 
10 mm ή μεγαλύτερους.14,15

Η φυσική ιστορία των αδενωμάτων του παχέ-
ος εντέρου είναι σχεδόν αδύνατο να καταδειχθεί, 
και αυτό κυρίως για λόγους ηθικής δεοντολογίας. 

Παρά ταύτα, από αναδρομική ακτινολογική με-
λέτη έχει φανεί ότι ο αθροιστικός κίνδυνος διά-
γνωσης καρκίνου σε θέση πολύποδα είναι 2,5%, 
8% και 24% σε 5, 10 και 20 έτη αντίστοιχα από 
το χρόνο της διάγνωσης.16 Εκτιμάται ότι ο συ-
νολικός κίνδυνος εξέλιξης ενός αδενώματος σε 
καρκίνο είναι περίπου 2,5% για μια περίοδο 10 
ετών και ότι το ποσοστό αυτό αυξάνει δραματι-
κά στην περίπτωση μεγάλων αδενωμάτων ή σε 
περίπτωση που αυτά παρουσιάζουν ιστολογική 
εικόνα λαχνωτού αδενώματος ή σοβαρού βαθμού 
δυσπλασία.17 διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι 
η ύπαρξη πολλαπλών αδενωμάτων προδιαθέτει 
για την ανάπτυξη και άλλων αδενωμάτων καθώς 
και αδενοκαρκινωμάτων.13

Παρά ταύτα, ποσοστό μικρότερο από 10% του 
συνόλου των αδενωματωδών πολυπόδων θα εξε-
λιχθεί τελικά σε αδενοκαρκινώματα κατά τη διάρ-
κεια της ζωής ενός ανθρώπου.18 To δυναμικό κα-
κοήθειας των αδενωμάτων του παχέος εντέρου 
εξαρτάται από το μέγεθός τους, τον ιστολογικό 
τους τύπο και το βαθμό της επιθηλιακής τους 
δυσπλασίας19,20 (πίν. 1).

4. Διάγνωση

4.1. Μαζικός πληθυσμιακός έλεγχος

4.1.1. Έλεγχος αφανούς αιμορραγίας στα κόπρανα 
(fecal occult blood test, FOBT). Οι σύγχρονες κατευ-
θυντήριες οδηγίες για τον καρκίνο του παχέος 
εντέρου επιβάλλουν ότι όλα τα μη συμπτωματι-
κά άτομα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο για 
καρκίνο παχέος εντέρου αρχίζοντας από την ηλι-
κία των 50 ετών.21,22 Και όσον αφορά στον έλεγχο 
αυτό, πάντοτε προτείνεται να διενεργείται ετησί-
ως FOBT και εύκαμπτη σιγμοειδοσκόπηση ανά 5 
έτη. Από όλες τις μεθόδους που έχουν δοκιμαστεί 
για το μαζικό πληθυσμιακό έλεγχο (FOBT, εύκα-
μπτη σιγμοειδοσκόπηση, κολοσκόπηση και βαρι-

Πίνακας 1. Aδενωματώδεις πολύποδες και λαχνωτά αδενώματα: μέγεθος, 
ιστολογικός τύπος και εκατοστιαίο ποσοστό καρκίνου

Ιστολογικός	τύπος

Μέγεθος

<1	cm 1–2	cm >2	cm

Σωληνώδες αδένωμα 1,0% 10,2% 34,7%

Σωληνολαχνωτό αδένωμα 3,9% 7,4% 45,8%

Λαχνωτό αδένωμα 9,5% 10,3% 52,9%
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ούχο υποκλυσμό), μόνο το FOBT έχει αποδειχθεί 
από ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες μελέτες ότι 
παρουσιάζει αποτελεσματικότητα στη μείωση 
τόσο της συχνότητας όσο και της θνητότητας 
από καρκίνο παχέος εντέρου. 

Η συγκεκριμένη δοκιμασία ξεκίνησε να εφαρμό-
ζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1960.23 Από τό-
τε έως και σήμερα το FOBT έχει μελετηθεί ευρέως 
όσον αφορά στο μαζικό πληθυσμιακό έλεγχο του 
καρκίνου του παχέος εντέρου και μάλιστα σε τυ-
χαιοποιημένες μελέτες που συμπεριέλαβαν πολ-
λές χιλιάδες ασυμπτωματικών εθελοντών ηλικίας 
άνω των 50 ετών, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν 
επί σειρά ετών.24–29

Σίγουρα το FOBT δεν αποτελεί το πλέον εξειδι-
κευμένο διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση 
των εξαλλαγέντων πολυπόδων του παχέος εντέ-
ρου, μια και η φύση του έγκειται στην ανίχνευση 
μικροσκοπικής απώλειας αίματος με τα κόπρανα. 
Παρά ταύτα, όμως, η ειδικότητα και η ευαισθη-
σία του αγγίζουν ποσοστά της τάξης του 92% και 
98% αντίστοιχα, όσον αφορά στον καρκίνο του 
παχέος εντέρου.25,30–32 Όπως όμως και άλλες δο-
κιμασίες μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου για καρ-
κίνο (μαστογραφία, ειδικό προστατικό αντιγόνο-
PSA) χαρακτηρίζεται και από σημαντικά υψηλό 
ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.

Έχει συχνά αναφερθεί ότι, συγκρινόμενο με άλ-
λες μεθόδους διαγνωστικού ελέγχου για καρκίνο 
παχέος εντέρου, το FOBT είναι δυνατόν να ανι-
χνεύσει πρώιμες και θεραπεύσιμες μορφές καρκί-
νου, αλλά και επίσης ότι δεν αποτελεί τη μέθοδο 
εκλογής στην πρόληψη του καρκίνου διά της ανί-
χνευσης προκαρκινοματωδών πολυπόδων. Παρά 
ταύτα, με την εφαρμογή του έχει αναφερθεί ση-
μαντική μείωση της συχνότητας της νόσου σε πο-
σοστό που αγγίζει το 20%.33 Εξαιτίας της μακρο-
χρόνιας φυσικής ιστορίας που χαρακτηρίζει τη 
μεταλλαγή ενός αδενώματος σε αδενοκαρκίνωμα, 
απαιτείται πολύ μεγαλύτερος χρόνος παρακο-
λούθησης των ασθενών για να παρατηρηθεί κά-
ποιας μορφής μείωση της συχνότητας του καρ-
κίνου του παχέος εντέρου, η οποία θα προκύψει 
από την ανίχνευση και εκτομή μη εξαλλαγέντων 
αδενωμάτων. Αν και η ευαισθησία της μεθόδου εί-
ναι σχετικά χαμηλή στην ανίχνευση πολυπόδων, 
ειδικά αυτών με μικρό μέγεθος, αυτό δε συμβαίνει 
για τα μεγάλου μεγέθους (>1 cm) αδενώματα.33 

Πέραν αυτών, όμως, ευρέως έχει καταδειχτεί και 
μια θετική σχέση κόστους αποτελεσματικότητας 
όσον αφορά στη μέθοδο.34

Συγκριτική τυχαιοποιημένη μελέτη μεταξύ του 
FOBT που βασίζεται στην αντίδραση γουαϊάκης 
και μιας μορφής FOBT που βασίζεται σε ανοσο-
ϊστοχημικές μεθόδους, κατέδειξε σαφή υπεροχή 
του δεύτερου όσον αφορά στους δείκτες ανίχνευ-
σης προχωρημένων αδενωμάτων και καρκίνου.35

4.1.2. Έλεγχος DNA κοπράνων. Ο έλεγχος DNA 
κοπράνων βασίζεται στη ιδέα ότι, επειδή ο καρ-
κίνος είναι κατά βάση μια νόσος μεταλλάξεων 
οι οποίες επισυμβαίνουν σε ιστούς των οποίων 
ο ιστολογικός τύπος δυνατόν να εκτείνεται από 
το αδένωμα έως τον καρκίνο, οι μεταλλάξεις αυ-
τές είναι δυνατόν να ανιχνευθούν στα κόπρανα. 
Πρόδρομες ανακοινώσεις που αναφέρουν ότι 
άτομα με προχωρημένο καρκίνο παχέος εντέρου 
εμφάνιζαν ανιχνεύσιμες DNA μεταλλάξεις στο κο-
πρανώδες υλικό τους, απετέλεσαν το έναυσμα 
για μια μεγάλη μελέτη, όπου περισσότερα από 
4000 ασυμπτωματικά άτομα υπεβλήθησαν σε 
έλεγχο με κολοσκόπηση, FOBT με Hemoccult II και 
έλεγχο DNA κοπράνων για 21 μεταλλάξεις.36,37

Η μέθοδος έλεγχου DNA κοπράνων είχε ευαι-
σθησία 52% και ειδικότητα 94%. 

Αν και η εν λόγω μέθοδος δεν είναι ακόμη ευρέ-
ως αποδεκτή στην παρούσα μορφή της, αλλά και 
εξαιτίας του κόστους της,38 το μέλλον φαίνεται 
να είναι πολλά υποσχόμενο, εφόσον αυξηθεί η 
ευαισθησία της και το κόστος γίνει πιο προσιτό.

4.2.  Απεικονιστικός έλεγχος 
κατώτερου πεπτικού

4.2.1. Βαριούχος υποκλυσμός διπλής αντίθεσης. H 
ευαισθησία της μεθόδου για την ανίχνευση πολυ-
πόδων παχέος εντέρου αυξάνει αναλογικά με το 
μέγεθος του πολύποδα. Από προοπτική μελέτη 
αναφέρεται συνολικός δείκτης ευαισθησίας της 
τάξης του 67%, ο οποίος αγγίζει ποσοστά της 
τάξης του 82% για πολύποδες μεγαλύτερους του 
1 cm ενώ μειώνεται σε 61% για πολύποδες μικρό-
τερους του 1 cm.39

Με την εν λόγω τεχνική, όμως, ακόμη και η ανί-
χνευση μεγάλων αδενωμάτων ή και διηθητικών 
καρκίνων, κύρια στο ορθοσιγμοειδές, καθίσταται 
προβληματική κάποιες φορές. Επιπλέον δε, η μέ-
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θοδος δε θεωρείται κατάλληλη ούτε για το διαχω-
ρισμό των εξαλλαγέντων από τους μη εξαλλαγέ-
ντες πολύποδες. 

Όμως σε κάποιες, αν και σπάνιες, περιπτώ-
σεις δυνατό να αποβεί ιδιαιτέρως χρήσιμη, ειδικά 
όταν πρόκειται για άτομα τα οποία δεν είναι σε 
θέση ή αρνούνται να υποβληθούν σε ενδοσκοπι-
κό έλεγχο κατώτερου πεπτικού.

4.2.2. Εικονική κολοσκόπηση (Virtual colonoscopy). 
Η εικονική κολοσκόπηση είναι μια μέθοδος που 
κατά τα τελευταία 15 έτη έχει εξελιχθεί κατά 
πολύ και στην οποία σήμερα επικεντρώνεται ιδι-
αίτερα το ενδιαφέρον τόσο σε ερευνητικό όσο 
και πρακτικό επίπεδο. Πρόκειται για μία μορφή 
αξονικής τομογραφίας κοιλίας, η οποία με τη βο-
ήθεια ειδικού λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογι-
στή παρέχει εικόνα του παχέος εντέρου προσο-
μοιάζουσα με αυτή της οπτικής κολοσκόπησης. 
Η ευαισθησία της μεθόδου είναι περίπου 94% και 
η ειδικότητα της 96%, όσον αφορά σε πολύποδες 
διαμέτρου μεγαλύτερης ή ίσης του 1 cm.40 Αν και 
πιθανά είναι σε θέση να ανιχνεύσει πολύποδες 
που δε θα εντοπιστούν σε μια κολοσκόπηση,41 
τελεί ακόμη υπό συζήτηση αν τα ως άνω ποσο-
στά δύνανται να επαναληφθούν, όταν η μέθοδος 
ενταχθεί στην καθ’ ημέρα πράξη.42 Για πολύπο-
δες διαμέτρου μικρότερης του 1 cm παρουσιάζει 
χαμηλή ειδικότητα και ευαισθησία, και το κόστος 
της ανεβαίνει κατακόρυφα.43

Η εικονική κολοσκόπηση με τη χρήση μαγνητι-
κού τομογράφου είναι μια παρόμοια μέθοδος, η 
οποία παρέχει το πλεονέκτημα ότι στερείται της 
εκπομπής ιονίζουσας ακτινοβολίας. Για πολύπο-
δες διαμέτρου μεγαλύτερης του 1 cm έχει κατα-
δείξει ευαισθησία της τάξης του 93%, ειδικότητα 
της τάξης του 99%, θετική προγνωστική αξία 92% 
και αρνητική προγνωστική αξία 98%.44

Σε μη τυχαιοποιημένη συγκριτική μελέτη μεταξύ 
εικονικής και οπτικής κολοσκόπησης επί ασθενών 
ενδιάμεσου κινδύνου για καρκίνο παχέος εντέρου, 
οι δύο μέθοδοι αναδείχθηκαν ισάξιες όσον αφορά 
στο δείκτη ανίχνευσης προχωρημένων αδενωμά-
των.45

4.3. Ενδοσκόπηση κατώτερου πεπτικού

4.3.1. Εύκαμπτη σιγμοειδοσκόπηση. Στην εύκαμ-
πτη σιγμοειδοσκόπηση με τη χρήση ενός ενδο-

σκοπίου 60 cm είναι δυνατό να ανιχνευθούν πο-
λύποδες ποικίλης ιστολογικής εικόνας, καθώς και 
νεοπλασματικές βλάβες σε ποσόστο άνω του 
23–38% των ατόμων που ελέγχονται. Μικρή ελεγ-
χόμενη τυχαιοποιημένη μελέτη που έλαβε χώρα 
στη Νορβηγία επί 799 ατόμων με πολύποδες και 
στην οποία η παρακολούθηση διήρκεσε 13 έτη, 
έδειξε μείωση της συχνότητας του καρκίνου του 
παχέος εντέρου κατά 80%.46 Επί του παρόντος 
δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες βρίσκονται 
σε εξέλιξη, αλλά τα αποτελέσματά τους δεν ανα-
μένεται να ανακοινωθούν πριν περάσουν αρκετά 
έτη.47,48

Ως μέθοδος μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου, η 
εύκαμπτη σιγμοειδοσκόπηση παρέχει τα ακόλου-
θα πλεονεκτήματα συγκρινόμενη με το FOBT: (α) 
επιτρέπει την άμεση επισκόπηση του εντερικού 
βλεννογόνου, (β) αποκαλύπτει βλάβες οι οποίες 
μπορούν να υποβληθούν σε βιοψία ή να εκτα-
μούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης, (γ) παρου-
σιάζει μεγάλη ειδικότητα και ευαισθησία, όσον 
αφορά στα εξετασθέντα τμήματα του εντερικού 
αυλού.21 Το μόνο μειονέκτημά της είναι ότι ελέγ-
χεται μόνο το αριστερό τμήμα του παχέος εντέ-
ρου.

Θεωρητικά, ο συνδυασμός FOBT και εύκαμπτης 
σιγμοειδοσκόπησης είναι περισσότερο αποτε-
λεσματικός από την κάθε μέθοδο εφαρμοζόμε-
νη ξεχωριστά. Η εύκαμπτη σιγμοειδοσκόπηση 
εμφανίζει μεγάλη ευαισθησία όσον αφορά στο 
τμήμα του παχέος εντέρου το οποίο δύναται να 
ελέγξει. Το FOBT παρουσιάζει σχετικά μικρή ευαι-
σθησία σε μία και μόνη εφαρμογή, ενώ η ευαισθη-
σία του αφορά σε όλο το παχύ έντερο με πιθανή 
εξαίρεση το ορθό. Σε πολλαπλές εφαρμογές η 
ευαισθησία του FOBT αυξάνει, αυξάνοντας έτσι 
κατά συνέπεια και την ευαισθησία του συνδυα-
σμού των δύο ως άνω μεθόδων. Το πλεονέκτη-
μα που παρέχεται από το συνδυασμό των δύο 
μεθόδων με την εύκαμπτη σιγμοειδοσκόπηση να 
έπεται του FOBT, πιθανά να διαφοροποιείται με 
την αντιστροφή της εν λόγω ακολουθίας. Η μελέ-
τη της Minnesota έδειξε ότι το FOBT παρουσίαζε 
μικρή ευαισθησία για τον καρκίνο του ορθού.24 Η 
αδυναμία όμως της μεθόδου διορθώθηκε, όταν 
τον έλεγχο με FOBT ακολούθησε εύκαμπτη σιγ-
μοειδοσκόπηση. Τούτο επιβεβαιώθηκε και από 
άλλες μελέτες.49,50 Θεωρητικά, η μέθοδος δεν πα-
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ρουσιάζει επιπλοκές. Ο αναφερόμενος δείκτης 
διάτρησης του εντέρου είναι 1 ανά 10.000–50.000 
εξετάσεις.51

Η ιστολογική εικόνα των πολυπόδων που απο-
καλύπτονται κατά την εύκαμπτη σιγμοειδοσκό-
πηση ίσως να έχει κάποια σημασία, διότι κατά 
καιρούς έχει εκφραστεί η άποψη ότι ασθενείς 
που εμφανίζουν μόνο υπερπλαστικούς πολύπο-
δες στο εγγύς παχύ έντερο παρουσιάζουν χα-
μηλό κίνδυνο να έχουν κάποιο νεόπλασμα στο 
απώτερο κόλον, συγκριτικά με άτομα στα οποία 
ανιχνεύονται αδενώματα στο εγγύς κόλον.52

4.3.2. Ολική κολοσκόπηση. Ο έλεγχος ολόκληρου 
του παχέος εντέρου με ενδοσκόπιση αποτελεί 
αναμφισβήτητα την εξέταση εκλογής για την 
ανεύρεση και την εξαίρεση νεοπλασιών του. Η 
ολική κολοσκόπηση έχει τη δυνατότητα να αυξά-
νει κατά πολύ τα πλεονεκτήματα της εύκαμπτης 
σιγμοειδοσκόπησης. Σήμερα, αποτελεί τη μέθοδο 
με τον υψηλότερο δείκτη ειδικότητας και ευαι-
σθησίας από αυτές που έχουμε στη διάθεσή μας 
για τον έλεγχο του παχέος εντέρου. Βέβαια, για 
να διενεργηθεί επαρκώς η εξέταση απαιτούνται 
μηχανικός καθαρισμός του εντέρου και καταστο-
λή.

Η κολοσκόπηση εισήχθη αρχικά ως μέθοδος μα-
ζικού πληθυσμιακού ελέγχου σε ενδιάμεσου κίν-
δυνου άτομα το 199721 και το 2000 προτάθηκε 
επίσημα, για πρώτη φορά, ως η εξέταση εκλογής 
για το μαζικό πληθυσμιακό έλεγχο του καρκίνου 
του παχέος εντέρου.53 δεν υπάρχει όμως άμεση 
βιβλιογραφική ένδειξη, η οποία να τεκμηριώνεται 
από ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες μελέτες, που 
να συνιστά την κολοσκόπηση ως μέθοδο μαζικού 
πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του πα-
χέος εντέρου και των πρόδρομων αυτού βλαβών. 
Υφίστανται βέβαια σημαντικές έμμεσες ενδείξεις 
ότι ο κολοσκοπικός έλεγχος είναι αποτελεσματι-
κός στη μείωση της θνητότητας από καρκίνο πα-
χέος εντέρου. Η National Polyp Study αναφέρει ότι 
για ασθενείς με πολύποδες που θα υποβληθούν 
σε αφαίρεση όλων των ορατών πολυπόδων, ο 
κίνδυνος καρκίνου παχέος εντέρου θα μειωθεί σε 
ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 76% και 90%.54

Μελέτη κόστους-αποτελεσματικότητας που 
δημοσιεύθηκε το 2002, έδειξε ότι η κολοσκόπηση 
δεν αποτελεί ούτε την πλέον αποτελεσματική ού-
τε την πλέον οικονομική μέθοδο ανίχνευσης νεο-

πλασματικών και προ-νεοπλασματικών βλαβών 
για το παχύ έντερο όσον αφορά στο μαζικό πλη-
θυσμιακό έλεγχο.55

Βέβαια τα ως άνω φαίνεται ότι αναιρούνται 
όσον αφορά στην επιτήρηση ασθενών με ήδη διε-
γνωσμένο καρκίνωμα ή αδένωμα παχέος εντέρου.

4.3.3. Νεότερες τεχνικές κολοσκόπησης. Ο καρκί-
νος του παχέος εντέρου παρουσιάζει, κατά κα-
νόνα, μια εξαιρετικά χαρακτηριστική εικόνα κατά 
τον ενδοσκοπικό έλεγχο. Βιοψίες που θα ληφθούν 
κατά την κολοσκόπηση ή εκταμέντες πολύποδες 
εύκολα θα επιβεβαιώσουν τη διάγνωση κακοήθει-
ας. Υπάρχει όμως και πιθανότητα η ανευρεθείσα 
μάζα να μην παρουσιάζει τυπική ενδοσκοπική ει-
κόνα. 

Στα πλαίσια της διαχείρισης της νόσου, η εφαρ-
μογή της χρωμοενδοσκόπησης (εικ. 2) και της 
ενδοσκόπησης υψηλής ευκρίνειας μελετήθηκαν 
ως μέθοδοι διαφοροποίησης των υπερπλαστι-
κών από τους αδενωματώδεις πολύποδες,56,57 με 
απώτερο στόχο να αυξηθεί ο δείκτης ανίχνευσης 
των επίπεδων αδενωμάτων και καρκίνων κατά 
τη διάρκεια μιας κολοσκόπησης,58 για να εξασφα-
λισθεί πλήρης εκτομή παθολογικού ιστού κατά 
τη διάρκεια ενδοσκοπικής βλεννογονεκτομής59 
και ίσως για να επιτευχθεί ταυτοποίηση των δυσ-
πλαστικών αλλοιώσεων σε ασθενείς με ιδιοπαθή 
φλεγμονώδη εντερικά νοσήματα.60

Παρά την ικανότητα να παρουσιάζει τις πολυ-
ποειδείς μάζες με κάθε λεπτομέρεια, η χρωμοεν-
δοσκόπηση δεν είναι σε θέση να επιτύχει σαφή 
διαχωρισμό μεταξύ αδενωματωδών και υπερπλα-
στικών πολυπόδων.59 Για το λόγο αυτό, η ως άνω 
τεχνική δεν εφαρμόζεται ευρέως στο δυτικό κό-
σμο. Η θέση της όμως σε περιπτώσεις ασθενών 
με χρόνια μη ενεργό ιδιοπαθή φλεγμονώδη πανκο-
λίτιδα έχει σαφώς τεκμηριωθεί, όσον αφορά στην 
ταυτοποίηση μικρών επίπεδων αδενωμάτων.60,61

Η φθοριοενδοσκόπηση δυνατόν να αποτελεί 
μια ακόμη εναλλακτική μέθοδο για την ανίχνευση 
δυσπλαστικών αλλοιώσεων σε ασθενείς με ελκώ-
δη κολίτιδα.62

Η συνεστιακή ενδοσκόπηση και η συνεστιακή 
laser ενδοσκόπηση με τη χρήση μικροσκοπίας 
(confocal laser microscopic endoscopy) έχουν προ-
καλέσει τα τελευταία χρόνια μεγάλη αίσθηση και 
πολλές ελπίδες στη διεθνή ιατρική κοινότητα.58 
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Σε	in	vivo εικόνες παρατηρήθηκαν, με ειδικό συνε-
στιακό μικροσκόπιο, νεοπλασματικές αλλοιώσεις 
παρόμοιες με αυτές που βλέπουμε σε ιστολογικά 
παρασκευάσματα με τη χρήση απλού μικροσκο-
πίου (εικ. 3). Σε αρκετές περιπτώσεις η διαγνω-
στική ακρίβεια της μεθόδου πλησίαζε το 99%. 
Πολλά αναμένονται και από την εφαρμογή της 
στην καθ’ ημέρα πράξη. Εναλλακτική μέθοδο των 
ως άνω αποτελεί η ενδομικροσκόπηση (εικ. 4). 

4.4. Βιολογικοί δείκτες 

Υπάρχει στις μέρες μας αυξημένο ενδιαφέρον 
αναφορικά με βιολογικούς δείκτες που να αφο-
ρούν στον καρκίνο του παχέος εντέρου και να 
σχετίζονται με την πρώιμη διάγνωση αυτού, την 
εκτίμηση της πιθανότητας ανάπτυξής του, κα-
θώς και την πρόγνωσή του. δύνανται να διακρι-
θούν σε βιολογικούς δείκτες που αφορούν στον 
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου και σε αυτούς που 
αφορούν στην πρώιμη ανίχνευσή του.

Οι βιολογικοί δείκτες πρώιμης ανίχνευσης καρ-
κίνου του παχέος εντέρου υποδηλώνουν την 
ύπαρξη της νόσου ή ότι η νόσος θα επισυμβεί με 
βεβαιότητα της τάξης του 100% εντός συγκεκρι-
μένου χρονικού διαστήματος.

δεδομένης της ορθότητας της ακολουθίας «από 
το αδένωμα στο καρκίνωμα», η οποία κατά γενική 
αποδοχή ισχύει για την πλειοψηφία των αδενο-
καρκινωμάτων του παχέος εντέρου, η τεχνολογία 
σήμερα μας παρέχει τη δυνατότητα να ανιχνεύ-
σουμε διάφορες αλλαγές στο γονιδιακό υλικό, 
που σχετίζονται άμεσα με τη νόσο. Γνωρίζουμε 
με ακρίβεια μεταλλάξεις και απώλεια της ετερο-
ζυγωτίας, που σχετίζονται με ογκογονίδια, όπως 
το K-ras, και διάφορα ογκοκατασταλτικά γονίδια, 
όπως τα p53, MCC, APC και DCC.63–67 Η τυροσι-
νική κινάση που παράγεται από το ογκογονίδι-
οpp60c-src έχει επίσης βρεθεί ότι ενεργοποιείται 
σε πρώιμα στάδια του καρκίνου.67

Πέρα από τους ως άνω βιολογικούς δείκτες 
που ανιχνεύονται στον ιστό, υπάρχει και μια σει-
ρά δεικτών που δύνανται να ανιχνευθούν στον 
ορό και φαντάζουν περισσότερο εύχρηστοι, εφό-
σον χρησιμοποιηθούν κάποτε στην καθ’ ημέρα 
κλινική πράξη. Επειδή όμως η πρόοδος στο συ-
γκεκριμένο τομέα είναι εξαιρετικά αργή και ακόμη 
δεν έχει περάσει στις κλινικές δοκιμές, ενδεικτικά 
θα γίνει αναφορά σε έναν εξ αυτών, τον TAG-72, 
ο οποίος ανιχνεύθηκε στο 86% των ασθενών με 
καρκίνο παχέος εντέρου.69

Εικόνα 2. Συμβατική ενδοσκόπηση (α) και χρωμοενδοσκόπηση (β). Η παθολογική κατάσταση αφορά πολυποειδές μόρφωμα σιγμοειδούς με μικρού βαθμού 
δυσπλαστικές αλλοιώσεις

βα
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5.  Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου 
(ΙΦΝΕ)

Στην κατηγορία των ΙΦΝΕ περιλαμβάνονται 
δύο κυρίως νοσολογικές οντότητες: η ελκώδης 
κολίτιδα και η νόσος του Crohn. Επιπροσθέτως, 
συμπεριλαμβάνονται και μια σειρά σπανιότερων 
μορφών φλεγμονωδών εντερικών νόσων, οι λεγό-

μενες «μικροσκοπικές κολίτιδες», όπου ανήκουν η 
λεμφοκυτταρκή και η κολλαγονώδης κολίτιδα, οι 
οποίες όμως δε θα μας απασχολήσουν στο παρόν 
κείμενο μια και δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία 
να τις εμπλέκουν στην παθογένεια του ΚΠΕ.

Είναι ευρέως γνωστό ότι ασθενείς με ΙΦΝΕ δια-
τρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΚΠΕ και ότι 
ο εν λόγω κίνδυνος βρίσκεται σε άμεση συνάρτη-
ση τόσο με την έκταση όσο και με τη διάρκεια της 
νόσου. Περισσότερα επιδημιολογικά δεδομένα 
υπάρχουν για τους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, 
πιθανώς διότι η νόσος είναι περισσότερο συχνή 
από τη νόσο του Crohn.

Έχει καταδειχθεί ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης ΚΠΕ 
είναι σημαντικά αυξημένος για ασθενείς με παν-
κολίτιδα ή εκτεταμένη κολίτιδα, καθώς και για 
ασθενείς με εκλώδη κολίτιδα και συνοδό σκληρυ-
ντική χολαγγειίτιδα. Οι τελευταίοι μάλιστα εμφα-
νίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο συγκριτικά με ασθενείς 
χωρίς χολαγγειακή συμμετοχή.70 Οι πάσχοντες 
από νόσο εκτεινόμενη έως τη δεξιά κολική καμπή 
ή και πέραν αυτής εμφανίζουν μεγαλύτερο κίν-
δυνο από αυτούς που εμφανίζουν νόσο έως και 
την περιοχή του εγκαρσίου. Παράλληλα, αναφέ-
ρεται ότι ο κίνδυνος ξεκινά 8–10 χρόνια από την 
πρώτη εμφάνιση της νόσου, ενώ η υπολογιζόμε-
νη επίπτωση για ανάπτυξη νεοπλασίας παχέος 
εντέρου κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10% μετά από 
20 χρόνια νοσηρότητας, και αυξάνει στο 12 έως 
15% για νοσηρότητα 30 ετών και άνω.71

H παρουσία φλεγμονής στον τελικό ειλεό πι-
θανά να αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύ-
νου ανάπτυξης ΚΠΕ σε ασθενείς με ελκώδη κο-
λίτιδα.72 Η ιστολογική βαρύτητα της φλεγμονής 
επίσης ενοχοποιείται ως παράγοντας κινδύνου 
ανάπτυξης ΚΠΕ.73 

Για ασθενείς με νόσο έως την αριστερά κολική 
καμπή, ο κίνδυνος ανάπτυξης ΚΠΕ εμφανίζεται 
15–20 έτη μετά τη διάγνωση αυτής, ενώ ασθενείς 
με ελκώδη ορθοσιγμοειδίτιδα και ελκώδη ορθίτι-
δα δε φαίνεται να εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο 
ανάπτυξης ΚΠΕ.74,75

Όσον αφορά σε ασθενείς με τη νόσο του Crohn, 
εικάζεται ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης ΚΠΕ είναι 
ανάλογος με αυτόν που διατρέχουν οι πάσχοντες 
από ελκώδη κολίτιδα, αλλά τα στοιχεία επί του 
παρόντος είναι αποσπασματικά και συνεπώς 

Εικόνα 3. Συμβατική (α) και συνεστιακή (β) ενδοσκόπηση. Η παθολογική 
κατάσταση αφορά πολυποειδές μόρφωμα κατιόντος με μικρού βαθμού δυσ-
πλαστικές αλλοιώσεις

β

α
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ελλιπή. Αναφέρεται ότι για άτομα με νόσο του 
Crohn ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης ΚΠΕ είναι 
2,5, ενώ για ασθενείς με νόσο του Crohn εντοπι-
σμένη μόνο στο παχύ έντερο ο σχετικός κίνδυνος 

αυξάνει σε 5,5. Επίσης, ο σχετικός κίνδυνος αυξά-
νει σημαντικά για άτομα στα οποία η νόσος δια-
γνώστηκε σε ηλικία προ των 30 ετών (RR=21).76 
Ο ρόλος της διάρκειας νοσηρότητας στη νόσο 
του Crohn φαίνεται πως είναι ανάλογος με αυτόν 
στην ελκώδη κολίτιδα.77

Όσον αφορά στο θέμα της παθογένεσης, φαί-
νεται ότι η ανάπτυξη ΚΠΕ επί εδάφους ΙΦΝΕ 
διαφοροποιείται από αυτή της ανάπτυξης σπο-
ραδικού ΚΠΕ, αλλά τα δεδομένα έως σήμερα δε 
δύνανται να θεωρηθούν επαρκή για εξαγωγή 
ασφαλών συμπερασμάτων. Επιδημιολογικά, μορ-
φολογικά και παθολογοανατομικά δεδομένα, αλ-
λά και διαφορές μεταλλάξεων στο ras ογκογονίδιο 
και το p53, συνηγορούν υπέρ αυτού.78

Χαρακτηριστικά του ΚΠΕ επί εδάφους ΙΦΝΕ 
είναι η εμφάνισή του κατά μέσο όρο 10 έτη νω-
ρίτερα από το σποραδικό ΚΠΕ, η δυσπλασία 
ως απότοκος μακροχρόνιας φλεγμονής, η οποία 
ανευρίσκεται και σε απομακρυσμένες θέσεις από 
την εστία του ΚΠΕ, και η κατά κανόνα πτωχή δια-
φοροποίηση του νεοπλάσματος. Η συχνότερη 
παρουσία σύγχρονων νεοπλασμάτων στο παχύ 
έντερο είναι κάτι ακόμη που χαρακτηρίζει τις πε-
ριπτώσεις ΚΠΕ επί εδάφους ΙΦΝΕ.

Εικόνα 4. Ενδομικροσκόπηση: φυσιολογικός βλεννογόνος (α), αδένωμα (β), 
καρκίνωμα (γ) 

βα

γ
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6. Συννοσηρότητα και ΚΠΕ

6.1.  Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) και αντίσταση 
στην ινσουλίνη 

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ασθενείς με 
Σδ διατρέχουν κατά 30% πιο αυξημένο κίνδυνο 
ανάπτυξης ΚΠΕ απ’ ό,τι ο γενικός πληθυσμός,79 
πιθανώς λόγω αυξημένων επιπέδων ινσουλίνης 
ορού, η οποία δρα ως αυξητικός παράγοντας για 
τα επιθηλιακά κύτταρα του παχέος εντέρου. Η 
χρόνια αγωγή με ινσουλίνη αυξάνει τον κίνδυνο 
ανάπτυξης ΚΠΕ κατά 2,1 μετά από ένα έτος χο-
ρήγησης αυτής.80

6.2. Παχυσαρκία

Έχει καταδειχθεί ότι παχύσαρκα άτομα διατρέ-
χουν κατά 1,5 φορά πιο αυξημένο κίνδυνο ανά-
πτυξης ΚΠΕ σε σχέση με άτομα με φυσιολογικό 
δείκτη μάζας σώματος.81

6.3. Χολοκυστεκτομή

Πιθανολογείται μικρή επιβάρυνση για ΚΠΕ στο 
δεξιό τμήμα του παχέος εντέρου για ασθενείς 
που έχουν υποβληθεί σε χολοκυστεκτομή.82

6.4. Mεγαλακρία

δεδομένου ότι σε ασθενείς με μεγαλακρία ανευ-
ρίσκονται συχνότερα αδενωματώδεις πολύποδες 
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, εξάγεται το συ-
μπέρασμα ότι οι ασθενείς αυτοί διατρέχουν και 
πιο αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΚΠΕ.83

6.5. Ακτινοθεραπεία πυέλου

Συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 
ΚΠΕ μετά την πάροδο δεκαετίας.84

6.6. Ουρητηροστομία

Υφίσταται συσχετισμός μεταξύ της δημιουργίας 
ουρητηροστομίας και ανάπτυξης ΚΠΕ, και μάλιστα 
σε περιοχές του εντέρου πλησίον της στομίας.85

Âéâëéïãñáößá

1.  Jemal A, Siegel R, Ward E et al. Cancer statistics. CA	Cancer	J	
Clin 2008, 58:71–96

2.  Senar S. Disease without borders. CA	Cancer	J	Clin 2005, 
55:7–9

3.  Giardiello FM, Welsh SB, Hamilton SR et al. Increased risk 
of cancer in Peutz-Jeghers syndrome. N	Engl	 J	Med 1987, 
316:1511–1514

4.  Petersen G, Slack J, Nakamura Y. Screening guidelines and 
premorbid diagnosis of familial adenomatous polyposis link-
age. Gastroenterology 1991, 100:1658–1664

5.  Boland CR, Thibodeau SN, Hamilton SR et al. A national can-
cer institute workshop on microsatelite instability for cancer 
detection and familial predisposition: development of interna-
tional criteria for the determination of microsatelite instability 
colorectal cancer. Cancer	Res 1998, 58:5248–5257

6.  Bonis PA, Trikalinos TA, Chung M et al. Hereditary nonpolypo-
sis colorectal cancer:diagnostic strategies and their implica-
tions. Εvid	Rep	Technol	Assess 2007, 150:1–180

7.  Lynch HT, Lynch PM, Lanspa SJ et al. Review of the lynch 
syndrome: history, molecular genetics, screening, differential 
diagnosis, and medicolegal ramifications. Clin	Genet 2009, 
76:1–18

8.  Herráiz M, Muñoz-Navas M. Recognition and management of 
hereditary colorectal cancer syndromes. Rev	Esp	Enferm	Dig	
2009, 101:125–32

9.  Chow E, Lipton L, Lynch E et al. Hyperplastic polyposis syn-
drome: phenotypic presentation and the role of MBD4 and 
MYH. Gastroenterology 2006, 131:30–39

10.  Cronkhite LWJr, Canada WJ. Generalized gastrointestinal 
polyposis: an unusual syndrome of polyposis, pigmentation, 

alopecia and onychodrophia. N	Engl	J	Med 1955, 252:1011–
1015

11.  Jacoby RF, Marshall DJ, Kailas S et al. Genetic instability asso-
ciated with adenoma to carcinoma progression in hereditary 
nonpolyposis colon cancer. Gastroenterology 1995, 109:73–
82

12.  East JE, Saunders BP, Jass JR. Sporadic and syndromic hyper-
plastic polyps and serrated adenomas of the colon: classifica-
tion, molecular genetics, natural history, and clinical manage-
ment.	Gastroenterol	Clin	North	Am	2008, 37:25–46

13.  Kim EC, Lance P. Colorectal polyps and their relationship to 
cancer. Gastroenterol Clin	North	Am 1997, 26:1–17

14.  Granqvist S. Distribution of polyps in the large bowel in rela-
tion to age: A colonoscopic study.	Scand	J	Gastroenterol	1981, 
16:1025–1031

15.  Ponz de Leon M, Antonioli A, Ascari A et al. Incidence and 
familial occurrence of colorectal cancer and polyps in a health-
care district of northern Italy. Cancer 1987, 60:2848–2859

16.  Stryker SJ, Wolff BG, Culp CE et al. Natural history of untreated 
colonic polyps. Gastroenterology 1987, 93:1009–1013

17.  Eide TJ. Risk of colorectal cancer in adenoma-bearing individu-
als within a defined population. Int	J	Cancer 1986, 38:173–
176

18.  Williams CB, Bedenne L. Management of colorectal polyps:
Is all the effort worthwhile? J	Gastroenterol	Hepatol 1990, 
1(Suppl 1):144–165

19.  Muto T, Bussey HJR, Morson BC. The evolution of cancer of 
the colon and rectum. Cancer 1975, 36:2551–2570

20.  O’Brien MJ, Winawer SJ, Zauber AG et al. The National Polyp 
Study: Patient and polyp characteristics associated with high–



ΙΑΤΡΙΚΗ 98, 2010 ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ 291

grade dysplasia in colorectal adenomas. Gastroenterology 
1990, 98:371–379

21.  Winawer SJ, Fletcher RH, Miller L et al. Colorectal cancer 
screening: Clinical guidelines and rationale. Gastroenterology 
1997, 112:594–642

22.  Smith RA, von Eschenbach AC, Wender R et al. American 
Cancer Society guidelines for the early detection of cancer:
Update of early detection guidelines for prostate, colorectal, 
and endometrial cancers. CA	Cancer	J	Clin	2001, 51:38–75

23.  Mandel JS, Bond JH, Church TR et al. Reducing mortality from 
colorectal cancer by screening for fecal occult blood. N	Engl	J	
Med	1993, 328:1365–1371

24.  Mandel JS, Church TR, Ederer F et al. Colorectal cancer mor-
tality: The effectiveness of biennial screening for fecal occult 
blood. J	Natl	Cancer	Inst 1999, 91:434–437

25.  Hardcastle JD, Chamberlain JO, Robinson MRE et al. 
Randomized controlled trial of fecal occult blood screening 
for colorectal cancer. Lancet 1996, 348:1472–1477

26.  Lang CA, Ransohoff DF. Fecal occult blood screening for 
colorectal cancer: Is mortality reduced by change selection 
for screening colonoscopy? JAMA 1994, 271:1011–1013

27.  Selby JV, Friedman GD, Quesenberry CP et al. Effect of fecal 
occult blood testing on mortality from colorectal cancer: A 
case-control study. Ann	Intern	Med 1993, 118:1–6

28.  Wahrendorf J, Robra BP, Wiebelt H et al. Effectiveness of color-
ectal cancer screening: Results from a population-based case-
control evaluation in Saarland, Germany. Eur	J	Cancer	Prev 
1993, 2:221–227

29.  Keewenter J, Engaras B, Haglind E et al. Value of retesting 
subjects with a positive Hemmocult in screening for colorectal 
cancer. Br	J	Surg 1990, 77:1349–1354

30.  Kronborg O, Fenger C, Olsen J et al. Randomized study of 
screening for colorectal cancer with faecal occult blood test. 
Lancet 1996, 348:1467–1471

31.  Winawer SJ, Stewart ET, Zauber AG et al. A comparison of 
colonoscopy and double-contrast barium enema for surveil-
lance after polypactomy. N	Engl	J	Med 2000, 342:1766–1772

32.  Mandel JS, Church TR, Ederer F et al. The effect of fecal occult-
blood screening on the incidence of colorectal cancer. N	Engl	
J	Med 2000, 343:1603–1607

33.  Lieberman DA. Cost-effectiveness model for colon cancer 
screening. Gastroenterology 1995, 109:1781–1790

34.  van Rossum IG, van Rijn AF, Labeij RJ et al. Random compari-
son of guaiac and immunochemical fecal occult blood tests for 
colorectal cancer in a screening population. Gastroenterology 
2008, 135:82–90

35.  Ahiquist DA, Skoletsky JE, Boynton KA et al. Colorectal cancer 
screening by detection of altered human DNA in stool: fea-
sibility of a multitarget assay panel. Gastroenterology 2000, 
119:1219–1227

36.  Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH et al. Fecal DNA 
versus fecal occult blood for colorectal-cancer screening in an 
average-risk population. N	Engl	J	Med 2004, 351:2704–2714

37.  Woolf SH. A smarter strategy? Reflections on fecal DNA screen-
ing for colorectal cancer.	N	Engl	J	Med 2004, 351:2755–2758

38.  Leinicke JL, Dodds WJ, Hogan WJ et al. A comparison of colon-
oscopy and roentgenography for detecting polypoid lesions of 
the colon. Gastrointest	Radiol 1977, 25:125–128

39.  Pickhardt PJ, Choi JR, Hwang I et al. Computed tomograph-
ic virtual colonoscopy to screen for colorectal neoplasia in 
asymptomatic adults. N	Engl	J	Med	2003, 349:2191–2200

40.  Pickhardt PJ, Nugent PA, Mysliwiec PA et al. Location of adeno-
mas missed by optical colonoscopy. Ann	Intern	Med 2004, 
141:352–359

41.  Halligan S, Atkin W. Unbiased studies are needed before virtu-
al colonoscopy can be dismissed. Lancet 2005, 365:275–276

42.  Van Dam J, Cotton P, Johnson CD et al. AGA future trends 
report: CT colonography. Gastroenterology 2004, 127:970–
984

43.  Luboldt W, Bauerfeind P, Wildermuth S et al. Colonic masses 
detection with MR colonoscopy. Radiology 2000, 216:383–
388

44.  Kim DH, Pickhardt PJ, Taylor AJ et al. CT colonography in 
colorectal cancer screening: virtual or real ? N	Engl	J	Med 2007, 
357:1403–1412

45.  Thiis-Evensen E, Hoff GS, Sauar J et al. Population-based sur-
veillance by colonoscopy: Effect on the incidence of colorectal 
cancer. Telemark Polyp Study I. Scand	J	Gastroenterol	1999, 
34:414–420

46.  Atkin WS, Hart A, Edwards R et al. Uptake, yield of neoplasia, 
and adverse effects of flexible sigmoidoscopy screening. Gut 
1998, 42:560–565

47.  Gohagan JK, Prorok PC, Hayes RB et al. The Prostate, lung, 
colorectal and ovarian PLCO. Cancer screening trial of the 
national cancer institute: History, organization, and status. 
Control	Clin	Trials	2000, 212:251S–252S 

48.  Berry DP, Clarke P, Hardcastle JD et al. Randomized trial pf 
the addition of flexible sigmoidoscopy to fecal occult blood 
testing for colorectal neoplasia population screening. Br	J	Surg	
1997, 84:1274–1276

49.  Rasmussen M, Kronborg O, Fenger C et al. Possible advantag-
es and drawbacks of adding flexible sigmoidoscopy to hemoc-
cult-II in screening for colorectal cancer: a randomized study. 
Scand	J	Gastroenterol	1999, 34:73–78

50.  Levin TR, Palitz AM. Flexible sigmoidoscopy. An important 
screening option for average-risk individuals. Gastrointest	
Endosc	Clin	N	Am	2002, 12:23–40

51.  Lieberman D. Endoscopic screening for colorectal cancer 
Gastroenterol Clin	North	Am 1997, 26:71–83

52.  Rex DK, Johnson DA, Lieberman DA et al. Colorectal can-
cer prevention 2000: Screening recommendations of the 
American College of Gastroenterology. Am	J	Gastroenterol	
2000, 95:868–877

53.  Winawer SJ, Zauber AG, Ho MH et al. Prevention of colorectal 
cancer by colonoscopic polypectomy. N	Engl	J	Med 1993, 329: 
1977–1981

54.  Pignone M, Saha S, Hoerger T et al. Cost-effectiveness anal-
yses of colorectal screening: a systematic review for the 
US Preventive Services Task Force. Ann	Intern	Med 2002, 
137:96–104

55.  Eisen GM, Kim Y, Fleischer DE et al. High-resolution chro-
moendoscopy for classifying colonic polyps: a multicenter 
study. Gastrointest	Endosc 2002, 55:687–694

56.  Kanamori T, Itoh M, Yoshimi N. Pressure dye-spray: a sim-
ple and reliable method for differentiating adenomas from 
hyperplastic polyps in the colon. Gastrointest	Endosc 2002, 
55:695–700



292 A. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ και συν ΙΑΤΡΙΚΗ 98, 2010

57.  Kiesslich R, Brug J, Vieth M et al. Confocal laser endoscopy for 
diagnosing intraepithelial neoplasias and colorectal cancer	in	
vivo. Gastroenterology 2004, 127:706–713

58.  Hurlstone DP, Cross SS, Adam I et al. Efficacy of high magni-
fication chromoendoscopic colonoscopy for the diagnosis of 
neoplasia in the flat and depressed lesions of the colorectum: 
a prospective analysis. Gut 2004, 53:284–290

59.  Hommes DW, van Deventer SJ. Endoscopy in inflammatory 
bowel diseases. Gastroenterology 2004, 126:1561–1573

60.  Eaden JA, Mayberry JF. Guidelines for screening and surveil-
lance of asymptomatic colorectal cancer in patients with 
inflammatory bowel disease. Gut 2002, 51(Suppl 5):V10–
V12

61.  Messmann H, Endlicher E, Freunek G et al. Fluorescence 
endoscopy for the detection of low and high grade dysplasia 
in ulcerative colitis using systemic or local 5-aminolaevulinic 
acid sensitization. Gut 2003, 52:1003–1007 

62.  Bos JL, Fearon ER, Hamilton SR et al. Prevalence of ras gene 
mutation in human colorectal cancers. Nature 1987, 327:293–
297

63.  Laurent-Puig P, Agostini J, Maley K. Colorectal	oncogenesis	
Bull	Cancer, 2010, 97:1311–1321

64.  Tejpar S, Bertagnolli M, Bosman F et al. Prognostic and predic-
tive biomarkers in resected colon cancer: current status and 
future perspectives for integrating genomics into biomarker 
discovery. Ongologist 2010, 15:390–404

65.  Jasperson KW, Tuohy TM, Neklason DW et al. Hereditary 
and familial colon cancer. Gastroenterology 2010, 138:2044–
2058

66.  Lièvre A, Blons H, Laurent-Puig P. Oncogenic mutations as 
predictive factors in colorectal cancer. Oncogene 2010, 
29:3033–3043

67.  Winder T, Lenz HJ. Molecular predictive and prognostic mark-
ers in colon cancer. Cancer	Treat	Rev 2010, 36:550–556

68.  Petersen BM Jr, Bass BL, Bates HR et al. Use of the radiolabeled 
murine monoclonal antibody, 111In-CYT-103, in the manage-
ment of colon cancer. Am	J	Surg	1993, 165:137–142

69.  Robertson DJ, Baron JA. Polyps and polyposis. In: Hawkey CJ, 
Bosch J (eds) From	the	“Clinical	gastroenterology	and	hepatol-
ogy”. Weinstein WM, Elsevier Mosby 2005, 60:415–420

70.  Velayos FS, Loftus EV, Jess T et al. Predictive and protective 
factors associated with colorectal cancer in ulcerative colitis: a 
case control study. Gastroenterology 2006, 130:1941–1949

71.  Lennard-Jones JE, Melville DM, Morson BC et al. Precancer 
and cancer in extensive ulcerative colitis: findings among 401 
patients over 22 years. Gut 1990, 31:800–806

72.  Winther KV, Jess T, Langholz E et al. Long-term risk of cancer 
in ulcerative colitis: a population-based cohort study from 
Copenhagen Country. Clin	Gastroenterolo	Hepatol 2004, 
2:1088–1095

73.  Rutter M, Saunders B, Wilkinson K et al. Severity of inflam-
mation is a risk for colorectal neoplasia in ulcerative colitis. 
Gastroenterology 2004, 126:451–459

74.  Greenstein AJ, Sachar DB, Smith H et al. Cancer in univer-
sal and left-sided ulcerative colitis: Factors determining risk. 
Gastroenterology 1979, 77:290–294

75.  Nugent FW, Haggitt RC, Gilpin PA. Cancer surveillance in 
ulcerative colitis. Gastroenterology 1991, 101:1457–1458

76.  Ekbom A, Helmick C, Zack M et al. Increased risk of large-
bowel cancer in Crohn’s disease with colonic involvement. 
Lancet 1990, 336:357–359

77.  Choi PM, Zeling MP. Similarity of colorectal cancer in Crohn’s 
disease and ulcerative colitis: implications for carcinogenesis 
and prevention. Gut 1994, 35:950–954

78.  Burmer GC, Rabinovitch PS, Haggitt RC et al. Neoplastic pro-
gression in ulcerative colitis: histology, DNA content and loss 
of a p53 allele. Gastroenterology 1992, 103:1602–1610

79.  Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Diabetes mellitus and risk of 
colorectal cancer: a meta-analysis. J	Natl	Cancer	Inst 2005, 
97:1679–1687

80.  Yang YX, Hennessy S, Lewis JD. Insulin therapy and color-
ectal cancer risk among type 2 diabetes mellitus patients. 
Gastroenterology 2004, 127:1044–1050

81.  Ning Y, Wang L, Giovannucci EL. A quantitative analysis of 
body mass index and colorectal cancer: findings from 56 
observational studies. Obes	Rev 2010, 11:19–30

82.  Lagergren J, Ye W, Ekbom A. Intestinal cancer after cholocys-
tectomy: is bile involved in carcinogenesis? Gastroenterology 
2001, 121:542–547

83.  Delhougne B, Deneux C, Abs R et al. The prevalence of colonic 
polyps in acromegaly: a colonoscopic and pathological study 
in 103 patients. J	Clin	Endocrinol	Metab1995, 81:3223–3226

84.  Sandler RS, Sandler DP. Radiation-induced cancers of the 
colon and rectum:assessing the risk. Gastroenterology 1983, 
84:51–57

85.  Stewart M, Macrae FA, Williams CB. Neoplasia and ureter-
osigmoidostomy: a colonoscopy survey.	Br	J	Surg 1982, 69: 
414–416

Υποβλήθηκε	22.09.2010	
Εγκρίθηκε	28.10.2010



ÉíïðïëõêõóôéêÜ íïóÞìáôá 
Þðáôïò

Π. Μαυρογιάννη,1 Δ. Δημητρουλόπουλος,2 
Μ. Τελάκης1

1Γαστρεντερολόγος, 2Γαστρεντερολογική Κλινική 
ΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Τα ινοπολυκυστικά νοσήματα του 
ήπατος περιλαμβάνουν τη συγγενή ηπατική ίνω
ση, την αυτοσωματική επικρατούσα πολυκυστι
κή νόσο ήπατος (νόσος ενηλίκων), το αμάρτω
μα χοληφόρων (σύμπλεγμα Von  Meyenburg), 
τη νόσο Caroli και τις κύστεις του χοληδόχου 
πόρου. Αποτελούν σπάνια, καλοήθη νοσήματα 
ήπατος και χοληφόρων σε συνδυασμό με άλλοτε 
άλλη νεφρική συμμετοχή και μεταξύ τους αλληλο
επικάλυψη. Ενδιαφέρον αποτελεί η κοινή παθο
φυσιολογία τους που αφορά σε ανώμαλη εξέλιξη 
κατά την εμβρυογένεση των χοληφόρων πόρων. 
Ωστόσο, το κλινικό ενδιαφέρον των νοσημάτων 
αυτών έγκειται στην ποικιλομορφία των κλινι
κών τους εκδηλώσεων, που σε συνδυασμό με τη 
σπανιότητά τους συχνά καθιστά δυσχερή τη δια
φοροδιαγνωστική προσέγγιση. Η επιλογή κατάλ
ληλων απεικονιστικών μεθόδων συχνά παρέχει 
παθογνωμονικά σημεία επαρκή για τη διάγνωση. 
Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται  κατευθυνόμε
νη βιοψία ήπατος.
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ABSTRACT  Fibropolycystic liver disease includes 
congenital hepatic fibrosis, autosomal domi
nant polycystic liver disease, biliary hamartomas 
(Von Meyenburg complex), Caroli’s disease and 
choledochal cysts. They constitute rare, benign 
hepatobiliary diseases that often present in a vari
ety of combinations with each other and variable 
renal involvement. All of these diseases are the re
sult of ductal plate malformation during embryo
genesis. However, special interest lies in the diversity 
of their clinical appearance which in combination 
with their rarity often perplexes the differential diag
nostic approach. Usually, the choice of the appro
priate imaging methods provides specific findings 
sufficient for the diagnosis. In special cases image
guided liver biopsy is required. 
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1. Εισαγωγή

Τα ινοπολυκυστικά νοσήματα του ήπατος περι-
λαμβάνουν συγγενή νοσήματα ήπατος και χολη-
φόρων με κοινή παθοφυσιολογία που αφορά σε 
ανώμαλη ανάπτυξη κατά την εμβρυογένεση των 
χοληφόρων πόρων.1,2 Συνήθως συνδυάζονται 
μεταξύ τους και παρουσιάζουν άλλοτε άλλου 
βαθμού νεφρική συμμετοχή. Περιλαμβάνουν τη 
συγγενή ηπατική ίνωση, την αυτοσωμική επικρα-
τούσα πολυκυστική νόσο του ήπατος (νόσος ενη-
λίκων), τα αμαρτώματα (μικροαμαρτώματα) των 
χοληφόρων (σύμπλεγμα Von Meyenburg), τη νόσο 
Caroli και τις κύστεις του χοληδόχου πόρου.2,3

Τα ινοπολυκυστικά νοσήματα ήπατος μπορεί 
να διαδράμουν ασυμπτωματικά και να αποτε-
λούν τυχαίο απεικονιστικό εύρημα, να εκδηλώνο-
νται με χολαγγειακές κρίσεις, πυλαία υπέρταση, 
αιμορραγία πεπτικού, λοιμώξεις ή να υποδύονται 
χωροκατακτητικές μάζες.4,5

Η διάγνωση τίθεται με απεικονιστικές μεθόδους 
(U/S, CT, MRI, MRCP, ERCP, PTC) ή, επί διαφορο-
διαγνωστικού προβλήματος, με κατευθυνόμενη 
βιοψία ήπατος.5

2. Παθοφυσιολογία 

Εμβρυολογικά, τα χοληφόρα αγγεία προέρχονται 
από την εκφύλιση και αναδόμηση του χολαγγεια-
κού δίσκου (ductal plate) που περιβάλλει τους κλά-
δους της πυλαίας φλέβας. Ο χολαγγειακός δίσκος 
αναπτύσσεται κατά την 8η εμβρυϊκή εβδομάδα 
ως συμπαγές, μονόστιβο, κυλινδρικό, κυτταρικό 
υπόστρωμα γύρω από τους κλάδους της πυλαίας, 
το οποίο διπλασιάζεται και σταδιακά από τη 12η 
εμβρυϊκή εβδομάδα υπόκειται σε εκφύλιση, απο-
δόμηση και περιέλιξη, δίνοντας γένεση στην τελική 
μορφή των χοληφόρων6,7 (εικ. 1).

διαταραχή της εμβρυογένεσης των χοληφό-
ρων σε οποιοδήποτε στάδιο κατά την ανωτέρω 
διαδικασία και σε άλλοτε άλλη έκταση δημιουρ-
γεί τα αντίστοιχα ινοπολυκυστικά νοσήματα του 
ήπατος. Έτσι, η συγγενής ηπατική ίνωση και τα 
αμαρτώματα των χοληφόρων αποτελούν την έκ-
φραση διαταραχής σε επίπεδο μικρών μεσολό-
βιων πόρων, η πολυκυστική νόσος του ήπατος 
σχετίζεται με βλάβη στο επίπεδο των ενδοηπα-

Εικόνα 1. Εμβρυογένεση χοληφόρων πόρων: α, β, γ: Εμβρυογένεση φυσιολο-
γικών χοληφόρων πόρων μετά από εκφύλιση, αποδόμηση και περιέλιξη του 
πρωτογενούς πόρου. δ: Ανωμαλία κατά τη διαδικασία εμβρυογένεσης των 
χοληφόρων πόρων οδηγεί σε εμφάνιση ινοπολυκυστικής νόσου7

τικών χοληφόρων μέσου μεγέθους, η νόσος Caroli 
αφορά στα μεγάλα ενδοηπατικά χοληφόρα και οι 
κύστεις του χοληδόχου πόρου στα εξωηπατικά 
χοληφόρα αγγεία.

Η κοινή καταβολή των νοσημάτων αυτών εξηγεί 
το υψηλό ποσοστό αλληλοεπικάλυψής τους.5,6

3. Συγγενής ηπατική ίνωση 

Η συγγενής ηπατική ίνωση εκδηλώνεται από 
την παιδική ηλικία μέχρι την 5η–6η δεκαετία της 
ζωής, συνήθως όμως αφορά σε άτομα εφηβικής 
ηλικίας. Χαρακτηρίζεται από περιπυλαία ίνωση 
και ακανόνιστου σχήματος μικρούς μεσολόβιους 
πόρους.8 Συχνά συνυπάρχουν αμαρτώματα χο-
ληφόρων, νόσος Caroli και πολυκυστική νόσος νε-
φρών, ενώ όταν προεξάρχουν οι εκδηλώσεις από 
τους νεφρούς, αποτελεί έκφραση της αυτοσωμα-
τικής υπολειπόμενης πολυκυστικής νόσου.9 Είναι 
νόσος προοδευτικά εξελισσόμενη και μεταπίπτει 
σε κίρρωση.

Κλινικά, εκδηλώνεται με την εικόνα πυλαίας 
υπέρτασης, εμφανίζοντας σπληνομεγαλία, κιρ-
σούς οισοφάγου και σε προχωρημένη νόσο αι-
μορραγία ανωτέρου πεπτικού.10

Ο απεικονιστικός έλεγχος καταδεικνύει χαρα-
κτηριστική μορφολογική εικόνα με ατροφία του 
δεξιού λοβού, υπερτροφία του αριστερού πλα-
γίου τμήματος του ήπατος και του κερκοφόρου 
λοβού, φυσιολογικό ή και αυξημένο μέσο τμήμα 
ήπατος, ευμεγέθεις αναγεννητικούς όζους και διά-
ταση της ηπατικής αρτηρίας, καθώς και τα συνο-
δά συγγενή νοσήματα (αμαρτώματα χοληφόρων, 

α β γ δ
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νόσος Caroli, πολυκυστική νόσος νεφρών) που 
μπορεί να συνυπάρχουν9,10 (εικόνες 2, 3).

Η βιοψία ήπατος καταδεικνύει ιστολογικά ευ-
ρέα διαφράγματα ινώδους ιστού μεταξύ ανωμά-
λου σχήματος νησίδων φυσιολογικού ηπατικού 
παρεγχύματος. 

4.  Αυτοσωματική επικρατούσα πολυκυστική 
νόσος ήπατος (νόσος ενηλίκων)

Η νόσος μεταβιβάζεται κατά τον επικρατή 
αυτοσωματικό τύπο, σε αντίθεση με τη νόσο 
της παιδικής ηλικίας που μεταβιβάζεται με τον 
υπολειπόμενο τύπο και στην οποία προεξάρχει 
η νεφρική συμμετοχή. Είναι αποτέλεσμα προ-
οδευτικής διάτασης ανώμαλων πόρων σε έδαφος 
αμαρτωμάτων χοληφόρων, χωρίς επικοινωνία 
με το υπόλοιπο χοληφόρο δένδρο. Συχνά, συνυ-
πάρχουν διάταση ενδο- και εξωηπατικών χολη-
φόρων, ασβεστοποιημένες κύστεις ήπατος και 
νεφρικές κύστεις11 (εικόνες 4, 5).

Κλινικά, η νόσος εκφράζεται από προεξάρχου-
σα ηπατομεγαλία, με κοιλιακή διάταση, κοιλιακό 

Εικόνα 2. Συγγενής ηπατική ίνωση. CT με ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού.10 
Ηπατομεγαλία, με διάταση του ΑΡ πλάγιου (LS) και του μέσου (MS) τμήματος 
του ήπατος, με συνοδό σπληνομεγαλία (S)

Εικόνα 3. Συγγενής ηπατική ίνωση. CT με ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφι-
κού.10 δυσμορφία ήπατος με υπερτροφία του πλάγιου τμήματος του ήπα-
τος. Συνοδά  αμαρτώματα χοληφόρων ( μαύρα βέλη ) και ευμεγέθεις κύστεις 
αριστερού νεφρού (λευκά βέλη)

Εικόνα 4. Πολυκυστική νόσος ήπατος. CT με ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφι-
κού.3 Πολλαπλές κύστεις ήπατος και νεφρών (αιχμές βελών) που δεν προσ-
λαμβάνουν σκιαγραφικό

Εικόνα 5. Πολυκυστική νόσος ήπατος. Ιστολογικό παρασκεύασμα μετά ηπα-
τεκτομή3
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άλγος και δύσπνοια. Το ήπαρ μπορεί να είναι ψη-
λαφητό έως την πύελο. Ο ίκτερος είναι ασυνήθης 
και η πυλαία υπέρταση σπάνια. Η νόσος μπορεί 
να επιπλακεί από λοιμώξεις, αιμορραγία, σύν-
θλιψη ή ρήξη των κύστεων και σπάνια κακοήθη 
εξαλλαγή. Σε κάποιες περιπτώσεις διάχυτης πο-
λυκυστικής νόσου με χολόσταση και εκσεσημα-
σμένη ηπατομεγαλία απαιτείται μεταμόσχευση 
ήπατος για ανακούφιση από τα συμπτώματα, με 
ή χωρίς μεταμόσχευση νεφρού.5,11

5.  Αμαρτώματα χοληφόρων 
(σύμπλεγμα Von Meyenburg)

Τα αμαρτώματα (μικροαμαρτώματα) χολη-
φόρων αποτελούνται από πολυάριθμες, ενίοτε 
διατεταμένες, χολαγγειακές δομές μέσα σε πυ-
κνό ινώδες στρώμα. Η συχνότητά τους ποικίλλει 
από 0,7% ως τυχαίο εύρημα σε απεικονιστικό 
έλεγχο, έως 3% ως εύρημα σε νεκροτομικό υλικό. 
Παρουσιάζουν ομοιομορφία και έχουν συνήθως 
μέγεθος 2–15 mm.12 διαδράμουν ασυμπτωματι-
κά και συχνά χρήζουν διαφορικής διάγνωσης από 
μεταστάσεις και απλές κύστεις ήπατος.3

Παρουσιάζουν χαρακτηριστική μορφολογία 
κατά τον απεικονιστικό έλεγχο. Έτσι, στο υπε-
ρηχογράφημα κοιλίας εμφανίζονται ως πολλα-
πλές, ομοιόμορφες, διάσπαρτες, υποηχογενείς 
εστίες ήπατος, στη δε αξονική τομογραφία ως 
υπόπυκνες εστίες που δεν προσλαμβάνουν σκια-
γραφικό, αν και έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία 

περιφερική πρόσληψη.13 Τα αμαρτώματα χολη-
φόρων στο μαγνητικό συντονισμό παρουσιάζουν 
χαμηλής έντασης σήμα στην Τ1 ακολουθία και 
υψηλής έντασης σήμα στην Τ2. Κατά την MRCP 
διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει επικοινωνία με το 
χοληφόρο δένδρο (εικ. 6α,β). Στις περιπτώσεις 
που υπάρχει διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα η 
διάγνωση τίθεται με βιοψία ήπατος.14

6. Νόσος Caroli

H νόσος Caroli είναι αποτέλεσμα πολυεστιακής 
διάτασης των μεγάλων ενδοηπατικών χοληφό-
ρων, με διατήρηση της επικοινωνίας με το χο-
ληφόρο δένδρο. Μεταβιβάζεται κατά τον αυτο-
σωματικό τύπο. Όταν συνδυάζεται με συγγενή 
ηπατική νόσο καλείται σύνδρομο Caroli.15

Η νόσος εκδηλώνεται με χολόσταση και επι-
πλέκεται από χολαγγειακές κρίσεις, ίκτερο σε 
περίπτωση απόφραξης του χοληδόχου πόρου, 
αποστήματα ήπατος, δευτεροπαθή χολική κίρ-
ρωση και κακοήθεια (πιο συχνά χολαγγειοκαρκί-
νωμα) σε ποσοστό 7%.16 Η διαφορική διάγνωση 
περιλαμβάνει την πυογόνο χολαγγειίτιδα και την 
πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα.

Κατά τον απεικονιστικό έλεγχο με αξονική τομο-
γραφία και μαγνητικό συντονισμό, καταδεικνύο-
νται ανευρυσματικές ή σακοειδείς κυστικές διατά-
σεις ενδοηπατικών χοληφόρων μεγέθους >5 cm 
με λίθους και χολική λάσπη.16,17 Παθογνωμονικό 
σημείο αποτελεί το “central dot sign”, το οποίο 

Εικόνα 6. Αμαρτώματα χοληφόρων. MRI T2 ακολουθία (α) και MRCP (β). Πολλαπλές, ομοιόμορφες, μικρές κυστικές αλλοιώσεις ήπατος που καταλαμβάνουν 
σχεδόν όλο το ηπατικό παρέγχυμα

α β
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δημιουργείται από δέσμη αγγειακών σχηματισμών 
εντός των κύστεων και αντιστοιχεί σε κλάδο της 
πυλαίας που διεισδύει εντός της κύστης18 (εικ. 7). 
Η χολαγγειογραφία (MRCP-ERCP-PTC) επίσης κα-
ταδεικνύει διατάσεις χοληφόρων με περιεχόμενο 
και επιβεβαιώνει την ύπαρξη επικοινωνίας των 
κύστεων με τα χοληφόρα (εικ. 8).

7. Κύστεις χοληδόχου πόρου

Οι κύστεις χοληδόχου πόρου ή χοληδοχοκήλες 
αποτελούν κυστικές ή ανευρυσματικές διατάσεις 
του χοληδόχου πόρου. Συνήθως είναι ευμεγέθεις 
και η περιεχόμενη χολή μπορεί να φτάνει τα 5–10 
L. Οι κύστεις του χοληδόχου πόρου αποτελούν το 
1% των καλοήθων παθήσεων των χοληφόρων. Το 
60% από αυτές διαγιγνώσκονται μετεγχειρητικά 
και το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε επεμβά-
σεις παιδοχειρουργικής με ασθενείς μικρότερους 
των 10 ετών.19

Η ταξινόμηση των χοληδοχοκύλεων κατά Alonso- 
Lej20 (1959) περιλαμβάνει 4 τύπους (εικ. 9):

i.  Κυστική διάταση του χοληδόχου πόρου με φυ-
σιολογικό ή στενωμένο το άπω τμήμα του 

ii.  Εκκολπωματική διάταση του χοληδόχου πό-
ρου 

iii.  διάταση του χοληδόχου πόρου κατά την ενδο-
τοιχωματική του μοίρα

iv.  Γενικευμένη διάταση που αφορά στα ενδο- και 
εξωηπατικά χοληφόρα.

Το 1977, οι Todani et al τροποποίησαν την αρχική 
ταξινόμηση και περιέλαβαν τη νόσο Caroli ως πέμ-
πτο τύπο. O τύπος Ι αποτελεί τον πιο συχνό τύπο 
στο γενικό πληθυσμό, ενώ ο τύπος IV αποτελεί τον 
τύπο που απαντά συχνότερα σε ενήλικες.19

Εικόνα 7. Νόσος Caroli. CT με ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού.17 Central dot 
sign: κυστικές διατάσεις ενδοηπατικών χοληφόρων στο μέσω των οποίων 
προβάλλει αγγειακός κλάδος της πυλαίας φλέβας (βέλος)

Εικόνα 8. Νόσος Caroli. Ενδοσκοπική ανάστροφη χολαγγειοπαγκρεατογραφία 
(ERCP).15 Κυστικές διατάσεις των ενδοηπατικών χοληφόρων με διατήρηση της 
επικοινωνίας με το υπόλοιπο χοληφόρο δένδρο. Ο κοινός χοληδόχος πόρος 
εμφανίζεται επίσης διατεταμένος

Εικόνα 9. Ταξινόμηση χοληδοχοκήλων κατά Alonso-Lej20



298 Π. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ και συν ΙΑΤΡΙΚΗ 98, 2010

Υπάρχουν δύο θεωρίες παθογένειας των κύ-
στεων του χοληδόχου πόρου. Η πρώτη υπο-
στηρίζει την ύπαρξη κοινής καταβολής με τα 
ινοπολυκυστικά νοσήματα του ήπατος, όπως 
περιγράφεται ανωτέρω.6,20 Η δεύτερη υποστη-
ρίζει ότι ανωμαλία στη συμβολή χοληδόχου με 
τον παγκρεατικό πόρο έχει ως αποτέλεσμα την 
είσοδο παγκρεατικών ενζύμων στο χοληδόχο 
πόρο με επακόλουθο το διαρκή ερεθισμό του 
τοιχώματός του και τελικά τη δημιουργία των 
κύστεων.21,22

Έχει παρατηρηθεί υψηλός συσχετισμός των κύ-
στεων του χοληδόχου πόρου με αδενοκαρκίνωμα 
των χοληφόρων αγγείων σε ποσοστό που φτά-
νει το 50%, οπότε θεραπεία εκλογής αποτελεί η 
εκτομή της κύστης και η ηπατονηστιδική αναστό-
μωση22 (εικόνες 10, 11).

8. Επίλογος

H συγγενής ηπατική ίνωση, η αυτοσωμική επι-
κρατούσα πολυκυστική νόσο του ήπατος (νόσος 
ενηλίκων), τα αμαρτώματα (μικροαμαρτώματα) 
των χοληφόρων (σύμπλεγμα Von Meyenburg), η 

νόσος Caroli και οι κύστεις του χοληδόχου πόρου 
αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα νοσημάτων του 
ήπατος, γνωστά ως ινοπολυκυστικά νοσήματα, 
που χαρακτηρίζονται από κοινή παθοφυσιολο-
γία, σχετικά σπάνια εμφάνιση και καλοήθη έκ-
φραση.

Γνώση και εμπειρία του θεράποντος ιατρού και 
του ακτινοδιαγνώστη, καθώς και υψηλή επαγρύ-
πνιση, κρίνονται απαραίτητα για την έγκυρη και 
έγκαιρη διάγνωση των καλοήθων αυτών παθήσε-
ων, τη διαφοροδιάγνωσή τους από άλλα νοσήμα-
τα του ήπατος και την πρόληψη των επιπλοκών 
τους.

Εικόνα 10. Κύστη χοληδόχου πόρου. CT με ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφι-
κού.1 Κυστική μάζα από διάταση του άπω τμήματος του κοινού χοληδόχου 
πόρου (C)

Εικόνα 11. Κύστη χοληδόχου πόρου. διαδερμική διηπατική χολαγγειογρα-
φία.1 Χοληδοχοκήλη τύπου Ι (C )
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Από επιδημιολογικές μελέτες έχει 
καταδειχθεί ότι οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία 
κατεργασίας βάμβακος παρουσιάζουν μειωμένη 
θνησιμότητα από καρκίνο του πνεύμονος. Το φαι
νόμενο αποδόθηκε κύρια στην εισπνοή ενδοτοξι
νών Gram (–) βακτηριδίων, τα οποία εποικίζουν 
το βάμβακα. Οι μελέτες που έχουν γίνει δείχνουν 
ότι η σκόνη του βάμβακος είναι πολυπαραγοντική 
όσον αφορά στο περιεχόμενό της σε βιολογικά δρα
στικές ουσίες. Οι αντιδράσεις τις οποίες προκαλεί η 
εισπνοή σκόνης βάμβακος περιλαμβάνουν πλήρως 
ανεπτυγμένο ανοσολογικό καταρράκτη, αντίδραση 
οξείας φάσεως, κυψελιδίτιδα διαφόρου εντάσεως, 
ενεργοποίηση της κλασικής και εναλλακτικής οδού 
του συμπληρώματος, πιθανόν αιμόλυση, καθώς 
και αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου ΙΙ, παρό
μοια με αυτήν που προκαλείται από φάρμακα. 
Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διευκρινι
στούν οι λεπτομέρειες των μηχανισμών δράσης της 
σκόνης βάμβακος.

Anti-cancer properties 
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ABSTRACT Epidemiologic studies have shown de
creased lung cancer mortality among cotton work
ers. Τhe phenomenon attributed to the inhalation of 
endotoxins of Gram (–) bacteria which contaminate 
the cotton. Studies indicate that cotton dust contains 
a plethora of biologically potent substances. The re
sponses after cotton dust inhalation include an im
munological cascade, acute phase reaction, alveolitis 
of various degrees of density, activation of the classi
cal and alternative complement pathways, possibly a 
degree of hemolysis and type II hypersensitivity similar 
to drug hypersensitivity. Further studies are required in 
different working places in order to unvail the details 
of the underlying mechanism of the action of cotton 
dust.
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1. Εισαγωγή

Από επιδημιολογικές μελέτες του παρελθό-
ντος, αλλά και πρόσφατες, έχει καταδειχθεί ότι 
οι εργαζόμενοι σε βιομηχανία κατεργασίας βάμ-
βακος, οι οποίοι εκτίθενται σε σκόνη βάμβακος, 
αλλά και άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι εκτίθενται 

σε οργανικές σκόνες, όπως από λινάρι, καννά-
βι, ορνιθοτροφεία, βουστάσια κ.λπ., παρου-
σιάζουν μειωμένη θνησιμότητα από καρκίνο 
και ιδιαίτερα από καρκίνο του πνεύμονος, σε 
σχέση με το γενικό πληθυσμό, και ότι αυτό δεν 
οφείλεται κύρια στις διαφορετικές καπνιστικές 
συνήθειες.1,2
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Μερικοί συγγραφείς, στην προσπάθειά τους 
να εξηγήσουν το φαινόμενο, το απέδωσαν μετά 
από πολλές μελέτες, στις ενδοτοξίνες Gram (–) 
βακτηριδίων, όπως του βακτηριδίου Enterobacter	
agglomerans κ.ά., τα οποία εποικίζουν τη σκό-
νη βάμβακος και ευρίσκονται σε μεγάλες συγκεν-
τρώσεις στα εισπνεόμενα σωματίδια των παρα-
πάνω χώρων εργασίας.2 Οι ενδοτοξίνες έχουν την 
ιδιότητα να κινητοποιούν τον ανοσολογικό καταρ-
ράκτη του ξενιστή και να προκαλούν την έκκριση 
ορισμένων παραγόντων, όπως π.χ. TNF (Tumor 
necrosis factor) κ.ά., οι οποίοι, όπως πιστεύεται, 
δρουν προστατευτικά στην ανάπτυξη καρκίνου.2

Ορισμένοι ερευνητές πιθανολογούν ότι σ’ αυ-
τούς τους εργαζόμενους αναπτύσσεται τύπου ΙV 
υπερευαισθησία,3 ενώ άλλοι έχουν καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι σε χώρους έκθεσης στη σκόνη 
του βάμβακος αναπτύσσεται τύπου ΙΙ υπερευαι-
σθησία, όπως αυτή που συμβαίνει μετά από αντί-
δραση σε φάρμακα.4 δεν αποκλείεται ωστόσο να 
υπάρχει συνδυασμός αντιδράσεων, ανάλογα με 
τη σύνθεση και το περιεχόμενο των εισπνεομένων 
παραγόντων, πράγμα που αποτελεί ιδιαίτερα εν-
διαφέρον πεδίο περαιτέρω μελέτης και έρευνας. 

Σκοπός της ανασκόπησης που ακολουθεί εί-
ναι να παρουσιάσει τα σπουδαιότερα δεδομένα 
της βιβλιογραφίας, που σχετίζονται με τις αντι-
νεοπλασματικές ιδιότητες της σκόνης βάμβακος, 
κατά τα τελευταία έτη. Η ανεύρεση των στοιχεί-
ων πραγματοποιήθηκε με τη μελέτη ήδη υπαρχό-
ντων βιβλιογραφικών δεδομένων σχετικών με την 
επίδραση της σκόνης βάμβακος στο αναπνευστι-
κό σύστημα, καθώς και μετά από αναζήτηση με 
λέξεις-κλειδιά μέσω Medline (κυριότερες λέξεις-
κλειδιά που χρησιμοποιηθήκαν ήταν: cotton dust, 
endotoxin, immunological cascade, cotton dust and 
lung cancer, endotoxin and lung cancer).

2. Επιδημιολογικές μελέτες

Υπάρχουν αρκετές επιδημιολογικές μελέτες ήδη 
από τη δεκαετία του 1970 (πίν. 1), που μαρτυρούν 
ότι οι εργάτες με χρόνια έκθεση στη σκόνη του βάμ-
βακος έχουν ασυνήθιστα χαμηλή θνητότητα από 
καρκίνο του αναπνευστικού. Ορισμένες μάλιστα 
δείχνουν ότι οι συχνότητες θανάτου από καρκίνο 
του πνεύμονος είναι σημαντικά χαμηλότερες σε ερ-
γάτες με βαριά έκθεση στη σκόνη του βάμβακος ή 

αν η έκθεση αφορούσε σε μεγάλες χρονικές περιό-
δους, παρά σε εργάτες με ελαφρά έκθεση.1 

Επειδή αρκετές από τις παραπάνω μελέτες 
αφορούσαν σε ανδρικό πληθυσμό, αρχικά θε-
ωρήθηκε ότι η μείωση του καπνίσματος στους 
χώρους εργασίας για λόγους ασφαλείας, ίσως 
έπαιζε κάποιο ρόλο στο παραπάνω φαινόμενο. 
Προσεκτικότερες όμως αναλύσεις στους πληθυ-
σμούς αυτούς, έδειξαν ότι το κάπνισμα δεν ήταν 
ο παράγοντας που επηρέαζε τις μειωμένες συ-
χνότητες καρκίνου του πνεύμονος.1 

Μερικές μελέτες, που ανασκοπούν δεδομένα από 
το 1936 ως τις μέρες μας, καταλήγουν στο συμπέ-
ρασμα ότι τα προληπτικά μέτρα στους χώρους 
εργασίας για τη μείωση της σκόνης του βάμβακος, 
έχουν, κατά παράδοξο τρόπο, οδηγήσει μάλλον 
στην αύξηση του καρκίνου του πνεύμονος σε ερ-
γάτες βιομηχανίας βάμβακος κι ότι αυτό θα συνε-
χιστεί, καθώς ο μηχανολογικός έλεγχος για τη μείω-
ση των επιπέδων εντείνεται.5,6 Βεβαίως, δεν αγνοεί 
κανείς ότι σε επαγγελματικούς χώρους έκθεσης σε 
οργανικές σκόνες υπάρχουν αρκετά αναπνευστικά 
νοσήματα τα οποία πρέπει να προλαμβάνονται.

Πίνακας 1. Θάνατοι (και SMRs*) από όλες τις αιτίες, καρκίνο και καρκίνο του 
αναπνευστικού σε λευκούς άνδρες εργάτες βιομηχανίας βάμβακος1

		 	 	 Καρκίνος	
Μελέτη	 Όλες	οι	αιτίες	 Καρκίνος	 αναπνευστικού

	 Θάνατοι	 SMR	 Θάνατοι	 SMR		 Θάνατοι	 	SMR

Enterline (1965)7 486 88,4 55 59,6 7 27,3
Henderson & 824 79,3 91 69,6 20 54,8 
  Enterline (1973)8

Daum et al (1975)9

  απασχολ.<20 έτη 102 108,5 14 106,2 6 162,6
  απασχολ. >20 έτη 177 83,4 23 73,4 6 66,7
Berry & Molyneux (1981)10 48 70,0 11 64,2 – –
Merchant & Ortmeyer (1981)11

Ελαφρά έκθεση 320 103,4 47 88,5 15 101,4
Βαριά έκθεση 251 97,6 18 40,9 5 40,0

* SMR: προτυποποιημένος λόγος θνησιμότητας (Standardized mortality ratio) 
είναι το πηλίκον των παρατηρηθέντων προς τους αναμενόμενους θανάτους 
από κάποια νόσο σε δεδομένο πληθυσμό, πολλαπλασιαζόμενο επί 100 και 
εκφραζόμενο ως ποσοστό. Οι αναμενόμενοι θάνατοι ισοδυναμούν με τον 
αριθμό των θανάτων από την ίδια νόσο στον πρότυπο (standard) πληθυσμό, 
π.χ. σε  τοπικό ή εθνικό επίπεδο.12 Ο προτυποποιημένος λόγος θνησιμότη-
τας εκφράζει πόσο τοις 100 το μέσο επίπεδο θνησιμότητας του υπό μελέτη 
πληθυσμού είναι μεγαλύτερο (στην περίπτωση που SMR>100) ή μικρότερο 
(στην περίπτωση που SMR<100) σε σχέση με το μέσο επίπεδο θνησιμότη-
τας του πρότυπου πληθυσμού13
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Επιδημιολογικές μελέτες σε γυναίκες επιβεβαί-
ωσαν το φαινόμενο της μειωμένης συχνότητας 
θανάτων από καρκίνο του πνεύμονος. Μια μελέ-
τη που έγινε στη Σαγκάη αφορούσε σε 267.400 
γυναίκες εργαζόμενες στη βιομηχανία νημάτων, 
οι οποίες παρακολουθήθηκαν για εμφάνιση καρ-
κίνου από το 1989 ως το 1998. Οι γυναίκες αυτές 
είχαν μειωμένο κίνδυνο για καρκίνο (οισοφάγου, 
στομάχου, εντέρου, πνεύμονος, εγκεφάλου, ωο-
θηκών και ουροδόχου κύστεως), συγκρινόμενες 
με τον αστικό γυναικείο πληθυσμό της Σαγκάης.14 
Οι συγγραφείς της μελέτης ανέφεραν ότι αυτή η 
μειωμένη συχνότητα καρκίνου δεν ήταν αποτέλε-
σμα των μειωμένων καπνιστικών συνηθειών των 
παραπάνω εργατριών βάμβακος και επιβεβαίω-
σαν με τα ευρήματά τους προηγούμενες μελέτες 
σε γυναικείους πληθυσμούς εργατριών βάμβακος, 
οι οποίες διαπίστωναν μειωμένες, σε σχέση με τις 
αναμενόμενες, συχνότητες καρκίνου.15,16 

Επόμενη μελέτη, χρησιμοποιώντας στοιχεία 
από τον ίδιο γυναικείο πληθυσμό της Σαγκάης, 
συσχετίζει τον κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμο-
νος με την έκθεση στην ενδοτοξίνη βακτηριδίων 
τα οποία επιμολύνουν τις ίνες βάμβακος και κα-
ταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μακροχρόνια έκ-
θεση σε υψηλά επίπεδα ενδοτοξίνης, σε αυτή την 
ομάδα πληθυσμού, φαίνεται ότι μειώνει τον κίν-
δυνο για καρκίνο του πνεύμονος.17

Παρόμοια ευρήματα έχουν αναφερθεί και σε 
γυναίκες εργαζόμενες στην αγροτική βιομηχανία, 
οι οποίες είναι επίσης εκτεθειμένες σε οργανικές 
σκόνες.18–22

Πρόσφατη μελέτη σε μια ομάδα 390 Ιταλών ερ-
γατών εργοστασίου βάμβακος κατέληξε επίσης 
στο συμπέρασμα ότι η παρατεταμένη έκθεση σε 
υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης βάμβακος σχε-
τίζεται με μείωση του κινδύνου για καρκίνο του 
πνεύμονος.23

Αρκετοί ερευνητές αποδίδουν τα ευρήματά 
τους στο γεγονός ότι οι εργάτες βάμβακος, αλ-
λά και οι άλλοι εργαζόμενοι που είναι εκτεθειμέ-
νοι σε οργανικές σκόνες, δέχονται την επίδραση 
υψηλών συγκεντρώσεων ενδοτοξινών Gram (–) 
βακτηριδίων τα οποία εποικίζουν τη σκόνη βάμ-
βακος. Επειδή η ενδοτοξίνη είναι η ίδια ένας αντι-
νεοπλασματικός παράγοντας ο οποίος έχει χρη-

σιμοποιηθεί σε κλινικές δοκιμές για τη θεραπεία 
του καρκίνου, πιστεύεται από πολλούς ότι είναι 
ο προστατευτικός έναντι του καρκίνου παρά-
γοντας που περιέχεται στη σκόνη βάμβακος. Η 
άποψη αυτή, όπως σημειώνουν οι υποστηρικτές 
της, μοιάζει να επαληθεύεται, καθώς οι εργαζό-
μενοι που εκτίθενται στην εισπνοή σκόνης σελ-
λουλόζης, η οποία δεν περιέχει ενδοτοξίνη, δεν 
παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο για καρκίνο του 
πνεύμονος, επιβεβαιώνοντας, έτσι, ότι τα ερεθι-
στικά αποτελέσματα της σκόνης δεν είναι αυτά 
που ευθύνονται για τη μείωση του κινδύνου καρ-
κίνου του πνεύμονος.24

Οι παραπάνω επιδημιολογικές παρατηρήσεις, 
σε συνδυασμό με τις ερευνητικές μελέτες για τη 
δράση της ενδοτοξίνης, καθώς και άλλων παρα-
γόντων της σκόνης του βάμβακος στο αναπνευ-
στικό σύστημα που επιβάλλεται να γίνουν, μπο-
ρεί να αποδειχθεί ότι έχουν ουσιαστικά οφέλη 
για τη βασική έρευνα σχετικά με τον καρκίνο του 
πνεύμονος.

3. Ιστορική αναδρομή για τις ενδοτοξίνες 

Οι ενδοτοξίνες βρίσκονται στο ακραίο εξωτερι-
κό μέρος της κυτταρικής μεμβράνης των Gram (–) 
βακτηριδίων και των μπλε-πράσινων φυκών. Τα 
παθοφυσιολογικά φαινόμενα που δημιουργούν 
περιλαμβάνουν: πυρετό, τοξιναιμία, λευκοπενία, 
λευκοκυττάρωση, shock και πτώση της αρτηρια-
κής πιέσεως.25 Πιθανόν η πιο σημαντική ιδιότητα 
των ενδοτοξινών να είναι η γενική ικανότητα που 
έχουν να διεγείρουν την άμυνα του οργανισμού 
κατά ένα μη ειδικό τρόπο. Αυτή η δράση μπορεί 
να εισαγάγει «αιμορραγική νέκρωση» του όγκου-
ένα από τα πιο γνωστά φαινόμενα στη βιολογία 
του καρκίνου. Ήδη από το 1936, ο Αndervont απέ-
δειξε ότι εκτεταμένα πρωτοπαθή, χημικά προκα-
λούμενα επιθηλιώματα σε ποντικούς, υποστρέ-
φονται πλήρως μετά από θεραπεία με ενδοτοξί-
νες.26 Αλλά και νωρίτερα, στις αρχές του αιώνα, ο 
William B. Coley θεράπευσε με επιτυχία ασθενείς 
με καρκίνο ενίοντας κατευθείαν στον όγκο και γύ-
ρω από αυτόν, βακτηριακές ενδοτοξίνες.27 Στις 
αρχές της δεκαετίας του 1940 αποδείχτηκε ότι 
το ενεργό συστατικό αυτού του «βακτηριδιακού 
εμβολίου» του Coley, όπως ονομαζόταν, ήταν ο 
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λιποπολυσακχαρίτης (lipopolysaccharide, LPS). 
Οι αντινεοπλασματικές ιδιότητες του LPS απο-
δείχτηκαν με επιτυχία in	vivo.28,29 Ωστόσο, όταν 
απομονώθηκε ο LPS, βρέθηκε ότι αυτός δεν ήταν 
αποτελεσματικός ως αντινεοπλασματικός παρά-
γων προερχόμενος από καλλιέργειες και διαπι-
στώθηκε ότι για τη αποτελεσματική του δράση 
μεσολαβούσαν μηχανισμοί που εξαρτόνταν από 
τον ξενιστή. Αρκετές δεκαετίες αργότερα, βρέθη-
κε ότι ο tumor necrosis factor-α (TNF-α) ο παρα-
γόμενος από τον ξενιστή ήταν ο δραστικός παρά-
γοντας ο υπεύθυνος για τις αντινεοπλασματικές 
ιδιότητες.30 

4.  Δομή της ενδοτοξίνης και η δράση της 
στον πνεύμονα

Η ελάχιστη χημική δομή της ενδοτοξίνης, η 
οποία είναι το διφωσφορυλικό λιπίδιο Α, είναι αυ-
τή η οποία διαθέτει τη συνολική ενδοτοξική δρα-
στηριότητα. Υπάρχει και ένα παράγωγο μη τοξικό 
του μορίου αυτού, το οποίο διαθέτει επιμέρους 
βιολογικές δραστηριότητες, το μονοφωσφορυλι-
κό λιπίδιο Α (εικ. 1).31 Οι ενδοτοξίνες υπάρχουν 
ως μακρομοριακά τετραπλά συμπλέγματα τα 
οποία διαθέτουν άμορφες και κρυσταλλικές δο-
μές. Η αντιγονικότητα του λιποπολυσακχαρίτη 
εδράζεται κύρια στο πολυσακχαριτικό τμήμα του 
μορίου. Ο πολυσακχαρίτης έχει την ικανότητα 
να διεγείρει τα μακροφάγα και παρέχει το κύριο 
«σινιάλο» για την ενεργοποίηση της εναλλακτικής 
οδού του συμπληρώματος. Το διφωσφορυλικό 
λιπίδιο Α επιδεικνύει τα στοιχεία της ενδοτοξικό-
τητας, περιλαμβανομένης και της ενεργοποίησης 
της κλασικής οδού του συμπληρώματος.

Μετά από μελέτες που έγιναν σε διάφορα 
βακτήρια σχετιζόμενα με επαγγελματικούς χώ-
ρους, όπως τα εντεροβακτηριοειδή Enterobacter	
agglomerans που εποικίζουν το βάμβακα αλλά 
και σε άλλα βακτηρίδια, παρατηρήθηκε ότι σε λε-
πτές τομές το τοίχωμα της εξωτερικής μεμβρά-
νης του βακτηριδίου έχει τριπέταλη δομή η οποία 
είναι χαρακτηριστική για τα πλούσια σε ενδοτο-
ξίνη Gram (–) βακτήρια. Έξω από το κυτταρικό 
τοίχωμα μπορεί να δει κανείς χαρακτηριστικά 
δισκοειδή σωματίδια κατά μέσο όρο 35–80 nm, 
τα οποία είναι μακρομόρια λιποπολυσακχαρίτη, 

ή «σφαιρίδια ενδοτοξίνης» (endotoxin globules) 
όπως ονομάζονται, τα οποία ξεκολλούν από το 
κυτταρικό τοίχωμα. Όπως φαίνεται στην εικόνα 
2, τα «σφαιρίδια ενδοτοξίνης» σχηματίζονται από 
αναδίπλωση (convolution) της εξωτερικής μεμ-
βράνης του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος. 
διαπιστώθηκε δε ότι το εξωτερικό κάλυμμα ενός 
τέτοιου σωματιδίου συνίσταται από πολυσακχα-
ρίτη, ενώ το λιπίδιο αφορά στο εσωτερικό.32

Πειράματα που έγιναν σε hamsters με έκθεση σε 
εισπνεόμενο LPS και αεροζόλ σκόνης βάμβακος με 
ισοδύναμο ποσό LPS, έδειξαν μετά 5 ώρες έκθε-
σης, συγκριτικά, τα εξής: μετά από εισπνοή μόνο 
LPS παρατηρείται μείωση του απόλυτου όγκου 
του πνεύμονος, μείωση των περιφερικών αερα-

Εικόνα 1. (α): διφωσφορυλικό λιπίδιο Α. Αυτή είναι η ελάχιστη τοξική δομή 
της ενδοτοξίνης. (β) το μη τοξικό, αλλά ανοσοδιεγερτικό, μονοφωσφορυλικό 
λιπίδιο Α31
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γωγών, αύξηση του αριθμού των πολυμορφοπύ-
ρηνων λευκοκυττάρων των πνευμονικών τριχοει-
δών, αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων των 
πνευμονικών τριχοειδών, αύξηση του κυτταρικού 
διάμεσου χώρου, αύξηση της πυκνότητας των 
ενδοθηλιακών πινοκυτωτικών κυστιδίων. Μετά 
από έκθεση σε LPS μόνο δεν εμφανίζονται κυττα-
ρικές διηθήσεις στις κυψελίδες, παρά έπειτα από 
αρκετές ημερήσιες εκθέσεις.33 Η σκόνη του βάμ-
βακος έχει παρόμοια δράση με αυτήν του LPS και 
προκαλεί επίσης αύξηση των αιμοπεταλίων των 
πνευμονικών τριχοειδών, κυψελιδικές διηθήσεις 
μετά από επανειλημμένη έκθεση, μείωση του πε-
ριφερικού πνευμονικού χώρου (airspace). Η σκόνη 
του βάμβακος είναι διαφορετική από τον LPS στο 
ότι δεν προκαλεί μείωση του πνευμονικού όγκου, 
δεν προκαλεί αύξηση των πολυμορφοπυρήνων 
των τριχοειδών, δεν επιφέρει τόσο μεγάλη μείωση 
στον περιφερικό πνευμονικό χώρο, ενώ προκαλεί 
ουσιαστική αύξηση στους μεγάλους αεραγωγούς 
και τους όγκους των αιμοφόρων αγγείων.33 

Πειράματα σε ινδικά χοιρίδια απέδειξαν ότι με-
τά από 6ωρη έκθεση σε εισπνεόμενες ενδοτοξί-
νες των Gram (–) βακτηριδίων Salmonela minesota 
που έχουν τον ίδιο εμπειρικό τύπο με τις ενδο-
τοξίνες του Enterobacter	agglomerans,34 τα πειρα-
ματόζωα εμφάνισαν μείωση στον αναπνεόμενο 
όγκο αέρα, αύξηση στη συχνότητα των αναπνο-
ών και διαταραχές στις καμπύλες flow-volume 
(ροής-όγκου). Περαιτέρω προσπάθειες για τον 

εντοπισμό του δομικού μέρους της ενδοτοξίνης 
που προκαλεί αυτά τα φαινόμενα, έδειξαν ότι 
αν ο λιποπολυσακχαρίτης που αποτελεί την εν-
δοτοξίνη χάσει, με κατάλληλη κατεργασία, την 
τελική του φωσφορική ομάδα και μετατραπεί σε 
φωσφορυλιωμένο λιπίδιο Α, τότε χάνει την ικανό-
τητά του να προκαλεί διαταραχές στην αναπνευ-
στική λειτουργία.35 Άλλες μελέτες μαρτυρούν ότι 
στελέχη του Bacillus	pumilus36 που απομονώθη-
καν μαζί με άλλα βακτήρια από τον αέρα 18 κλω-
στοϋφαντουργείων του Lancashire, παράγουν εν-
δοτοξίνες που in	vitro σε καλλιέργειες κυττάρων 
προκαλούν αιμόλυση και έχουν πρωτεολυτική 
δράση. Αντισώματα έναντι αυτών των βακίλλων 
έχουν βρεθεί στον ορό εργατών εργοστασίων 
βάμβακος.37

Οι αδροί μηχανισμοί του ανοσολογικού συστή-
ματος, οι οποίοι εμπλέκονται στην ανταπόκριση 
του οργανισμού στην ενδοτοξίνη απεικονίζονται 
στην εικόνα 3).2 Όταν ο LPS ενσωματωθεί στον 
οργανισμό, συνδέεται με την πρωτεΐνη-συνδέου-
σα τον LPS (LPS-binding protein, LBP) και εν συ-
νεχεία μεταφέρεται προς τη CD14 πρωτεΐνη. Το 
σύμπλεγμα CD14-LPS συνδέεται και ενεργοποι-
εί τους Toll-like υποδοχείς (TLR), οι οποίοι είναι 
πρωτεΐνες της κυτταρικής μεμβράνης ευρισκό-
μενες στις κυτταρικές επιφάνειες των μακροφά-
γων και άλλων κυττάρων. Ο TLR4 είναι ο κύριος 
υποδοχέας για την ενδοτοξίνη και απαραίτητος 
για την αναγνώρισή της. Μετά την αναγνώριση 
της ενδοτοξίνης αρχίζει η φλεγμονώδης αντίδρα-
ση, απελευθερώνονται προφλεγμονώδεις κυτ-
ταροκίνες, στις οποίες περιλαμβάνονται ο TNF-

Εικόνα 2. Λεπτή τομή του κυτταρικού τοιχώματος της Erwinia	herbicola	(Ente-
robacter	agglomerans). Οι δύο δίσκοι που σχηματίζονται μέσα σε ένα θύλακο 
ο οποίος δημιουργείται από την αναδίπλωση του κυτταρικού καλύμματος 
(envelope), αντιστοιχούν στα σωματίδια του λιποπολυσακχαρίτη (τόξο). (Bar, 
0,2 μm)32

Εικόνα 3. Μηχανισμός της ανταπόκρισης του ξενιστή στον LPS. Ο LPS όταν 
ενσωματωθεί, συνδέεται με την LBP(1) και μεταφέρεται στο CD14. Αυτό το 
νέο σύμπλεγμα ενεργοποιεί τους TLR4, και ακολουθούν ανοσολογικές απα-
ντήσεις (3a, 3b)2
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α, η ιντερλευκίνη (IL)-1 και ιντερλευκίνη (IL)-6, οι 
οποίες στρατολογούν ανοσοκύτταρα στο σημείο 
της έκθεσης και εισάγουν αντίδραση οξείας φά-
σεως. Επιπρόσθετα, η ενεργοποίηση του TLR 
εισάγει την έκφραση των CD80 και CD86 στην 
επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττά-
ρων και περαιτέρω ενεργοποίηση των T-κυττά-
ρων. Η ωρίμανση των βοηθητικών Τ-κυττάρων 
(helper T-cells) δίνει τους υποπληθυσμούς Τh1 
και Τh2, αντίστοιχα για την κυτταρομεσολαβητι-
κή και χυμική ανοσία. Οι κυτταροκίνες, οι οποί-
ες παράγονται από κάθε υποπληθυσμό, έχουν 
μοναδική κατατομή και αναστέλλουν τον πολ-
λαπλασιασμό του άλλου υποπληθυσμού. Ο LPS 
κύρια ενεργοποιεί Τh1 κύτταρα τα οποία μεγι-
στοποιούν τη φονική δραστικότητα των μακρο-
φάγων και προκαλούν αύξηση των προφλεγμο-
νωδών μεσολαβητών.2 

Όσον αφορά στον καρκίνο του πνεύμονος, έχει 
διατυπωθεί η υπόθεση ότι η βακτηριδιακή ενδο-
τοξίνη προστατεύει απ’ αυτόν μέσω ανοσολογι-
κών μηχανισμών. Οι μηχανισμοί αυτοί δεν έχουν 
διευκρινιστεί πλήρως. Έχει βρεθεί μετά από πει-
ράματα σε ινδικά χοιρίδια αύξηση του TNF στο 
βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα μετά την έκθεση σε 
σκόνη βάμβακος, καθώς και αύξηση του TNF στο 
βρογχοκυψελικό έκπλυμα ανθρώπων μετά από 
έκθεση σε LPS. Άλλοι ερευνητές ανέφεραν μια δο-
σοεξαρτώμενη αύξηση του TNF στα πτύελα ατό-
μων με έκθεση σε LPS.2

Είναι βέβαιο ότι η μελέτη των ανοσολογικών 
επιδράσεων της ενδοτοξίνης θα αποφέρει πο-
λύτιμα συμπεράσματα στην έρευνα σχετικά 
με τον καρκίνο του πνεύμονος. Ωστόσο, είναι 
αναγκαίο να επισημανθεί ότι όσον αφορά στις 
ιδιότητες της σκόνης βάμβακος, αξίζει να ερευ-
νήσει κανείς τους ποικίλους παράγοντες που 
την αποτελούν καθώς και τις μεταξύ τους αλ-
ληλεπιδράσεις.

5.  Σχετικά με τη σύνθεση της σκόνης 
του βάμβακος

Ο βάμβαξ είναι μια φυσική ίνα που λαμβάνεται 
από το φυτό Gossypium, ύψους 0,70–1,5 m, με 
μακρόμισχα φύλλα και άνθη μεγάλα. Ο καρπός 
του είναι κάψα ωοειδής, μυτερή, που ανοίγει σε 

3–5 λοβούς. Γύρω από την κάψα υπάρχουν τα 
βράκτεια φύλλα. Η ίνα του βάμβακος αποτελεί-
ται κατά 94% από κυτταρίνη, που περιβάλλεται 
από ένα σκληρό στρώμα από πηκτίνες, κερί και 
λίπος. Στη μικροσκοπική εξέταση, η ίνα του βάμ-
βακος φαίνεται σαν σπειροειδής ταινία με στιλ-
πνές άκρες.

Η σκόνη του βάμβακος έχει μελετηθεί με με-
τρήσεις και αναλύσεις στους χώρους κατεργασί-
ας βάμβακος. Σκοπός ήταν και είναι η πρόληψη 
των αναπνευστικών νόσων των εργαζομένων και 
κύρια της βυσσίνωσης, νόσου των κλωστοϋφα-
ντουργών.

Από τις μελέτες που έχουν γίνει προκύπτει ότι 
η σκόνη του βάμβακος είναι πολυπαραγοντική 
όσον αφορά στη σύνθεσή της και ποικίλλει σε 
ποσότητα και περιεκτικότητα ουσιών και δραστι-
κών παραγόντων, ανάλογα με τον τόπο και τρό-
πο καλλιέργειας, συγκομιδής και αποθήκευσης. 

Οι καλλιεργητικές μέθοδοι, οι κλιματολογικές και 
καιρικές συνθήκες, η χρησιμοποίηση χημικών ου-
σιών και εντομοκτόνων μπορεί να επηρεάσουν το 
περιεχόμενο του βάμβακος σε σκόνη, όπως και 
τη σύστασή της. Καθώς το φυτό ωριμάζει, σα-
προφυτικά και παρασιτικά βακτήρια εποικίζουν 
την επιφάνειά του. Το επίπεδο του εποικισμού 
επηρεάζεται καθοριστικά από τις κλιματολογι-
κές συνθήκες και το βαθμό νόσου του φυτού.38 
Η ανάπτυξη του βάμβακος σε περιοχές με με-
γάλες βροχοπτώσεις συνεπάγεται κατά κανόνα 
μεγαλύτερες επιμολύνσεις με διάφορα βακτήρια, 
σε σχέση με το βάμβακα που αναπτύσσεται σε 
ξηρές περιοχές. Υψηλότερη επιμόλυνση σημαίνει 
υψηλότερα επίπεδα σκόνης στο χώρο κατεργα-
σίας. Οι μικροβιακές επιμολύνσεις, επίσης, φαί-
νεται ότι προκαλούν ποιοτικές μεταβολές στη 
σκόνη. Κάτω από την πίεση των μικροβίων, το 
φυτό παράγει ειδικές ουσίες, τις φυτοαλεξίνες,39 
που ενδυναμώνουν την αντίστασή του απέναντι 
στη νόσο. Οι φυτοαλεξίνες που ανευρίσκονται 
στη σκόνη του βάμβακος έχει βρεθεί ότι προκα-
λούν βιολογικές μεταβολές σε ορισμένα πειραμα-
τόζωα. Έτσι, η φυσιολογική ανταπόκριση που 
προκαλείται από τη σκόνη βάμβακος μπορεί να 
οφείλεται, ανάμεσα στ’ άλλα, και σε φυσικά προ-
ϊόντα που παράγει το φυτό για ν’ αμυνθεί απέ-
ναντι στα μικρόβια.
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Οι μέθοδoι της συγκομιδής επηρεάζουν ποιο-
τικά και ποσοτικά το περιεχόμενο της σκόνης 
βάμβακος. Σε πολλές χώρες χρησιμοποιούνται 
χημικές ουσίες, προκειμένου να πέσουν τα φύλ-
λα του φυτού πριν από τη συγκομιδή. Μια σύγ-
κριση επίσης ανάμεσα στη συγκομιδή που γίνε-
ται με το χέρι και τη συγκομιδή που πραγματο-
ποιείται με μηχανήματα, δείχνει ότι η τελευταία 
μέθοδος αυξάνει τη σκόνη που ανευρίσκεται 
στο βάμβακα. Ρόλο παίζει ακόμα και ο τύπος 
των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται. Για 
παράδειγμα, «ο συλλέκτης» (picker) που συλλέ-
γει επιλεκτικά τις ίνες του βάμβακος δημιουργεί 
χαμηλότερα επίπεδα σκόνης απ’ ό,τι ο «απο-
γυμνωτής» (stripper) που αφαιρεί το βάμβακα 
μαζί με τα φύλλα, πράγμα που συνεπάγεται 
την ανάμιξη περισσότερων σκουπιδιών κατά τη 
συλλογή.

Η αποθήκευση του βάμβακος μεταξύ συγκο-
μιδής και εκκοκκιστηρίου είναι ένα άλλο κρίσιμο 
θέμα στην παραγωγή της σκόνης και τη σύστασή 
της. Αν ο βάμβαξ βραχεί, κατά την αποθήκευση, 
από βροχοπτώσεις ή αν η συγκομιδή γίνει σε πε-
ριοχή με μεγάλη φυσική υγρασία, τότε αναπτύσ-
σονται σε μεγάλο βαθμό διάφορα βακτήρια, μύ-
κητες, ακτινομύκητες κ.λπ. Αυτή η μικροβιακή 
ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσμα πολύ υψηλά επί-
πεδα σκόνης και πολλές περιεχόμενες δραστικές 
ουσίες. 

Οι έρευνες επίσης έχουν δείξει ότι δραστικοί 
παράγοντες της σκόνης βάμβακος είναι υδατο-
διαλυτοί και όταν ο βάμβαξ πλυθεί ή εκτεθεί σε 
ατμό, αυτοί απομακρύνονται.40 

Κατά την ανασκόπηση των ιδιοτήτων της σκό-
νης του βάμβακος, αξίζει να αναφερθεί κανείς 
περιληπτικά στις αντιδράσεις που έχει γίνει γνω-
στό, μετά από μελέτες, ότι προκαλούνται στον 
ανθρώπινο οργανισμό μετά από έκθεση σ’ αυ-
τήν.

6.  Αντιδράσεις που προκαλούνται 
από την έκθεση σε σκόνη βάμβακος

Η επαγγελματική έκθεση στη σκόνη του βάμβα-
κος προκαλεί τη βυσσίνωση, νόσο των κλωστοϋ-
φαντουργών. Η βυσσίνωση μελετήθηκε πολύ τα 
τελευταία 60 χρόνια, ιδιαίτερα από τον Schilling, 

που θεωρείται «πατέρας» της βυσσίνωσης, και 
τους συνεργάτες του, αλλά και από άλλους ερευ-
νητές. 

Ο αυθεντικός ορισμός που αναπτύχθηκε από 
τον Schilling για τη βυσσίνωση έχει ταυτιστεί 
κύρια με το αίσθημα «σφιξίματος» στο θώρακα 
(chest tightness), που παρουσιάζουν οι εργάτες 
βιομηχανίας βάμβακος, αρχικά κατά τη δευτέρα 
ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, αρ-
γότερα και τις επόμενες ημέρες, καθώς και με τη 
λειτουργική βλάβη του αναπνευστικού τους συ-
στήματος (καθορίστηκαν μάλιστα βαθμοί βυσσί-
νωσης από 0 έως 3).41 

Νεότερες μελέτες που περιελάμβαναν μεγα-
λύτερους πληθυσμούς και αναλυτικότερα ερω-
τηματολόγια, έδειξαν ότι ο ορισμός αυτός ήταν 
πολύ στενός και δεν επαρκούσε για να καλύψει 
πρόσθετες καταστάσεις και συμπτώματα που 
μπορεί να προκληθούν από την έκθεση στη 
σκόνη βάμβακος. Τέτοιες καταστάσεις είναι: 
η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, ο 
βρογχόσπασμος κατά τη διάρκεια της βάρδιας, 
η βρογχίτιδα, ο ξηρός βήχας, η υπεραντιδρα-
στικότητα των αεραγωγών, το επαγγελματικό 
άσθμα.42 

Ορισμένες εργασίες που έγιναν σε εργάτες με 
βυσσίνωση απέδειξαν ότι αυτοί παρουσίαζαν αυ-
ξημένη υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών. 
Πειράματα επίσης σε ινδικά χοιρίδια δείχνουν, με-
τά 6ωρη έκθεση σε συγκεντρώσεις βάμβακος ίδι-
ες με εκείνες των εργοστασίων, ότι η ανταπόκρι-
ση του βλεννογόνου της τραχείας στη μεταχολίνη 
είναι άμεσα αυξημένη, αλλά σαφώς μειωμένη 18 
ώρες αργότερα.43

Το ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε έντο-
να γύρω από την αναζήτηση του αιτιολογικού 
παράγοντα της βυσσίνωσης, που παραμένει 
άγνωστος. Συσσωρευμένη πειραματική εμπειρία 
αποκαλύπτει ότι η σκόνη του βάμβακος προκαλεί 
εισβολή ουδετεροφίλων και άλλων φλεγμονωδών 
κυττάρων στους αεραγωγούς και στον πνευμο-
νικό ιστό, καθώς και παραγωγή «μεσολαβητών» 
από τα κυψελιδικά μακροφάγα, όπως προστα-
γλανδινών, θρομβοξάνης, ιντερλευκίνης-1, TNF, 
PAF κ.λπ.44,45
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Οι «μεσολαβητές» αυτοί δρουν αλυσιδωτά, 
καθώς επίσης και κατά μήκος πολλαπλών οδών 
αντιδράσεων, με τελικό αποτέλεσμα την πλήρως 
ανεπτυγμένη φλεγμονώδη αντίδραση.

Ορισμένες ουσίες της σκόνης του βάμβακος, 
όπως η ταννίνη, έχει βρεθεί ότι αναστέλλουν in	
vitro τη φαγοκυτταρική λειτουργία των κυψελιδι-
κών μακροφάγων, πράγμα που πιθανότατα επι-
τρέπει στα σωματίδια της σκόνης του βάμβακος 
να παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
στους κατώτερους αεραγωγούς και στις κυψελί-
δες, και να δρουν τοξικά.46 

Τι είναι όμως αυτό που προκαλεί το φλεγμο-
νώδη καταρράκτη μετά από την εισπνοή σκόνης 
βάμβακος;

Οι έρευνες για τους αιτιολογικούς παράγοντες 
ακολούθησαν δύο κατευθυντήριες γραμμές. Η 
μία επικεντρωνόταν σε συστατικά του φυτού 
και ιδιαίτερα των λεπτών εύθραυστων φύλλων 
που περιβάλλουν την κάψα του βάμβακος, τα 
βράκτεια φύλλα. Είναι γνωστό ήδη από παλαι-
ότερες μελέτες ότι τα βράκτεια φύλλα του βάμ-
βακος αποτελούν «αποθήκη» πολλών βιολογικά 
ενεργών συστατικών, που προκαλούν σύσπαση 
των λείων μυϊκών ινών των βρόγχων,47,48 έχουν 
χημειοτακτική δράση,49,50 ενεργοποιούν το συμ-
πλήρωμα και σχετίζονται με την απελευθέρωση 
«μεσολαβητών».51 

Οι παραπάνω μηχανισμοί χρησιμοποιήθηκαν 
εκτεταμένα, όχι όμως και ικανοποιητικά, για να 
εξηγήσουν τον αναστρέψιμο βρογχόσπασμο 
που παρουσιάζεται στη βυσσίνωση. Εντούτοις, 
πολλά χαρακτηριστικά αυτής της απόφραξης 
παραμένουν αδιευκρίνιστα. Μερικές πειραματι-
κές μελέτες με τη χρησιμοποίηση εκχυλίσματος 
βρακτείων φύλλων βάμβακος σε ανθρώπινους 
αεραγωγούς,52 επιβεβαιώνουν ότι αυτά δρουν 
κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο, μέσω της απελευ-
θέρωσης «μεσολαβητών» (ισταμίνης, λευκοτρι-
ενίων), πιθανά από κύτταρα των αεραγωγών, 
όπως μαστοκύτταρα, μακροφάγα και επιθηλιακά 
κύτταρα, προκαλώντας, εκτός από το βρογχό-
σπασμο, και αυξημένη έκκριση γλυκοπρωτεϊνών 
στη βλέννη των αεραγωγών. Αυτός ο τελευταίος 
μηχανισμός αποτελεί ίσως και μια ικανοποιητική 
υπόθεση για να εξηγηθεί η χρονία βρογχίτις που, 

συχνά, είναι κλινικό αλλά και παθολογοανατομι-
κό εύρημα στους εργάτες βάμβακος, ακόμα και 
στους μη καπνιστές.

Η άλλη γραμμή της έρευνας επικεντρώθηκε στη 
μικροβιακή επιμόλυνση των ινών του βάμβακος 
κύρια από Gram (–) βακτήρια και ιδιαίτερα στις 
βακτηριακές ενδοτοξίνες. Πειράματα σε εθελο-
ντές με εισπνοή ενδοτοξίνης από Enterobacter	
agglomerans, βακτηριακό είδος που, όπως ανα-
φέρθηκε, κατεξοχήν επιμολύνει το βάμβακα, 
έδειξαν ότι τα μισά άτομα παρουσίασαν πυρετό, 
ενώ το 1/3 είχε αίσθημα «σφιξίματος» στο θώρα-
κα ανάλογο με της βυσσίνωσης και πτώση του 
FEV1.53 

Από μετρήσεις που έγιναν σε εργοστάσια κα-
τεργασίας βάμβακος έχει αποδειχθεί ότι η ενδο-
τοξίνη είναι παρούσα σε όλα τα τμήματα προε-
τοιμασίας και ύφανσης του νήματος, και ότι τα 
επίπεδά της κυμαίνονται από 18 IU/m3 στο υφα-
ντήριο μέχρι 3138 IU/m3 στα τμήματα ανοίγμα-
τος.54 

διατυπώθηκε η υπόθεση ότι οι ενδοτοξίνες πα-
ράγονται στη θερμοκρασία του σώματος μετά 
την εισπνοή των βακίλλων. Σ’ αυτό το γεγονός 
μπορεί να οφείλονται τα συμπτώματα κατά τη 
διάρκεια της βάρδιας. Η εξαφάνιση των συμπτω-
μάτων μετά την απομάκρυνση από την εργασία 
μπορεί να εξηγηθεί με την αναπαραγωγή του κα-
τεστραμμένου ιστού, αμέσως μόλις τα εισπνευ-
σθέντα βακτήρια καταπολεμηθούν από τους 
αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού.55

Ο αιτιολογικός παράγοντας ο υπεύθυνος για 
την πρόκληση των παραπάνω, ο οποίος παρα-
μένει άγνωστος, ίσως να μην είναι ένας, αλλά 
πολλοί. Ωστόσο, η χημική πολυπλοκότητα της 
σκόνης βάμβακος που αποτελείται από μέρη του 
φυτού, σωματίδια από το έδαφος, μικροβιακές 
επιμολύνσεις και αγροτικά χημικά συστατικά, 
εμποδίζει την ταυτοποίησή τους. Οι μελέτες δεί-
χνουν ότι και άλλες οργανικές σκόνες και ιδιαίτε-
ρα των χοιροστασίων και των σιτηρών, αλλά και 
των ορνιθοτροφείων και των βουστασίων, προ-
καλούν συμπτώματα ανάλογα με αυτά της έκθε-
σης στη σκόνη βάμβακος, όπως π.χ. το κλασικό 
«σφίξιμο» στο θώρακα.56,57 
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Το βέβαιο είναι ότι μετά την εισπνοή της σκόνης 
βάμβακος παρατηρείται φλεγμονώδης καταρρά-
κτης, ο οποίος αρχίζει με αντίδραση οξείας φάσε-
ως κατά τη διάρκεια της βάρδιας των εργατών και 
ακολουθεί κυψελιδίτιδα ποικίλης εντάσεως.58–60 
Ο ακριβής μηχανισμός της κυψελιδίτιδος και οι 
ακριβείς παθολογοανατομικές αλλοιώσεις στους 
πνεύμονες των εργατών κατεργασίας βάμβακος 
δεν είναι γνωστές στις λεπτομέρειές τους.61,62 
Είναι όμως γνωστό ότι κατά το φλεγμονώδη κα-
ταρράκτη που δημιουργείται μετά την έκθεση 
στη σκόνη βάμβακος, το κυψελιδικό μακροφάγο 
έχει τον πρώτο ρόλο. Υπάρχουν αναφορές από 
πειραματικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι με-
τά την έκθεση στη σκόνη βάμβακος ακολουθεί 
εισροή πολυμορφοπύρηνων στους πνεύμονες.63 
Έχει επίσης καταδειχθεί ότι συμβαίνει αύξηση της 
διαπερατότητας των πνευμονικών τριχοειδών 
μετά από εισπνοή ενδοτοξινών από Enterobacter	
agglomerans.64 Η ανάλυση του βρογχοκυψελιδικού 
εκπλύματος από υγιείς εθελοντές που είχαν εκτε-
θεί σε αεροζόλ από εκχύλισμα βρακτείων φύλλων 
βάμβακος, κατέδειξε μια φλεγμονώδη αντίδραση 
με αύξηση των πολυμορφοπύρηνων λευκοκυττά-
ρων και αύξηση της χημειοτακτικής δραστηριό-
τητας, που σχετίζονταν με την ενεργοποίηση του 
συμπληρώματος.65 

Μελέτη που αφορούσε στις αιματολογικές και 
ανοσολογικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της 
βάρδιας4 σε 70 εργάτες κλωστηρίου με απο-
κλειστική πρώτη ύλη το βάμβακα, κατέληξε στα 
εξής συμπεράσματα: μετά την έκθεση στη σκόνη 
βάμβακος λαμβάνει χώρα φλεγμονώδης καταρ-
ράκτης με τη συμμετοχή πολυμορφοπύρηνων 
λευκοκυτάρων και αιμοπεταλίων, τα οποία αυ-
ξάνονται στο περιφερικό αίμα, και λεμφοκυττά-
ρων, ηωσινοφίλων και μονοκυττάρων, τα οποία 
μειώνονται. Παρατηρείται αύξηση των IgG και 
IgA στον ορό, η οποία προφανώς αντανακλά 
ανοσολογική ανταπόκριση των αναπνευστικών 
βλεννογόνων. Λαμβάνει χώρα αντίδραση οξείας 
φάσεως με αύξηση των πρωτεϊνών οξείας φάσε-
ως: a2-μακροσφαιρίνη, απτοσφαιρίνη, φιμπρο-
νεκτίνη και ινωδογόνο. Ενεργοποιούνται τόσο η 
κλασική όσο και η εναλλακτική οδός του συμπλη-
ρώματος, όπως καταδεικνύεται από την αύξηση 
των C3c και C4 και από τη μείωση των C1q και 

B-factor. Είναι πιθανόν ότι λαμβάνει χώρα κά-
ποια αιμολυτική αντίδραση, όπως καταδεικνύε-
ται από τη μείωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη. δεν πα-
ρατηρείται τύπου Ι υπερευαισθησία, όπως φά-
νηκε από την έλλειψη υψηλών επιπέδων IgE και 
ειδικής IgE έναντι του βάμβακος. Υπήρχε έλλειψη 
κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC), 
που σημαίνει ότι δεν υπήρξε υπερευαισθησία 
τύπου ΙΙΙ στον πληθυσμό που μελετήθηκε. Μετά 
την έκθεση στη σκόνη του βάμβακος αναπτύ-
χθηκε στον υπό μελέτη πληθυσμό υπερευαισθη-
σία τύπου ΙΙ, παρόμοια με την υπερευαισθησία 
οφειλόμενη σε φάρμακα. Η υπερευαισθησία τύ-
που ΙΙ είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και μπορεί 
να πυροδοτηθεί από ένα αντιγόνο ή αντιγόνα 
που περιέχονται στη σκόνη βάμβακος (ενδοτο-
ξίνες, τανίνες κ.λπ.). Η μελέτη δεν απέκλειε το 
ενδεχόμενο, επειδή η σύνθεση της σκόνης του 
βάμβακος είναι πολυπαραγοντική, οι εργάτες να 
αναπτύσσουν και άλλου τύπου υπερευαισθησία 
(π.χ. τύπου ΙV), πράγμα το οποίο εξαρτάται 
από το τοξικό περιεχόμενο της σκόνης και την 
ευαισθησία του εργάτη.4 

Μελέτη των λειτουργικών δοκιμασιών 446 ερ-
γατών σε κλωστήριο βάμβακος με αποκλειστική 
πρώτη ύλη το βάμβακα, έδειξε ότι οι εργάτες με-
τά από 4 ώρες έκθεσης στη σκόνη του βάμβακος 
παρουσίαζαν στατιστικά σημαντική μείωση της 
FVC (Forced Vital Capacity). Το φαινόμενο αυτό 
ήταν πιο έντονο στις γυναίκες μη καπνίστριες.66

Όσον αφορά στις παθολογοανατομικές αλλοι-
ώσεις που παρατηρούνται στους εργάτες κατερ-
γασίας βάμβακος, αυτές δεν είναι ειδικές για τη 
βυσσίνωση, όπως π.χ. είναι το πυριτιασικό οζίδιο 
για τους εργάτες που εκτίθενται στη σκόνη πυ-
ριτίου. 

Από μεγάλες παθολογοανατομικές μελέτες που 
έχουν γίνει μετά από νεκροψίες, συμπεραίνεται 
ότι όσον αφορά στον επιπολασμό του εμφυσήμα-
τος, δεν παρατηρείται διαφορά ανάμεσα στους 
εργάτες βάμβακος και τους μη εκτεθειμένους στο 
βάμβακα.61 Με βάση αυτή την παρατήρηση, οι 
ερευνητές υποστηρίζουν ότι η έκθεση στη σκόνη 
του βάμβακος δεν προκαλεί εμφύσημα ούτε επι-
δεινώνει τις εμφυσηματικές αλλοιώσεις που δημι-
ουργούνται από το κάπνισμα.
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Έρευνα που αφορούσε σε 288 εργάτες κλω-

στοϋφαντουργίας σε σύνολο 2895 νεκροψιών 

έδειξε ότι δεν υπήρχε ανάμεσα σ’ αυτούς υπερ-

βολικός αριθμός εμφυσηματικών.67 Όσον αφορά 

στη νόσο των μικρών και μεγάλων αεραγωγών, 

τα παθολογοανατομικά ευρήματα δείχνουν ότι 

ανάμεσα στους μη καπνιστές όλου του αριθμού 

των νεκροψιών, οι εργάτες βάμβακος έχουν ση-

μαντικά περισσότερο σοβαρή νόσο των μικρών 

και μεγάλων αεραγωγών απ΄ ό,τι οι εργάτες οι μη 

εκτεθειμένοι στο βάμβακα.67

Πειράματα που έγιναν σε χάμστερς με ενδο-

τραχειακή ενστάλλαξη αναπνεομένου κλάσμα-

τος σκόνης βάμβακος (σωματίδια αεροδυναμι-

κής διαμέτρου μικρότερης ή ίσης με 4,8 μm) δύο 

φορές την εβδομάδα επί 6 εβδομάδες, έδειξαν 

ότι όταν τα χάμστερς, 8 εβδομάδες μετά την 

πρώτη ενστάλλαξη, θανατώθηκαν, παρουσία-

ζαν μειωμένη σχέση επιφανείας-όγκου των 

πνευμόνων τους, σημαντικό αριθμό κοκκιωμά-

των και ελαφρές αλλοιώσεις κεντρολοβιώδους 

εμφυσήματος.62

6. Επίλογος

Είναι φανερό ότι η εμβάθυνση της έρευνας στις 
αντιδράσεις και τους μηχανισμούς που αναφέρ-
θηκαν, αλλά και σε άλλους που ίσως δεν είναι 
ακόμη γνωστοί, θα διευκρινίσει ποιοι και σε ποιο 
βαθμό συνδέονται με τις αντινεοπλασματικές ιδι-
ότητες του βάμβακος. Το βέβαιο είναι ότι η έρευ-
να για τις αντινεοπλασματικές ιδιότητες της σκό-
νης βάμβακος είναι ένα ευρύ και σύνθετο πεδίο. 
Σ’ αυτό το πεδίο, η χημική σύνθεση της σκόνης 
του βάμβακος και οι επιμολύνσεις με βακτήρια, 
μύκητες ή άλλους μικροοργανισμούς αποτελεί 
ένα βασικό τομέα. Είναι επίσης σημαντικό να εξε-
ταστούν πληθυσμοί εργατών οι οποίοι για πρώ-
τη φορά εκτίθενται στο βάμβακα, αρχικά και σε 
βάθος χρόνου, για τις μεταβολές που παρουσιά-
ζουν τόσο στο περιφερικό αίμα όσο και στις λει-
τουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων, το ΝΟ και 
όσες άλλες εξετάσεις μπορούν να γίνουν εύκολα 
και αναίμακτα.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι αν ο βάμβακας 
περιλαμβάνει ιδιότητες που μπορούν να αξιοποι-
ηθούν θεραπευτικά για τον καρκίνο, τότε η καλ-
λιέργειά του, που ευνοείται στη χώρα μας λόγω 
εδάφους και κλίματος, μπορεί να είναι πολύτιμη.
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ΣΚΟΠΟΣ  Η καταγραφή των απεικονιστικών ευρημάτων 
με απλή ακτινογραφία και Αξονική Τομογραφία (ΑΤ) 
θώρακος σε ασθενείς με πνευμονική σαρκοείδωση.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ  Πραγματοποιήθηκε αναδρομική 
μελέτη 26 ασθενών με διεγνωσμένη πνευμονική σαρ
κοείδωση. Μελετήθηκαν οι ακτινογραφίες και οι ΑΤ 
θώρακος που υπήρχαν στο φάκελο των ασθενών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Από τους 26 ασθενείς με πνευμο
νική σαρκοείδωση, πυλαία λεμφαδενοπάθεια ανα
δείχθηκε σε 22 ασθενείς (84%), η οποία αποτελεί και 
το συχνότερο απεικονιστικό εύρημα. Αλλοιώσεις και 
προσβολή του πνευμονικού παρεγχύματος παρατηρή
θηκαν σε 15 ασθενείς (58%). Αυτές περιελάμβαναν: 
περιοχές θολής υάλου, παρουσία πολλαπλών μικρών 
οζιδίων, ανώμαλη πάχυνση του διάμεσου συνδετικού 
ιστού και των μεσολοβιδίων διαφραγμάτων και πα
ρουσία μεγαλύτερων όζων. Επίσης, σε πέντε ασθενείς 
παρατηρήθηκαν βρογχιεκτασίες, ενώ σε δύο ασθενείς 
παρατηρήθηκε διαταραχή της αρχιτεκτονικής του 
πνευμονικού παρεγχύματος λόγω πνευμονικής ίνω
σης και εικόνα μελικηρήθρας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Η σαρκοείδωση εκδηλώνεται με 
μια ποικιλία ευρημάτων στην απλή ακτινογραφία και 
στην ΑΤ θώρακος. Η εξοικείωση με τα συχνότερα απει
κονιστικά ευρήματα καθώς και η γνώση του μεγάλου 
εύρους των ακτινολογικών ευρημάτων είναι σημαντική 
για τον σύγχρονο ακτινολόγο τόσο για την αναγνώριση 
της νόσου όσο και για τη θεραπευτική αντιμετώπισή 
της.

Thoracic manifestations 
of sarcoidosis 
Radiological findings 

in 26 patients 

and review of the literature
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I. Kalogeropoulos
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ΑΙΜ  To illustrate the radiological findings on chest plain 
film and computed tomography (CT) in patients with 
pulmonary sarcoidosis.
ΜATERIAL-METHODS  We retrospectively evaluated 
26 patients with biopsyproven pulmonary sarcoidosis. 
All patients underwent chest plain film and CT. The ra
diological findings of both methods were collected and 
analyzed.
RESULTS  Hilar lymphadenopathy, which is the most 
typical radiological finding, was detected in 22 of them 
(84%). Pulmonary lesions were observed in 15 patients 
(58%) and these included: areas of ground glass opacity, 
multiple small nodules, nodular or irregular thickening 
of the peribronchovascular interstitium as well as large 
opacities. In addition, bronchiectasis was detected in five 
patients. Finally, in two patients, distortion of the normal 
pulmonary architecture was found as a result of pulmo
nary fibrosis and honeycombing.
CONCLUSIONS  Pulmonary sarcoidosis shows a vari
ety of imaging features in both chest plain film and CT. 
Knowledge of the most typical radiological findings and 
the wide spectrum of imaging features is crucial for di
agnosing the disease and assessing clinical course and 
therapy.
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Εισαγωγή

Η σαρκοείδωση είναι μια συστηματική νόσος 
αγνώστου αιτιολογίας, που χαρακτηρίζεται από 
την ανάπτυξη μη τυροειδοποιημένων κοκκιωμά-
των αποτελούμενων από επιθηλοειδή κύτταρα.1 
Συνήθως προσβάλλει νέους και μέσης ηλικίας ασθε-
νείς, με μια ήπια υπεροχή στο γυναικείο φύλο. Η 
επίπτωση της νόσου είναι 10–30/100.000 άτομα, 
με σαφή γεωγραφική και φυλετική προτίμηση, κα-
θώς προσβάλλει συχνότερα Αφρικανοαμερικανούς, 
Σουηδούς και δανούς, ενώ είναι 3–4 φορές συχνό-
τερη στους μαύρους απ’ ό,τι στους λευκούς.1,2

Τα περισσότερα όργανα του σώματος μπορεί 
να προσβληθούν από τη σαρκοείδωση, ωστόσο ο 
πνεύμονας και οι ενδοθωρακικοί λεμφαδένες προ-
σβάλλονται συχνότερα (>90%). Από άποψη εξω-
θωρακικών εντοπίσεων της νόσου, το δέρμα και 
οι οφθαλμοί είναι τα συχνότερα προσβαλλόμενα 
όργανα. Ωστόσο, το ήπαρ, ο σπλήνας, οι λεμφα-
δένες, οι παρωτίδες, η καρδιά, το ουροποιογεννη-
τικό σύστημα, οι μύες, τα οστά και σπανιότερα το 
κεντρικό νευρικό σύστημα αποτελούν επίσης υπο-
ψήφια όργανα στόχους1 (πίν. 1). Τέλος, η πνευ-
μονική και η καρδιακή σαρκοείδωση ευθύνονται 
για το μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας και θνη-
σιμότητας της νόσου (που κυμαίνεται από 1 έως 
5%).3,4

Η διάγνωση της σαρκοείδωσης βασίζεται στο 
συνδυασμό κλινικών και απεικονιστικών ευρη-
μάτων με την επιβεβαίωση των ιστολογικών πο-
ρισμάτων από τα δείγματα βιοψίας. Τα κλινικά 
σημεία και συμπτώματα είναι μη ειδικά και περι-
λαμβάνουν κόπωση, γενική αδιαθεσία, απώλεια 

βάρους και, λιγότερο συχνά, πυρετό. Το 50% περί-
που των ασθενών παραμένουν ασυμπτωματικοί.1

Τα χαρακτηριστικά απεικονιστικά ευρήματα της 
σαρκοείδωσης στο θώρακα έχουν μελετηθεί εκτε-
νώς. Στην απλή ακτινογραφία, αυτά περιλαμβά-
νουν τη συμμετρική, αμφίπλευρη πυλαία και πα-
ρατραχειακή λεμφαδενοπάθεια με ή χωρίς συνυ-
πάρχουσες παρεγχυματικές ανωμαλίες. Στην ΑΤ, 
τυπική είναι η κατανομή των σαρκοειδικών κοκκιω-
μάτων περιβρογχοαγγειακά, κατά μήκος των μεσο-
λοβιδίων διαφραγμάτων και υποϋπεζωκοτικά, με 
αποτέλεσμα την ανώμαλη πάχυνση του διάμεσου 
συνδετικού ιστού. Ωστόσο, στο 25–30% των περι-
πτώσεων, τα ακτινολογικά ευρήματα είναι άτυπα 
και στο 5–10% των ασθενών η απλή ακτινογραφία 
θώρακος είναι φυσιολογική.5,6 Επομένως, η σωστή 
διάγνωση της σαρκοείδωσης αποτελεί συχνά μια 
πραγματική πρόκληση για τον ακτινολόγο.

Πραγματοποιήσαμε μια ανασκόπηση των ευρη-
μάτων αυτών και παρουσιάζουμε τα τυπικά και 
άτυπα ευρήματα της νόσου στην απλή ακτινο-
γραφία και στην ΑΤ θώρακος σε 26 ασθενείς.

Υλικό και μέθοδος

Στο χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε ετών, τα 
απεικονιστικά ευρήματα ασθενών με διεγνωσμένη σαρ-
κοείδωση εξετάστηκαν και αναλύθηκαν. Συγκεκριμένα, 
26 ασθενείς (9 άντρες, 17 γυναίκες, εύρος ηλικίας 19–78 
ετών) με διεγνωσμένη πνευμονική σαρκοείδωση υπο-
βλήθηκαν σε ακτινογραφία θώρακος καθώς και σε ΑΤ. 
Τα απεικονιστικά τους ευρήματα καταγράφηκαν σε 
συνδυασμό με τη γνωστή από το ιστορικό κλινική τους 
εικόνα. Σε όλους τους ασθενείς η διάγνωση τέθηκε με τη 
βιοψία και την ιστολογική τεκμηρίωση του μη τυροειδο-
ποιημένου κοκκιώματος. 

Αποτελέσματα

Από την ανάλυση των απεικονιστικών δεδομένων 
στους 26 ασθενείς με πνευμονική σαρκοείδωση, η 
πυλαία λεμφαδενοπάθεια παρουσιάστηκε στο με-
γαλύτερο ποσοστό των ασθενών. Συγκεκριμένα 
αναδείχθηκε σε 22 ασθενείς (84%) και αποτελεί 
το συχνότερο απεικονιστικό εύρημα της νόσου. 
Η τριάδα του Garland, δηλαδή ο συνδυασμός διο-
γκωμένων δεξιά παρατραχειακών, δεξιά πυλαί-
ων και αριστερά πυλαίων λεμφαδένων, το οποίο 
αποτελεί και τυπικό εύρημα της νόσου, αναδεί-
χθηκε σε ποσοστό 65%. Αλλοιώσεις και προσβολή 

Πίνακας 1. Συχνότητες προσβολής των διάφορων οργάνων από σαρκοεί-
δωση

	 (%)

Παραπυλαία λεμφαδενοπάθεια 75
Προσβολή των πνευμόνων 46
Λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου 28
Προσβολή οφθαλμών 27
Βλάβες του δέρματος εκτός του οζώδους ερυθήματος 18
Οζώδες ερύθημα 15
Προσβολή ήπατος και σπληνός 10
Προσβολή παρωτίδας 6
Προσβολή ΚΝΣ 5
Προσβολή οστών 4
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του πνευμονικού παρεγχύματος παρατηρήθηκαν 
σε 15 ασθενείς (58%). Οι αλλοιώσεις αυτές του 
πνευμονικού παρεγχύματος ήταν: περιοχές θολής 
υάλου (23%), παρουσία πολλαπλών μικρών οζιδί-
ων (42%), ανώμαλη πάχυνση του διάμεσου συνδε-
τικού ιστού και των μεσολόβιων διαφραγματίων 
(23%) και παρουσία μεγαλύτερων όζων (11%). 
Επίσης, σε 5 ασθενείς παρατηρήθηκαν βρογχιε-
κτασίες (33%) και σε 2 ασθενείς παρατηρήθηκε δια-
ταραχή της αρχιτεκτονικής του πνευμονικού πα-
ρεγχύματος λόγω πνευμονικής ίνωσης και εικόνα 
μελικηρήθρας (8%).

Από την ανάλυση των ευρημάτων της ακτινο-
γραφίας θώρακος, σύμφωνα με το σύστημα στα-
διοποίησης, ευρήματα συμβατά με το στάδιο 0 
αντιστοιχούσαν σε 1 ασθενή (4%), με το στάδιο I 
σε 14 ασθενείς (54%), με το στάδιο IΙ σε 7 ασθενείς 
(27%), με το στάδιο IIΙ σε 2 ασθενείς (8%) και με το 
στάδιο IV σε 2 ασθενείς (8%). Να σημειωθεί πως σε 
έναν ασθενή με σαρκοείδωση σταδίου ΙΙΙ παρατη-
ρήθηκε στην ΑΤ μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια 
μη ορατή στην απλή ακτινογραφία θώρακος.

Όσον αφορά στην κλινική εικόνα των ασθενών, 
οι 18 ασθενείς (69%) προσήλθαν ασυμπτωματικοί, 
ενώ οι 5 (19%) παρουσίαζαν συμπτωματολογία 
από το αναπνευστικό σύστημα. Τρεις ασθενείς 
(11%) εκδήλωσαν συμπτωματολογία γριπώδους 
συνδρομής.

Συζήτηση

Η αυξημένη επίπτωση, το μεγάλο εύρος και η 
πλειομορφία των κλινικών και απεικονιστικών ευ-
ρημάτων της σαρκοείδωσης απετέλεσαν και απο-
τελούν πόλο ιατρικής έρευνας. Στη σύγχρονη ια-
τρική πραγματικότητα, η εξέλιξη στον τομέα των 
απεικονιστικών μεθόδων έχει συντελέσει καθορι-
στικά στην περαιτέρω απεικονιστική προσέγγιση 
της νόσου.

Η κλινική έκφραση, η φυσική εξέλιξη και η πρό-
γνωση της σαρκοείδωσης ποικίλουν σημαντικά 
από ασθενή σε ασθενή. Έτσι, η νόσος υποχωρεί 
αυτόματα στο ένα τρίτο των ασθενών, ενώ είναι 
χρόνια και προοδευτική έως και στο 30% αυτών.4 
Η πορεία και η πρόγνωση πιθανώς σχετίζονται 
με τον τρόπο έκφανσης και την έκταση της νό-
σου κατά την αρχική εκδήλωση. Η οξεία κλινική 
εκδήλωση με οζώδες ερύθημα ή ασυμπτωματική 

αμφίπλευρη πυλαία λεμφαδενοπάθεια, συνήθως 
προμηνύει μια αυτοπεριοριζόμενη πορεία με αυ-
τόματη λύση των σαρκοειδικών κοκκιωμάτων. 
Αντιθέτως, η ύπουλη αρχική εκδήλωση, ιδιαίτερα 
όταν συνυπάρχουν ενδοπνευμονικές αλλοιώσεις 
ή πολλαπλές εξωπνευμονικές βλάβες, μπορεί να 
ακολουθείται από προοδευτική ίνωση του πνεύ-
μονα και άλλων οργάνων.1

Για τη διευκόλυνση της μελέτης και την εκτίμηση 
της πορείας της νόσου διαμορφώθηκε ένα σύστη-
μα σταδιοποίησης της σαρκοείδωσης βασισμένο 
κατεξοχήν στα ευρήματα της απλής ακτινογραφί-
ας θώρακος:1,7,8

Στάδιο	 0: φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος 
(10% των περιπτώσεων)

Στάδιο	 I: διόγκωση πυλαίων ή μεσοθωρακικών 
λεμφαδένων χωρίς τη συμμετοχή του πνευμονικού 
παρεγχύματος (50% των περιπτώσεων)

Στάδιο	 II: διόγκωση πυλαίων ή μεσοθωρακικών 
λεμφαδένων σε συνδυασμό με προσβολή του 
πνευμονικού παρεγχύματος (30% των περιπτώ-
σεων)

Στάδιο	III: διάχυτη παρεγχυματική νόσος χωρίς 
τη συμμετοχή λεμφαδένων (10% των περιπτώσε-
ων)

Στάδιο	 IV: νόσος τελικού σταδίου-πνευμονική 
ίνωση. 

Η χρησιμότητα του ανωτέρω συστήματος είναι 
γενικώς περιορισμένη. Υπάρχει ωστόσο κάποια 
συσχέτιση μεταξύ του σταδίου και της αντίστοιχης 
πρόγνωσης της νόσου. Έτσι, οι ακτινολογικές αλ-
λοιώσεις υποχωρούν στο 65% των ασθενών στα-
δίου I, στο 50% των ασθενών σταδίου II και στο 
20% των ασθενών σταδίου III. Βέβαια το σύστημα 
σταδιοποίησης της σαρκοείδωσης δε βασίζεται σε 
ευρήματα ΑΤ, η οποία είναι πολύ πιο ευαίσθητη 
συγκριτικά με την απλή ακτινογραφία στην ανά-
δειξη τόσο διογκωμένων λεμφαδένων όσο και πα-
ρεγχυματικών διηθήσεων. Η ΑΤ και ειδικότερα η 
μέθοδος της υψηλής ευκρίνειας υπερτερεί στη διά-
γνωση της σαρκοείδωσης συγκριτικά με την απλή 
ακτινογραφία θώρακος, λόγω της δυνατότητας 
καλύτερης αναγνώρισης των διάφορων προτύ-
πων απεικόνισης και του βαθμού προσβολής των 
πνευμόνων. δεν είναι επομένως σπάνιο σε ασθε-
νείς σταδίου I που υποβάλλονται σε ΑΤ υψηλής 
ευκρίνειας να αναγνωρίζονται αλλοιώσεις που δεν 
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ανιχνεύονται στην απλή ακτινογραφία θώρακος 
και πιστοποιούν και παρεγχυματική συμμετοχή.9

Παρόλο που τα κλινικά και ακτινολογικά ευρή-
ματα είναι καθοριστικά στον προσανατολισμό 
της διαγνωστικής προσέγγισης της νόσου, η τε-
λική διάγνωση χρήζει ιστολογικής επιβεβαίωσης. 
Η τελευταία μπορεί να επιτευχθεί με βιοψία λεμ-
φαδένος ή/και πνεύμονος, κατευθυνόμενη υπό ΑΤ 
ή κατά τη διάρκεια βρογχοσκόπησης, καθώς και 
με βιοψία από εξωπνευμονικές εστίες, όπως από 
τραχηλικούς λεμφαδένες και το ήπαρ.1,10

Nεότερες απεικονιστικές τεχνικές, όπως η 
Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) και η 
Μαγνητική Τομογραφία (MRI), παρότι δεν ανήκουν 
στο διαγνωστικό αλγόριθμο της σαρκοείδωσης, 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στη διάγνωση 
της νόσου. Προτείνουν πιθανές θέσεις βιοψίας 
αναγνωρίζοντας την προσβολή οργάνων που δεν 
μπορούν να αξιολογηθούν με τις κλασικές απεικο-
νιστικές μεθόδους και επισημαίνουν επίσης την πι-
θανή παρουσία νόσου σε σχετικά απροσπέλαστα 
όργανα (π.χ. καρδιά και εγκέφαλο). Ωστόσο, μέχρι 
στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η υπεροχή καμίας 
εκ των δύο αυτών ακριβών τεχνικών έναντι του 
κλασικού σπινθηρογραφήματος με Γάλλιο.11

Η διαφορική διάγνωση βασίζεται στο πρότυπο 
κατανομής των κοκκιωμάτων στον πνεύμονα και 
στη συνύπαρξη λεμφαδενοπάθειας στο μεσοθω-
ράκιο. Έτσι, στο διαφοροδιαγνωστικό αλγόριθμο 
περιλαμβάνονται κοκκιωματώδεις νόσοι, όπως η 
κεγχροειδής φυματίωση και το ηωσινόφιλο κοκκί-
ωμα. Αντίστοιχη εικόνα μπορεί επίσης να παρα-
τηρηθεί στις ενδοθωρακικές μεταστάσεις και το 
λέμφωμα.1,10,12

Θεραπεία πρώτης γραμμής με ιδιαίτερα ενθαρ-
ρυντικά αποτελέσματα αποτελεί η χορήγηση κορ-
τικοστεροειδών. Κάποιοι ασθενείς ανταποκρίνο-
νται ταχύτατα σε αυτά, ενώ κάποιοι άλλοι απαι-
τούν μακροχρόνια θεραπεία. Σε περιπτώσεις επι-
θετικής νόσου ή συχνών υποτροπών η χορήγηση 
ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, όπως μεθοτρε-
ξάτης και κυκλοφωσφαμίδης, ίσως είναι απαραί-
τητη.1 Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως η ύφεση 
των κλινικών εκδηλώσεων της σαρκοείδωσης δε 
συμβαδίζει απαραίτητα με τη βελτίωση των ακτι-
νολογικών ευρημάτων. Άλλωστε, υπάρχουν μελέ-
τες που επιβεβαιώνουν χαμηλό δείκτη συσχέτισης 
μεταξύ της έκτασης των ακτινολογικών ευρημά-

των και της ενεργότητας της νόσου. Επομένως, 
πιο αξιόπιστα και αντικειμενικά κριτήρια για την 
εκτίμηση της έκτασης της σαρκοείδωσης παραμέ-
νουν οι δοκιμασίες λειτουργικότητας των πνευμό-
νων (PFTs).13,14

Πνευμονικές εκδηλώσεις της νόσου

Η σαρκοείδωση χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ-
τατο φάσμα ακτινολογικών εκδηλώσεων. Τα τυπι-
κά ακτινολογικά ευρήματα της νόσου έχουν μελε-
τηθεί και περιγραφεί επαρκώς. Ωστόσο, στο 25–
30% των περιπτώσεων τα ευρήματα είναι άτυπα 
και μη οικεία στους περισσότερους ακτινολόγους, 
προκαλώντας σύγχυση, αβεβαιότητα και ενδεχο-
μένως εσφαλμένες διαγνώσεις.3,6,15

Τυπική σαρκοείδωση

Λεμφαδενοπάθεια. Η ενδοθωρακική λεμφαδε-
νοπάθεια είναι το πιο συχνό ακτινολογικό εύρημα 
της σαρκοείδωσης (85% των περιπτώσεων) και 
τυπικά εκδηλώνεται ως αμφοτερόπλευρη διόγκω-
ση των πυλαίων (85–95%) και δεξιών παρατραχει-
ακών λεμφαδένων (75%). Ο συνδυασμός των διο-
γκωμένων (1) δεξιών παρατραχειακών, (2) δεξιών 
πυλαίων και (3) αριστερών πυλαίων λεμφαδένων 
ονομάζεται 1-2-3 pattern ή τριάδα του Garland και 
είναι τυπικός της σαρκοείδωσης.1,15,16 Κατά την 
ίδια λογική, λόγω της χαρακτηριστικής της κατα-
νομής, η ενδοθωρακική λεμφαδενοπάθεια προσο-
μοιάζει στο σχήμα με το ελληνικό γράμμα «λάμδα», 
όπως αναδεικνύεται και από το σπινθηρογράφη-
μα με γάλλιο17 (εικ. 1). 

Επίσης, η πυλαία λεμφαδενοπάθεια συχνά σχε-
τίζεται με διόγκωση και άλλων μεσοθωρακικών 
λεμφαδένων, όπως των λεμφαδένων του αορτο-
πνευμονικού παραθύρου (50–75%), των υποτρο-
πιδικών (20%) και των λεμφαδένων του προσθίου 
μεσοθωρακίου (15%), οι οποίοι αναδεικνύονται με 
μεγαλύτερη αξιοπιστία στην ΑΤ.3,7 Έτσι, συγκεν-
τρωτικά, η συχνότητα της λεμφαδενοπάθειας του 
μεσοθωρακίου στη σαρκοείδωση είναι μεγαλύτερη 
στο μέσο μεσοθωράκιο, μικρότερη στο πρόσθιο και 
σπανιότερη στο οπίσθιο μεσοθωράκιο.6 Ωστόσο, 
σπάνια παρατηρείται προσβολή των μεσοθωρακι-
κών δίχως τη συμμετοχή και των πυλαίων λεμφα-
δένων1,15 (εικ. 2).

Ενίοτε, οι διογκωμένοι λεμφαδένες εμφανίζουν 
αποτιτανώσεις (25–50% των περιπτώσεων). 
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Αυτές αναπτύσσονται συνήθως στους προσβεβλη-
μένους λεμφαδένες και ως εκ τούτου επικρατούν 
στους πυλαίους και παρατραχειακούς χώρους. 
Η δε μορφολογία τους ποικίλλει από άμορφες και 
αδρές έως πυκνές, στικτές ή δίκην κελύφους αυ-
γού (eggshell) αποτιτανώσεις.6,15 Η αποτιτάνωση 
των λεμφαδένων έχει άμεση συσχέτιση με τη δι-
άρκεια της νόσου και υποδηλώνει χρονιότητα, εύ-
ρημα τυπικό και άλλων χρόνιων κοκκιωματωδών 
νοσημάτων, όπως της φυματίωσης και της ιστο-
πλάσμωσης.1,15,16 Χαρακτηριστικά, η σαρκοείδωση 
είναι η δεύτερη σε συχνότητα νόσος που προκαλεί 
περιφερικές αποτιτανώσεις, «δίκην κελύφους αυ-
γού», μετά την πυριτίαση και την πνευμονοκονίω-
ση των ανθρακορύχων.6

Αξίζει να σημειωθεί πως σε αντίθεση με τη λεμ-
φαδενοπάθεια που είναι απότοκος νεοπλασματι-
κών διεργασιών, οι λεμφαδένες στη σαρκοείδωση 
τείνουν να διατηρούν το σχήμα και τα όριά τους, 
καθώς μεγαλώνουν και δε συνενώνονται. Αυτό 
είναι ένα επιπλέον σημείο στη διαφοροδιάγνωση 
της νόσου.3

Τέλος, ένα σημείο υψηλής ευαισθησίας αλλά χα-
μηλής ειδικότητας στη διάγνωση της σαρκοείδω-
σης είναι η θολερότητα της πνευμονικής πύλης 
(hilar haze). Αυτό το σημείο περιγράφει την ασα-
φοποίηση της πυλαίας παρυφής, καθώς οι πυλαί-
οι λεμφαδένες αρχίζουν να διογκώνονται και η πε-
ριπυλαία περιοχή του πνευμονικού παρεγχύματος 

Εικόνα 1. Τυπική πυλαία και μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια ασθενούς 
με πνευμονική σαρκοείδωση σταδίου Ι. Προσθιοπίσθια (α) και πλάγια (β) 
ακτινογραφία θώρακος, όπου αναδεικνύεται τυπική αμφίπλευρη πυλαία 
και δεξιά παρατραχειακή λεμφαδενοπάθεια, (γ) ΑΤ θώρακος στο ύψος των 
πυλών, του ίδιου ασθενούς, όπου επιβεβαιώνεται η πυλαία λεμφαδενοπά-
θεια. Σημειούται η σύγχρονη διόγκωση υποτροπιδικών λεμφαδένων, εύρημα 
ασυνήθιστο σε άλλες κοκκιωματώδεις νόσους, όπως η φυματίωση

α

β

γ

Εικόνα 2. Συχνότητα ενδοθωρακικής λεμφαδενοπάθειας σε ασθενείς με  
πνευμονική σαρκοείδωση
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αρχίζει να διηθείται από τη νόσο. Ενίοτε παρατη-
ρείται και σε άλλες παθήσεις του διάμεσου συνδε-
τικού ιστού. Ωστόσο, ελέγχεται σχεδόν πάντα στη 
σαρκοείδωση και είναι σχετικά διαγνωστική όταν 
συνοδεύεται και από άλλα τυπικά απεικονιστικά 
ευρήματα της νόσου. Η διαγνωστική σημασία του 
σημείου έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι παραμέ-
νει ακόμη και μετά την ύφεση της διόγκωσης των 
πυλαίων λεμφαδένων.16

Παρεγχυματικές	 αλλοιώσεις. Παρότι η συμμε-
τοχή του πνευμονικού παρεγχύματος διακρίνεται 
μόνο στο 60% των ασθενών στις απλές ακτινογρα-
φίες θώρακος, ιστολογική ανάδειξη κοκκιωμάτων 
προκύπτει σχεδόν πάντα από τα δείγματα βιο-
ψίας.3 Η ΑΤ είναι πιο ακριβής από τη συμβατική 
ακτινογραφία στην αναγνώριση της παρεγχυμα-
τικής προσβολής και στην ανάδειξη της πλήρους 
έκτασης της νόσου.5,6

Οι τυπικές αλλοιώσεις στον πνεύμονα είναι τα 
οζίδια, η δικτυοοζώδης πάχυνση του διαμέσου 
συνδετικού ιστού και, στα τελικά στάδια της νό-
σου, η ίνωση. Τα ευρήματα συχνά έχουν αμφί-
πλευρη και συμμετρική κατανομή, με μια προτί-
μηση για τα άνω πνευμονικά πεδία σε >80% των 
περιπτώσεων.6,15

Οζίδια. Αποτελούν το χαρακτηριστικό εύρημα 
της πνευμονικής σαρκοείδωσης. Πρόκειται για μη 
τυροειδοποιημένα κοκκιώματα, που απεικονίζο-
νται ως μικρά οζίδια διαμέτρου λίγων χιλιοστών 
(1–3 mm), και κατανέμονται στο διάμεσο συνδε-
τικό ιστό κατά μήκος των περιβρογχοαγγειακών 
δεματίων και, σε μικρότερο βαθμό, στα μεσολοβί-
δια διαφράγματα, τις μεσολόβιες σχισμές και τους 
υποϋπεζωκοτικούς χώρους. Αυτός ο τύπος περι-
γράφεται ως περιλεμφαγγειακή κατανομή και είναι 
τυπική της σαρκοείδωσης1,3,6,10,15,18 (εικ. 3 α,β,γ). 

Ενώ τα σαρκοειδικά κοκκιώματα είναι μικροσκο-
πικά σε μέγεθος, όπως διακρίνεται από την ΑΤ 
έχουν εξαιρετικά σαφή όρια. Καθώς πληθαίνουν 
σε αριθμό συχνά συρρέουν σχηματίζοντας μεγα-
λύτερα οζίδια (3–5 mm).

Η προτίμηση κατανομής στα άνω πνευμονι-
κά πεδία είναι συχνή, αλλά όχι απόλυτη. Ενίοτε, 
η κατανομή των οζιδίων είναι ανομοιογενής, με 
αποτέλεσμα την εναλλαγή παθολογικών και υγιών 
περιοχών στο πνευμονικό παρέγχυμα, ενώ άλλοτε 
είναι διάσπαρτη ή εστιακή.10

Εικόνα 3. (α, β) Προσθιοπίσθια και πλάγια ακτινογραφία θώρακος ασθενούς με 
πνευμονική σαρκοείδωση σταδίου ΙΙ. διακρίνεται διόγκωση των πυλαίων λεμφα-
δένων, ιδίως δεξιά, και πολλαπλοί διάσπαρτοι όζοι σε αμφότερα τα πνευμονικά 
πεδία. (γ) Παρεμφερή ευρήματα σε ΑΤ θώρακος έτερου ασθενούς με αμφίπλευ-
ρη πυλαία λεμφαδενοπάθεια και παρουσία διάσπαρτων μικρών όζων

α

β

γ
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Ανώμαλη	 πάχυνση	 του	 διάμεσου	 συνδετικού	
ιστού. Τα σαρκοειδικά κοκκιώματα δημιουργούν 
δικτυοοζώδεις διηθήσεις, οι οποίες στην ΑΤ εμ-
φανίζονται ως κατεξοχήν γραμμοειδείς ή οζώδεις 
αλλοιώσεις, αναλόγως του μεγέθους τους και της 
παρουσίας συνδετικού ιστού.3 Έτσι, συχνά προ-
καλούν οζώδη ή ανώμαλη πάχυνση του διάμεσου 
συνδετικού ιστού, ιδίως του βρογχοαγγειακού. 
Στους περισσότερους ωστόσο ασθενείς η πάχυν-
ση δεν είναι εκτεταμένη12,15 (εικ. 4).

Πνευμονική	 ίνωση. Στην πλειοψηφία των πε-
ριπτώσεων, οι κοκκιωματώδεις βλάβες παραμέ-
νουν σταθερές ή υποχωρούν τελείως. Ωστόσο, 
στο 15% των ασθενών αυτές εξελίσσονται σε ινο-
κυστικές αλλοιώσεις. Καθώς αναπτύσσεται προ-
οδευτικά ίνωση, οι ανώμαλες δικτυωτές διηθή-
σεις, συμπεριλαμβανομένων των ενδολοβιδιακών 
και μεσολοβιδιακών πεπαχυσμένων διαφραγμά-
των, γίνονται μόνιμες, ενώ επίσης σχηματίζονται 
μάζες από περιβρογχοαγγειακό ινωτικό ιστό που 
εμπεριέχουν παραπυλαίους βρόγχους και αγ-
γεία.15 Ένα συχνό εύρημα στην ΑΤ, που υποδη-
λώνει ίνωση, είναι η παραμόρφωση της φυσιολο-
γικής ανατομίας του πνεύμονα, που συνήθως εκ-
δηλώνεται με την οπίσθια μετατόπιση του κύριου 
ή άνω λοβαίου βρόγχου.9

Συνολικά, τα παθολογικά ευρήματα του τελι-
κού, μη αναστρέψιμου ινωτικού σταδίου της σαρ-
κοείδωσης περιλαμβάνουν:16

–  Εμφυσηματικές κύστεις (bullae), ως αποτέλε-
σμα βρογχικών αποφράξεων

–  Κυστικές βρογχιεκτασίες, λόγω περιβρογχικής 
ίνωσης

–  Παχυτοιχωματικές κοιλότητες, όμοιες της φυ-
ματιώσεως, οι οποίες περιβάλλονται από μά-
ζες ινωτικού ιστού και σχετίζονται με τη λύ-
ση, νέκρωση και εξώθηση υαλοειδούς υλικού. 
Εικόνα μελικηρήθρας μπορεί να παρατηρηθεί 
στα τελικά στάδια της νόσου, αλλά είναι σπά-
νια15 (εικ. 5).

Προσβολή	των	αεραγωγών. Η συμμετοχή των 
αεραγωγών είναι συχνή στη σαρκοείδωση (65% 
των ασθενών) με κεντρική και περιφερική εντό-
πιση. Η απόφραξη των λοβαίων και τμηματικών 
βρόγχων λόγω ενδοβρογχικών κοκκιωμάτων ή 
εξωγενούς πίεσης από διογκωμένους περιβρογχι-
κούς λεμφαδένες, μπορεί να επιφέρει τη δημιουρ-

γία ατελεκτασίας, με πιο συχνή αυτή του μέσου 
λοβού. Η προσβολή των βρογχιολίων, από την 
άλλη πλευρά, από κοκκιώματα ή ίνωση, δημιουρ-
γεί βρογχιεκτασίες και ένα πρότυπο μωσαϊκού, το 
οποίο γίνεται πολύ πιο έντονο λόγω παγίδευσης 
του αέρα στην ΑΤ σε εκπνευστική φάση.3,6,15,16

διάφορες μελέτες αναφέρουν την παρουσία 
της εικόνας παγίδευσης αέρα στην εκπνευστική 
ΑΤ στην πλειοψηφία των ασθενών με σαρκοείδω-
ση (83–98%), ενώ δεν παρατηρείται συχνά στον 
έλεγχο κατά την εισπνοή.19–21 Αποτελεί έμμεσο 
απεικονιστικό εύρημα της προσβολής των μι-

Εικόνα 4. (α, β) ΑΤ θώρακος ασθενών με πνευμονική σαρκοείδωση σταδίου ΙΙΙ. 
Αναδεικνύονται διάσπαρτοι μικροί όζοι με περιβρογχοαγγειακή κατανομή και 
ανώμαλη οζώδης πάχυνση των βρογχοαγγειακών δεματίων, των μεσολοβιδί-
ων διαφραγμάτων και των υποϋπεζοκωτικών χώρων. Τα ανωτέρω ευρήμα-
τα αντανακλούν την τυπική περιλεμφαγγειακή κατανομή των σαρκοειδικών 
κοκκιωμάτων. Επίσης, στην πρώτη περίπτωση (α) στα οπίσθια πνευμονικά 
πεδία το παρέγχυμα παρουσιάζει κατά τόπους πυκνότητα θολής υάλου, 
που δεν αποκρύπτει τις παρυφές των βρογχικών τοιχωμάτων και των πνευ-
μονικών αγγείων

α

β
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κρών αεραγωγών, χωρίς να είναι δυνατή η ανά-
δειξη των μικροσκοπικών κοκκιωμάτων στο τοί-
χωμά τους. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να 
αποτελούν το μοναδικό και πρώιμο εύρημα της 
προσβολής των πνευμόνων, προτού καταστούν 
ορατές οι αλλοιώσεις του πνευμονικού παρεγχύ-
ματος στην εισπνευστική ΑΤ.20,21

Άτυπη σαρκοείδωση

Το κλασικό ακτινολογικό χαρακτηριστικό της 
σαρκοείδωσης είναι η συμμετρία. Αυτή εκφρά-
ζεται είτε ως αμφίπλευρη ενδοθωρακική λεμφα-
δενοπάθεια είτε ως αμφίπλευρες διάχυτες πα-
ρεγχυματικές διηθήσεις. Εντούτοις, το 1/4 των 
ασθενών (25–30%) εμφανίζει άτυπες εκδηλώσεις, 
οι οποίες δυσχεραίνουν το διαγνωστικό προσα-
νατολισμό.6 Αξίζει να σημειωθεί πως σε ασθενείς 
άνω των 50 ετών, η εμφάνιση άτυπων ακτινολο-
γικών ευρημάτων είναι αρκετά συχνή (59% των 
περιπτώσεων).22

Ετερόπλευρη	 ή	 ασύμμετρη	 λεμφαδενοπάθεια. 
Η ετερόπλευρη πυλαία λεμφαδενοπάθεια απα-
ντάται σε ποσοστό μικρότερο του 5%. Είναι δύο 
φορές συχνότερη στη δεξιά συγκριτικά με την 
αριστερή πλευρά και εμφανίζεται μεμονωμένα ή 
συνδιαστικά με δεξιά παρατραχειακή λεμφαδενο-
πάθεια. Η μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια χωρίς 
συνοδό πυλαία λεμφαδενοπάθεια είναι ακόμη πιο 
σπάνια, ενώ η παρουσία μόνο παρατραχειακών 
ή υποαορτικών λεμφαδένων έχει παρατηρηθεί 
σε μεμονωμένες περιπτώσεις σαρκοείδωσης5,6,22 
(εικ. 6 α, β).

Σ’ αυτές τις άτυπες περιπτώσεις, η διαφορική 
διάγνωση από οντότητες όπως η φυματίωση, το 
λέμφωμα και η μεταστατική νόσος είναι δύσκολη, 

Εικόνα 5. ΑΤ θώρακος ασθενούς με χρόνια πνευμονική σαρκοείδωση ινω-
τικού σταδίου IV. Παρατηρούνται εκτεταμένες ινοκυστικές αλλοιώσεις, 
παρεκτοπίσεις βρόγχων, κυστικές βρογχιεκτασίες και μη αναστρέψιμη κα-
ταστροφή της φυσιολογικής βρογχοαγγειακής αρχιτεκτονικής. Σημειούται 
επίσης η παρουσία παχυτοιχωματικής κοιλότητας του δεξιού άνω πνευ-
μονικού λοβού

Εικόνα 6. Άτυπη μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια ασθενούς με πνευμονική σαρκοείδωση σταδίου Ι. Προσθιοπίσθια (α) και πλάγια (β) ακτινογραφία θώρακος, 
όπου αναδεικνύεται αμφοτερόπλευρη διόγκωση των παρατραχειακών λεμφαδένων χωρίς συνοδό διόγκωση των πυλαίων λεμφαδένων. Χαρακτηριστικά στη 
περίπτωση (β) παρατηρείται και οπίσθια μετατόπιση της τραχείας από τους διογκωμένους παρατραχειακούς λεμφαδένες

α β
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καθώς η ετερόπλευρη προσβολή των λεμφαδέ-
νων στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι πιο συνή-
θης.1,6,12

Νέκρωση	ή	κοιλοποίηση. Η αληθής κοιλοποίη-
ση, στην οποία μη τυροειδοποιημένα κοκκιώμα-
τα αφορίζουν το τοίχωμα πνευμονικών κοιλοτή-
των, είναι εξαιρετικά σπάνια στη σαρκοείδωση 
(<0,6%).6 Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες 
κοιλότητες που ανευρίσκονται στις απλές ακτινο-
γραφίες και στην ΑΤ, είναι εμφυσηματικές μπού-
λες, φυσαλίδες ή κύστεις που, όπως προαναφέρ-
θηκε, αναπτύσσονται σε προχωρημένα, ινωτικά 
στάδια της νόσου. Αυτές οι «ψευδοκοιλότητες» 
δεν αφορίζονται από κοκκιώματα, αλλά από πυ-
κνό ουλώδη ιστό.3

Οι τελευταίες συχνά επιμολύνονται δευτερογε-
νώς από σαπροφυτικούς μύκητες, συνήθως του 
γένους Aspergillus, και μετατρέπονται σε παχυ-
τοιχωματικές κοιλότητες με υδραερικό επίπεδο 
στο εσωτερικό τους, τα μυκητώματα.3,23 Όσο 
μεγαλύτερη η κοιλότητα, τόσο μεγαλύτερη και η 
πιθανότητα επιμόλυνσης.16 Η δημιουργία μυκη-
τωμάτων αποτελεί συχνή επιπλοκή του ινωτικού 
σταδίου της σαρκοείδωσης.6 Όταν οι μύκητες δι-
ηθούν τα υπεραιμικά τοιχώματα της κοιλότητας 
μπορεί να προκαλέσουν αιμόπτυση. Αυτή η μορ-
φή της πνευμονικής αιμορραγίας είναι η δεύτερη 
πιο συχνή αιτία θανάτου στη σαρκοείδωση.

Βέβαια, πριν αποδοθεί ο σχηματισμός μιας κοι-
λότητας στη σαρκοείδωση πρέπει να αποκλει-
σθούν άλλες αιτίες κοιλοποίησης και κυρίως η 
επιμόλυνση από φυματίωση. Η τελευταία έχει με-
γαλύτερη επίπτωση στους πάσχοντες από σαρ-
κοείδωση συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό.3

Μεγάλα	οζίδια	ή	μάζες. Αφορούν περιοχές υψη-
λής πυκνότητας, διαμέτρου από 1–4 cm, διακρι-
τές τόσο στην απλή ακτινογραφία όσο και στην 
ΑΤ στο 15% των ασθενών. Έχουν συνήθως σχήμα 
ωοειδές ή επίμηκες, ανώμαλα όρια και ασαφείς 
παρυφές, μπορεί να εμπεριέχουν αεροβρογχό-
γραμμα και εντοπίζονται παραπυλαίως ή περι-
φερικά.1

Οι ανωτέρω περιοχές περιγράφονται ως «κυ-
ψελιδικές». Εντούτοις, είναι το αποτέλεσμα συνά-
θροισης ενός μεγάλου αριθμού κοκκιωμάτων του 
διάμεσου ιστού, που πιέζουν τους γειτονικούς 
αεροχώρους χωρίς ωστόσο να τους πληρούν.3,24 

Συχνά, στην ΑΤ διακρίνονται μικρά οζίδια στην 
περιφέρεια αυτών των μαζών, δημιουργώντας 
μια τυπική εικόνα που αποδίδεται ως «σημείο 
του γαλαξία» (galaxy sign)18 (εικ. 7). Όταν όμως οι 
μάζες εντοπίζονται περιφερικά, σε επαφή με τον 
υπεζωκότα, απεικονίζονται συνήθως ως επιμη-
κυσμένες περιοχές με ομαλά, σαφώς περιγεγραμ-
μένα όρια.15

Πύκνωση-Εικόνα	θολής	υάλου. Ασθενείς με σαρ-
κοείδωση εμφανίζουν συχνά στην ΑΤ περιοχές με 
πυκνότητα θολής υάλου, οι οποίες επιπροβάλλο-
νται στα οζίδια του διάμεσου ιστού. Αυτές οι πε-
ριοχές συνήθως οφείλονται στην παρουσία πολυ-
άριθμων κοκκιωμάτων ή σε αρχόμενη ίνωση.25

Συμμετοχή	 του	 υπεζωκότα. Οι υπεζωκοτικές 
αλλοιώσεις εμφανίζονται σε ποσοστό 1% περί-
που. Αφορούν κυρίως σε πλευριτικές συλλογές 
και πάχυνση των πετάλων. Παρατηρούνται κυ-
ρίως σε περιπτώσεις εκτεταμένης πνευμονικής ή 
συστηματικής προσβολής από τη νόσο.6,26

Διαταραχή πνευμονικής λειτουργίας

Πέρα από την αναγνώριση με την ΑΤ του ευρέ-
ος φάσματος των αλλοιώσεων της πνευμονικής 
σαρκοείδωσης, πολλές μελέτες έχουν γίνει για το 
καθορισμό της σχέσης των ευρημάτων της ΑΤ με 

Εικόνα 7. ΑΤ θώρακος (στο ύψος των πυλών) ασθενούς με πνευμονική σαρκο-
είδωση. Στο δεξιό πνεύμονα διακρίνονται δύο πυκνωτικές μάζες με ανώμαλα 
όρια και στη παρουσία μικρών χαμηλής πυκνότητας όζων στην περιφέρεια 
(«σημείο του γαλαξία»). Πολλαπλά διάσπαρτα οζίδια ελέγχονται σε αμφότε-
ρα τα πνευμονικά πεδία
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το βαθμό διαταραχής της πνευμονικής λειτουργί-
ας. Το 20–25% των ασθενών με πνευμονική σαρ-
κοείδωση παρουσιάζουν μόνιμη διαταραχή της 
πνευμονικής λειτουργίας.12 Οι πνευμονικές αλλοι-
ώσεις οδηγούν σε αποφρακτικού, περιοριστικού 
και μικτού τύπου διαταραχή της πνευμονικής 
λειτουργίας. Αναφέρεται συσχέτιση του κυρίαρ-
χου προτύπου και της έκτασης των πνευμονικών 
αλλοιώσεων με τον τύπο και το βαθμό διαταρα-
χής της πνευμονικής λειτουργίας. Οι αλλοιώσεις 
της πνευμονικής ίνωσης και το δικτυωτό πρότυ-
πο αποδεικνύεται ότι έχουν άμεση σχέση με τη 
διαταραχή της πνευμονικής λειτουργίας, προκα-
λώντας περιοριστικού και αποφρακτικού τύπου 
αλλοιώσεις, σε αντίθεση με άλλα απεικονιστικά 
πρότυπα που φαίνεται να έχουν μικρή επίδραση 
στην πνευμονική λειτουργία. Το δικτυωτό πρό-
τυπο και κατ’ επέκταση οι αλλοιώσεις της πνευ-
μονικής ίνωσης αποτελούν το κύριο μορφολογικό 
χαρακτηριστικό που καθορίζει το βαθμό από-
φραξης της ροής του αέρα.27 Η εικόνα παγίδευ-
σης του αέρα, όπως προαναφέρθηκε, σχετίζεται 
σε μικρότερο βαθμό με την απόφραξη της ροής 
του αέρα.

Πρόγνωση

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των αλλοιώ-
σεων της πνευμονικής σαρκοείδωσης με την ΑΤ 
έχει βοηθήσει στον καθορισμό σε κάποιο βαθμό 
της πορείας της νόσου. Τα πολλαπλά οζίδια, οι 
ανώμαλες γραμμοειδείς αλλοιώσεις, η πάχυνση 
των μεσολοβιδίων διαφραγμάτων και οι περιοχές 
θολής υάλου αποτελούν δυνητικά αναστρέψιμες 
αλλοιώσεις του πνευμονικού παρεγχύματος, σε 
αντίθεση με τις αερώδεις κύστεις και τη διατα-
ραχή της αρχιτεκτονικής του πνεύμονα που θεω-
ρούνται ευρήματα μη αναστρέψιμης νόσου.

Συμπέρασμα

Η πνευμονική σαρκοείδωση μπορεί να θεωρηθεί 
ως ο «χαμελαίων» στην απεικόνιση των παθολογι-
κών ευρημάτων του θώρακα, καθώς μπορεί δυνη-
τικά να μιμηθεί οποιαδήποτε ενδοθωρακική παθο-
λογία. Η συχνότητα της νόσου έχει συντελέσει στη 
δημιουργία ενός παγκόσμιου ιατρικού συλλόγου 
(WASOG) με σκοπό τη συλλογή περιστατικών, τη 
διάγνωση και τη θεραπευτική καθοδήγηση. Από 
την πλευρά του ακτινολόγου, η γνώση των τυπι-
κών ακτινολογικών ευρημάτων καθώς και η υπο-
ψία των άτυπων μορφών της νόσου βοηθούν το 
διαγνωστικό προσανατολισμό. Αυτός ήταν και ο 
σκοπός της μελέτης μας: η παρουσίαση των ακτι-
νολογικών ευρημάτων από ασθενείς του νοσοκο-
μείου μας και η βιβλιογραφική ενημέρωση στο σύ-
νολο των εκδηλώσεων της νόσου στον πνεύμονα.

Ο ρόλος της απεικόνισης είναι καταλυτικός σε 
όλα τα στάδια χειρισμού της πνευμονικής σαρκοεί-
δωσης. Συνεισφέρει στη διάγνωση, στην πρόγνω-
ση, στην αξιολόγηση των βλαβών και στην παρα-
κολούθηση της πορείας της νόσου.

Η αρχική εκτίμηση των ασθενών γίνεται με την 
απλή ακτινογραφία θώρακος, η οποία είναι και 
επαρκής στην πλειονότητα των περιπτώσεων. 
Η ΑΤ θώρακος βοηθάει στην αξιολόγηση διφο-
ρούμενων περιπτώσεων, σε υποψία επιπλοκών, 
σε μη διαγνωστικές ακτινογραφίες ή σε ύπαρξη 
άτυπων ευρημάτων της νόσου και στην παρα-
κολούθηση της εξέλιξης των πνευμονικών αλλοι-
ώσεων. Η οριστική διάγνωση τίθεται με βιοψία. 
Συμπερασματικά, η κατανόηση του μεγάλου εύ-
ρους των ακτινολογικών εκδηλώσεων της σαρκο-
είδωσης κατέχει σημαντικό ρόλο στη διαγνωστική 
προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής 
της ομάδας των ασθενών. 

Âéâëéïãñáößá

1.  Koyama T, Ueda H, Togashi K et al. Radiologic manifesta-
tions of sarcoidosis in various organs. Radiographics 2004, 
24:87–104

2.  Prabhakar H, Rabinowitz C, Chew F. Imaging of sarcoidosis: 
Self-assessment module. AJR 2008, 190:S7–S10

3.  Kulman J, Fishman E, Hamper U et al. The computed tomo-
graphic spectrum of thoracic sarcoidosis. Radiographics 1989, 
9:449–466

4.  Prabhakar H, Rabinowitz C, Gibbons F et al. Imaging features 
of sarcoidosis on MDCT, FDG PET, and PET/CT. AJR 2008, 
190:S1–S6

5.  Hamper UM, Fishman EK, Khouri NF et al. Typical and atypical 
CT manifestations of pulmonary sarcoidosis. J	Comput	Assist	
Tomogr 1986, 10:928–936

6.  Rockoff SD, Rohatgi PK. Unusual manifestations of thoracic 
sarcoidosis. AJR 1985, 144:513–528



322 Χρ. ΚΟΛΟΦΟΥΣΗ και συν ΙΑΤΡΙΚΗ 98, 2010

7.  Miller BH, Rosado-de-Christenson ML, Mc Adams HP et 
al. Thoracic sarcoidosis: radiologic-pathologic correlation. 
Radiographics 1995, 15:421–437

8.  Mambretti J. Chest X-ray stages of sarcoidosis. J	Insur	Med	
2004, 36:91–92

9.  Trail Z, Maskell G, Gleeson F. High resolution CT findings of 
pulmonary sarcoidosis. AJR 1997, 168:1557–1560

10.  Avital M, Hadas-Halpern I, Deeb M et al. Radiological findings 
in sarcoidosis. IMAJ 2008, 10:572–574

11.  Baughman RP, Culver DA, Judson MA. A concise review of 
pulmonary sarcoidosis. Am	 J	 Respir	 Crit	 Care	Med 2010, 
0:2010006–0865Clv1

12.  Mϋller N, Kulling P, Miller R. The CT findings of pulmonary 
sarcoidosis: Analysis of 25 patients. AJR 1989, 152:1179–
1182

13.  Remy-Jardin M, Giraud F, Remy J et al. Pulmonary sarcoidosis: 
Role of CT in the evaluation of disease activity and functional 
impairment and in prognosis assessment. Radiology 1994, 
191:675–680

14.  Brauner MW, Grenier P, Mompoint D et al. Pulmonary sar-
coidosis: evaluation with high- resolution CT. Radiology 1989, 
172:467–471

15.  Park H, Jung J, Chung M et al. Typical and atypical manifes-
tations of intrathoracic sarcoidosis. Korean	 J	Radiol 2009, 
10:623–631

16.  Rabinowitz J, Ulreich S, Soriano C. The usual unusual mani-
festations of sarcoidosis and the “hilar haze”-A new diagnostic 
aid. Radiology 1974, 120:821–831

17.  Sulavic SB, Spencer RP, Weed DA et al. Recognition of distinc-
tive patterns of gallium-67 distribution in sarcoidosis. J	Nucl	
Med 1990, 31:1909–1914

18.  Nakatsu M, Hatabu H, Morikawa K et al. Large coalescent 
parenchymal nodules in pulmonary sarcoidosis: “sarcoid gal-
axy” sign. AJR 2002, 178:1389–1393

19.  Nishimo M, Lee KS, Itoh H, Hatabu H. The spectrum of pulmo-
nary sarcoidosis: Variations of high-resolution CT findings and 
clues for specific diagnosis. Eur	J	Radiol 2009, doi:10.1016/
j.ejrad.2008.09.038

20.  Magkanas E, Voloudaki A, Bouros D et al. Pulmonary 
Sarcoidosis. Correlation of expiratory high-resolution CT find-
ings with inspiratory patterns and pulmonary function tests. 
Acta	Radiologica 2001, 42:494–501

21.  Hansell DM, Milne DG, Wilsher ML, Wells AU. Pulmonary 
Sarcoidosis: Morphologic Associations of Airflow obstruction 
at Thin-Section CT. Radiology 1998, 209:697–704

22.  Conant EF, Glickstein MF, Mahar P et al. Pulmonary sarcoido-
sis in the older patient: conventional radiographic features. 
Radiology 1988, 169:315–319

23.  Wollschlager C, Khan F. Aspergillomas complicating sarcoidosis: 
a prospective study in 100 patients. Chest 1984, 86:585–588

24.  Rohatgi PK, Schwab LE. Primary acute pulmonary cavitation in 
sarcoidosis. AJR 1980, 134:1199–1203

25.  Nishimura K, Iton H, Kitaichi M et al. Pulmonary sarcoido-
sis: correlation of CT and histopathologic findings. Radiology 
1993, 189:105–109

26.  Huggins JT, Doelken P, Sahn SA et al. Pleural effusions in a 
series of 181 outpatients with sarcoidosis. Chest 2006, 129: 
1599–1604

27.  Handa T, Nagai S, Fushimi Y et al. Clinical and Radiographic 
Indices Associated with Airflow Limitation in Patients with 
Sarcoidosis. Chest 2006, 130:1851–1856

Υποβλήθηκε	14.09.2010	
Εγκρίθηκε	17.10.2010


	EksNovember2010
	kol-Νοεμβρίου-10
	perNοεμβρίου-10
	Book 1


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

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


