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Τι νεότερο στη Νευρολογία
Μια θεματική άποψη 
από το συνέδριο της ΑΝΑ 2018

Ι. Μπαρτζώκης,1 V. Limmroth,1 
Ευ. Αγγελοπούλου,2 Δ.-Δ. Μητσικώστας2

1Department of Neurology and Palliative Care Medicine, 
Cologne City Hospitals, University of Cologne, Germany, 
21η Νευρολογική Κλινική, «Αιγινήτειο» Νοσο κο μείο, 
Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανε πι
στήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφο
ρά στις σημαντικότερες ανακοινώσεις που έγι
ναν στο 70ό Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής 
Νευρολογικής Ακαδημίας, οι οποίες καλύπτουν 
σχεδόν ολόκληρο το φάσμα της κλινικής νευ
ρο λογίας, συμπεριλαμβανομένων των οξέων 
ισχαι μικών διαταραχών, των νόσων Parkinson & 
Alzheimer, την πολλαπλή σκλήρυνση, την ημικρα
νία, την επι ληψία, τη νωτιαία μυϊκή ατροφία και 
τη χορεία Huntington. Επιπλέον, έγιναν ανακοι
νώσεις που αφορούν σε νέες μεθόδους θεραπεί
ας, όπως τεχνικές antisense, γονιδιακή θεραπεία 
και μεταγενωμική (metagenomics), οι οποίες 
ενδέχεται να έχουν εφαρμογή σε ανίατες μέχρι 
στιγμής δια ταραχές του νευρικού συστήματος, 
όπως οι δυσ τροφίες και οι νευροεκφυλιστικές 
παθήσεις. Η συνοπτική περιγραφή όλων αυτών 
των εργασιών δίνουν μια παραστατική εικόνα 
της τρέχουσας νευρολογίας στην αιχμή των εξελί
ξεων και αποτυπώνουν τις βασικές κατευθύνσεις 
της έρευνας που έχει άμεση κλινική εφαρμογή.

What’s new in Neurology
A comprehensive review of the 2018 
Annual Meeting of ANA

I. Bartzokis,1 V. Limmroth,1 
E. Angelopoulou,2 D.-D. Mitsikostas2

1Department of Neurology and Palliative Care Medicine, 
Cologne City Hospitals, University of Cologne, Germany, 
21st Department of Neurology, “Aeginitio” Hospital, Athens 
University  EKPA, Medical School, Athens, Greece  

ABSTRACT The new developments covering the 
entire field of neurology counting stroke, Parkinson 
disease, Alzheimer disease, epilepsy, migraine, 
dystrophies and Huntington’s disease that have 
been presented at the 70th Annual Meeting of the 
American Academy of Neurology 2018, are sum
marized in this paper. Amidst a plethora of new 
therapeutical techniques, antisense, gene treat
ment and metagenomics are also discussed here 
in the light of potential immediate clinical use in 
uncured conditions like neurodegenerative, de
myelinated and muscle dystrophies. This compre
hensive review may help the reader to understand 
the current hot lines of research in neurology and 
especially those with clinical relevance into daily 
practices. 
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1. Εισαγωγή

Το 70ό Συνέδριο της Αμερικανικής Νευρολογικής 
Ακαδημίας απασχόλησαν το 2018 οι νέες θερα-
πευτικές εξελίξεις, όπως η Antisense και η γονιδι-
ακή θεραπεία, καθώς και οι νέες καινοτόμες δια
γνωστικές τεχνικές, όπως η Μεταγενωμική και 
ιδιαίτερα η μεταγενωμική ακολουθία επόμενης 
γενιάς (metagenomic next-generation sequencing 
– mNGS). Οι νέες αυτές θεραπευτικές τεχνι-
κές βοηθούν στη θεραπεία ασθενειών, οι οποί-
ες μέχρι τώρα θεωρούνταν ανίατες: Νωτιαία 
Μυϊκή Ατροφία, Μυϊκή Δυστροφία Duchenne,  
Χορεία Huntington, Νόσος Alzheimer, Πλαγία 
Μυατροφική Σκλήρυνση ή σπάνιες μεταβολικές 
ασθένειες όπως η Αμυλοείδωση.1,2 Οι νέες δια-
γνωστικές τεχνικές, όπως η Μεταγενωμική, επι-
τρέπουν για πρώτη φορά τον εντοπισμό εξαι-
ρετικά σπάνιων λοιμώξεων εντός 72–96 ωρών.3 
Υπήρξαν πολλές εξελίξεις ακόμη και στο πεδίο 
των «κλασικών» νευρολογικών ασθενειών, με τις 
οποίες οι Νευρολόγοι έρχονται καθημερινά σε ε-
παφή, όπως τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, 
η ημικρανία, η πολλαπλή σκλήρυνση, οι επιληψί-
ες, οι άνοιες, η νόσος Πάρκινσον ή οι διαταραχές 
του πόνου.4 Για πρώτη φορά οι εξελίξεις στη θε-
ραπεία νευροεκφυλιστικών παθήσεων βρέθηκαν 
στο επίκεντρο, παραμερίζοντας άλλες. Αυτές οι 
εξελίξεις, όπως οι συγγραφείς τις αξιολόγησαν 
ως προς την κλινική τους κυρίως σημασία, θα 
ανα πτυχθούν σε αυτό το άρθρο. 

2. Νέες τεχνικές 

2.1.  Τεχνικές Antisense

Ως antisense ορίζεται το συμπληρωματικό 
RNA στο mRNA ενός γονιδίου.5 Με τον όρο αυ-
τόν περιγράφεται ωστόσο και μία τεχνική, κατά 
την οποία χρησιμοποιείται ένα συνθετικό RNA 
κυρίως μονής αλύσου για τον αποκλεισμό ενός 
ορισμένου mRNA. Αυτό το mRNA είναι συμπλη-
ρωματικό (antisense) στο mRNA ενός γονιδίου, 
του οποίου η έκφραση οφείλει να μειωθεί ή να 
σταματήσει τελείως.6 Εδώ μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν διάφοροι μηχανισμοί στη σύνθεση ενός 
μορίου ή πεπτιδίου: η απομάκρυνση RNADNA
ετερόλογων διπλών αλύσεων (Heteroduplex) 

μέσω της RNAάσης Η, ο αποκλεισμός της εκκί-
νησης της μετάφρασης/μεταγραφής, η τροπο-
ποίηση της συναρμογής (splicing) του mRNA, η 
ανοσολογική ενεργοποίηση μέσω του Tolllike
Receptor 9 ή ακόμα μια γονιδιακή διόρθωση μέσω 
επισκευής αναντιστοιχιών (mismatch repair).7 Η 
χρήση του κάθε μηχανισμού εξαρτάται από τον 
παθογενετικό μηχανισμό της κάθε ασθένειας. 

Η τεχνική αυτή προσφέρεται προς το παρόν 
μόνο στη θεραπεία ασθενειών, οι οποίες προ-
καλούνται μέσω μεμονωμένων μεταλλάξεων 
ή μέσω  μεμονωμένων εσφαλμένα παραγόμε-
νων πεπτιδίων ή πρωτεϊνών και έχει ήδη λάβει 
έγκριση από τον FDA για τη θεραπεία της κε-
ρατίτιδας από κυτταρομεγαλοϊό (μείωση της 
αντιγραφής του ιού σε HIV θετικούς ασθενείς)8 
καθώς και στη θεραπεία βαρέων γενετικών υ-
περλιποπρωτεϊναιμιών.9 Τον Ιούλιο του 2017 
έλαβε έγκριση και στην Ευρώπη η νουσινερσέ-
νη (Nusinersen – Spinraza®), το πρώτο antisense 
σκεύασμα για τη θεραπεία της νωτιαίας μυ-
ϊκής ατροφίας.10 Το σκεύασμα αυτό ήταν ταυ-
τόχρονα και το πρώτο antisense σκεύασμα στη 
Νευρολογία. Μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιηθεί 
επιτυχώς σε αρκετές εκατοντάδες παιδιά σε 
όλον τον κόσμο (για followup αποτελέσματα 
βλέπε στη συνέχεια). Οι τεχνικές antisense απο-
τελούν κατά κάποιον τρόπο ένα είδος πρώτου 
επιπέδου της πραγματικής γονιδιακής θεραπεί-
ας. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της antisense 
και της γονιδιακής θεραπείας έγκειται στο ότι η 
χρήση της antisense θεραπείας είναι συνεχής ή 
τουλάχιστον περιοδική, αλλά μπορεί και κάποια 
στιγμή να διακοπεί.11,12 Η γονιδιακή θεραπεία α-
πεναντίας συνδέεται με τη μόνιμη αλλαγή ενός 
συγκεκριμένου γονιδίου, η οποία επιτυγχάνεται 
κατά κανόνα με εφάπαξ επεμβατική θεραπεία.1 
Τις εργασίες ενός ολόκληρου Συμποσίου με τον 
τίτλο «Νευροεπιστήμες στην Κλινική Πράξη» 
απα σχόλησαν αποκλειστικά οι δυνητικοί τομείς 
εφαρμογής των antisenseολιγονουκλεοτιδίων 
στη Νευρολογία. Ένα πραγματικό highlight ήταν 
η διάγνωση σπάνιων μεταβολικών παθήσεων σε 
μικρά παιδιά, οι οποίες μπόρεσαν να αναγνωρι-
στούν μέσω ταυτοποίησης ολόκληρου του γονι-
διώματος (WholeGenomeSequencing) –ακόμα 



ΙΑΤΡΙΚΗ 108, 2019 ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 13

και όσον αφορά στον ιδιαίτερο παθογενετικό 
μηχανισμό– και οι οποίες μπόρεσαν εν τέλει να 
θεραπευτούν μέσω της εξατομικευμένης ανά-
πτυξης μιας ειδικής antisense θεραπείας.13

2.2. Γονιδιακή θεραπεία 

Αποτελεί όνειρο κάθε ιατρού να μπορεί να 
καταστέλλει ή να εμποδίζει την έκφραση γενε-
τικών ασθενειών με παρέμβαση στο γονιδίωμα. 
Πολλές ομάδες εργασίας ασχολήθηκαν εντα-
τικά τα τελευταία 50 χρόνια με αυτό το θέμα, 
αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν παρατηρήθηκε 
κάποια αξιόλογη κλινική επιτυχία.14 Πάνω από 
2.500 κλινικές μελέτες πάνω στη γονιδιακή θε-
ραπεία διεξήχθησαν τα τελευταία 30 χρόνια και 
σχεδόν όλες απέβησαν άκαρπες. Αυτό φαίνεται 
τώρα ευτυχώς να αλλάζει για τις πρώτες νευρο-
λογικές ασθένειες.1

Εν τω μεταξύ χρησιμοποιούνται διάφορες τε-
χνικές για τη διόρθωση των γενετικών ανωμα-
λιών. Εκτός των προσδοκώμενων –πλην συχνά 
απόντων– θεραπευτικών αποτελεσμάτων, οι 
συχνά έντονες ανοσολογικές ή γενετικές παρε-
νέργειες αποτελούσαν μεγάλο πρόβλημα των 
μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενων γονιδιακών 
θεραπειών.15 Κατά βάση χρησιμοποιούνται με-
ταφορείς (vectors), κυρίως ιοί, για να μεταφέ-
ρουν το διορθωμένο γονίδιο ή επίσης ένα γο-
νίδιοψαλίδι στα κύτταραστόχους.16 Αυτοί οι 
μεταφορείς μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπα-
νόρθωτες παρενέργειες (σε μερικές μελέτες ακό-
μη και στον θάνατο). Επιπλέον πρόβλημα των 
γονιδιακών θεραπειών αποτελεί η λανθασμένη 
και τυχαία ενσωμάτωση του διορθωμένου γονι-
δίου σε άλλες περιοχές του DNA προκαλώντας 
απρόβλεπτα αποτελέσματα. Έτσι αναπτύχθη-
καν μετά από χρόνια λευχαιμίες σε ασθενείς 
που λάμβαναν μέρος σε μελέτες γονιδιακής θε-
ραπείας.15 Μια άλλη τεχνική θα ήταν επομένως 
η αφαίρεση κυττάρων των ασθενών, η γενετική 
τροποποίησή τους στο εργαστήριο και η συνε-
πακόλουθη επανεισαγωγή τους. Ανάλογα με την 
ασθένεια χρειάζονται όμως μεγάλες ποσότητες 
μεταφορέων, ιών δηλαδή κυρίως, οι οποίοι με τη 
σειρά τους μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές 
ανεπιθύμητες ενέργειες.16 Αυτές οι συνδεόμενες 

με τους μεταφορείς και τους ιούς ανεπιθύμη-
τες ενέργειες μπόρεσαν να μειωθούν δραστικά 
τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή ειδικών 
προπαρεμβάσεων στους μεταφορείς αυτούς.17 
Μια μεγάλη πρόοδος στο πεδίο των γονιδιακών 
θεραπειών επετεύχθη μέσω της αποκαλούμε-
νης διαδικασίας προσαρμογής του γονιδιώμα-
τος (Genome Editing Process) κυρίως μέσω της 
CRISPR/Cas.18 Με αυτήν την τεχνική δίνεται η 
δυνατότητα να εντοπίζεται επακριβώς η περι-
οχή της επιθυμητής διόρθωσης με τη βοήθεια 
των γονιδίωνψαλιδιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
μπορούν να αποφεύγονται αποτελεσματικότε-
ρα οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Η διαδικασία προ-
σαρμογής του γονιδιώματος μπορεί επιπλέον 
όχι μόνο να προσθέτει ή να απενεργοποιεί γονί-
δια, αλλά και να τα αλλάζει στοχευμένα και έτσι 
να τα επιδιορθώνει. Αλλά όσο ελπιδοφόρες και 
αν είναι όλες αυτές οι νέες τεχνικές, θα πρέπει 
πρώτα να αποδείξουν ότι είναι και μακροπρόθε-
σμα ασφαλείς. 

Μία μελέτη γονιδιακής θεραπείας, η οποία ήδη 
στην προηγούμενη συνάντηση της ΑΑΝ το 2017 
κέντρισε το ενδιαφέρον, ήταν η θεραπεία παι-
διών με νωτιαία μυϊκή ατροφία τύπου 1 (SMA1) 
με την πρώτη τέτοιου είδους γονιδιακή θερα-
πεία (Μελέτη φάσης 1/2).19 Στο φετινό συνέδριο 
της ΑΑΝ (2018) παρουσιάστηκαν οι πρώτες ε-
πανεκτιμήσεις (followup δεδομένα) από αυτήν 
τη μελέτη.20 Τα αποτελέσματα θεωρήθηκαν σαν 
μικρή έως μεσαίας κλίμακας επανάσταση. Όλα 
τα παιδιά επέζησαν και τα περισσότερα από 
αυτά έδειξαν φυσιολογική ανάπτυξη! 

2.3. Μεταγενωμική στη διάγνωση λοιμώξεων

Ο όρος προέρχεται από τη σύντμηση των 
λέξεων Μεταανάλυση και Γενωμική, με άλλα 
λόγια η ανάλυση όλης της γενετικής πληροφο-
ρίας.21 Στο πεδίο της διαγνωστικής ιατρικής 
χρησιμοποιείται ο όρος αυτός, επομένως, για 
την ανάλυση όλης της γενωμικής πληροφορίας 
ενός γονιδιακού τόπου ή ενός συγκεκριμένου 
δια μερίσματος του σώματος του ασθενούς, π.χ. 
του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ).3 Ενώ μέ-
θοδοι όπως η PCR ή ο in-situανοσοφθορισμός 
βασίζονται σε συγκεκριμένη και γνωστή αλλη-
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λουχία του DNA,22 η μεταγενωμική ακολουθία 
επόμενης γενιάς (metagenomic next-generation 
sequencing – mNGS) προσφέρει τη δυνατότητα 
να αναγνωρίζει ΟΛΕΣ τις διαθέσιμες γενωμικές 
πληροφορίες.3 Με αυτήν την τεχνική αφαιρεί-
ται, πολλαπλασιάζεται και τελικά αναλύεται το 
συνολικό DNA ή RNA (ή και τα δύο) του προς 
εξέταση διαμερίσματος ή ιστού.3 Η κατά αυτόν 
τον τρόπο παραγόμενη «DNA βιβλιοθήκη» μπο-
ρεί να συγκριθεί εν τέλει με ΟΛΕΣ τις γνωστές 
ακολουθίες των παθογόνων μικροοργανισμών 
του ανθρώπου.23 Διαγνωστικά μπορούν έτσι 
να αναγνωριστούν όλες οι γενετικές πληροφο-
ρίες, που έχουν αφήσει στο πέρασμά τους οι 
μικροοργανισμοί στο κάθε διαμέρισμα, ακόμα 
και αυτοί, που μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστοί. 
Μπορούν για παράδειγμα να αναγνωριστούν 
στο ΕΝΥ όλοι οι παθογόνοι οργανισμοί που πι-
θανώς συμμετείχαν σε λοίμωξη, ακόμα και οι 
πιο σπάνιοι.3 Στο πρόσφατο παρελθόν, η μέθο-
δος αυτή αποδείχθηκε καλή κυρίως στην ανα-
γνώριση άγνωστων, εξαιρετικά σπάνιων παθο-
γόνων σε χρόνιες μηνιγγίτιδες ή εγκεφαλίτιδες. 
Έτσι μπόρεσαν να αναγνωριστούν περιπτώσεις 
Νευρολεπτοσπείρωσης,24 λοιμώξεων από τον 
ιό CacheValley,25 εγκεφαλιτίδων από λοίμωξη 
με τη Balamuthia mandrillaris26 ή μηνιγγοεγκεφα-
λιτίδων συνδεόμενων με τον ιό της Ηπατίτιδας 
Ε.27 Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι 
ότι τα αποτελέσματα μπορούν να είναι διαθέ-
σιμα μετά μόλις από 72–96 ώρες, και ότι ειδικά 
στον τομέα της διαγνωστικής του ΕΝΥ μπορούν 
να αναγνωριστούν σπάνιοι και εξαιρετικά σπά-
νιοι παθογόνοι μικροοργανισμοί σε ασθενείς με 
μηνιγγοεγκεφαλίτιδες.3 Επιπλέον μπορούν να 
αναγνωριστούν νέομεταλλαγμένοι παθογόνοι 
μικροοργανισμοί, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν μπο-
ρούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε συγκεκριμένο 
φαινότυπο.28 Η mNGS δεν αποτελεί ακόμα δοκι-
μασία ρουτίνας, ωστόσο έχει ωριμάσει αρκετά, 
ώστε να μπορεί να έχει άμεση κλινική εφαρμογή 
στο κοντινό μέλλον.3 Αναμφίβολα θα συνεισφέ-
ρει τα μέγιστα στη διαγνωστική ποιότητα και 
στη θεραπευτική ασφάλεια για τη θεραπεία α-
σθενών με ανεξιχνίαστες μηνιγγοεγκεφαλίτιδες. 
Δεδομένου όμως ότι αναγνωρίζει και παλαιότε-

ρες λοιμώξεις, πιθανόν να δημιουργείται πρό-
βλημα στη διάγνωση των οξειών λοιμώξεων. 

3. Εξελίξεις στις νευρολογικές νόσους 

3.1. Εγκεφαλική ισχαιμία 

Δύο θέματα κυριάρχησαν και συζητήθηκαν 
– αναλύθηκαν διεξοδικά στις συνεδριάσεις της 
ολο μέλειας: η δυνητική επιμήκυνση του χρόνου 
στις Θρομβεκτομές (Μελέτη DEFUSE3),29 κα-
θώς και η ένδειξη για σύγκλειση του Ανοιχτού 
Ωοειδούς Τρήματος (ΑΩΤ) σε καλά καθορισμένες 
υποομάδες ασθενών.30–32

3.1.1. Η μελέτη DEFUSE3: Θρομβεκτομές μέχρι 
16 ώρες. Διάφορες μελέτες ασχολήθηκαν ήδη με 
το εάν θα ήταν δυνατή μέσω ανάλυσης συγκεκρι-
μένων ακτινολογικών παραμέτρων (Αιμάτωση/
Perfusion) η διενέργεια επεμβάσεων ακόμα και 
εκτός του κλασικού παραθύρου των 6 ωρών. 
Ήδη τα αποτελέσματα της μελέτης DEFUSE 
I το 2006 άφησαν να εννοηθεί, ότι μια αναντι-
στοιχία (Mismatch) στη Μαγνητική Τομογραφία 
(MRI) μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επι-
λογή ασθενών με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο (ΙΑΕΕ), για τους οποίους θα είχε νόημα 
ακόμα και μια καθυστερημένη θρομβεκτομή.33 Η 
DEFUSE 2 κατέδειξε το 2012, ότι μια αναντιστοι-
χία στην αιμάτωση μεταξύ αξονικής και μαγνητι-
κής τομογραφίας (MRI/CT – Perfusions Mismatch) 
θα μπορούσε να είναι ένας θετικός δείκτης για 
καθυστερημένες θρομβεκτομές ακόμα και μετά 
τις 6 ώρες.34 Αυτή ήταν και η υπόθεση ελέγχου 
της μελέτης DEFUSE 3, ότι δηλαδή οι ασθενείς 
με απόφραξη της έσω καρωτίδας ή της μέσης 
εγκεφαλικής αρτηρίας, με σημαντική αναντι-
στοιχία αιμάτωσης μεταξύ Αξονικής/Μαγνητικής 
Τομογραφίας (MRΙ/CTPerfusionMismatch), θα 
ωφελούνταν από τη θρομβεκτομή, εντός ενός 
παραθύρου 6–16 ωρών.29 Οι ασθενείς που πλη-
ρούσαν αυτά τα κριτήρια τυχαιοποιήθηκαν και 
είτε θρομβεκτομήθηκαν είτε έλαβαν τη συνηθι-
σμένη συντηρητική θεραπεία. Οι παράγοντες 
ελέγχου ήταν οι διαφορές στην τροποποιημένη 
κλίμακα Rankin (modified Rankin scale) την 90ή 
ημέρα. Ο πυρήνας της εγκεφαλικής ισχαιμίας 
δεν έπρεπε να υπερβαίνει τα 70 mL. Μετά από 
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182 ασθενείς διακόπηκε η μελέτη σύμφωνα με 
το σχέδιο για μία πρώτη εσωτερική ανάλυση.35 
Λόγω των αδιάσειστων δεδομένων προς όφελος 
της ομάδας της θρομβεκτομής αποφασίστηκε 
η πρόωρη λήξη της μελέτης. Ο σχετικός κίνδυ-
νος (OddsRatio) ήταν 2,8 (p<0,0001), το οποίο 
σημαίνει  Number Needed to Treat (ΝΝΤ) 2. Το 
ποσοστό των συμ πτωματικών ενδοεγκεφαλικών 
αιμορραγιών 6,5% μπορεί μεν να ήταν υψηλότε-
ρο από την ομάδα της συντηρητικής θεραπείας 
(4%), ωστόσο οι περιπτώσεις θανάτου στην ο-
μάδα των θρομβεκτομών ήταν σημαντικά λιγό-
τερες, από ό,τι στην ομάδα των συντηρητικά 
θεραπευμένων ασθενών (14% vs 26%). 

Ήδη το 2018, μια ανάλογη μελέτη με παρά-
θυρο 6–24 ωρών (Μελέτη DAWN) κατέδειξε α-
νάλογα αποτελέσματα.36 Και οι δύο μελέτες υ-
πογραμμίζουν με εντυπωσιακό τρόπο,  ότι με-
τά από προσεκτική επιλογή των κατάλληλων 
ασθενών με ΙΑΕΕ, μπορεί η θρομβεκτομή εντός 
ενός παραθύρου μέχρι και 24 ωρών να είναι ω-
φέλιμη. Και επειδή ένας όχι και τόσο αμελητέος 
αριθμός και στις δύο μελέτες ήταν ασθενείς με 
τα λεγόμενα wake up strokes (ΑΕΕ που εκδηλώ-
νεται το πρωί με την αφύπνιση), θα μπορούσαν 
οι θρομβεκτομές ακόμα και για αυτήν την ομάδα 
ασθενών, στους οποίους μέχρι τώρα δεν εφαρ-
μόζονταν ούτε θρομβόλυση ούτε θρομβεκτομή 
εξαιτίας του άγνωστου θεραπευτικού παραθύ-
ρου, να ήταν δυνατές. Ένα αρκετά ενδιαφέρον 
στοιχείο στη μελέτη DEFUSE3 (σε αντίθεση με 
τη DAWN) ήταν ότι τα μακροπρόθεσμα αποτε-
λέσματα των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν 
αργά δεν ήταν χειρότερα σε σύγκριση με αυτών 
που αντιμετωπίστηκαν νωρίς, το οποίο πιθα-
νώς οφείλεται στον ακριβέστερο χαρακτηρισμό 
της διαφοράς μεταξύ όγκου ισχαιμίας και όγκου 
αναντιστοιχίας,29 πράγμα το οποίο στη μελέτη 
DAWN δεν ποσοτικοποιήθηκε με τόσο ακριβή 
τρόπο.36

Επομένως και με τις δύο μελέτες αποκρυσταλ-
λώνεται το εξής: η DAWN και η DEFUSE3 θα 
οδηγήσουν σε περαιτέρω αλλαγές στη θερα-
πεία των ΙΑΕΕ: το θεραπευτικό παράθυρο θα 
επιμηκυνθεί ή θα εγκαταλειφθεί προς όφελος 
της διενέργειας και αξιολόγησης της αιμάτωσης 

(perfusion) του «ιστού που ακόμη μπορεί να ε-
πιβιώσει».  Μεσοπρόθεσμα θα αλλάξουν και οι 
κατευθυντήριες οδηγίες και εν τέλει η θεραπεία 
των ΙΑΕΕ θα έχει καλύτερες προοπτικές για τους 
ασθενείς, αλλά θα γίνει πολύ πιο σύνθετη για 
τους νευρολόγους. Τα αποτελέσματα και των 
δύο μελετών παρεμπιπτόντως υιοθετήθηκαν ή-
δη εδώ και μερικούς μήνες  από τις νέες κατευ-
θυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των ΑΕΕ 
της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, και 
έτσι η θρομβεκτομή μετά από 16 ή 24 ώρες συ-
στήνεται ήδη σε εξειδικευμένες περιπτώσεις.37

3.1.2. Σύγκλειση του ανοιχτού ωοειδούς τρήματος 
(ΑΩΤ): ναι ή όχι; Από τη στιγμή που το ΑΩΤ μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί με μία σχετικά απλή επέμ-
βαση χωρίς να χρειαστεί να ανοιχτεί χειρουργι-
κά ο θώρακας, έχει αναμενόμενα διευρυνθεί και 
ο κύκλος των ενδείξεων σύγκλεισής του.38 Μια 
ένδειξη θα μπορούσε να είναι η παράδοξη εμβο-
λή, που προκαλεί ΙΑΕΕ.39 Ακόμη όμως και οι πιο 
ένθερμοι επεμβατικοί καρδιολόγοι έχουν στο με-
ταξύ αποδεχθεί, ότι δεν έχουν όλα τα ΑΩΤ (και 
ειδικά τα μικρότερα) κάποια κλινική επίπτωση, 
ώστε να απαιτείται οπωσδήποτε και η σύγκλει-
σή τους. Πού όμως βρίσκονται τα όρια όσον α-
φορά σε μία λογική συσχέτιση οφέλους/βλάβης 
και πόσο μεγάλος πρέπει να είναι ο όγκος δια-
φυγής, ούτως ώστε να είναι κλινικά σημαντικός; 
Οι μέχρι τώρα μελέτες δεν μπόρεσαν να απα-
ντήσουν επαρκώς σε αυτήν την ερώτηση.40–42 
Σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε σύγκλειση ε-
νός ΑΩΤ και σε συντηρητική αντιμετώπιση δεν 
βρέθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτή 
η έλλειψη στατιστικά σημαντικής σχέσης έγκει-
ται μάλλον στη μη ειδική επιλογή των ασθενών, 
έτσι ώστε δεν ήταν σαφές, εάν συγκεκριμένες 
υποομάδες (π.χ. οι ασθενείς με μεγάλο όγκο δια
φυγής) θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια 
ενδεχόμενη σύγκλειση.43

Τους τελευταίους 12 μήνες δημοσιεύθηκαν 3 
μεγάλες τυχαιοποιημένες πολυκεντρικές μελέ-
τες με πάνω από 2400 ασθενείς, οι οποίες πα-
ρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν εκτενώς και στο 
ΑΑΝ 2018: RESPECT, REDUCE, CLOSE. Και οι 3 
αυτές μελέτες έδειξαν από κοινού ότι η σύγκλει-
ση του ΑΩΤ έχει νόημα σε προσεκτικά επιλεγ-
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μένες υποομάδες ασθενών.30–32 Αυτές αφορούν 
σε ασθενείς κάτω των 60 ετών με κρυπτογενές 
ΙΑΕΕ, στους οποίους έχουν αποκλειστεί όλες οι 
άλλες αιτίες ΙΑΕΕ. Και οι τρεις μελέτες συνέκρι-
ναν τη σύγκλειση του ΑΩΤ με τη χορήγηση ενός 
αναστολέα συγκόλλησης αιμοπεταλίων. Ο κίν-
δυνος επανεμφάνισης ΙΑΕΕ ήταν σημαντικά μι-
κρότερος στην ομάδα με τη σύγκλειση του ΑΩΤ. 
Τα δεδομένα καταδεικνύουν όμως ταυτόχρονα, 
πόσο σημαντική είναι η προσεκτική επιλογή 
των ασθενών: σε ασθενείς άνω των 60 ετών δεν 
θα πρέπει να συγκλείεται πλέον το ΑΩΤ (πλην 
εξαι ρέσεων), σε ασθενείς κάτω των 60 ετών αλ-
λά με ΙΑΕΕ μικροαγγειοπαθητικής προέλευσης  
lacunes) (ΙΑΕΕ μη εμβολικής αιτιολογίας) δεν θα 
πρέπει, επίσης, να συγκλείεται το ΑΩΤ και τέ-
λος το παροδικό ΙΑΕΕ δεν αποτελεί (ακόμα) λόγο 
σύγ κλεισης του ΑΩΤ. Η ενδεχόμενη σύγκλειση 
ενός ΑΩΤ μπορεί να έχει και ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες: η πιο συχνή είναι η ανάπτυξη κολπικής 
μαρμαρυγής καθώς και ανεπιθύμητες ενέργειες 
σχετιζόμενες με την επέμβαση, αιματώματα, αι-
μορραγίες, καρδιακός επιπωματισμός, πνευμο 
ή αιμοθώρακας.30–32

3.2.  Νόσος Πάρκινσον και λοιπές διαταραχές 
της κινητικότητας

Συνολικά παρουσιάστηκαν στο ΑΑΝ 2018 
πάνω από 300 εργασίες σχετικές με τη νόσο  
Πάρκινσον και τις διαταραχές της κινητικότη-
τας. Σε αντίθεση με άλλες χρονιές, το 2018 βρέ-
θηκαν περισσότερο στο επίκεντρο μελέτες που 
αφορούσαν σε νέα φάρμακα καθώς και σε δια-
γνωστικές εξετάσεις παθοφυσιολογίας και κυ-
ρίως σε προγνωστικά σημαντικούς βιολογικούς 
δείκτες (biomarkers).44 Νέες θεραπείες, όπως 
για παράδειγμα αντισώματα εναντίον της άλφα
συννουκλεΐνης, ανοίγουν εντελώς νέους θερα-
πευτικούς ορίζοντες.45 Αρκετές Εταιρείες εργά-
ζονται αυτήν τη στιγμή πάνω σε αυτούς,46 ενώ 
τα πρώτα αποτελέσματα από μελέτες φάσης 
ΙΙ ή φάσης ΙΙΙ δεν αναμένονται παρά σε αρκετά 
χρόνια από τώρα. Επιπλέον παρουσιάστηκαν 
μελέτες ως προς τα νέα διαγνωστικά κριτήρια 
καθώς και τα κριτήρια ταξινόμησης.47 Συνολικά 
παρουσιάζεται και πάλι αυξανόμενη κινητικότη-

τα στην έρευνα των διαταραχών της κινητικό-
τητας. 

3.2.1. Νέα κριτήρια ταξινόμησης. Το 2015 δημοσιεύ-
θηκαν τα νέα κριτήρια ταξινόμησης της Εταιρείας 
Διαταραχής της Κινητικότητας (Movement Dis
order Society – MDS) για τη νόσο  Πάρκινσον.48 
Η μελέτη των Postuma et al εξέτασε, μεταξύ άλ-
λων, κατά πόσο στην πραγματικότητα τα κριτή-
ρια αυτά οδηγούν σε βελτίωση της διάγνωσης.47 
Αυτή η μελέτη συνέκρινε τα Κριτήρια της MDS 
με τα παλαιότερα Κριτήρια της UK brain bank 
(1998). Συνολικά μελετήθηκαν 626 ασθενείς με 
νόσο Πάρκινσον και με άλλες αιτίες παρκινσο-
νισμού. Σε σύγκριση με τα Κριτήρια της MDS, η 
κατάταξη κατά UK brain bank είχε μια σημαντι-
κά μικρότερη ευαισθησία (89,2%, p=0,008), ειδι-
κότητα (79,2%, p=0,018) και συνολική ακρίβεια 
(overall accuracy 86,4%, p<0,001). Επομένως 
τα νεότερα Κριτήρια της MDS προσφέρονται 
καλύτερα για τη σωστή διάγνωση της νόσου 
Πάρκινσον, ακόμα και σε ασθενείς σε πρώιμο 
στάδιο της νόσου.47 

3.2.2. Νέοι βιολογικοί δείκτες. Η έρευνα για κα-
τάλληλους βιολογικούς δείκτες, οι οποίοι θα 
μπορούν πολύ νωρίς στην πορεία της νόσου, 
ακόμα και σε πρόδρομο στάδιο, να ταυτοποι-
ούν ασθενείς με νόσο Πάρκινσον συνεχίζεται με 
αμείωτους ρυθμούς.46 Εκτός της δυνατότητας 
εντοπισμού της παθολογικής άλφασυννου-
κλεΐνης (aSyn) στο ΕΝΥ, στο δέρμα ή ακόμα και 
στους σιαλογόνους αδένες,49 μία εργασία των 
Feigenbaum et al, κατέδειξε ότι ίσως είναι δυνα-
τόν να εντοπίζεται παθολογική άλφασυννου-
κλεΐνη και στα δάκρυα.50 Σε αυτήν την έρευνα 
εξετάστηκαν τα δάκρυα 55 ασθενών με νόσο 
Πάρκινσον και 27 υγιών εθελοντών. Τα δάκρυα 
εξετάστηκαν για aSyn, CC Chemokin Ligand 2 
(CCL2) και DJ1 (Parkinson’s Disease protein 1). 
Στους ασθενείς με νόσο Πάρκινσον η συνολική 
aSyn ήταν σημαντικά μειω μένη (423,12±52,6 pg/
mg vs 703,61±136,4 pg/mg σε υγιείς εθελοντές, 
p=0,05), απεναντίας το ολιγομερές της άλφα
συννουκλεΐνης παρουσιάστηκε σε ασθενείς με νό-
σο Πάρκινσον σημαντικά αυξημένο (1,45±0,31 ng/
mL vs 0,27±0,07 ng/mL, p=0,0007). Απεναντίας, 
η CCL2 και η DJ1 δεν έδειξαν κάποια διαφο-
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ρά ανάμεσα στους ασθενείς με Πάρκινσον και 
στους υγιείς εθελοντές. Το κατά πόσο όμως η 
πρωτεΐνη αυτή θα βρει κάποτε εφαρμογή στην 
κλινική ρουτίνα ως βιολογικός δείκτης, είναι πο-
λύ αμφίβολο. Πιο ενδιαφέρουσας σημασίας είναι 
βιολογικοί δείκτες από το πλάσμα ή ακόμα και 
το ΕΝΥ, οι οποίοι ήδη έχουν προχωρήσει στην 
έρευνα.51

Μία επιπλέον ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία 
παρουσιάστηκε από τους Lieberman et al στο φε-
τινό ΑΑΝ, ασχολήθηκε με μια απλή δοκιμασία για 
τον διαχωρισμό της άνοιας στη νόσο Πάρκινσον 
από την άνοια της νόσου Αλτσχάιμερ.52 Συγ
κρίθηκαν 56 ασθενείς με άνοια της νόσου Πάρ
κινσον (MMSE score 17,5±5,8) με 35 ασθενείς με 
νόσο Αλτσχάιμερ (MMSE score 17,8±4,5). Από 
τους εξεταζόμενους ζητήθηκε να τοποθετή-
σουν τον δείκτη του χεριού τους σε μία κάθετα 
τοποθετημένη γραμμή. Μετά τους ζητήθηκε να 
αφήσουν το δάχτυλο για 15 δευτερόλεπτα στην 
ίδια θέση. Μετά από 15 δευτερόλεπτα έπρεπε 
να κλείσουν τα μάτια τους και να κρατήσουν το 
δάχτυλο στην ίδια θέση για επιπλέον 15 δευτε-
ρόλεπτα. Ως θετικό αποτέλεσμα ορίστηκε η α-
πόκλιση πάνω από 5 εκατοστά προς τα κάτω, 
με κλειστά τα μάτια. Στην ομάδα των παρκινσο-
νικών η μέση απόκλιση του δείκτη προς τα κάτω 
ήταν 6,8±2,0 εκατοστά. Απεναντίας, στην ομά-
δα των ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ η απόκλιση 
του δαχτύλου προς τα κάτω ήταν μόλις 0,2±0,2 
εκατοστά. Το ”Finger displacement test” είχε ευ-
αισθησία 100% και ακρίβεια 92,1%.52

3.2.3. Νόσος Πάρκινσον και πτώσεις. Οι πτώ-
σεις οδηγούν συχνά τους ασθενείς με νόσο 
Πάρκινσον σε χρόνια κατάκλιση και ιδρυματο-
ποίηση.53 Γι’ αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον το 
κατά πόσο υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγο-
ντες για πτώσεις. Αυτό το ερώτημα εξέτασε μια 
μελέτη των Rezvani et al σε 419 ασθενείς με νόσο 
Πάρκινσον (Στάδια κατά Hoehn και Yahr 1–4).54 
Στο 17% των ασθενών παρατηρήθηκαν νέες 
πτώσεις. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθη-
σης για ένα έτος παρατηρήθηκαν πτώσεις στο 
56% των ασθενών με Στάδιο 4 κατά Hoehn και 
Yahr, στο 45% των ασθενών με freezing of gait 
και στο 28% των ασθενών με παθολογικό αντα-

νακλαστικό στάσης. Οι καλύτεροι προδιαθεσικοί 
παράγοντες για πτώσεις ήταν επομένως, χωρίς 
να προκαλεί έκπληξη, το στάδιο κατά Hoehn και 
Yahr, το freezing καθώς και αναφερόμενες παρο-
λίγον πτώσεις. 

3.2.4. Νέες θεραπείες στη νόσο Πάρκινσον:  
3.2.4.1. Μονο κλωνικά αντισώματα εναντίον της Άλφα

συννουκλεΐνης. Μεταξύ των πολλών μελετών που 
εξέτασαν νέες θεραπευτικές εφαρμογές ξεχώρι-
σαν δύο: η πρώτη, μελέτη των Brys et al, εξέτα-
σε το από την Εταιρεία Biogen αναπτυχθέν μο-
νοκλωνικό αντίσωμα εναντίον της συνολικής άλ-
φασυννουκλεΐνης (ΒΙΙΒ054).55 Η μελέτη αυτή ε-
ξέτασε καταρχήν την ασφάλεια και τις παρενέρ-
γειες της νέας αυτής ουσίας. Σε αυτήν τη μικρή 
μελέτη συμμετείχαν 18 παρκινσονικοί ασθενείς 
(ηλικίας 47–75 ετών, Η&Y≤2,5), οι οποίοι έλαβαν 
είτε μία μόνη ενδοφλέβια δόση του ΒΙΙΒ054 με 
15 ή 45 mg/kg είτε placebo. Οι ασθενείς παρα-
κολουθήθηκαν για 16 εβδομάδες. Συμπλέγματα 
ΒΙΙΒ054συννουκλεΐνης ανιχνεύθηκαν στο πλά-
σμα, που σημαίνει ότι το μονοκλωνικό αυτό 
αντί σωμα πράγματι συνδέει την άλφασυννου-
κλεΐνη. Παρενέργειες ήταν πολύ σπάνιες και τις 
περισσότερες φορές δεν είχαν να κάνουν με την 
ουσία. Αναμένουμε λοιπόν με αγωνία τα αποτε-
λέσματα της ήδη διεξαγόμενης μελέτης φάσης 
2 (ClinicalTrials.gov, NCT03318523).56 Εάν η νέα 
αυτή φαρμακοθεραπεία αποδεχθεί αποτελε-
σματική, τότε η θεραπεία της νόσου Πάρκινσον 
θα μετατραπεί για πρώτη φορά από καθαρά 
συμπτωματική σε αιτιολογική. 

3.2.4.2. Μεταμόσχευση αρχέγονων κυττάρων. Μία 
επιπλέον μικρή μελέτη φάσης 1 με 12 παρκιν-
σονικούς ασθενείς έδειξε ότι ανθρώπινα, πο-
λυδύναμα, παθογενετικά αρχέγονα κύτταρα 
(ISChpNSC) μπορούν να εμφυτευθούν στερεο
τακτικά στον κερκοφόρο πυρήνα, στο κέλυ-
φος και στη μέλαινα ουσία αμφοτερόπλευρα 
χωρίς σημαντικές παρενέργειες (ClinicalTrials.
gov, NCT02452723).57 Έξι μήνες μετά τη μετα-
μόσχευση οι ασθενείς είχαν βελτίωση κατά 53% 
στο ερωτηματολόγιο για ImpulsiveCompulsive 
Disorders, κατά 35% στο Becks Depression 
Inventory, κατά 25% στις φάσεις OFF και κατά 
16% στο PDQLScore (Ποιότητα ζωής).58 Και σε 
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αυτήν την περίπτωση μένει να δούμε τι θα μας 
δείξουν οι επόμενες μελέτες καθώς και το follow
up.59 Βλέπουμε λοιπόν ότι η έρευνα όσον αφορά 
σε νέες θεραπείες στη νόσο Πάρκινσον έχει γίνει 
πολύ συναρπαστική και αφήνει να φανεί μια ελ-
πίδα ειδικά για εκείνους τους ασθενείς, οι οποίοι 
βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο της νόσου.

3.3. Νόσος Αλτσχάιμερ και άνοιες 

Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
πολύ μεγάλη πρόοδος στην έρευνα για τη νόσο 
Αλτσχάιμερ και τις λοιπές άνοιες.60 Το γεγονός 
αυτό αντικατοπτρίστηκε και στις πάνω από 
350 αποδεκτές παρουσιάσεις με θέμα την άνοια 
στο φετινό ΑΑΝ. Πάρα πολλές επιδημιολογικές 
μελέτες επιβεβαίωσαν το ότι η συχνότητα της 
άνοιας στον δυτικό κόσμο μειώνεται από 1,2 
μέχρι και 5,5% κάθε χρόνο.61 Αυτό οφείλεται σε 
μεγάλο μέρος στη θετική επίδραση πάνω στους 
αναστρέψιμους παράγοντες κινδύνου, όπως η 
υπέρταση, ο διαβήτης, η έλλειψη σωματικής ά-
σκησης κ.λπ. Υπολογίζεται ότι το 35% των δυ-
νητικών παραγόντων κινδύνου για την εμφάνι-
ση άνοιας είναι αναστρέψιμοι.62 Η μείωση των 
καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου οδηγεί σε 
παράταση της επιβίωσης ακόμα και μετά τη διά
γνωση της άνοιας. Σύμφωνα με υπολογισμούς 
μιας επίκαιρης εργασίας από τους Martin Prince 
et al από το 1991 μέχρι το 2002 παρατάθηκε ο 
μέσος όρος επιβίωσης των ασθενών με άνοια 
κατά 2,4 φορές.61 Ως προς το θέμα Άνοια συζη-
τήθηκαν στο ΑΑΝ τα νέα κριτήρια ταξινόμησης 
και ο ρόλος της απεικόνισης ΡΕΤαμυλοειδούς 
και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των 
σύγχρονων μελετών για το Aducanumab και το 
Gantenerumab. 

3.3.1. Νέες απεικονιστικές τεχνικές. Ενδιαφέροντα 
ήταν τα αποτελέσματα της μελέτης IDEAS (Imaging 
DementiaEvidence for Amyloid Scanning). Σε 
αυτήν τη μελέτη των Rabinovici et al ρωτήθη-
κε, ποια επίδραση έχει το ΡΕΤαμυλοειδούς στη 
θεραπεία των ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ 
(ClinicalTrials.gov, NCT02420756).63 Έτσι εξε-
τάστηκαν μέχρι τώρα στα πλαίσια της μελέτης 
18.000 ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή 
(minimal cognitive impairmentMCI) ή άνοια και 

με ηλικία >65 ετών. Μια εσωτερική ανάλυση 
από 3.700 ασθενείς κατέδειξε στην απεικόνιση 
ΡΕΤαμυλοειδούς παθολογικά ευρήματα τυπικά 
για νόσο Αλτσχάιμερ στο 71% των ασθενών με 
υποτιθέμενη άνοια.64 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
αλλαγή στη θεραπευτική αγωγή στο 66% των 
ασθενών με άνοια. Ο αριθμός των οσφυονωτι-
αίων παρακεντήσεων (ΟΝΠ), έτσι κι αλλιώς ή-
δη πολύ χαμηλός στις ΗΠΑ, μειώθηκε από το 
10% στο 1%. Βλέπουμε έτσι ότι η ευρεία χρήση 
του ΡΕΤαμυλοειδούς έχει μια σαφή επιρροή στη 
θεραπεία των ασθενών με υποτιθέμενη νόσο 
Αλτσχάιμερ. Στην Ελλάδα είναι επίσης δυνατή 
η χρήση του ΡΕΤαμυλοειδούς, αλλά το υψηλό 
κόστος της εξέτασης επιβαρύνει τον ασθενή και 
δεν αποζημιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. 

3.3.2. Νέα κριτήρια ταξινόμησης. Τα νέα κρι-
τήρια ταξινόμησης του Εθνικού Ινστιτούτου 
Γήρανσης των ΗΠΑ (National Institute on Ageing 
– Alzheimer’s Association Research Frameworks 
(NIAAA)) αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης α-
ντιπαράθεσης σε συνεδρίαση της ολομέλειας. Η 
από τους Jack et al δημοσιευθείσα ταξινόμηση 
του 2018 στο Alzheimer’s & Dementia θέτει στο 
επίκεντρο για πρώτη φορά τους βιολογικούς 
δείκτες ως έκφανση των υπαρχουσών παθο-
φυσιολογικών μηχανισμών, και όχι τον κλινικό 
φαινότυπο.65 Σύμφωνα με αυτήν προβλέπεται 
μια ομαδοποίηση των βιολογικών δεικτών κατά 
το σύστημα ΑΤΝ. Το «Α» είναι για το συνολικό 
βΑμυλοειδές (Αβ), μετρούμενο στους βιολο-
γικούς δείκτες Αβ42 ή στο κλάσμα Αβ42/Αβ40 
στο ΕΝΥ ή/και στο ΡΕΤΑμυλοειδούς, το «Τ» για 
τη συνολική πρωτεΐνη Ταυ, μετρούμενη στη 
φωσφορυλιωμένη πρωτεΐνη Ταυ στο ΕΝΥ ή/και 
στο ΡΕΤΤαυ και το «Ν» για τον νευροεκφυλισμό 
(neurodegeneration), μετρούμενο στα παθολογι-
κά σημεία στη μαγνητική τομογραφία, στο FDG
PET ή στην πρωτεΐνη Ταυ στο ΕΝΥ. Σύμφωνα με 
αυτό το ταξινομικό σύστημα λοιπόν ένας κλα-
σικός ασθενής με σίγουρη νόσο Αλτσχάιμερ θα 
χαρακτηριζόταν ως Α+Τ+Ν+ και θα παρουσία-
ζε τον υψηλότερο βαθμό εξέλιξης. Ένα αποτέλε-
σμα ΑΤΝ θα ήταν ενδεικτικό, σύμφωνα με αυ-
τήν την ταξινόμηση, εναντίον μιας νευροεκφυλι-
στικής άνοιας οποιουδήποτε τύπου. Αυτή η νέα 



ΙΑΤΡΙΚΗ 108, 2019 ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 19

ταξινόμηση είναι αναμφίβολα ένα βήμα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, ούτως ώστε να μπορούν σε 
πλαίσια κλινικών μελετών να εξετάζονται παθο-
φυσιολογικά πανομοιότυποι τύποι για εξειδικευ-
μένες στρατηγικές θεραπείας. 

3.3.3. Aducanumab. Το μονοκλωνικό αντίσωμα 
ενάντια στο βαμυλοειδές είναι και κλινικά απο-
τελεσματικό. Μετά τα αρνητικά αποτελέσματα 
των μελετών για το μπλοκάρισμα της συγκέ-
ντρωσης του αμυλοειδούς από τα μονοκλωνικά 
αντισώματα Solanezumab66 και Bapineuzumab67 
στην ελαφράς μέχρι μέτριας μορφής νόσο 
Αλτσχάιμερ, η χρήση του μηχανισμού αυτού 
για τη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ στον 
άνθρωπο οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Η ανάπτυξη 
μιας στρατηγικής εναντίον της συγκέντρωσης 
του αμυλοειδούς αποδεικνύεται – όπως πολύ 
συχνά σε περίπλοκους μηχανισμούς – ως πολύ 
πιο σύνθετη από όσο αρχικά πιστευόταν. Ενώ 
τα Solanezumab και Bapineuzumab αναγνωρί-
ζουν το οπίσθιο άκρο του Ντερματικού με 5 
υπολείμματα του αμυλοειδούςβπεπτιδίου και 
διέρχονται ασθενώς ή και καθόλου τον αιματο-
εγκεφαλικό φραγμό, το Aducanumab διέρχεται 
τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και προσδένε-
ται εκλεκτικά τόσο στο διαλυτό όσο και στο μη 
διαλυτό βαμυλοειδές και εμποδίζει κατ’ αυτόν 
τον τρόπο τους μηχανισμούς στην αρχική φάση 
της συγκέντρωσης του αμυλοειδούς.68 Τις πρώ-
τες ενδείξεις για το ότι το Aducanumab μπορεί 
να έχει και κλινικά αποτελέσματα μας παρεί-
χε μια μελέτη φάσης 1.69 Σε μια μελέτη φάσης 
ΙΙ (PRIME) εξετάστηκαν σε ασθενείς με νόσο 
Αλτσχάιμερ τα θεραπευτικά αποτελέσματα σε 
σχέση τόσο με την απεικόνιση ΡΕΤ όσο και με 
βάση τις κλινικές παραμέτρους. 

Ιδιαίτερης προσοχής έτυχαν λοιπόν τα για 
πρώτη φορά ανακοινωθέντα αποτελέσματα 
της μελέτης PRIME για το Aducanumab, που α-
φορούσαν σε μια περίοδο παρακολούθησης 36 
μηνών.70 Ήδη τα ανακοινωθέντα αποτελέσμα-
τα μετά από περίοδο 52 εβδομάδων κατέδει-
ξαν θετική επίδραση τόσο στην απεικόνιση ΡΕΤ 
όσο και κλινικά στη Βραχεία Εξέταση Νοητικής 
Κατάστασης (Mini Mental State Examination – 
MMSE).71 Πρόσφατα παρουσιάστηκαν τα α-

ποτελέσματα μέχρι μια περίοδο 164–166 εβδο-
μάδων, ενώ βέβαια όλοι οι ασθενείς που ελάμ-
βαναν placebo μετά από 52 εβδομάδες έλαβαν 
και αυτοί το πραγματικό φάρμακο. Σημειώθηκε 
μία επιπλέον σημαντική επίδραση στην απει-
κόνιση ΡΕΤ (σημαντική μείωση της σύνδεσης 
αμυλοειδούς), ειδικότερα στους ασθενείς που 
μετά το placebo έλαβαν και αυτοί Aducanumab. 
Σημαντικότερα ήταν όμως τα κλινικά αποτελέ-
σματα από το MMSE, τα οποία κατέδειξαν μια 
διαφορά 3,88 πόντων μεταξύ των ασθενών που 
ελάμβαναν εξαρχής 10 mg/kg σωματικού βά-
ρους και αυτών, που μετά από 52 εβ δομάδες 
placebo έλαβαν το Aducanumab.70 Έτσι μπόρε-
σε για πρώτη φορά να αποδειχθεί μία κλινική 
βελτίωση ακόμα και των νοητικών αλλαγών μέ-
σω της θεραπείας με Aducanumab. Με αγωνία 
αναμένονται λοιπόν τα αποτελέσματα των α-
κόμη διεξαγόμενων μελετών φάσης 3, EMERGE 
(ClinicalTrials.gov, NCT02484547)72 και ENGAGE 
(ClinicalTrials.gov, NCT02477800).73

3.3.4. Η αναστολή του αμυλοειδούς ως θεραπευτι
κή στρατηγική επιβεβαιώνεται και για το Gantene

rumab. Ακόμα και το Gantenerumab, επίσης ένα 
μονοκλωνικό αντίσωμα ενάντια στο βαμυλο
ειδές, φάνηκε να εμπίπτει στην κατηγορία των 
μη δραστικών ουσιών, όπως το Solanezumab και 
το Bapineuzumab, μετά τη διακοπή το 2014 της 
μελέτης φάσηςΙΙ, η οποία μετά από μία ενδιά-
μεση αξιολόγηση δεν κατέδειξε σημαντικές δια-
φορές.74 Στο φετινό ΑΑΝ οι υπεύθυνοι της με-
λέτης παρουσίασαν ωστόσο την ανάλυση των 
υποομάδων των ασθενών, οι οποίοι είτε λόγω 
πρώιμης ένταξης στη μελέτη είτε λόγω του σω-
ματικού τους βάρους έλαβαν τις υψηλότερες, 
στα πλαίσια της μελέτης, δόσεις. Εδώ μπόρεσε 
να καταδειχθεί μία σημαντική επίδραση στην α-
πεικόνιση ΡΕΤ με την υψηλότερη δοσολογία των 
1200 mg.75 Οι υπεύθυνοι της μελέτης συμπέρα-
ναν, ότι πιθανόν η μελέτη να σχεδιάστηκε με πο-
λύ μικρή δοσολογία.74 Η παρασκευάστρια εται-
ρεία αποφάσισε λοιπόν να αναπτύξει περαιτέ-
ρω την ουσία και να διεξαγάγει όσο το δυνατόν 
πιο σύντομα μελέτες φάσηςΙΙΙ με υψηλότερες 
δοσολογίες.76
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3.3.5. Crenezumab. Το Crenezumab είναι ένα επι
πλέον μονοκλωνικό αντίσωμα ενάντια στο β
αμυλοειδές, το οποίο βρίσκεται σε φάση ανά-
πτυξης. Εδώ παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά 
μόνο δεδομένα ασφάλειας και ανοχής. Όπως 
και με τα άλλα μέχρι τώρα δοκιμασμένα αντι-
σώματα δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα σήμα 
ασφαλείας.77 Τα δεδομένα για την κλινική επί-
δραση αναμένονται το 2020 (ClinicalTrials.gov, 
NCT03114657).78

3.4.  Σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ), 
οπτική νευρομυελίτιδα και μυελίτιδα 
συνδεόμενη με αντισώματαMOG

Όσον αφορά στη ΣΚΠ, το 2018, σε αντίθεση 
με προηγούμενα χρόνια, ήταν μάλλον υποτο-
νικό, πράγμα το οποίο οφείλεται στην έλλειψη 
νέων παρουσιάσεων από δεδομένα μελετών φά-
σηςΙΙΙ.

3.4.1. Επικαιροποίηση των Κριτηρίων McDonald 
2017. Τα αναθεωρημένα κριτήρια McDonald του 
2010/2011 έχουν πλέον καθιερωθεί και χρησι-
μοποιούνται παγκόσμια τόσο στην έρευνα όσο 
και στην καθημερινή πρακτική.79 Η τεχνική και η 
επιστημονική πρόοδος οδηγούν ωστόσο σε μια 
καλύτερη εντόπιση του πυρήνα της διάγνωσης, 
δηλαδή της χρονικής και χωρικής διασποράς 
των απομυελινωτικών συμβαμάτων. Οι ουσια-
στικότερες τροποποιήσεις των κριτηρίων του 
2010/2011 αφορούν κυρίως σε ασθενείς με ένα 
κλινικά απομονωμένο σύνδρομο (clinical isolated 
syndrome – CIS), με σκοπό την (ακόμα) πιο έ-
γκαιρη διάγνωση.80 Σύμφωνα με τα παραπάνω 
η ανίχνευση ολιγοκλωνικών ζωνών στο ΕΝΥ θα 
επέτρεπε, σε ασθενείς με μία κλινική ή απεικονι-
στική απόδειξη χωρικής διασποράς, τη διάγνω-
ση της ΣΚΠ. Οι ολιγοκλωνικές ζώνες χρησιμεύ-
ουν λοιπόν ως απόδειξη της χρονικής διασπο-
ράς, ακό μα κι όταν υπάρχει μία βλάβη στη μα-
γνητική τομογραφία. Οι συμπτωματικές βλάβες 
μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως απόδειξη 
της χωρικής διασποράς, εφόσον οι ασθενείς 
παρουσιάζουν υπερσκηνιδιακή, υποσκηνιδια-
κή ή ραχιαία συνδρομή. Επίσης μπορούν τώρα 
και οι φλοιϊκές βλάβες να χρησιμεύσουν ως α-
πόδειξη της χωρικής διασποράς. Κατά αυτόν 

τον τρόπο διευκολύνεται η διάγνωση της ΣΚΠ 
στους ασθενείς με κλινικά μεμονωμένο σύνδρο-
μο (Clinically Isolated Syndrome/CIS), έτσι ώστε 
η διάγνωση "CIS" αυτή καθαυτή  στο μέλλον θα 
αποτελεί πλέον μία σπανιότητα.81 Τα κριτήρια 
αυτά θα πρέπει βέβαια να βοηθούν στη διάγνω-
ση, για όσο καιρό ακόμα δεν υπάρχουν σαφείς 
διαγνωστικοί βιολογικοί δείκτες. Κάποιος κακο-
προαίρετα θα μπορούσε εδώ να πει: είτε ότι οι 
Αμερικανοί συνάδελφοι ανακαλύπτουν για πρώ-
τη φορά τη σημασία του ΕΝΥ είτε ότι το εν τω 
μεταξύ μεγαλύτερο ποσοστό των Ευρωπαίων 
συναδέλφων στη συγκεκριμένη ομάδα εργασίας 
μπόρεσε επιτέλους να επιβάλει τη γνώμη του ό-
σον αφορά στη μεγάλη σημασία της διαγνωστι-
κής του ΕΝΥ. Για τους περισσότερους Έλληνες 
συναδέλφους, για τους οποίους η δια γνωστική 
του ΕΝΥ στην καθημερινή πρακτική είναι αυτο-
νόητη, δεν είναι κάτι το καινούργιο. Η διαγνω-
στική του ΕΝΥ κερδίζει λοιπόν και πάλι σε σημα-
σία – και δικαίως.

3.4.2. Νευροϊνίδια ως διαγνωστικός και προγνω
στικός βιολογικός δείκτης. Ακόμη και σήμερα λεί-
πουν οι βιολογικοί δείκτες τόσο για τη διάγνωση 
όσο και για την εκτίμηση της πορείας της ΣΚΠ, οι 
οποίοι θα επέτρεπαν μια ασφαλή ποσοτικοποί-
ηση τόσο των βλαβών του ΚΝΣ όσο και των θε-
ραπευτικών αποτελεσμάτων.76 Τα Νευροϊνίδια 
(neurofilamentsNFL) είναι σταθερές, πολύ εξειδι-
κευμένες νευρωνικές πρωτεΐνες, που αποτελούν 
μέχρι και το 13% των νευρωνικών δομικών πρω-
τεϊνών. Ο προσδιορισμός των Νευροϊνιδίων στο 
ΕΝΥ είναι εδώ και πολύ καιρό γνωστός και χρη-
σιμοποιείται ως δείκτης νευρωνικής βλάβης σε 
διάφορες παθήσεις όπως η ΣΚΠ, η αμυοτροφική 
πλαγία σκλήρυνση, η νόσος Αλτσχάιμερ, η νόσος 
Πάρκινσον και οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.82 
Στο αίμα η συγκέντρωση των NFL είναι περίπου 
100 φορές μικρότερη από ό,τι στο ΕΝΥ83 και γι’ 
αυτό είχε μέχρι τώρα διαλάθει της προσοχής 
μας. Αυτό άλλαξε πρόσφατα με την εισαγωγή 
μιας νέας μεθόδου προσδιορισμού (της αποκα-
λούμενης single molecular array, SIMOA), η ο-
ποία επιτρέπει την ανίχνευση στο περιφερικό 
αίμα ακόμα και των μικρότερων σωματιδίων κα-
θώς και των ελαχιστότερων αλλαγών.84 Έτσι, ο 
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προσδιορισμός των NFL κατέστη δυνατόν να κα-
θιερωθεί ως δείκτης της ενεργότητας της νόσου, 
ως δείκτης του θεραπευτικού αποτελέσματος, 
ακόμα και ως δείκτης εκτίμησης της πρόγνω-
σης.85 Μια ομάδα εργασίας από τη Βασιλεία της 
Ελβετίας μπόρεσε να καταδείξει, ότι η συγκέ-
ντρωση των Νευροϊνιδίων στο ΕΝΥ συσχετίζεται 
και μάλιστα επακριβώς με αυτήν του αίματος.86 
Κατέδειξε επι πλέον, ότι η συγκέντρωση των NFL 
στο ΕΝΥ και στο αίμα συσχετίζεται πολύ καλά 
με τις βλάβες τις προσλαμβάνουσες γαδολίνιο 
όπως επίσης και με τον βαθμό των Τ2βλαβών 
(όσο περισσότερες οι βλάβες, τόσο μεγαλύτερη 
η συγκέντρωση στο ΕΝΥ και στο αίμα). Μια άλλη 
μελέτη κατέδειξε επίσης ότι υπάρχει μια γραμ-
μική συσχέτιση ανάμεσα στο είδος και στη διάρ-
κεια της ΣΚΠ: έτσι για παράδειγμα, οι ασθενείς 
με CIS παρουσίαζαν υψηλότερο επίπεδο NFL 
στο αίμα σε σχέση με τους υγιείς και παρομοίως 
οι ασθενείς με σίγουρη ΣΚΠ υψηλότερο επίπεδο 
σε σχέση με τους ασθενείς με CIS.87

Σε μια περαιτέρω μελέτη η ομάδα εργασίας συ-
νέκρινε τα επίπεδα αίματος των NFL στους συμ-
μετέχοντες στις δύο μεγάλες μελέτες έγκρισης 
του Fingolimod FREEDOMS και TRANSFORMS με 
τα αντίστοιχα σε υγιείς.88 Και εδώ φάνηκε ότι οι 
συμμετέχοντες στις δύο αυτές μελέτες έγκρισης 
(όλοι ασθενείς με ΣΚΠ) είχαν πολύ υψηλότερα 
επίπεδα αίματος από ό,τι οι υγιείς. Και επιπλέ-
ον ακόμη και μέσα στις ίδιες τις μελέτες φάνη-
κε συσχέτιση του επιπέδου των NFL στο αίμα 
στην αρχή της μελέτης με τον βαθμό του όγκου 
των βλαβών στις Τ2 ακολουθίες στην MRI. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο φάνηκε ότι το επίπεδο των 
NFL στο αίμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, του-
λάχιστον σε μελέτες, ως σχετικά σταθερός δεί-
κτης της νόσου. Σε επιπλέον ανάλυση των δειγ-
μάτων αίματος από τις μελέτες έγκρισης του 
Fingolimod εξετάστηκε, εάν τα επίπεδα των NFL 
στο αίμα συσχετίζονται και με το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα.89 Και εδώ μπόρεσε να καταδειχτεί 
ότι οι ελεύθεροι ώσεων ασθενείς παρουσίαζαν 
μικρότερο επίπεδο NFL από ό,τι οι ασθενείς, 
οι οποίοι παρά τη θεραπεία εμφάνιζαν ώσεις. 
Παρόμοια αποτελέσματα κατέδειξε και η εξέτα-
ση δειγμάτων αίματος από τη μελέτη έγκρισης 

της ενδομυϊκής ιντερφερόνης. Εδώ εξετάστηκαν 
δείγματα αίματος μέχρι και 12 ετών. Σε σύγκρι-
ση με τον μέσο όρο, εμφάνισαν πράγματι τις υ-
ψηλότερες τιμές πλάσματος οι ασθενείς εκείνοι, 
οι οποίοι είχαν φτάσει σε EDSS 6 στα ανάλογα 
χρονικά σημεία.90

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως ο 
προσδιορισμός των επιπέδων των Νευροϊνιδίων 
στο πλάσμα (και ειδικά των ελαφρών τους αλύ-
σεων) επιτρέπει μια ανάλογη συσχέτιση με τις 
βλάβες του ΚΝΣ, όπως και ο προσδιορισμός στο 
ΕΝΥ. Επίσης φαίνεται πως μπορούν –τουλάχι-
στον σε μελέτες– να ποσοτικοποιηθούν και τα 
θεραπευτικά αποτελέσματα. Η μέτρηση βέβαια 
μεμονωμένων παραμέτρων  είναι –όπως άλλω-
στε και η μέτρηση της εγκεφαλικής ατροφίας 
στη μαγνητική τομογραφία– χωρίς μεγάλη σημα-
σία, επειδή η ατομική απόκλιση είναι πολύ μεγά-
λη. Αποτελεί επομένως μια καλή παράμετρο για 
συλλογικά μόνο αποτελέσματα. Θεωρητικά μια 
ατομική εφαρμογή είναι κι αυτή δυνατή, όμως 
μόνο σε συνάρτηση με την κλινική πορεία της 
νόσου. Στο κάτω κάτω τα NFL δεν είναι ειδικά 
της νόσου.78 Σε περίπτωση, επί παραδείγματι, 
συνύπαρξης περισσότερων παθήσεων του ΚΝΣ 
(π.χ. ΣΚΠ και εγκεφαλικά), η αξιο λόγηση ή ταξι-
νόμηση σε συγκεκριμένη πάθηση είναι δύσκολη ή 
τουλάχιστον όχι σίγουρα δυνατή. 

3.4.3 Το Natalizumab στη θεραπεία της δευτεροπα
θούς προϊούσας ΣΚΠ (SPMS) (Μελέτη ASCEND). 
Το Natalizumab είναι από το 2006 εγκεκριμένο 
για τη θεραπεία της διαλείπουσας μορφής της 
ΣΚΠ (RRMS) και ανήκει αναμφίβολα στις απο-
τελεσματικότερες ουσίες.91 Έχει όμως λιγότερο 
καλά εξεταστεί η ενδεχόμενη δράση του στη θε-
ραπεία της SPMS, ιδιαίτερα στους ασθενείς με 
SPMS χωρίς ώσεις. Η αποτελεσματικότητά του 
εξετάστηκε σε μια διπλήτυφλή τυχαιοποιημέ-
νη και ελεγχόμενη με placebo μελέτη φάσηςΙΙΙ 
σε ασθενείς με SPMS, οι οποίοι νοσούσαν εδώ 
και τουλάχιστον 2 χρόνια από SPMS και οι ο-
ποίοι παρουσίαζαν τον τελευταίο χρόνο κλινική 
επιδείνωση, χωρίς όμως ώσεις.92 Στη φάσηΙ οι 
ασθενείς έλαβαν Natalizumab 300 mg i.v. κάθε 
4 εβδομάδες (Ν=439) ή placebo (N=448), για 
συνολικά 2 έτη. Στη φάση ΙΙ οι ασθενείς που 
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λάμβαναν Natalizumab είχαν τη δυνατότητα να 
συνεχίσουν να λαμβάνουν το φάρμακο για επι-
πλέον 2 έτη, ενώ οι ασθενείς που λάμβαναν το 
εικονικό φάρμακο είχαν επίσης τη δυνατότητα 
να μεταπηδήσουν σε Natalizumab. Ως πρωτο-
γενή αποτελέσματα ορίσθηκαν ο βαθμός της 
κλινικής επιδείνωσης, μετρούμενος με το EDSS, 
η (χρονική) δοκιμασία βάδισης των 25 βημάτων 
(Τ25WT) καθώς και το 9holepegtest (9HPT). 
Αποτελέσματα: στο πρώτο σκέλος της μελέ-
της, το 44% των ασθενών με Natalizumab και 
το 48% των ασθενών με εικονικό φάρμακο πα-
ρουσίασε επιβεβαιωμένη επιδείνωση στο συν-
δυασμένο καταληκτικό σημείο (καμία στατιστι-
κά σημαντική διαφορά). Στο 9ΗΡΤ, μόνο το 15% 
των ασθενών με Natalizumab έναντι 23% των 
ασθενών με εικονικό φάρμακο παρουσίασε επι-
βεβαιωμένη επιδείνωση (p=0,001). Στο δεύτε-
ρο σκέλος της μελέτης (έτη 3 και 4), σε παρα-
μένοντες και μεταπηδήσαντες στο Natalizumab 
καταδείχθηκαν, μετά από 4 έτη, στατιστικά 
σημαντικές διαφορές ακόμα και στο συνδυασμέ-
νο καταληκτικό σημείο: 52% των ασθενών που 
παρέμειναν και 61% αυτών που μεταπήδησαν 
στο Natalizumab παρουσίασαν επιβεβαιωμένη 
επιδείνωση (p=0,01). Στο 9ΗΡΤ η διαφορά ήταν 
εκ νέου σημαντική (19% έναντι 28% με επιδείνω-
ση, p=0,009). Συμπερασματικά το Natalizumab 
στους ασθενείς με SPMS, τα δύο πρώτα έτη δεν 
παρουσιάζει μεν σημαντικές θεραπευτικές επι-
δράσεις στα συνδυασμένα καταληκτικά σημεία 
σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, παρουσιά-
ζει όμως διαφορές ως προς τα (λεπτά)κινητικά 
καταληκτικά σημεία των άνω άκρων. Μετά από 
4 έτη καταδείχθηκε ωστόσο μια στατιστική δι-
αφορά ανάμεσα στους ασθενείς που λάμβαναν 
συνεχώς Natalizumab και στους ασθενείς, οι ο-
ποίοι έλαβαν αρχικά εικονικό φάρμακο για 2 έτη 
και εν συνεχεία μεταπήδησαν στο Natalizumab. 
Η μελέτη αυτή καταδεικνύει λοιπόν εκ νέου, ότι 
οι ασθενείς με SPMS δεν αποτελούν μία ομοιογε-
νή ομάδα αλλά παρουσιάζουν  διαφορετικό βαθ-
μό φλεγμονώδους δραστηριότητας. Οι ασθενείς 
με υψηλότερο βαθμό φλεγμονώδους δραστηρι-
ότητας, ανάμεσα στους ασθενείς με SPMS, θα 
μπορούσαν να ωφεληθούν από τη θεραπεία με 
Natalizumab. 

3.4.4. Κλινική πορεία, θεραπεία και πρόγνωση σε 
ασθενείς με διαλείπουσας μορφής απομυελίνωση 
συνδεόμενη με αντισώματα MOG. Το ή τα σχετι-
κά με τη ΣΚΠ αντιγόνα δεν μας είναι ακόμη και 
σήμερα γνωστά. Τα τελευταία χρόνια περιγρά-
φηκε αντιγόνο για την οπτική νευρομυελίτιδα 
(Neuromyelitis opticaNMO), η οποία θεωρείτο 
παραλλαγή της ΣΚΠ: το κανάλι ιόντων για την 
Ακουαπορίνη4 (AQP4).93 Επειδή όμως η κα-
τανομή των βλαβών στους ασθενείς με ΝΜΟ 
δεν συμφωνούσε πάντα με την παρουσία του 
αντισώματος ενάντια στην AQP4, επινοήθηκε 
ο όρος «Νόσοι του φάσματος της ΝΜΟ – NMO
spectrumdiseases (NMOSD)».94 Στην περαιτέ-
ρω αναζήτηση αντιγόνων –ειδικά σε ασθενείς 
με ραχιαίες βλάβες– εξετάστηκε ένα επιπλέον, 
από παλιά γνώριμο αντιγόνο: η γλυκοπρωτε-
ΐνη της μυελίνης των ολιγοδενδροκυττάρων 
(MOG). Ασθενείς με αντισώματα εναντίον της 
MOG απαντώνται κυρίως στην Ασία, σε περιο-
ρισμένη έκταση όμως επίσης στην Ευρώπη και 
στη Βόρεια Αμερική.95 Πάντως, εδώ δεν υπάρ-
χουν πραγματικά αξιόπιστα επιδημιολογικά δε-
δομένα.

Σε μία δημοσιευμένη μελέτη από τους Rama
nathan et al σε 59 ασθενείς με παρουσία αντι-
σωμάτων MOG από 25 κέντρα της Ασίας και 
της Αυστραλίας εξετάστηκε η κλινική πορεία, η 
θεραπευτική στρατηγική καθώς και το (δυνη-
τικό) μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα.96 Στη μελέ-
τη αυτή επρόκειτο για 33 παιδιατρικούς (<16 
ετών) και 26 ενηλίκους ασθενείς. Το συχνότε-
ρο αρχικό σύμ πτωμα ήταν η οπτική νευρίτιδα 
(54%), στην πλειο νότητα των περιπτώσεων 
αμφοτερόπλευρη. Το δεύτερο συχνότερο κλι-
νικό σύμπτωμα ήταν στους μεν παιδιατρικούς 
ασθενείς βλάβη τύπου ADEM, στους δε ενηλί-
κους εγκάρσια μυελίτιδα. Το 48% όλων των μα-
γνητικών απεικονίσεων δεν έδειξαν υπερραχι-
αίες βλάβες. Μόνο στο 11% των ασθενών ήταν 
οι ενδορραχιαίες ολιγοκλωνικές ζώνες θετικές. 
Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις απάντησαν καλά 
στα στεροειδή, αν και το αποτέλεσμα ήταν δο-
σοεξαρτώμενο. Εφαρμόσθηκαν διάφορες ανο-
σολογικές θεραπείες (συνεχής χορή γηση στε-
ροειδών, MycophenolatMofetil, Αζαθειοπρίνη, 
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Κυκλοφωσφαμίδη, ενδοφλέβιες ανοσοσφαιρί-
νες καθώς και Rituximab). Το μικρότερο ποσο-
στό επανεμφανίσεων παρατηρήθηκε στις πε-
ριπτώσεις με συνεχή χορήγηση στεροειδών και 
σε αυτές με Rituximab. Αλλά και οι υπόλοιπες 
ανοσοθεραπείες φάνηκε να μειώνουν τη δρα-
στηριότητα της νόσου, αλλά όχι μόνιμα. Οι συ-
γκρίσεις είναι πάντως εδώ μόνο περιγραφικές 
και σίγουρα όχι στα πλαίσια μιας συγκριτικής 
μελέτης. Συνοψίζοντας, υπό θεραπευτική αγω-
γή η πρόγνωση ήταν καλή και οι ώσεις υποχώ-
ρησαν σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Μία νέα πολυκεντρική μελέτη, που είναι σημα-
ντικότερη από ό,τι φαίνεται με την πρώτη μα-
τιά, θεμελιώνει (όχι μόνη της, αλλά και αυτή) μία 
νέα νόσο, η οποία πρέπει να διαχωριστεί από τη 
ΣΚΠ και από την ΝΜΟ/ΝΜΟSD: την (εγκεφαλο)
μυελίτιδα συνδεόμενη με αντισώματα εναντίον 
MOG, η οποία είναι περισσότερο οπτική νευ-
ρομυελίτιδα, παρά εγκεφαλίτιδα.96 Με αυστηρά 
κριτήρια οι ασθένειες που συνδέονται με αντι-
σώματα ενα ντίον MOG φαίνεται να αντιστοι-
χούν στις ασθένειες, τις οποίες πρώτος ο Eugene 
Devic περιέγραψε το 1894.97 Ή, με άλλα λόγια, η 
πρωτοπεριγραφείσα ΝΜΟ (οπτική νευρομυελί-
τιδα) είναι κατά πάσα πιθανότητα η νόσος που 
συνδέεται με αντισώματα εναντίον MOG. Οι 
ασθένειες που συνδέονται με αντισώματα ενα-
ντίον AQP4 δεν ταίριαζαν ούτως ή άλλως τόσο 
καλά με την κλινική εικόνα της ΝΜΟ (γι΄ αυτό 
άλλωστε και ο όρος "ΝΜΟSD").98 Αυτά τα δεδο-
μένα θα πρέπει σίγουρα να επιβεβαιωθούν και 
από μεγαλύτερες μελέτες, αλλά τα αποτελέσμα-
τα τών μέχρι τώρα παρατηρήσεων ταιριάζουν 
καλά στις μέχρι τώρα γνώσεις μας όσον αφορά 
στην παθοφυσιολογία των εγκεφαλομυελιτίδων 
που προκαλούνται από διάφορα αντιγόνα. Ο ό-
ρος NMOSD δεν θα συνεχίσει να υφίσταται επο-
μένως για πολύ ακόμα. Αλλά αυτές οι διαφορές 
είναι σημαντικές ακόμη και σε επίπεδο θεραπεί-
ας, ειδικά σε αντιδιαστολή με τη ΣΚΠ. Διότι οι 
ασθένειες αυτές, που συνδέονται σαφώς με κά-
ποιο συγκεκριμένο αντιγόνο, διαμεσολαβούνται 
προφανώς από Βλεμφοκύτταρα και απαντούν 
επομένως, όπως άλλωστε δείχνουν και τα δεδο-
μένα αυτών των μελετών, πολύ καλά σε θερα-

πεία καταστολής των Βλεμφοκυττάρων, όπως 
για παράδειγμα στο Rituximab.99 Στην καθημερι-
νή μας ρουτίνα όλα αυτά σημαίνουν ότι στους 
ασθενείς με ραχιαίες βλάβες, και χωρίς υπερρα-
χιαία συμμετοχή, ειδικότερα δε σε παιδιά, είναι 
εφεξής υποχρεωτικός ο έλεγχος για αντισώματα 
εναντίον MOG, εξαιτίας των διαφορετικών θε-
ραπευτικών εκβάσεων.100

3.5. Ημικρανία 

Μετά από πολλά χρόνια χωρίς ουσιαστικές 
καινοτομίες, ο τομέας της ημικρανίας γνωρίζει 
πολλές ρηξικέλευθες αλλαγές, τόσο όσον αφο-
ρά στη θεραπεία της ημικρανικής κρίσης όσο 
και στη θεραπεία προφύλαξης. Ήδη πριν α-
πό 30 χρόνια μπόρεσαν οι πρώτες μελέτες για 
την παθοφυσιολογία της ημικρανίας να κατα-
δείξουν, ότι ο σημαντικότερος διαβιβαστής με-
ταφοράς μηνυμάτων πόνου κατά την έναρξη 
της τυπικής ημικρανίας είναι το Calcitonin gene 
related peptide (CGRP).101 Στα τέλη της δεκαε-
τίας του 1990 αναπτύχθηκαν οι πρώτοι αντα-
γωνιστές του CGRP που ήταν μικρά μόρια με τη 
δυνατότητα διέλευσης του αιματοεγκεφαλικού 
φραγμού (προπαντός η Ολκαγκεπάντη και η 
Τελκαγκεπάντη) και εφαρμόσθηκαν επιτυχώς 
στη θεραπεία της ημικρανικής κρίσης.102 Το με-
γάλο πλεονέκτημα αυτής της ομάδας φαρμάκων 
(εν συντομία Gepants) ενάντια στης κλασικές 
Τριπτάνες είναι η έλλειψη της αγγειοσυσπαστι-
κής δράσης, έτσι ώστε να μπορούν να χορηγού-
νται και σε ασθενείς με καρδιαγγειακούς παρά-
γοντες κινδύνου.103 Η εξέλιξη όμως των gepants 
σταμάτησε για περίπου μία δεκαετία, μετά την 
αναστολή της παραγωγής της Τελκαγκεπάντης 
το 2011 λόγω πιθανής ηπατοτοξικότητας.104 
Εν τω μεταξύ έχουν αναπτυχθεί τέσσερεις 
gepants δεύτερης γενιάς, οι οποίες πιθανόν να 
λάβουν έγκριση χορήγησης τους επόμενους 
12–24 μήνες: Ουμπρογκεπάντη, Ριμεγκεπάντη, 
Ατογκεπάντη και BHV3500 (πίνακας 1). Από 
αυτές η Ουμπρογκεπάντη και η Ριμεγκεπάντη 
αναπτύχθηκαν καταρχάς για τη θεραπεία της 
ημικρανικής κρίσης,105,106 ενώ η Ατογκεπάντη και 
το BHV3500 για τη θεραπεία προφύλαξης.107,108
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Όσον αφορά βέβαια στην αποτελεσματικότη-
τά τους στην οξεία θεραπεία, τα δεδομένα δεν 
είναι πολύ εντυπωσιακά και έτσι μόνο η εκτετα-
μένη χρήση τους μετά την έγκριση θα δείξει, εάν 
και κατά πόσο οι gepants θα μπορέσουν σοβαρά 
να ανταγωνιστούν τις Τριπτάνες.109 Το σίγουρο 
όμως είναι ότι, αυτή η ομάδα φαρμάκων μπορεί 
να χορηγηθεί τόσο σε ασθενείς με αγγειακούς 
παράγοντες κινδύνου καθώς και σε ηλικιωμέ-
νους ασθενείς, παρά το γεγονός ότι το CGRP  
είναι εξό χως αγγειοδιασταλτικό νευροπεπτίδιο. 
Έτσι οι gepants θα μπορούσαν να προσφέρουν 
ουσιαστικό όφελος στη θεραπεία της ημικρανίας 
και να συμπληρώσουν τις Τριπτάνες.110

3.5.1. Θεραπεία προφύλαξης. Πιο εντυπωσιακή 
είναι ωστόσο η ανάπτυξη των πρώτων μονο-
κλωνικών αντισωμάτων ενάντια στο CGRP, τα 
οποία αναπτύχθηκαν για τη θεραπεία προφύ-
λαξης τόσο της επεισοδιακής όσο και της χρό-
νιας ημικρανίας. Και εδώ βρίσκονται σε εξέλιξη 
4 παρόμοιες ουσίες (πίνακας 2). Τρία από αυτά 
τα αντισώματα στοχεύουν το ίδιο το μόριο του 
CGRP,111 ενώ το τέταρτο τον CGRPυποδοχέα.112 
Όλες οι μέχρι τώρα μελέτες κατέδειξαν την κα-
λή ανοχή των αντισωμάτων.113 Σχεδόν μοναδική 
ανεπιθύμητη ενέργεια είναι οι ήπιες αντιδράσεις 
στην έγχυση ή στην ένεση. Εκτός αυτού δεν κα-
ταγράφηκε μέχρι τώρα κάποιο σήμα ασφαλεί-
ας. Έτσι φαίνεται ότι τα αντισώματα είναι κα-

λύτερα ανεκτά από ό,τι οι μέχρι τώρα κλασικές 
ουσίες Τοπιραμάτη, Βαλπροϊκό οξύ και βανα-
στολείς.

Τα δεδομένα της φάσηςΙΙ για το Galcanezumab 
δημοσιεύθηκαν ήδη το 2014, για το Erenumab 
το 2016, για το Epitinezumab το 2016 και για 
το Fremanezumab το 2015.114–117 Με όλες τις 
ουσίες καταγράφηκε στην επεισοδιακή ημικρα-
νία σημαντική μείωση των ημερών ημικρανίας 
κατά το εξεταζόμενο διάστημα, που κυμαίνο-
νταν κυρίως 3 μήνες. Στο μεταξύ παρουσιά-
στηκαν και τα αποτελέσματα για τη θεραπεία 
της χρόνιας ημικρανίας καθώς και τα αποτε-
λέσματα της φάσης επιμήκυνσης (OLE=open 
label extension) για την επεισοδιακή ημικρανία. 
Σύμφωνα με αυτά, μπόρεσε να καταδειχθεί, ότι 
με τη χρήση τόσο του Erenumab όσο και του 
Fremanezumab επετεύχθη σημαντική μείωση 
των ημερών ημικρανίας κατά τη θεραπεία της 
επεισοδιακής και της χρόνιας ημι κρανίας.118,119 
Για το Erenumab συγκεκριμένα έχουμε στη διά-
θεσή μας και τα αποτελέσματα της open label 
extension φάσης για διάστημα 64 εβδομάδων, 
στη θεραπεία της επεισοδιακής ημικρανίας.120 
Και εδώ καταγράφεται μία συνεχής και σταθε-
ρή μείωση των ημερών ημικρανίας χωρίς φαι-
νόμενο rebound, έτσι ώστε να επιτρέπεται να 
συμπεράνουμε ότι τουλάχιστον για αυτό το 
χρονικό διάστημα η ουσία είναι αποτελεσμα-

Πίνακας 1. Από του στόματος αναστολείς του Calcitonin gene related peptide (CGRP)

Ουμπρογκεπάντη Ριμεγκεπάντη Ατογκεπάντη BHV-3500

Ένδειξη Οξεία θεραπεία Οξεία θεραπεία Προφύλαξη Προφύλαξη

Φάση μελέτης II III II II

Αποτελεσματικότητα 2h χωρίς πόνο
21,2%, 19,2% vs 11,8%

2h μείωση πόνου
37,7%, 38,6%, 27,8%

2h χωρίς πόνο
19,2% vs 14,2%
19,6% vs 12,0%

2h μείωση πόνου
36,6%, 27,7%
37,6%, 25,2%

Δεν υπάρχουν ακόμη 
αποτελέσματα

Δεν υπάρχουν ακόμη 
αποτελέσματα

Ανεπιθύμητες Ενέργειες Ίλιγγος, κόπωση, ξηροστομία Ίλιγγος, αύξηση ουρογεννητικών 
λοιμώξεων

Δεν υπάρχουν ακόμη 
αποτελέσματα

Δεν υπάρχουν ακόμη 
αποτελέσματα

Δημοσίευση Trugman J, AAN 2018, 
Αρ. Ανακ. 008

Συνέντευξη τύπου Biohaven – –
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τική. Για τη θεραπεία της χρόνιας ημικρανίας 
δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα της open label 
extension φάσης. Τα μονοκλωνικά αντισώματα 
θα προσφέρουν στη θεραπεία της ημικρανίας 
μια πραγματική νέα θεραπευτική για δύο βα-
σικούς λόγους: Καταρχήν η καλή ανοχή, όπως 
τουλάχιστον καταγράφηκε στις κλινικές μελέ-
τες μέχρι στιγμής, θα αυξήσει το ποσοστό συμ-
μόρφωσης των ασθενών, που είναι πραγματικά 
πολύ μικρό στις διαθέσιμες αντιημικρανικές θε-
ραπείες και βασική πηγή απώλειας θεραπευ-
τικού αποτελέσματος. Κατά δεύτερο λόγο, τα 
μονοκλωνικά αντισώματα προσφέρουν αυτή 
τη στιγμή τη μοναδική ειδική αντιημικρανική 
θεραπεία, που βασίζεται στην παθοφυσιολο-
γία της ημικρανίας. Οι διαθέσιμες θεραπείες 
προφύλαξης στοχεύουν πρωτογενώς στην κα-
τάθλιψη, στην αρτηριακή υπέρταση και στην 
επιληψία. Είναι πολύ δύσκολο ο ιατρός να αι-
τιολογήσει τη χρήση τους στην ημικρανία, ειδι-
κά στους δύσπιστους ασθενείς. Αυτός είναι και 
ένας ουσιαστικός λόγος της χαμηλής συμμόρ-
φωσης των ασθενών στη μακροχρόνια λήψη 
αυτών των φαρμάκων για την προφύλαξη της 
ημικρανίας. Επομένως, τα μονοκλωνικά αντι-
σώματα κατά του CGRP αποτελούν την πρώτη 
και μοναδική ειδική αντιημικρανική θεραπεία, 
που αναμένεται να αυξήσει το ποσοστό συμ-
μόρφωσης των ασθενών, πρώτον λόγω καλής 
ανοχής και δεύτερον λόγω ειδικότητας και σχε-
διασμού δράσης. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για 

τα μικρά, από του στόματος μόρια που αντα-
γωνίζονται το CGRP. 

3.6. Επιληψία 

Και στον τομέα της επιληπτολογίας αναπτύσ-
σονται και καθιερώνονται συνέχεια κλίμακες, οι 
οποίες υπολογίζουν την πιθανότητα εμφάνισης 
επιληπτικών κρίσεων και εξέλιξης μιας επιληψί-
ας.121 Μία από αυτές τις πρόσφατα δημοσιευ-
θείσες κλίμακες είναι και η κλίμακα SeLECT, ένα 
μοντέλο πρόβλεψης όψιμων επιληπτικών κρίσε-
ων μετά από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.122 
Τα δεδομένα της επικύρωσης συλλέχθηκαν στη 
Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ελβετία και στην 
Ιταλία. Η κλίμακα αυτή επιτρέπει (στο κρεβάτι 
του ασθενούς) τον απλό υπολογισμό του εξα-
τομικευμένου κινδύνου εμφάνισης επιληπτικών 
κρίσεων ενός ασθενούς με εγκεφαλικό και είναι 
στο μεταξύ διαθέσιμη και ως εφαρμογή. Με βά-
ση αυτήν την κλίμακα διευκολύνεται η απόφαση 
υπέρ ή κατά μιας αντιεπιληπτικής θεραπείας. 

Μία επιπλέον κλίμακα για τον υπολογισμό της 
πιθανότητας εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων 
σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς αναπτύχθηκε 
στις ΗΠΑ. Συμπεριελήφθησαν σχεδόν 5.000 βα-
ρέως πάσχοντες ασθενείς με εικόνες από σηψαι-
μία μέχρι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ανα-
πτύχθηκε μία κλίμακα από 6 μεταβλητές.123 Κατ’ 
αυτήν οι ασθενείς με τουλάχιστον 3 μη φυσιο-
λογικά ευρήματα στο ΗΕΓ παρουσιάζουν στα-
τιστικά σημαντικό υψηλό κίνδυνο επιληπτικών 
κρίσεων στο μέλλον. 

Πίνακας 2. AntiCGPR μονοκλωνικά αντισώματα στην προφύλαξη της ημικρανίας

LY2951742 AMG334 ALD-403 TEV-48125

Galcanezumab Erenumab Eptinezumab Fremanezumab

Ένδειξη EΗ EH, ΧΗ, AK EΗ, (ΧΗ) EΗ, ΧΗ, AK

Στόχος CGRP σύνδεσμος CGRP υποδοχέας CGRP σύνδεσμος CGRP σύνδεσμος

T ½ 25–30 ημέρες Περίπου 25–30 ημέρες 32 ημέρες 45 ημέρες

Δόση και οδός χορήγησης 150 mg sc 70 mg sc 1000 mg, iv & sc 675/900 mg sc

Συχνότητα Μηνιαία Μηνιαία Κάθε 3 μήνες (iv) 
Μηνιαία (s.c)

Μηνιαία

ΕΗ: επεισοδιακή ημικρανία, ΧΗ: χρόνια ημικρανία, AK: αθροιστική κεφαλαλγία

CGPR: Calcitonin gene related peptide
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Στη μαγνητική απεικόνιση, και κυρίως στον το-
μέα της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας 
(functional MRI), σημειώθηκε αρκετή πρόοδος, 
που επιτρέπει καλύτερη ταξινόμηση των επιλη-
πτικών κρίσεων καθώς και των επιληψιών.124 Η 
σημασία των ανοσολογικών παραμέτρων κερ-
δίζει κάθε χρόνο σε σημασία με αντίστοιχες συ-
νέπειες στη θεραπεία.125 Στον τομέα των νέων 
αντιεπιληπτικών φαρμάκων βρίσκονται στη διά-
θεσή μας ολοένα και περισσότερα δεδομένα για 
την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένων και 
δεδομένων τερατογένεσης.126

Στο μητρώο EURAP (International Antiepileptic 
Drugs and Pregnancy Registry) αναλύονται προ-
οπτικά τα δεδομένα γυναικών από 42 χώρες, 
στις οποίες εμφανίσθηκε εγκυμοσύνη υπό λήψη 
αντι επιληπτικών. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 
μπόρεσαν να συμπεριληφθούν προοπτικά στην 
ανάλυση αυτή 13.100 εγκυμονούσες.127 Το πο-
σοστό των σοβαρών συγγενών ανωμαλιών ήταν 
υπό μονοθεραπεία 4,6%, υπό πολυθεραπεία 
6,9%, ενώ το 95% των εγκυμοσυνών εξελίχθηκε 
ομαλά και χωρίς την εμφάνιση επιπλοκών. 

Στο επίκεντρο της προσοχής εξακολουθεί βε-
βαίως να βρίσκεται το βαλπροϊκό οξύ (VPA), για 
το οποίο τα δεδομένα αναφορικά με συγγενείς 
ανωμαλίες και διαταραχές της ανάπτυξης στα 
παιδιά χειροτερεύουν συνεχώς.128 Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα στην ισχύουσα οδηγία της ε-
πιτροπής φαρμακοεπαγρύπνησης (PRAC) του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) να 
απαγορευθεί η χρήση του βαλπροϊκού οξέος σε 
κορίτσια ή σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας 
με επιληψία ή διπολική διαταραχή, εκτός και αν 
όλες οι άλλες θεραπείες απέτυχαν ή είχαν μη α-
νεκτές παρενέργειες.129 Στην ημικρανία επίσης 
δεν επιτρέπεται η χρήση του βαλπροϊκού οξέ-
ος. Από την άλλη μεριά, μία ανάλυση των δε-
δομένων του μητρώου EURAP κατέδειξε, ότι η 
διακοπή της θεραπείας με βαλπροϊκό οξύ στο 
πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης συνδέεται με 
αύξηση της συχνότητας πρωτοπαθών και δευ-
τεροπαθώς γενικευμένων τονικοκλονικών κρίσε-
ων καθόλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την υγεία της μητέρας.130 
Θα πρέπει επομένως να αναζητείται πάντοτε 

ιατρική συμβουλή πριν από οποιαδήποτε μεί-
ωση, αλλαγή ή διακοπή της θεραπείας με βαλ-
προϊκό οξύ. 

3.7. Νωτιαία μυϊκή ατροφία

Η νωτιαία μυϊκή ατροφία (ΝΜΑ) προκύπτει 
από μία γενετική απώλεια ή πάνω από 90% μεί-
ωση της πρωτεΐνης SMN λόγω μιας μετάλλαξης 
του γονιδίου SMN1.131 Η απώλεια της πρωτεΐ-
νης οδηγεί με τη σειρά της σε μείωση των κινητι-
κών νευρώνων, η οποία όμως εν μέρει μπορεί να 
αντισταθμιστεί λόγω ενός υψηλότερου αριθμού 
γονιδίων SMN2 (σαν γονίδια back up). Ανάλογα 
με τον γονότυπο και τον αριθμό των γονιδίων 
SMN2 μπορούν να διακριθούν κλινικά 4 τύποι: 
ΝΜΑ1 (θανατηφόρος μέχρι το 2ο έτος της ηλι-
κίας), ΝΜΑ2 (σοβαρή προσβολή ήδη στην παιδι-
κή ηλικία, η βάδιση δεν είναι δυνατή, η διάρκεια 
ζωής μειωμένη), ΝΜΑ3 (κλινικά μικρή προσβολή, 
καμία μείωση της διάρκειας ζωής) και ΝΜΑ4 (η 
νόσος εμφανίζεται πολύ αργά στην ενήλικη ζωή 
χωρίς σοβαρούς περιορισμούς).132

Στη αντιμετώπιση της ΝΜΑ μπόρεσε να επι-
τευχθεί τεράστια πρόοδος, ειδικά στους τύπους 
ΝΜΑ 1 και 2, λόγω της εισαγωγής της antisense
θεραπείας, η οποία, μέσω της τροποποίησης 
της συναρμογής του premRNA, διευκολύνει την 
είσοδο του εξωνίου 7 και αυξάνει με αυτόν τον 
τρόπο σημαντικά τον βαθμό σύνθεσης του γονι-
δίου SMN2.133 Μέσω της ενδορραχιαίας χορήγη-
σης αυτού του ολιγονουκλεοτιδίου (Nusinersen, 
Spinraza®) συντίθεται σημαντικά περισσότερη 
πρωτεΐνη SMN και η πορεία της νόσου επιβρα-
δύνεται ή ανακόπτεται. Παρατηρείται συνεχής 
κλινική βελτίωση των παιδιών υπό θεραπεία. 
Πολλές μελέτες μπόρεσαν να καταδείξουν αυ-
τό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα: στη μελέτη 
ENDEAR (φάση ΙΙΙ, RCT) χορηγήθηκε το φάρμακο 
σε παιδιά με ΝΜΑ1 και ηλικία ολίγων μηνών.134 
Κατά την ενδιάμεση ανάλυση παρατηρήθηκε τό-
σο σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ομάδα του 
Nusinersen σε σύγκριση με την ομάδα placebo, 
έτσι ώστε η μελέτη διακόπηκε πρόωρα για λό-
γους ηθικής και προσφέρθηκε σε όλα τα παι-
διά μόνιμη θεραπεία με το κανονικό φάρμακο. 
Ο FDA ενέκρινε με συνοπτικές διαδικασίες το 
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σκεύασμα ήδη από τον Δεκέμβριο του 2016 και 
o ΕΜΑ τον Ιούνιο του 2017.135

Η περαιτέρω θεραπεία των ασθενών της με-
λέτης ENDEAR λαμβάνει χώρα τώρα στα πλαί-
σια της ανοιχτής μελέτης επιμήκυνσης (Extension 
study) SHINE (ClinicalTrials.gov, NCT02594124).136 
Η μελέτη CHERISH κατέδειξε πρόσφατα, ό-
τι και τα παιδιά με ΝΜΑ2 ωφελούνται από τη 
θερα πεία.137 Επιπλέον εξετάζεται η δράση του 
Nusiner sen τόσο σε μεγαλύτερα παιδιά με ΝΜΑ1 
όσο και σε μικρότερα παιδιά με ΝΜΑ2 (μελέτη 
EMBRACE) (ClinicalTrials.gov, NCT02462759)138 
καθώς και σε ασυμπτωματικά παιδιά με δύο 
ή τρία γονίδια SMN2, τα οποία είναι λιγότε-
ρο σοβαρά προσβεβλημένα (μελέτη NURTURE) 
(ClinicalTrials.gov, NCT02386553).139

Στο φετινό συνέδριο της ΑΑΝ παρουσιάστη-
καν τώρα τα δεδομένα της πρώτης τριετίας 
της θεραπείας παιδιών, στα οποία χορηγήθη-
κε για πρώτη φορά το φάρμακο το καλοκαίρι/
φθινόπωρο του 2014 (δεδομένα των μελετών 
ENDEAR/SHINE).140 Η κινητική ανάπτυξη αυτών 
των παιδιών ήταν (σχεδόν) κανονική, έτσι ώστε 
ήταν δυνατή η μάθηση αυτόνομου βαδίσματος. 
Η θεραπεία λοιπόν φαίνεται να είναι –τουλάχι-
στον με τα μέχρι τώρα δεδομένα– επί μακρόν 
αποτελεσματική. Αναμφίβολα η πρώιμη θερα-
πεία είναι αποτελεσματικότερη από την όψιμη. 
Σε ένα ξεχωριστό συμπόσιο για τις antisenseθε-
ραπείες συζητήθηκε επίσης, το κατά πόσο έχει 
νόημα και η θεραπεία των ασθενών με ΝΜΑ3. 
Μεμονωμένες παρουσιάσεις περιστατικών κα-
τέδειξαν και εδώ σταθεροποίηση και βελτίωση 
των κινητικών λειτουργιών.141 Δεδομένα φάσης 
ΙΙΙ σε ασθενείς με ΝΜΑ3 και ΝΜΑ4 δεν υπάρ-
χουν μέχρι στιγμής. Η θεραπεία με Nusinersen 
είναι πάντως εγκεκριμένη θεωρητικά για όλους 
τους τύπους της ΝΜΑ.

3.7.1. Γονιδιακή θεραπεία της ΝΜΑ: αποτελέσμα
τα της μελέτης AVXS101. Τα τελευταία 30 χρόνια 
διεξήχθησαν περίπου 2.500 κλινικές μελέτες για 
διαφορετικές μορφές γονιδιακής θεραπείας και 
για διαφορετικές ενδείξεις, από τις οποίες σχε-
δόν καμία δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα.14 Με 
την πρώτη γονιδιακή θεραπεία για την αντιμε-
τώπιση της ΝΜΑ φαίνεται όλο αυτό να αλλάζει. 

Ο πυρήνας της γονιδιακής θεραπείας βασίζεται 
στη χρήση μη αντιγραφόμενων ιικών φορέων.142 
Η εκλογή των φορέων βασίζεται στη συνάφειά 
τους προς συγκεκριμένους ιστούς. Μία ιδιαίτε-
ρη πρόκληση της θεραπείας νευροεκφυλιστικών 
παθήσεων είναι η υπέρβαση του αιματοεγκε-
φαλικού φραγμού ή η κατευθείαν χορήγηση στο 
ΚΝΣ. Ο AAV9 (adenoassociated virus serotype 9) 
όχι μόνο περνάει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό 
αλλά συνδέεται ιδιαίτερα ισχυρά με τα αστρο-
κύτταρα και τους νευρώνες.143 Προσφέρεται έ-
τσι σαν πιθανός φορέας στη γονιδιακή θεραπεία 
νόσων του ΚΝΣ. 

Στη μελέτη AVXS101 εφαρμόσθηκε γονιδιακή 
θεραπεία υποκατάστασης με μία μόνο ενδο-
φλέβια χορήγηση σε παιδιά με ΝΜΑ τύπου 1. 
Συμπεριελήφθησαν μόνο παιδιά, που έφεραν 
αποδεδειγμένα μία διαλληλική γενετική μετάλ-
λαξη στο εξώνιο 7 του γονιδίου SMN1, αλλά 
καμία τροποποίηση στο SMN2. Σε δεκαπέντε 
παιδιά με αυτήν την αποδεδειγμένη μετάλλαξη 
χορηγήθηκε είτε μειωμένη δόση (Δείγμα 1, Ν=3) 
είτε η προβλεπόμενη (πλήρης) δόση (Δείγμα 2, 
Ν=12). Κλινικά τερματικά σημεία ήταν οι κινη-
τικές ικανότητες βάσει μιας ορισμένης κλίμακας 
(Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test 
of Neuromuscular Disorders/CHOPINTEND). 
Αποτελέσματα: 11 από τα 12 παιδιά πέτυχαν 
τιμές ≥40 στο CHOPINTEND ενώ 10 από τα 12 
πέτυχαν τιμές ≥50, οι οποίες εκτιμήθηκαν ως 
στατιστικά σημαντικές. Παιδιά, που θεραπεύτη-
καν σε ηλικία μικρότερη των τριών μηνών, πέ-
τυχαν υψηλότερες τιμές και γρηγορότερα από 
παιδιά που θεραπεύτηκαν αργότερα. 

Ενώ ήδη στο συνέδριο της ΑΑΝ στη Βοστόνη 
το 2017 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 
των πρώτων 12 μηνών της μελέτης AVXS101,144 
φέτος παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τα δε-
δομένα 2 ετών.145 Και τα 15 θεραπευόμενα αυτά 
παιδιά ήταν ακόμα εν ζωή (εν συγκρίσει με πι-
θανότητα επιβίωσης <8% (!) σε ομάδα ελέγχου). 
Από τα 12 παιδιά, που έλαβαν την πλήρη δόση, 
τα 11 μπορούσαν να καθίσουν χωρίς βοήθεια, 
τα 11 να λαμβάνουν τροφή από του στόματος 
και να μιλάνε, και μάλιστα 3 να βαδίζουν χωρίς 
βοήθεια. Ακόμα και αν σε αυτήν τη μελέτη συ-
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μπεριελήφθησαν μόνο 15 παιδιά, το αποτέλε-
σμά της μπορεί να θεωρηθεί μία τεράστια επι-
τυχία και επανάσταση της γονιδιακής θεραπεί-
ας. Σίγουρα θα περάσουν αρκετά χρόνια ακόμη, 
μέχρι να εδραιωθεί η γονιδιακή θεραπεία, αλλά 
η μελέτη AVXS101 θα περάσει αναμφίβολα στα 
βιβλία της Ιστορίας της Ιατρικής. 

3.8.  Χορεία Huntington: θεραπεία 
για πρώτη φορά δυνατή 
μέσω IONISHTTRx

Ένα επιπλέον επίτευγμα που αποτελεί πραγ-
ματική καινοτομία αναφέρεται στη θεραπευτική 
αντιμετώπιση τής μέχρι τώρα ανίατης χορείας 
Huntington. Αυτό είναι δυνατόν μέσω της χρή-
σης μιας antisense θεραπείας με ολιγονουκλεο-
τίδια τρίτης γενιάς. Η χορεία Huntington είναι 
γνωστό ότι οφείλεται σε αυξημένο αριθμό (>35) 
επαναλήψεων τρινουκλεοτιδίων CAG.146 Όσο υ-
ψηλότερος ο αριθμός, τόσο πρωϊμότερη και σο-
βαρότερη η νόσος. Ο βασικός μηχανισμός είναι 
η παραγωγή και η συνεπακόλουθη εναπόθεση 
μιας μεταλλαγμένης χαντινγκτίνης στους νευρώ-
νες.147 Η antisense θεραπεία βασίζεται στη δια-
κοπή της σύνθεσης της μεταλλαγμένης χαντινγ
κτίνης αμέσως μετά τη μεταγραφή του mRNA 
από το DNA. Ένα από την IONIS αναπτυχθέν ο-
λιγονουκλεοτίδιο (IONISHTTRx) είναι επακριβώς 
συμπληρωματικό στο mRNA της χαντινγκτίνης, 

συνδέεται στο για τη χαντινγκτίνη κωδικοποιού-
μενο mRNA στο κυτταρόπλασμα και εμποδίζει 
με αυτόν τον τρόπο τη μετάφραση του mRNA 
στα ριβοσώματα.148 Η μεταλλαγμένη χαντινγκτί-
νη έτσι δεν συντίθεται καθόλου. 

Σε μια πρώτη ελεγχόμενη με placebo μελέ-
τη φάσης 1/2α έλαβαν μέρος 46 ασθενείς α-
πό την Αγγλία, τη Γερμανία και τον Καναδά 
(ClinicalTrials.gov, NCT02519036).149 Όλοι οι α-
σθενείς έλαβαν ενδορραχιαία είτε μια αυξανό-
μενη δόση της ουσίας IONISHTTRx είτε εικονι-
κό φάρμακο για μία περίοδο τεσσάρων μηνών. 
Κλινικά τερματικά σημεία ήταν καταρχήν η α-
σφάλεια και η ανοχή της ενδορραχιαίας δόσης. 
Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα ασφαλείας, οι 
εγχύσεις ήταν καλώς ανεκτές. Οι πρώτες ενδεί-
ξεις της κλινικής αποτελεσματικότητας προέκυ-
ψαν από τη μέτρηση της χαντινγκτίνης στο ΕΝΥ. 
Εδώ παρατηρήθηκε σημαντική δοσοεξαρτώμενη 
μείωση της συγκέντρωσης της χαντινγκτίνης.150 
Οι υπεύθυνοι της μελέτης συμπέραναν επομέ-
νως, ότι η ενδορραχιαία χορήγηση του ολιγονου-
κλεοτιδίου οδηγεί σε σημαντική μείωση της σύν-
θεσης της χαντινγκτίνης. Όμως η περίοδος της 
μελέτης ήταν πολύ σύντομη για μια αξιόπιστη 
κλινικήνευρολογική αξιολόγηση των ασθενών. 
Μία περαιτέρω μελέτη φάσης ΙΙ με πρωτογενή 
κλινικά τερματικά σημεία, αυτή τη φορά, πρό-
κειται να ξεκινήσει σε λίγο καιρό. 
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Η έννοια της ενεργού 
παρακολούθησης στον καρκίνο 
του προστάτη 
Προκλήσεις και προσδοκίες

Θ.Γ. Αναγνώστου, Δ. Σιάτος

Ουρολογικό Τμήμα, Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσο
κομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έννοια της αναμονήςπαρακο
λούθησης (αντί της άμεσης θεραπείας) για μια 
οιαδήποτε κακοήθη νόσο, είναι ως έννοια αι
ρετική. Φθάνουμε όμως, μετά από δεκαετίες 
εμπειρίας με τον Προστατικό Καρκίνο, να ανα
γνωρίσουμε ότι στις ημέρες μας, η γενική «προ
σέγγιση» του Προστατικού Καρκίνου, για τον 
Ουρολόγο αλλά και τον Ασθενή, έχει αλλάξει. 
Δεν χρειάζεται να επεμβαίνουμε σε κάθε διά
γνωση και ασθενή, αλλά μόνο σε περιπτώσεις 
κλινικά σημαντικών (απειλητικών) καρκίνων, 
σε εκείνους μάλιστα από τους ασθενείς που θα 
μπορούσαν πραγματικά να ωφεληθούν στην 
επιβίωσή τους από την εφαρμογή της άμεσης 
θεραπείας. Καθώς λοιπόν, δεν μιλούμε πια αδι
ακρίτως, δηλαδή για όλες τις περιπτώσεις ασθε
νών ή διαγνώσεων, η πρόκληση είναι να αναγνω
ρίσουμε την αξία της Ενεργού Παρακολούθησης 
σε εκείνους που είναι κατάλληλοι, χωρίς κόστος 
στην επιβίωση, μέσω της ευκαιρίας παρέμβασης 
στους ασθενείς που πραγματικά θα χρειαστεί 
να θεραπεύσουμε. Σε αυτήν την πρόκληση νεό
τερες τεχνολογικές ανακαλύψεις έρχονται προς 
βοήθεια των αποφάσεών μας. 

The concept 
of active surveillance 
in prostate cancer 
Challenges and expectations

T.G. Anagnostou, D. Siatos

Department of Urology, "St. Savvas” Athens Anticancer 
Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT The idea of wait or observe instead of 
actively fight on a malignancy is somewhat hereti
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1. Εισαγωγή

Η πρόκληση στον Καρκίνο του Προστάτη πα-
ρέμενε για πολλά χρόνια στο πεδίο της έγκαιρης 
διάγνωσης, άρα του προληπτικού ελέγχου και 
της διατήρησης όλων των επιλογών θεραπείας 
προς όφελος του ασθενούς. Η «φιλοσοφία» ή-
ταν, και εν πολλοίς παραμένει αυτούσια, η εφαρ-
μογή έγκαιρης θεραπευτικής παρέμβασης. Με 
απλά λόγια, η ουρολογική επιστημονική κοινότη-
τα δεν σκεπτόταν με ικανό τρόπο ότι, ανάμεσα 
σε εκείνους που είχαν την τύχη μιας έγκαιρης 
διάγνωσης (εντοπισμένης νόσου χαμηλού κινδύ-
νου μετάστασης), ίσως ορισμένοι από αυτούς 
δεν προσδοκούν πραγματικό όφελος από την 
εφαρμογή ριζικής θεραπείας.

Η συζήτηση ξεκίνησε, όταν έγινε σταδιακά 
αντι ληπτό στον Δυτικό Κόσμο, το γεγονός της 
«υπερδιάγνωσης» της νόσου. Κυρίαρχο παρά-
δειγμα εδώ υπήρξε η εντυπωσιακή σύσταση της 
US Preventive Task Force, ήδη από το 2008, ε-
νάντια στη διενέργεια προληπτικού ελέγχου για 
τον Καρκίνο του Προστάτη, σε όσους έχουν ηλι-
κία πάνω από 75 έτη.1

Πραγματικά, πώς θα επιχειρηματολογούσε 
κανείς υπέρ της καθολικής θεραπείας όλων των 
νεοδιαγνωσμένων περιπτώσεων προστατικού 
καρκίνου, εφόσον δεν βρισκόταν στατιστικό 
όφε λος, ήδη από αυτή καθαυτή, την έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου; Και παρά το γεγονός ότι 
πιο πρόσφατα αρχειοθετήθηκε η σύσταση αυ-
τή αφού αναθεωρήθηκε μερικώς από νεότερα 
δεδομένα, η αίσθηση που παραμένει, τόσο σε 
ασθενείς όσο και στην επιστημονική κοινότητα, 
ότι για ορισμένους ασθενείς και κατηγορίες νό-
σου, υπάρχει τουλάχιστον ένα χρονικό διάστη-
μα, κατά το οποίο η αναβολή της χορήγησης 
ριζικής θεραπείας είναι ασφαλής. Πράγματι, το 
ερώτημα αυτό έχει απασχολήσει ήδη από πα-
λιά,2 και έχει διευκρινιστεί ότι είτε επρόκειτο για 
απλή καθυστέρηση λόγω αναμονής είτε για ανα
ζήτηση δεύτερης ή τρίτης γνώμης, η χρονική 
καθυστέρηση ριζικής θεραπείας ακόμα και ολί-
γων εβδομάδων (με χρονικό εύρος στην εργα-
σία αυτή από 5 έως 518 ημέρες, μέση τιμή 54 
ημέρες) ακόμα και για υψηλού grade όγκους, δεν 

είχε αρνητική επίδραση στην πρόγνωση των α-
σθενών. Με ανάλογα ευρήματα, υπερθεματίζει 
στο επιχείρημα αυτό και μια πιο πρόσφατη δη-
μοσιευμένη μελέτη,3 πιστοποιώντας ότι η κα-
θυστέρηση ακόμα και μηνών δεν έχει αρνητικά 
αποτελέσματα ειδικά στην πρόγνωση νόσου 
χαμηλού κινδύνου (Gleason Sum ≤6, PSA≤10 ng/
mL, σταδίου T1T2) ενώ παραδέχεται ότι χρειά-
ζονται περισσότερες μελέτες προτού εξαχθούν 
ασφαλή συμπεράσματα στο ίδιο ερώτημα και 
για την υψηλού κινδύνου νόσο. Όμως με αυτά 
τα πρώτα δεδομένα, κάθε έγκαιρη διάγνωση χα-
μηλού κινδύνου νόσου, προκαλεί μια πρώτη α-
νάγκη, αυτή της κατά το δυνατόν βεβαιότητας 
ότι δεν κρύβεται υψηλού κινδύνου καρκίνος στον 
ασθενή μας.

Καθώς πρώτιστο καθήκον και αρχή της 
Ιατρικής είναι το Ιπποκρατικό «ωφελέειν ή μη 
βλάπτειν», θα υπενθυμίσουμε τη φράση η οποία 
αποδίδεται στον Πατέρα της Ουροογκολογίας, 
Καθηγητή Whitmore: «Η θεραπεία μπορεί να μην 
είναι εφικτή σε όσους είναι απαραίτητη, όπως 
και επίσης να μη χρειάζεται σε όσους είναι δυνα-
τή».4 Από την άλλη, η αύξηση του ορίου επιβίω-
σης και η εφαρμογή του προληπτικού ελέγχου, 
οδηγούν σε αυξημένα ποσοστά ηλικιωμένων α-
σθενών με χαμηλού κινδύνου νόσο και πρακτικά 
διλήμματα για τη βέλτιστη πορεία αποφάσεων 
σε αυτούς τους ασθενείς.

2. Η Ενεργός Παρακολούθηση (ΕΠ)

Ως έννοια, θα πρέπει να μη συγχέουμε την 
Ενεργό Παρακολούθηση (Active Surveillance) 
με την Προσεκτική Παρακολούθηση (Watchful 
Waiting). Η πρώτη έχει σκοπό να εξατομικεύσει 
τη θεραπεία του Καρκίνου Προστάτη με το να 
προσφέρει τη θεραπεία ιάσεως μόνο σε εκείνους 
με αποδείξεις προόδου της νόσου. Δηλαδή πα-
ρακολουθεί εντατικά και αναζητά ουσιαστικές 
αποδείξεις για να προσφέρει τη ριζική θερα-
πεία σε ασφαλή χρόνο, όχι για να τη στερήσει. 
Η Προσεκτική Παρακολούθηση, αντιθέτως, είναι 
μια τακτική απλής παρακολούθησης του ασθε-
νούς (συνήθως με σημαντικές συννοσηρότητες), 
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με παρηγορητικές παρεμβάσεις μόνο όταν υ-
πάρξει επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Η βασική αντίληψη της φυσικής ιστορίας 
(προόδου) αλλά και της μοριακής ταυτότητας 
της νόσου του Καρκίνου του Προστάτη, απο-
δεικνύουν ότι περίπου 40–50% των διαγνώ-
σεων σε έναν πληθυσμό που υποβάλλεται σε 
προληπτικό έλεγχο (screening) αφορούν σε πε-
ριπτώσεις χαμηλού κινδύνου νόσου (υπερδιά
γνωσης). Οι καρκίνοι με Gleason πρότυπο 3, 
τυπικά δεν έχουν τη μοριακή μηχανική και τις 
γενετικές ανωμαλίες που χαρακτηρίζουν τους 
αληθείς καρκίνους, με δύο όμως σημαντικές 
παγίδες, εδώ: Το 30% εκείνων με διάγνωση χα-
μηλού κινδύνου νόσου, «κρύβουν» έναν καρκίνο 
υψηλότερου grade και δεύτερον, μια ελάχιστη 
μειοψηφία αυτών των καρκίνων επίσης, περιέ-
χουν προϊστολογικές μοριακές αλλοιώσεις, που 
θα οδηγήσουν σε πιο επιθετικές μορφές της νό-
σου (πίνακας 1).5

Σε ό,τι αφορά στην Ενεργό Παρακολούθηση 
(ΕΠ) (Active Surveillance), κυρίως μπορούμε να 
συναντήσουμε δύο «σχολές» οι οποίες αντι-
προσωπεύονται από τα Πρωτόκολλα PRIAS 
και John’s Hopkins. Οι κύριες διαφορές τους 
αφορούν σε κριτήρια εισόδου (αποδοχής) α-

σθενών αλλά και σε κριτήρια παρακολούθη-
σης. Οι διαφορές αποδοχής ασθενών, ανάμε-
σα στα Πρωτόκολλα αυτά, αποτυπώνονται 
στον πίνακα 2. Το Πρωτόκολλο Prostate Cancer 
Research International (PRIAS) αφορμάται από 
την European Randomized Study of Screening for 
Prostate Cancer (ERSPC) και είναι πρωτοβουλία 
του Department of Urology στο Erasmus Medical 
Centre. Σε αυτό το πρωτόκολλο συνεργάζε-
ται, μάλιστα αποτελεί και το μοναδικό Ελληνικό 
Κέντρο της μελέτης, η Ουρολογική Κλινική του 
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Ο Άγ. Σάββας». 

Βασιζόμενο στη δημοσιευμένη βιβλιογραφία, 
προσφέρει προοπτικό σχεδιασμό της μελέ-
της, συνεχή αξιολόγηση, και διαδικτυακή βοή-
θεια στη λήψη αποφάσεων. Όπως πρεσβεύ-
ει η έννοια της Active Surveillance (Ενεργού 
Παρακολούθησης), κύριος στόχος είναι η ελάτ-
τωση της υπερθεραπείας στον Καρκίνο του 
Προστάτη. Παρέχει επίσης ένα ιδανικό περι-
βάλλον για την έρευνα πάνω σε νέους βιοδεί-
κτες (markers) που στο μέλλον θα μπορέσουν να 
βελτιώσουν την ικανότητά μας να διαχωρίζουμε 
τους ασθενείς που χρειάζονται ή όχι να λάβουν 
θεραπεία. Είναι μια Webbased (διαδικτυακής 
βάσης) μελέτη, προσβάσιμη από Ουρολόγους σε 
όλο τον Κόσμο.

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικό καρκίνου Gleason 3 και Gleason 4.

Χαρακτηριστικό καρκίνου Gleason 3 Gleason 4

Έκφραση των πολλαπλασιαστικών, εμβρυϊκών, νευρωνικών, αιμοποιητικών  
  πολυδύναμων κυττάρων (stem cells), EGF, EGFR

Όχι Υπερέκφραση

ΑΚΤ pathway Όχι Ανώμαλη

HER2/neu Όχι Ενισχυμένη

Αντίσταση σε σήματα αντιπολλαπλασιαστικά [Cyclin D2 μεθυλίωση, CKDN1b] Εκφράζεται Απουσιάζει

Αντίσταση στην απόπτωση: DAD1 Αρνητική Έντονη

BCL2 Κύρια (–) Ενισχυμένο

Απουσία γηρασμού: TMPRSS2ERG ERG normal Αυξημένο

Διατηρούμενη αγγειογένεση: VEGF Έκφραση χαμηλή Αυξημένη

Άλλοι προαγγειογενετικοί παράγοντες, πυκνότητα μικροαγγείων Φυσιολογικοί Αυξημένοι

Επέκταση ιστού/δείκτες μετάστασης [CXCR4, άλλοι) Φυσιολογικοί Αυξημένοι

Κλινική απόδειξη μετάστασης/θνησιμότητας Πρακτικά απούσα Παρούσα

EGF: epidermal growth factor, EGFR: epidermal growth factor receptor, VEGF: vascular endothelial growth factor
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Όπως γίνεται αντιληπτό, η κοινή αναζήτηση 
των Πρωτοκόλλων Ενεργού Παρακολούθησης 
(ΕΠ) είναι η επανάληψη των μετρήσεων του 
PSA, η επανάληψη της βιοψίας προστάτη, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, και τέλος η διενέρ-
γεια και άλλων εξετάσεων (όπως πρόσφατα 
η πολυπαραγοντική Μαγνητική Τομογραφία, 
mpMRI), με σκοπό την ανίχνευση σημείων επι-
δείνωσης των χαρακτηριστικών της νόσου, και 
την αλλαγή αναλόγως των θεραπευτικών απο-
φάσεων.

Σε μια μεγάλη ανασκόπηση6 της δημοσιευμέ-
νης εμπειρίας στα Πρωτόκολλα Ενεργού Παρα
κολούθησης, οι συγγραφείς προσπάθησαν να 
αποτιμήσουν έναν μεγάλο αριθμό από παράγο-
ντες που αφορούν είτε στους ασθενείς είτε στα 
κριτήρια παρακολούθησης αυτών. Παράγοντες 
όπως η ηλικία, η φυλή και το οικογενειακό ιστο-
ρικό είναι εκείνοι που διακρίνουν τους ασθενείς. 
Ακόμα, αρκετές μελέτες προσφέρουν δεδομένα 
και για κριτήρια της ίδιας της νόσου, όπως είναι 
το χαμηλό επίπεδο κλάσματος ελεύθερουπρος
ολικό PSA (% free PSA), η αυξημένη τιμή Prostate 
Health Index (PHI), η αυξημένη πυκνότητα PSA 
[PSA density (PSAD)], καθώς και το αυξημένο 
ποσοστό διήθησης από τη νόσο στα ινίδια της 
προστατικής βιοψίας, ως παράγοντες πρόβλε-
ψης της προόδου της νόσου. Επιπλέον, άλλες 
μελέτες συνηγορούν στη στατιστική σημασία (σε 
ανάλυση μιας μεταβλητής ωστόσο) των δεικτών 
των ούρων όπως το Prostate Cancer Antigen 3 
(PCA3) και της Transmembrane Protease, serine 

2–vets avian erythroblastosis virus E26 oncogene 
homolog gene fusion (TMPRSS2:ERG) με αρνη-
τικά χαρακτηριστικά βιοψίας, όμως αυτοί οι 
δείκτες δεν προδικάζουν με σταθερό τρόπο τα 
αποτελέσματα της Ενεργού Παρακολούθησης. 
Τέλος, δεν αναδεικνύονται αξιόπιστα δεδομέ-
να, ούτε στο μέτωπο των Γενετικών Δεικτών, 
στην ΕΠ. Βέβαια, όλες αυτές οι μελέτες, αφο-
ρούν και σε διαφορετικά Πρωτόκολλα Ενεργού 
Παρακολούθησης αλλά και Πληθυσμούς και πά-
ντως σε σχετικά περιορισμένο χρόνο παρακο-
λούθησης (followup).

Μια προοπτική μελέτη Ενεργού Παρακολού
θησης, έδωσε πρόσφατα τα αποτελέσματά 
της. Οι Klotz et al,7 αναφέρουν αποτελέσματα 
από 993 ασθενείς με νόσο χαμηλού κινδύνου 
(Gleason score ≤ 6, PSA≤10 ng/mL) ή ευνοϊκού 
τύπου ενδιάμεσου κινδύνου νόσο (που περιλαμ-
βάνει περιπτώσεις Gleason score 3+4, με PSA 
10–20 ng/mL. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν 
με τακτικές μετρήσεις του PSA και επαναληπτι-
κές βιοψίες ενώ η παρέμβαση προσφερόταν: (α) 
όταν το PSADT συντόμευε κάτω των 3 ετών, (β) 
όταν το άθροισμα κατά Gleason χειροτέρευε ή 
(γ) υπήρχε αναμφίβολα κλινική πρόοδος. Η με-
λέτη αυτή που ξεκίνησε το 1995, είχε μέχρι τον 
Μάιο του 2013, 149 ασθενείς που απεβίωσαν 
και 819 που παρέμεναν σε παρακολούθηση υπό 
το πρωτόκολλο. Η μέση διάρκεια παρακολούθη-
σης από την αρχική βιοψία ήταν 6,4 έτη (εύρος 
0,2–19,8 έτη). Όμως, μόνο 15 θάνατοι είχαν ως 
αιτία τους τον προστατικό καρκίνο, όλοι όμως 

Πίνακας 2. Οι διαφορές των βασικών Πρωτοκόλλων Ενεργού Παρακολούθησης

PRIAS Protocol John’s Hopkins Protocol

PSA≤10 Παρεμφερή κριτήρια εισόδου με τη διαφορά:

PSAD≤0,2 PSAD<0,15

2 ινίδια με καρκίνο στη βιοψία <50% των ινιδίων με Ca

Gleason<3+3 –

<Τ2 στάδιο νόσου <T1c στάδιο νόσου

Παρακολούθηση

Τριμηνιαία PSAs για τα πρώτα 2 έτη, κατόπιν 6μηνιαία Εξαμηνιαία PSAs

Επαναληπτικές βιοψίες σε σταθερά διαστήματα (στα έτη 1, 4, 7) (*) Ετησίως, βιοψίες 12–14 ινιδίων+μεταβατικής ζώνης μετά το 2009

(*) Εκτός αν προκύψει κλινική υποψία
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αφορούσαν σε μεταστατική νόσο. Η μετάσταση 
επίσης συνέβη σε ακόμα 13 άνδρες, τέσσερεις 
από τους οποίους απεβίωσαν από άλλες αιτί-
ες, ενώ 9 ακόμη ήταν εν ζωή όταν έκλεισε η πα-
ρακολούθηση (Μάιος 2013). 267 ασθενείς είχαν 
λάβει κάποιας μορφής ενεργό θεραπεία μέχρι 
εκείνη τη στιγμή, ενώ συνολικά το 75,7%, 63,5% 
και 55,0% των ανδρών που παρακολουθούνταν 
για 5, 10 και 15 έτη, αντίστοιχα, είχε παραμείνει 
χωρίς θεραπεία. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η αλλαγή της κλινι-
κής συμπεριφοράς της νόσου, διαγιγνώσκεται 
από κριτήρια (πρωτόκολλο PRIAS) όπως είναι: 
η εξέλιξη του αθροίσματος κατά Gleason, η συ-
ντόμευση του PSADT κάτω από τα 3 έτη, αλλά 
και η αύξηση του αριθμού των ινιδίων με νόσο 
>2 και η αλλαγή σε στάδιο >Τ2 (πίνακας 2). 
Ρεαλιστικά όμως, οι περισσότερες περιπτώσεις 
που επαναταξινομήθηκαν στο πρωτόκολλο του 
Τορόντο,8 αφορούσαν σε υψηλότερου Grade 
καρκίνο, δηλαδή το 90% των περιπτώσεων α-
πέκτησε κατάταξη Gleason 3+4. Υπολογίστηκε 
ότι αυτή η πιθανότητα αυξανόταν κατά 1% ανά 
έτος από τη χρονική στιγμή της πρώτης βιοψί-
ας, αντικατοπτρίζοντας ίσως την ίδια τη φυσι-
κή εξέλιξη της Gleason 3 νόσου με το πέρασμα 
του χρόνου. 

Όμως, πώς συγκρίνονται τα δύο βασικά 
Πρωτόκολλα της Ενεργού Παρακολούθησης 
στον κόσμο σήμερα, δηλαδή αφενός του John’s 
Hopkins University (JHU) και αφετέρου της με-
λέτης PRIAS; Είναι λογικό κανείς να προσδοκά 
διαφορές, εφόσον πρόκειται για δύο αρκετά 
δια φορετικές στρατηγικές παρακολούθησης 
των ασθενών με διαφορές στην «αυστηρότητα» 
των κριτηρίων εισαγωγής αλλά και παρακολού-
θησης ασθενών. Πράγματι, ως γενική εισαγωγή 
ας αναφερθεί εδώ ότι το Πρωτόκολλο της PRIAS 
έχει την τάση να βασίζεται περισσότερο στα 
χαρακτηριστικά της «συμπεριφοράς» του PSA, 
ενώ εκείνο του JHU ακολουθεί πιο σταθερές 
χρονικά αποφάσεις επανεξέτασης, ενώ παρα-
μένει λιγότερο αυστηρό στην εισαγωγή ενός α-
σθενούς.

Σε μια αναδρομική σύγκριση των δύο βασικών 
Πρωτοκόλλων ΕΠ,9 οι συγγραφείς ανέλυσαν 

πώς επιδρούσε η κάθε μια τακτική παρακολού-
θησης (ή εισαγωγής ασθενών) στην πιθανή αλ-
λαγή της συμπεριφοράς της νόσου (και βέβαια 
τον χρόνο της αλλαγής αποφάσεων). Έτσι βα-
σικά συνέκριναν, αφενός την άκαμπτη χρονικά 
επανάληψη βιοψίας στο πρωτόκολλο του JHU 
με τη βασιζόμενη στην κινητική του PSA απόφα-
ση για επανάληψη (και βεβαίως τα αραιότερα 
χρονικά διαστήματα επανάληψης της βιοψίας, 
της τακτικής PRIAS). Από τους 1.125 άνδρες που 
συμπεριελάμβανε το πρωτόκολλο JHU, οι 427 
(38%) είχαν επαναταξινόμηση βάσει βιοψίας σε 
ένα μέσο διάστημα παρακολούθησης 2,1 (εύρος 
0–15) ετών. Από αυτό το ποσοστό, το 62% θα 
άλλαζε ταξινόμηση σε χρονικό σημείο, που ταυ-
τιζόταν και στη μελέτη PRIAS και βάσει των κρι-
τηρίων αυτής, ενώ ένα ακόμα 16% θα άλλαζε 
σε χρονικό σημείο ενδιάμεσο των διαλειμμάτων 
βιοψίας της PRIAS κάτι που προκαλούσε στην 
PRIAS μια καθυστέρηση 1,9 ετών κατά μέσον 
όρο, για την αλλαγή αυτή. Στους ασθενείς όμως 
με μακρύτερο διάστημα παρακολούθησης (πά-
νω από 5 έτη ήτοι 202 ασθενείς), ποσοστό 11% 
εκείνων που βρίσκονταν στο πρόγραμμα της 
JHU, ελάμβαναν σύσταση για αλλαγή κατάταξης 
της νόσου τους, με χρονική καθυστέρηση σε σχέ-
ση με τον αν οι ίδιοι ασθενείς ακολουθούσαν το 
Πρωτόκολλο PRIAS. Η καθυστέρηση αυτή ήταν 
σημαντική καθώς κατά μέσον όρο έφθανε τα 4,7 
έτη. Συνολικά δε, ένα 12% των ασθενών που θα 
υποβαλλόταν σε άμεση θεραπευτική απόφαση 
μέσω της PRIAS, δεν θα είχε καμία αλλαγή στο 
πρωτόκολλο του JHU. Οι ίδιοι οι συγγραφείς α-
ναγνωρίζοντας αυτές τις διαφορές, δεν σχολιά-
ζουν την επίδραση που ίσως κρύβεται για την 
πρόγνωση των ασθενών τους.

Ένα κεντρικό θέμα μελέτης στην εργασία αυ-
τή, ήταν η «ακρίβεια» στην αλλαγή των θερα-
πευτικών αποφάσεων, βάσει της κάθε μεθόδου. 
Σε αυτό το θέμα, οι συγγραφείς βρίσκουν ότι 
το Πρωτόκολλο JHU περιελάμβανε ένα 22% α-
σθενών μακράς παρακολούθησης (>5 ετών) οι 
οποίοι ποτέ δεν εμφάνισαν PSADT<10 ετών, αν 
και επαναταξινομήθηκαν λόγω επιδείνωσης (οι 
μισοί βάσει Gleason και οι άλλοι μισοί βάσει καρ-
κινικού φορτίου εντός του αδένα (tumor volume). 



ΙΑΤΡΙΚΗ 108, 2019 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 39

Αυτοί οι ασθενείς, δεν θα είχαν ποτέ την ευκαι-
ρία να αλλάξουν την πορεία της παρακολού-
θησης, εφόσον ακολουθούσαν το πρωτόκολλο 
PRIAS, τη στιγμή που είχαν αλλαγή κατάταξης 
και αποφάσεων, μέσω της βιοψίας που γίνεται 
πάγια ετησίως στο πρωτόκολλο JHU. Όμως και 
αντίθετα, η μελέτη JHU κατέδειξε και ένα σημα-
ντικό 16% των ασθενών με πολύ σύντομο PSADT 
(<3 έτη) οι οποίοι θα ελάμβαναν πιο άμεσα θε-
ραπεία μέσω της PRIAS (ακτινοθεραπεία ή χει-
ρουργική επέμβαση), χωρίς να έχει απαιτηθεί να 
προηγηθεί βιοψία επιβεβαιωτική της προόδου. 
Σε μια συνολική αποτίμηση, για 106 (25%) άν-
δρες, η χρήση του PSADT (PSADT 3–10 έτη) στο 
Πρόγραμμα PRIAS θα είχε προκαλέσει επανάλη-
ψη βιοψίας ή ακόμα και θεραπευτική παρέμβα-
ση (στις περιπτώσεις με PSADT < 3 ετών) προ-
τού να φθάσει ο ασθενής σε προγραμματισμένη 
βιοψία βάσει του JHU, με μια μέση καθυστέρηση 
0,58 (εύρος 0,01–7,28) ετών.

Ο αρχικός ενθουσιασμός με την ΕΠ αλλά και 
τα δεδομένα ασφαλείας σε μακρά διαστήματα, 
οδήγησε στη σκέψη της επέκτασης των κριτη-
ρίων έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται και α-
σθενείς με νόσο Gleason 7 (3+4). Σε μια μελέτη 
που δημοσιεύθηκε πρόσφατα10 και συμπεριέλα-
βε 2.323 ασθενείς με εντοπισμένο καρκίνο του 
προστάτη που υποβλήθηκαν σε ριζική προστα-
τεκτομή από 6 ακαδημαϊκά κέντρα, κατέδειξε 
ότι περίπου οι μισοί (46%) είχαν αρνητικά πα-
θολογοανατομικά χαρακτηριστικά στη βιοψία 
από την επέμβαση. Ακόμα και με ήπια κλινικά 
χαρακτηριστικά (όμοια με τα κριτήρια της ΕΠ, 
δηλαδή PSA ≤ 10 ng/mL, PSAD ≤0,15, κάτω από 
2 ινίδια θετικά με καρκίνο και T1c νόσος), η νό-
σος με Gleason 3+4 εμφάνιζε αρνητικά παθο-
λογοανατομικά χαρακτηριστικά στο 19% των 
περιπτώσεων. Το ποσοστό αυτό, αποθαρρύνει 
από την αθρόα εισαγωγή τέτοιων ασθενών σε 
Πρωτόκολλα ΕΠ, αλλά επιπλέον προκαλεί την 
απαίτηση βελτίωσης των διαγνωστικών μέσων 
(απεικόνισης, βιοδεικτών κ.λπ.) ή αύξησης της 
συχνότητας επανελέγχου στο μέλλον. Στο συ-
μπέρασμα αυτό καταλήγει και μια ακόμα μελέτη 
από διαφορετική ήπειρο.11 Οι συγγραφείς αυτοί, 
προτείνουν ότι, ανάμεσα στους υποψηφίους 

για Ενεργό Παρακολούθηση ασθενείς, κριτήρια 
όπως το PSA density> 0,15 ng/mL αφενός και 
αφετέρου το Gleason score > 6, αποτελούν πιο 
επικίνδυνα χαρακτηριστικά για την πρόοδο της 
νόσου, ενώ η ΕΠ θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
και ασθενείς με κλινικό στάδιο Τ2 ή 3 θετικά ινί-
δια για καρκίνο.

3.  Το ζήτημα της προόδου της νόσου 
που οδηγεί σε αποφάσεις 
ενεργού θεραπείας

Από την άλλη μεριά, η πρώτη δημοσίευση με 
10ετή περίοδο παρακολούθησης από τη μελέτη 
PRIAS έρχεται να υποστηρίξει κάτι διαφορετικό. 
Οι Bokhorst et al12 ανακοινώνουν δεδομένα δεκα-
ετούς παρακολούθησης από συνολικά 5.302 α-
σθενείς οι οποίοι προέρχονται από 18 χώρες. Οι 
συγγραφείς αναφέρουν ότι σταθερό ποσοστό α-
σθενών άλλαζε ταξινόμηση κάθε φορά που υπο-
βάλλονταν σε επαναληπτική βιοψία, με ένα 22–
23% των ανδρών να βρίσκονται με Gleason>3+3 
ή περισσότερα από 2 θετικά ινίδια για καρκί-
νο. Τελικά στα 5 και 10 έτη παρακολούθησης, 
το 52% και 73% των ασθενών αντίστοιχα είχαν 
σταματήσει την ενεργό παρακολούθηση προς 
κάποιας μορφής ενεργό θεραπεία. Από αυτούς 
το 1/3 των ασθενών που υποβλήθηκαν σε ριζική 
προστατεκτομή, είχαν ευνοϊκά χαρακτηριστικά 
(Gleason 3+3 και pT2). Η στατιστική ανάλυση 
έδειξε ότι, από τα κριτήρια που αξιολογούνται 
για την πρόοδο της νόσου, η έννοια «πάνω από 
δύο ινίδια με καρκίνο» και το «PSADT από 0–3 
έτη», δεν βρέθηκε να έχουν στατιστικά σημαντι-
κή προγνωστική αξία για αρνητικά παθολογοα-
νατομικά χαρακτηριστικά στο παρασκεύασμα 
της ριζικής προστατεκτομής. Οι συγγραφείς 
αναγνωρίζουν ότι, η αλλαγή απόφασης προς 
χειρουργική επέμβαση ριζικής προστατεκτομής 
σε αρκετούς ασθενείς, δεν είναι βάσιμη βάσει 
των τωρινών κριτηρίων, προτείνοντας αντίθετα 
το κριτήριο του “Gleason>7“ και του «κλινικού 
σταδίου T3» ως πιο αντιπροσωπευτικά της α-
πόφασης για άμεση αλλαγή των ασθενών προς 
την ενεργό θεραπεία.

Ο L. Klotz13 επί του θέματος σχολιάζει ότι, 
το κύριο ζητούμενο είναι η έγκαιρη ανεύρεση 
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εκείνων των ασθενών που κρύβουν «υψηλού 
κινδύνου» νόσο, μέσα από την ομάδα ασθενών 
με «χαμηλού κινδύνου» νόσο. Αυτοί αποτελούν 
περίπου το 30% των ασθενών με χαμηλού κιν-
δύνου νόσο. Τυχαίες γενετικές μεταλλάξεις, 
μπορεί να συνυπάρχουν ή να επισυμβούν, ως 
αποτέλεσμα γενετικών αλλαγών είτε σε φυσιο-
λογικά κύτταρα είτε σε χαμηλού grade καρκινι-
κά κύτταρα. Μια πρόσφατη γενετική ανάλυση 
ασθενούς που ενώ είχε διαγνωσθεί με εκτεταμέ-
νο Gleason 4+3 pT3a Ν1 νόσο, που αφαιρέθηκε 
χειρουργικά στα 47 του έτη, ενώ τελικά απεβί-
ωσε 17 χρόνια αργότερα, από ευνουχοάντοχο 
μεταστατική νόσο, απέδειξε ότι οι μεταστατι-
κές εστίες προέρχονταν από μικροεστία που 
αρχικά ήταν Gleason 6 αντί για τις εστίες του 
χειρότερου grade καρκίνου που συνυπήρχαν 
στον ίδιο.14

4. Νεότεροι βιοδείκτες

Δύο νέα γενετικά τεστ έχουν πρόσφατα εγ
κριθεί από το US Food and Drug Administration 
(FDA) για την ιδιότητά τους να προβλέπουν την 
πρόοδο της νόσου ακριβώς όταν υπάρχει χα-
μηλού κινδύνου νόσος. Το πρώτο είναι το τεστ 
Prolaris15 (Myriad Genetics Inc., Salt Lake City, 
Utah), που δείχνει την ανώμαλη έκφραση των 
γονιδίων του κυτταρικού κύκλου. Το δεύτερο εί-
ναι το τεστ Oncotype DX assay (Genome Health 
Inc., Redwood City, California), που αναγνωρί-
ζει έναν αριθμό από γονίδια που συνδέονται με 
έναν επιθετικό φαινότυπο.16 Επιπλέον, το τεστ 
Decipher, βασίζεται σε ένα σύνολο 22 markers, 
που περιλαμβάνουν τις μη κωδικοποιημένες RNA 
ακολουθίες, που έχουν δείξει ότι προβλέπουν με 
ακρίβεια τον κίνδυνο της βιοχημικής υποτροπής 
μετά από τη ριζική προστατεκτομή.17 Τέλος, το 
τεστ Mitomics, που αναγνωρίζει την παρουσία 
ελλείψεων στο λειτουργικό μιτοχονδριακό DNA 
που συνδέονται με επιθετικές μορφές προστατι-
κού καρκίνου, όμως δεν έχει ακόμη εγκριθεί από 
το FDA.18 Όλα αυτά τα τεστ υπόσχονται την α-
ναζήτηση ακριβέστερης πληροφορίας για τυχόν 
παρουσία υψηλότερου βαθμού κακοηθείας νό-
σου μέσα σε έναν αρχικά ταξινομημένο “Gleason 
6“ καρκίνο. Η επιτυχία των βιοδεικτών αυτών, 

αποδεικνύει και την πολυδύναμη, ετερογενή φύ-
ση της προστατικής κακοήθειας. 

5.  Η συνεισφορά της Μαγνητικής 
Τομογραφίας (ΜΤ)

Οι νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις στις απει-
κονιστικές μεθόδους, δεν μπορούσαν να αφή-
σουν ανεπηρέαστο τον Προστατικό Καρκίνο. 
Ειδικότερα η Πολυπαραμετρική Μαγνητική 
Τομογραφία, αξιολογεί τα ευρήματά της βά-
σει ενός νέου τρόπου βαθμονόμησης τής πι-
θανόν ύποπτης περιοχής, το σύστημα PiRADS 
(Prostate Imaging Reporting and Data System). 
Μια περιοχή που αξιολογείται με PiRADS score 
4 ή 5/5 έχει 90% θετική προγνωστική αξία για 
τη διάγνωση υψηλού grade καρκίνου. Αυτές οι 
περιοχές ενισχύουν την απόφαση για μια «στο-
χευμένη» (targeted) βιοψία ή ακόμα και ενεργό 
θεραπεία. Μια «αμφίβολη» βαθμονόμηση μιας 
ύποπτης περιοχής, είναι το score PiRADS 3/5, 
το οποίο οφείλει να απαντάται με επιβεβαιωτι-
κή στοχευμένη βιοψία. Η διαγνωστική αξία της 
Μαγνητικής Τομογραφίας έχει συγκριθεί πρό-
σφατα με εκείνη της συστηματικής βιοψίας και 
έχει βρεθεί ότι είναι βέλτιστη σε τιμές PSA πάνω 
από 5,2.19 Επιπλέον η Μαγνητική Τομογραφία 
ως μέθοδος είναι υπό εξέλιξη τόσο στο τεχνο-
λογικό πεδίο όσο και στα επιμέρους κριτήρια 
που συμφωνούν οι Ακτινολόγοι για την κατά-
ταξη μιας περιοχής, σε κατηγορίες «υποψίας». 
Από την άλλη μεριά, αντιλαμβανόμαστε ότι το 
σημαντικό κριτήριο είναι η αρνητική προγνω-
στική αξία η οποία δείχνει να είναι σε άριστα 
ποσοστά (97% σε μια εργασία με 300 ασθε-
νείς).20 Ας έχουμε υπόψη μας ότι πολλοί καρ-
κίνοι είναι «αόρατοι» ακόμα και στη Μαγνητική 
Τομογραφία, κάτι που σημαίνει ότι δεν πρέπει 
να βασιζόμαστε απόλυτα σε αυτήν, ακόμα κι αν 
χρειαστεί να κάνουμε περισσότερες συστημα-
τικές βιοψίες στους ασθενείς μας. Οι συγγρα-
φείς21 μιας πρόσφατης ανασκόπησης στο θέμα, 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ΜΤ μπορεί 
να αναγνωρίσει σημαντικούς καρκίνους σε α-
σθενείς που βρίσκονται σε ΕΠ, αλλά, επί του 
παρόντος, δεν υπάρχουν ισχυρά δημοσιευμένα 
δεδομένα που να υποστηρίζουν τη χρήση της 
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σε αντικατάσταση της καθιερωμένης βιοψίας. 
Ενώ λοιπόν η ΜΤ έχει ενδιαφέρον στην παρακο-
λούθηση όσων παραμένουν σε ΕΠ, χρειάζονται 
περισσότερα δεδομένα πριν η πρώτη εφαρμο-
σθεί ευρέως ή αποκλειστικά για όλους όσοι ακο-
λουθούν την ΕΠ. 

6. Συμπεράσματα

Η γνώση της φυσικής πορείας της νόσου του 
Προστατικού Καρκίνου (ΠΚα) υπήρξε ήδη από 
πολλών ετών. Χαρακτηριστικά οι Albertsen et 
al σε δημοσίευση του 1998,22 παρακολουθούν 
συνολικά 767 άνδρες για την περίοδο από το 
1971 έως το 1984 (που αφορά μάλιστα στην 
προ του PSA εποχή) σχολιάζοντας ότι άνδρες 
με καρκίνους με αντίστοιχα Gleason scores 2–4, 
5, 6, 7, και 8–10 έχουν πιθανότητα 4–7%, 6–
11%, 18–30%, 42–70%, και 60–87% θανάτου α-
πό τον προστατικό καρκίνο εντός 15 ετών από 
την ηλικία της διάγνωσης, αντίστοιχα. Ειδικά 
οι άνδρες που έχουν νόσο Gleason score 2–4 
έχουν ελάχιστο κίνδυνο θανάτου από τη νόσο 
τους μέσα στα 15 έτη από τη διάγνωση, καθώς 
απο βίωναν από άλλα νοσήματα, παρά από τον 
ΠΚα.

Για δεκαετίες, η έννοια της μη θεραπείας του 
Προστατικού Καρκίνου σε άλλως υγιείς άνδρες, 
ακόμα και αν επρόκειτο για χαμηλού κινδύνου 
νόσου, θεωρείται αιρετική. Τα δημοσιευμένα δε-
δομένα της εποχής μας, αποδεικνύουν αφενός 
το γεγονός της «ασφάλειας» στην αναβολή αλλά 
και αφετέρου της «κατάχρησης» στην καθολική 
άμεση απόφαση για ενεργό θεραπεία. Η εποχή 
της Ενεργού Παρακολούθησης έχει φθάσει πια 
δεδομένη σε εμάς από Συστήματα Υγείας του α-
ναπτυγμένου κόσμου. Η ασφάλεια της εφαρμο-
γής της, βασίζεται σε ισχυρά δεδομένα που κα-
ταδεικνύουν τα χαμηλά ποσοστά μετάστασης ή 
θανάτου από τη νόσο, που επιτυγχάνονται μόνο 
από επίσημα Πρωτόκολλα συνεπούς φροντίδας 
και παρακολούθησης των ασθενών που θα α-
ποφασίσουν μια τέτοιας μορφής προσέγγιση. Η 
επιτυχία της Ενεργού Παρακολούθησης λοιπόν, 
δεν είναι μια τυχαία πιθανότητα, αλλά συνδέε-
ται με τα αυστηρά κριτήρια εισόδου των ασθε-
νών, την τακτική (χρόνος) αλλά και τις ποιοτικές 

παραμέτρους της παρακολούθησης (όπως π.χ. 
η προστατική βιοψία) και τις αντικειμενικές εν-
δείξεις για πιθανή θεραπευτική παρέμβαση στη 
νόσο. 

Οι επικριτικοί στην Ενεργό Παρακολούθηση, 
αντιπαραθέτουν ότι με αυτά τα κριτήρια εξαι-
ρούνται αρκετοί με χαμηλού κινδύνου νόσο που 
όμως κρύβουν μετάσταση ή απαιτούν θεραπεία. 
Αυτή η πιθανότητα πρέπει να αντιπαρατεθεί με 
το ότι τυχόν πιο γενικά κριτήρια αποδοχής, ή 
χαλαρότητα στη συχνότητα βιοψίας, θα προκα-
λούσαν μάλλον μεγαλύτερα ποσοστά μετάστα-
σης ή και θανάτου από τη νόσο.

Παρά τα δεδομένα που δείχνουν την αυξανό-
μενη εφαρμογή της Ενεργού Παρακολούθησης, 
η πραγματικότητα δείχνει ότι εξακολουθεί να 
υποχρησιμοποιείται σε σχέση με τους αριθ μούς 
των ασθενών που θα ενέπιπταν στα κριτήριά 
της.23 Η ανάλυση CaPSURE δείχνει το γεγονός 
ότι μόνο ένα 10% των κατάλληλων ασθενών, δέ-
χεται ή ακολουθεί τέτοια πρωτόκολλα.24 Γι’ αυ-
τό το γεγονός υπάρχει η εξήγηση του άγχους του 
ασθενούς ο οποίος προτιμά ίσως την αντιμετώ-
πιση από την αναμονή, αλλά και τις ιατρικές (ου-
ρολογικές) συστάσεις, που ίσως ρέπουν προς την 
ίδια κατεύθυνση. Ας παραδεχθούμε εδώ ότι και 
η ίδια η τακτική της Ενεργού Παρακολούθησης, 
έχει ως μέθοδος την ανάγκη της τεκμηρίωσης 
και της βελτίωσης μέσω της εξέλιξης της γνώ-
σης και της τεχνολογίας. Πάντως, και αυτό είναι 
αισιόδοξο, σε μια εργασία που μελέτησε ακρι-
βώς την πιθανή επιβάρυνση (προγνωστικά) α-
νάμεσα σε εκείνους που ακολούθησαν ΕΠ μέχρι 
την πρόοδο σε Gleason 7 (157 ασθενείς με μέσο 
όρο παρακολούθησης 20 μήνες) και μια δεύτε-
ρη ομάδα ασθενών Gleason 7 νόσου (521 ασθε-
νείς), που υποβλήθηκε σε ριζική προστατεκτομή 
εντός των πρώτων 6 μηνών από τη διάγνωση, 
και που αφορούσε σε matchedpaired περιστα-
τικά, δεν βρέθηκαν στατιστικά χειρότερα παθο-
λογοανατομικά χαρακτηριστικά σε όσους είχαν 
«καθυστερήσει» μέχρι τη χρονική στιγμή της 
επέμ βασης.25

Σε ό,τι αφορά στα καθιερωμένα Πρωτόκολλα 
ΕΠ, η κάθε τακτική προσπαθεί να εξισορροπή-
σει το υπερβάλλον κόστος (σε επανάληψη ελέγ-
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χου ή νοσηρότητα από την επαναληπτική βιο-
ψία) στην ΕΠ, με το όφελος από την ποιότητα 
ζωής και την αναβολή των επιπλοκών της ενερ-
γού θεραπείας. 

Η Ενεργός Παρακολούθηση συνεχίζει να εξε-
λίσσεται, με την αποδοχή ή εφαρμογή νέων μορ-
φών βιοψίας, ή βιοδεικτών αλλά και με τη συνε-
χή μελέτη των χαρακτηριστικών που θα αποτε-
λέσουν τα κριτήρια εισόδου ή εξέλιξης της νό-

σου. Πρακτικά, βρισκόμαστε στην απαρχή της 

δημιουργίας ενιαίων αλγορίθμων, που υιοθετούν 

τις νεότερες επιστημονικές ανακαλύψεις μέσα 

στα Πρωτόκολλα Ενεργού Παρακολούθησης, και 

που αναμένεται να εξατομικεύσουν περισσότε-

ρο τις αποφάσεις για καθένα ασθενή ξεχωριστά. 

Η έρευνα συνεχίζεται και σε άλλες μορφές βιο-

δεικτών αλλά και απεικόνισης, που θα βοηθού-

σαν στον συγκεκριμένο σκοπό.

1.  Lin K, Croswell JM, Koenig H et al. Agency for Healthcare 

Research and Quality (US) Prostate-Specific Antigen-Based 

Screening for Prostate Cancer. An Evidence Update for the 

US Preventive Services Task Force Evidence Syntheses, No. 

90.; 2011 Oct. Report No: 1205160EF1

2.  Graefen M, Walz J, Chun KH et al. Reasonable Delay of 

Surgical Treatment in Men with Localized Prostate Cancer  

Impact on Prognosis? Eur Urol 200, 47:756–760

3.  van den Bergh Roderick CN, Albertsen PC, Bangma CH 

et al. Timing of Curative Treatment for Prostate Cancer: 

A Systematic Review. Eur Urol Volume 2013, 64:204–215

4.  Bermejo C, Kristal AR, Zeliadt SB et al. Localized Prostate 

Cancer: Quality of Life Meets Whitmore’s Legacy. JNCI: 

Journal of the National Cancer Institute 2004, 96:1348–

1349

5.  Klotz L, Emberton M. Management of low risk prostate 

cancer: active surveillance and focal therapy. Curr Opin 

Urol 2014, 24:270–279

6.  Loeb S, Bruinsma SM, Nicholson J et al. Active Surveillance for 

Prostate Cancer: A Systematic Review of Clinicopathologic 

Variables and Biomarkers for Risk Stratification. Eur Urol  

2015, 67:619–626

7.  Klotz L et al. Longterm followup of a large active surveil-

lance cohort of patients with prostate cancer. J Clin Oncol 

2015, 20, 33:272–277

8.  Klotz L, Zhang L, Lam A et al. Clinical results of longterm 

followup of a large, active surveillance cohort with local-

ized prostate cancer. J Clin Oncol 2010, 28:126–131

9.  Kates M, Tosoian JJ, Trock BJ et al. Indications for interven-

tion during active surveillance of prostate cancer: a com-

parison of the Johns Hopkins and Prostate Cancer Research 

International Active Surveillance (PRIAS) protocols. BJU Int 

2015, 115: 216–222

10.  Ploussard G, Isbarn H, Briganti A et al. Members of the 

Prostate Cancer Working Group of the Young Academic 

Urologists Working Party of the European Association 

of Urology. Can we expand active surveillance criteria to 

include biopsy Gleason 3+4 prostate cancer? A multi

institutional study of 2,323 patients. Urologic Oncology: 

Seminars and Original Investigations, 2015, 33:71.e1–71.e9

11.  Jung Ki Jo, Han Sol Lee, Young Ik Lee et al. Analysis of 

expanded criteria to select candidates for active surveil-

lance of lowrisk prostate cancer. Asian J Androl 2015, 

17:248–252

12.  Bokhorst LP, Valdagni R, Rannikko A et al. A decade of 

Active Surveillance in the PRIAS Study: An update of the 

evaluation of the criteria used to recommend a switch to 

active treatment. Eur Urol 2016, 70:954–960

13.  Klotz L. Defining "progression" and triggers for curative 

intervention during active surveillance. Curr Opin Urol 

2015, 25:258–266

14.  Haffner M, Yegasubramanian S. The clonal origin of lethal 

prostate cancer. J Clin Invest 2013, 123:4918–4922

15.  Cuzick J, Berney DM, Fisher G, The Transatlantic Prostate 

Group. Prognostic value of a cell cycle progression signa-

ture for prostate cancer death on conservatively managed 

needle biopsy cohort. Br J Cancer 2012, 106:1095–1099

16.  Knezevic D, Goddard AD, Natraj N et al. Analytical valida-

tion of the Oncotype DX prostate cancer assay: a clinical 

RTPCR assay optimized for prostate needle biopsies. BMC 

Genomics 2013, 14:690

17.  Cooperberg MR, Davicioni E, Crisan A et al. Combined 

value of validated clinical and genomic risk stratification 

tools for predicting prostate cancer mortality in a highrisk 

prostatectomy cohort. Eur Urol 2015, 67:326–333

18.  Robinson K, Creed J, Reguly B et al. Accurate prediction of 

repeat prostate biopsy outcomes by a mitochondrial DNA 

deletion assay. Prost Cancer Prostat Dis 2013, 16:398

19.  Shakir NA, George AK, Siddiqui MM et al. Identification of 

threshold prostate specific antigen levels to optimize the 

detection of clinically significant prostate cancer by mag-

netic resonance imaging/ultrasound fusion guided biopsy. 

J Urol 2014, 192:1642–1649

Βιβλιογραφία



ΙΑΤΡΙΚΗ 108, 2019 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 43

20.  Vargas HA, Akin O, Afaq A et al. Magnetic resonance imag-

ing for predicting prostate biopsy findings in patients con-

sidered for active surveillance of clinically low risk prostate 

cancer. J Urol 2012, 188:1732–1738

21.  Schoots IG, Petrides N, Giganti F et al. Magnetic Resonance 
Imaging in Active Surveillance of Prostate Cancer: A 
Systematic Review. Eur Urol 2015, 67:627–636

22.  Albertsen PC, Hanley JA, Gleason DF et al. Competing risk 
analysis of men aged 55 to 74 years at diagnosis managed 
conservatively for clinically localized prostate cancer. 
JAMA 1998, 280:975–980

23.  Parker C. Active surveillance: towards a new paradigm in 

the management of early prostate cancer. Lancet Oncol 

2004, 5: 101–6

24.  Cooperberg MR, Broering JM, Kantoff PW et al. 

Contemporary trends in low risk prostate cancer: risk 

assessment and treatment. J Urol 2007, 178:S14–S19

25.  Filippou P, Welty CJ, Cowan JE et al. Immediate versus 

delayed radical prostatectomy: Updated Outcomes follow-

ing Active Surveillance of Prostate Cancer. Eur Urol 2015, 

68:458–463 

H Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών και οι Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ πληροφορούν τους συγγραφείς των 
άρθρων που δημοσιεύονται στην Ιατρική ότι οι αντίστοιχες αγγλικές περιλήψεις εμφανίζονται και στο 
Διαδίκτυο: www.betamedarts.gr



Χειρουργική θεραπεία 
δευτεροπαθούς λεμφοιδήματος
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Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το λεμφοίδημα είναι μια χρόνια, 
εξελισσόμενη νόσος. Χαρακτηρίζεται ως πρωτο
παθές σε περίπτωση συγγενούς δυσπλασίας του 
λεμφικού συστήματος ή δευτεροπαθές σε επί
κτητες διαταραχές θεραπείας για τον καρκίνο, 
φλεγμονής, τραύματος ή εξεργασίας. Η νόσος 
εμφανίζει αρχικά νοσηρότητα και λειτουργική 
έκπτωση του προσβεβλημένου άκρου, ενώ αργό
τερα παρουσιάζει σοβαρές ψυχοκοινωνικές δια
ταραχές. Η διάγνωση του λεμφοιδήματος τίθεται 
με την κλινική και την εργαστηριακή εξέταση 
λεμφοσπινθηρογραφήματος, φλουοροσκόπη
σης και μαγνητικής τομογραφίας. Η διαχείρισή 
του βασίζεται στη συντηρητική ή τη χειρουργική 
αντι μετώπιση, με κοινό στόχο τη μείωση όγκου 
του άκρου και τη λειτουργική αποκατάσταση με 
ύφεση των συμπτωμάτων και βελτίωση της ποιό
τητας ζωής. Οι χειρουργικές παρεμβάσεις περι
λαμβάνουν: (α) μειωτικές και (β) επανορθωτικές 
τεχνικές. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι 
«ιστορικές» επεμβάσεις δερματολιπεκτομής και 
οι «σύγχρονες» μέθοδοι λιποαναρρόφησης, ενώ 
στη δεύτερη ανήκουν οι μικροχειρουργικές τε
χνικές, όπως οι λεμφοφλεβικές παρακάμψεις 
και η ελεύθερη μεταμόσχευση λεμφαδένων. Η 
πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς 
Λεμφολογικής Εταιρείας προτείνουν τις μειωτι
κές επεμβάσεις ως ανακουφιστικές για περιπτώ
σεις προχωρημένου σταδίου, ενώ τις επανορθω
τικές για την αντιμετώπιση όλων των σταδίων της 
νόσου. Τα αποτελέσματα των μικροχειρουργικών 
τεχνικών αναδεικνύονται ευεργετικά από πλη

Surgical treatment 
of secondary lymphoedema

A. Sarafis, D. Dionyssiou, E. Demiri

Department of Plastic Surgery, Medical School, Faculty 
of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 
“Papageorgiou” General Hospital, Thessaloniki, 
Greece

ABSTRACT Lymphoedema is a chronic, de
bilitating condition. It may be primary, associ
ated with congenital lymphatic dysfunction, or 
secondary, due to identifiable damage or ob
struction from cancer treatment, inflammation, 
trauma or malignancy. Its progression leads to 
morbidity and functional impairment of the af
fected limb, bearing a significant psychosocial 
impact. Diagnosis is based on physical exami
nation, confirmed by lymphoscintigraphy, fluo
roscopy and MRI studies. Both conservative and 
surgical treatment modalities are used, with the 
common primary goal being volume reduction, 
functional improvement, symptoms ameliora
tion and enhanced quality of life. Surgical strat
egies include: (a) ablative and (b) reconstructive 
techniques. Ablative methods utilize some of the 
“historical” large excisional procedures, as well 
as “modern” liposuction techniques, while re
construction employs microsurgical techniques, 
such as lymphaticovenular bypass and vascular
ized lymph node transfer. Recent International 
Society of Lymphology guidelines’, recommend 
ablative procedures in the form of dermolipec
timy for extreme lymphoedema cases, whereas 
reconstructive techniques are suggested for the 
treatment of all lymphoedema stages. The fact 
that microsurgical functional reconstruction of 
lymphoedema is proved beneficial throughout 
multiple studies, in combination with the ongoing 
preclinical and clinical research in understand
ing the mechanism of the disease, will eventually 
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θώρα μελετών, ενώ σε συνδυασμό με την αλμα-
τώδη πρόοδο στην κατανόηση των μηχανισμών 
του λεμφοιδήματος, επιτρέπουν την αισιοδοξία 
για περισσότερο αποτελεσματικές παρεμβάσεις 
και οριστική θεραπεία του δευτεροπαθούς λεμ-
φοιδήματος.

lead to advanced treatment strategies and hope-
fully a cure for secondary lymphoedema patients. 

Key words Secondary lymphoedema, microsurgical 
lymphoedema treatment, lymph node transfer, lym-
phaticovenous anastomosis.
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1. Εισαγωγή

Το λεμφοίδημα, αποτελεί μια χρόνια, προοδευ-
τικά εξελισσόμενη παθολογική οντότητα, με κυρί-
αρχο σύμπτωμα τη συσσώρευση λέμφου, πλού-
σιας σε πρωτεΐνη, στον διάμεσο χώρο.1 Σύμφωνα 
και με τον ορισμό της Διεθνούς Λεμφολογικής 
Εταιρείας, η νόσος είναι το αποτέλεσμα της ανε-
πάρκειας του λεμφικού συστήματος, με συνέπεια 
διαταραχή στη φυσιολογική απορροή της λέμ-
φου.1,2

Αιτιολογικά, το λεμφοίδημα αποδίδεται είτε σε 
διαταραχή των λεμφαγγείων με απλασία, υπο-
πλασία, υπερπλασία είτε σε δυσλειτουργία ή α-
πουσία των λεμφαδένων, ενώ χαρακτηρίζεται ως 
πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές.

Το πρωτοπαθές ή ιδιοπαθές λεμφοίδημα είναι 
άλλοτε κληρονομικό, με θετικό οικογενειακό ιστο-
ρικό, και άλλοτε όχι. Διακρίνεται κατ’ επέκταση 
σε συγγενές (“congenital”, με εμφάνιση από τη 
γέννηση έως τη συμπλήρωση του 1ου έτους), 
πρώιμο (“praecox”, με εμφάνιση μεταξύ 1ου και 
35ου έτους) ή απώτερο/ώριμο (“tarda”, που εκδη-
λώνεται μετά την ηλικία των 35 ετών).1 Συνήθως 
παρατηρείται ως μεμονωμένη διαταραχή, αλλά 
σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανίζε-
ται στα πλαίσια συνδρομικών καταστάσεων ή να 
συνυπάρχει με ανωμαλίες άλλων συστημάτων. 
Η πολυπλοκότητα του πρωτοπαθούς λεμφοιδή-
ματος, η συσχέτιση με άλλες νοσολογικές οντό-

τητες, η ποικιλομορφία των φαινοτύπων και των 
γονιδιακών μεταβολών οδήγησαν στη δημιουργία 
διαφορετικών σταδιοποιήσεων που στόχο έχουν 
τη μελλοντική θεραπευτική προσέγγιση.3

Το δευτεροπαθές ή επίκτητο λεμφοίδημα, αντι-
θέτως, οφείλεται είτε σε τοπικά αίτια είτε σε συ-
στηματικές νόσους, και στην παθογένεσή του ενέ-
χονται καταστάσεις εκτεταμένης χειρουργικής 
θεραπείας, λεμφαδενικού καθαρισμού, ακτινο-
θεραπείας, λοίμωξης, φλεγμονής, τραύματος ή/
και χωροκατακτητικής εξεργασίας.4 Η φιλαρία-
ση αποτελεί το συχνότερο αίτιο δευτεροπαθούς 
λεμφοιδήματος παγκοσμίως και αφορά σε κατοί-
κους ή επισκέπτες τροπικών και υποτροπικών 
χωρών όπου ενδημούν τα παράσιτα Wuncheria 
bancrofti, Brugia malayi ή Brugia timori. Σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2000, πε-
ρισσότερο από 120 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν 
νοσήσει από φιλαρίαση με περίπου 40 εκατομμύ-
ρια ασθενών να εμφανίζουν σοβαρά λειτουργικά 
προβλήματα.5 Αντίθετα, το συχνότερο μη λοιμώ-
δες αίτιο δευτεροπαθούς λεμφοιδήματος παγκο-
σμίως, είναι το ιατρογενές, κυρίως στα πλαίσια 
θεραπείας ογκολογικών καταστάσεων, και αφο-
ρά σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική 
εκτομή όγκου, λεμφαδενεκτομή, βιοψία φρουρού 
λεμφαδένα ή/και ακτινοθεραπεία. Στην τελευταία 
κατηγορία ανήκει και το δευτεροπαθές λεμφοί-
δημα άνω άκρου που σχετίζεται με τον καρκίνο 
του μαστού. Ενοχοποιούνται, πρωτίστως, ο μα-
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σχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός και η ακτι-
νοθεραπεία, ενώ σε μικρότερα ποσοστά μπορεί 
να εμφανιστεί ακόμη και μετά τη βιοψία φρου-
ρού λεμφαδένα. Συγκεκριμένα στη βιβλιογραφία 
αναφέρεται ότι μέχρι και το 49% των ασθενών με 
λεμφαδενικό καθαρισμό και ακτινοβολία μπορεί 
να εμφανίσει δευτεροπαθές λεμφοίδημα άνω ά-
κρου, ενώ μετά τη βιοψία φρουρού λεμφαδένα το 
ποσοστό μειώνεται σε λιγότερο από 10%.6

2.  Παθοφυσιολογία και κλινική εικόνα 
λεμφοιδήματος

Η συσσώρευση της λέμφου στο υποδόριο, εκ-
δηλώνεται αρχικά ως μαλακό και ευπίεστο οίδη-
μα. Η προοδευτική του εξέλιξη όμως οδηγεί σε μη 
αναστρέψιμη διόγκωση, με οίδημα που σταδιακά 
δεν καταλείπει εντύπωμα, θεωρείται δε αποτέλε-
σμα δύο κυρίως μηχανισμών:7

α.  Ίνωσης, καθώς η συσσώρευση λέμφου, προ-
καλεί φλεγμονώδη ιστική αντίδραση που προ-
άγει την εισβολή ινοβλαστών στον διάμεσο χώ-
ρο και την παραγωγή συνδετικού ιστού.

β.  Αύξησης του μεγέθους των λιποκυττάρων, 
συσσώρευσης μεσολαβητών φλεγμονής και 
αδυναμίας μεταφοράς των προϊόντων φαγο-
κυττάρωσης διαμέσου του λεμφικού δικτύου. 
Η συσσώρευση προϊόντων φλεγμονής επιτείνει 
την ίνωση και κατ’ επέκταση το λεμφοίδημα.

Το λεμφοίδημα, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, σχε-
διοποιείται κλινικά, σύμφωνα και με τις οδηγίες 
της Διεθνούς Λεμφολογικής Εταιρείας (ΔΛΕ), με 
τον ακόλουθο τρόπο:2

Στάδιο 0: Λανθάνον ή υποκλινικό στάδιο, που 
υποδηλώνει περισσότερο κίνδυνο ανάπτυξης 
λεμφοιδήματος, παρά αντιστοιχεί σε σαφή πα-
ρουσία οιδήματος.

Στάδιο Ι: Πρώιμη συσσώρευση υγρών με ορατό 
οίδημα, που καταλείπει εντύπωμα στην πίεση, 
υποχωρεί παροδικά μετά από ανύψωση του μέ-
λους, υποτροπιάζει όμως ιδίως αν αφεθεί χωρίς 
συντηρητική αντιμετώπιση.

Στάδιο ΙΙ: Προοδευτικά, παύει να καταλείπεται 
εντύπωμα στην πίεση, χαρακτηρίζεται από πα-

ρουσία ίνωσης, ενώ η ανύψωση του μέλους δεν 
επιφέρει τελικά μείωση του οιδήματος.

Στάδιο ΙΙΙ: Εκσεσημασμένο οίδημα, με σαφείς 
δερματικές αλλοιώσεις, υποτροπιάζουσες λοιμώ-
ξεις και κατάσταση που περιγράφεται ως λεμφο-
στατική ελεφαντίαση.

Η προοδευτική εξέλιξη του λεμφοιδήματος το 
καθιστά σταδιακά συμπτωματικό. Η κατάστα-
ση αυτή, σχετίζεται συχνά με σημαντική νοση-
ρότητα, στην οποία περιλαμβάνονται αίσθημα 
βάρους και άλγος στο προσβεβλημένο άκρο, λει-
τουργική δυσχέρεια στην καθημερινή δραστηριό-
τητα, καθώς και σοβαρές αισθητικές διαταραχές. 
Επιπλέον οι ασθενείς με λεμφοίδημα είναι επιρ-
ρεπείς στην ανάπτυξη υποτροπιαζόντων επει-
σοδίων λοιμώξεων (κυτταρίτιδα, ερυσίπελας ή 
λεμφαγγειίτιδα) που απαιτούν αντιβιοτική αγω-
γή και όχι σπάνια, ενδονοσοκομειακή φροντίδα, 
ενώ δεν πρέπει να λησμονούνται, οι ψυχικές και 
κοινωνικές προεκτάσεις της λεμφοιδηματικής νό-
σου.8

3.  Θεραπευτική αντιμετώπιση 
λεμφοιδήματος

Παραδοσιακά, η διαχείριση του λεμφοιδήματος 
περιελάμβανε μέτρα συντηρητικής αντιμετώπι-
σης, όπως χειρισμούς λεμφικής απορροής (λεμ-
φικό massage, συμπιεστικά ενδύματα, αντλίες αέ-
ρα), φροντίδα δέρματος, ειδική επίδεση από εξει-
δικευμένο φυσικοθεραπευτή, σωματική άσκηση 
και εκπαίδευση ασθενούς προκειμένου να εφαρ-
μόζει και να συμμορφώνεται με τα παραπάνω. 
Η διά βίου ένταξη των ασθενών σε προγράμμα-
τα ολοκληρωμένης θεραπείας αποσυμφόρησης 
του πάσχοντος μέλους (complete decongestive 
therapy, CDT), αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη 
συντηρητική του αντιμετώπιση.9 Τις τελευταίες 
όμως δύο δεκαετίες οι μικροχειρουργικές τεχνι-
κές, όπως η μεταφορά ελεύθερου αγγειούμενου 
λεμφαδενικού κρημνού και οι λεμφοφλεβικές 
ανα στομώσεις προσέφεραν νέα ελπίδα για την 
οριστική θεραπεία των ασθενών, με σημαντική 
βελτίωση της νόσου, χωρίς την ανάγκη καθημερι-
νής ή και διά βίου εφαρμογής των συντηρητικών 
μέτρων. 
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4.  Χειρουργική αντιμετώπιση 
δευτεροπαθούς λεμφοιδήματος

Οι πρώτες προσπάθειες χειρουργικής αντιμε-
τώπισης του λεμφοιδήματος, έγιναν στις αρχές 
του 20ού αι.10 Μεταξύ αυτών, περιγράφεται η 
τοποθέτηση χειρουργικών μη απορροφήσιμων 
ραμμάτων από μετάξι, σε υποδόριο επίπεδο 
κατά μήκος του λεμφοιδηματικού άκρου, με την 
υπόθεση ότι γεφυρώνοντας τη διακοπή των λεμ-
φικών οδών, θα αποκατασταθεί η λεμφική απορ-
ροή. Το εν λόγω εγχείρημα όμως σύντομα εγκα-
ταλείφθηκε μιας και συνοδεύτηκε από πληθώρα 
επιπλοκών, συχνά εξωτερίκευση του εισαγόμε-
νου υλικού ή και επιμόλυνσή του.11 Πολυάριθμες 
τεχνικές έχουν έκτοτε προταθεί, με σκοπό τη 
χειρουργική αντιμετώπιση και διαχείριση του λεμ-
φοιδήματος.

Οι Suami και Chang ταξινόμησαν τις χειρουργι-
κές παρεμβάσεις για το λεμφοίδημα, σε επεμβά-
σεις εκτομήςμείωσης όγκου και σε επανορθωτι-
κές επεμβάσεις λειτουργικής αποκατάστασης. 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τεχνικές που, 
είτε με άμεση δερμολιπεκτομή είτε μόνο λιπεκτο-
μή με τη μέθοδο της λιποαναρρόφησης, έχουν ως 
στόχο την αφαίρεση των λεμφοιδηματικών ιστών 
επιπολής της μυϊκής περιτονίας.12

Στον αντίποδα, οι επανορθωτικές παρεμβά-
σεις, έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των 
λεμφικών οδών, προκειμένου να διορθωθεί η α-
πορροή της λέμφου από το πάσχον άκρο. Στην 
κατηγορία αυτή, εφαρμόζονται δύο βασικές 
μέθοδοι, ως οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες. 
Η πρώτη επιχειρεί μέσω κατάλληλων μικροχει-
ρουργικών αναστομώσεων, την εγκατάσταση 
παρακαμπτήριων οδών μεταξύ των συμφορημέ-
νων λεμφαγγείων και του φλεβικού συστήματος. 
Η δεύτερη βασίζεται στην ελεύθερη μεταφορά 
αγγειούμενων λεμφαδενικών κρημνών στην πά-
σχουσα περιοχή με σκοπό την άμεση δημιουργία 
λεμφαγγειογένεσης.11,12

4.1. Επεμβάσεις εκτομής – Μείωσης όγκου

Πληθώρα τεχνικών έχουν περιγραφεί, σχετικά 
με τη χειρουργική αφαίρεση των λεμφοιδηματι-
κών ιστών, δηλαδή το προσβεβλημένο με ίνωση 

εν τω βάθει και επιπολής υποδόριο στρώμα, με ή 
χωρίς συναφαίρεση του υπερκείμενου δέρματος. 
Η πρώτη επέμβαση εκτομής και η πλέον επιθε-
τική, περιγράφηκε το 1912 από τον Charles, στα 
πλαίσια αντιμετώπισης λεμφοιδήματος κάτω ά-
κρου. Περιλαμβάνει ριζική εκτομή δέρματος και 
υποδορίου έως το επίπεδο τής εν τω βάθει περι-
τονίας, και κάλυψη με μερικού πάχους δερματικά 
μοσχεύματα.13 Ο Έλληνας πρωτοπόρος χειρουρ-
γός λεμφοιδήματος Κοντολέων, πρότεινε την 
τμηματική σφηνοειδή εκτομή δέρματος, υποδορί-
ου και τμήματος της περιτονίας, με τρόπο που 
επιτρέπει την άμεση σύγκλειση των χειρουργικών 
τραυμάτων και τη δημιουργία ζωνών επικοινω-
νίας της λέμφου μεταξύ του επιπολής και του 
εν τω βάθει λεμφικού συστήματος. Τα αποτελέ-
σματά του σε σειρά 35 ασθενών και σε χρονικό 
διάστημα 2 ετών μετεγχειρητικά, κρίθηκαν από 
μέτρια ώς πολύ ικανοποιητικά.14 Λίγο αργότερα, 
το 1936, ο Homans περιέγραψε μία τροποποίηση 
της τεχνικής του Charles, με διατήρηση του υπερ-
κείμενου δέρματος και διευθέτηση των δερματι-
κών κρημνών με άμεση συρραφή.15,16

Αρκετές δεκαετίες αργότερα, ο Thompson επι-
χείρησε τροποποιήσεις των τεχνικών εκτομής, 
επεκτείνοντας την εφαρμογή τους όχι μόνο στα 
κάτω, αλλά και στα άνω άκρα, με σκοπό να δια
τηρήσει μέρος των λεμφαγγείων του προσβε-
βλημένου άκρου.17 Σε συνέχεια της εκτομής του 
λεμφοιδηματικού υποδορίου, πρότεινε την απο-
επιθηλιοποίηση των δερματικών κρημνών και 
την αναδίπλωση και καθήλωσή τους στη μυϊκή 
περιτονία θεωρώντας ότι συνδέει τα εν τω βάθει 
λεμφαγγεία με τις επιπολής αγγειακές δομές του 
υποχοριώδους πλέγματος.18

Τα τελευταία χρόνια, η λιπεκτομή με τη μέθοδο 
της λιποαναρρόφησης, έχει εφαρμοσθεί επιτυ-
χώς στη μείωση του λιποδυστροφικού ιστού από 
το λεμφοιδηματικό άκρο.19,20 Πλεονεκτεί στη μει-
ωμένη νοσηρότητα συγκριτικά με τις παλαιότε-
ρες τεχνικές ριζικής εκτομής, δεν απαιτεί κάλυψη 
με δερματικά μοσχεύματα, ενώ στερείται εκτετα-
μένων μετεγχειρητικών ουλών. Πολλοί συγγρα-
φείς μάλιστα, υποστηρίζουν ότι η λιποαναρρό-
φηση μπορεί να αποτελέσει μία από τις πρώτες 
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επιλογές μείωσης της αυξημένης εναπόθεσης λί-
πους στο λεμφοίδημα.

Μιας και η λιπεκτομήλιποαναρρόφηση παρα-
μένει ως συμπτωματική αντιμετώπιση, οι ασθε-
νείς οφείλουν να φέρουν συμπιεστικά ενδύματα 
για πάντα, προκειμένου να εξασφαλιστεί κατά 
το δυνατόν διατήρηση του αποτελέσματος και να 
μην υποτροπιάσει το λεμφοίδημα. Η εν λόγω τε-
χνική παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσματα 
(με μακροπρόθεσμη διατήρηση της μείωσης του 
όγκου σε followup έως και 15 ετών), όταν εφαρ-
μόζεται σε ασθενείς που πληρούν τις κατάλλη-
λες προϋποθέσεις.21 Οφείλει να τονισθεί, ότι η 
τεχνική της λιποαναρρόφησης στο λεμφοίδημα, 
διαφέρει σημαντικά από την αισθητικού τύπου 
λιποαναρρόφηση και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
εκτελείται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα αντιμε-
τώπισης λεμφοιδήματος.19

Εξαιτίας της συχνής υποτροπής του λεμφοιδή-
ματος στις ανωτέρω τεχνικές, η σύγχρονη θεώ-
ρηση, αποδέχεται την εφαρμογή τους, μόνο ως 
«ανακουφιστικές» παρεμβάσεις σε ακραίες πε-
ριπτώσεις λεμφοιδήματοςελεφαντίασης.19 Στις 
περιπτώσεις αυτές, η μείωση του όγκου δεν θε-
ραπεύει τη συνυπάρχουσα ίνωση και λιποδυσ
τροφία, ενώ παραμένει η δυσλειτουργία της λεμ-
φικής κυκλοφορίας και σχεδόν πάντα το λεμφοί-
δημα υποτροπιάζει αν δεν ληφθούν παράλληλα 
μέτρα εφαρμογής ελαστικών ενδυμάτων.22

4.2.  Επανορθωτικές επεμβάσεις λειτουργικής 
αποκατάστασης – «Λογικές» επεμβάσεις

Οι «λογικές» επεμβάσεις έχουν ως στόχο τη 
βελτίωση της λεμφικής κυκλοφορίας είτε μέσω 
της μεταφοράς υγιούς λεμφικού ιστού στην πε-
ριοχή που απουσιάζουν λεμφαγγεία και λεμφα-
δένες είτε μέσω της δημιουργίας παράκαμψης 
με εκτροπή της λέμφου στο φλεβικό δίκτυο και 
τελικά παροχέτευση του λεμφικού υγρού. Αν και 
αρχικά, η πλειοψηφία των επεμβάσεων λειτουρ-
γικής αποκατάστασης προτάθηκε για τη θερα-
πεία του δευτεροπαθούς λεμφοιδήματος, αρκε-
τές εξ αυτών χρησιμοποιούνται σήμερα και στην 
αντιμετώπιση πρωτοπαθών λεμφοιδημάτων, με 
εξίσου θετικά αποτελέσματα.23

4.2.1. Λεμφολεμφική παράκαμψη. Οι πρώτες 
τεχνικές χειρουργικής των λεμφαγγείων, περι-
γράφηκαν για πρώτη φορά από τους Jackobsen 
και Suarez το 1962.24 Το 1986, o Baumeister πε-
ριέγραψε τη χρήση λεμφαγγειακών μοσχευμάτων 
από τα υγιή κάτω άκρα, προκειμένου να γεφυ-
ρώσει τη διακοπή των λεμφαγγείων στο άνω ά-
κρο.25,26 Τα μοσχεύματα αναστομώνονταν περι-
φερικά σε λειτουργικά λεμφαγγεία του βραχίονα, 
ενώ η κεντρική αναστόμωσή τους εκτελείτο στην 
υπερκλείδια χώρα. Τα αποτελέσματα αναφορικά 
με τη μείωση όγκου υπήρξαν ενθαρρυντικά, ο κίν-
δυνος όμως ιατρογενούς λεμφοιδήματος καθώς 
και η μακρά ουλή στη δότρια χώρα θεωρήθηκαν 
σοβαρά μειονεκτήματα της μεθόδου.12 Αντίστοιχη 
τεχνική προτάθηκε από τον Campisi το 2002, ο ο-
ποίος χρησιμοποιώντας φλεβικά μοσχεύματα για 
τον ίδιο σκοπό, εκμηδένισε τον κίνδυνο λεμφοιδή-
ματος στη δότρια περιοχή.11

4.2.2. Λεμφοφλεβικές αναστομώσεις. Πρόκειται 
για μικροχειρουργική τεχνική όπου λεμφαγγεία 
του λεμφοιδηματικού μέλους αναστομώνονται 
στο γειτονικό φλεβικό δίκτυο, με σκοπό την εκ
τροπή της λέμφου προς τη φλεβική κυκλοφο-
ρία. Η ιδέα τής εν λόγω παρέμβασης ανάγεται 
στο 1963, οπότε και δοκιμάστηκε από τον Laine 
σε πειραματικό επίπεδο.27 Ο O’Brien δημοσί-
ευσε το 1977 τα πρώτα θετικά αποτελέσματα 
από τη χρήση της μεθόδου σε ασθενείς με δευ-
τεροπαθές λεμφοίδημα.28 Με την πάροδο των 
ετών, η πρόοδος των απεικονιστικών τεχνικών 
(όπως η διεγχειρητική ICGλεμφαγγειογραφία), 
σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα μικροσκοπί-
ων, μικροχειρουργικών ραμμάτων και εργαλείων 
μέγιστης ακρίβειας, συνέβαλαν στην εξέλιξη της 
supramicrosurgery των λεμφαγγείων (δυνατότη-
τα για αναστομώσεις αγγείων διαμέτρου έως και 
0,1 mm). Πλήθος δημοσιεύσεων επιβεβαιώνουν 
την ύφεση των συμπτωμάτων και μείωση όγκου 
έως και 61% μετά από λεμφοφλεβικές αναστο-
μώσεις.29 Ο Chang, συγκεκριμένα, δημοσίευσε το 
2013 σειρά 100 ασθενών, παρουσιάζοντας καλύ-
τερα αποτελέσματα σε όσους οι λεμφοφλεβικές 
αναστομώσεις έγιναν σε πρώιμο κλινικό στάδιο, 
καθώς και μεγαλύτερη βελτίωση για τα λεμφοιδή-
ματα άνω άκρου συγκριτικά με το κάτω άκρο.29 
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Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου αποτελεί η 
ελάχιστη νοσηρότητά της, καθώς όλες οι αναστο-
μώσεις εκτελούνται μέσω μικρών τομών 1–2 cm. 
Οι ασθενείς δύναται να λάβουν εξιτήριο την ίδια 
ή την επόμενη ημέρα, ενώ σε ορισμένα κέντρα η 
επέμβαση πραγματοποιείται ακόμη και υπό το-
πική αναισθησία. 

4.2.3. Ελεύθερη μεταμόσχευση Λεμφαδένων (ΕΜΛ). 
Η χρήση αγγειούμενων λεμφαδένων στη θε-
ραπεία του λεμφοιδήματος εισήχθη από την 
Beckerτο το 1991,30 ενώ αντίστοιχη πειραματι-
κή εργασία είχε δημοσιευθεί από τον Chen έναν 
χρόνο νωρίτερα.31 Η επέμβαση καλείται Ελεύθερη 
Μεταμόσχευση Λεμφαδένων (ΕΜΛ) και περιλαμ-
βάνει τη λήψη μερικών (2–5) λεμφαδένων, από 
μια υγιή περιοχή, με τη μορφή υποδοριολεμφα-
δενικού κρημνού όπου διατηρείται ο αγγειακός 
μίσχος. Μετά τη μεταφορά του κρημνού στην 
πάσχουσα περιοχή, η αιματική ροή του κρημνού 
επιτυγχάνεται μέσω μικροαγγειακών αναστομώ-
σεων με τα αγγεία της λήπτριας χώρας. Τυπικές 
υποψήφιες δότριες χώρες λεμφαδενικού ιστού 
αποτελούν οι μασχαλιαίοι και πλάγιοι θωρακι-
κοί λεμφαδένες, οι βουβωνικοί, οι υπογενείδιοι, 
οι υπερ κλείδιοι, οι μεσεντέριοι και οι λεμφαδένες 
του επιπλόου.12

Η ευεργετική δράση της μεταφοράς λεμφα-
δένων στη θεραπεία του λεμφοιδήματος παρα-
τηρείται μέσω μιας ακολουθίας γεγονότων. Η 
αφαίρεση του ουλώδους και ακτινοβολημένου 
ιστού από την πάσχουσα περιοχή προσφέρει 
ένα άριστα αγγειούμενο έδαφος για τη μεταμό-
σχευση των νέων λειτουργικών λεμφαδένων, 
ενώ νεαροποιεί και ταυτόχρονα διανοίγει τη ροή 
των πέριξ ινωτικών λεμφαγγείων.32 Η νεαροποί-
ηση του εδάφους προκαλεί την έκκριση αυξητι-
κών παραγόντων που προάγουν τη νεολεμφο-
αγγειογένεση. Κυρίως όμως έκκριση κυτοκινών 
και ιδιαιτέρως του VEGFC επιτυγχάνεται από 
τον νεοεισαχθέντα λεμφαδενικό ιστό. Οι αυξη-
τικοί παράγοντες προκαλούν αντίδραση στην 
περιοχή και προσελκύουν τη μετακίνηση ενδο-
θηλιακών κυττάρων προς τον λεμφαδενικό, τα 
οποία κατά τη μετακίνησή τους δημιουργούν νέα 
λεμφαγγεία και συνδέονται με τα λεμφαγγεία 
της δέκτριας χώρας.7,32,33 Με αυτόν τον τρόπο ο 

λεμφαδενικός ιστός λειτουργεί ως «γέφυρα» με-
ταξύ περιφερικών και κεντρικών λεμφαγγείων, 
ως παρεμβαλλόμενο μόσχευμα που αποκαθιστά 
τη λεμφική ροή.7 Επίσης κάθε αγγειούμενο λεμ-
φαγγείο και ο λεμφαδενικός κρημνός στο σύνολό 
του, λειτουργεί ως «αντλία» που προσλαμβά-
νει λέμφο και τη διοχετεύει προς τη συστημα-
τική κυκλοφορία μέσω της φλεβικής απορροής 
του κρημνού.34–36  Επιπρόσθετο πλεονέκτημα 
του λεμφαδενικού κρημνού, αποτελεί η παρου-
σία του στη δέκτρια χώρα ως ανοσοποιητικού 
οργάνου. Τα λεμφαγγεία του προσβεβλημένου 
μέλους, συνδεόμενα με τα λεμφαγγεία του κρη-
μνού, μεταφέρουν αντιγόνα στους μεταμοσχευ-
θέντες λεμφαδένες, πυροδοτώντας ανοσολογική 
απάντηση και περιορίζοντας τον κίνδυνο λοιμώ-
ξεων. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από την πα-
ρατήρηση ότι, οι περισσότεροι ασθενείς με επα-
ναλαμβανόμενα επεισόδια λοιμώξεων στο λεμ-
φοιδηματικό άκρο, που υποβάλλονται σε ΕΜΛ, 
τυγχάνουν σημαντικής μείωσης μετεγχειρητικά, 
τόσο στον αριθμό όσο και στη βαρύτητα των ε-
πεισοδίων λοίμωξης.34,36

Η αποτελεσματικότητα της ΕΜΛ στην αντιμε-
τώπιση του λεμφοιδήματος, αποδεικνύεται από 
πληθώρα μελετών στη βιβλιογραφία. Σε μία από 
τι πλέον εκτεταμένες σειρές ασθενών, η Becker, 
αξιολόγησε τα αποτελέσματα της ΕΜΛ σε σύνο-
λο 1500 ασθενών. Σε follow up μεγαλύτερο των 
3 ετών, η αναφερόμενη –υποκειμενική– από πλευ-
ράς ασθενών βελτίωση άγγιζε το 98%. 40% των 
ασθενών με λεμφοίδημα σταδίου Ι και ΙΙ σημείω-
σαν σημαντική βελτίωση με συνέπεια την πλήρη 
αποδέσμευσή τους από μαλάξεις και ελαστικά 
ενδύματα. Στους ασθενείς με λεμφοίδημα στα-
δίου ΙΙΙ, το 95% είχε έστω και μερική βελτίωση 
και το 98% παρέμενε ελεύθεροι επεισοδίων λοί-
μωξης, παρόλ’ αυτά η εξακολούθηση της συντη-
ρητικής θεραπείας μετεγχειρητικά θεωρήθηκε 
δεδομένη για τη μακροχρόνια διατήρηση του 
αποτελέσματος.7 Παρόμοια αποτελέσματα πα-
ρουσίασε και η κλινική μας στη σύγκριση ασθε-
νών που υποβλήθηκαν σε ΕΜΛ με αυτούς που 
αντιμετωπίσθηκαν μόνο με συντηρητική μέθοδο. 
Η μέση μείωση όγκου στα πάσχοντα μέλη τουλά-
χιστον ένα έτος μετά τη θεραπεία ήταν 57% σε 
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σχέση με τις ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν 
μόνο με μαλάξεις και ελαστικά ενδύματα όπου 
παρουσίασαν μείωση 18%.37

Ένας σχετικός προβληματισμός για τη μετα-
μόσχευση λεμφαδένων αποτελεί το ενδεχόμενο 
πρόκλησης ιατρογενούς λεμφοιδήματος στο ά-
κρο της δότριας χώρας. Πρόσφατη βιβλιογρα-
φική ανασκόπηση των Demiri et al στη διεθνή 
βιβλιογραφία, κατέληξε ότι ο κίνδυνος αυτός 
ανέρχεται σε ποσοστό 1,6%.38 Προκειμένου δε 
να αποφευχθεί πλήρως η πιθανότητα ιατρο-
γενούς λεμφοιδήματος στη δότρια χώρα εφαρ-
μόζονται πλέον προεγχειρητικά νέες εξετάσεις 
μελέτης της δότριας χώρας, με την τεχνική της 
«Ανάστροφης λεμφαγγειογραφίας» (“Reverse 
Lymphatic Mapping”)39 και πρόσφατα από την 
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής ΑΠΘ, της τεχνι-
κής των «Λεμφαδένων Εκλογής» (“Selected Lymph 
Node”).40 Η εν λόγω τεχνική, στοχεύει στην ανα-
γνώριση των πλέον κατάλληλων λειτουργικών 
λεμφαδένων προεγχειρητικά, με τη χρήση της 
SPECTCT λεμφαγγειογραφίας. Τα αποτελέσματα 
στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ελεύθερη 
μεταμόσχευση λεμφαδένων με την εν λόγω τε-
χνική, καταδεικνύουν την ασφάλεια και αποτελε-
σματικότητα της μεθόδου, μειώνοντας τη νοση-
ρότητα της δότριας και βραχύνοντας τον συνολι-
κό χειρουργικό χρόνο.

4.2.4. Σύγχρονη αποκατάσταση μαστού με μεταφο
ρά λεμφαδένων. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση της 
ελεύθερης μεταφοράς λεμφαδένων έχει χρησιμο-
ποιηθεί σε συνδυασμό με την αυτόλογη αποκα-
τάσταση μαστού, σε ασθενείς με συνοδό λεμφοί-
δημα μετά τη μαστεκτομή.41 Η επέμβαση περι-
λαμβάνει κατά κανόνα, τη λήψη λεμφαδένων μαζί 
με την παρασκευή και λήψη ελεύθερου κοιλιακού 
κρημνού και τη μεταφορά τους στην περιοχή του 
θώρακα προκειμένου να αποκαταστήσουν το 
λεμφικό έλλειμμα στη μασχάλη και ταυτόχρονα 
τον μαστό.

4.2.5. Προφυλακτικές χειρουργικές παρεμβάσεις 
πρόληψης λεμφοιδήματος. Μεταξύ άλλων, πεδίο 
μελέτης αποτελούν και οι δυνατότητες προφυ-
λακτικής χειρουργικής παρέμβασης, σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου και πριν την εγκατάσταση του 
λεμφοιδήματος. Προς τον σκοπό αυτόν, έχουν 

περιγραφεί προφυλακτικές λεμφοφλεβικές ανα
στομώσεις που εφαρμόζονται ταυτόχρονα με 
τον λεμφαδενικό καθαρισμό και αναφέρονται ως 
LyMPHA (Lymphatic Microsurgical Preventative 
Healing Approach). Ο Boccardo δημοσίευσε το 
2014 σειρά 74 ασθενών με καρκίνο μαστού όπου 
εφαρμόσθηκε η τεχνική LyMPHA κατά τη διάρ-
κεια του λεμφαδενικού sampling στη σύστοιχη 
μασχάλη, με σκοπό την πρόληψη λεμφοιδήμα-
τος μετά μαστεκτομή.42 Μόνο 3% των ασθενών 
ανέπτυξε τελικά λεμφοίδημα σε follow up 4 ετών, 
ποσοστό σημαντικά μικρότερο από το αντίστοι-
χο 6–13% όταν διενεργείται βιοψία φρουρού λεμ-
φαδένα μόνο, και το ακόμη υψηλότερο 13–65% 
όταν εκτελείται τυπικός μασχαλιαίος λεμφαδενι-
κός καθαρισμός. Σε συμπέρασμα, η εν λόγω συν-
δυαστική δυνατότητα προσέγγισης, θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπ’ όψιν σε όλες τις περιπτώσεις 
ασθενών υψηλού κινδύνου για μετεγχειρητική α-
νάπτυξη λεμφοιδήματος, (ιδιαίτερα των ασθενών 
με ΒΜΙ>30 ή αυτών με προβληματική λεμφική 
απορροή σε προεγχειρητικό λεμφοσπινθηρογρά-
φημα, ανεξαρτήτως ΒΜΙ).10

5.  Τρέχουσα έρευνα και το μέλλον 
στη διαχείριση του δευτεροπαθούς 
λεμφοιδήματος

5.1.  Γενετική και ο ρόλος της στο δευτεροπαθές 
λεμφοίδημα

Με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των ασθε-
νών υψηλού κινδύνου αλλά και την πρώιμη πα-
ρέμβαση, ακόμη και χειρουργική, πεδίο έρευνας 
αποτελεί η αναγνώριση επιπρόσθετων παρα-
γόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη δευ-
τεροπαθούς λεμφοιδήματος, πέραν των ήδη 
αναγνωρισμένων. Στα πλαίσια αυτά, ερευνάται 
η πιθανή συμμετοχή γενετικών παραγόντων. 
Ενώ αρχικά, μόνο το πρωτοπαθές λεμφοίδημα 
είχε συσχετισθεί σαφώς με γενετική προδιάθε-
ση, ομάδα ερευνητών στο Πανεπιστήμιο του 
Pittsburgh, αναλύοντας σύνολο 188 γυναικών 
μετά μαστεκτομή, αναγνώρισαν τη μετάλλαξη 
στο γονίδιο connexin47 σε σημαντικά μεγαλύ-
τερο αριθμό μεταξύ των ασθενών που τελικά 
ανέπτυξαν δευτεροπαθές λεμφοίδημα. Το εν 
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λόγω γονίδιο θεωρείται σημαντικό για τη λει-
τουργία των λεμφαγγειακών βαλβίδων, ενώ η 
απουσία του συνδέεται με δυσλειτουργία τους. 
Τα αποτελέσματά τους, καθώς και άλλα ανά-
λογα, οδηγούν στην αναθεώρηση της εδραιωμέ-
νης πεποίθησης ότι το δευτεροπαθές λεμφοίδη-
μα στους ογκολογικούς ασθενείς εγκαθίσταται 
αποκλειστικά ως απότοκο της θεραπευτικής 
παρέμβασης για τον καρκίνο, αλλά αντιθέτως 
τονίζει τη συμβολή και γενετικών παραγόντων 
στη διαδικασία αυτή.43

5.2.  Στάδιο λεμφοιδήματος 
και χρόνος παρέμβασης

Η παραδοσιακή προσέγγιση θέτει τη συντη-
ρητική αντιμετώπιση ως πρώτο μέτρο στη δια
χείριση του λεμφοιδήματος, προσφεύγοντας 
σε αναζήτηση χειρουργικής λύσης μόνο όταν η 
πρώτη αποτυγχάνει. Η τάση όμως για αναθεώ-
ρηση της δεδομένης πρακτικής, ενισχύεται όλο 
και περισσότερο την τελευταία δεκαετία, καθώς 
επιβεβαιώνονται συνεχώς τα ευεργετικά αποτε-
λέσματα των επεμβάσεων λειτουργικής αποκα-
τάστασης με μεγαλύτερη επιτυχία στα πρώιμα 
στάδια.37 

Η μετάπτωση του λεμφοιδήματος σε περισ-
σότερο προχωρημένα στάδια, συνεπάγεται 
ανεπανόρθωτη πολλές φορές βλάβη στα ενα-
πομείναντα λεμφαγγεία, απότοκο της χρόνιας 
υπερδιάτασής τους και ίνωσης τοπικά, που τα 
καθιστά απρόσφορα για μικροχειρουργικές πα-
ρεμβάσεις.12 Ενδεικτική είναι και η προοδευτική 
επιδείνωση έως εξαφάνιση των λεμφικών κανα-
λιών, όπως αυτά αναδεικνύονται στις απεικο-
νίσεις, ιδιαίτερα στην ICG λεμφαγγειογραφία.23 
Στα πλαίσια αυτά, όλο και συχνότερα προτεί-
νεται η πρώιμη μικροχειρουργική παρέμβα-
ση σε ασθενείς με στάδιο ΙΙ ή σε αρχική φάση 
σταδίου ΙΙΙ. Επιπροσθέτως, υποστηρίζεται α-
πό πολλούς η μικροχειρουργική παρέμβαση σε 
στάδιο Ι όταν αυτό αφορά σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου. Χαρακτηριστικά η Becker, πρωτο-
πόρος της μεταμόσχευσης λεμφαδένων για το 
λεμφοίδημα, δημοσίευσε άριστα αποτελέσμα-
τα από ασθενείς με πρώιμο λεμφοίδημα που 
υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση λεμφαδένων, 

συγκριτικά με ασθενείς που χειρουργήθηκαν σε 
πιο όψιμο στάδιο.44

5.3. Ο ρόλος των κυτοκινών

Σε πειραματικό επίπεδο η έγχυση αυξητικών 
παραγόντων και συγκεκριμένα του VEGFC σε 
συνδυασμό με την ελεύθερη μεταμόσχευση λεμ-
φαδένων αποδεικνύεται ότι ευνοεί τη νεολεμφο-
αγγειογένεση και βελτιώνει το τελικό αποτέλε-
σμα.45 Οι ίδιοι αυξητικοί παράγοντες, δοκιμάζε-
ται να προστεθούν σε προκατασκευασμένα ικρι-
ώματα βιοτεχνολογίας, με στόχο τον έλεγχο της 
αναγέννησης των λεμφαγγείων, σε θέσεις όπου η 
συνέχειά τους έχει παραβλαφθεί. 

6.  Μελλοντική προοπτική της χειρουργικής 
του λεμφοιδήματος

Η εξέλιξη στη χειρουργική και μικροχειρουργική 
θεραπεία του λεμφοιδήματος, ευελπιστεί να συμ-
βάλει στη διαμόρφωση τελικά μιας θεραπευτικής 
προσέγγισης κοινής αποδοχής σε επίπεδο επι-
στημονικής κοινότητας, ασφαλούς και αποτελε-
σματικής, με δυνατότητα εξατομίκευσης ανάλο-
γα με τις ανάγκες, αλλά και ιδιαιτερότητες κάθε 
ασθενούς ξεχωριστά. Στα πλαίσια αυτά, διαφο-
ρετικές επιμέρους προσεγγίσεις επιδέχονται δι-
αρκώς περαιτέρω έρευνας, βελτίωσης, προσαρ-
μογής και αποσαφήνισης. 

Μεταξύ αυτών: 

–  Εξελίξεις στη διεγχειρητική λεμφική χαρτογρά-
φηση 

–  Ανάπτυξη και χρήση βιοτεχνολογικών προτύ-
πων για την αναγέννηση των λεμφαγγείων

–  Τεχνικές μεταμόσχευσης λεμφαδένων διπλού 
επιπέδου (για παράδειγμα ταυτόχρονη ελεύθε-
ρη μεταμόσχευση λεμφαδένων σε μασχάλη και 
καρπό για το λεμφοιδηματικό άνω άκρο)

–  Συνδυασμός μεταμόσχευσης λεμφαδένων με 
λεμφοφλεβικές αναστομώσεις

–  Εδραίωση του ρόλου των προφυλακτικών λεμ-
φοφλεβικών αναστομώσεων

–  Συνδυασμός φαρμακευτικών παρεμβάσεων με 
μικροχειρουργικές τεχνικές λειτουργικής απο-
κατάστασης.
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7. Συμπεράσματα

Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί αλματώδης 
πρόοδος στη γνώση μας για το λεμφικό σύστημα 
και κατ’ επέκταση στην κατανόηση της παθογέ-
νειας του λεμφοιδήματος. Παρόλ’ αυτά, η οντότη-
τα του λεμφοιδήματος, η πρόληψη, η έγκαιρη διά-
γνωση, η διαχείριση και η αντιμετώπισή του, εξα-
κολουθούν να αποτελούν επιστημονική πρόκληση.

Τα αποτελέσματα των κλινικών ερευνών και 
πειραματικών δεδομένων, εμφανίζονται άκρως 
υποσχόμενα. Το γεγονός αυτό, ενθαρρύνει την 
αισιοδοξία, ότι η τρέχουσα έρευνα, σταδιακά 
θα συμβάλει σε όλο και περισσότερο αποτελε-
σματικές παρεμβάσεις, και ίσως τελικά σε ορι-
στικές θεραπευτικές λύσεις για το δευτεροπα-
θές λεμφοίδημα και τις ανεπιθύμητες προεκτά-
σεις του. 
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Το φαινόμενο 
του «πόνου σε μέλος-φάντασμα»
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο όρος «πόνος σε μέλοςφάντασμα» 
που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 16ο 
αιώνα από τον Γάλλο χειρουργό Ambrose Paré 
αναφέρεται στην κατάσταση, όπου ένα άτομο 
αισθάνεται πόνο σε μέλος του σώματός του, το 
οποίο δεν είναι πλέον παρόν (ακρωτηριασμός). 
Αποτελεί μία ιδιαίτερα συχνή οντότητα σε α
σθενείς που υφίστανται ακρωτηριασμό, με το 
ποσοστό να ανέρχεται σε 50–85%. Στους μισούς 
ασθενείς, η έναρξη του πόνου τοποθετείται χρο
νικά στο πρώτο 24ωρο μετά τον ακρωτηριασμό, 
ενώ το 75% αναπτύσσει πόνο μέσα στην πρώτη 
εβδομάδα. Πιθανόν σχετίζεται με παράγοντες 
που επηρεάζουν τόσο το κεντρικό όσο και το 
περιφερικό νευρικό σύστημα, ενώ υπάρχουν και 
ψυχολογικές διαστάσεις που αφορούν στην εικό
να του εαυτού. Επηρεάζει την ποιότητα της ζωής 
των ασθενών και συσχετίζεται με την εμφάνιση 
διαταραχών ύπνου και κατάθλιψης. Η θεραπευ
τική προσέγγιση είναι πολυπαραγοντική και συ
μπεριλαμβάνει διάφορες τεχνικές τόσο φαρμα
κευτικές όσο και μη, πάντα εξατομικευμένες στις 
ανάγκες των ασθενών. Παρόλη την υπάρχουσα 
γνώση κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω έρευνα 
γύρω από τους εμπλεκόμενους παθοφυσιολογι
κούς μηχανισμούς ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
στοχευμένη θεραπεία. 
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N. Fyrfiris,1 Ch. Maglari,1 G. Micha,1 
X. Grammatogloy2

1Department of Anesthesia and Pain Therapy, Oncology 
Hospital of Athens "Agios Savvas", 2Department of 
Pathology, General Hospital of Athens "Georgios 
Gennimatas", Athens, Greece

ABSTRACT The term phantomlimb pain dates 
back to the 16th century and it is used to desig
nate the presence of pain in an extremity follow
ing its amputation. It is a common entity in pa
tients subjected to amputation with an incidence 
of 50–85%. In half of patients it evolves in the first 
hours postamputation and it is related to factors 
that affect both the central and peripheral nervous 
system. There are psychological implications con
nected with the body image and selfesteem and it 
has an impact on the quality of life as it can lead 
to sleep disturbances and depression. Management 
of phantom limb pain relies on a multimodal ap
proach combining pharmacologic and nonphar
macologic techniques that are personalized in each 
patient. Despite the existing knowledge, further 
investigation into the pathophysiological mecha
nisms involved is necessary to pave the way for tar
geted treatment. 
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1. Εισαγωγή

Με τον όρο «πόνος σε μέλοςφάντασμα» ανα-
φερόμαστε στην κατάσταση, όπου ένα άτομο 
αισθάνεται πόνο σε μέλος του σώματός του, το 
οποίο δεν είναι πλέον παρόν (ακρωτηριασμός). 
Ο «πόνος σε μέλοςφάντασμα» είναι δυνατόν να 
εμφανιστεί σε οποιαδήποτε περιοχή του σώμα-
τος, όπως στον μαστό κατόπιν μαστεκτομής,1 
στη μύτη,2 στο ορθό,3 αλλά μπορεί να λάβει και 
περίεργες εκφάνσεις όπως η εμφάνιση προεμμη-
νορρυσιακού συνδρόμου σε γυναίκες που έχουν 
υποστεί υστερεκτομή.4 Ωστόσο, ο πόνος εμφανί-
ζεται συχνότερα σε ακρωτηριασμένα άκρα (άνω 
και κάτω άκρα) λόγω αγγειοπάθειας, διαβήτη, 
τραύματος κ.λπ. 

2. Ιστορική αναδρομή

Ο όρος «πόνος σε μέλοςφάντασμα» χρησιμο-
ποιήθηκε για πρώτη φορά τον 16ο αιώνα από 
τον Γάλλο χειρουργό Ambrose Pare.2 Η πρώτη 
επιστημονική περιγραφή της οντότητας αποδί-
δεται στον Αμερικανό χειρουργό Weir Mitchell. 
Ασθενείς του Mitchell ήταν βετεράνοι του αμε-
ρικανικού εμφυλίου πολέμου, οι οποίοι είχαν υ-
ποστεί τραυματικό ακρωτηριασμό των άκρων 
τους στον εμφύλιο πόλεμο. Σε αλληλογραφία 
τους προς τον Mitchell, οι ασθενείς αναφέρονται 
εκτενώς στο φαινόμενο πόνου στο εκλιπόν μέ-
λος. Τόσο ο ίδιος όσο και ο γιος του, John Kearsley 
Mitchell, αφιέρωσαν τη ζωή τους ερευνώντας το 
φαινόμενο και συνέγραψαν αρκετά επιστημονικά 
άρθρα σε περιοδικά της εποχής.5

Βέβαια, η συστηματική έρευνα του φαινομέ-
νου ξεκίνησε στις αρχές του 20ού αιώνα, καθώς 
η ιατρική κοινότητα της εποχής του Mitchell α-
δυνατούσε να συλλάβει την πιθανότητα ένας α-
σθενής να πονά σε μέλος του σώματός του, το 
οποίο είναι ανύπαρκτο. Οι αρχές του «σωματι-
σμούsomaticism» και της «μηχανικής αντικειμενι-
κότηταςmechanical objectivity» υπήρξαν οι κρα-
ταιές θεωρίες της τότε βικτωριανής κοινωνίας 
και η ιατρική σκέψη δομήθηκε γύρω από αυτές,5 
μην αφήνοντας χώρο σε «εναλλακτικές» θεωρίες 
περί πόνου σε μέλη του σώματος μη ορατά από 
τον ιατρό. Συγκεκριμένα, οι τότε ιατροί θεωρού-
σαν την ύπαρξη αντικειμενικών ευρημάτων ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεμελίωση μιας 
διάγνωσης γύρω από μία νοσολογική οντότητα 
(«σωματισμός») και η απλή μαρτυρία του ασθε-
νούς περί πόνου δεν αξιολογείτο, σε αναμονή του 
να φανερώσει το σώμα του ασθενούς την «αλή-
θεια» του, η οποία προκαλείται από την υφιστά-
μενη νοσολογική οντότητα («μηχανική αντικειμε-
νικότητα»). Οι ιδέες αυτές οδηγούσαν τους ασθε-
νείςβετεράνους του πολέμου σε μια κατάσταση 
χρόνιου ανίατου πόνου και τους ιατρούς της 
επο χής του Mitchell W σε έντονα παρεμβατικές 
τεχνικές (π.χ. επανειλημμένοι ακρωτηριασμοί) σε 
αναζήτηση ενός σωματικού αιτίου που προκαλεί 
πόνο.5

Σύμφωνα με τη σημερινή βιβλιογραφία πάνω 
στο θέμα οφείλουμε να διακρίνουμε μεταξύ «πα-
ραισθησιών  phantom limb sensation, PLS» και 
«πόνου στο μέλος φάντασμαphantom limb pain, 
PLP). Οι «παραισθησίες» μπορεί να περιλαμβά-
νουν αίσθημα κίνησης του άκρου, κιναισθητικά 
στοιχεία σχετικά με το μέγεθος, το σχήμα και τη 
θέση του εκλιπόντος άκρου ή αμιγώς αισθητικά 
στοιχεία όπως αφή, πόνο, πίεση, θερμότηταψυ-
χρότητα, κνησμό ή δόνηση. Σε κάθε περίπτωση, 
πρέπει να γίνεται διάκριση του πόνου από τις 
«παραισθησίες», τόσο για λόγους επιδημιολογι-
κής καταγραφής όσο και για τη βέλτιστη θερα-
πευτική προσέγγιση των ασθενών.2,6,7

3. Επίπτωση

Ο «πόνος στο μέλος φάντασμα» είναι μία ιδιαί-
τερα συχνή οντότητα σε ασθενείς που υφίστα-
νται ακρωτηριασμό, με το ποσοστό να ανέρχεται 
σε 50–85% περίπου.8,9 Η επίπτωση του πόνου εί-
ναι ανεξάρτητη από το φύλο και την ηλικία (ενή
λικοι), όπως επίσης από τη θέση και το μέγεθος 
του ακρωτηριασμού.10,11 Επίσης, δεν υφίσταται 
διαφοροποίηση του πόνου σε σχέση με τον μηχα-
νισμό που προκάλεσε τον ακρωτηριασμό (τραυ-
ματικής αιτιολογίας ή χειρουργικός ακρωτηρια-
σμός).12 Μελέτες συνδέουν τον πόνο πριν από 
τον ακρωτηριασμό με αυξημένη ένταση πόνου 
στο «μέλοςφάντασμα».10,11,13

Περίπου στους μισούς ασθενείς, η έναρξη του 
πόνου στο «μέλοςφάντασμα» τοποθετείται χρο-
νικά στο πρώτο 24ωρο μετά τον ακρωτηριασμό, 
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ενώ το 75% των ασθενών αναπτύσσει πόνο μέσα 
στην πρώτη εβδομάδα.14 Ωστόσο, έχει αναφερθεί 
έναρξη του πόνου ακόμα και δεκαετίες μετά τον 
ακρωτηριασμό.15

4. Είδος πόνου

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πόνου δεν εί-
ναι εύκολο να εκτιμηθούν, αφού ενέχεται έντονα 
το στοιχείο της υποκειμενικότητας – κάθε ασθε-
νής αισθάνεται τον πόνο με διαφορετικό τρόπο. 
Συνήθως οι ασθενείς παραπονιούνται για κάψι-
μο, κράμπες, αίσθημα γαργαλητού, αίσθημα ηλε-
κτροσόκ, κνησμό, αίσθημα μαχαιριάς ή αίσθημα 
τρυπήματος με βελόνη2,6 σε σημείο περιφερικά 
του επιπέδου όπου έγινε ο ακρωτηριασμός.10,13 
Κάποιοι ασθενείς παραπονιούνται για συνεχή 
πόνο, αλλά συνήθως ο πόνος έρχεται υπό μορφή 
επεισοδίων, τα οποία μπορεί να διαρκούν μερικά 
δευτερόλεπτα έως και 2 ώρες.4

5. Παθοφυσιολογία του πόνου

Ο «πόνος στο μέλοςφάντασμα» φαίνεται 
να σχετίζεται με «ζώνες πυροδότησης  trigger 
zones», οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές του 
σώματος διακριτές από το κολόβωμα του ακρω-
τηριασμού (π.χ. χείλη, κεφαλή).16 Εφαρμογή ερε-
θισμάτων στις περιοχές αυτές είναι δυνατόν να 
πυροδοτήσει τον πόνο. Μάλιστα, η θεραπεία του 
«πόνου στο μέλοςφάντασμα» με βελονισμό βασί-
ζεται στην ύπαρξη των περιοχών αυτών.17,18

Ως προς την παθοφυσιολογία του φαινομένου 
και την αιτία για την οποία ο ασθενής αισθάνεται 
πόνο σε ένα μέλος του σώματός του που ουσια-
στικά «δεν υπάρχει», έχουν διατυπωθεί διάφορες 
νευροεπιστημονικές θεωρίες. Κάποιες από αυτές 
μελετούν το φαινόμενο ως καθαρά οφειλόμενο 
σε αναδιοργάνωση του φλοιού του εγκεφάλου, 
ενώ άλλες επικεντρώνονται στον ρόλο του πε-
ριφερικού νευρικού συστήματος στην πρόκληση 
του πόνου. Η ισχυρότερη υπόθεση σε ισχύ είναι 
πιθανότατα ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο που 
περιλαμβάνει τόσο το κεντρικό όσο και το περι-
φερικό νευρικό σύστημα, καθώς και ψυχολογι-
κούς παράγοντες, όπως η εικόνα του εαυτού.4,19

Ένα επικρατές μοντέλο είναι αυτό της «αναδι-
οργάνωσης του πρωτοταγούς αισθητικού φλοι-
ού» του εγκεφαλικού ημισφαιρίου που βρίσκεται 
αντιπλεύρως της βλάβης. Ο σωματοαισθητικός 
χάρτης αποτελεί την αισθητική αντιπροσώπευση 
των περιοχών του σώματος στον πρωτεύοντα 
αισθητικό φλοιό (S1). Υπάρχει μία αντιστρόφως 
διατεταγμένη αντιστοίχηση των περιοχών του 
αντίθετου ημιμορίου του σώματος. Η περιοχή 
του φάρυγγα, της γλώσσας και των γνάθων αντι-
προσωπεύεται στο κατώτερο τμήμα της οπίσθι-
ας κεντρικής έλικας. Ακολουθούν προς τα πάνω 
το πρόσωπο, τα δάκτυλα του χεριού, το χέρι, 
ο πήχης, ο βραχίονας, ο κορμός και ο μηρός. Η 
κνήμη και το πόδι αντιπροσωπεύονται στην έσω 
επιφάνεια του ημισφαιρίου, στην οπίσθια μοίρα 
του παράκεντρου λοβίου. Η περιοχή του πρω-
κτού και των έξω γεννητικών οργάνων βρίσκεται 
επίσης στην ίδια περιοχή. Η έκταση του φλοιού 
όπου αντιπροσωπεύεται μια συγκεκριμένη περι-
οχή του σώματος είναι ανάλογη προς τη λειτουρ-
γική σημασία και την ευαισθησία της περιοχής 
παρά προς το μέγεθός της (άκρα χείρα, χείλη 
κ.λπ.). Είναι δεδομένο πως οι περισσότερες ώσεις 
προέρχονται από το αντίθετο ημιμόριο του σώ-
ματος, ωστόσο μερικές ώσεις από την περιοχή 
του στόματος είναι ομόπλευρες και άλλες προερ-
χόμενες από τον φάρυγγα, λάρυγγα και περίνεο, 
καταλήγουν και στα δύο ημισφαίρια. Σύμφωνα με 
το μοντέλο της πλαστικότητας του πρωτεύοντα 
αισθητικού φλοιού (S1), λοιπόν, τα μέρη του σώ-
ματος που «βρίσκονται» κοντά στο εκλιπόν μέλος 
(πρόσωπο, χείλη) εκτείνονται και καταλαμβά-
νουν την περιοχή που καταλάμβανε προηγουμέ-
νως το εκλιπόν μέλος. Έτσι, η αντιπροσώπευση 
του προσώπου και των χειλέων στον πρωτοταγή 
αισθητικό φλοιό των ασθενών με «πόνο σε μέλος
φάντασμα» είναι ασύμμετρη στα δύο ημισφαίρια 
και το ημισφαίριο αντιπλεύρως της βλάβης έχει 
μεγαλύτερη αντιπροσώπευση της περιοχής του 
προσώπου και των χειλέων. Ερεθίσματα στις πε-
ριοχές αυτές (πρόσωπο, χείλη) πυροδοτούν την 
αίσθηση του «πόνου στο μέλοςφάντασμα». Υπέρ 
του μοντέλου αυτού λειτουργεί και το γεγονός ό-
τι παρεμβάσεις που ελαττώνουν το αίσθημα του 
«πόνου στο μέλοςφάντασμα» ελαττώνουν και τη 
διαφορά στην αντιπροσώπευση του προσώπου 
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στον πρωτεύοντα αισθητικό φλοιό μεταξύ των 
δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων.20

Εξίσου επικρατές είναι το μοντέλο της «εμμέ-
νουσας αντιπροσώπευσης» του εκλιπόντος μέ-
λους στον πρωτεύοντα κινητικό φλοιό (Μ1) του 
εγκεφαλικού ημισφαιρίου που βρίσκεται αντι-
πλεύρως της βλάβης. Στον πρωτεύοντα κινη-
τικό φλοιό (Μ1) οι περιοχές του σώματος έχουν 
ανεστραμμένη διάταξη επί της κεντρικής έλικας. 
Αρχίζοντας από κάτω προς τα πάνω, αντιπρο-
σωπεύονται περιοχές για τις κινήσεις της κατά-
ποσης, την κάτω γνάθο, τα χείλη, για τις κινήσεις 
του λάρυγγα, της γλώσσας, των βλεφάρων, των 
φρυδιών κ.λπ. Η επόμενη είναι μια πολύ εκτε-
ταμένη περιοχή για τις κινήσεις των δακτύλων 
του χεριού, ειδικά του αντίχειρα, του καρπού, 
του αγκώνα, του ώμου και του κορμού. Οι μύες 
για την κίνηση των ισχίων, του γόνατος και της 
ποδοκνημικής αντιπροσωπεύονται στα ανώτε-
ρα τμήματα της πρόσθιας κεντρικής έλικας, ενώ 
των δακτύλων του ποδιού, των σφιγκτήρων του 
πρωκτού και της ουροδόχου κύστης, επί της έσω 
επιφάνειας του ημισφαιρίου, στο παράκεντρο 
λοβίο. Η έκταση του φλοιού που είναι υπεύθυνη 
για μια συγκεκριμένη κίνηση είναι ανάλογη προς 
την επιδεξιότητα και τη λεπτότητα στην εκτέλε-
ση της κίνησης και δεν έχει σχέση με τη συνολική 
μάζα των μυών που συμμετέχουν στην κίνηση. 
Δηλαδή περιοχές όπως η άκρα χείρα και η γλώσ-
σα έχουν δυσανάλογα μεγάλη αντιπροσώπευση 
για το μέγεθός τους. Σύμφωνα με το μοντέλο της 
«εμμένουσας αντιπροσώπευσης», λοιπόν, ο εμ-
μένων πόνος σχετίζεται με διατήρηση της αντι-
προσώπευσης του μέλους στον σωματοκινητικό 
χάρτη του πρωτοταγούς κινητικού φλοιού (Μ1) 
του αντίπλευρου εγκεφαλικού ημισφαιρίου. Υπέρ 
του μοντέλου αυτού δρα η παρατήρηση ότι οι 
ασθενείς με μεγαλύτερης έντασης «πόνο στο μέ-
λοςφάντασμα» έχουν καλά διατηρημένη τη δομή 
του εκλιπόντος μέλους στον πρωτεύοντα κινητι-
κό φλοιό και η περιοχή αυτή ενεργοποιείται στη 
διάρκεια «κινήσεων του μέλουςφάντασμα» (κινη-
τική παραισθησία, PLS).21

Μολονότι και τα δύο μοντέλα παρέχουν μία 
ερμηνεία για τον «πόνο στο μέλοςφάντασμα», 
κανένα από τα δύο δεν έχει καταφέρει από μόνο 
του να ερμηνεύσει επαρκώς την αναδιοργάνω-

ση του εγκεφαλικού φλοιού και τη σχέση της με 
τον «πόνο στο μέλοςφάντασμα». Επίσης, κανένα 
από τα δύο μοντέλα δεν ερμηνεύει επαρκώς τη 
σχέση μεταξύ «κινήσεων στο μέλοςφάντασμα» 
(PLS) και «πόνου στο μέλοςφάντασμα» (PLP). 
Τέλος, τα δύο μοντέλα αποτυγχάνουν να ερμη-
νεύσουν το γεγονός ότι οι νεότερες θεραπείες 
του «πόνου στο μέλοςφάντασμα» στοχεύουν 
στην ενίσχυση της αντιπροσώπευσης αυτού στον 
φλοιό του αντίπλευρου ημισφαιρίου του εγκεφά-
λου των ασθενών. Ως συνέπεια αυτού, νεότερες 
θεωρίες προσανατολίζονται στη συνύπαρξη των 
δύο μοντέλων.22,23

Τα μοντέλα που εμπλέκουν το περιφερικό νευ-
ρικό σύστημα βασίζονται στην παρατήρηση ότι 
οι ακρωτηριασμένοι ασθενείς με πόνο στο κολό-
βωμα του άκρου έχουν πιο συχνά «πόνο στο μέ-
λοςφάντασμα».7 Πράγματι, στα σημεία του κο-
λοβώματος σχηματίζονται νευρινώματα, δηλαδή 
αθροίσεις νευρικών κυττάρων, τα οποία παρου-
σιάζουν απρόβλεπτη δραστηριότητα στην εφαρ-
μογή διαφόρων μηχανικών ή χημικών ερεθισμά-
των.14 Επίσης, ο «πόνος στο μέλοςφάντασμα» 
ελαττώνεται με τη διαχείριση του πόνου (π.χ. το-
πική αναισθησία) στο κολόβωμα του ακρωτηρια-
σμού.24 Βέβαια, ενάντια στην καθολική ισχύ του 
μοντέλου αυτού είναι η παρατήρηση ότι ασθενείς 
με φωκομελία επίσης βιώνουν «πόνο στο μέλος
φάντασμα».19

Δύο τελευταία θεωρητικά μοντέλα που εξηγούν 
την ανάπτυξη «πόνου στο μέλοςφάντασμα» εί-
ναι αυτό της «νευροϋπογραφήςneurosignature» 
και αυτό της «ιδιοδεκτικής μνήμης proprioceptive 
memory». Σύμφωνα με το πρώτο μοντέλο, τα 
πρότυπα δραστηριότητας, που δημιουργούνται 
μέσα στον εγκέφαλο, ενημερώνονται διαρκώς 
σύμφωνα με την αντίληψη του σώματος και του 
εαυτού μας. Ο «πόνος στο μέλοςφάντασμα» 
προκαλείται λόγω του αποκλεισμού εισερχομέ-
νων μηνυμάτων (inputs) από το εκλιπόν μέλος 
και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας ανώ-
μαλης «νευροϋπογραφής». Μολονότι το μοντέλο 
αυτό πετυχαίνει να εξηγήσει την επίδραση του 
«πόνου στο μέλοςφάντασμα», αποτυγχάνει στην 
εξήγηση των κινητικών παραισθήσεων σε αυτό 
(PLS). Το δεύτερο μοντέλο έχει στη βάση του την 
ιδιοδεκτικότητα, δηλαδή την ικανότητα του εγκε-
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φάλου να αντιλαμβάνεται ανά πάσα στιγμή τη 
θέση των μελών στον χώρο. Η «ιδιοδεκτική μνή-
μη» αναφέρεται σε μνήμες που διατηρεί ο εγκέ-
φαλος σχετικά με τη θέση των μελών στον χώρο. 
Το μοντέλο υποθέτει ότι η «ιδιοδεκτική μνήμη» 
του εγκεφάλου διατηρείται ακόμα και μετά τον 
ακρωτηριασμό, με αποτέλεσμα τα πρότυπα δρα-
στηριότητας που αφορούν στην κινητικότητα και 
στη λειτουργικότητα του «μέλουςφάντασμα» να 
παραμένουν ακέραια.19

Σε κάθε περίπτωση, η απόλυτη ισχύς κάποιου 
από τα ανωτέρω μοντέλα δεν είναι καθολική και 
δεν υπάρχουν πειραματικά δεδομένα που να κα-
τοχυρώνουν κάποιο από αυτά έναντι των άλλων. 
Η πιθανότερη θεωρία είναι η συνύπαρξη μηχα-
νισμών που εντάσσονται σε όλα τα μοντέλα και 
η επικράτηση κάποιου εξ αυτών εξατομικεύεται 
ανάλογα με τον ασθενή και το είδος του ακρωτη-
ριασμού.19

6.  Επίδραση στην ποιότητα ζωής 
των ασθενών

Ανεξαρτήτως του μηχανισμού ανάπτυξης του 
πόνου στο «μέλοςφάντασμα», οι επιδράσεις του 
χρόνιου πόνου στον ψυχισμό και στην καθημερι-
νότητα των ασθενών είναι δεδομένες. Οι ασθε-
νείς με χρόνιο πόνο αναπτύσσουν διαφορετική 
αντιμετώπιση σε ερεθίσματα που προκαλούν οξύ 
πόνο25 και, ως εκ τούτου, τροποποιούν την κα-
θημερινότητά τους με στόχο την αποφυγή δρα-
στηριοτήτων που επιδεινώνουν τον πόνο. Η α-
νάπτυξη άγχους σχετικά με τις δραστηριότητες 
αυτές είναι δυνατόν να κλιμακωθεί σε αγχώδη δι-
αταραχή, διαταραχές ύπνου και τελικά κατάθλι-
ψη, εισάγοντας τους ασθενείς σε «φαύλο κύκλο» 
και περαιτέρω επιβαρύνοντας την αίσθηση πό-
νου στο «μέλοςφάντασμα».26 Μελέτες για τους 
μηχανισμούς ανάπτυξης των ψυχικών νόσων σε 
ασθενείς με χρόνιο πόνο τονίζουν τον ρόλο κε-
ντρικών και συμπεριφορικών μηχανισμών σε σχέ-
ση με περιφερικά ερεθίσματα οξέως πόνου, και 
ακριβώς εδώ βρίσκουν εφαρμογή μέθοδοι που 
χρησιμοποιούν την επίδραση του φαινομένου 
placebo σε ασθενείς με χρόνιο πόνο.27

Σε δείκτες δημόσιας υγείας, οι ασθενείς με χρό-
νιο πόνο αναφέρουν χειρότερο επίπεδο υγείας, 

ελαττωμένη λειτουργικότητα σε δραστηριότητες 
της καθημερινής ζωής και ευαλωτότητα σε ασθέ-
νειες, άρα αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότη-
τα.28–29 Τέλος, οι ασθενείς με χρόνιο πόνο χρησι-
μοποιούν συχνότερα τις υπηρεσίες υγείας, και 
μάλιστα για θέματα ήσσονος σημασίας.30

7. Θεραπευτική αντιμετώπιση

Όσον αφορά στη θεραπεία της οντότητας 
«πόνος σε μέλοςφάντασμα» η βιβλιογραφία πε-
ριγράφει διάφορες τεχνικές τόσο φαρμακευτικές 
όσο και μη. Οι επιλογές θεραπείας περιλαμβά-
νουν:

–  Τα οπιοειδή αναλγητικά (πεθιδίνη, μορφίνη, με-
θαδόνη, υδρομορφόνη, φεντανύλη)25,26

–  Αντιεπιληπτικά φάρμακα (γκαμπαπεντίνη, καρ-
βαμαζεπίνη)27,28

–  Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (αμιτριπτυλλίνη, 
νορτριπτυλλίνη, ντεσιπραμίνη)29,30

–  Άλλα αντικαταθλιπτικά (π.χ. μιρταζαπίνη)31

–  Άλλα χρησιμοποιούμενα φάρμακα (καλσιτονί-
νη,32 τραμαδόλη,33 κεταμίνη34 κ.ά.)

–  Φάρμακα εκτός ενδείξεων (πρεγκαμπαλίνη,35 
μεμαντίνη36 κ.ά.).

Άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις περιλαμ-
βάνουν τη διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερ-
ση (transcutaneous electrical nerve stimulation  
TENS),37,38 την εν τω βάθει νευρική διέγερση του 
εγκεφάλου39 και του νωτιαίου μυελού,40 τον α-
ποκλεισμό νεύρου (neuroablation),41 ψυχολογικές 
παρεμβάσεις42 και βελονισμό.17,18

Παρά την τεράστια ποικιλία θεραπευτικών 
προσεγγίσεων, μία παραδοσιακή και εξαιρετικά 
φθηνή μέθοδος έχει πάρει το προβάδισμα στη 
διαχείριση του «πόνου σε μέλοςφάντασμα». 
Πρόκειται για τη θεραπεία με καθρέφτη (mirror 
therapy).43 Σε αυτή, ένας καθρέφτης τοποθε-
τείται ανάμεσα στα άνω ή στα κάτω άκρα του 
ασθενούς (ανάλογα με το μέλος που έχει ακρω-
τηριαστεί). Ο ασθενής παρατηρεί το είδωλο του 
«φυσιολογικού» μέλους στον καθρέφτη και ταυ-
τόχρονα προσπαθεί να εκτελέσει κινήσεις με το 
εκλιπόν μέλος. Με τη μέθοδο αυτή οι ασθενείς 
εμφανίζουν σημαντική ελάττωση του πόνου (το 
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60% αναφέρει ότι απαλλάσσεται από τον πόνο), 
ακόμα και μετά από μία μόνο συνεδρία4!

8. Συμπεράσματα

Η μυστηριώδης νόσος του «πόνου στο μέλος
φάντασμα» απασχολεί την ανθρωπότητα από 
τον 16ο αιώνα και συνεχίζει να αποτελεί πεδίο 
εντατικής μελέτης, τόσο για την ίδια τη φύση 
της (αναφερόμενος πόνος σε ένα μέλος του σώ-
ματος που ουσιαστικά δεν υπάρχει) όσο και για 
τους περίπλοκους μηχανισμούς που την προκα-
λούν. Μέχρι στιγμής δεν έχει διατυπωθεί κάποια 

θεωρία που να εξηγεί επακριβώς την περιπλο-
κότητα αυτής της καθόλου σπάνιας νόσου που 
εμφανίζεται σε περίπου 2 στους 3 ανθρώπους 
που έχουν υποστεί ακρωτηριασμό άκρου, ενώ οι 
θεραπευτικές προσεγγίσεις ποικίλλουν και συχνά 
εξατομικεύονται προς όφελος του ασθενούς. Με 
βεβαιότητα μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι α-
παιτείται περισσότερη έρευνα για να διαλευκαν-
θούν οι παθοφυσιολογικοί και μοριακοί μηχανι-
σμοί που συντελούν στην ανάπτυξη του «πόνου 
στο μέλοςφάντασμα», ώστε να ανοίξει ο δρόμος 
για στοχευμένες θεραπείες.
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ΣΚΟΠΟΣ Αρκετή συζήτηση γίνεται στην Ελλάδα 
για τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας (ΠΦΥ) και για τις πολιτικές υγείας που 
θα πρέπει να ακολουθηθούν. Σκοπός του άρθρου 
αυτού είναι να παρουσιάσει την πληροφορία και 
γνώση που έχει αποκτηθεί από τις ερευνητικές 
και αναπτυξιακές δραστηριότητες της Κλινικής 
Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής (ΚΚΟΙ) 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και να εντοπίσει εκείνες τις «περιοχές» που θα 
μπορούσαν να ενσωματωθούν στην εκπαίδευση, 
στην έρευνα αλλά και στην πολιτική υγείας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Οι πηγές που χρησιμοποιή
θηκαν για την ανάγκη του άρθρου αυτού ήταν τα 
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AIM There is much debate in Greece about 
Primary Health Care (PHC) and the health poli
cies that should accompany them in a period of 
political, economic and social challenges. The 
aim of this article is to briefly present the informa
tion and knowledge gained from the research and 
development activities of the CSFM and identify 
those areas addressing the development of edu
cational tools and tools that will potentially inte
grated into undergraduate education as well as in 
training programs for general practitioners.
MATERIAL-METHOD All the collaborative and 
funded research projects, the training programs 
and the PhD studies that implemented at the 
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1. Εισαγωγή

Στη χώρα μας ένας νέος νόμος για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) βρίσκεται 
σε εφαρμογή,1 ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ) πρόσφατα, 40 χρόνια μετά τη δι-
ακήρυξη της AlmaAta, διατύπωσε εκ νέου τον 
ορισμό και το καινούργιο όραμα της ΠΦΥ,2,3 δε-
σμευόμενος να κάνει εκείνες τις πολιτικές επι-
λογές σε όλους τους τομείς και να οικοδομήσει 
ένα υποστηριζόμενο σύστημα ΠΦΥ, που θα δίνει 
προτεραιότητα στις βασικές λειτουργίες της δη-
μόσιας υγείας (ΔΥ). Όμως παρά τις σημαντικές 
αυτές εξελίξεις και παρά τις συχνές αναφορές 
στην αναγκαιότητα ανάπτυξης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, για την ανάπτυξη του ανθρώ-
πινου δυναμικού που θα αναλάβει την υλοποίη-

ση του καινούργιου οράματος και παρά τα και-
νούργια θεσμικά πλαίσια αλλά και τα ευρήματα 
ευρωπαϊκών συνεργατικών προγραμμάτων, λίγα 
έχουν προταθεί και γραφεί για τα εκπαιδευτικά 
μέσα, προγράμματα και αναπτυξιακά εργαλεία 
που απαιτούνται για την επίτευξη αυτής της νέ-
ας προοπτικής. 

Στην Κρήτη και στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου της λειτουργεί από την ίδρυ-
σή της, η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής 
Ιατρικής (ΚΚΟΙ) με σαφή προσανατολισμό των 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών της δραστηριο-
τήτων στην ΠΦΥ. Οι πρώτες ερευνητικές προ-
σπάθειες της πανεπιστημιακής αυτής δομής με-
τεγγράφηκαν σε μία πρόταση ανάπτυξης του 
ελληνικού κέντρου υγείας,4 αλλά και μιας μεθοδο-

συνεργατικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά προ
γράμματα που υλοποιήθηκαν από την ΚΚΟΙ, οι 
διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν και 
οι κλίμακες και τα εργαλεία που σταθμίστηκαν 
και εφαρμόσθηκαν από το 2000 μέχρι σήμερα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παρουσιάζονται αναλυτικά 
τα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά 
προγράμματα, οι βάσεις δεδομένων, καθώς και 
οι κλίμακες και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν 
στο πλαίσιο όλων των παραπάνω δραστηριοτή
των της ΚΚΟΙ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι βάσεις δεδομένων ό
σο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα 
εργαλεία που παρουσιάστηκαν αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην προπτυχιακή και συνεχιζό
μενη ιατρική εκπαίδευση, στην έρευνα για την 
ΠΦΥ, καθώς και στον σχεδιασμό των υπηρε
σιών υγείας. Ακόμη αναμένεται να συμβάλουν 
στη συζήτηση για τη δια σύνδεση της δημόσιας 
υγείας με την ΠΦΥ. 

Medical Faculty since 2000 were reviewed and 
relevant information has been extracted. 
RESULTS There are detailed educational, research 
and development programs, databases, instruments 
and tools identified through the thorough search of 
the information, deliverables, reports and outcomes 
of CSFM collaborative programs.
CONCLUSIONS The databases, as well as the 
training programs and tools developed by CSFM 
programs, are expected to contribute to undergrad
uate and continuing medical education, PHC re
search and health service planning. They are also 
expected to contribute to the debate on public 
health linkage with the PHC.

Key words Primary Heath Care, health care services, 
quality, research, development, programmes.

Λέξεις ευρετηρίου Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 
υπηρεσίες υγείας, ποιότητα, ερευνητικά, αναπτυξια
κά, προγράμματα.
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λογίας εκτίμησης των αναγκών υγείας του πλη-
θυσμού στην ΠΦΥ.5 Η πρόταση αυτή βασίστηκε 
στην εμπειρία του Κέντρου Υγείας Σπηλίου και 
στη συνεργασία που ανέπτυξε με την ΚΚΟΙ. Στη 
διαμόρφωση της πρότασης αυτής σημαντικό ρό-
λο είχε ο Διευθυντής ΕΣΥ Αντώνης Κούτης που 
μας έφυγε πρόωρα και στον οποίο είναι αφιε-
ρωμένη αυτή η εργασία. Γι’ αυτόν τον λόγο επι
λέχθηκε ως τρόπος συγγραφής η απέριττη απο-
τύπωση της πληροφορίας, δίνοντας έμφαση στη 
δυνητική χρηστική αξία του περιεχομένου.

Σε ποιον βαθμό όμως η αποκτηθείσα, από την 
έρευνα και την αναπτυξιακή διαδρομή της ΚΚΟΙ, 
γνώση και εμπειρία θα μπορούσε να μεταγραφεί 
σε μία νέα πρόταση λειτουργίας για τις καινούρ-
γιες δομές της ΠΦΥ και συγκεκριμένα για αυτές 
που ο νομοθέτης ονομάζει Τοπικές Μονάδες 
Υγείας (ΤΟΜΥ). Αυτό είναι το ερώτημα που λει-
τούργησε ως έναυσμα για τη συγγραφή του άρ-
θρου αυτού. Φυσικά το πολύ φιλόδοξο αυτό ε-
ρώτημα στην απάντησή του χρειάζεται όχι μόνο 
χρόνο και επιπρόσθετη γνώση, αλλά και μια ευ-
ρεία διεπιστημονική και διεπαγγελματική ομάδα. 
Δεν θα μπορούσε να απαντηθεί στο πλαίσιο μιας 
αναπτυξιακής εργασίας, που το πρώτο της ολο-
κληρωμένο χειρόγραφο υποβλήθηκε στο πλαί-
σιο προκήρυξης υποβολής ερευνητικών εργα-
σιών του 18ου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και 
τις Υπηρεσίες Υγείας (Αθήνα, 11–13 Δεκεμβρίου 
2018). Έτσι το περιεχόμενο αυτού του άρθρου ε-
στίασε στο τι μπορεί να μεταγραφεί σε πρακτική, 
εκπαιδευτική (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα από τις Σχολές Επιστημών Υγείας 
ή στη διάρκεια της ειδίκευσης στη γενική ιατρική), 
κλινική (στις υπηρεσίες ΠΦΥ) ή επιχειρησιακή 
στον χώρο της διοίκησης (σχεδιασμού, οργάνω-
σης και εφαρμογής) προγραμμάτων και υπηρεσι-
ών στην ΠΦΥ. 

Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι η αναζήτηση 
της γνώσης και της εμπειρίας που αποκτήθηκε 
από ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμμα-
τα της ΚΚΟΙ που εφαρμόσθηκαν στην ΠΦΥ και 
η σύνθεσή τους σε εργαλεία, μέσα και προτάσεις 
για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κλινικής 
πρακτικής στην κοινότητα. 

2. Υλικό και μέθοδος
2.1.  Πηγές από τις οποίες αναζητήθηκε 

η πληροφορία

Για την αναζήτηση της σχετικής με την εκπαίδευση 
στη γενική ιατρική και στην ΠΦΥ πληροφορίας αναζη-
τήθηκαν οι κάτωθι πηγές:

•  Δημοσιευμένα εργαλεία της ΚΚΟΙ

•  Εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύχθηκαν, 
καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες 

•   Διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν

•  Συνεργατικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν.

Συγκεκριμένα ανασκοπήθηκαν όλες οι παραπάνω 
πηγές από το 2000 μέχρι σήμερα και έγινε ανάγνωση:

α.  Όλων των διαθέσιμων στη βιβλιογραφία ελληνικών 
και ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων.

β.  Όλων των αναφορών για εκπαιδευτικά και ερευνη-
τικά προγράμματα που αναλήφθηκαν.

γ.  Των διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρω-
θεί.

δ.  Των παραδοτέων από τα ερευνητικά συνεργατικά 
ελληνικά και διεθνή προγράμματα.

2.2.  Είδος πληροφορίας που αναζητήθηκε, 
εξαγωγή και σύνθεσή της 

Αναζητήθηκε κυρίως πληροφορία που ήταν σχετική 
με:

α.  Εκπαιδευτικά μέσα και εργαλεία και συγκεκριμένα 
σύνδεσμοι με εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονικό υλικό 
(βίντεο, βιβλία και εγχειρίδια).

β.  Μέσα και εργαλεία για την υποστήριξη της λήψης 
κλινικής απόφασης (βάσεις δεδομένων καθώς και 
ερωτηματολόγια διατιθέμενα σε συνδέσμους και 
πλατφόρμες).

Η σύνθεση αυτών που αναζητήθηκαν και εντοπί-
στηκαν έγινε σε πίνακες και πλαίσια και συγκεκριμένα 
περιλάμβανε:

α.  Πίνακες με συνδέσμους με εκπαιδευτικό υλικό.

β.  Πίνακες με συνδέσμους για εργαλεία καθημερινής 
πρακτικής, διαγνωστικά, με εκτίμηση διαχείρισης 
κινδύνου.

γ.  Πίνακες με συνδέσμους και βάσεις δεδομένων υγείας 
του πληθυσμού.

3. Αποτελέσματα

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα εκπαιδευ-
τικά μέσα και εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο 
πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων της 
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Πίνακας 1. Εκπαιδευτικά μέσα και εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο συνεργατικών ερευνητικών προγραμμάτων της ΚΚΟΙ (για φοιτητές ιατρικής και 
επαγγελματίες στην ΠΦΥ)

Τίτλος προγράμματος Περιεχόμενο Σχετικοί σύνδεσμοι 

FRESH AIR – “Free Respiratory Evaluation 
and Smokeexposure reduction by primary 
Health cAre Integrated gRoups”

Ιστοσελίδα: 
http://www.theipcrg.org/freshair/

Εργαλεία αύξησης ενημέρωσης κοινού και επαγγελματιών υγείας για τις 
συνέπειες του καπνού από τσιγάρο και καύση βιομάζας (αφίσες, παρου-
σιάσεις, φυλλάδιο)

Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης στον έλεγχο πνευμονικής λειτουργίας 

Τηλεφωνική εφαρμογή ελέγχου πνευμονικής λειτουργίας

Μοντέλο εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας στην παροχή στήριξης για τη 
διακοπή του καπνίσματος (Very Brief Advice on Smoking)

Πνευμονική Αποκατάσταση (εκπαιδευτικά εργαλεία για ασθενείς και επαγ-
γελματίες υγείας και πρόγραμμα άσκησης και εκπαίδευσης 6 εβδομάδων 
για ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα)

https://www.theipcrg.org/freshair/
resourcespublications

(δημόσια πλατφόρμα διάχυσης 
θα είναι σύντομα διαθέσιμη)

Κέντρο Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης (ΚΚΚ)

Ιστοσελίδα:  
http://www.crc.uoc.gr 

Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα καταγραφής (βασισμένο στο CANREG5) 
το οποίο λειτουργεί διαδικτυακά εξ αποστάσεως αλλά και τοπικά χωρίς 
σύνδεση στο διαδίκτυο (δυνατότητα χρήσης από ιατρούς, επαγγελματίες 
υγείας και εκπαιδευμένους καταγραφείς)

Προσαρμογή του συστήματος καταγραφής CANREG5 στα ελληνικά δεδο-
μένα και εμπλουτισμός του με επιπρόσθετες παραμέτρους (δυνατότητα 
χρήσης από ιατρούς, επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευμένους καταγρα-
φείς)

Αλγόριθμος υπολογισμού εξατομικευμένου κινδύνου ασθενούς ή άλλου επι-
σκέπτη σε δομές υγείας (δυνατότητα χρήσης από ογκολόγους, γενικούς 
ιατρούς κ.λπ.)

www.crc.uoc.gr 
(θα αναρτηθούν άμεσα)

Επικοινωνία για αιτήματα: 
cancer.registry.crete@gmail.com,

spdimi11@gmail.com

TITAN Greece & Cyprus –“Primary Care 
Tobacco Treatment Training Network in 
Greece and Cyprus”

Ιστοσελίδα: 
http://titangc.uoc.gr

Έρευνα καπνίσματος

Συμβουλευτική φόρμα

Εγχειρίδιο διακοπής καπνίσματος

Φυλλάδιο διαθέσιμης φαρμακοθεραπείας για τα ιατρεία των Γενικών Ιατρών

Πίνακας ενδεικτικών τιμών φαρμακοθεραπείας για τα ιατρεία των Γενικών 
Ιατρών

Αντενδείξεις, οδηγίες & πιθανές παρενέργειες φαρμακοθεραπείας

http://titangc.uoc.gr/tools.html

(αναρτημένα)

ΕΣΠΑ ΘΑΛΗΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης  Διε πι
στημονικό δίκτυο μελέτης νόσου Alzheimer 
και συναφών διαταραχών

Εφαρμογή του εργαλείου Mini Mental State Examination (MMSE)  για ανίχνευ-
ση πιθανών γνωσιακών διαταραχών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Εφαρμογή του εργαλείου General Practitioner’s Assessment of Cognition 
(GPCoG) για ανίχνευση πιθανών γνωσιακών διαταραχών στην Πρωτο
βάθμια Φροντίδα Υγείας

Εφαρμογή του εργαλείου Test Your Memory (TYM) για ανίχνευση πιθανών 
γνωσιακών διαταραχών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

EURHUMAN – “EUropean Refugees  HUman 
Movement and Advisory Network”

Ιστοσελίδα:  
http://eurhuman.uoc.gr/  

«Εργαλείο Αξιολόγησης για τη Βελτιστοποίηση της Φροντίδας Υγείας 
Μεταναστών» (ATOMiC) με πρακτικές οδηγίες για τη βελτίωση των υπη-
ρεσιών φροντίδας υγείας για τις ευπαθείς αυτές ομάδες

Ολοκληρωμένο πρωτόκολλο για την ταχεία αξιολόγηση της ψυχικής υγείας 
των μεταναστών και των προσφύγων

Online εκπαιδευτικό υλικό για το προσωπικό ΠΦΥ ώστε να παρέχουν ολι-
στική, συμπονετική, ολοκληρωμένη και επικεντρωμένη στο άτομο υπηρε-
σία σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού

Κατευθυντήριες γραμμές, πρωτόκολλα/συστάσεις, εργαλεία και εκπαιδευ-
τικό υλικό για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας

http://eurhuman.uoc.gr/

https://www.you-
tube.com/channel/
UCvl3kOrEidGv2XA4zAUs01Q

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/30499386

https://jcompassionatehc.biomed-
central.com/articles/10.1186/
s4063901800457

(Συνεχίζεται)
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EUWISE  "Selfcare Support for People with 
Long Term Conditions, Diabetes and Heart 
Disease: A Whole System Approach"

Ιστοσελίδα:  
https://cordis.europa.eu/project/
rcn/101808_en.html 

Εργαλείο παρέμβασης/διαδικτύου “EUGENIE” για την ευαισθητοποίηση 
των κοινωνικών δικτύων. Το “EUGENIE” συνέβαλε στην ανάπτυξη ικα-
νοτήτων, αφήνοντας εκπαιδευμένο προσωπικό, εργαλεία και πόρους για 
κατάλληλη χρήση και υλοποιήσεις στο τοπικό περιβάλλον

https://www.clahrcprojects.co.uk/
impact/projects/genieonline
socialnetworktoolgenerate
engagementselfmanagement
support

Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών 
Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο 
συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υ-
γείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ιστοσελίδα:  
http://www.greekphcguidelines.gr

13 Κατευθυντήριες Οδηγίες Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συ-
χνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας

http://www.greekphcguidelines.gr/ 
(αναρτημένα)

"Assessing The OverTheCounter Medications 
In Primary Care And Translating The 
Theory Of Planned Behaviour (TPB) Into 
Interventions – (OTCSOCIOMED)» (ΕΕ ΠΠ7 
αριθ. 22365406/05/08)

Ιστοσελίδα: 
http://www.otcsociomed.uoc.gr/joomla/

Εφαρμογή της TPB για την εκτίμηση των παραγόντων που επηρεάζουν 
τις πεποιθήσεις και τη στάση των Γενικών Ιατρών, των φαρμακοποιών 
και των ασθενών σε ό,τι αφορά στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα 
(ΜΗΣΥΦΑ)

Σύσταση ορθών πρακτικών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο  που απευ
θύνονται σε επαγγελματίες υγείας αλλά και στους έχοντες την ευθύνη 
χάραξης πολιτικών

Αξιολόγηση της απόδοσης και της ποιότητας 
των υπηρεσιών υγείας των Κέντρων Υγείας 
στην Ελλάδα

Εργαλειοθήκη μέτρησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών των Κέντρων Υγείας

RESTORE

REsearch into implementation STrategies to 
support patients of different ORigins and lan-
guage background in a variety of European 
primary care settings

http://www.fp7restore.eu

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διευκόλυνση της γλωσσικής επικοινωνίας με-
ταξύ μεταναστών και επαγγελματιών ΠΦΥ. Το “RESTORE” συνέβαλε στην 
επιλογή, την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση εργαλείων (κατευθυντή-
ριων οδηγιών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων) κατάλληλων για την ΠΦΥ 
από τον ευρωπαϊκό χώρο

http://www.fp7restore.eu/
index. php/en/aboutrestore/
relevantgtis

Πίνακας 1. Εκπαιδευτικά μέσα και εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο συνεργατικών ερευνητικών προγραμμάτων της ΚΚΟΙ (για φοιτητές ιατρικής και 
επαγγελματίες στην ΠΦΥ) (Συνέχεια)

Τίτλος προγράμματος Περιεχόμενο Σχετικοί σύνδεσμοι 

ΚΚΟΙ. Αυτά προορίζονται για εκπαιδευτική χρή-
ση είτε από φοιτητές ιατρικής ή και από επαγ-
γελματίες στην ΠΦΥ. Περιλαμβάνονται μέσα 
και εργαλεία για την αυτοφροντίδα των χρό-
νιων νοσημάτων με έμφαση στον σακχαρώδη 
διαβήτη (EUWISE),6,7 στα χρόνια αναπνευστι-
κά νοσήματα (FRESH AIR),8–10 στην άνοια (ΕΣΠΑ 
ΘΑΛΗΣ),11–13 και στην εξάρτηση από το κάπνι-
σμα.10,14,15 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχεί-
ριση των κοινών νοσημάτων στην ΠΦΥ (http://
www.greekphcguidelines.gr/), την αντιμετώπιση 
των συχνών προβλημάτων των προσφύγων είτε 
αυτών που αφορούν σε προβλήματα στη γλωσ-
σική επικοινωνία16–26 ή κατά την ώρα της άφιξής 

τους (EURHUMAN),27–30 καθώς και ζητήματα πε-
ρί ορθής συνταγογράφησης, συμπεριφοράς των 
γενικών ιατρών αλλά και των αρνητικών συνεπει-
ών της μη λελογισμένης συνταγογράφησης, τόσο 
στον ίδιο τον ασθενή όσο και στο σύστημα υγείας 
(OTC SOCIOMED),31–34 επίσης περιλαμβάνονται 
στον πίνακα 1. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα της 
ΚΚΟΙ συμπεριλήφθηκε και η μελέτη της επιλεγμέ-
νης και εξατομικευμένης διαλογής για την πρόλη-
ψη της καρδιαγγειακής νόσου (SPIMEU).35,36 Στη 
διάθεση των φοιτητών και ερευνητών περιλαμ-
βάνονται και ορισμένες καινοτόμες μεθοδολογί-
ες συμμετοχικής μάθησης και δράσης, οι οποίες 
δοκιμάστηκαν με επιτυχία από την ΚΚΟΙ σε πλη-
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θυσμιακές ομάδες μικτού μορφωτικού επιπέδου, 
προέλευσης και περιβάλλοντος ΠΦΥ, με στόχο 
τη βελτίωση της κλινικής επαφής και επικοινω-
νίας ανάμεσα σε μετανάστες και επαγγελματίες 
υγείας της ΠΦΥ (RESTORE).20,21,23,25,26 Τέλος στον 
ίδιο πίνακα περιλαμβάνεται πληροφορία επί-
σης για χρήση από φοιτητές και επαγγελματίες 
υγείας που αφορά στο Αρχείο Καταγραφής του 
Καρκίνου Κρήτης37,38 και την αξιολόγηση της από-
δοσης και της ποιότητας των υπηρεσιών ΠΦΥ.39

Τα ερευνητικά προγράμματα και σχετικοί ιστό-
τοποι για δυνητική χρήση από φορείς διακυβέρ-
νησης υγείας και σχεδιαστές υπηρεσιών υγείας 
παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται επιλεγμένες βά-
σεις δεδομένων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων της ΚΚΟΙ και προορίζονται 
για χρήση από ερευνητές και μεταδιδακτορικούς ε-
ρευνητές. Εδώ η χρήση τους είναι σχεδόν αποκλει-
στικά από ερευνητές και οι υφιστάμενες βάσεις 
δεδομένων για Καρκίνο (Αρχείο Καταγραφής),37,38 
αναπνευστικά νοσήματα (FRESH AIR)7–10 και άνοια 
(ΕΣΠΑ ΘΑΛΗΣ)11–13 θα μπορούσαν να χρησιμοποι-
ηθούν για τον προοπτικό σχεδιασμό ερευνητικών 
προγραμμάτων. Στον πίνακα αυτόν περιλαμβά-
νονται και βάσεις δεδομένων (ΕΣΠΑ λειτουργική 
διασύνδεση),40 (OTC SΟCIOMED)31–34 που θα μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν για έρευνα στις υπη-
ρεσίες υγείας.

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται κλίμακες και ερ-
γαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο διδακτο-
ρικών διατριβών ή μεταπτυχιακών εργασιών που 
εκπονήθηκαν στην ΚΚΟΙ και προορίζονται για 
χρήση από κλινικούς επαγγελματίες υγείας, φοι-
τητές επιστημών υγείας και μεταδιδακτορικούς. 
Εδώ παρουσιάζονται μια πλειάδα εργαλείων που 
θα μπορούσαν να συμβάλουν τόσο στην εκπαί-
δευση των επαγγελματιών ΠΦΥ όσο και στην 
έρευνα στην ΠΦΥ και ΔΥ. Αυτά κατατάχθηκαν 
εμπειρικά στις κατηγορίες της εκτίμησης κατα-
στάσεων και προβλημάτων υγείας,12,13,41–50 εκτί-
μηση γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών, ερω-
τηματολόγια για την οικογένεια,51,52 τις υπηρεσίες 
υγείας και την ποιότητα ζωής.53–56

4. Συζήτηση

4.1. Κύρια ευρήματα και συζήτησή τους

Η συστηματική αυτή αναζήτηση του ερευνη-
τικού και αναπτυξιακού έργου της ΚΚΟΙ διενερ-
γήθηκε για να εντοπίσει εργαλεία και μέσα που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην 
εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών ιατρι-
κής όσο και των ειδικευομένων γενικής ιατρικής/
ειδικευμένων, αλλά και άλλων επαγγελματιών υ-
γείας όσο και στη διοίκηση και διακυβέρνηση των 
υπηρεσιών ΠΦΥ. 

Η εκπαίδευση των επαγγελματιών στην ΠΦΥ 
αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα για την 
αποτελεσματική ανάπτυξη των υπηρεσιών ΠΦΥ 
και έχει δειχθεί ως υψηλής σημασίας και σε χώρες 
με ανάλογες εμπειρίες όπως η Ελλάδα47 και ανα-
δεικνύεται ως επείγουσα ανάγκη για την επιτυχία 
της σημερινής μεταρρύθμισης που επιχειρείται 
στην ΠΦΥ.1 Αρκετά εργαλεία που αναπτύχθηκαν 
από τα προγράμματα FRESH AIR, TITAN, EUWISE, 
SPIMEU, OTCSOCIOMED προσφέρουν σήμερα 
δυνατότητες στους επαγγελματίες υγείας στην 
ΠΦΥ για την ολιστική προσέγγιση της καρδιαγ-
γειακής νόσου,57 των χρόνιων νοσημάτων του α-
ναπνευστικού συστήματος,8,9 καθώς και την ανα-
μόρφωση των συνταγογραφικών προτύπων.31–34

Το πληθυσμιακό αρχείο Καταγραφής Καρκίνου 
Κρήτης (ΚΚΚ) αποτελεί το μοναδικό εν λειτουργία 
αρχείο στη χώρα μας και έχει αναπτύξει εργαλεία 
και μεθοδολογίες τόσο για την επιδημιολογική α-
νάλυση και παρακολούθηση του φορτίου της νό-
σου όσο και για εκπαιδευτικούς αναπτυξιακούς 
σκοπούς. Έχει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύ-
στημα καταγραφής (βασισμένο στο CANREG5) 
το οποίο λειτουργεί διαδικτυακά εξ αποστάσεως 
αλλά και τοπικά χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο 
(δυνατότητα χρήσης από ιατρούς, επαγγελματί-
ες υγείας και εκπαιδευμένους καταγραφείς).37,38 
Παράλληλα έχει αναπτύξει έναν αλγόριθμο υπο
λογισμού του εξατομικευμένου κινδύνου ασθε-
νούς ή άλλου επισκέπτη σε δομές υγείας (με δυ-
νατότητα χρήσης από ογκολόγους, γενικούς ια-
τρούς). Υπό ανάπτυξη είναι σήμερα ένα δίκτυο 
παρακολούθησης (sentinel) για την καρδιαγγεια-
κή νόσο και το λιπώδες ήπαρ.
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Πίνακας 2. Ερευνητικά προγράμματα με δυνητική χρήση από φορείς διακυβέρνησης και πολιτικές υγείας

Όνομα προγράμματος και ιστοσελίδα Σχετικοί σύνδεσμοι και επιλεγμένες δημοσιεύσεις Δυνητική Χρήση

FRESH AIR – “Free Respiratory Evaluation and 
Smokeexposure reduction by primary Health 
cAre Integrated gRoups”

Ιστοσελίδα: http://www.theipcrg.org/ 
freshair/

https://www.theipcrg.org/freshair/ resources
publications 
(δημόσια πλατφόρμα διάχυσης θα είναι σύντο-
μα διαθέσιμη)

Δημοσιεύσεις:8–10

Σχεδιασμός προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης 
κοινού και επαγγελματιών υγείας

Υποδομή για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμά-
των πνευμονικής αποκατάστασης στην ΠΦΥ

Κέντρο Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης (ΚΚΚ)

Ιστοσελίδα:  
http://www.crc.uoc.gr 

www.crc.uoc.gr (θα αναρτηθούν άμεσα)

Επικοινωνία για αιτήματα: cancer.registry.crete@
gmail.com, spdimi11@gmail.com

Δημοσιεύσεις:37,38

Σχεδιασμός προγραμμάτων ομαδικού και ατομικού προσυμ
πτωματικού ελέγχου

Σχεδιασμός προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης 
του πληθυσμού

TITAN Greece & Cyprus –“Primary Care 
Tobacco Treatment Training Network 
in Greece and Cyprus”

Ιστοσελίδα: 
http://titangc.uoc.gr

http://titangc.uoc.gr/tools.html (αναρτημένα)

Δημοσιεύσεις:14,15

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων δια-
κοπής καπνίσματος στην ΠΦΥ

Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών 
Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο 
συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγεί-
ας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ιστοσελίδα:  
http://www.greekphcguidelines.gr/

http://www.greekphcguidelines.gr/ 
(αναρτημένα)

Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης και συνεχούς 
επαγγελματικής ανάπτυξης των υγειονομικών στην ΠΦΥ

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας υπηρεσιών ΠΦΥ

EURHUMAN – “EUropean Refugees  HUman 
Movement and Advisory Network”

Ιστοσελίδα:  
http://eurhuman.uoc.gr/   

http://eurhuman.uoc.gr/

και  https://www.youtube.com/channel/
UCvl3kOrEidGv2XA4zAUs01Q

Δημοσιεύσεις:27–30

Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης και συνεχούς ε-
παγγελματικής ανάπτυξης των υγειονομικών στην ΠΦΥ

EUWISE  "Selfcare Support for People with 
Long Term Conditions, Diabetes and Heart 
Disease: A Whole System Approach"

Ιστοσελίδα:  
https://cordis.europa.eu/project/rcn/101808_
en.html 

https://www.clahrcprojects.co.uk/impact/projects/
genieonlinesocialnetworktoolgenerate
engagementselfmanagementsupport

Δημοσιεύσεις:6,7

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης 
στην κοινότητα

SPIMEU – “Determinants of Successful 
Implementation of Selective Prevention of 
Cardiometabolic Diseases Across Europe”

Ιστοσελίδα: http://www.spimeu.org /      

http://www.heartscore.org/en_GB/

Δημοσιεύσεις:35,36

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης 
στην κοινότητα

ΕΣΠΑΛειτουργική διασύνδεση δομών Πρωτο
βάθμιας Φροντίδας ΥγείαςΠΦΥ στην Ελλάδα 

Ιστοσελίδα: https://bit.ly/2TmOtMh

https://bit.ly/2TmOtMh (αναρτημένα) 

Εγχειρίδιο: http://ld.ucdc.uoc.gr/images/files/
YPOERGO1/paradoteo1.4.2.pdf

Δημοσιεύσεις:40

Πληροφοριακό σύστημα εφαρμογής του μοντέλου λειτουρ-
γικής διασύνδεσης 

Εγχειρίδιο εφαρμογής του μοντέλου λειτουργικής διασύνδε-
σης και διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος στην 
καθημερινή πρακτική (δυνατότητα χρήσης σε επίπεδο δι-
οίκησης Υπουργείου Υγείας ή δομών υγείας καθώς και στην 
κλινική πράξη από ιατρούς ή επαγγελματίες υγείας)

Λίστα με χρήσιμους συνδέσμους με φορείς και πλατφόρμες 
υγείας και ΠΦΥ

Τεύχος συστάσεων αλλαγήςβελτίωσης της λειτουργικής 
διασύνδεσης των δομών ΠΦΥ στην Ελλάδα (εμπεριέχει 
στοχευμένες προτάσεις ανάλογα με τα επίπεδα της 
υφιστάμενης διασύνδεσής τους και ανά διάσταση δια-
σύνδεσης π.χ. συντονισμός, ποιότητα, συνέχεια, ισότη-
τα/ισονομία, οικονομία, διακυβέρνηση, προσβασιμότητα)

(Συνεχίζεται)
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"Assessing The OverTheCounter Medications 
In Primary Care And Translating The Theory 
Of Planned Behaviour Into Interventions – 
(OTCSOCIOMED)" (ΕΕ ΠΠ7 αριθ. 223654
06/05/08)

Ιστοσελίδα: 
http://www.otcsociomed.uoc.gr/joomla/

http://www.otcsociomed.uoc.gr/joomla/

Δημοσιεύσεις:31–34

Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης επαγγελματιών 
υγείας

Σχεδιασμός προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης 
του πληθυσμού

Σύσταση ορθών πρακτικών σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο  με απήχηση στην ερευνητική και ακαδημαϊκή 
κοινότητα, τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας 
καθώς και τις κοινωνικές ομάδες και τους έχοντες την 
ευθύνη χάραξης πολιτικής

RESTORE

REsearch into implementation STrategies to 
support patients of different ORigins and 
language background in a variety of European 
primary care settings

http://www.fp7restore.eu

Δημοσιεύσεις:16,17,19–24 Σχεδιασμός των υπηρεσιών υγείας, μέσα από μεθοδολο-
γίες συλλογικής λήψης απόφασης από εταίρους με δια-
φορετικό προφίλ

Αξιολόγηση της απόδοσης και της ποιότητας 
των υπηρεσιών υγείας των Κέντρων Υγείας 
στην Ελλάδα

Δημοσιεύσεις:39 Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών ΠΦΥ 
καθώς και καταγραφή των ελλείψεων και των αναγκών 
τόσο των χρηστών υπηρεσιών υγείας όσο και του υγειο-
νομικού προσωπικού που υπηρετεί τις δομές ΠΦΥ.

Πίνακας 2. Ερευνητικά προγράμματα με δυνητική χρήση από φορείς διακυβέρνησης και πολιτικές υγείας (Συνέχεια)

Όνομα προγράμματος και ιστοσελίδα Σχετικοί σύνδεσμοι και επιλεγμένες δημοσιεύσεις Δυνητική Χρήση

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα FRESH AIR χρη-
σιμοποίησε μεθόδους εφαρμοσμένης επιστήμης 
για να προσεγγίσει περιοχές και πληθυσμούς 
χαμηλών οικονομικών πόρων και προσέφερε 
νέα δεδομένα για την αναπνευστική τους υγεία, 
την έκθεσή τους σε παράγοντες και τις σχετικές 
τους ανάγκες.8,9 Παράλληλα, ανέπτυξε εκπαι-
δευτικά μοντέλα για την παροχή αποτελεσμα-
τικής στήριξης για τη διακοπή του καπνίσματος 
από επαγγελματίες ΠΦΥ (Very Brief Advice on 
Smoking),10 ενώ εφάρμοσε και αξιολόγησε νεωτε-
ριστικές και προσιτές θεραπευτικές προσεγγίσεις 
για ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 
(Πρόγραμμα Πνευμονικής Αποκατάστασης). 

Το OTCSOCIOMED ουσιαστικά αξιοποίησε θε-
ωρίες από τον χώρο της ψυχολογίας (Theory of 
Planned Behaviour) προκειμένου να ερμηνεύσει τα 
κίνητρα πίσω από τη συνταγογραφική συμπερι-
φορά των επαγγελματιών υγείας και την κατανα-
λωτική συμπεριφορά των ασθενών ως προς τα 
μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.31–34 Οι προ-
σαρμοσμένες παρεμβάσεις που αναπτύχθηκαν 
και δοκιμάστηκαν με επιτυχία, αποτελούν παρα-
καταθήκη του έργου που επιχείρησε να μειώσει 

την υπερκατανάλωση μη συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων. Η εφαρμογή και το περιεχόμενο αυ-
τών των παρεμβάσεων θα πρέπει να διαμορφώ-
νεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 
συστήματος ΠΦΥ της εκάστοτε χώρας, καθώς 
και της συμπεριφοράς των γενικών ιατρών κατά 
τη συνταγογράφηση.

Παρομοίως, το πρόγραμμα RESTORE16–26 προσέ
φερε νέες θεωρητικές προσεγγίσεις, δανεισμένες 
από τον χώρο της κοινωνιολογίας (Normalization 
Process Theory), καθώς και καινοτόμες συμμε-
τοχικές μεθοδολογίες (Participatory Learning and 
Action) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ε-
ρευνητές στον χώρο της υγείας και να συμβάλουν 
στον αποτελεσματικό σχεδιασμό των υπηρεσιών 
υγείας, μέσα από την υποστήριξη ενός δημιουργι-
κού διαλόγου και τη διευκόλυνση της συλλογικής 
λήψης απόφασης από εταίρους με διαφορετικό 
προφίλ που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την α-
ξιολόγηση, την παροχή και τη λήψη των υπηρε-
σιών υγείας. 

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα EURHUMAN συ-
νεισέφερε με εκπαιδευτικά μέσα για την ανάπτυ-
ξη επικοινωνιακών και κλινικών δεξιοτήτων δια-
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Πίνακας 3. Βάσεις δεδομένων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο συνεργατικών ερευνητικών προγραμμάτων της ΚΚΟΙ (για ερευνητές και μεταδιδακτορικούς).

Όνομα προγράμματος και ιστοσελίδα Βάσεις δεδομένων υγείας Σχετικοί σύνδεσμοι

FRESH AIR – “Free Respiratory Evaluation and Smoke expo-
sure reduction by primary Health cAre Integrated gRoups”

Ιστοσελίδα: http://www.theipcrg.org/freshair/

Βάση δεδομένων για την οικονομική επίδραση του 
άσθματος και της ΧΑΠ σε πληθυσμό ΠΦΥ

Ποιοτικά δεδομένα για τις αντιλήψεις, πεποιθήσεις και 
συμπεριφορές κοινού και επαγγελματιών υγείας για 
τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα

Βάση δεδομένων για τα επίπεδα ενημέρωσης και επί-
γνωσης κοινού και επαγγελματιών υγείας σχετικά με 
τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα

Δεδομένα για τα επίπεδα ρύπανσης εσωτερικού αέρα 
σε αγροτικά νοικοκυριά

Δεδομένα (ποσοτικά και ποιοτικά) για τις διαγνωστικές 
πρακτικές, πεποιθήσεις και συμπεριφορές επαγγελ-
ματιών υγείας και κοινού γύρω από τον μακροχρόνιο 
βήχα και το άσθμα στην παιδική ηλικία

https://www.theipcrg.org/freshair/resources
publications

(δημόσια πλατφόρμα διάχυσης θα είναι σύ-
ντομα διαθέσιμη)

Κέντρο Καταγραφής Καρκίνου Κρήτης (ΚΚΚ)

Ιστοσελίδα:  
http://www.crc.uoc.gr 

Μεγάλη βάση δεδομένων (big data) με δεδομένα κα-
κοήθων νεοπλασιών σε ενηλίκους διαμένοντες στην 
Κρήτη από το 1992 έως το 2017

Επιπρόσθετες βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται 
για διασύνδεση και συσχετίσεις με την κύρια βάση του 
ΚΚΚ. Περιλαμβάνουν μετρήσεις ρύπων στην Κρήτη, 
στοιχεία θερμοκρασίας, υγρασίας και λοιπών καιρι-
κών φαινομένων, χρήσεις γης (μέσω δορυφόρων), δη-
μογραφικάκοινωνικάοικονομικά στοιχεία ανά Δήμο

Γεωγραφικές βάσεις δεδομένων (geodatabases) για όλη 
την Κρήτη

www.crc.uoc.gr (θα αναρτηθούν άμεσα)

Επικοινωνία για αιτήματα: cancer.registry.
crete@gmail.com, spdimi11@gmail.com

ΕΣΠΑΛειτουργική διασύνδεση δομών Πρωτο βάθμιας 
Φροντίδας ΥγείαςΠΦΥ στην Ελλάδα 

Ιστοσελίδα:  
https://bit.ly/2TmOtMh

Βάση δεδομένων αποτίμησης της διασύνδεσης των δο-
μών ΠΦΥ που συμμετείχαν στην πιλοτική μελέτη του 
πληροφοριακού συστήματος και του νέου προτεινό-
μενου θεωρητικού μοντέλου λειτουργικής διασύνδε-
σης (Κρήτη, Ιόνιοι νήσοι) 

https://bit.ly/2TmOtMh (αναρτημένα)

ΕΣΠΑ ΘΑΛΗΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης  Διεπιστημονικό 
δίκτυο μελέτης νόσου Alzheimer και συναφών διατα-
ραχών

Βάση δεδομένων με δεδομένα της ομάδας έρευνας της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αλλά και των ομά-
δων έρευνας της ομάδας έρευνας της Ψυχιατρικής, 
Νευρολογικής και Παθολογικής Κλινικής

«Assessing The OverTheCounter Medications In Primary 
Care And Translating The Theory Of Planned Behaviour 
Into Interventions – (OTCSOCIOMED)» (ΕΕ ΠΠ7 αριθ. 
22365406/05/08)

Ιστοσελίδα: 
http://www.otcsociomed.uoc.gr/joomla/

Τρεις βάσεις δεδομένων σε επτά ευρωπαϊκές χώρες 

Μία βάση δεδομένων που σχετίζεται με τις στάσεις και 
τις προσδοκίες των Γενικών Ιατρών ως προς τη συ-
νταγογράφηση σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας

Μία βάση δεδομένων που σχετίζεται με τις στάσεις των 
φαρμακοποιών σχετικά τα συνταγογραφικά πρότυ-
πα και τη χορήγηση ΜΗΣΥΦΑ από ασθενείς που ε-
πισκέφθηκαν δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Μία βάση δεδομένων που σχετίζεται με την  προσδοκία 
των ασθενών για τη συνταγογράφηση και τη χρήση 
ΜΗΣΥΦΑ

Αξιολόγηση της απόδοσης και της ποιότητας των υ-
πηρεσιών υγείας των Κέντρων Υγείας στην Ελλάδα

Βάση δεδομένων με δεδομένα εκτίμησης της αποτελε-
σματικότητας και της ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών των Κέντρων Υγείας
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Πίνακας 4. Κλίμακες και Εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο διδακτορικών διατριβών ή μεταπτυχιακών εργασιών που εκπονήθηκαν στην ΚΚΟΙ (για 
κλινικούς επαγγελματίες υγείας, φοιτητές επιστημών υγείας και μεταδιδακτορικούς)

Εργαλεία Τίτλος δημοσίευσης

Test Your Memory dementia screening instrument (TYM) Cultural Adaptation, Standardization and Clinical Validity of the Test Your Memory Dementia 
Screening Instrument in Greek13

General Practitioner Assessment of Cognition (GPCog) Cognitive screening tools for primary care settings: Examining the "Test Your Memory" and "General 
Practitioner Assessment of Cognition’ tools in a rural aging population in Greece12,13

The Short Anxiety Screening Test The Short Anxiety Screening Test in Greek: translation and validation43

Edinburgh Postnatal Depression Scale The Edinburg Postnatal Depression Scale: translation and validation for a Greek sample44

The Perceived Stress Scale (versions PSS4, −10 and −14) Perceived Stress Scale: Reliability and Validity Study46

The Problem Areas in Diabetes Scale (PAID) The Problem Areas In Diabetes (PAID) scale: psychometric evaluation survey in a Greek sample 
with Type 2 diabetes47

Nordic Questionnaire for the musculoskeletal symptoms Translation and standardization into Greek of the standardized general Nordic questionnaire for 
the musculoskeletal symptoms48

Neck Disability Index (NDI) Translation of the Neck Disability Index and validation of the Greek version in a sample of neck 
pain patients49

English Postal Questionnaire Identifying dyspepsia in the Greek population: translation and validation of a questionnaire50

The Reflux Disease Questionnaire (RDQ) Validation of the reflux disease questionnaire into Greek41

Involvement Evaluation Questionnaire  European Union 
(IEQEU)

Assessing the burden of caregivers of patients with mental disorders: translating and validating the 
Involvement Evaluation Questionnaire into Greek42

Cancer  Control Practices Questionnaire Cancer Control Practices: Translation and Cultural Adaptation of an Instrument in Crete, Greece62

The Alzheimer's Disease Knowledge Scale (ADKS) Translation and Validation of a Questionnaire to Assess the Diagnosis and Management of Dementia 
in Greek General Practice63

PREMIS survey Defining physicians' readiness to screen and manage intimate partner violence in Greek primary 
care settings64

Training Needs Assessment Tool (TNA) Translating and validating a Training Needs Assessment tool into Greek65

Maternal Adjustment and Maternal Attitudes Scale Validation of the Greek maternal adjustment and maternal attitudes scale for assessing early post-
partum adjustment66

Healthometer instrument Face and contents validity, and feasibility of Healthometer: a Delphi study67

Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales IV 

(FACES IV)   
(access to the original publication)

Crosscultural adaptation and validation of the Greek version of the Family Adaptability and 
Cohesion Evaluation Scale IV Package (FACES IV)51

Family Questionnaire (FQ) Crosscultural adaptation and validation of the Greek version of the Family Questionnaire for as-
sessing expressed emotion52

EUROPEP (standardized questionnaire) Translating and validating an instrument for measuring patients’ satisfaction with primary care 
physicians in Palestine: The case of EUROPEP53

Press Ganey’s “Inpatient Survey” Questionnaire Translation, cultural adaptation and validation of an inpatient satisfaction measurement tool in a 
hospital54

Incontinencespecific Quality of Life (IQOL) Quality of life of women with urinary incontinence: Crosscultural performance of 15 language 
versions of the IQOL55

Chronic Venous Insufficiency Questionnaire (CIVIQ) Translation and validation of a quality of life questionnaire for chronic lower limb venous insuf-
ficiency into Greek56

πολιτισμικής φροντίδας υγείας για τους πρόσφυ-

γες που μετακινούνται στην Ελλάδα, ένα θέμα 

υψηλής προτεραιότητας που αξίζει συζήτησης 

και προσοχής στο διάστημα που αναθεωρούνται 

τα προγράμματα σπουδών των ιατρικών σχο-
λών.27–30

Στην υποστήριξη τόσο της εκπαίδευσης και 
της έρευνας στις υπηρεσίες υγείας στην ΠΦΥ 
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αλλά και των πολιτικών υγείας αναμένονται να 
συμβάλουν οι βάσεις δεδομένων και κυρίως αυ-
τές που αφορούν στη μέτρηση του φορτίου του 
καρκίνου και της καρδιαγγειακής νόσου στον 
πληθυσμό της Κρήτης, σε επιλεγμένα ιατρεία 
στην ΠΦΥ. Τόσο οι βάσεις δεδομένων όσο και τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και τα εργαλεία που 
αναπτύχθηκαν από τα προγράμματα της ΚΚΟΙ, 
που συνοπτικά παρουσιάζεται στο κείμενο αυτό, 
αναμένεται να συνεισφέρουν στη συζήτηση για 
τη διασύνδεση της δημόσιας υγείας (ΔΥ) με την 
ΠΦΥ, ένα θέμα που τυγχάνει να βρίσκεται στο 
επίκεντρο συζητήσεων και δράσεων τόσο στον 
παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ερευνητικό χώρο, αλ-
λά και στις συζητήσεις που αφορούν στη χάραξη 
πολιτικής σε κάθε σχεδόν χώρα. Επίσης, για την 
πραγματοποίηση αυτής θα μπορούσε να υπάρ-
ξει η δημιουργία κοινών προτυποποιημένων μο-
ντέλων διεπιστημονικής συνεργασίας και αρχείων 
διαδραστικής καταγραφής για τη συμβολή στην 
ολιστική και ολοκληρωμένη φροντίδα με επίκεν
τρο τον άνθρωπο και με στόχευση στο επίπεδο 
κοινοτήτων.58,59

Σε μια περίοδο που απουσιάζει η συστημα-
τική επένδυση σε παραμέτρους πρόληψης και 
προ αγωγής της υγείας με δυσοίωνη προοπτική 
όσον αφορά και στις μακροπρόθεσμες επιπτώ-
σεις στην υγεία του πληθυσμού, η ανάγκη εκτί-
μησης των προβλημάτων υγείας στην κοινότητα 
και παρακολούθησης προσδιοριστών και δεικτών 
νοσηρότητας μοιάζει να είναι επιτακτική. Το ιστο-
ρικό πλέον άρθρο των Λιονή και Κούτη (1995) 
πρότεινε πηγές εκτίμησης των προβλημάτων 
υγείας στην κοινότητα και έκανε αναφορά στον 
ρόλο του γενικού ιατρού με βάση την εμπειρία 
που είχε αποκτηθεί στο ΚΥ Σπηλίου.4 Ένα αντί-
στοιχο άρθρο με αναφορά στην εκτίμηση των 
αναγκών ηλικιωμένων δημοσιεύεται στα Αρχεία 
της Ελληνικής Ιατρικής (2019) που κοινοποιεί τα 
αποτελέσματα μιας συστηματικής εκτίμησης που 
έγινε σε μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιο-
χή της Νότιας Κρήτης.60 Μετά από χρόνια, επί-
σης, και με βάση την πολύχρονη εμπειρία από 
ερευνητικά προγράμματα της ΚΚΟΙ δημοσιεύεται 
στο επίσημο περιοδικό του ΠΟΥ, ένα υπόδειγμα 
που υποδεικνύει τη διασύνδεση και απαρτίωση 
(integration) της ΔΥ στην ΠΦΥ.61 Στη δημοσίευση 

αυτή αξιοποιούνται δεδομένα και ευρήματα από 
τις ερευνητικές μελέτες που αναφέρονται και στο 
παρόν κείμενο, για να υποδειχθούν παρεμβάσεις 
διασύνδεσης της δημόσιας υγείας με την ΠΦΥ στη 
διαχείριση κυρίως των μειζόνων νοσημάτων και 
παραγόντων κινδύνου του ελληνικού πληθυσμού 
με βάση την εμπειρία της Κρήτης. Στη βάση αυ-
τού του υποδείγματος, πολλά από τα μέσα και 
τα εργαλεία12,13,41–54,62–67 που παρουσιάζει το άρ-
θρο αυτό θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εί-
τε με όρους εκπαίδευσης ή και κλινικής πρακτικής 
τόσο στην προσέγγιση των προσώπων και των 
οικογενειών τους αλλά και της κοινότητας και ο-
μάδων του πληθυσμού, όπως προσδιορίζει η νέα 
προσέγγιση του ΠΟΥ, γνωστή ως Διακήρυξη της 
Astana.2,3

4.2.  Απήχηση και η αξιοποίηση 
της πληροφορίας

Η παρούσα εργασία, που κλείνει έναν μεγά-
λο κύκλο της ιστορίας της ΚΚΟΙ, έρχεται σε μία 
περίοδο που η ρητορική για την ΠΦΥ αλλά και 
η συζήτηση για την αναγκαιότητα και το όραμά 
της γίνεται φανερή και στην Ελλάδα αλλά και δι-
εθνώς. Η εργασία έρχεται σε μια περίοδο που η 
δραματική συρρίκνωση του ΑΕΠ, η μισθολογική 
«συμπίεση», οι υψηλοί ρυθμοί ανεργίας και η ση-
μαντική μείωση των δαπανών για την υγεία68,69 
φαίνεται να έχουν επηρεάσει σημαντικά τον 
τομέα της υγείας, με μεταβολές στην πρόσβα-
ση και παροχή υπηρεσιών, την ισότητα για τη 
φροντίδα, την ποιότητα της φροντίδας. Για τη 
βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης όλοι και 
ανάμεσα σε αυτούς ο ΠΟΥ με την πρόσφατη δια-
κήρυξη2,3 αλλά και η Παγκόσμια Εταιρεία Γενικής/
Οικογενειακής Ιατρικής (WONCA, https://www.
globalfamilydoctor.com/) συμφωνούν με την εν-
δυνάμωση της ΠΦΥ. Στην κατεύθυνση αυτή υπο-
γραμμίζεται και η σημασία εργαλείων και διαδικα-
σιών για την υποστήριξη του κλινικού έργου των 
επαγγελματιών υγείας στην ΠΦΥ. Η αξιοποίηση 
των προτεινόμενων εργαλείων και μέσων στην 
αλλαγή του παραδείγματος και των πρακτικών 
στην ΠΦΥ, που ξεκινούν από τη διάγνωση και 
διαχείριση των κοινών προβλημάτων υγείας έως 
την υποστηρικτική φροντίδα, όπως την οραμα-
τίστηκαν τα δημοσιευμένα άρθρα στο Περιοδικό 
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«Ιατρική»4,5 είναι επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε για 
την εξέλιξη της ΠΦΥ στην Ελλάδα.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η εργασία αυτή συ-
μπίπτει με τη συζήτηση για την ανανέωση του 
προγράμματος σπουδών των ιατρικών σχολών 
στην Ελλάδα αλλά και την αλλαγή στον χρόνο και 
στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης στην ειδικότη-
τα της γενικής ιατρικής, όπως αυτή καθορίστηκε 
με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας 
μετά από πρόταση του ΚΕΣΥ.

5. Συμπεράσματα

Η πολύχρονη και πολυθεματική ερευνητική και 
αναπτυξιακή διαδρομή της ΚΚΟΙ αποτυπώθηκε 
σε αυτήν την εργασία στην οποία εκπαιδευτικά 
προγράμματα, εργαλεία και αναπτυχθείσες βά-
σεις δεδομένων παρουσιάστηκαν και εν συντομία 
συζητήθηκαν, με μια ταχεία αναφορά στο μεταλ-
λασσόμενο περιβάλλον των υπηρεσιών υγείας 
της Ελλάδας. Αναδεικνύεται η πρόκληση ενσωμά-
τωσής τους σε προγράμματα σπουδών αλλά και 

σε ολοκληρωμένες πολιτικές υγείας, με στόχο να 
καλυφθούν οι «αναδυόμενες» ανάγκες υγείας αλ-
λά και προσδοκίες των ασθενώνπολιτών. Η, με 
όρους εκπαίδευσης και κουλτούρας, αναθεώρηση 
της ΠΦΥ μοιάζει αναγκαία για να θωρακίσει τους 
ασθενείςπολίτες μέσα από την τροποποίηση της 
συλλογικής αντίληψης και πεποίθησης στο να επι-
διώκουν την προαγωγή της ευεξίας, την αλλαγή 
του τρόπου ζωής με κριτήριο το ψυχοσωματικό 
όφελός τους και την κεφαλαιοποίηση της κοινωνι-
κής συνεισφοράς στην προστασία του αγαθού της 
υγείας. Ευκτέο θα είναι η εργασία αυτή να συμ-
βάλει στην ανάπτυξη μιας νέας πρότασης για τη 
λειτουργία των Τοπικών Μονάδων Υγείας, όπως 
ονειρευόταν και ο αξέχαστος Αντώνης Κούτης.

Σημείωση: Το άρθρο αυτό είναι αφιερωμέ-
νο στον Δρ Αντώνη Κούτη, Διευθυντή ΕΣΥ στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου που οι 
πράξεις του και ο λόγος του θεμελίωσαν το έργο 
που αποτυπώνεται στο κείμενο. Μετά το πρώ-
το όνομα οι συγγραφείς παρατίθενται με αλφα-
βητική σειρά.
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