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Κωνσταντίνος Σάββας
Ο εισηγητής της Προληπτικής Ιατρικής,
της Υγιεινής και της Μικροβιολογίας στην
Ελλάδα

Μαρία Μάνδυλα– Κουσουνή
Παιδίατρος, Ιστορικός

Ο Κωνσταντίνος Σάββας
υπήρξε «επιφανής
καθηγητής της Υγιεινής και
της Μικροβιολογίας»,
όπως αναφέρουν τα
βιογραφικά του, στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών, και
ο ρ γ α ν ω τ ή ς τ η ς
Yγειονοµικής Yπηρεσίας
τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς .
Αναµόρφωσε τους
κλάδους της Υγιεινής και
Μικροβιολογίας.(10) Ο
Ιωάννης Παπαβασιλείου, καθηγητής της
Μικροβιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών
γράφει:(9) «∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι o Κ. Σάββας
ήταν ιδιοφυής και χαλκέντερος επιστήµων. Υπήρξε
εξ άλλου και εξαίρετος ακαδηµαϊκός διδάσκαλος
και άνθρωπος µε λαµπρό ήθος». Ο Γ.
Πουρναρόπουλος (11) γράφει τα ακόλουθα:
«…Ηγωνίσθη δια την ίδρυσιν αυτοτελούς
Υπουργείου Υγιεινής του οποίου είχε καταστρώσει
πλήρες σχέδιον. Ηγωνίσθη δια την ίδρυσιν Κέντρων
Υγείας µετά πλήρους Μικροβιολογικού
Εργαστηρίου.» Για ένα τρίτο του αιώνα (1900-1929)
ο Κ. Σάββας ήταν καθηγητής της Υγιεινής και της
Μικροβιολογίας στη µοναδική Ιατρική Σχολή της
Ελλάδας, στην Αθήνα. Γεννήθηκε στη Χαλκίδα το
1861 και πέθανε στη Φρανκφούρτη το 1929 από
καρδιακό νόσηµα.(9) Τελείωσε το γυµνάσιο σε
ηλικία 16 ετών, σύµφωνα µε το σύστηµα της
εποχής. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών, όπου γράφτηκε το 1877 και το 1881 έλαβε
το διδακτορικό του. Αρχικά υπήρξε στρατιωτικός
γιατρός, αλλά στη συνέχεια παραιτήθηκε από το
στρατό και πήγε στη Βιέννη, όπου ασκήθηκε στην
παθολογική ανατοµική και τη µικροβιολογία κοντά
στον καθηγητή Weichselbaum από το 1888-1890.
Στη συνέχεια από το 1893-1894 πήγε στο Ινστιτούτο
Υγιεινής του Βερολίνου κοντά στον καθηγητή
Rubner, (διάδοχο του Ρόµπερτ Κώχ), ενώ το 1898
µελέτησε στο Λονδίνο την οργάνωση της ∆ηµόσιας
Υγιεινής και στις διάφορες πόλεις της Γερµανίας, της
Αυστρίας και της Ιταλίας τις νοµοθεσίες και τις
υγειονοµικές διατάξεις, τα έργα ∆ηµόσιας Υγιεινής
και ιατρικής αντίληψης, δηλαδή τα νοσοκοµεία,
υδραγωγεία, υπόνοµους, σφαγεία,
απολυµαντήρια, υγειονοµικές διοικήσεις,
οργάνωση της διδασκαλίας της Υγιεινής στο
Πανεπιστήµιο κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για
την ελονοσία και την εξυγίανση των ελωδών
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περιοχών. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα
εργάστηκε σε διάφορα στρατιωτικά
νοσοκοµεία των Αθηνών, αλλά και στην
επαρχία. ∆ιακρίθηκε και ως κλινικός και ως
εργαστηριακός γιατρός, ενώ υπήρξε
ικανότατος στη στατιστική και στη δηµογραφία.
Με την ιδιότητα του γιατρού της βασιλικής
αυλής συνεργάστηκε µε τον αρχιτέκτονα
Αναστάσιο Μεταξά για το σχεδιασµό του
Νοσοκοµείου Παίδων 'Αγία Σοφία', το οποίο
άρχισε να κτίζεται το 1898 µε πρωτοβουλία της
τότε πριγκίπισσας Σοφίας.(5) Συνέβαλε ακόµη
στην ανακαίνιση των δύο στρατιωτικών
νοσοκοµείων στην Αθήνα και στην ίδρυση του
Ρωσικού Ναυτικού Νοσοκοµείου.(7) Με τη
διαθήκη του άφησε κληρονόµο του το
Πανεπιστήµιο Αθηνών για την ανέγερση κτιρίου
κατάλληλου να στεγάσει το Ινστιτούτο Υγιεινής
και Μικροβιολογίας.
Το 1900 παραιτήθηκε από το στρατό και
ορίστηκε καθηγητής της έδρας της Υγιεινής και
Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών,
που πρόσφατα είχε ιδρυθεί .Η µακροχρόνια
αφοσίωσή του στη θεωρητική και πρακτική
διδασκαλία και καλλιέργεια αυτών των δύο
βασικών κλάδων της ιατρικής από το 19001929, σε συνδυασµό µε τις υπεράνθρωπες
οργανωτικές του προσπάθειες τον ανέδειξαν σε
ένα από τους κύριους αναµορφωτές τους στην
Ελλάδα. Το υγειονοµικό και µικροβιολογικό έργο
του Σάββα είναι πολύπλευρο και πολύ
σηµαντικό. Ίδρυσε το πρώτο Εργαστήριο
Υγιεινής και Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών, που λειτούργησε υποδειγµατικά µέχρι
το θάνατό του, οπότε η έδρα του χωρίστηκε σε
δύο έδρες (Μικροβιολογίας και Υγιεινής), κατά
τα Αγγλοσαξωνικά πρότυπα.(7)
Ο Κ. Σάββας θεωρείται ως ο κύριος εισηγητής
της Μικροβιολογίας και της Υγιεινής στην
Ελλάδα και ο ακούραστος εργάτης των
ζητηµάτων της δηµόσιας υγείας. Το
µικροβιολογικό εργαστήριο του Σάββα
συνετέλεσε στην καλή αποστείρωση του
κλιβάνου του Ευαγγελισµού. Στον Ευαγγελισµό
υπήρχε αποστειρωτικός κλίβανος συστήµατος
Lautenschläger, πιέσεως δύο ατµοσφαιρών,
του οποίου το µικροβιολογικό έλεγχο έκανε το
εργαστήριο του καθηγητή Σάββα, και ο οποίος
λειτουργούσε άµεµπτα. Επίσης στον
Ευαγγελισµό τα αποτελέσµατα της αντισηψίας,
που τηρούνταν στο χειρουργείο, ήταν απόλυτα
ικανοποιητικά, διότι γίνονταν συστηµατική
έρευνα για τη βεβαίωση της καλής λειτουργίας
του από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του
καθηγητή Κ.Σάββα.(2) Επίσης στο
Μικροβιολογικό εργαστήριο του Σάββα ο
καθηγητής της µαιευτικής Ν. Λούρος
παρασκεύασε το εµβόλιο για τον επιλόχειο
πυρετό, τον οποίο κατάφερε να καταστείλει εξ'
ολοκλήρου, αφού εφάρµοσε δική του µέθοδο

µε εκατοµµύρια στρεπτοκόκκων.(6) Ο Σάββας
θεωρείται ένας από τους διαπρεπείς γιατρούς και
ερευνητές του πρώτου ηµίσεως του 20ου αιώνα.(9)
Ίδρυσε το µουσείο Υγιεινής, οργάνωσε πλήρη
βιβλιοθήκη και υπήρξε ο δάσκαλος πολλών
υγιεινολόγων γιατρών, οι οποίοι µε τη σειρά τους
αντιµετώπισαν τις διάφορες επιδηµίες από
µολυσµατικά νοσήµατα, που εµφανίζονταν στην
ελληνική κοινωνία και στο στρατό. Στις 26
∆εκεµβρίου του 1894 ο καθηγητής ∆αµβέργης και
ο Κ. Γ. Σάββας, ως µέλη του Ιατροσυνεδρίου
υπέβαλαν στο Υπουργείο των Εσωτερικών έκθεση
«περί της υγειονοµικής εξετάσεως του ύδατος των
Αθηνών».(3) Αφορµή υπήρξε η κατά τα τέλη
Νοεµβρίου και αρχές ∆εκεµβρίου ασυνήθιστη
αύξηση των κρουσµάτων τυφοειδούς πυρετού
(κοιλιακού τύφου) µετά από ραγδαίες βροχές στην
πόλη των Αθηνών. Επειδή το νόσηµα αυτό
µεταδίδεται πολλές φορές µέσω του πόσιµου
ύδατος, το Υπουργείο των Εσωτερικών ανέθεσε
στους δύο τη χηµική ανάλυση του ύδατος των
Αθηνών. Στις προτάσεις των δύο αυτών
επιστηµόνων και στα µέτρα που αυτοί υπέδειξαν
στηρίχτηκε στη συνέχεια το Υπουργείο για να
προληφθεί η επανεµφάνιση της νόσου:
«Φρονούµεν δε», γράφουν, «ότι αν δεν ληφθώσι
ριζικά µέτρα προς τελείαν άρσιν αυτών,
πιθανώτατον καθίσταται ότι εν προσεχεί µέλλοντι
θέλουσιν επέλθει και άλλαι επιδηµίαι τύφου, ων
ούτε την έκτασιν ούτε την βαρύτητα δύναται τις εκ
των προτέρων να προΐδη».(3)
Υπήρξε ακόµη ο Σάββας από τους πιο
δραστήριους υγιεινολόγους που έκαναν λόγο για
την ανάγκη ίδρυσης µιας υπηρεσίας, που θα
επέβλεπε τα σχολικά κτίρια και θα έλεγχε την υγεία
των µαθητών. Υπήρξε ο πρώτος σχολίατρος
Αττικής, που προσέφερε αµισθί τις υπηρεσίες του
στο Υπουργείο από το 1904.(4) Ο καθηγητής Κ.
Σάββας, στο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο του 1903
αναγκάστηκε να εισηγηθεί µέτρα που έπρεπε να
ληφθούν για την αντιµετώπιση των λοιµωδών
νοσηµάτων, µεταξύ των οποίων ανέφερε και για τη
διφθερίτιδα ότι έπρεπε η κυβέρνηση να φροντίσει
«περί της εντός του κράτους παρασκευής
επαρκούς αντιδιφθεριτικού ορρού, είτε δια της
ιδρύσεως δηµοσίου ορροκοµείου, είτε δια της
υποστηρίξεως της ιδιωτικής πρωτοβουλίας».(13)
Στο Εργαστήριο του Πανεπιστηµίου, όπου
δηµιούργησε ολόκληρη «σχολή», είχε πολλούς
αξιόλογους συνεργάτες, ανάµεσα στους οποίους
ξεχωρίζουν οι µετέπειτα καθηγητές, Ιωάννης
Κατσαράς, Κωνσταντίνος Μουτούσης και
Βασίλειος Βαλαώρας.
Ως µικροβιολόγος συνέβαλε ιδιαίτερα στη µελέτη
των µικροβίων της λέπρας, των ελωδών νόσων,
της εγκεφαλονωτιαίας µηνιγγίτιδας, των µικροβίων
του νερού του Αδριάνειου υδραγωγείου κ.ά.
Ιδιαίτερα σηµαντική υπήρξε η συµβολή του µε την
ιδιότητα του υγιεινολόγου στην καταπολέµηση της
ελονοσίας στην Ελλάδα καθώς και άλλων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
επιδηµικών νόσων, που εµφανίζονταν κατά
καιρούς στη χώρα µας. Κυρίως εξυπηρέτησε
σηµαντικά τον αγώνα κατά της χολέρας µε τον
αρχίατρο Μανούσο, µε την παρασκευή του
αντιχολερικού ορού, µε τον οποίο εµβολιάστηκε
ο στρατός και ο πληθυσµός της Μακεδονίας
κατά την επιδηµία χολέρας, που
παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των
Βαλκανικών πολέµων (1913). «Εποµένως δεν
πρέπει να θεωρηθώµεν ως µεγαλαυχούντες αν
θεωρήσωµεν το έργον τούτο ως θρίαµβον της
Ελληνικής Ιατρικής, ήτις δια των ιδίων δυνάµεων
και άνευ της ελαχίστης ξένης βοηθείας, εν µέσω
δυσµενεστάτων όρων ήγαγεν αυτό επιτυχώς εις
αίσιον πέρας», είναι τα τελευταία λόγια του
Μανούσου και Σάββα στην έκθεσή τους µετά
την αντιµετώπιση της χολέρας το καλοκαίρι του
1913.(19) Έθεσε ακόµη τις βάσεις ενός τέλειου
υγειονοµικού προγράµµατος στην Ελλάδα µε
την ίδρυση απολυµαντηρίων (όπως του
Βοτανικού) και απολυµαντικών σταθµών,
µόχθησε ακόµη για την ίδρυση κέντρων υγείας
εξοπλισµένων µε µικροβιολογικά εργαστήρια
και την ίδρυση ενός Κεντρικού Ινστιτούτου
Μικροβιολογικών Ερευνών και Εφαρµογών της
Υγιεινής, που ήθελε να το ονοµάσει
«Μικροβιολογείον».(7) Κατά την διάρκεια της
προεδρίας του στο Ιατροσυνέδριο, υπήρξε από
τους ιδρυτές του «Συλλόγου προς περιστολήν
των ελωδών νόσων» (1905), του ∆ηµόσιου
∆αµαλιδοκοµείου και Λυσιατρείου, του
νοσοκοµείου Λοιµωδών νόσων. Ήταν ακόµη
υπεύθυνος για την εισήγηση διαφόρων
νοµοθετικών µέτρων, όπως «Περί πωλήσεως
της κινίνης του κράτους»(1908), «Περί
επιβλέψεως της δηµοσίας υγιεινής» (νόµος 346
του 1914), «Περί κοινωνικής υγιεινής» (νόµος
2882 του 1932)(12), «περί σπογγαλιείας»για την
πρόληψη της νόσου των δυτών. Ιδιαίτερα για τη
συµβολή του στην κοινωνική υγιεινή γράφει ο
Μαρίνος Γερουλάνος: «…∆ια τον κ. Κ. Σάββαν,
καθηγητή της Υγιεινής και Μικροβιολογίας,
έτρεφον πάντοτε ιδιαιτέραν εκτίµησιν και από
επιστηµονικής απόψεως, αλλά και δια την
εισήγησιν νοµοθεσίας προς προαγωγήν της
κοινωνικής υγιεινής εις την οποίαν προέβη. Εάν
κατά τους Βαλκανικούς και τους µετέπειτα
πολέµους, αλλά και βραδύτερον κατά την
συρροήν των προσφύγων, εγκαίρως
αντιµετωπίσθη πάσα περίπτωσις επιδηµίας,
τούτο οφείλεται εις την οργάνωσιν της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας και τους σχετικούς
νόµους και διατάξεις αι οποίαι εθεσπίσθησαν
πρωτοβουλία του καθηγητού Σάββα. ∆ια τούτο
πρέπει να χρεωστείτε ευγνωµοσύνην προς τον
άνθρωπον αυτόν».(2)
Λόγω του τεράστιου ιατροκοινωνικού και του
αξιόλογου ερευνητικού έργου του ο Κ. Σάββας
τιµήθηκε µε διάφορους τίτλους :Από το 1897
υπήρξε τακτικό µέλος του Ιατροσυνεδρίου και
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αργότερα πρόεδρος αυτού (1908). Το 1892 στο
Συµβουλίδειο Αγώνα βραβεύτηκε η πραγµατεία
του «Περί της εγκεφαλονωτιαίας µηνιγγίτιδος εν
Ελλάδι».Το 1913 τιµήθηκε µε το παράσηµο του
Ανώτερου ταξιάρχη του ρωσικού τάγµατος του
Αγίου Στανισλάου. Για πολλά χρόνια διετέλεσε
πρόεδρος του
« Συλλόγου προς περιστολήν των ελωδών
νόσων». Υπήρξε και πρόεδρος της επιτροπής «περί
Ιαµατικών υδάτων», η οποία είχε συσταθεί µε το
Β.∆. της 25ης Ιουλίου 1915 ,(14) µε σκοπό τη µελέτη
των µέτρων που έπρεπε να ληφθούν για την
επιστηµονική και σκόπιµη εκµετάλλευση των
ιαµατικών πηγών της Ελλάδος. Από το 1900 επίσης
υπήρξε και γιατρός των βασιλέων Γεωργίου του Α!,
Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρου και Γεωργίου του Β!
Υπήρξε ακόµη µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών, ενώ
τιµήθηκε µε τον τίτλο του επίτιµου µέλους του
Ινστιτούτου Υγιεινής του Λονδίνου. Ανήκε επίσης
στα ιδρυτικά µέλη της Ακαδηµίας Αθηνών (1928)
(7) και υπήρξε επίτιµο µέλος του Ινστιτούτου
Υγιεινής του Λονδίνου. Το όνοµα του Κ. Σάββα
συνδέεται και µε τον απρόσµενο και πρόωρο
θάνατο του βασιλιά Αλεξάνδρου, όπως φαίνεται
από επιστολή του προς τον προσωπικό γιατρό του
εξόριστου βασιλιά Κωνσταντίνου, Ανδρέα
Αναστασόπουλο. Η επιστολή αυτή αναφέρεται
στον τραυµατισµό και τις συνθήκες θανάτου του
βασιλιά Αλέξανδρου. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος
επιστρέφοντας από ένα περίπατο µε µοτοσικλέτα
δαγκώθηκε από ένα πίθηκο οικόσιτο στις 17
Σεπτεµβρίου 1920, µε αποτέλεσµα βαριά
µετατραυµατική λοίµωξη και τελική κατάληξη το
θάνατο. (18) Ο Κωνσταντίνος Σάββας, ως
υπεύθυνος γιατρός του βασιλιά Αλέξανδρου,
έζησε όλη την αγωνία της αρρώστιας του και είχε
φοβερή συναίσθηση της τεράστιας ευθύνης που
είχε για τον υψηλό ασθενή του.
Ο Γ. Πουρναρόπουλος (11) αναφέρει 70
περίπου τίτλους δηµοσιευµάτων του Σάββα από τα
οποία αρκετά είναι ξενόγλωσσα Στο συγγραφικό
του έργο περιλαµβάνονται:
Α. ∆ιδακτικά Συγγράµµατα
Β. Ανακοινώσεις στις Ιατρικές Εταιρείες
και σε Συνέδρια.
Γ. Ανακοινώσεις στην Ακαδηµία Αθηνών.
∆ Άρθρα ενηµέρωσης για τους
γιατρούς. Ήδη από το 1892 δηµοσιεύει
άρθρα σε πολύ επίκαιρα θέµατα
Ε. Ε ρ γ α σ ί ε ς τ ω ν π ρ ώ τ ω ν σ υ ν ε ρ γ α τ ώ ν
του (Παπασωτηρίου και Κυριαζίδη).
To 1906 δηµοσιεύτηκε η πρώτη έκδοση του
εγχειριδίου της Μικροβιολογίας του.
Γράφει σχετικά: (15)«Η επίγνωσις της ανάγκης
ταύτης προήγαγε µε εις την συγγραφήν του
παρόντος Εγχειριδίου Μικροβιολογίας,
αποβλέποντος ου µόνον την µόρφωσιν των
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φοιτητών της Ιατρικής, αλλ' ως ελπίζω, και εις
την ποδηγεσίαν των τε ιατρών και των
κτηνιάτρων, ου µην δ' αλλά και των ζυµοτεχνών,
ων το έργον ….πολλήν υπέστη την επίδρασιν εκ
των προόδων της Μικροβιολογίας. Τούτου δ'
ένεκα κατένειµα την ύλην εν τω βιβλίω ούτως,
ώστε κεχωρισµένως αναγράφονται τα τους
ιατρούς και κτηνιάτρους ενδιαφέροντα
κεφάλαια από των θεµάτων των αναγοµένων
εις την ζυµοτεχνίαν…».Τις βάσεις του βιβλίου
απετέλεσαν, όπως ο ίδιος λέει στον πρόλογό
του, (15) οι τελευταίες γνώσεις που βρίσκονται
στα καλύτερα συγγράµµατα της εποχής,
κυρίως της Γερµανικής Ιατρικής φιλολογίας, της
Αγγλικής και της Ιταλικής. Αυτά µαζί µε την πείρα
του από την διδασκαλία του µαθήµατος στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών και στη Βιοµηχανική
Ακαδηµία, αλλά και µε τα νεώτερα
δηµοσιεύµατα στα ιατρικά περιοδικά,
απετέλεσαν την ύλη του εγχειριδίου της
Μικροβιολογίας. Γράφει σχετικά στον πρόλογό
του, στην πρώτη έκδοση, το Μάρτιο του 1906
για τη διδασκαλία της Μικροβιολογίας: «Η
Μικροβιολογία το πρώτον νυν διδάσκεται εν τω
Εθνικώ Πανεπιστηµίω εις εµέ δε πρώτον
επίσηµον εισηγητήν της νέας αυτής επιστήµης
εν Ελλάδι επεβάλλετο ίνα και σύστηµα
θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας
εφαρµόσω και ονοµατοθεσίαν ειδικήν εκ του µη
όντος καταρτίσω. Αλλ' εκάτερος των σκοπών
τούτων προσέκρουσεν, ως ευνόητον, κατά
πολλών δυσχερειών. Και προς µεν την
συστηµατικήν διδασκαλίαν επεβάλλετο η
ίδρυσις εργαστηρίου, όπερ ήδη και απετελέσθη
το πρώτον εν Ελλάδι και εν ω ούτω
καταρτίζονται εις την εκµάθησιν της περί την
Υγιεινήν και Μικροβιολογίαν τέχνης ου µόνον οι
φοιτηταί της Ιατρικής αλλά και ιατρών αριθµός
ουκ ολίγος·πάντες δ' ούτοι, τελείως ησκηµένοι,
µέλλουσιν ίνα ένθεν µεν συντελέσωσιν εις την
διάδοσιν των υγιεινών γνώσεων, ένθεν δε
χρησιµεύσωσιν εις τα αρµόδια όργανα προς
την υγειονοµικήν αναµόρφωσιν του Κράτους,
όπερ υπό την έποψιν ταύτην ατυχώς
υπολείπεται µεγάλως των λοιπών εθνών…».(15)
Τονίζει ακόµη ότι η ονοµατοθεσία της επιστήµης
που θα δίδασκε, και κυρίως της
Μικροβιολογίας, ήταν ένα δύσκολο πρόβληµα
που αντιµετώπισε, γιατί οι νέοι επιστηµονικοί
όροι άγνωστοι παλαιότερα έπρεπε να
αποδοθούν µε όσο µεγαλύτερη σαφήνεια και
ακρίβεια, χωρίς να αντίκεινται στους κανόνες
της Ελληνικής γλώσσας. «Εις ουδένα δ' ίσως
κλάδον της Ιατρικής καταφαίνεται τοσούτον η
περί την εξελλήνισιν των όρων δυσχέρεια, όσον
εις την Μικροβιολογίαν διότι οι πλείστοι τούτων
πλασθέντες υπ' αγεύστων πολλάκις της
Ελληνικής και Λατινικής γλώσσης απετέλεσαν
λέξεις αυτόχρηµα τερατώδεις την
σύνθεσιν».(15)

Είναι φανερό από τον πρόλογο αυτό ότι ο
καθηγητής Κ. Σάββας γνώριζε πολύ καλά τη σχέση
Μικροβιολογίας και Υγιεινής, τη σηµασία της
επιστηµονικής έρευνας για την εξήγηση των
ποικίλων παραγόντων του περιβάλλοντος, που
επηρέαζαν την υγεία του ανθρώπου. Γνώριζε πολύ
καλά ότι δεν ήταν δυνατόν να θεωρείται
υγιεινολόγος ο επιστήµονας εκείνος ο οποίος δεν
µπορούσε να εφαρµόσει τις γνωστές µεθόδους
υγιεινής έρευνας για την επίλυση των εκάστοτε
παρουσιαζοµένων προβληµάτων στην εφαρµογή
των πορισµάτων της νεώτερης Υγιεινής.
Από το πλούσιο συγγραφικό του έργο (7) ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι µελέτες του, που
έγιναν ανακοινώσεις στις Ιατρικές Εταιρείες και σε
Συνέδρια, για την επιδηµική εγκεφαλονωτιαία
µηνιγγίτιδα(1892), (που βραβεύτηκε στο
Συµβουλίδειο αγώνα το 1892 και αποτελείται από
128 σελίδες) και για την αποµόνωση του βακίλου
του τύφου στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (1906).
Ανάµεσα στις αξιόλογες ανακοινώσεις που έγιναν
για τη µηνιγγίτιδα κατά τα έτη 1866, 1869, 1870, 1871
και 1881 η µονογραφία του Σάββα «περί της
εγκεφαλονωτιαίας µηνιγγίτιδος εν Ελλάδι» έδωσε
µία πλήρη εικόνα της επιδηµιολογίας της νόσου
στην Ελλάδα.(8) Σύµφωνα µε την εργασία αυτή του
Σάββα, η µηνιγγίτιδα εκδηλώθηκε πρώτα στην
Κέρκυρα κυρίως κατά το χειµώνα του 1840 στην
Ισδραηλίτικη συνοικία, σύµφωνα µε πληροφορίες
του γιατρού Χριστόφορου Λαβράνου, (1) ύστερα
από µετάδοσή της από τη γειτονική Ιταλία.
Συγκεκριµένα η επιδηµία αυτή ήταν εντονότερη
από το Νοέµβρη µήνα, ενώ από Ιούνιο µέχρι και
Οκτώβρη ήταν ηπιότερη. Τον Απρίλη δε και το Μάιο
της ίδιας χρονιάς η επιδηµία που παρουσιάστηκε
στην περιοχή της Λευκίµµης, µε πυρετό, κακουχία
και συµπτώµατα από το κεντρικό νευρικό
σύστηµα, αντιµετωπίστηκε µε αντιφλογιστικά,
άλατα κινίνης και οπίου. (1) Στην υπόλοιπη Ελλάδα
η επιδηµία µηνιγγίτιδας εµφανίστηκε κυρίως τους
χειµώνες 1867-1869, επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη
χώρα και κατά το Σάββα µεταδόθηκε από τη Ρωσία
ή τη Ρουµανία ή την Τουρκία και εποµένως δεν
οφείλονταν στη συσσώρευση των προσφύγων
από την Κρήτη, όπως γενικά πίστευαν. Κυρίως
µεγάλη ήταν η επιδηµία του χειµώνα 1867-68 µε
µεγάλη βαρύτητα, όπου πέθαναν περίπου 1750
άτοµα και µε θνησιµότητα κατά µέσο όρο 60%. Ο
Σάββας στην ανωτέρω µονογραφία του (8)
περιγράφει άλλες µικρής έκτασης επιδηµίες στη
Λάρισα κατά τους χειµώνες του 1882–83, 1883-84
και στην Αθήνα κατά τους χειµώνες 1884-85, 188586 και 1886-87, όπου η θνησιµότητα ήταν περίπου
59,5%. Ο Σάββας περιγράφει τη µικροβιολογική
αιτιολογία της νόσου και δεν δέχεται τις
κυριαρχούσες µέχρι τότε θεωρίες περί της
αυτοφυούς γένεσης, ή λόγω ψύξης ή τη θεωρία
περί ελώδους φύσης της νόσου. Υποστηρίζει δε τη
µολυσµατικότητα και τη µεταδοτικότητα της νόσου
από άτοµο σε άτοµο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Το 1907 δηµοσιεύτηκε από το τυπογραφείο της
«Εστίας» το
«εγχειρίδιον Υγιεινής», µε 158 εικόνες.
Ήταν τότε ο Κωνσταντίνος Σάββας καθηγητής
της Υγιεινής και της Μικροβιολογίας στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών και γιατρός της Α. Μ. του
Βασιλέως, όπως γράφεται στο εξώφυλλό του.
Στον πρόλογο του ανωτέρω εγχειριδίου
αναφέρει ότι έγραψε το εγχειρίδιο αυτό µε όσον
το δυνατόν κατανοητό τρόπο για να είναι
χρήσιµο όχι µόνο στους γιατρούς και στους
φοιτητές, αλλά και στους γονείς και τους
δασκάλους, αλλά και σε όλο γενικά τον
πληθυσµό, σε µία εποχή που, ενώ µάστιζαν τα
διάφορα λοιµώδη νοσήµατα, η υγειονοµική
κατάσταση και οι υγειονοµικές υπηρεσίες της
χώρας ήταν πολύ υποβαθµισµένες και η
διδασκαλία του µαθήµατος της Υγιεινής είχε
κατά καιρούς παραµεληθεί.
«Ελπίζω», γράφει στην πρώτη έκδοση,(17) «ότι η
Υγιεινή θα τύχει της υποδοχής εκείνης, ήτις
αρµόζει εις επιστήµην, συνδεοµένην στενότατα
προς το πολιτιµότατον των αγαθών, την υγείαν
του ανθρώπου. ∆ια τον λόγον δε τούτον, καίπερ
προωρισµένον κυρίως δι' ιατρούς και φοιτητάς
της Ιατρικής, προσεπάθησα να καταστήσω το
βιβλίον ως οίον τ'ευληπτότερον, ίνα η
κατανόησις αυτού αποβεί ευχερής και εις τους
µη ιατρούς. Από πολλού ήδη χρόνου είχε
κατασταθεί αισθητή εις τους ιατρούς και εις το
κοινόν η ανάγκη τοιούτου συγγράµµατος,
γεγραµµένου επί τη βάσει των νεοτάτων
ανακαλύψεων της ευεργετικής ταύτης
επιστήµης. Είναι δε λίαν λυπηρόν, ότι εις την
Ελλάδα, την χώραν ταύτην, ένθα ήκµασεν
αρχήθεν η Υγιεινή, δεν κατεβλήθη µετά την
αναγέννησιν αυτής η δέουσα προσοχή περί τε
την διδασκαλίαν και την εν γένει διάδοσιν και
ε φ α ρ µ ο γ ή ν τ η ς ε π ι σ τ ή µ η ς
ταύτης…..».∆ιευκρινίζει δε ότι η ∆ιαιτητική, όπως
ονοµάζονταν τότε η Υγιεινή, υπήρξε ένα από τα
πρώτα µαθήµατα που διδάχτηκε στο
Πανεπιστήµιο αµέσως µετά την ίδρυσή του,
αλλά από τότε παραµελήθηκε ιδιαίτερα. Άλλοτε
µεν διότι είτε διακόπτονταν τελείως η διδασκαλία
της για µακρό χρονικό διάστηµα, είτε
διδάσκονταν από καθηγητές που δεν είχαν
σχέση µε το µάθηµα, το οποίο, όπως ο Σάββας
λέει «απαιτούσε και µελέτας ειδικάς και
ενασχόλησιν αποκλειστικήν και
ανεξάρτητον.»(17) Αποτέλεσµα αυτού ήταν να
εξέρχονται από το Πανεπιστήµιο γιατροί
«τελείως άγευστοι υγιεινών γνώσεων», ενώ το
κοινό µη παρακινούµενο από ειδικούς
επιστήµονες και χωρίς να έχει το ενδιαφέρον να
διαβάζει δηµοσιεύµατα σχετικά µε την Υγιεινή
παρέµενε τελείως αδιάφορο προς την επιστήµη
αυτή. Έτσι ξέχασαν οι άνθρωποι και την ύπαρξή
της, απέβαλαν κάθε σχετική σκέψη και δεν
εφάρµοζαν κανένα από τα παραγγέλµατά της.
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Το χειρότερο δε όλων ήταν ότι εξ αιτίας αυτής της
γενικής αδιαφορίας χαλάρωσε τελείως και η
υγειονοµική υπηρεσία του Κράτους, την οποία
είχαν τόσο σοφά διοργανώσει οι Βαυαροί,
αµέσως µόλις ήλθαν στην Ελλάδα. Έτσι βαθµηδόν
αυτή περιέπεσε σε αχρηστία, καταργήθηκε
σιωπηλά ο θεσµός των νοµοϊατρών, τους
οποίους είχε ορίσει ειδικό ∆ιάταγµα από το 1836,
σταµάτησε να εφαρµόζεται ο περί δαµαλισµού
νόµος, η δε Ελλάδα έµεινε το µόνο κράτος στην
Ευρώπη, το οποίο στερούνταν όχι µόνο
υγειονοµικής νοµοθεσίας, αλλά και υπηρεσίας. Η
υγειονοµική υπηρεσία δεν είχε εφαρµοστεί από το
1833-1845 και παρόλο που η υγιεινή εν τω µεταξύ
είχε ανακαινισθεί εκ βάθρων, αυτή παρέµεινε χωρίς
καµία τροποποίηση. Αντίθετα παρόλο που στα
άλλα έθνη ψηφίζονται συνεχώς νόµοι,
τελειοποιούνται και αποτελούν άριστο παράδειγµα
προς µίµηση, το υγειονοµικό προσωπικό στην
Ελλάδα περιορίζεται µόνο στο Ιατροσυνέδριο,
σωµατείο καθαρά συµβουλευτικό, χωρίς καµία
από το νόµο πρωτοβουλία και εκτελεστική δύναµη,
σε λίγους αστιάτρους και δύο ή τρις υγειονόµους
λιµένων. Αυτά µάλιστα συνέβαιναν, όπως τονίζει ο
Σάββας, σε µία εποχή που τα κράτη του Αίµου,
δηλαδή η Ρουµανία, η Σερβία και η Βουλγαρία είχαν
άρτιους νόµους και άρτια υγειονοµική περίθαλψη.
Γι' αυτό, συµπληρώνει ο Σάββας στον πρόλογό
του, «τούτων πάντων ένεκα καθήκον επιτακτικόν
εθεώρησα, απορρέον εκ τε της εν τω Πανεπιστηµίω
θέσεώς µου και της ειδικής περί την υγιεινήν
ενασχολήσεώς, όπως αντεπεξέλθω, όσοι µοι
δύναµις, κατά της τοιαύτης καταστάσεως, ής τα
επιβλαβή αποτελέσµατα από πολλών ετών
πρόκεινται κατάδηλα µαρτυρούµενα ένθεν µεν εκ
της µεγάλης θνητότητας της χώρας, ένθεν δ' εκ της
ευρείας διαδόσεως της ευλογίας, της φθίσεως, της
ελονοσίας και της λοιπής χορείας των λοιµωδών
νόσων. Προς τούτο δε δια µεν της εν τω
Πανεπιστηµίω διδασκαλίας προσεπάθησα να
µεταδώσω εις τους µέλλοντας ιατρούς τας
υγιεινάς εκείνας γνώσεις, αίτινες εισίν απαραίτητοι
εν τη εξασκήσει του φιλανθρώπου αυτών
επαγγέλµατος·δια δε της δηµοσιεύσεως του
παρόντος εγχειριδίου αποβλέπω εις την ως οίον
τ'ευρυτέραν διάδοσιν των ιδεών τούτων ου µόνον
παρά τοις ιατροίς, αλλά και παρά ταις λοιπαίς
ανεπτυγµέναις κοινωνικαίς τάξεσι.»
Από το 1907-1928, ως καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών και αντιπρόεδρος του
«Συλλόγου προς περιστολή των ελωδών νόσων»,
µαζί µε τον Ιωάν. Π. Καρδαµάτη, γιατρό,
Υγειονοµικό Επιθεωρητή και Γενικό Γραµµατέα του
ανωτέρω Συλλόγου, είχαν την επιµέλεια για την
έκδοση έξη τόµων µε τίτλο: «Η ελονοσία εν Ελλάδι
και τα πεπραγµένα του Συλλόγου». Η έκδοση έγινε
από το Τυπογραφείο Παρασκευά Λεώνη και ήταν
υπό την προστασία του βασιλιά και του Συλλόγου.
Στους εν λόγω τόµους δίνεται η έκταση του
τεράστιου προβλήµατος της ελονοσίας στην
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Ελλάδα, βάσει επίσηµων στατιστικών στοιχείων
που υπάρχουν από το 1899 και εξής. Υπάρχει
µία ιστορική αναδροµή της ελονοσίας, ενώ από
τις εκθέσεις των διαφόρων υγειονοµικών
υπαλλήλων της χώρας µαθαίνουµε για τη
νοσηρότητα, τις µορφές που επικρατούσαν, τις
επιπτώσεις της ελονοσίας στα διάφορα
διαµερίσµατα της χώρας, το ποσοστό
προσβολής και τα διάφορα µέτρα που
ελαµβάνοντο.
Σύµφωνα µε τον Κ. Σάββα, η Ελλάδα τα χρόνια
εκείνα διεκδικούσε τα πρωτεία της επικράτησης
της ελονοσίας στην Ευρώπη.(16)
Επίσης σηµαντικές υπήρξαν τρεις µελέτες του,
που ανακοινώθηκαν στην Ακαδηµία Αθηνών
(1927) µε τους τίτλους: Έκθεσις περί του παρ'
ηµίν άρτου,' 'Περί της εν Ελλάδι συχνότητος των
οµάδων αίµατος', 'Χηµική και µικροβιολογική
έρευνα των λυµάτων των Αθηνών'.
Έγραψε ακόµη άρθρα ενηµερωτικά για τους
γιατρούς. (9)
Σηµαντικές υπήρξαν οι εισηγήσεις του σε
διάφορες κρατικές υπηρεσίες (κυρίως σε
Υπουργεία), όπως οδηγίες για την απολύµανση
(1902), έκκληση προς την Κυβέρνηση και τη
Βουλή για την εξυγίανση από την ελονοσία
(1907) και για την υγιεινή κατάσταση των
µεταλλείων και µεταλλουργείων της γαλλικής
εταιρείας του Λαυρίου (1916), υπόµνηµα προς
τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης για την ίδρυση
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας το 1917.
Ήδη από το 1892 δηµοσίευσε άρθρα µε πολύ
επίκαιρα θέµατα:
Η βιογραφία του Κωνσταντίνου Σάββα είναι
ολόκληρη η ιστορία του τόπου µας, που
αντανακλάται µέσα από τη µιζέρια, τη
δυσβάσταχτη φτώχεια, το προσφυγισµό, την
αρρώστια, τη δυστυχία, το θάνατο, το δάκρυ
για τα παιδιά και τα νιάτα που χάνονταν από τις
θανατηφόρες µάστιγες. Η ιστορία του
Κωνσταντίνου Σάββα είναι ένας µακρύς
αγώνας για ν' αλλάξει αυτή την
πραγµατικότητα. ∆ίκαια εποµένως θεωρείται ο
εισηγητής της Προληπτικής Ιατρικής, της
Υγιεινής και της Μικροβιολογίας στην Ελλάδα.
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Φυµατίωση:
Ιστορική Αναδροµή
Η ασθένεια συντροφεύει τον άνθρωπο από τα
πρώτα βήµατα της ζωής του. Προυπήρχε και στα
ζώα. Οι πρωτόγονοι της Γης, δέσµιοι των φυσικών
δυνάµεων, αδύναµοι, µοιρολάτρες, φοβισµένοι και
δυναστευµένοι πίστευαν πως και οι ασθένειες
οφείλονται σε ενέργειες των κακών πνευµάτων ή
των εκδικητικών θεοτήτων που ήθελαν να τους
εξολοθρέψουν για κάποιο ανθρώπινο φταίξιµο. Και
το συναπάντηµα µπορούσε να γίνει οπουδήποτε
στο χωράφι, στο δρόµο, στη σπηλιά, στο καλύβι,
στις πηγές στα σκιερά λαγκάδια. Μοναδικό όπλο
για την αποµάκρυνση του κακού ο εξευµενισµός
των πνευµάτων µε µαγικές τελετουργικές πράξεις.
Μια νόσος που ταλαιπώρησε τον άνθρωπο ήταν
η φυµατίωση, που εµφανίζεται όταν ο άνθρωπος
ασχολείται µε την γεωργία, εγκαταλείπει το κυνήγι και
δηµιουργεί τους πρώτους οικισµούς. Τότε
δηµιουργούνται αλλαγές στους χωροβιονοµικούς
παράγοντες (κατοικία, διατροφή, εργασία,
συνθήκες διαβίωσης) και η ασθένεια είναι ο πρώτος
φόρος του ανθρώπου στον πολιτισµό. Η
φυµατίωση θεωρείται ότι µεταδόθηκε στον
άνθρωπο από την αγελάδα όταν αυτή έγινε
κατοικίδιο ζώο. Το µυκοβακτηρίδιο βοείου τύπου
υπέστη µετάλλαξη και πρόσβαλλε και τον
άνθρωπο.
Η φυµατίωση ίσως εµφανίστηκε στην κοιλάδα του
Rift, στην Κεντρική Αφρική, που θεωρείται το λίκνο
του ανθρώπινου είδους.Εκεί δηµιουργήθηκαν οι
πρώτοι οικισµοί και η νόσος αναπτύχθηκε και
συντηρήθηκε.. Από την Αφρική ξεκίνησαν τα πρώτα
κύµατα µεταναστεύσεων προς τον Παλαιό και Νέο
κόσµο και οι µετανάστες φέρουν µαζί τους και την
ασθένεια που την µεταδίδουν στις νέες τους
πατρίδες.
Στην ιστορία της φυµατίωσης, διακρίνουµε
τέσσερις περιόδους.
· Η πρώτη περίοδος, η περιγραφική ή
Ιπποκρατική, είναι η µεγαλύτερη σε
διάρκεια σε ανθρώπινο πόνο και
προσπάθεια. Η αρχή της βρίσκεται κάπου
στην νεολιθική εποχή και το τέλος της , στα
τέλη του 18ου αιώνα, µέχρι την εποχή των
Bayle και Lannec.
· Η δ ε ύ τ ε ρ η π ε ρ ί ο δ ο ς , ή
παθολογοανατοµική, περιλαµβάνει το
τέλος του 18ου αιώνα, εποχές των Bayle και
Lannec, και το µεγαλύτερο µέρος του 19ου
αιώνα, δηλαδή µέχρι την εποχή των
Villemin και Koch.
· Η τρίτη περίοδος, πειραµατική και
βακτηριολογική που σφραγίζεται από τις
προσωπικότητες των Villemin και Koch,
αρχίζει από το 1856 και διαρκεί µέχρι τα
µέσα του 20ου αιώνα.
· Η τέταρτη περίοδος, η θεραπευτική αρχίζει

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
από τα µέσα του 20ου αιώνα και διαρκεί
µέχρι σήµερα.
Ιπποκρατική περίοδος.
Στην προϊστορική περίοδο δεν έχοµε
γραπτές αναφορές αλλά έχουν βρεθεί πολλοί
Ευρωπαϊκοί και Αιγυπτιακοί σκελετοί µε
φυµατιώδεις αλλοιώσεις, Τα πρόσφατα
ευρήµατα οξυάντοχων βακίλων βρέθηκαν σε
σκελετούς του νεκροταφείου της Χαιδελβέργης
που χρονολογούνται στο 5000π.χ.
Παρατηρήθηκαν κατεστραµµένα τα σώµατα των
σπονδύλων Θ4, Θ5, από φυµατιώδη
σπονδυλίτιδα.
Ιστορικοί χρόνοι
Στους ιστορικούς χρόνους έχοµε πολλές
γραπτές αναφορές για την φυµατίωση, που
συµπεραίνοµε ότι την πορεία της ανά τον κόσµο
καθόρισαν οι µεγάλες µετακινήσεις πληθυσµών
και οι διαµορφούµενοι πολιτικοοικονοµικοί και
χωροβιονοµικοί παράγοντες.
Στην Αρχαία Μεσοποταµία υπήρχαν γιατροί
που γνώριζαν την φυµατίωση, πριν 4000 χρονιά.
Η αρχαιολογική σκαπάνη στη Νινευή έφερε στην
επιφάνεια 20000 πήλινες πλάκες σε σφηνοειδή
γραφή και στις 800 αναφέρονταν ιατρικά θέµατα.
Στις πλάκες αναφέρονται τα συµπτώµατα της
φυµατίωσης µε αξιοσηµείωτη ακρίβεια. «Ο
ασθενής βήχει τακτικά, τα φλέγµατα του είναι
πυκνά και αρκετές φορές περιέχουν αίµα. Το αίµα
είναι ψυχρό, τα πόδια ζεστά και η καρδιά του
παρουσιάζει κόπωση. Εµφανίζει πολλούς
ιδρώτες και όταν η αρρώστια είναι σοβαρή τότε
έχει συχνές κενώσεις και τα έντερα του ανοίγουν».
Η αιτία της νόσου αποδίδεται στο κακό δαίµονα
Ashakku
και η θεραπευτική αντιµετώπιση
συνίσταται στο ρίξιµο νερού στον ασθενή και στο
κάψιµο αντικειµένων στη φωτιά, και σαν
φάρµακα χρησιµοποιούσαν δύσοσµες
αηδιαστικές ουσίες για να διώξουν τον κακό
δαίµονα.
Κατά το 6000 π.χ. αναπτύσσεται ο πολιτισµός
των Αιγυπτίων. Το µεγαλείο της ιατρικής των
Αιγυπτίων, έγινε παγκόσµια γνωστό µέσα από
την ανακάλυψη των Αιγυπτιακών παπύρων. Στο
περίφηµο πάπυρο του Χαµουραµπί έχουµε
περιγραφές όλων των κλινικών εκδηλώσεων της
πνευµονικής και εξωπνευµονικής φυµατίωσης.
Οι ανασκαφές έφεραν στην επιφάνεια τις πόλεις
Amarna και Medinet Habu που αποτελούνταν
από πολυόροφες κατοικίες,
ελικοειδείς
στριµωγµένες και πυκνοκατοικηµένες. Στις
ανασκαφές έχει
βρεθεί µεγάλος αριθµός
σκελετών µε φυµατιώδεις αλλοιώσεις που ο
Castiglioni αναφέρει ότι ίσως στις περιοχές αυτές
ίσως υπήρχαν υποτυπώδη σανατόρια. Στο
νεκροταφείο της Nalgada άνω Αίγυπτο
βρέθηκαν σκελετοί που χρονολογούνται από το
3700 έως το 2700 π.χ. και αναγνωρίστηκαν
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φυµατιώδεις αλλοιώσεις οι οποίες ταυτοποίηκαν
µε την µέθοδο του DNA. Σε καλά συντηρηµένες
µούµιες βρέθηκαν οι βάκιλοι µετά χρώση µε
ειδικές χρωστικές.
Ο Zimmerman
αναφέρει ότι η µετάδοση
γίνονταν όπως και σήµερα από τον πάσχοντα
άνθρωπο. Στις πατριαρχικές και πολυπληθείς
οικογένειες της Αιγύπτου η µετάδοση της νόσου
ήταν εύκολη και οι γιατροί γνώριζαν καλά τη
νόσο. Στην Εβραϊκή φιλολογία δεν έχοµε πολλά
στοιχεία για την νόσο. Ο Μωϋσής γνώριζε την
φυµατίωση και δεν επέτρεπε στους κυφωτικούς
ασθενείς να εισέρχονται στο ναό.
Στην τρίτη χιλιετία π.χ. έχοµε µαρτυρίες για την
φυµατίωση στην Ινδία όπου οι χωροβιονοµικοί
παράγοντες είναι οι ίδιοι µε τους σηµερινούς σε
ορισµένες περιοχές της χώρας δηλαδή
συγκατοίκηση πολλών ανθρώπων σε µικρούς
χώρους. Αναφέρεται σαν 'βασιλική νόσος' ή µε
το όνοµα Yaksma σε ένα αρχαίο Ινδικό ύµνο. Στα
σανσκριτικά γραπτά υπήρχαν ύµνοι που µας
πληροφορούν ότι οι ασθενείς ικέτευαν τους
θεούς για την σωτηρία τους. Έτσι η αντιφυµατική
θεραπεία αποτελεί αντικείµενο ενός ολόκληρου
ψαλµού των µυθικών Ινδικών επών Rig Veda και
Athava Veda και Yajur Veda. Οι γιατροί της
εποχής γνώριζαν καλά την πορεία της νόσου και
δεν αναλάµβαναν να θεραπεύσουν ασθενείς µε
απίσχναση σεβόµενοι την καλή τους φήµη. Η
ιατρική είχε µαγικοθρησκευτικό χαρακτήρα, στον
κώδικα Manu η φυµατίωση θεωρούνταν
'µυασµατική' και απαγορεύονταν στους
βραχµάνους να παντρευτούν κόρη µε πρόγονο
λεπρό, φυµατικό ή επιληπτικό.
Στην Κίνα οι χωροβιονοµικοί παράγοντες ήταν
παρόµοιοι µε των Ινδιών και οι αρχαίοι Κινέζοι
γιατροί γνώριζαν την νόσο από το 3216 π.χ. επί
αυτοκράτορα Shen-Nug. Μίλησαν για
υγιεινοδιαιτητική αλλά χρησιµοποιούσαν και
αηδιαστικές τροφές για την θεραπεία της νόσου.
Η φυµατίωση στην αρχαία Ελλάδα; Η
φυµατίωση µάστιζε όπως αναφέρεται την αρχαία
Ελλάδα αλλά δεν έχοµε πολλές αναφορές στην
ος
προ του Ιπποκράτη περίοδο. Ο Αρισταίος ( 13
αιώνας π.χ.) ανακάλυψε τις θεραπευτικές
ιδιότητες του συλφίου. Περισσότερες αναφορές
έχουµε από την περίφηµη σχολή της Κνίδου. Ο
Ερυφών ο ιδρυτής της σχολής σύστηνε το γάλα
σαν ίαµα στους φυµατικούς. Η εµπειρική σχολή
της Κνίδου δεν µπορεί να συγκριθεί µε την
επιστηµονική παρατήρηση της Ιπποκρατικής
σχολής (460-377 π.χ.).Ενδιαφερόταν για την
διάγνωση της ασθένειας.
Ο Ιπποκράτης ( 5ο αιώνα π.χ.) ήταν σύγχρονος
του Σωκράτη και µοιράζονταν µαζί του τις ίδιες
πολιτισµικές, φιλοσοφικές και πολιτικές επιρροές.
Η σχολή στην Κω που πέρασε στη αθανασία
µέσα από το πνεύµα του Ιπποκράτη έδειξε
ενδιαφέρον για την πρόγνωση και την θεραπεία
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της νόσου. Η σχολή αυτή όπως της Κνίδου και
του Κρότωνα στη Σικελία αναπτύχθηκαν στην
περιφέρεια του Ελληνικού πολιτισµού που η
επαφή µε άλλους πολιτισµούς και η οικονοµική
ευµάρεια βοήθησαν στην δηµιουργία νέων
ιδεών. Ο Ιπποκράτης απορρίπτει κάθε µαγικό και
θεϊκό στοιχείο προλήψεις και δεισιδαιµονίες που
επικρατούσαν στην διάγνωση και στη θεραπεία
της ασθένειας εκείνη την εποχή. Μετά την
επιδηµία της φυµατίωσης στην Ταρσό, ο
Ιπποκράτης περιγράφει τα κλινικά συµπτώµατα
της νόσου την οποία ονόµασε ΄΄φθίσιν΄΄ από το
φθίνω = λειώνω τήκοµαι, φθείροµαι. Τους
φυµατικούς ονόµασε φθισικούς ή φθινώδεις. Ο
όρος φθίσις ισχύει µέχρι το 1839 οπότε ο
γερµανός Schonlein θα δώσει το σηµερινό
όνοµα φυµατίωση. Ο Ιπποκράτης περιέγραψε τα
συµπτώµατα της νόσου: βήχα, πυρετό, ιδρώτες,
απόχρεµψη, αιµόπτυση, δύσπνοια. Ανέφερε ότι η
ν ό σ ο ς ε µ φα ν ί ζ ε τ α ι τ ο Φ θ ι ν ό π ωρ ο κ α ι
προσβάλλει τις νεαρές ηλικίες. Του δε
Φθινοπώρου, και των θερινών τα πολλά και οι
φθίσιες. Φθίσις γίνεται µάλιστα ηλικίηση τήσιν
από οκτωκαίδεκα ετέων µέχρι πέντε και τριήκοντα
ε τ έ ων . Θ ε ωρ ε ί τ η ν δ ι ά ρ ρ ο ι α ως κ α κ ό
προγνωστικό σηµείο και µειώνει την δόση των
εµετικών και των καθαρτικών φαρµάκων.
Θεωρεί τη φθίση δυσίατη αλλά όχι ανίατη. Στη
θεραπεία εισάγει την υγιεινοδιαιτητική αγωγή και
την κλιµατοθεραπεία. Καταδικάζει τον
υπερσιτισµό και θεωρεί ως άριστη τροφή το
γάλα, τα φρούτα, τα ψάρια, το άπαχο χοιρινό
κρέας. Συνιστούσε την ¨εν µέτρω άσκηση¨.
Φλεβοτοµία επί αιµόπτυσης και θεωρεί τη νόσο
κληρονοµική αλλά και µεταδοτική και µίλησε για
το µίασµα.
Ο Ιπποκράτης και οι άλλοι ιατρικοί συγγραφείς
έκαναν ένα λάθος ταύτισαν το σύµπτωµα της
ασθένειας την αιµόπτυση µε το αίτιο της. ∆εν
αιµόπτυε ο ασθενής επειδή ο βάκιλλος είχε
διαβρώσει τα αγγεία του πνεύµονα αλλά επειδή
κάποιο από τα αγγεία αιµορράγησε,
παρουσιάσθηκε αιµόπτυση, και η πληγή που
δηµιουργήθηκε επιµολύνθηκε και διαπυήθηκε.
Οι Αλεξανδρινοί γιατροί Ερασίστρατος και
Ηρόφιλος (323-285 π.χ.) ασχολήθηκαν µε την
φυµατίωση και χορήγησαν την θηραϊκή γη σαν
φάρµακο για την θεραπεία της νόσου και τις
περιδέσεις των άκρων επί µεγάλων αιµοπτύσεων.
Κατά την Ελληνορωµαϊκή εποχή (25π.χ-50µ.χ.)
ασχολήθηκαν µε την φυµατίωση οι γιατροί της
εποχής Αρεταίος ο Καπαδόκης, ο Πλίνιος, ο
Κέλσος, ο Σωρανός και κυρίως ο Γαληνός από
την Πέργαµο (131-201 µ.Χ.) ο οποίος θεωρείται
µετά τον Ιπποκράτη ο µεγαλύτερος γιατρός της
αρχαιότητας, αναγνωρίζει τη λοιµώδη και
µεταδοτική φύση της ασθένειας και αναγνωρίζει
ότι η κίνηση του πνεύµονα παρεµποδίζει την
επούλωση των ελκώσεων. Ο Γαληνός θα

διατηρήσει την ελληνική ιατρική και παράδοση
µέχρι τον 15ο αιώναπιστεύει όπως ο Ιπποκράτης
στην κληρονοµικότητα της νόσου και σαν αιτία
θεωρεί την εξέλκωση των πνευµόνων. Πιστεύει
στην µεταδοτικότητα, θεωρεί τον πνεύµονα
αναλγή και ότι τα πτύελα δυσχεραίνουν την
αναπνοή. Η διαρκής κίνηση του πνεύµονα είναι
το αίτιο που εµποδίζει την επούλωση των
ελκώσων. Ο Γαληνός θα διατηρήσει την Ελληνική
γνώση και παράδοση στη ∆ύση για 14 αιώνες.
Η Βυζαντινή περίοδος έχει αδικηθεί από τους
ξένους και εµάς τους Έλληνες. Η Φιλανθρωπία
είναι σύµφυτη µε την θεραπευτική τέχνη και την
διέθεταν οι αρχαίοι µας πρόγονοι. Στη διάρκεια
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας η φιλανθρωπία
εκφράστηκε µε την ίδρυση και προώθηση
νοσοκοµείων όχι µόνο γιατί ο άνθρωπος είναι
κοινωνικό και πολιτικό όν, αλλά και διότι κυρίως
είναι εικόνα και οµοίωση θεού.
Ακολούθησαν οι µεγάλοι Έλληνες γιατροί
Ορειβάσειος, Αέτιος, Παύλος ο Αιγινίτης που
καλλιεργούν την Ελληνική γνώση και παράδοση
επάνω στην φυµατίωση µέχρι τον 9ο µ.χ αιώνα
χωρίς ιδιαίτερες τοµές. Η παράδοση αυτή θα
µεταλαµπαδευτεί στη ∆ύση από τους Άραβες
γιατρούς Ραζί, Μεσούε και τον Αβικένα που µε τα
γραπτά και τις διδασκαλίες τους θα
αντιπαλέψουν τις σκοταδιστικές και µεταφυσικές
αντιλήψεις για την φυµατίωση και τις άλλες
ασθένειες που επικρατούσαν κατά τον
Μεσαίωνα.
Στην Ευρώπη η φυµατίωση ενδηµούσε από την
νεολιθική εποχή. Η επαφή των λαών αυτών µε τις
Ρωµαϊκές λεγεώνες αποτέλεσε νέα πηγή
µετάδοσης της νόσου. Στους πρώτους αιώνες
στο Μεσαίωνα η µεγαλύτερη εξάπλωση έγινε µε
τις βαρβαρικές επιδροµές και την διαµόρφωση
των νέων πολιτικοοικονοµικών και κοινωνικών
συνθηκών, που ακολούθησαν τον Χριστιανισµό.
Την περίοδο αυτή ο ασθενής και ιδίως ο
χοιραδικός έπρεπε να «ιαθεί» αµέσως µετά το
άγγιγµα του βασιλιά διαφορετικά θανατώνονταν
σαν δαιµονισµένος ή µάγος. Ίσχυσε το άγγιγµα
του βασιλιά αρχικά στην Αγγλία, και ακολούθως
εφαρµόστηκε και στην Γαλλία που ίσχυε µέχρι τον
19ο αιώνα.
Στην Αµερική η ιατρική είχε µαγικοθρησκευτικό
χαρακτήρα και πριν από την ανακάλυψη της η
νόσος ενδηµούσε. Οι κάτοικοι ζούσαν σε
νοµάδες. Πριν από χιλιάδες χρόνια οι µετανάστες
έφεραν την φυµατίωση στην Αµερική. Οι Βίκινγκς
θεωρείται ότι πρώτοι µετάδωσαν της ασθένεια. Σε
αγροτικά οργανωµένες φυλές βρέθηκαν στοιχεία
φυµατίωσης σε µούµιες παρά σε αυτούς που
ασχολούνταν µε το κυνήγι. Ο βίαιος αποικισµός
και «εκπολιτισµός» της νέας Ηπείρου έφερε και την
φυµατίωση που συµπεριφέρθηκε σαν οξεία
µόλυνση µε µεγάλη νοσηρότητα και
θνησιµότητα.

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Στην Αναγέννηση (1493-1541) οι αντιλήψεις
των γιατρών είναι προσκολληµένες στις ιδέες του
Ιπποκράτη και του Γαληνού. Ο Ιερώνυµος
Φρακαστόρο, ο Μοντάνο,ο Σίλβιους, ο Γουίλις,
και ο Μοργκάνη µιλούν για την µεταδοτικότητα
της νόσου χωρίς να εισακουσθούν. Η θεραπεία
στηρίζεται στην υγιεινοδιαιτητική αγωγή και στο
γάλα ( σχολή Κνίδου). Προτείνονται οδηγίες
ανάπαυσης µε την αποφυγή σωµατικού και
ψυχικού καµάτου. Φάρµακα είναι η θηριακή το
µουµί των Αράβων. Μέχρι το ήµισυ του 19ου
αιώνα χρησιµοποιούνται τα καθαρτικά, τα
διουρητικά, οι αφαιµάξεις, οι βεντούζες, οι
καυτηριάσεις και τα λουτρά σε µεταλλικά νερά. Το
17ο και 18ο αιώνα ο Πιέρ Ντισώ µιλά για το πτύελο
σαν παράγοντα µετάδοσης της φυµατίωσης. Ο
πρακτικός γιατρός Βενιαµίν Μάρτην Το 1720
υποστηρίζει την µεταδοτικότητα της νόσου χωρίς
να εισακούεται. Η εµφάνιση των πρώτων
ανατόµων ( A.Vesalius) θα καταρρίψει τις
προλήψεις και τις δεισιδαιµονίες γύρω από τα
αίτια και την θεραπεία της νόσου.
Το 1750-1800 αρχίζει η βιοµηχανική
Επανάσταση στην Ευρώπη που υπόσχεται µια
απεριόριστη ανάπτυξη της βιοµηχανικής
κοινωνίας. Η κοινωνία θεωρεί την νόσο
θεόσταλτη δοκιµασία του σώµατος που θα
στρέψει τον άνθρωπο στη δοκιµασία της ψυχής
και την πνευµατική τελείωση. Η ιατρική την
περίοδο αυτή στηρίζεται στα βιβλία της αρχαίας
Ελληνικής ιατρικής και ισλαµικής (Αβικέννας,
Αβερρόης). Η Ιπποκρατική θεωρεία των
τεσσάρων χυµών ερµηνεύει όλες τις παθήσεις. Η
πνευµονική φθίση θεωρείται αποτέλεσµα της
υπερέκκρισης φλέγµατος και χολής. Οι γιατροί
του 18ου αιώνα στηριζόµενοι στο ρητό του
Ιπποκράτη τα όµοια θεραπεύονται µε όµοια,
χορηγούν στους ασθενείς κιµά από πνευµόνια
αλεπούς και φυτά που λέγονται πνευµονικά. Στα
µέσα του 18ου αιώνα έχουµε δηµογραφική
αύξηση του πληθυσµού στην Ευρώπη ( 1750 είχε
140εκατοµµύρια,1880,187εκ., 1850 είχε 266εκ.και
διπλασιάστηκαν τον 19ο αιώνα). Η αύξηση του
πληθυσµού οι αγροτικές, νοµοθετικές και
τραπεζικές µεταρρυθµίσεις συνέβαλαν στην
βιοµηχανική επανάσταση που θα απλωθεί µε τις
πρώτες βιοµηχανίες υφαντουργίας και
µεταλλουργίας στην Αγγλία. . Την περίοδο αυτή
οι Ευρωπαίοι αγρότες θα γεµίσουν τα
εργοστάσια των πόλεων. Οι χαµηλοί µισθοί, τα
µεγάλα ωράρια, οι αξιοθρήνητες υγειονοµικές
συνθήκες θα οδηγήσουν στο θάνατο από
φυµατίωση το 30% των εργατών στο Ντέρµπι.
«…Kαταφθάνουν κάθε πρωί, γυναίκες
λιπόσαρκες, χλωµές…ξυπόλυτες πάνω στις
πέτρες, παιδιά βρώµικα, εξαθλιωµένα, ντυµένα
στα κουρέλια κρατώντας στο χέρι το κοµµάτι το
ψωµί που πρέπει να τα θρέψει». Το ποσοστό των
παιδιών που εργαζόταν στα εργοστάσια σε

15

ηλικία κάτω των 13 ετών στην Αγγλία, έφθανε
το13.35%. Οι περισσότεροι εργάτες δεν είχαν
σπίτια και έµεναν σε ανήλια υπόγεια που τα
χρησιµοποιούσαν πάνω από 15 άτοµα και η
διατροφή τους ήταν πληµµελής που ευνοούσε
την ανάπτυξη των λοιµώξεων. Η µάστιγα της
φυµατίωσης, θερίζοντας µεγάλο µέρος του
εργατικού δυναµικού στην παραγωγικότερη
φάση της ζωής του, θα διαψεύσει την προσδοκία
µιας απεριόριστης ανάπτυξης της κοινωνίας.
Μέσα από την λεγόµενη Παρισινή ιατρική
επανάσταση εµφανίζονται ερευνητές που µε την
δουλειά και τις µελέτες τους, θέτουν τα θεµέλια
που θα οδηγήσουν αργότερα στην οριστική
καταπολέµηση της φυµατίωσης. Την περίοδο
αυτή πεθαίνουν από φυµατίωση το 1/3 των
εργατών του Ντέρµπι. Η φυµατίωση είναι νόσος
των πόλεων των σύγχρονων λαβυρίνθων « όπου
όλα, όλα καπνίζουν, όλα καίνε, όλα ανάβουν,
λαµπαδιάζουν κι ύστερα λιώνουν σβήνουν»
( Μπαλζάκ Το κορίτσι µε τα χρυσά µάτια). Στο
Παρίσι περισσότερο επλήγησαν οι
φτωχογειτονιές και το πυκνοκατοικηµένο κέντρο.
Η µάστιγα της φυµατίωσης θερίζει µεγάλο µέρος
του εργατικού δυναµικού στην παραγωγικότερη
φάση της ζωής τους και θα διαψεύσει την
προσδοκία µιας απεριόριστης ανάπτυξης της
κοινωνίας.
Στα τέλη του 18ου αιώνα κλείνει η περιγραφική
περίοδος της φυµατίωσης µε χαρακτηριστικά την
λήψη υγειονοµικών µέτρων από την πολιτεία για
την παρεµπόδιση της εξάπλωσης της νόσου. Η
θεραπευτική αγωγή συνίσταται στην χρήση
οξυγόνου και του µουρουνέλεου.
Παθολογοανατοµική Περίοδος τέλη 18 ου
αιώνα αρχές 19ου .
Όσα δεν κατάφεραν στην περιγραφική
περίοδο οι γιατροί της εποχής, το ανάλαβαν οι
Bayle,Laennek, Villemin, και Koch στα τέλη 18ου
αιώνα µέσα19ου αιώνα όπου έχοµε την
παθολογοανατοµική περίοδο που
σηµατοδοτείτε από την παθολογοανατοµική
έρευνα σχετικά µε την φυµατίωση.
Τα χρόνια αυτά µε την βιοµηχανική
επανάσταση, την ταχύτατη ανάπτυξη των
Ηνωµένων Πολιτειών, τα νέα µέσα επικοινωνίας
δηµιουργούνται ευκολότερα ανταλλαγή ιδεών
και επιστηµονικών ανακαλύψεων που
συνεπάγεται την ανάπτυξη των επιστηµών µε
µεγαλύτερη ταχύτητα. Την περίοδο αυτή η
φυµατίωση είναι η συχνότερη αιτία θανάτου και
επιδηµιολογικά κύµατα έχουν σχέση µε τους
χωροβιονοµικούς παράγοντες και
κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες. Η Παρισινή
ιατρική επανάσταση θα θέσει τα θεµέλια για την
καταπολέµηση της αρρώστιας.
Ο Sylvius Deleboe (1614-1672) πρώτος θα
περιγράψει το φυµάτιο, τον ειδικό σχηµατισµό της
φυµατίωσης που αργότερα επιβεβαίωσε και ο
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Morton. O Bayle (1770-1816) αναφέρει ότι η
πνευµονική φυµατίωση είναι ειδική νόσος µε
παθογνωµονικό στοιχείο το φυµάτιο που περιέχει
άφθονο νεκρωτικό υλικό. Αναφέρει δε ότι η
φυµατίωση προσβάλλει εκτός από τους
πνεύµονες και τα άλλα όργανα. Ξεχωρίζει έξι
µορφές φυµατίωσης την κοκκιώδη, την
µελανωτική, την ελκώδη, την λιθιασική και την
καρκινική και περιγράφει την κεχροειδή
φυµατίωση.
Την παθογοανατοµική περίοδο σφραγίζει ο
Laennec ( 1781-1826) µε την ανακάλυψη του
στηθοσκοπίου και την ακρόαση των πνευµόνων.
Στον Laennec οφείλεται η θεµελίωση της ιατρικής
έρευνας και της κλινικής µεθοδολογίας. Στο
σύγγραµµα του αναφέρει την ονοµατολογία των
ευρηµάτων της ακρόασης. Στο εγχειρίδιο αυτό η
φυµατίωση καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος.
Την περίοδο αυτή το ¼ των θυµάτων στο Παρίσι
πεθαίνει από φυµατίωση, που αργότερα πεθαίνει
και ο ίδιος. Οι γιατροί βρίσκονται σε απόγνωση
και δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν την νόσο. Η
φυµατίωση θα επηρεάσει την λογοτεχνία και την
µουσική ( εποχή ροµαντισµού) και οι ηρωίδες και
οι ήρωες των µυθιστορηµάτων πεθαίνουν από
την νόσο καθώς και δηµιουργοί τους. Η φθίση
αποτελεί το ιδεώδες της γυναικίας οµορφιάς. Στο
λυρικό θέατρο ηρωίδες όπως η βιολέτα στην la
traviata του Βέρντι η Μιµί του στην La Boheme
του Πουτσίνη εξαγνίζονται πεθαίνοντας φθισικές
στο άνθος της νιότης τους.
Η λογοτεχνία
ασχολείται και µε την θεραπεία της νόσου και τον
τραγέλαφο που πηγάζει από αυτή, δηλαδή
θεραπείες που εµφανίζονται πολλά υποσχόµενες
και σκοτώνουν περισσότερους από αυτούς που
θα µπορούσαν να σώσουν.
Πειραµατική βακτηριολογική περίοδος 1856
µέσα 20ου αιώνα.
Στην απόγνωση που δηµιουργείται από την
φυµατίωση έρχεται η µικροβιολογία να δώσει τη
λύση και έτσι εισερχόµαστε στην πειραµατική και
βακτηριολογική περίοδο που η γνώση γύρω από
την φυµατίωση κατακτάτε µε τα πειράµατα και την
Μικροβιολογία.
Το 1841 χρησιµοποιήθηκε το µικροσκόπιο για
την µελέτη της φυµατίωσης
Ο Ιπποκράτης µίλησε πρώτος για τη λοιµώδη
φύση της νόσου, ο Villemin (1865) απέδειξε την
εργαστηριακή της µετάδοση από άνθρωπο σε
πειραµατόζωα ενοφθαλµίζοντας φυµατικό υλικό
από άνθρωπο σε κουνέλια. Παρατήρησε την
µετάδοση της αρρώστιας και σε άλλα όργανα
εκτός των πνευµόνων. Πίστευε ότι στο υλικό
ενοφθαλµισµού υπήρχε ιός. Ποιος όµως ήταν
αυτός µικροοργανισµός? Ο Villemin θεωρείται
πρόδροµος της µικροβιολογικής εποχής.
Την περίοδο αυτή στην Ευρώπη θεωρείται
δεδοµένη η µετάδοση της νόσου. Ο µεγάλος
Γερµανός γιατρός Virchow (1821-1902) διέπραξε

το σφάλµα και υποστήριξε ότι η νόσος είναι
κληρονοµική και όχι µεταδοτική.
Αξίζει σε αυτό το σηµείο να αναφέροµε
έναν µεγάλο επιστήµονα τον Παστέρ ο οποίος
δεν ήταν γιατρός αλλά χηµικός. Ο άνθρωπος για
τον οποίο είπαν ότι ήταν «ο πιο τέλειος που
διάβηκε ποτέ το κατώφλι της επιστήµης»
γεννήθηκε στο Ντος του Ιούρα στις 27
∆ε κ ε µ β ρ ί ο υ 1 8 2 2 . Ο π α τ έ ρ α ς τ ο υ ή τ α ν
βυρσοδέψης, παλιός λοχείας των
Ναπολεόντειων πολέµων. Το 1857 ήταν
κοσµήτορας της σχολής Φυσικών επιστηµών του πανεπισρηµίου της Λίλης
.Η πόλη αυτή είχε πολλά εργοστάσια για την
παραγωγή οινοπνεύµατος από τα
κοκκινογούλια. Οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου
ανάφεραν στον Παστέρ ότι είχαν προβλήµατα µε
τη ζύµωση. Ο Παστέρ πήρε δείγµατα από την
γλοιώδη ουσία που προκαλούσε τη ζύµωση του
οινοπνεύµατος, την εξέτασε και ανακάλυψε ότι η
ζύµωση οφειλόταν σε ζωντανούς οργανισµούς.
Παρατηρώντας τις ζυµώσεις ο Παστέρ σκέφθηκε
ότι εφ'όσον τα φυτά νοσούν από
µικροοργανισµούς γιατί να µη οφείλονται και οι
µεταδοτικές ασθένειες σε µικροοργανισµούς.
Ο Παστέρ παρατήρησε µε το µικροσκόπιο την
βλαπτική δράση των µικροοργανισµών µέσα σε
ζωντανό οργανισµό παρατηρώντας την
α σθέν ει α στου ς µετα ξ οσκ ώλ ηκ ες. Έ τσι
α ν α κά λ υ ψε το «σηπ τι κό δον ά κι ο» π ου
προκαλούσε οστεοµυελίτιδα, τον στρεπτόκοκκο
που προκαλούσε επιλόχειο πυρετό και τη
σηµασία των µικροβίων του εδάφους στην
πρόκληση των νόσων, καθώς και για συµβουλές
προς τους χειρουργούς και τις λεχώνες για την
αποφυγή των µολύνσεων, Μετά τις πολλές
ανακαλύψεις ο Παστέρ έθεσε στον εαυτό του το
ερώτηµα κατά πόσον θα µπορούσαν οι
ασθένειες, των οποίων είχε ανακαλύψει την αιτία,
να προληφθούν. Η σύλληψη της ιδέας αυτής
έγινε τυχαία. Στο εργαστήριο παρατηρούσε το
µικρόβιο της χολέρας των ορνίθων. Όλες οι κότες
στις οποίες είχαν µεταδώσει το µικρόβιο είχαν
ψοφήσει, εκτός από µια στην οποία είχαν
χορηγήσει µικρόβιο από παλιά καλλιέργεια. Αυτή
κατόρθωσε να επιζήσει.
Την ίδια περίοδο που ο Παστέρ ασχολείται µε το
µικρόβιο του άνθρακα στην Γαλλία, στην
Γερµανία κατά σύµπτωση ο Κωχ εργαζόταν
επάνω στο ίδιο αντικείµενο ο καθένας χωριστά,
χωρίς να γνωρίζει την ύπαρξη του άλλου,
δηµιουργώντας την
Μικροβιολογία. Οι δύο
αυτές φυσιογνωµίες δεσπόζουν στην ιστορία της
ιατρικής. Η συµβολή τους στην πρόοδο της
επιστήµης υπήρξε σηµαντική, ιδίως χάρις στην
ανακάλυψη του «απείρως µικρού»,που απετέλεσε
την πιο καρποφόρο ιατρική Επανάσταση στους
αιώνες. Το 1882 ο Koch αποµόνωσε το βάκιλο
της φθίσης από βλάβες ζώων και ανθρώπων.

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Χρησιµοποίησε χρωστικές ανιλίνης για την
ταυτοποίηση του µικροβίου και κατάφερε να τον
καλλιεργήσει έξω από τον οργανισµό και όταν
τον ενοφθάλµιζε σε πειραµατόζωα κατάφερε να
τον αναπαράγει. Την επόµενη χρονιά οι Ziehl και
Neelsen πετυχαίνουν την άµεση χρώση του
µυκοβακτηριδίου µε την ίδια µέθοδο που
χρησιµοποιούµε και σήµερα. Ο Koch
προχώρησε τα πειράµατα του και ανακάλυψε µια
ουσία τη «λύµφη» το 1890 που για πολιτικούς
λόγους της εποχής κράτησε µυστική την
σύνθεση της και την οποία χορηγούσε µε
υποδόρια ένεση. Η ανακάλυψη αυτή προκάλεσε
την µετακίνηση πολλών ανθρώπων από όλο τον
κόσµο στο Βερολίνο για την θαυµατουργό
θεραπεία. Η λύµφη αυτή ήταν η γνωστή Alt
Tyberkylin που την παρήγαγε από απόσταγµα
γλυκερίνης από νεκρά µυκοβακτηρίδια. Βέβαια η
λύµφη αυτή δεν είχε καµιά θεραπευτική αξία εκτός
από την γνωστή ως τις µέρες µας διαγνωστική
αξία.
Θεραπεία της Φυµατίωσης.
Το 1854 ο Bremer και αργότερα ο Dettweiller
1876 στη Γερµανία πιστεύουν ότι ο κρύος αέρας
του βουνού, δυνάµωνε την καρδιοπνευµονική
λειτουργία, βελτίωνε την κυκλοφορία και
επιτάχυνε την ίαση. Είναι η εποχή που πιστεύουν
στην αεροθεραπεία. Έτσι ιδρύουν τα πρώτα
σανατόρια για φυµατικούς στην Γερµανία.
Επιστρέφουν στις απόψεις της αρχαίας ιατρικής
του Ιπποκράτη περί υγιεινοδιαιτητικής αγωγής
Αυτή την περίοδο ιδρύονται τα σανατόρια που
πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις
όπως, χτίζονται σε υψόµετρο, ξηρό κλίµα κ.λ.π. Η
σανατοριακή θεραπεία, µαζί µε κάποιες
επεµβατικές µεθόδους όπως η
συµπτυξιοθεραπεία ( τεχνητός πνευµοθώρακας)
εφαρµόζονται µέχρι το ήµισυ του 20ου αιώνα. Ο
Carlo Forlanini (1847-1918) είναι ο εµπνευστής
του πνευµοθώρακα.
Ακολουθεί η χειρουργική αντιµετώπιση της
φυµατίωσης που εφαρµόζεται τον 19ο και 20ο
αιώνα. Αυτή συνίσταται στην φρενικοεξαίρεση
και την θωρακοπλαστική που στηρίζονται στην
αρχή της συµπτυξιοθεραπείας.
Η πρώτη θωρακοπλαστική ( παραλλαγή
συµπτυξιοθεραπείας) εφαρµόζεται επί
υπάρξεως συµφύσεων στον υπεζωκότα οπότε
γινόταν αφαίρεση πλευρών µε συνέπεια το
κλείσιµο πνευµονικής βλάβης (σπηλαίου).(
Cernville) έγινε το 1885 και το 1888 ο Forlanini
εφαρµόζει θεραπευτικά τον πνευµονικό
πνευµοθώρακα. Ολική τοµή φρενικού νεύρου
Stertz ( Κολωνία )1911 και ακολουθεί η µερική
τοµή του νεύρου Felix ( Ζυρίχη).
Το 1891 Tuffer διενεργεί την πρώτη
πνευµονεκτοµή.
Το 1896 ο Roentgen ανακάλυψε τις ακτίνες Χ
χρήσιµες για την διάγνωση των παθήσεων του
πνεύµονα.
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Τα σκευάσµατα που χρησιµοποιηθήκαν µέχρι
τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν άλατα ασβεστίου,
αρσενικό, οροθεραπείες ( ορός Μαραλιάνο
1898), η λύµφη του Κώχ, ακολούθησε η
χρυσοθεραπεία 1924 ουδόλως βοήθησαν στην
θεραπεία της νόσου.
Ακολουθεί ο Μεγάλος πόλεµος (1914-18) και
την πανδηµία της Ισπανικής Γρίππης (1918-19)
που σαρώνει 25 εκατοµµύρια ψυχές σε
ολόκληρο τον κόσµο. Το 1921 µετά πολλά χρόνια
ανακαλλιεργειών οι Galmette και Guerin
παράγουν από γνήσιο βόειο στέλεχος ζώντων
αλλά ατοξικών µυκοβακτηριδίων, τον οµώνυµο
βάκιλο που θα χρησιµοποιηθεί για τη Παρασκευή
του προληπτικού αντιφυµατικού εµβολίου(BCG)
µε αµφισβητούµενη αποτελεσµατικότητα.
Το 1939 στην Ουάσιγκτον των Η.Π.Α γίνεται για
πρώτη φορά µικροακτινογράφηση των
εφέδρων του αµερικανικού στρατού.
Μετά το τέλος του 2ου Παγκοσµίου
πολέµου αρχίζει να διαφαίνεται αισιοδοξία για την
αποτελεσµατική θεραπευτική αντιµετώπιση της
νόσου. Το 1944 ο Wallksman παρατηρόντας την
αυτοίαση των φυτών αποµόνωσε από
στρεπτοµύκητα τον φαιό µια υδατοδιαλυτή
ουσία µε ισχυρή αντιµικροβιακή δράση που την
ονόµασε στρεπτοµυκίνη. Έτσι ο Βάκσµαν
κατόρθωσε να βρει στη γη τη σωτηρία για
εκατοµµύρια ανθρώπους. Την στρεπτοµυκίνη
πρότεινε να ονοµάζεται αντιβιοτική διότι διέθετε
αντιβιοτική δράση έναντι Gram+ και Gramµικροβίων.
Το 1946 χορηγήθηκε στο στρατό των
Η.Π,Α.
Το 1946 ο αµερικανός Lehman
ανακάλυψε το PAS µικροβιοστατικό φάρµακο
χορηγούµενο από το στόµα.
Ο Domagk ανακάλυψε τις
θειοσεµικαρβαζόνες µε κυριότερο εκπρόσωπο
το Conteben.
Το 1951 ταυτόχρονα από τον Domang
στη ∆.Γερµανία και τον Bernstein στην Ελβετία και
τα εργαστήρια Squibb στις Η.Π.Α θα ανακοινωθεί
η ανακάλυψη της Ισονιαζίδης και το 1952
ανακοινώνεται η ανακάλυψη της Πυραζιναµίδης
από τον Kushner έχοντας σαν αφετηρία την
νικοτιναµίδη. Θεωρήθηκε τοξική και
εγκαταλείφθηκε και την επισκίασε η Ισονιαζίδη.
Έτσι η επιστήµη αφού διένυσε µακρύ χρόνο
κατάφερε να νικήσει το φυµατίωση.
Ακολούθησαν και άλλα φάρµακα όπως
Εθειοναµίδη, η Κυκλοσερίνη, η Εθαµβουτόλη, η
Ριφαµπικίνη που συµπαρασταθούν στις
προσπάθειες των πνευµονολόγων της δεκαετίας
του 50 και θα γεµίσουν αισιοδοξία για την
εξάλειψη της νόσου.
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Η ∆ιαχρονική Πορεία της
Νευροψυχιατρικής µέσα
απο τους Πρωτοπόρους της

Μαρία Μάνδυλα- Κουσουνή
Παιδίατρος, Ιστορικός

Οι βασικές επιστήµες προσέφεραν στην Ιατρική τη
γνώση για τις πολύπλοκες δοµές και τη λειτουργία
του ανθρώπινου σώµατος.
Νευρολογία (Neurology) είναι το κλασικό πεδίο της
ιατρικής που ασχολείται µε το νευρικό σύστηµα,
τόσο του υγιούς, όσο και του ασθενούς ατόµου. Η
κλινική νευρολογία ασχολείται µε τη διάγνωση και τη
θεραπεία των νευρικών διαταραχών, οι οποίες
συνήθως δεν επηρεάζουν τις νοητικές διεργασίες. Η
νευρολογία έχει θέσει πολλά από τα κρίσιµα
ερωτήµατα, τα οποία προσπάθησε να
αντιµετωπίσει η γνωστική νευροεπιστήµη. Αντίθετα,
η ψυχιατρική προσπαθεί να αντιµετωπίσει τις
διαταραχές του εγκεφάλου, οι οποίες επηρεάζουν
τις νοητικές διεργασίες. (3)
Την περίοδο της Αναγέννησης οι Ουµανιστές
προσπαθούσαν να ερµηνεύσουν τα «θαύµατα» µε
ορθολογικό τρόπο και κατέληξαν σε µια βαθύτερη
γνώση για το ρόλο των ψυχολογικών παραγόντων
στην αρρώστια. Ως παράγοντας τόσο της
γένεσης, όσο και της θεραπείας πολλών ασθενειών
θεωρήθηκε τότε ένας ελάχιστα κατανοητός
ψυχολογικός µηχανισµός, που τον αποκαλούσαν
'φαντασία'. (1) Από τους σπουδαιότερους
αντιπρόσωπους ήταν ο Cornelius Agrippa, (11) ο
Παράκελσος, ο Johann Weyer.Ο Weyer πίστευε ότι
οι µάγισσες έπασχαν από διανοητικές διαταραχές
και δεν ήταν συνεργάτες του διαβόλου, όπως τότε
πίστευαν. (6) Η ψυχιατρική µπόρεσε να αναπτυχθεί
µόνο κατά τη διάρκεια του ∆ιαφωτισµού.(1)
Ο 17ος αιώνας είναι ο αιώνας των
µαθηµατικών–φιλοσόφων. Είναι η εποχή που ο
Καρτέσιος πιστεύει ότι ο άνθρωπος εκτός από
µηχανή έχει και ψυχή, που έδρα της έχει την περιοχή
του κωναρίου. Είναι ο αιώνας όπου η µελέτη της
φυσιολογίας και της µικροσκοπικής ανατοµίας
κορυφώνεται. (1,6) O Thomas Willis γίνεται διάσηµος
κυρίως για τα επιτεύγµατά του στην ανατοµία του
εγκεφάλου. Είναι γνωστό το εξάγωνο του Willis. Είναι
ο πρώτος που αναγνώρισε το φλοιό του
εγκεφάλου, περιέγραψε τα δύο ανταγωνιστικά
στοιχεία του νευρικού συστήµατος και έκανε
πειράµατα για να προσδιορίσει τις διάφορες
π εριοχές του εγκεφάλου. Ανακάλυψε τα
αντανακλαστικά (reflex) και τους έδωσε όνοµα.
Επινόησε τους όρους ψυχολογία και νευρολογία.
Πρώτος δε περιέγραψε την υστερία σαν νόσο του
νευρικού συστήµατος και έδωσε µία από τις πρώτες
περιγραφές της παράλυσης.
Η φυσιολογία, συνεχίζοντας τη µελέτη του νευρικού
συστήµατος, που είχε αρχίσει ο Willis, άρχισε τώρα

Λέξεις κλειδιά: νευροεπιστήµες, ιστορία της
νευροψυχιατρικής, ιστορία της φυσικής,
της φυσιολογίας, της ανατοµίας,
ιστορία της ιατρικής.
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να συνεργάζεται µε τη συγκριτική ανατοµική και
τη φυσική. Από την πρώτη διδάχτηκε τη µέθοδο,
από τη δεύτερη πήρε τις γνώσεις για τον
ηλεκτρισµό. Έτσι θεµελιώθηκε η νεώτερη
φυσιολογία. (10)
Ιδιαίτερα τον αιώνα αυτό ο Raymond Viessens
µελέτησε κυρίως την ανατοµία του νευρικού
συστήµατος και ο Johann Jacob Wepfer, µέσα
από τις παθολογοανατοµικές µελέτες του,
απέδειξε ότι η αιτία των µυστηριωδών µέχρι τότε
συµφορήσεων ήταν η εγκεφαλική αιµορραγία.
(1)
Το 18ο αιώνα εµφανίζεται η θεωρία του
'ανιµισµού'. Ο 'Ανιµισµός', σε αντίθεση µε τη
θεωρία του δυαδισµού του Decartes, κηρύσσει
ότι η ψυχή είναι ολόκληρος, ο οργανισµός
συγκροτηµένος σε µια ενότητα. (11) Κύριος
αντιπρόσωπος του είναι ο Georg Ernst Stahl.Ο
Stahl εξηγούσε ότι στη ζωή και την αρρώστια
βρίσκονταν παρούσα µία υποτιθέµενη
'ευαίσθητη ψυχή' η anima. Αυτή συναντιόνταν
σε κάθε ανθρώπινο οργανισµό και ήταν
υπεύθυνη για τη σήψη του. Ο Stahl υπήρξε από
τους σηµαντικότερους δασκάλους του
Πανεπιστηµίου του Halle, το οποίο ήταν το λίκνο
µιας µυστικιστικής εκδοχής του
Προτεσταντισµού, των Πιετιστών, των οποίων
και ο ίδιος ήταν µέλος. Σε αντίθεση µε τον Stahl, ο
Friedrich Hoffman παρουσίαζε το σώµα σαν
µία υδραυλική µηχανή, που λειτουργούσε µε τη
βοήθεια ενός υγρού, το οποίο θεωρούσε ότι
κυκλοφορούσε στο νευρικό σύστηµα. Την ίδια
εποχή ο William Cullen από το Εδιµβούργο
θεωρούσε ότι το βασικό φαινόµενο της ζωής
και της ασθένειας ήταν η 'νευρική δύναµη'. (1)
Επίσης από το Εδιµβούργο ήταν και ο Robert
Whytt, ο οποίος έκανε αξιόλογες νευρολογικές
παρατηρήσεις σχετικά µε τα αντανακλαστικά,
για τα οποία χρησιµοποιούσε την ονοµασία
'συµπάθεια'. Αυτός περιέγραψε και για πρώτη
φορά τη φυµατιώδη µηνιγγίτιδα στα παιδιά.
Παράλληλα τον αιώνα αυτό η ανατοµία κέρδιζε
συνεχώς έδαφος, ενώ πειράµατα σε ζώα,
κυρίως από τους Γάλλους χειρουργούς
F.Pourfour du Petit και Nicolas Saucerottte
φώτισαν τοµείς της νευροχειρουργικής και
νευροανατοµίας. (1)
Στην ιστορία της νευρολογίας ο Albrech von
Haller έπαιξε σηµαντικό ρόλο µε την περαµατική
του απόδειξη για τη διαφορά ανάµεσα στη
µυϊκή διεγερσιµότητα και τη νευρική ευαισθησία.
Ο Haller δηλαδή είχε διακρίνει τη µυϊκή συστολή
από τις νευρικές ώσεις. (1)
Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται για µία τάση προς
εξειδίκευση. Η µεγάλη ανάπτυξη της
επιστηµονικής γνώσης έκαµε αναγκαίο να
περιοριστεί η ιατρική πρακτική σε ασθένειες
ορισµένων οργάνων ή οµάδων οργάνων. Η
ειδικότητα της νευρολογίας και της ψυχιατρικής
δέχτηκε µεγάλη επίδραση από την πρόοδο της

νευροχειρουργικής. Η εξέλιξη της νευροανατοµίας
και της φυσιολογίας ήταν απαραίτητες
προϋποθέσεις για την εξέλιξή τους. (1)
Στο κατώφλι του 19ου αιώνα ένας από τους
διάσηµους φυσιολόγους της εποχής, ο Johannes
Müller επιβεβαίωσε το νόµο της ειδικής νευρωνικής
ενέργειας, σύµφωνα µε τον οποίο η διέγερση
οπτικών, ακουστικών, αισθητικών ή κινητικών
νεύρων θα παράγει αποκλειστικά τις αντίστοιχες
αντιδράσεις. (1,10) Η αρχή του Müller ξεπερνά τα
καθαρά βιολογικά όρια. Εκφράζει την
υποκειµενικότητα των εικόνων, που µας
προσφέρονται µε τις αισθήσεις, και που
υποδηλώνουν την ατέλεια των γνώσεων, που
έχουµε για τον κόσµο. Παρόλο που η αρχή του
αυτή δεν δικαιώνει τη «φιλοσοφία της φύσης», στην
οποία ο Müller οφείλει την έµπνευση των ερευνών
του, δικαιώνει τον Κάντιο που έλεγε ότι: «ο
εξωτερικός κόσµος είναι εκείνο που είναι, δεν τον
δηµιουργούµε εµείς. Μπορούµε να τον
γνωρίσουµε µόνο όπως τον βλέπουµε, όπως
δηλαδή µας τον προσφέρουν οι αισθήσεις µας».
(10) Ο Müller, υπήρξε ο δάσκαλος όλων σχεδόν
των διασηµότερων Γερµανών φυσιολόγων και
ανατόµων του 19ου αιώνα.
Επίσης ο Τσέχος Johannes Evangelista Purkinje,
αξιόλογος φυσιολόγος, διέκρινε συγκεκριµένες
θέσεις της παρεγκεφαλίδας, οι οποίες πήραν το
όνοµά του. Το 1856 o Augustus Volney Waller
διατύπωσε την έννοια του 'νευρικού εκφυλισµού',
ενώ ο Wilhelm Waldeyer διατύπωσε τη νευρωνική
θεωρία. (1) Το πρώτο ήµισυ του 19ου αιώνα ο Franz
Joseph Gall διετύπωσε µία πλήρη θεωρία περί των
εγκεφαλικών εντοπίσεων και επιχείρησε να
προσδιορίσει τις ψυχικές λειτουργίες και ασθένειες
στον εγκέφαλο µε µία νέα µέθοδο την οποία
ονόµασε 'κρανιοσκοπία'. (1) Ο Gall πίστευε ότι
κάθε πνευµατική και ηθική ιδιότητα του ανθρώπου
εντοπίζεται σε ένα ιδιαίτερο σηµείο του εγκεφαλικού
φλοιού και ο χαρακτήρας του προσδιορίζεται από
τις περιοχές εκείνες του εγκεφάλου που έχουν τη
µεγαλύτερη ανάπτυξη. Λόγω δε της ανάπτυξης
αυτής πίστευε ότι προκαλείται στο κρανίο κάθε
ατόµου ένα ανάλογο εξόγκωµα. Από το 1810 µέχρι
το 1819 δηµοσίευσε στο Παρίσι την «Ανατοµική και
φυσιολογία του νευρικού συστήµατος», στην
οποία διακρίνει τη φαιά από τη λευκή ουσία ενώ
διαπιστώνει ότι οι νευρικές ίνες είναι αγωγοί και
ανακαλύπτει τις δέσµες του νωτιαίου µυελού, εκ
των οποίων η µία φέρει το όνοµά του. (10) Oι
εργασίες του Gall για τις λειτουργίες του φλοιού
του εγκεφάλου είχαν γίνει αντικείµενο χλευασµού,
ενώ το έργο του µαθητή του Bouillaud για το
κέντρο του λόγου δεν έτυχε της ανάλογης
προσοχής. Μόνο το 1861 ,όταν ο Paul Broca
περιέγραψε ως 'κέντρο λόγου' την περιοχή την
οποία προηγουµένως είχαν µελετήσει οι Gall και
Bouillaud, άνοιξε ένας καινούργιος δρόµος στην
µελέτη της περιοχής αυτής, ονοµαζόµενης «κέντρο
του Μπροκά». (9,10)
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Ο Broca πήρε το πτυχίο ιατρικής στο Παρίσι. Τις
παθολογοανατοµικές του παρατηρήσεις τις
έκανε σε άτοµα που είχαν χάσει την ικανότητα
της οµιλίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους,
χωρίς τα φωνητικά τους όργανα να έχουν
οποιαδήποτε βλάβη. Έτσι ο Broca εντόπισε το
κεντρικό όργανο του έναρθρου λόγου στην
κάτω µετωπιαία έλικα και διαταραχή στην
περιοχή αυτή ονόµασε 'αφηµία', ενώ αργότερα
ο Trousseau την ονόµασε 'αφασία'.(10) Ο Paul
Broca, κορυφαίος χειρουργός και
νευροανατόµος υπήρξε ο θεµελιωτής της
φυσικής ανθρωπολογίας. Ίδρυσε την
«Ανθρωπολογική Εταιρεία».Ήταν το 1859, εποχή
που εκδίδονταν η 'καταγωγή των ειδών' του
∆αρβίνου. Ήταν µια ταραγµένη εποχή και η λέξη
«ανθρωπολογία» δηµιουργούσε υποψίες ότι
έκρυβε πολιτικοκοινωνικές επιδιώξεις. Έτσι ένας
αστυνοµικός µε πολιτικά παρακολουθούσε τις
συνεδριάσεις της Εταιρείας για να βεβαιώνεται
για τον επιστηµονικό χαρακτήρα των
συζητήσεων. Συστηµατικά ασχολήθηκε µε τις
νευροανατοµικές µελέτες του εγκεφάλου. Μαζί
µε τον Jackson ο εγκέφαλος αρχίζει να αποκτά
την ακριβή γεωγραφία του. Σύγχρονος µε τον
Broca ο John Hughlings Jackson
πραγµατοποιούσε στην Αγγλία τις
νευρολογικές του έρευνες και αντιπροσωπεύει
κυρίως την Αγγλική σχολή. Έγινε γνωστός για
τις µελέτες του σχετικά µε την αφασία και τους
σπασµούς, που ακολουθούν βλάβες του
φλοιού του εγκεφάλου. (επιληψία του
Jackson).(1,10) Όρισε την επιληψία ως
«ασυµπτωµατική, απρόβλεπτη, βιαία και ταχεία
ηλεκτρική εκκένωση στους κόλπους της φαιάς
ουσίας». (10) Ο Jackson γεννήθηκε στην Νέα
Υόρκη το 1834. Χαρακτηρίζονταν σαν ένας
δειλός χαρακτήρας, που ήθελε να αφήσει την
ιατρική για χάρη της φιλοσοφίας. Όµως η
γυναίκα του πέθανε από εγκεφαλική θρόµβωση
µε συµπτώµατα εγκεφαλικών σπασµών, όπως
αυτών που θα χαρακτηρίσουν αργότερα την
επιληψία που φέρει το όνοµά του. ∆ιαιρούσε το
νευρικό σύστηµα σε τρία επίπεδα. Το κατώτερο,
δηλαδή το νωτιαίο µυελό µε το εγκεφαλικό
στέλεχος, και τα νεύρα, το µεσαίο, δηλαδή τη
φλοιώδη µοίρα του εγκεφάλου και τα ανώτερα
που περιελάµβαναν τα συνειρµικά πεδία των
µετωπιαίων λοβών. Βάσει αυτής της διαίρεσης
θεωρούσε την ψυχασθένεια ως διακοπή ενός
αντανακλαστικού τόξου. Σχετικά µε τη µελέτη του
λόγου διέκρινε αυτόν σε συγκινησιακό,
πρωτόγονο και διανοητικό ανώτερο λόγο.
Περιέγραψε τη σηµασία του δεξιού και του
αριστερού πλαγίου του εγκεφάλου στις
διαταραχές του λόγου. Οι παρατηρήσεις του
αυτές, τις οποίες ο ίδιος είχε συγκεντρώσει χωρίς
καµία σειρά, αλλά σύµφωνα µε τη διαίσθησή
του, συγκέντρωσαν οι µαθητές του σε ένα τόµο
τα «Νευρολογικά αποσπάσµατα» και στους δύο

τόµους των «Εκλογών» του, οι οποίοι
δηµοσιοποιήθηκαν το 1931. Ο Jackson καθιέρωσε
επίσης τη χρήση του οφθαλµοσκοπίου στη
διάγνωση των νευρολογικών παθήσεων. Στην
εποχή του η γνώση για τη λειτουργία του
εγκεφάλου ήταν ελλιπής. Ο Jackson έγραψε
περισσότερες από 250 εργασίες στις οποίες
διαφαίνεται η οξυδέρκειά, η παρατηρητικότητά και
ο επαγωγικός συλλογισµός του, ιδιότητες που του
έδωσαν τον τίτλο του «κλινικού φιλοσόφου» και του
«Νεύτωνα του εγκεφάλου» (10)
Τον ίδιο αιώνα ο φυσιολόγος Francois Magendie
(9,1,10,11) µε τα πειράµατά του άνοιξε το δρόµο
στην ανάπτυξη της σύγχρονης φυσιολογίας του
νευρικού συστήµατος. Το όνοµά του συνδέεται µε
την ιστορία της Νευροφυσιολογίας, αφού
ανακάλυψε την κινητική λειτουργία των πρόσθιων
ριζών και την αισθητική λειτουργία των οπίσθιων
ριζών των νωτιαίων νεύρων. (9,1) Η ανακάλυψή
του αυτή τον έφερε σε σύγκρουση µε τον
χειρουργό–ανατόµο Sir Charles Bell για το θέµα της
προτεραιότητας. Ο τελευταίος µελέτησε ιδιαίτερα
τις λειτουργίες του πέµπτου και έβδοµου κρανιακού
νεύρου. (1)Και οι δύο τους όµως απέδειξαν ότι είναι
δυνατόν µε το πείραµα να διερευνηθούν και οι
νόµοι της λειτουργίας του νευρικού συστήµατος,
σε αντίθεση µε την µέχρι τότε επικρατούσα
αντίληψη ότι οι λειτουργίες που εκφράζουν τη ψυχή
δεν µπορούν να αναλυθούν µε µηχανικούς όρους.
(1) Ο Magendie συµβούλευε πάντοτε τους
µαθητές του: «Αφήνετε τη φαντασία σας, όπως
βγάζετε το πανωφόρι σας, µπαίνοντας στο
εργαστήριο. Να την ξαναπάρετε όπως ξαναβάζετε
το πανωφόρι σας, βγαίνοντας από το
εργαστήριο. βάζετέ την στην άκρη, εγκαταλείψατέ
την την ώρα των πειραµάτων, αλλιώς θα εµποδίζει
την ικανότητά σας για παρατήρηση…»(10)Με τον
Magendie τελειώνει ο Μεσαίωνας της
φυσιολογίας και έρχεται η Αναγέννησή της µε τον
µαθητή του Claude Bernard. (9,1,10,11,4) Ο
Bernard γεννήθηκε το 1813 στη Γαλλία από χωρικό
πατέρα, που τον έστειλε να σπουδάσει
φαρµακολογία.(8) Λόγω της αγάπης του στη
συγγραφή θεατρικών έργων πήγε στο Παρίσι,
όπου ο Ζιραρντέν, κριτικός θεατρικών έργων τον
συµβούλεψε να σπουδάσει ιατρική «για να βγάζει
το ψωµί του». (10)Βρέθηκε έτσι στο εργαστήριο
φυσιολογίας του Κολεγίου της Γαλλίας και
γρήγορα απέκτησε τη συµπάθεια του δασκάλου
του Magendie.Ο Bernard υπήρξε θεµελιωτής της
σύγχρονης πειραµατικής φυσιολογίας.(4,8)
Κατέλαβε την έδρα του προκατόχου του
P.J.Flourens. (8) Έκανε τη φυσιολογία επιστήµη «Η
ιατρική δεν πεθαίνει στο νοσοκοµείο», έλεγε, «όπως
πιστεύει ο κόσµος. Το νοσοκοµείο δεν είναι παρά
το λίκνο της». (10)Εκτός των άλλων ασχολήθηκε
και µε το νευρικό σύστηµα και ανακάλυψε ότι το
συµπαθητικό νευρικό σύστηµα είναι λειτουργικά
αυτόνοµο και ότι η λειτουργία των ενδοκρινών
αδένων ελέγχεται από αυτό.(9) Ένας άλλος
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σηµαντικός νευροφυσιολόγος της εποχής
αυτής, ο P.J.Flourens, περιέγραψε
λεπτοµερέστερα το αναπνευστικό κέντρο στον
προµήκη µυελό, το οποίο όµως για πρώτη
φορά είχε περιγράψει ο Legallois. O Flourens
είναι κυρίως γνωστός για τη µελέτη της
λειτουργίας της παρεγκεφαλίδας και των
ηµικύκλιων σωλήνων. Οι Willis, Bohn και Whytt
είχαν κάνει κάποιες αναφορές στα ασυνείδητα
αντανακλαστικά, αλλά την έννοιά τους την
καθιέρωσε ο Marshal Hall.Τη δεκαετία του 187080 οι Fritsch, Hitzig και Ferrier χαρτογράφησαν
τις αισθητικές και κινητικές περιοχές του
εγκεφάλου και ο Charles Edouard
Brown–Séquard ανακάλυψε τα αγγειοκινητικά
νεύρα.(1)
Το 19ο αιώνα όµως η φυσιολογία προόδευσε
ιδιαίτερα στη Γερµανία µε την πρόοδο της
φυσικής και το σχεδιασµό κάποιων οργάνων
για την εκτέλεση των πειραµάτων της. Οι
αδελφοί Weber, που διακρίθηκαν στον τοµέα
της φυσιολογίας και της φυσικής,
ασχολήθηκαν ιδιαίτερα µε τη νευροφυσιολογία
και καθιέρωσαν την έννοια της
'αναστολής'(inhibition). Συγκεκριµένα ο Wilhelm
Edward Weber και ο αδελφός του Ernst Heinrich
Weber καθιέρωσαν την έννοια του ουδού και
απέδειξαν την ανασταλτική λειτουργία του
πνευµονογαστρικού. (1) Γενικά η γερµανική
νευρολογική σχολή ανέδειξε εξαιρετικούς
επιστήµονες, µεταξύ των οποίων ήταν οι
Leyden, Erb, Oppenheim, Friedreich. Κύριος
ιδρυτής της όµως υπήρξε ο Moritz Romberg. Ο
Romberg το 1846 περιέγραψε τα σηµεία της
κινητικής αταξίας. Προς το τέλος του 19ου αιώνα
ο Γερµανός ψυχίατρος Hans Berger µε την
βοήθεια του ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος
που ανακάλυψε µελέτησε τα βιοηλεκτρικά
φαινόµενα που συµβαίνουν στον εγκέφαλο.
Έτσι νοσήµατα, όπως η επιληψία, ήταν δυνατόν
να αναγνωριστούν µέσω των παθολογικών
µεταβολών του ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος.
(1) Ο διάσηµος νευροχειρουργός Wilder Graivis
Penfield ασχολήθηκε για περισσότερο από 25
χρόνια µε τη χειρουργική θεραπεία της
επιληψίας, γνωστής ως µεθόδου Πένφηλντ και
για την οποία ο Άγγλος διάσηµος
νευροχειρουργός J. Gefferson έγραψε: «Ο
Penfield αφιέρωσε όλες του τις δυνάµεις στη
µελέτη του φαινοµένου της επιληψίας, παρά το
γεγονός ότι η επίσηµη ιατρική θεωρούσε το
θέµα αυτό χαµένο καιρό. Είχε τη δύναµη να
επιµένει επί είκοσι χρόνια δε σ' ένα τοµέα που
είχαν εγκαταλείψει οι γιατροί, έχοντας υποστεί
κάθε είδους αποθαρρύνσεις». (10) To 1924 στο
Πρεσβυτεριανό Νοσοκοµείο της Νέας Υόρκης
ιδρύει ένα εργαστήριο Νευροκυτταρολογίας για
τη µελέτη των νευρικών κυττάρων, ενώ το 1928
γίνεται καθηγητής της Νευρολογίας και
Νευροχειρουργικής στο Νοσοκοµείο του Μακ

Τζίλ του Μόντρεαλ. Το 1932 ο Walter Rudolf Hess,
που το 1949 βραβεύτηκε µε το βραβείο Νόµπελ για
τις µελέτες του στον εγκέφαλο, πρότεινε την
ηλεκτρική διέγερση του εγκεφάλου. Ο Penfield τη
συνέχισε. Η εισαγωγή µικροηλεκροδίων στον
εγκέφαλο είχε για τους νευρολόγους και τους
ψυχολόγους την ίδια µεγάλη αξία που είχε το
µικροσκόπιο για την παθολογία. (10) Αυτή η
ηλεκτροφυσιολογική εξερεύνηση των βαθύτερων
περιοχών του εγκεφάλου έδωσε την ευκαιρία στον
Penfield να ασχοληθεί εκτός από τη χειρουργική
θεραπεία της επιληψίας και µε τη λειτουργική
ανατοµική των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων και να
αποκαλύψει πως στις περιοχές αυτές οι ηλεκτρικοί
ερεθισµοί µπορούν να ανακαλούν στη µνήµη
περασµένες εµπειρίες φαινόµενο παρόµοιο µε
αυτό της επιληπτικής διέγερσης. (10)
H Γαλλική νευρολογική σχολή έχει να επιδείξει δύο
σηµαντικούς επιστήµονες. Πρωτοπόρος της
υπήρξε ο Guillaume Benjamin Duchenne, ο
οποίος χρησιµοποίησε την ηλεκτροδιάγνωση και
την ηλεκτροθεραπευτική, περιέγραψε την
προµηκική παράλυση, ερµήνευσε την
πολυοµελίτιδα ως αποτέλεσµα βλάβης των
πρόσθιων κεράτων του νωτιαίου µυελού και
απέδωσε το αίτιο της κινητικής αταξίας σε βλάβες
των οπίσθιων κεράτων του νωτιαίου µυελού. (1)
Στυλοβάτης όµως της σύγχρονης Ευρωπαϊκής
νευρολογίας θεωρείται ο Γάλλος νευρολόγος
Jean Martin Charcot. Περιέγραψε πολλά
νευρολογικά νοσήµατα ή σύνδροµα, ίδρυσε την
Γαλλική Νευρολογική Σχολή και υπήρξε
παγκοσµίως ο πρώτος ακαδηµαϊκός δάσκαλος
της Νευρολογίας. Εργάστηκε στο νοσοκοµείο
Salpetriėre του Παρισιού, όπου συγκέντρωσε
πολύ νευρολογικό υλικό. Τα πρώτα του ερευνητικά
ενδιαφέροντα επικεντρώθηκαν στην υστερία και
τον υπνωτισµό. Με το όνοµά του συνδέονται η
νευρική µορφή της περονιαίας µυϊκής ατροφίας, η
νευρογενής αρθροπάθεια ('άρθρωση του Σαρκό')
και η σκλήρυνση κατά πλάκας, της οποίας
περιέγραψε µε πολλές λεπτοµέρειες τις ιστολογικές
βλάβες και τα διαγνωστικά της κριτήρια, δηλαδή το
νυσταγµό, τον τρόµο και τη δυσκολία οµιλίας.
Παρατήρησε ότι στη νόσο αυτή προσβάλλονται οι
πλάγιες δέσµες του νωτιαίου µυελού και πρότεινε
να ονοµαστεί αντί σκλήρυνση κατά πλάκας
«πλαγία µυατροφική σκλήρυνση». (9,1) Στο
κλασικό του βιβλίο από το 1867 ο Charcot
πραγµατεύεται διάφορες ασθένειες του γήρατος
κατά όργανα για την περιγραφή των οποίων
χρησιµοποιεί και παθαλογοανατοµικές γνώσεις
της εποχής. (1)
Η γαλλική σχολή συνεχίστηκε µε τους µαθητές του
Charcot, Pierre Marie, Jules Dejerine, Joseph
Babinski. O Marie περιέγραψε τη µεγαλακρία και τη
συνέδεσε µε την υπόφυση. Ο Babinski µελέτησε
κυρίως τα αντανακλαστικά και έφερε νέες
αντιλήψεις για την υστερία, οι οποίες
αντικατέστησαν αυτές του δασκάλου του Charcot.
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(1)
Αντιπρόσωποι της Αµερικάνικης σχολής είναι οι
Silas Weir Mitchell από τη Φιλαδέλφεια και ο
George Beard από τη Νέα Υόρκη. Ο τελευταίος
καθιέρωσε την έννοια της 'νευρασθένειας' το
1869. (1)
Στο τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα ο
ελληνικής καταγωγής νευροψυχίατρος
Γρηγόριος Ροσσόλυµος, που γεννήθηκε στην
Οδησσό, θεωρείται θεµελιωτής της Ρώσικης
Νευρολογίας .∆ίδαξε νευρολογία στο
Πανεπιστήµιο της Μόσχας. Έγινε γνωστός από
την περιγραφή του οµώνυµου διαγνωστικού
αντανακλαστικού, σύµφωνα µε το οποίο, επί
πυραµιδικής βλάβης, η πλήξη των δακτύλων
από την πελµατική επιφάνεια προκαλεί την
κάµψη τους. (9)
Τον 20ο αιώνα ο Γαλλοαµερικάνος βιολόγος και
χειρουργός Αλέξης Καρρέλ έκανε τις πρώτες
επιτυχηµένες συρραφές αγγείων και νεύρων
στις ΗΠΑ. (1) Παράλληλα όµως ασχολήθηκε και
µε ψυχιατρικά θέµατα και µελέτησε µεταξύ των
άλλων την ανεξαρτησία των φυσικών από τα
ψυχικά φαινόµενα. Υποστήριζε δε ότι κάθε
άνθρωπος έχει διαφορετική προσωπικότητα
από τους άλλους και έγραψε µία µελέτη µε τίτλο:
«Ο άνθρωπος, αυτός ο άγνωστος» (“L'
homme, cet inconnu”).(9)
Θεµελιωτής της σύγχρονης νευροχειρουργικής
του 20ου αιώνα είναι ο Αµερικανός χειρουργός
Harvey Cashing (10,2) και φίλος του Καρέλ. Ο
Cashing τελειοποίησε τη χειρουργική τεχνική,
πέτυχε πολύ τολµηρές επεµβάσεις στον
εγκέφαλο και ίδρυσε µία από τις πιο ονοµαστές
σχολές των Ηνωµένων Πολιτειών. Πολλές από
τις εργασίες του για τη χειρουργική του
εγκεφάλου είναι θεµελιώδους σηµασίας. (10,5)
Ασχολήθηκε κυρίως µε τους όγκους της
υπόφυσης, τις υποφυσεκτοµές, τα
µηνιγγιώµατα, τα γλοιώµατα και γενικά µε τους
όγκους του εγκεφάλου σχετικά µε τους
διαφορετικούς ιστολογικούς τύπους. (2)
Περιέγραψε το βασεόφιλο αδένωµα της
υπόφυσης, το οποίο προς τιµήν του
ονοµάστηκε «νόσος του Κάσινγκ». (9)
Ο θεµελιωτής της φυσιολογίας τον ίδιο αιώνα ο
Ivan Petrovitch Pavlov µελέτησε τα εξαρτηµένα
αντανακλαστικά και τις εφαρµογές τους(5) και
βρήκε ότι µπορεί να τροποποιήσουν τη
συµπεριφορά µε ποικίλους τρόπους. Έτσι
ανακάλυψε ότι και οι συναισθηµατικές
αντιδράσεις, όπως ο φόβος, µπορούν να
«διδαχθούν», µε τον ίδιο µε αυτά µηχανισµό και
ότι κάθε νόσος γενικά είναι µία γενική αντίδραση
του οργανισµού απέναντι σε διάφορα
νοσογόνα ερεθίσµατα. Αυτή η αντίδραση έχει
σχέση µε αµυντικές διεργασίες του οργανισµού,
που καθοδηγούνται από τον εγκεφαλικό φλοιό.
(9,2)Με τον Pavlov η συνεργασία της ιατρικής
και της φυσικής ήταν πια ολοφάνερη. (10)

Το 18ο αιώνα το κίνηµα του ∆ιαφωτισµού, δηλαδή η
ορθολογική εξέταση όλων των προβληµάτων που
απασχολούσαν την ανθρωπότητα, µετατόπισε το
κέντρο του ενδιαφέροντος από τη σφαίρα της
ψυχής στη βελτίωση των συνθηκών του τότε
κόσµου. Έτσι η 'δαιµονοληψία' και γενικά η πίστη
στο διάβολο εξαφανίστηκαν και οι ψυχικές
διαταραχές έγιναν αντικείµενο εξέτασης των
γιατρών. Η ψυχική διαταραχή άρχισε να θεωρείται
ως ασθένεια και όχι κάποιο είδος αµαρτίας,
δαιµονοληψίας, εγκλήµατος ή ανηθικότητας,
όπως ίσχυε µέχρι τότε. Αποτέλεσµα αυτού ήταν να
αντιµετωπίζονται τώρα οι τρελοί πιο ανθρώπινα
και όχι µε τις φρικτές συνθήκες του παρελθόντος.
Αρχικά όµως η νέα θεραπευτική προσέγγιση ήταν
αρκετά απάνθρωπη, όπως η 'περιστρεφόµενη
καρέκλα' του Erasmus Darvin. Στην πορεία του
χρόνου µερικοί γιατροί, όπως οTissot, κατανόησαν
την αξία της ψυχοθεραπείας για τους ασθενείς
αυτούς, ενώ οι νευρώσεις κίνησαν την προσοχή
του Chydenham,του Cheyne και του Trotter. Ο
George Cheyne ονόµασε την νευρωτική
συµπεριφορά, την οποία και περιέγραψε, 'αγγλική
νόσο'. (1)
Όταν το 1712 ο Lantsizi δηµοσίευε τη διατριβή του
«περί της έδρας της λογικής ψυχής», σε αντίθεση µε
τη θεωρία του Καρτέσιου κατά την οποία το
κωνάριο ήταν η έδρα των ψυχοσωµατικών
ανταλλαγών, που εξασφάλιζαν τη διανοητική ζωή
και την επικοινωνία µε το περιβάλλον, έθετε θέµα
εγκεφαλικών εντοπίσεων, τις οποίες όµως είχε
ανακαλύψει προηγουµένως ο Γάλλος χειρουργός
Francois de la Peironi. (10) Ο Ιταλός γιατρός Emilio
Morselli πέτυχε να καταργήσει κάθε µέσο
καταναγκασµού επί των ψυχοπαθών. Τόνισε το
θεραπευτικό ρόλο της εργασίας γι' αυτούς και
υποστήριζε ιδιαίτερα την αντιµετώπισή τους µε
κατανόηση και ανθρωπισµό. Χαρακτηριστικά
έλεγε ότι «οι νοσοκόµοι των ψυχοπαθών πρέπει να
είναι ότι γι' αυτούς οι αδελφοί και οι πρόθυµοι φίλοι
που τους αρνήθηκε η ζωή». (10) Οι αντιλήψεις του
περικλείονται στα κάτωθι λόγια του: «Είναι ανάγκη»,
έλεγε, «εκείνος που διευθύνει τη θεραπεία των
µελαγχολικών να γίνεται κύριος της καρδιάς τους,
κατακτώντας την εµπιστοσύνη και τις
εκµυστηρεύσεις τους». Μ' αυτές τις αντιλήψεις
επέτρεψε στους ψυχασθενείς να βγαίνουν από το
άσυλό τους και να συµµετέχουν µε τον τρόπο τους
στην κοινωνική ζωή. «Οι ψυχοπαθείς πρέπει να
νοιώθουν σε σας», έλεγε στους νοσοκόµους «τη
φλόγα της αγάπης, όχι τη ψυχρή απόσταση του
νοσοκόµου και ακόµη χειρότερα του
δεσµοφύλακα». (10) Αυτές τις αρχές τις διακήρυττε
το 1880, σε ηλικία 28 ετών, όταν ήταν διευθυντής
του φρενοκοµείου του Τουρίνο, όπου οι µέθοδοι
νοσηλείας των ασθενών ήταν απάνθρωποι.
∆ηµοσίευσε το «Εγχειρίδιο σηµειολογίας των
ψυχικών νόσων», την «Πειραµατική επιθεώρηση
ψυχιατρικής και ιατροδικαστικής» και την
«Επιθεώρηση νευρικής και ψυχικής παθολογίας».
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Στην τελευταία έκδοση ζητούσε να γίνει µία
νοµοθεσία που θα επέτρεπε να µεταφέρει το
θεραπευτικό έργο των ψυχοπαθών από τα
φρενοκοµεία σε ένα επιστηµονικά οργανωµένο
ψυχιατρείο. Σε ηλικία 77 ετών, λίγο πριν από το
θάνατό του δηµοσίευσε ένα δίτοµο έργο µε τίτλο
:« Η ψυχανάλυσις» .Το βιβλίο αυτό αποτελούσε
την πρώτη απόπειρα εισαγωγής των
φροϋδικών ιδεών στην Ιταλία, σε µία περίοδο
που οι θεωρίες του Freud αντιµετωπίζονταν µε
εχθρότητα. Ακόµη και σήµερα ο Morselli
θεωρείται ένας από τους καλύτερους Ιταλούς
ψυχίατρους µε βαθύ αίσθηµα ευθύνης για τους
συνανθρώπους του, το οποίο φαίνεται από τα
κάτωθι λόγια του: «Αγαπούµε τα φρενοκοµεία
µας όπως ο ναυτικός το πλοίο του, όπως ο
στρατιώτης το χαράκωµά του. Εδώ είναι που
δίνοµε τη µάχη µας µε την άστοργη φύση. Εδώ
είναι που πασχίζουµε να αποσπάσουµε από
την αρρώστια τα τελευταία αποµεινάρια ενός
φτωχού λογικού που σβήνει. Εδώ είναι που
παίρνουµε όλες µας τις ικανοποιήσεις που πλάϊ
στις πολλές και, αλλοίµονο ! ,ίσως πολύ συχνές
ήττες, σηµειώνουµε µε βαθιά ικανοποίηση
ψυχής τις νίκες µας!» (10)
Στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα ο
Γάλλος γιατρός Philippe Pinel κατάφερε να
βελτιώσει τις απαράδεκτες και άθλιες συνθήκες
των ψυχιατρείων µέσα στα οποία ζούσαν οι
ψυχοπαθείς. Την εποχή εκείνη οι ψυχικά
άρρωστοι ασθενείς, αντιµετωπίζονταν όπως οι
κακούργοι, αφού τους συµπεριφέρονταν
απάνθρωπα και τους έδεναν σαν να είχαν
διαπράξει εγκλήµατα στο ψυχιατρικό
νοσοκοµείο Bicêtre του Παρισιού, όπου ο Pinel
εργάζονταν. Ο Pinel ήταν ο πρώτος που
έσπασε τα δεσµά των αρρώστων του το 1794
(1,6,5) και θεωρείται ο στυλοβάτης και ο
εκσυγχρονιστής της Παρισινής Ψυχιατρικής
Σχολής, που κυριάρχησε σε όλη την Ευρώπη
όλο το 19ο αιώνα. Επίσης ανήκει ο Pinel στους
πρωτοπόρους που ταξινόµησαν τα νοσήµατα
του νευρικού συστήµατος βάσει ανατοµικών
δεδοµένων. Υπήρξε ο ασυµβίβαστος για την
εποχή του. Το όνοµά του συνδέθηκε µε τους
αγώνες που έδωσε για να γίνει πιο ανθρώπινο
το περιβάλλον των ψυχοπαθών.(6)
Συνετέλεσε έτσι στην εξέλιξη της Ψυχιατρικής
από «ασυλλική» σε «πανεπιστηµιακή»
ψυχιατρική νοσηλεία. Ανάµεσα στα
επιστηµονικά του συγγράµµατα τα
σηµαντικότερα είναι η «ψυχική αλλοτρίωση» (1)
η «Φιλοσοφική Νοσογραφία» και το
«Ιατροφιλοσοφικό εγχειρίδιο για τη
σχιζοφρένεια».(9)Το έργο του Pinel υιοθετήθηκε
από τη σχολή των Γάλλων ψυχιάτρων, µε
κυριότερο αντιπρόσωπο τον Jean Etienne
Dominique Esquirol .Ο Esquirol στηρίχτηκε
κυρίως στην κλινική παρατήρηση και θεώρησε
ότι η αιτία των ψυχικών νόσων είναι το

συναίσθηµα ή το 'ήθος', όπως το αποκαλούσε. Ο
Esquirol ισχυρίζονταν ότι οι µισοί από τους
ασθενείς του παρουσίαζαν γενική παράλυση.
Ήταν η εποχή που ο Laurent Bayle την είχε
ανακαλύψει και ήταν τότε αρκετά διαδεδοµένη.
Αγωνίστηκε ιδιαίτερα για τη βελτίωση των
ιδρυµάτων που νοσηλεύονταν οι ψυχασθενείς και
ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε τη στατιστική και τη
δηµόσια υγεία. (1)Παρόλα αυτά στην Αγγλία,
Γερµανία, Ιταλία, τα άσυλα εξακολουθούσαν να
υπάρχουν και η νέα ιδέα της 'αποσυλοποίησης'
άρχισε να εφαρµόζεται στην Αγγλία το 1830 µε
τους Robert Gardiner Hill και John Corolly.
(6)Επίσης η Αµερικανίδα Dorothea Lynde Dix.
εργάστηκε σκληρά για να βελτιώσει τις συνθήκες
στα άσυλα των ψυχασθενών όχι µόνο στην
Αµερική, αλλά και στην Ευρώπη. (6)
Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται για τη µεγάλη
πρόοδο στον τοµέα της ψυχιατρικής. (6)
Ήδη από το 1820 ο Georget είχε επισηµάνει το
ρόλο του εγκεφάλου στη ψυχική νόσο.
Η νέα ψυχιατρική απέκτησε γρήγορα τους
αντιπροσώπους της στην Αγγλία τον William
Battie, Thomas Arnold και William Perfect, στην
Γερµανία τον J.C.Reil, τον Wilhelm Griesinger και
στις Η.Π.Α τον Benjamin Rush. H Esther
Fisher–Homberger µελέτησε την 'υποχονδρία', που
σήµερα ονοµάζουµε 'νεύρωση', και ήταν γνωστή
µε διάφορα ονόµατα 'µελαγχολία', διέγερση της
σπονδυλικής στήλης', 'νευρασθένεια' και 'υστερία'.
(1)Ιδιαίτερα η γερµανική ψυχιατρική στις αρχές του
ου
19 αιώνα χαρακτηρίζονταν για τις έντονες
διαµάχες µεταξύ των 'σωµατιστών' και των
'ψυχολογιστών'. Αντιπρόσωποι των πρώτων
θεωρούνται οι Nasse και Jacobi, των δεύτερων οι
Heinroth και Ideler. Ο Griesinger, κυρίως
'σωµατιστής', προσπάθησε να συνενώσει τις δύο
τάσεις και ανέπτυξε µε τη σειρά του νέες
ψυχολογικές έννοιες, όπως η 'δοµή του εγώ', η
'εκπλήρωση της επιθυµίας µέσα από τα
συµπτώµατα', η 'µαταίωση'.
Προς το τέλος του 19ου αιώνα ο Adolf Kussmaul
έγραψε για την ψυχολογία των νεογέννητων. (1)
Οπαδοί του 'σωµατισµού', που υποστήριζαν τις
θεωρίες του εκφυλισµού, υπήρξαν οι Bénedict
Morel, Jacques Moreau de Tours και Cesare
Lombroso. Σύµφωνα µε τον Moreau, από τους
πρωτοπόρους φιλοσόφους–φρενολόγους της
εποχής του, (7)η µεγαλοφυΐα και η 'φρενοβλάβεια'
έχουν το ίδιο κοινό αίτιο, που διατηρεί σε ερεθιστική
κατάσταση το νευρικό στοιχείο. Γράφει σχετικά
µ'αυτό: «Το αίτιο όπερ κάµνει ώστε εις άνθρωπος
να διακρίνεται από των λοιπών ανθρώπων δια της
εκτάκτου πρωτοτυπίας και του υψηλού των ιδεών,
δια της ενεργητικότητος του ήθους και δια της
υπεροχής εν γένει των πνευµατικών και ηθικών
ιδιοτήτων αυτού, έχει την αρχήν και την πηγήν του
εν ταις αυταίς οργανικαίς συνθήκαις, εν αις και οι
διάφοροι ψυχικαί παθήσεις και ανωµαλίαι, των
οποίων η φρενοβλάβεια και η βλακία( idiotie) εισίν
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η τελειοτέρα έκφρασις.» (7) O Lombroso
υποστήριζε ότι ο εγκληµατίας ανήκει στη µεγάλη
κατηγορία των εκφύλων(dégénerès), στην
οποία ανήκουν και οι ηθικώς φρενοπαθείς(faux
moraux). (7) σε αντίθεση µε τον Jacobi, που
πίστευε ότι οι εγκληµατίες δεν έχουν καµία σχέση
µε παθολογικές καταστάσεις του εγκεφάλου. (7)
Η σηµερινή ταξινόµηση των ψυχιατρικών
νοσηµάτων οφείλεται στον Emil Kraepelin (6)
που ανέπτυξε τη ψυχιατρική βασιζόµενος στη
νευροφυσιολογική ψυχολογία του Wundt. Tο
βασικό του έργο στηρίχτηκε στην κλινική
παρατήρηση και ταξινόµησε σε τρεις
κατηγορίες τα ψυχικά νοσήµατα βάσει της
εξέλιξής τους µέσα στο χρόνο. Έτσι διέκρινε την
πρώϊµη άνοια, την παράνοια και την
µανιοκαταθλιπτική ψύχωση. Αργότερα ο Eugen
Bleuler (6)αντικατέστησε την έννοια της
πρώϊµης άνοιας µε αυτήν της σχιζοφρένειας.
Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Ernst Kretschmer στο
βιβλίο του Ιδιοσυστασία του Χαρακτήρος,
συσχέτισε ορισµένους τύπους σωµατικής
κατασκευής και χαρακτήρα µε συγκεκριµένες
ψυχώσεις και εισήγαγε την έννοια της
ιδιοσυστασίας στην ψυχιατρική. (1)
Η θεραπεία των ψυχικών νοσηµάτων όλο το 19ο
αιώνα ήταν πρακτική, τυχαία και συµπτωµατική.
Ο 'σωµατισµός' δεν κατάφερε να ερµηνεύσει
ικανοποιητικά τα περισσότερα ψυχικά
νοσήµατα, αλλά και ούτε να προσφέρει
ιδιαίτερη θεραπευτική παρέµβαση. Μια νέα
θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή µ έ θ ο δ ο ς η
'απασχολησιοθεραπεία', που είχε εισαχθεί από
τον Ferrus άρχισε να κερδίζει έδαφος, αλλά ούτε
και αυτή ήταν σε θέση να θεραπεύσει τα ψυχικά
νοσήµατα. (1) Μέσα σ' αυτή την
πραγµατικότητα τεράστια ήταν η επιρροή της
θεωρίας της ψυχανάλυσης του Αυστριακού
ψυχίατρου και νευρολόγου Sigmunt Freud.
(9,1,6,5) O Freud, θεµελιωτής της θεωρίας της
ψυχανάλυσης τον 20ο αιώνα υπήρξε
θαυµαστής του Σαρκό, (2)του οποίου είχε
παρακολουθήσει τις παραδόσεις στο Παρίσι
και είχε εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα από τις
περιπτώσεις υστερίας και τα αποτελέσµατα
υπνωτισµού και της υποβολής. (5)Αποτέλεσµα
αυτού ήταν να παρουσιάζει και ο ίδιος πολλές
«ψυχοσωµατικές» διαταραχές στην αρχή της
σταδιοδροµίας του και γι' αυτό προσπάθησε να
γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ νευρολογίας και
ψυχολογίας µε τη µελέτη του «Σχέδιο για µια
επιστηµονική ψυχολογία». Η επίδραση που
άσκησε επάνω του η προσωπικότητα του
Σαρκό περικλείεται στην κάτωθι φράση: «Ο
Σαρκό είναι ένας µεγαλοφυής και σώφρων
ιατρός…∆εν γνωρίζω αν ο δικός µου σπόρος
κάποτε θα καρποφορήσει…Γνωρίζω µόνο ότι
καµιά άλλη ανθρώπινη ύπαρξη δεν µε άγγιξε
τόσο πολύ όσο ο Σαρκό». (9)Με την επιστροφή
του στη Βιέννη µελέτησε την παιδική εγκεφαλική

παράλυση και τις αφασίες. Επίσης εργάστηκε
πάνω στις ιδιότητες της κοκαΐνης και την εργασία
του την ανακοίνωσε το 1884. «Οι ερευνηταί», είπε,
«θα έπρεπε να καταγίνουν στη µελέτη της κοκαΐνης
ως αναισθητικού». (10) Ένα ταξίδι για να βρει τη
µνηστή του είχε σαν αποτέλεσµα να διακόψει τις
εργασίες του πάνω στη δράση της κοκαΐνης και
όταν επέστρεψε είχε ήδη ασχοληθεί µε το θέµα ο
συνάδελφός του Karl Köller, στον οποίο είχε
εµπιστευθεί τις µελέτες του και ο οποίος
προχώρησε το θέµα. « Ο Köller», γράφει ο Freud
αργότερα, «θεωρείται δικαίως ως ο άνθρωπος
που ανεκάλυψε τη τοπική αναισθησία µε κοκαΐνη, η
οποία απέκτησε βασική σηµασία στη µικρή
χειρουργική. Εγώ, όµως, ποτέ δεν κράτησα κακία
κατά της µνηστής µου επειδή διέκοψε την εργασία
µου». (10) Εφάρµοσε τη θεραπευτική µέθοδο µέσω
της συνειδητοποίησης και της ανάλυσης των
ασυνείδητων επιθυµιών. ∆ίδαξε ότι οι ρίζες των
ψυχικών διαταραχών έπρεπε να αναζητηθούν στις
εµπειρίες και τα προβλήµατα του ασθενή.(5) Μία
από τις σηµαντικότερες ψυχαναλυτικές του µελέτες
περιελάµβανε τη ψυχανάλυση των ονείρων, τους
αµυντικούς µηχανισµούς του «εγώ», «υπερεγώ»,
την ανάπτυξη του «libido», την παιδική
σεξουαλικότητα, το Οιδιπόδειο σύµπλεγµα και τη
σεξουαλική προέλευση των νευρώσεων. Από τις
σηµαντικότερες έρευνες του Freud υπήρξαν το
«όνειρο και η ερµηνεία του», η «ψυχοπαθολογία της
καθηµερινής ζωής», που δηµοσιεύτηκαν στις
ου
αρχές του 20 αιώνα και στη συνέχεια «το όνειρο
και υστερία». Η ψυχανάλυση γνώρισε τη
µεγαλύτερη διάδοση στις ΗΠΑ. Ο Freud έλεγε για
όλα αυτά που είχε ανακαλύψει: «Μου είναι δύσκολο
να πιστέψω ότι εγώ ο ίδιος ανακάλυψα–όπως ο
Σλήµαν–µία άλλη Τροία, η οποία θεωρείται µυθική».
(9) Ο Freud άνοιξε στην ψυχολογία νέους
ορίζοντες. Οι πρώτες του ανακοινώσεις που
έγιναν στην Ιατρική Ακαδηµία της Βιέννης
συνάντησαν την ψυχρότητα και τη δυσπιστία των
επιστηµονικών κλάδων της εποχής. «Μα ποιος
είναι λοιπόν αυτός ο Φρόϋντ»,έλεγαν, «που µιλά
για σεξουαλικές συγκρούσεις, για όνειρα,
υποσυνείδητες επιθυµίες και άλλα ενοχλητικά και
πολύ λίγο σοβαρά ζητήµατα; (10) Έτσι παρόλο
που η γερµανική ακαδηµαϊκή επιστήµη απορρίπτει
τη θεωρία του , έχει ήδη σχηµατιστεί γύρω του µία
οµάδα νεαρών οπαδών που θα αποτελέσουν
αργότερα την «∆ιεθνή Ψυχαναλυτική
Εταιρεία».Όσοι τον γνώρισαν έµειναν έκπληκτοι
από τη λιτότητα και την ακρίβεια του λόγου του, την
αυστηρότητα του συλλογισµού του και τη διαύγεια
και την ευστροφία του πνεύµατος. Ονόµαζε τον
εαυτό του «βιολόγο της ψυχής». Αργότερα ο
Στέφαν Τσβάϊχ θα πεί: «Ο άνθρωπος δεν µπορεί να
ζήσει, ούτε και µε τη φυσική έννοια, χωρίς
όνειρα».Κανένας δεν το απέδειξε αυτό καλύτερα
από τον Freud. «Η ζωή του υπήρξε ζωή µυστηρίων,
ερευνητού κρυµµένων αληθειών, που γύρευε να
τις µελετήσει στον µαγικό καθρέπτη του
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υποσυνείδητου». (10) Αντίπαλός του ήταν ο
Ελβετός ψυχολόγος και ιδρυτής της αναλυτικής
ψυχολογίας Carl Gustav Jung, ο οποίος
υποστήριζε ότι στο «ασυνείδητο» εµπεριέχονται
και δηµιουργικά σπέρµατα. (9)O Jung µαζί µε
τον Alfred Adler ανέπτυξαν τα δικά τους
συστήµατα της ψυχολογίας του βάθους. (1)
Η αποκρυπτογράφηση των µυστικών του
εγκεφάλου αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα
ερευνητικά πεδία της σύγχρονης βιολογίας τον
20ο αιώνα. Σύµφωνα µε µερικούς επιστήµονες, η
νευροβιολογική έρευνα του εγκεφάλου θα
µπορούσε να καθορίσει το µέλλον του
ανθρώπου. Για τις µελέτες του γύρω από τη
µορφολογία του εγκεφάλου τιµήθηκε στις
αρχές του 20ου αιώνα µε το βραβείο Νόµπελ ο
Ισπανός νευρολόγος Ραµόν υ Καχιάλ. Ο Καχιάλ
έλεγε ότι «όσο το όργανο αυτό παραµένει ένα
µυστήριο τόσο το σύµπαν θα είναι ανεξήγητο».
(9)Ο Καχιάλ ασχολήθηκε κυρίως µε τις
µορφολογικές µελέτες του εγκεφάλου. Η
επαναστατική µεταβολή που σηµειώθηκε στις
νευρολογικές µελέτες στην πορεία του 20ου
αιώνα έγινε µε τα λειτουργικά πειράµατα. Ο
Αµερικάνος νευροβιολόγος Ρότζερ Σπέρρυ
ανακάλυψε πολλά από τα µυστικά του
εγκεφάλου. Με τα πρωτοποριακά του
πειράµατα έδειξε ότι ο εγκέφαλος αποτελεί ένα
τεράστιο βιοχηµικό εργαστήριο όπου
παράγονται ορµόνες οι ονοµαζόµενες
νευροορµόνες, οι οποίες είναι σε διαρκή
αλληλεξάρτηση µε το ενδοκρινολογικό και το
ανοσολογικό σύστηµα. Απέδειξε ακόµη ότι τα
δύο διαφορετικά ηµισφαίρια του εγκεφάλου
έχουν διαφορετικές λειτουργίες. Έτσι στο
αριστερό εδράζονται οι «λογικές» και στο δεξί οι
«διαισθητικές» λειτουργίες του εγκεφάλου.(9)
Με τον Ελληνοαυστριακό νευροψυχίατρο Φον
Εκονόµο, σφραγίστηκε η προπολεµική «χρυσή
εποχή» της Βιεννέζικης νευροψυχιατρικής. Ο
Ελληνικής καταγωγής διάσηµος
νευροψυχίατρος, σπούδασε στη Βιέννη και
εργάστηκε στο εκεί φηµισµένο Νευρολογικό
Ινστιτούτο. Οι πρώτες του µελέτες αφορούσαν
την κυτταροαρχιτεκτονική του εγκεφάλου.
Σπουδαίες ήταν οι παρατηρήσεις του για τη
φαιά ουσία (substantia nigra), ενώ οι
νευροψυχιατρικές του έρευνες προσπάθησαν
να αποδείξουν ότι οι διαφορές, που
παρατηρούνται σε ορισµένα τµήµατα του
εγκεφάλου στα διάφορα άτοµα θα µπορούσαν
να εξηγήσουν τις ψυχικές διαφορές. Το όνοµά
του συνδέθηκε ιδιαίτερα µε την περιγραφή της
ληθαργικής εγκεφαλίτιδας, η οποία
ονοµάστηκε και «νόσος του Φον Εκονόµο». Η
νόσος αυτή εκδηλώθηκε ως πανδηµία στη
διάρκεια του Α! Παγκόσµιου πολέµου.(9)
Η σηµερινή κοινωνία χαρακτηρίζεται για την
πληθώρα των ψυχικών παθήσεων. Τον 20ο
αιώνα έγιναν µεγάλα βήµατα αντιµετώπισής
τους. Τον αιώνα αυτό η ψυχιατρική γνώρισε δύο

επαναστάσεις –την ψυχαναλυτική και τη
φαρµακολογική. (5) Όµως ακόµη και σήµερα τα
προβλήµατα των ψυχικών νοσηµάτων είναι
πολλά. «Η ψυχιατρική, τυπικά ορίζεται», έγραψε ο
Thomas Szasz το 1970, «σαν η ιατρική ειδικότητα
που ασχολείται µε τη διάγνωση και τη θεραπεία των
ψυχικών διαταραχών. Όµως ισχυρίζοµαι ότι αυτός
ο χαρακτηρισµός, που είναι ευρύτατα
διαδεδοµένος, τοποθετεί τη ψυχιατρική στην οµάδα
της αλχηµείας και της αστρολογίας και την
συγκαταλέγει στην κατηγορία της
ψευδοεπιστήµης. Η αιτία αυτού είναι ότι δεν
υφίσταται 'ψυχασθένεια'. (6)
Όποιες και να είναι οι κριτικές για τα λεγόµενα του
Szasz είναι γεγονός ότι ακόµη και σήµερα δεν
υπάρχει απόλυτη συµφωνία για το τι είναι η
ψυχασθένεια.
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Η Ελληνιστική Επίδραση
στον Αραβικό Πολιτισµό
µε Επίκεντρο τον
Όρκο του Ιπποκράτη

Ταλέµπ Ίσσα
Ιατρός - Παθολόγος

Την εποχή των µύθων στο Πήλιο ζούσε µια Νύµφη
κυνηγώντας άγρια θηρία. Την είδε ο θεός
Απόλλωνας να σκοτώνει ένα λιοντάρι, θαύµασε το
θάρρος και την οµορφιά της και τη µετέφερε στη
µακρινή Λιβύη. Στη νέα της πατρίδα η Κυρήνη
χάρισε στον Απόλλωνα ένα γιο, το θεό Αρισταίο ή
Βάττο. Το όνοµα της Νύµφης δόθηκε στη νέα πόλη,
που έµελλε να γίνει από τις πιο ξακουστές στον
κόσµο.

{Η οµιλία αυτή έγινε στο Συµπόσιο Ποίησης
& Λογοτεχνίας της Βεργίνας στις 13 &14 –
09 – 2008 προς ∆ιεθνοποίηση των
συµποσίων του Κέντρου Τέχνης της
Βεργίνας. Γενική ∆ιεύθυνση : Καθηγητής Ε.
Βαρλάµης }. Επίσης στην:
Ιατροχειρουργική Εταιρία Κέρκυρας σε
συνεργασία µε το ΄΄Σύνδεσµο Φιλολόγων
στις 10.12.2008

Ο ροµαντικός µύθος για την ίδρυση της Κυρήνης
απέχει βέβαια πολύ από την ιστορική αλήθεια, όπως
µας πληροφορεί ο Ηρόδοτος στο IV βιβλίο της
ιστορίας του.
Τον 7ο π.χ. αιώνα στο νησί Θήρα (σηµερινή
Σαντορίνη ) είχε αυξηθεί πολύ ο πληθυσµός και είχε
πέσει µεγάλη ξηρασία έτσι οι κάτοικοι αποφάσισαν,
κατόπιν χρησµού από το µαντείο των ∆ελφών, να
ιδρύσουν µία αποικία στα παράλια της Λιβύης.
Έφθασαν πρώτα στο µικρό νησί Πλατέα κοντά
στα παράλια της Λιβύης και έµειναν για δύο χρόνια
και αφού ξαναζήτησαν χρησµό από το µαντείο των
∆ελφών έφθασαν τελικά στη περιοχή Wadi Khalij
µεταξύ των σηµερινών πόλεων Τουπρούκ και
Ντέρνα και έµεναν 6 χρόνια. Οι ντόπιοι όµως τους
έπεισαν να παν στα εύφορα εδάφη των λόφων που
σήµερα καλούνται πράσινα όρη.
Το 631 π.χ. ίδρυσαν την Κυρήνη εκλέγοντας
πρώτο βασιλιά της πόλης τον Βάττο, αρχηγό της
αποστολής.
Αργότερα έφθασαν και άλλοι άποικοι από την
Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.
Και στους επόµενους δύο αιώνες ιδρύθηκαν και
άλλες πόλεις :
1)-Απολλωνία, το λιµάνι της Κυρήνης.
2)-Βάρκη.
3)-Τεύχειρα που το 277π.χ. µετονοµάστηκε Αρσινόη,
από το όνοµα της συζύγου του Πτολεµαίου
Φιλάδελφου. Στα τείχη της είναι χαραγµένα τα
ονόµατα των αθλητών που νίκησαν στους
Ολυµπιακούς και άλλους πανελλήνιους αγώνες.
4)-Ευσπερίδες που το 246 π.Χ. οι διάδοχοι του
Μεγάλου Αλεξάνδρου µετονόµασαν Βερενίκη,
προς τιµήν της κόρης του βασιλιά της Κυρήνης
Μάγα και συζύγου του Πτολεµαίου Ευεργέτη, η
σηµερινή Βεγγάζη.
Οι πέντε αυτές πόλεις αποτελούσαν την αρχαία
Πεντάπολη ή Κυρηναϊκή προς τιµήν της Κυρήνης.
Από το 331 π.χ. η Κυρηναϊκή ήταν µεταξύ των
κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που η
είσοδός του εκεί χαιρετήθηκε µε ενθουσιασµό από
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τους Κυρηναίους.
Και τον 3ο αιώνα π.χ. ιδρύθηκε η πόλη
Πτολεµαίδα η οποία ήταν πιστό αντίγραφο της
Αθήνας και της Αλεξάνδρειας.
Την ελληνιστική εποχή η Αλεξάνδρεια και η
Κυρηναϊκή είχαν κοινή ιστορία.
Από την πόλη της αρχαίας Κυρήνης της Λιβύης
σήµερα υπάρχουν πολλά σηµαντικά
αρχαιολογικά ευρήµατα µερικά από τα οποία
είναι τα εξής:
1. Το λιοντάρι του Μύθου της Κυρήνης.
2. Ο ναός του θεού Απόλλωνα.
3. Η πηγή του Απόλλωνα, τόπος λατρείας και
θυσιών των πρώτων αποίκων.
4. Ο ναός του ∆ία, µεγαλύτερος από την
Ακρόπολη των Αθηνών και το ναό του ∆ία της
Ολυµπίας.
5. Η θεά ∆ήµητρα, προστάτιδα της Γεωργίας και
του σίλφιου, φυτό από το οποίο
παρασκευάζονταν φάρµακα και αρώµατα και το
οποίο επέφερε πολλά πλούτη στην Κυρήνη.
6. Η Νεκρόπολη της Κυρήνης που µε 1500 και
πλέον τάφους και µαυσωλεία που
χρονολογούνται από την αρχαϊκή έως την
βυζαντινή εποχή και καλύπτοντας έκταση πάνω
από 10 τετραγωνικά χιλιόµετρα είναι ίσως η
µεγαλύτερη στο κόσµο εκείνης της περιόδου.
Τη φήµη της Κυρήνης λάµπρυνε η παρουσία µιας
εξαιρετικής ιατρικής σχολής, για την οποία ο
Ηρόδοτος ανέφερε ότι «πρώτοι µεν Κροτωνειάται
ην ιατροί ελέγοντο ανά την Ελλάδα είναι, δεύτεροι
δε Κυρηναίοι». καθώς και η παρουσία πολλών
κυρηναίων σοφών, µεταξύ των οποίων ήταν :
1) Ο φιλόσοφος Αρίστιππος ( 435-355 π.χ. ),
µαθητής του Σωκράτη, θεµελιωτής της
κυρηναϊκής σωκρατικής σχολής, και ιδρυτής του
ηδονισµού. Αρχικά ήταν µαθητής του
Πρωταγόρα και µετά του Σωκράτη. Ως σοφιστής
δηλαδή επαγγελµατίας και έµµισθος δάσκαλος
ασχολήθηκε αποκλειστικά µε την ηθική και την
ψυχολογία των συναισθηµάτων.
2) Ο ποιητής Καλλίµαχος ( 305-240 π.χ. )
απόγονος του πρώτου βασιλιά Βάττου, ο οποίος
ήταν ο κορυφαίος ποιητής της ελληνιστικής
εποχής. Ήταν δάσκαλος του Απολλώνιου
Ρόδιου. Εργάστηκε για µεγάλο χρονικό διάστηµα
στην Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη. Το κορύφωµα της
ερευνητικής του εργασίας ήταν οι πίνακες. Το
έργο του τα αίτια ( αι αιτίαι )ήταν όχι µόνο το
τελευταίο του αλλά και ολόκληρης της
ελληνιστικής εποχής. Η επίδραση του Καλλίµαχου
υπήρξε τεράστια. Έφθασε γρήγορα στη Ρώµη και
απ' αυτή πέρασε στην ευρωπαϊκή παράδοση.
3) Ο γεωγράφος Ερατοσθένης ( 275-195 π.χ. )
που ο Πτολεµαίος Ευεργέτης τον διόρισε
διευθυντή της περίφηµης Αλεξανδρινής
Βιβλιοθήκης. ∆ιαδέχθηκε στη θέση του
βιβλιοθηκάριου τον Απολλώνιο Ρόδιο. Υπήρξε ο
πιο πλατιά µορφωµένος επιστήµονας της
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εποχής του. Από τους συναδέλφους του
αναφερόταν µε το συµβολικό όνοµα ο Βήτα
παρατσούκλι που σήµαινε ότι ήταν ο δεύτερος σε
όλα τα θέµατα και τις αποφάσεις µετά τον
Πτολεµαίο. Υπήρξε ο πρώτος συστηµατικός
γεωγράφος και µε σχεδόν απόλυτη ακρίβεια
όρισε το µέγεθος και την περίµετρο της γης.
Η Κυρήνη συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο
της παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO1.
Η αναφορά αυτή αφορά την Ιστορία της
Ιατρικής. Η ιστορία της ιατρικής Καταγράφει και
αναλύει τις διαχρονικές µεταβολές των
διαταραχών της υγείας και των µέτρων
προστασίας της, µε την έννοια της σωµατικής,
2
ψυχικής και κοινωνικής υγείας .
Είναι κυρίως η ιστορία της ιατρικής γνώσης. Η
γνώση αυτή είναι η φιλοσοφία της ιατρικής.
Λέγεται ότι η πρώτη ιατρική γνώση υπήρξε µέρος
της σοφίας. Και σύµφωνα µε ορισµένους η
ιατρική επιστήµη είναι η προσαρµογή της
φιλοσοφίας και της θείας βοήθειας προς όφελος
της ανθρωπότητας3.
Η ύπαρξη της ιατρικής είναι στενά συνδεδεµένη
µε την αρχή και την πορεία της ζωής του
ανθρώπου µέσα στο παρόν φυσικό περιβάλλον.
Η προϊστορική ιατρική θεωρείται αρχικά ως
ενστικτώδης αντίδραση στις δυσµενείς
επιδράσεις του περιβάλλοντος και µε την
παρατήρηση, το χρόνο και την πείρα έγινε σιγάσιγά εµπειρική ιατρική.
Κατά την διάρκεια του µεγαλύτερου µέρους της
ύπαρξης της η ανθρωπότητα πίστευε σε
υπερφυσικές δυνάµεις και όχι στο φυσικό νόµο,
µε αποτέλεσµα, οι γνώσεις της ανατοµίας και της
λειτουργίας των οργάνων να είναι ελάχιστες,
παρόλο που διάνοιγαν πτώµατα ζώων και
ανθρώπων. Οι γνώσεις αυτές δεν είναι εύκολο να
αποκτηθούν από ανθρώπους που κατά βάση
δεν ενδιαφέρονται για τις φυσικές αιτίες της
αρρώστιας4.
Η ιατρική τους ήταν µαγική, θεουργική, και
ιερατική και µόνο την εποχή του Ιπποκράτη έγινε
λαϊκή. Ήταν ο πρώτος που θεώρησε ότι οι
αρρώστιες οφείλονται σε φυσικά αίτια και όχι σε
υπερφυσικές δυνάµεις.
Από τότε άρχισε σταδιακά την εξέλιξη προς την
σηµερινή επιστηµονική ιατρική, µε τα πρώτα
βήµατα στη αλεξανδρινή εποχή.
Οι Άραβες έχουν ιστορικά έντονη την επίδραση
του ελληνικού πολιτισµού και ξέρουν ότι:
Οι Μακεδόνες µιλούσαν και έγραφαν Ελληνικά τα
ονόµατά τους ήταν ελληνικά ( Φίλιππος,
Αλέξανδρος, Αµύντας, Αρχέλαος κλπ. ).
Πίστευαν και προσεύχονταν στους ελληνικούς
θεούς. Το αστέρι της Βεργίνας µε τις 16 ακτίνες
του, Έµβληµα της αρχαίας µακεδονικής
δυναστείας
από την λάρνακα του Φιλίππου του 2ου είναι
µοναδικής αρχαιολογικής αξίας. Το επίκεντρό του
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είναι ο άνθρωπος. Οι 4 ακτίνες ( σηµεία σταυρού
) είναι φωτιά, γη, αέρας και νερό. Οι υπόλοιπες 12
ακτίνες του είναι οι 12 θεοί του Ολύµπου.
Ο Μέγας Αλέξανδρος µε δάσκαλο τον
Αριστοτέλη και του Οµήρου την Ιλιάδα ξεκίνησε µε
όνειρα για την Ανατολή. Θεµελίωσε την
Αλεξάνδρεια το 332 π.χ. που για αιώνες σκόρπισε
την υλική, κυρίως όµως την πνευµατική λάµψη σε
όλο τον κόσµο.
Οι διάδοχοί του οι τρεις πρώτοι Πτολεµαίοι ήταν
µακεδόνες, ο Σωτήρας που λέγεται ότι ήταν
ετεροθαλής αδελφός του Μ. Αλεξάνδρου, ο
Φιλάδελφος και ο Ευεργέτης. Εργάστηκαν µε
ενθουσιασµό και σύστηµα για την ανάπτυξη, την
πρόοδο και τον εξελληνισµό της Αλεξάνδρειας.
Μονοπώλησαν τον πάπυρο. Έπαιρναν τα
χειρόγραφα που έφερναν µαζί τους οι ταξιδιώτες
και τους έδιναν µόνο αντίγραφα σε πάπυρο.
Έκαναν ακόµα και κατασχέσεις χειρογράφων
στα τελωνεία και στα πλοία.
Η µεγάλη φιλοδοξία τους για την συσσώρευση
της τότε γνώσης οδήγησε τις µικρές συλλογές
χειρογράφων στην δηµιουργία µιας αληθινής
βιβλιοθήκης µε πάνω από 750000 κυλίνδρους και
παπύρους.
Ο Πτολεµαίος Ευεργέτης συνέταξε µια επιστολή
προς όλους τους ηγεµόνες του κόσµου
ζητώντας να δανειστεί τα βιβλία τους.
Όταν οι Αθηναίοι του έστειλαν τα κείµενα του
Ευριπίδη, του Αισχύλου και του Σοφοκλή Εκείνος
τα αντέγραψε και επέστρεψε πίσω τα αντίγραφα
κρατώντας τα πρωτότυπα.
Οι Πτολεµαίοι ∆ηµιούργησαν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις και συνθήκες για να ανθήσει ο
πολιτισµός που είχε οραµατισθεί ο Μ.
Αλέξανδρος.
Όλοι οι σοφοί του κόσµου κατέφευγαν στην
Αλεξάνδρεια, το νέο κέντρο της ελληνικής
µάθησης για µελέτη.
Στη Βιβλιοθήκη και σε µεγαλοπρεπές
περιβάλλον οι Πτολεµαίοι τους παρέθεταν
πλούσια γεύµατα, δώρα, υψηλές αµοιβές και
απαλλαγή από τους φόρους αποκλειστικά για να
σκεφθούν, να ερευνούν, να διαβάζουν, και να
γράφουν.
Πρόκειται για το πρώτο πανεπιστήµιο στο
κόσµο. Ο αριθµός των σπουδαστών έφτασε τις
14000.
Οι Πτολεµαίοι ίδρυσαν στην Αλεξάνδρεια, µεταξύ
άλλων, τη Βιβλιοθήκη και την Ιατρική Σχολή, στην
οποία γιατροί όπως ο Ηρόφιλος και ο
Ερασίστρατος δίδαξαν ανατοµία και φυσιολογία.
Ως ιατροί ακόµα και σήµερα προκαλεί τον
θαυµασµό µας ότι η ανατοµία γινόταν και σε
ανθρώπινα πτώµατα.
Τεράστια ώθηση έδωσε στη πρόοδο της
ιατρικής το βασιλικό διάταγµα που καταργούσε
την απαγόρευση της ανατοµής ανθρωπίνων
πτωµάτων.
Μέχρι τότε τα θρησκευτικά ταµπού και ο

έµφυτος φόβος για το ανθρώπινο πτώµα
κράτησαν σε απόσταση τους σοφούς ιατρούς
όλου του κόσµου, ακόµη και τον Ιπποκράτη.
Οι Έλληνες πίστευαν επίσης ότι αγγίζοντας το
πτώµα κινδύνευαν να τεθούν υπό διωγµού από
το πνεύµα του νεκρού.
Και µε 2ο βασιλικό διάταγµα παραδίδονταν τα
πτώµατα των κακούργων στην ιατρική σχολή για
ανατοµικές µελέτες.
Σιγά-σιγά το ρεύµα µετεκπαίδευσης και
επιµόρφωσης των ιατρών, αντί στην Κω, την
Κνίδο, ή την Πέργαµο στράφηκε προς την
Αλεξάνδρεια.
Ο Ηρόφιλος (323-285 π.χ.) αναγνωρίζεται σαν
πατέρας της ανατοµικής. Ο Γαληνός αναφέρει
ότι ο Ηρόφιλος ήταν ο πρώτος που έκανε
ανατοµές σε σώµατα ανθρώπων και ζώων.
Λέγεται ότι προέβη σε 700 νεκροψίες. Οι ιστορικοί
Τερτελιανός και Κέλσος τον κατηγόρησαν ως τον
ιατρό « τον ανατέµνοντα ζώντας εγκληµατίες,
προς τον σκοπό της εξερευνήσεως των πηγών
της ζωής ».
Ήταν ο πρώτος που µελέτησε συστηµατικά την
ανατοµία του εγκεφάλου και του νωτιαίου
µυελού. Σ' αυτόν οφείλεται η διάκριση του
εγκεφάλου από την παρεγκεφαλίδα και των
νεύρων από τα αιµοφόρα αγγεία. ∆ιέκρινε τις
φλέβες από τις αρτηρίες και ότι και οι δυο έχουν
αίµα. Μελέτησε την συστολική και την διαστολική
φάση του σφυγµού και γνώριζε ότι είναι το
αποτέλεσµα του κύµατος του αίµατος που
εξαποστέλλεται από την καρδιά και φθάνει στην
περιφέρεια. Θεωρούσε τον σφυγµό, δείκτη της
λειτουργικής ικανότητας της καρδιάς. ∆ιέκρινε τα
νεύρα σε κινητικά και αισθητικά. Έφθασε πολύ
κοντά στη λύση του προβλήµατος της
κυκλοφορίας του αίµατος που λύθηκε τον 17ό
αιώνα από τον William Harvey.
Υποστήριξε, όπως παλαιότερα και ο Αλκµαίων
ότι ο εγκέφαλος είναι το κύριο όργανο του
νευρικού συστήµατος και έδρα της λογικής και
της νόησης, αντίθετα µε την θεωρία του
Αριστοτέλη που το τοποθετούσε στην καρδιά,
όπως και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Αυτό όµως δεν
µειώνει την αξία του Αριστοτέλη ούτε των
αρχαίων Αιγυπτίων στην ιστορία του πολιτισµού.
Ο Ερασίστρατος (310-250 π.χ.) αναγνωρίζεται
ως πατέρας της φυσιολογίας και της
παθολογικής ανατοµικής. Και αυτός έκανε
ανατοµία σε σώµατα ζώντων κακούργων.
Εξέφρασε την άποψη ότι οι αρτηρίες πρέπει να
επικοινωνούν µε τις φλέβες δια αοράτων στοµίων
( τριχοειδή ), πρόβληµα που λύθηκε 2000 χρόνια
αργότερα από τον Marcello Malpighi. Ήταν ο
πρώτος που έκανε λαπαροτοµία και εφάρµοσε
την απολίνωση των αγγείων κατά την διάρκεια
των χειρουργικών επεµβάσεων.
Η ιατρική σήµερα τους οφείλει µεταξύ άλλων:
1. την ανακάλυψη της σύριγγας το 280 π.χ.
2. µέχρι σήµερα η καρδιά χαρακτηρίζεται στην
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ιατρική ως αντλία, χαρακτηρισµός που δόθηκε
για πρώτη φορά από τους Αλεξανδρινούς
σοφούς.
3. στην ιατρική σχολή της Αλεξάνδρειας έγινε για
πρώτη φορά µε την φροντίδα των
βιβλιοθηκαρίων η συλλογή των ιατρικών
πραγµατειών που ονοµάστηκε «Ιπποκρατική
Συλλογή»(Corpus Hippocraticum), πρώτο µέρος
της οποίας είναι «ο Όρκος του Ιπποκράτη», το
οποίο είναι το επίκεντρο της σηµερινής
αναφοράς5.
Ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης ήταν γιος
και µαθητής του αρχιερέα και αρχίατρου του
Ασκληπιείου της Κω. Υπήρξε σχεδόν σύγχρονος
του Πίνδαρου, του Πλάτωνα, του Σοφοκλή, του
Ευριπίδη, του Αριστοφάνη, του Φειδία, του
Περικλή και του ∆ηµόκριτου. Ισάξιος µε όλους
αυτούς λάµπρυνε τον τοµέα της ιατρικής
επιστήµης και Τέχνης, ως γίγαντας µεταξύ των
γιγάντων της φιλοσοφίας, της ποίησης, της
δραµατουργίας, της καλλιτεχνίας, της
αρχιτεκτονικής και της φυσικής.
Οι έλληνες σοφοί που µελέτησαν και
αφοµοίωσαν τα διδάγµατα και την σοφία των
Αιγυπτίων, των Βαβυλωνίων, των Φοινίκων κ ά.
Κληροδότησαν στην ανθρωπότητα το
σοφότατο δίδαγµα- κλειδί, ότι τα φυσικά
φαινόµενα οφείλονται σε φυσικά αίτια και όχι
µυθολογικά, µαγικά ή υπερβατικά. Κλειδί που
βοήθησε να ερµηνευθούν σωστά πολλά ιατρικά
και άλλα επιστηµονικά ερωτήµατα και αινίγµατα.
Ο Ιπποκράτης ταξίδεψε σε όλο τον γνωστό τότε
κόσµο επισκεπτόµενος τα επιστηµονικά του
ιδρύµατα, διδάσκοντας ιατρική και
θεραπεύοντας αρρώστους.
Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι νοσίλευσε τον
βασιλιά της Μακεδονίας Περδίκκα τον Β΄ που οι
ιατροί του διέγνωσαν ότι έπασχε από φθίση. Και
αφού κάλεσαν τον Ιπποκράτη για εκτίµηση της
κατάστασης της υγείας του, διαπίστωσε µετά
από επιµελή εξέταση και παρακολούθηση ότι
έπασχε από κρυφό έρωτα για την ερωµένη του
πατέρα του mal d' amour.
Ο Ιπποκράτης µε ταπεινοφροσύνη λέει ότι δεν
επινόησε την ιατρική « ήτις υπήρχεν ανέκαθεν »,
αλλά περισυνέλεξε, συµπλήρωσε και
συστηµατοποίησε « πάσας τας προ αυτού
γνώσεις »
Η κυριότερη συµβολή του Ιπποκράτη είναι η
ανακάλυψη ότι η αρρώστια είναι µια φυσική
εξελικτική διεργασία (process), ότι τα
συµπτώµατά της είναι οι αντιδράσεις του
σώµατος στην νόσο και ότι η κύρια αποστολή
του ιατρού είναι να βοηθήσει τις φυσικές δυνάµεις
του οργανισµού.
Κατέστησε την ιατρική ανθρωπιστική
επιστήµη, ανεξάρτητη από τη φιλοσοφία και τη
θρησκεία σε εποχή µάλιστα που σχεδόν σε όλη
την γη η ιατρική ήταν ιερατική6. Στις ανθρώπινες
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κοινωνίες οι ανάγκες για ανθρωπιστική,
αξιοπρεπή και έντιµη ιατρική πράξη είναι πάντοτε
επίκαιρο θέµα, παλιά, όπως και σήµερα.
Η επαγγελµατική στάση, η επιστηµονική
κατάρτιση, το ήθος και η συµπεριφορά του
γιατρού δέχονταν, όπως και στην εποχή µας
δέχονται καθηµερινά ηθικές προκλήσεις και
κριτικές, ανεξάρτητα από τόπο, χρόνο, γλώσσα,
νοοτροπία και πολιτισµό.
Η ιατρική σαν τέχνη εµφανίστηκε µε την
εµφάνιση της ανθρώπινης ζωής και του πόνου.
Ο άνθρωπος πάντα αναζητούσε την
ανακούφιση του πόνου του, ψυχικού και
σωµατικού.
Επικαλέστηκε τη βοήθεια
αόρατων και ανώτερων δυνάµεων, θεών και
δαιµόνων, και προσέφυγε στη φύση και στο
συνάνθρωπό του.
Η ιστορία αυτής της αναζήτησης είναι η
σκιαγράφηση της επίπονης πορείας της
ανθρώπινης σκέψης µέσα στους αιώνες, από
την εµφάνιση του ανθρώπου στη γη µέχρι
σήµερα
Από την αναζήτηση αυτή δηµιουργήθηκε
σιγά-σιγά ένας πυρήνας εµπειρικών γνώσεων µε
συµβολή όλων των αρχαίων λαών7.
Όποιος δεν γνωρίζει τις πηγές της γνώσης ή
δεν έχει την ικανότητα να παρακολουθήσει
ιστορικά τους δρόµους από τους οποίους η
γνώση της αλήθειας έφθασε σε µας δεν µπορεί
να αντιληφθεί το παρόν µε ακρίβεια και εµβρίθεια
και να προσβλέπει µε ευφυϊα προς το µέλλον8.
Η ιστορία είναι η µνήµη των επιστηµών και η
µνήµη είναι το θησαυροφυλάκιο της παιδείας
όπως επισήµανε πρώτος ο Πλούταρχος.
Εξάλλου δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το
γεγονός ότι ο αµελών των ιστορικών σπουδών
απλούς εµπειρικός καθίσταται9.
Ο Άραβας ιστορικός και φιλόσοφος Ίµπιν
Χαλντούν ( Τυνησία !332 – Κάϊρο1406 µ.Χ.), µεταξύ
άλλων για την ιστορία γράφει ότι:
Κατά βάθος η ιστορία εξετάζει τα όντα και τις
απαρχές της ζωής τους και προσφέρει την βαθιά
γνώση για το πώς των γεγονότων και των αιτιών
τους. Για αυτό είναι η γνήσια και πανάρχαια
γνώση και αξίζει να θεωρηθεί µια από τις
επιστήµες της σοφίας10.
Τα επιτεύγµατα του πνεύµατος δεν αποτελούν
αυτοτελή και ανεξάρτητα γεγονότα στη ροή της
ιστορίας. Είναι οι κρίκοι µιας ατέλειωτης σειράς
επινοήσεων που όλες µαζί συγκροτούν το
λαµπρό οικοδόµηµα της επιστήµης και του
πολιτισµού11.
Η ιατρική και η αρρώστια έχουν µια
αδιαφιλονίκητη επίδραση στο σύνολο της
ιστορίας και η ιατρική συµπεριφορά σε κάποια
χρονική περίοδο µπορεί να θεωρηθεί ένα είδος
προβολής ολόκληρου του πολιτισµού αυτής της
περιόδου.
Γνωρίζουµε πολύ περισσότερα για µια
κοινωνία, όταν ξέρουµε πώς αντιµετώπιζε τους
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ασθενείς της και τι πίστευε για την αρρώστια12.
Η αραβική ιατρική είναι από τις πιο
χαρακτηριστικές περιπτώσεις αλληλεπίδρασης
γνώσεων που είχαν για την αρρώστια και τη
θεραπεία διάφορες κοινωνίες σε διαφορετικές
εποχές.
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι περισσότεροι
απ' αυτούς τους σοφούς στοιχήθηκαν σε
ορθολογικές αντιλήψεις, απορρίπτοντας το
στείρο δογµατισµό των ιερών κειµένων13.
Η φιλοσοφία καλείται τέχνη τεχνών και
επιστήµη επιστηµών, προεξάρχει δε και νοµοθετεί
όλες τις άλλες. Η φιλοσοφία υπάρχει στη βάση
κάθε ανθρώπινης αναζήτησης και φυσικά και
στην αναζήτηση της ιατρικής14.
Η ηθική είναι οι αξίες που αφορούν τις
ανθρώπινες συµπεριφορές και συσχετίζονται µε
την ορθότητα ή όχι των πράξεων για την
αγαθότητα ή µη των κινήτρων και σκοπών15.
∆εν ξέρουµε πότε άρχισε η ιατρική και πότε
άρχισε διαχρονικά σ' αυτή η ηθική, στις συνθήκες
κάθε ανθρώπινης κοινωνίας.
Κώδικες δεοντολογίας προϋπήρχαν της
ιπποκρατικής ηθικής, όπως του Hammourabi
1728 -1684 π.Χ. 6ος βασιλιάς της πρώτης αρχαίας
Βαβυλωνιακής ∆υναστείας Είναι η αρχαιότερη
ολοκληρωµένη κωδικοποίηση, η οποία αποτελεί
τροποποιηµένη µορφή ακόµα πιο παλιών
νόµιµων διατάξεων και θεσµών16.
Εξάλλου, στην οδυνηρή της πορεία, η ιατρική
εξασκούνταν από γιατρούς ιερείς στις αρχαίες
ανθρώπινες κοινωνίες (Μεσοποταµίτες,
Αιγύπτιοι, Κινέζοι, Πέρσες, κλπ και στην Ελλάδα
στα Ασκληπιεία) και αφού την εποχή του
Ιπποκράτη η ιατρική βγήκε από τον ιερό τόπο
(ασκληπιείο) και από ιερατική έγινε λαϊκή υπήρχε
ανάγκη ηθικής δέσµευσης.
Ο όρκος του Ιπποκράτη είναι ένα µνηµείο
ιστορικό. Αποτελεί µέγιστο δείγµα ηθικής των
γιατρών της εποχής εκείνης. Αντανακλά την
κλασσική ελληνική σκέψη, η οποία έχει απόλυτη
πεποίθηση στην ικανότητα και αυτοδυναµία της
ανθρώπινης λογικής και στην ηθική πληρότητα
της συνείδησης.
Η φιλανθρωπία, η φιλαλήθεια και το κοινωνικό
χρέος είναι ηθικές αρχές αποδεκτές απ' όλη την
ανθρωπότητα σήµερα και σε παλαιότερες
εποχές και βέβαια είναι παραδεκτές από
ανθρώπους µε διαφορετική θρησκεία,
διαφορετική φιλοσοφική τοποθέτηση και φυσικά
διαφορετική ηθική17.
Οι Άραβες κατέκτησαν τις χώρες που είχαν
κατακτήσει προγενέστερα ο Μέγας Αλέξανδρος,
ο Ιούλιος Καίσαρ και ο Χοσρόης. Από νωρίς
ήρθαν σε επαφή µε την ιατρική και τις άλλες
επιστήµης, ιδιαίτερα µε τις σχολές της
Αλεξάνδρειας, και της Συρίας Νίσιβης και
Εδέσσης, όπου σπουδαίοι Νεστοριανοί
καθηγητές δίδασκαν ιατρική µεταφράζοντας
τους αρχαίους Έλληνες κλασσικούς στα Συριακά

και Περσικά.
Οι Άραβες ίδρυσαν την πρωτεύουσα Βαγδάτη
το έτος 762µ.χ. κατά τη διάρκεια της βασιλείας του
al-Mansour 2ου Χαλίφη της δυναστείας των
Αββασίδων. Μέχρι τέλους του 8ου αιώνα έγινε
λαµπρότατο κέντρο µάθησης και πολιτισµού,
κυρίως την εποχή του Haroun al-Rashid. Στη
Βαγδάτη ιδρύθηκε η σχολή “Bayt al Hikmah”
(οίκος της σοφίας) το 830 µ.Χ. από τον alMamoun, στον οποίο µετέφεραν όλες τις
κλασσικές επιστήµες της εποχής
(ινδικές, περσικές, κινέζικες, κυρίως όµως
ελληνικές, ελληνιστικές και ελληνορωµαϊκές).
Στον οίκο της σοφίας µετέφεραν κυρίως την
περσική σχολή Jundishapur, στη δηµιουργία της
οποίας είχαν παίξει σηµαντικότατο ρόλο οι
Νεστοριανοί µετά το 451 µ.Χ. και οι Έλληνες σοφοί
της Ακαδηµίας των Αθηνών µετά το κλείσιµό της
το 529 µ.Χ. Η σχολή αυτή έχει ακόµα πιο παλιές
σχέσεις µε τις κλασσικές ελληνικές επιστήµες, από
την ίδρυσή της λίγο µετά το 388 µ.Χ.
Ο Shapur ο 3ος παντρεύτηκε µια όµορφη
βυζαντινή πριγκίπισσα η οποία νοσταλγούσε τη
πατρίδα της. Για χάρη της έκτισε την πόλη αυτή
δώρο έκπληξη µικρογραφία της
Κωνσταντινούπολης και για να κάνει την
ατµόσφαιρα ευχάριστη και βυζαντινή
συγκέντρωσε εκεί όλες τις τέχνες και τις επιστήµες.
Όταν την αντίκρισε η πριγκίπισσα για πρώτη
φορά είπε στα περσικά µια φράση που σηµαίνει –
είναι πολύ πιο ωραία από την Αντιόχεια και την
Κωνσταντινούπολη. Η παραφθορά της αρχής
αυτής της έκφρασης έγινε στα Αραβικά
Jundishapur.
Σ' αυτήν την σχολή ( πανεπιστήµιο ) η
επιστηµονική γλώσσα ήταν η Ελληνική και δίπλα
της η Περσική, η Συριακή και η Αραβική.
Η δυναστεία των Αββασίδων ήταν όλοι φορείς
των ελληνικών αντιλήψεων, υποστηρικτές και
λάτρεις των αρχαίων ελληνικών γραµµάτων.
Ίδρυσαν ειδικό σώµα µεταφραστών, που τους
ανέθεσαν το έργο εξεύρεσης, συλλογής και
µετάφρασης όλων των ελληνικών, φιλοσοφικών,
ιατρικών και άλλων επιστηµονικών κειµένων. Η
πλειοψηφία των µεταφραστών ήταν Νεστοριανοί
( Σύριοι και Άραβες ). Ο επικεφαλής και ο πιο
διάσηµος απ' αυτούς ήταν ο Hunain Ibn Is-haq al
ibadi, γιατρός, ιστορικός και µεταφραστής,
γνωστός στη δύση ως Ιωαννίτιος (809-873 µ.Χ.),
γεννηµένος στη Χίρα της Μεσοποταµίας ήταν ο
πιο βαθύς µελετητής της ελληνικής γλώσσας
µεταξύ των σοφών της Ανατολής. Κατείχε
άπταιστα τις τέσσερις γλώσσες της εποχής, την
Αραβική, τη Συριακή, την Ελληνική και τη Περσική.
Σε αυτόν οφείλεται η δηµιουργία των τεχνικών
όρων και της επιστηµονικής γλώσσας των
Αράβων.
Υιοθέτησε πολλές λέξεις από τα Ελληνικά και
Περσικά σε αραβικές µορφές, όταν δεν υπήρχε
αντίστοιχε αραβική λέξη, και αυτές µε την σειρά
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τους πέρασαν σε λατινικές µεσαιωνικές
µεταφράσεις.
Έκανε πάνω από 200 µεταφράσεις από τα
Ελληνικά στα Συριακά και Αραβικά. Μετέφρασε
όλη την Ιπποκρατική Συλλογή, τα έργα του
Αριστοτέλη, του Ορειβάσιου, του ∆ιοσκουρίδη,
του Γαληνού, κ.ά. Οι µεταφράσεις του ήταν τόσο
ακριβείς και κλασσικές ώστε έχουν µεγάλη
σηµασία ακόµη και σήµερα για την κριτική των
κειµένων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων για
ανασύσταση.
Πληρωνόταν σε χρυσό το βάρος των βιβλίων
που µετέφραζε.
Παράγγειλε στους κατασκευαστές χαρτιού το πιο
βαρύ και χονδρό χαρτί και διέταζε τους γραφείς
να γράφουν µε µεγάλα γράµµατα και να
αφήνουν µεγάλα µεσοδιαστήµατα.
Ο ανεψιός του από την αδελφή του Hubaish
ibn al-asm και µαθητής του µετέφρασε τον όρκο
στα Αραβικά από τις Συριακές µεταφράσεις του
θείου του και κάτω από την επίβλεψή του, το έτος
850 µ.Χ. περίπου, έργο αφιερωµένο στον
φιλανθρωπιστή και επιστήµονα Bin Shakir.
Επίσης, µια δεύτερη µετάφραση αφιερωµένη
στον εξίσου φιλανθρωπιστή γιατρό Isa bin
Yahya.
Το χαρτί, που ήταν κινέζικη εφεύρεση του Tsai
LUM, το 105 µ.Χ., ο οποίος αγιοποιήθηκε γι' αυτό
το λόγο, και η γνώση της κατασκευής του έφθασε
στη Βαγδάτη το 712 µ.Χ. από Κινέζους
αιχµαλώτους στη Σαµαρκάνδη Ήταν πολύ
χρήσιµο σ' αυτή τη µεταφραστική προσπάθεια.
Η εισαγωγή των ελληνικών επιστηµών γενικά και
της ιατρικής και της φιλοσοφίας ειδικά απετέλεσε
για τους Άραβες γόνιµο γνωστικό υπόστρωµα
για δηµιουργική σκέψη. Έτσι, τον 9ο αιώνα, που
αποκαλείται Χρυσός Αιώνας των Αράβων, πάνω
στην ελληνική κληρονοµιά άνθισε ένα λαµπρό
φιλοσοφικό κίνηµα από γιατρούς, φιλοσόφους,
φιλανθρωπιστές και διανοούµενους της
Ανατολής. Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του
παραπάνω κινήµατος µπορούν και µόνο
επιγραµµατικά να συνοψιστούν ως εξής:
1. η αναζήτηση και διάδοση της γνώσης αρχίζει
από την ώρα της γέννησης και σταµατάει την
ώρα της ταφής.
2. η γνώση είναι πλούτος και η παιδεία είναι ο
δρόµος της.
3. αναγνώρισαν δύο δυνάµεις ή κύριους
συντελεστές στο σύµπαν, το Θεό στη σφαίρα της
φύσης και τον Άνθρωπο στον τοµέα της ηθικής
ανθρώπινης δράσης.
4. και η φιλοσοφική τους σκέψη ότι η αλήθεια
που ανακαλύπτει ο µη θεόπνευστος λόγος δεν
συγκρούεται µε την ισλαµική αλήθεια, όταν και οι
δύο κατανοούνται ορθά, ήταν µεγάλο βήµα στη
σωστή κατεύθυνση.

ελληνιστικών και ελληνορωµαϊκών επιστηµών .
Η Ιπποκρατική συλλογή ήταν γνωστή στην
Ανατολή από και µετά την εποχή της περίφηµης
Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, που ιδρύθηκε
από τον Πτολεµαίο Φιλάδελφο (282-246 π.Χ.). Ο
Ιπποκράτης επίσης ήταν γνωστός, καθώς έµεινε
στην Ανατολή µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Ο
κήπος που δίδαξε ιατρική και θεράπευε
αρρώστους στη ∆αµασκό είναι γνωστός ως
σήµερα και διατήρησε την ονοµασία «Κήπος του
Ιπποκράτη» µέχρι την εποχή του El Gifti, το 13
αιώνα µ.Χ. Η ∆αµασκός θεωρείται ότι είναι η
πρώτη πόλη στον κόσµο που δίδαξε
συστηµατικά ιατρική ο Ιπποκράτης. Επίσης, ο
Ιπποκράτης έµεινε στην Αίγυπτο και στη Λιβύη.
Ο όρκος του Ιπποκράτη, που αποτελεί
αθάνατο κλασσικό κείµενο, και είναι ένα από τα
πιο όµορφα µνηµεία της αρχαίας ελληνικής
γραµµατείας εντυπωσίασε τους Άραβες.
- Οι ουµανιστικές αρχές και οι έννοιες που
αποδίδουν µε σαφήνεια τις υποχρεώσεις του
γιατρού απέναντι στον άρρωστο, τους οικείους
του και το κοινωνικό σύνολο
- Η προσωπικότητα του ιατρού παντού και
πάντα ευσεβής λογικός, σεµνός, ευπρεπής µε
θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις.
- Να τηρεί το απόρρητο
- Να µη χορηγεί θανατηφόρα φάρµακα και να
µην κάνει εκτρώσεις
- Η ανάγκη να τιµά ο µαθητής το δάσκαλό του.
- Και το περιεκτικό περιεχόµενο του όρκου είναι
έννοιες που γράφτηκαν 1300 χρόνια πριν
φτάσουν στους Άραβες το 850 µ.Χ.
Και αφού ο Όρκος µελετήθηκε και αναλύθηκε,
υιοθετήθηκε µε ενθουσιασµό από τους σοφούς
της Ανατολής και διαδόθηκε ευρέως ως όρκος
των νέων ιατρών και σπουδαστών της ιατρικής
στη Βαγδάτη και σε όλες τις νέες σχολές της
ιατρικής, (Σαµαρκάνδη, ∆αµασκού, Καϊρου και
έπαιτα µέχρι τη Κόρδοβα της Αραβικής Ισπανίας σύνολο σχολών 35).
Η τροποποίηση αφορούσε µόνο την
εισαγωγή του όρκου, δηλαδή αντί «Όµνυµι
Απόλλωνα ιητρόν και Ασκληπιόν και Υγείαν και
Πανάκειαν και θεούς πάντες τε και πάσας»
διαµορφώθηκε σε «Ορκίζοµαι στο Θεό το
θεραπευτή, άρχοντα της ζωής και του θανάτου,
χορηγό της υγείας και δηµιουργό της γιατρειάς
και κάθε θεραπείας. Ορκίζοµαι σε όλους τους
πιστούς, άνδρες και γυναίκες».
Το υπόλοιπο µέρος του όρκου διατηρήθηκε
όπως ήταν η απόδοση του ακριβώς και στην
ελληνική.
Στην τελευταία έκδοση του όρκου, που
δηµοσιεύτηκε το 1993,η εισαγωγή µίκρυνε και
έγινε «Ορκίζοµαι στο Θεό, το γιατρό, χορηγό της
19
υγείας και της γιατρειάς» .

Σε κλίµα ανεξιθρησκίας ασχολήθηκαν εντατικά
µε τη διερεύνηση των αρχαίων ελληνικών,

Ο Όρκος του Ιπποκράτη, ανεξάρτητα από την
πρωταρχική γένεση και την προέλευση του
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σώθηκε νικώντας το χρόνο ουσιαστικά λόγω των
βασικών αρχών του, και εννοώ:
1- τον σεβασµό προς τη ζωή, προς τον
άρρωστο, προς την επιστήµη και τους εργάτες
της.
2- την επιθυµία για διάκριση στην επιστήµη και τη
κοινωνία µόνο µε έντιµα και αξιοπρεπή µέσα.
3- και τέλος την άρνηση κάθε εκµετάλλευσης των
εύκολων περιστάσεων.
Οι µορφές που πήρε στις διάφορες εποχές
δείχνουν πόσο δεµένος ήταν ο Όρκος κάθε φορά
µε µια ορισµένη εποχή, µαζί όµως και πόσο
λογαριαζόταν ένα µόνιµο υπόδειγµα για όλες τις
εποχές.
Εύκολα αναγνωρίζει κανείς σ' αυτόν όλα
εκείνα τα στοιχεία που έκαναν το επαγγελµατικό
ήθος του ιατρού του όρκου να µείνει παράδειγµα
για όλες τις εποχές. Στ' αλήθεια, ένα βαθύτατο
αίσθηµα ευθύνης τον διακρίνει.
Σήµερα είναι ο καταστατικός χάρτης της
ιατρικής ηθικής και ο κώδικας της επαγγελµατικής
δεοντολογίας στον οποίο στηρίχθηκαν όλες οι
σχετικές παγκόσµιες διακηρύξεις, όπως είναι η
Παγκόσµια ∆ιακήρυξη για τα ∆ικαιώµατα του
ανθρώπου (Γενεύη 1948) και η ∆ιακήρυξη για τα
∆ικαιώµατα του Αρρώστου (Λισαβώνα 1981).
Οι συζητήσεις για την ιατρική επαγγελµατική
ηθική είναι πολύ φυσικό να ανανεώνονται
συνεχώς µε την αλλαγή των εποχών, µε την
επικράτηση νέων ιδεών και µε την εµφάνιση νέων
επιστηµονικών δεδοµένων.
Η εποχή µας µε έντονα δικά της
χαρακτηριστικά έχει ανάγκη να ορίσει νέους
κανόνες επαγγελµατικής δεοντολογίας στο χώρο
της ιατρικής επιστήµης και τέχνης. ∆εν θα ήταν
διαφορετικό από ότι συνέβη στη πορεία της
ιστορίας.
Η ιστορία έδειξε πόσο ανθεκτικές υπήρξαν στο
χρόνο αυτές οι βασικές θεµελιώδεις αρχές του
Ιπποκρατικού Όρκου. Με βεβαιότητα οι αρχές
αυτές θα δείξουν την ίδια αντοχή και στο µέλλον20.
Ο πολιτισµός είναι το σύνολο των
πνευµατικών, υλικών, διανοητικών και
συναισθηµατικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν
µια κοινωνία. Περιλαµβάνει την πολιτιστική
κληρονοµιά, τη λογοτεχνία και τα κινήµατα
σκέψης. Και αποδίδει την σηµασία της
εκλεπτυσµένης συµπεριφοράς, της
εξελικτικότητας του ατόµου, και της ευγενείας.
∆ηλαδή της εξέλιξης του συνόλου προς το
καλύτερο. Είναι η παγκοσµοποίηση του
διαφωτισµού και η πίστη σε µια πρόοδο χωρίς
τέλος ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Η ποίηση και οι τέχνες γενικά είναι η γέφυρα
που µας ενώνει µε τον θεό όπως λέει ο διάσηµος
καθηγητής και καλλιτέχνης Ευθύµιος Βαρλάµης.
Από τα βάθη των αιώνων τίµησαν την φύση, τον
άνθρωπο και το θείο, µια διαχρονική απότιση
τιµής στην ζωή και το πνεύµα, στο παρελθόν και

το παρόν. Μιλάν την παγκόσµια γλώσσα και
συγκινούν όλους τους ανθρώπους σε όλο τον
πλανήτη.
Ο leonardo da Vinci γράφει: « ο καλός
ζωγράφος πρέπει να ζωγραφίζει δύο ουσιαστικά
πράγµατα, τον άνθρωπο και τον κόσµο των
προθέσεών του. Το πρώτο εύκολο, το δεύτερο
είναι δύσκολο γιατί πρέπει να το παρατηρεί και να
το µαθαίνει από τους µορφασµούς και τις
κινήσεις των σωµατικών µελών των βωβών
ανθρώπων, γιατί αυτοί το εκφράζουν καλύτερα
από τους άλλους. Ο ζωγράφος πρέπει να
ζωγραφίζει έτσι τις µορφές ώστε να δείχνουν
αυτό που έχει η ψυχή τους21.
Και η εικόνα του εξωφύλλου ενός αραβοισλαµικού ιατρικού βιβλίου υγιεινής
(εγκυκλοπαίδεια) µε τίτλο (Firdous al Hikma-ο
παράδεισος της σοφίας). Γραµµένο από τον AlTabari, 1500 χρόνια µετά την εποχή της
διδασκαλίας του Αριστοτέλη στη σχολή του στο
Νυµφαίο της Νάουσας όπου δίδαξε τον Μ.
Αλέξανδρο.
Βρίσκεται σήµερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη του
Παρισιού (Bibliotheque Nationale, Paris),
αποδεικνύει πως κληρονοµείται, συγχωνεύεται
και µεταδίδεται ο πολιτισµός. Παροιµιώδης έχει
παραµείνει η φράση του Μ. Αλεξάνδρου ότι στον
πατέρα του οφείλει «το ζην» και στο δάσκαλό του
«το ευ ζην»
Στην εικόνα αυτή ο Αριστοτέλης δείχνει την
δυσαρέσκειά του από τον µαθητή του Αλέξανδρο
που ενώ του διδάσκει την ηρεµία και την γαλήνη
αυτός θέλει να πιει ένα ποτήρι κρασί22. ( η εικόνα
29 είναι η κηδεία του Μ. Αλεξάνδρου σύµφωνα µε
τα ισλαµικά έθιµα από το ίδιο βιβλίο ).
Η φιλοσοφία και η ιατρική βάδισαν
αδελφωµένες τον απέραντο δρόµο της ιστορικής
εξέλιξης ,θα παραµείνουν, όσο υπάρχει
άνθρωπος µε πνεύµα και ψυχή, ως οι δύο
µεγάλες θεραπαινίδες του πόνου, ψυχικού και
σωµατικού.
Κατά την ανέλιξη των επιστηµονικών
συλλογισµών και φιλοσοφικών σκέψεών του
προς τη λύση των προβληµάτων της ιατρικής,
θεωρητικής και πρακτικής, πάντοτε ο νους του
γιατρού εργαζόταν ιστορικώς, είτε είχε ο ίδιος
συνείδηση του πράγµατος, είτε όχι.
Η Ιπποκρατική συλλογή είναι πολύτιµος
µάρτυρας της αναµφισβήτητης αυτής αλήθειας
και της αρχαιότητάς της.
Ο µέγας στοχαστής Ιπποκράτης, έδειξε ότι
καµία σοβαρή συζήτηση ή ανασκόπηση
ιατρικού θέµατος δεν είναι δυνατόν να γίνει χωρίς
επιστηµονική κριτική, βασισµένη στην ιστορική
εξέλιξη του θέµατος, όταν έγραψε το περίφηµο
δοκίµιο «Περί Αρχαίης Ιητρικής». Από τότε ο
κανόνας δεν παρουσίασε εξαιρέσεις.
Επί πλέον έχει αποδειχθεί επιστηµονικά ( Sarton,
whitehead, k.a.) ότι ο ανθρώπινος νους είναι
βασισµένος πάνω σε ιστορική αρχιτεκτονική,

Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ
δέχεται την πνευµατική τροφή καλύτερα, όταν
αυτή προσφέρεται στο πλαίσιο της ιστορικής
εξέλιξης του διδασκοµένου θέµατος ( Πειραµατική
ψυχολογία ).
Το κύριο και θεµελιώδες συµπέρασµα που
καταλήγουν όλοι οι επιστήµονες που διαπρέπουν
στην ιστοροφιλοσοφική ανάλυση και κριτική της
επιστηµονικής σκέψης είναι ένα και µοναδικό:
( η επιστηµονική σκέψη και ο επιστηµονικός
συλλογισµός για να γίνει γόνιµος και συµπαγής
πρέπει να αντέχει στη φιλοσοφική ανάλυση και
κριτική. Φιλοσοφική δε ανάλυση και κριτική, χωρίς
βαθιά ιστορική γνώση του επιστηµονικού
θέµατος είναι λογικώς αδύνατη )23.
Μόνο η φωνή δηµιουργικών πνευµάτων,
µεγάλων ποιητών ή µεγάλων φιλοσόφων ανοίγει
νέους δρόµους προς το µέλλον και οδηγεί στη
συνειδητοποίηση του νοήµατος της ιστορίας. Και
οι Άραβες ήταν λαός µε πλούσια φαντασία, µε
ποιητική διάθεση και ψυχή, που µπορούσε να
νιώσει την οµορφιά και το ρυθµό, όπως έλεγε ο
καθηγητής Ν. Σ. Παπασπύρος.
Έτρεφαν προς την ποίηση την ίδια αγάπη που
είχαν για τα άλογα, τις γυναίκες και το κρασί,
προσθέτει ο διάσηµος ιστορικός Durant.
Ο ποιητής ήταν για τους Άραβες ο ιστορικός,
ο χρονικογράφος, ο σατιρικός, ο ηθικολόγος, ο
δηµοσιογράφος, ο ρήτορας και αυτός που
εµψύχωνε την ώρα της µάχης. Αυτή η ευαίσθητη
ποιητική ιδιοσυγκρασία των Αράβων δεν ήταν
δυνατόν να µην επηρεαστεί από το φωτεινό
ελληνικό πνεύµα και την ακµάζουσα στη Μέση
Ανατολή ελληνική επιστήµη24.
Κλείνοντας τη σύντοµη αυτή αναφορά για ένα
τόσο σπουδαίο θέµα, πιστεύω ότι δεν πρέπει να
παραλείψω τον πρώτο αφορισµό του Ιπποκράτη
µε την ελπίδα να γίνει πυξίδα στη ζωή καθενός
µας που έχει ως εξής

«ο βίος βραχύς, η τέχνη µακρά, ο καιρός οξύς, η
πείρα σφαλερή και η κρίσις χαλεπή»
( η ζωή του ανθρώπου είναι σύντοµη, η επιστήµη
ατελείωτη, ο χρόνος λίγος, η πείρα λαθεµένη και η
απόφαση δύσκολη ).
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Εξατοµικευµένη Θεραπεία
στην Ιδιοπαθή Φλεγµονώδη
Πάθηση των Εντέρων

Κωνσταντίνος Χ. Κατσάνος,
∆ηµήτριος Χριστοδούλου,
Επαµεινώνδας Β. Τσιάνος
Α' Παθολογική Κλινική
& Ηπατο-γαστρεντερολογική Μονάδα
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο
Ιωαννίνων

1. Εισαγωγικά
Η φαρµακευτική αγωγή της Ιδιοπαθούς
Φλεγµονώδους Πάθησης των Εντέρων (ΙΦΠΕ)
ακολούθησε πολλά στάδια τα τελευταία πενήντα
χρόνια. Η αρχή έγινε µε την ανακάλυψη της
σουλφασαλαζίνης το 1942 στη Σουηδία. Στη
συνέχεια µια σειρά από φάρµακα σηµάδεψαν τις
δεκαετίες που πρωτοχρησιµοποιήθηκαν στην
πάθηση: τη δεκαετία του 1950 τα κορτικοστεροειδή,
τη δεκαετία του 1980 η αζαθειοπρίνη (AZA), η 6µερκαπτοπουρίνη (6-MΡ) και η κυκλοσπορίνη Α
(CyA), τη δεκαετία του 1990 η µεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) και
την τελευταία δεκαετία οι βιολογικοί παράγοντες
που περιλαµβάνουν ειδικά βιοµηχανοποιηµένα
αντισώµατα έναντι του παράγοντα νέκρωσης των
όγκων-α (anti-TNFa/ Infliximab, Humira, Cimzia).
Η χρήση των βιολογικών παραγόντων
σηµατοδότησε µια πραγµατική επανάσταση στον
τρόπο θεραπευτικής αντιµετώπισης της ΙΦΠΕ και
βελτίωσε σηµαντικά την ποιότητα ζωής των
ασθενών µειώνοντας παράλληλα τους δείκτες
νοσηρότητάς τους.
Στο κείµενο που ακολουθεί υπενθυµίζονται οι
βασικές αρχές χρήσης των θεραπειών στην ΙΦΠΕ
και συζητούνται οι τρόποι εξασφάλισης της
βέλτιστης αποτελεσµατικότητας αυτών µε
εξατοµίκευση της θεραπείας. Επίσης
παρουσιάζονται τα νεώτερα δεδοµένα που
αφορούν την µακροχρόνια ασφάλεια και την
τοξικότητα των αυτών των θεραπειών και
συζητούνται οι βασικές αρχές της σύγχρονης
θεραπευτικής στρατηγικής.
Είναι πλέον παραδεκτό ότι κάθε ασθενής µε ΙΦΠΕ
έχει τη δική του πάθηση και τον δικό του, συχνά,
τρόπο απόκρισης στην θεραπευτική αγωγή.

Συγγραφέας Υπεύθυνος
για Αλληλογραφία και Αντίγραφα
Καθηγητής Επαµεινώνδας Β. Τσιάνος
Καθηγητής Παθολογίας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων
Πανεπιστηµιούπολη
45110, Ιωάννινα
Τηλ. 26510 97501
Φαξ. 26510 97016
E-mail: etsianos@cc.uoi.gr

2. Βασικές αρχές εξατοµικευµένης θεραπείας
Κανένα φάρµακο δεν αποτελεί την πλήρη και
αιτιολογική θεραπεία της ΙΦΠΕ και για το λόγο αυτό
είµαστε υποχρεωµένοι να αναζητούµε είτε την
καταλληλότερη θεραπεία για τον συγκεκριµένο
ασθενή, είτε να οδηγούµαστε σε συνδυασµούς
φαρµάκων οι οποίοι θα µας εξασφαλίσουν το
µέγιστο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσµα µε την
εξασφάλιση της λιγότερης δυνατής τοξικότητας. Το
ζήτηµα της αρχικής επιθετικής συντηρητικής
θεραπείας µε στόχο την βλεννογονική επούλωση
και τη γρήγορη επαγωγή της ύφεσης είναι το
ελκυστικό ζητούµενο, θα πρέπει όµως να γίνουν
περισσότερες µελέτες για να υποδειχθεί ο βέλτιστος
τρόπος µε τις υπάρχουσες ή τις τυχόν µελλοντικά
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διαθέσιµες θεραπευτικές επιλογές.
Σηµαντικά στοιχεία που εγγυώνται την επιτυχή
εφαρµογή των αρχών της εξατοµικευµένης
θεραπείας στην ΙΦΠΕ αποτελούν τα εξής σηµεία:

Λεπτοµερές ιστορικό για συγχορηγούµενα

φάρµακα άλλων παθήσεων

Γνώση µηχανισµού δράσης και παρενεργειών

φαρµάκων

Χαρτογράφηση της πάθησης στον εντερικό

σωλήνα

Αναζήτηση εξωεντερικών εκδηλώσεων

Ενηµέρωση του ασθενή και συζήτηση

Συχνή παρακολούθηση µε κλινική εξέταση και

εργαστηριακό έλεγχο σε κάθε τροποποίηση
θεραπείας.

∆ηµιουργία διαγνωστικής και θεραπευτικής
οµάδας µε διάφορες ειδικότητες.

Εξειδικευµένο εργαστήριο
3. Κορτικοστεροειδή
(πρεδνιζολόνη – µεθυλπρεδνιζολόνηβουδεσονίδη)
Πιθανότατα τροποποιούν τη δράση του NF-kB,
όµως ο ακριβής µηχανισµός δράσης παραµένει
άγνωστος. Είναι χρήσιµα για την επίτευξη
ύφεσης, έχουν όµως πολλές παρενέργειες και θα
πρέπει να αποφεύγεται -εάν είναι δυνατό- η
µακροχρόνια χρήση τους. Θα πρέπει να
συνοδεύονται από αναλυτικές διαιτητικές οδηγίες
και αποφυγή έκθεσης στον ήλιο λόγω ακµής. Η
βουδεσονίδη είναι πιο ισχυρή σε σχέση µε το
placebo ή το 5-ASA στην επαγωγή ύφεσης, έχει
λιγότερες παρενέργειες (π.χ δέρµα), αλλά είναι
κατά 13% λιγότερο αποτελεσµατική από τα
συµβατικά κορτικοειδή για επαγωγή ύφεσης.
Βασικές αρχές εξατοµικευµένης θεραπείας
κορτικοστεροειδών

Τα κορτικοστεροειδή χρειάζονται αργή,
σταδιακή διακοπή (µείωση δόσης ανά 4-8mg
ανά 2-3 εβδοµάδες και κλινική συνεκτίµηση)

Κάποιοι ασθενείς εµφανίζουν πλήρη ύφεση
της πάθησης και απουσία παρενεργειών µε
σταθερές ιδιαίτερα χαµηλές δόσεις (π.χ 4mg)
και αποσταθεροποιούνται µε την απόσυρση
αυτών των χαµηλών δόσεων.

Κάποιοι ασθενείς χρειάζονται υδροκορτιζόνη
(επινεφριδιακή ανεπάρκεια).

Θεωρείται πιο αποδοτικό κατά την
έξαρση να ξεκινούµε µε υψηλές δόσεις
κορτικοστεροειδών (π.χ 50mg πρεδνιζολόνης)
και να τις ελαττώνουµε παρά να αυξάνουµε
σταδιακά µια µικρή αρχική
δόση κορτικοειδούς.

Κάποιοι ασθενείς, ιδιαίτερα στην έξαρση, ενώ
δεν αποκρίνονται στα από του στόµατος,
αποκρίνονται στα ενδοφλέβια κορτικοειδή.

Τα τοπικά σκευάσµατα (enema) έχουν επίσης
συστηµατικές παρενέργειες.

Ασθενείς που χρειάζονται µακροχρόνια

κορτικοστεροειδή πρέπει να αξιολογούνται και
να προλαµβάνονται για πιθανές παρενέργειες
(οστεοπόρωση, καταρράκτης, διαβήτης).
4. Αµινοσαλικυλικά
Έχουν αντιφλεγµονώδη και µη επαρκώς
διευκρινισµένη δράση. Είναι αποτελεσµατικά
στην ελκώδη κολίτιδα. Για τη νόσο του Crohn
υπάρχουν αντικρουόµενες και µη επαρκείς
µελέτες για την αποτελεσµατικότητά τους.
Σύµφωνα µε ορισµένες µελέτες η µεσαλαµίνη (24g/d) έχει κάποια θέση µε αρκετά όµως
ερωτηµατικά (θεραπεία συντήρησης, πρόληψη
Ca παχέος, πρόληψη µετεγχειρητικής
υποτροπής). ∆εν φαίνεται να υπάρχει καµιά
διαφορά ανάµεσα στα κλασσικά σκευάσµατα
και τα µικροκαψίδια ειλεϊκής αποδέσµευσης
Βασικές αρχές εξατοµικευµένης θεραπείας 5Αµινοσαλικυλικών

Σπανιότατα υπάρχει παράδοξη αντίδραση
στα σκευάσµατα µε έξαρση της πάθησης.

Η δόση συστηµατικής χορήγησης µπορεί να
φθάσει τα 4.5-4.8gr για να επιτύχουµε ύφεση.

Η µείωση υψηλών δόσεων πρέπει να γίνεται
αργά και σταδιακά (ανά 3-4 εβδοµάδες κατά 11.5gr)

Η νεφρική προσβολή είναι σπανιότατη αλλά
πρέπει να ταυτοποιήσουµε τις οµάδες
πιθανού κινδύνου.

Κάποιοι ασθενείς δεν ανέχονται καλά ή δεν
ανταποκρίνονται στα µικροκαψίδια ειλεϊκής
αποδέσµευσης, κάποιοι άλλοι στα κλασσικά
δισκία και θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια και
µε τα δύο σκευάσµατα πριν εγκαταλειφθούν.

Η τοπική θεραπεία µε enema ή υπόθετο
µπορεί να συνδυάζεται µε τη συστηµατική
χορήγηση, ιδιαίτερα σε ανδεκτική ορθίτιδαπρωκτίτιδα

Η τοπική θεραπεία µε enema ή υπόθετο
µπορεί να συνδυάζεται µε εναλλάξ τοπικά
κορτικοειδή.

Η τοπική θεραπεία πρέπει να διακόπτεται αργά
(π.χ 2-3 υποκλυσµοί την εβδοµάδα) και σε
δύσκολες περιπτώσεις πρέπει να προηγείται
ενδοσκόπηση πριν διακοπεί τελείως.
5. Αζαθειοπρίνη / 6-µερκαπτοπουρίνη (ΑΖΑ/6ΜΡ)
Η ΑΖΑ/6-ΜΡ χρησιµοποιείται από το 1962 στη
θεραπευτική (συνήθως σε δόση 2-3mg/Kg
βάρους σώµατος). Είναι αξιοπρόσεκτο το
γεγονός ότι αν και χρησιµοποιείται ευρύτατα στην
ΙΦΠΕ εδώ και πολλά χρόνια εν τούτοις
εξακολουθεί να µην φέρει στην ετικέτα της
επίσηµη ένδειξη συνταγογράφησης και για την
ΙΦΠΕ. Ο µηχανισµός δράσης της είναι άγνωστος,
υποστηρίζεται όµως ότι η ΑΖΑ/6-ΜΡ µέσω του
τελικού της ενδοκυττάριου µεταβολίτη που είναι η
6-θειογουανίνη (6-TG) παρεµβαίνει σε κριτικά
στάδια συγκρότησης και αναδιαµόρφωσης του
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κυτταρικού σκελετού των Τ-λεµφοκυττάρων τα
οποία οδεύουν προς το σηµείο της φλεγµονής.
Με τον τρόπο αυτό η ΑΖΑ/6-ΜΡ καταφέρνει να
αδρανοποιήσει το Τ-λεµφοκύτταρο και να επιτύχει
ανοσοκαταστολή και ανοσολογική ανοχή στην
εντερική φλεγµονή [Εικόνα].
Η ΑΖΑ/6-ΜΡ είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική
θεραπεία στην ΙΦΠΕ, µέχρι και στο 70% όµως 30%
των ασθενών δεν αποκρίνονται ή εµφανίζουν
παρενέργειες όπως µυελοτοξικότητα,
ηπατοτοξικότητα, παγκρεατίτιδα, δυσανεξία. Για
τις περιπτώσεις γαστρεντερικής δυσανεξίας
µπορεί να δοκιµαστεί εναλλακτικά η 6-ΜP.
Ασθενείς µε οµόζυγες µεταλλάξεις στο TPMT
γονίδιο δεν πρέπει επιλέγονται για θεραπεία µε
ΑΖΑ γιατί ο κίνδυνος σοβαρής µυελοτοξικότητας
είναι πολύ µεγάλος
Βασικές αρχές εξατοµικευµένης θεραπείας µε
αζαθειοπρίνη

Η έναρξη πρέπει να γίνεται σταδιακά (π.χ 50mg
ανά 3-7 ηµέρες) για την αποφυγή έντονων
αντιδράσεων υπερευαισθησίας (π.χ
παγκρεατίτιδα, γαστρεντερική ή γενική
δυσανεξία)

Σε γαστρεντερική δυσανεξία πρέπει να
µοιράζεται η δόση.

Η δόση µπορεί να φθάσει από 2-3.5mg/Kg
βάρους, η αύξηση πρέπει να γίνεται σταδιακά
(0.5 mg/Kg βάρους ανά 4-6 εβδοµάδες) και µε
προσοχή.

Ασθενείς που έχουν δυσανεξία ή δεν
αποκρίνονται στην ΑΖΑ, αποκρίνονται σε 6ΜΡ ή 6-TG.

Θα πρέπει να συνεκτιµάται ο κίνδυνος
νεοπλασίας, ιδιαίτερα δερµατικής, σε πολύ
µακροχρόνια έκθεση.

Εάν υπάρχει εργαστηριακή δυνατότητα θα
πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση TPMT και τα
επίπεδα 6-TGN.

Η συγχορήγηση αλλοπουρινόλης µπορεί να
αυξήσει τα επίπεδα 6-TGN.
6. Μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ)
Η ΜΤΧ είναι ανάλογο του φυλικού οξέος και έχει
επίσης άγνωστο µηχανισµό δράσης. Θεωρείται
ανοσοκατασταλτικό δεύτερης γραµµής, κυρίως
για τη νόσο του Crohn. Η αποτελεσµατικότητά
της αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης
αντικρουόµενων µελετών, αποτελεί όµως σαφώς
µια εναλλακτική λύση µετά την ΑΖΑ/6-ΜΡ. Η
δόσης επαγωγής είναι 25mg/εβδοµάδα
ενδοµυϊκά ή υποδόρια για 12-16 εβδοµάδες
ακολουθούµενη από δόση συντήρησης 15mg/
εβδοµάδα ενδοµυϊκά ή υποδόρια ή από του
στόµατος (συνήθως κατά το Σαββατοκύριακο).
Το ποια πρέπει να είναι η προτιµητέα οδός, ιδίως
κατά τη θεραπεία συντήρησης, δεν έχει σαφώς
καταδειχθεί από τις υπάρχουσες µελέτες, σαφώς
όµως η από του στόµατος χορήγηση είναι πιο
αποδεκτή από τον ασθενή. Η ΜΤΧ έχει

προβλήµατα αναποτελεσµατικότητας αλλά
κυρίως τοξικότητας. Για την πρόληψη τοξικότητας
απαιτείται η χορήγηση 5mg φυλλικού οξέος
ακριβώς την ηµέρα µετά την χορήγηση της ΜΤΧ.
Βασικές αρχές εξατοµικευµένης θεραπείας µε
µεθοτρεξάτη

Μπορεί να συγχορηγηθεί µε ΑΖΑ σε σπάνιες
δύσκολες περιπτώσεις

Η δόση συντήρησης µπορεί να είναι pos ή i.v
15mg/week.

Σε γαστρεντερική δυσανεξία αυξάνουµε τη
δόση του φυλλικού ή χορηγούµε λευκοβορίνη.

Χρειάζεται συνεκτίµηση ηπατικής νόσου

Η βιοψία ήπατος δεν είναι πάντοτε
απαιραίτητη, χρειάζεται κλινική αξιολόγηση και
συνεκτίµηση όλων των παραγόντων
ηπατοτοξικότητας.

Γαστρεντερική δυσανεξία στην ΑΖΑ πιθανά
προβλέπει και γαστρεντερική δυσανεξία στην
ΜΤΧ.
7. Κυκλοσπορίνη (CyA)
Είναι το λιγότερο συχνά χρησιµοποιούµενο
ανοσοκατασταλτικό στην ΙΦΠΕ, ειδικά στην
ελκώδη κολίτιδα, και έχει πολύ συγκεκριµένες
ενδείξεις. Οι µελέτες δείχνουν ότι η χρήση της
µπορεί να οδηγήσει σε ανταπόκριση σε κάποιες
περιπτώσεις, αλλά αυτή η ανταπόκριση είναι
πρόσκαιρη και κατά κανόνα γρήγορα
ακολουθείται από υποτροπή. Αν αποφασιστεί να
χορηγηθεί συνήθως χορηγείται 2-4mg/Kg
βάρους για 7-10 ηµέρες και ακολουθεί, επί
ανταπόκρισης, από του στόµατος χορήγηση 810mg/Kg ηµερησίως για σχετικά βραχύ χρονικό
διάστηµα (3-6 µήνες) έως ότου ο ασθενής
περάσει σε άλλο ανοσοκατασταλτικό. Η
χορήγησή της απαιτεί επίγνωση της δυνητικής
τοξικότητας, πάρα πολύ στενή παρακολούθηση
του ασθενούς και µέτρηση των επιπέδων του
φαρµάκου.
Βασικές αρχές εξατοµικευµένης θεραπείας µε
κυκλοσπορίνη

Κλινική και εργαστηριακή συνεκτίµηση
νεφρικής νόσου

Ενηµέρωση ασθενούς

Παρακολούθηση για λοιµώξεις

Καθηµερινή παρακολούθηση του ασθενούς
για να αποφασιστεί έγκαιρη διακοπή
8. Βιολογικές θεραπείες
(Infliximab, Adalimumab, Certolizumab pegol)
Αποτελούν σηµαντική θεραπευτική πρόοδο για
την εντερική και την περιπρωκτική νόσο
(Infliximab, αναµονή µελετών των υπολοίπων)
αλλά και τις εξωεντερικές εκδηλώσεις (Infliximab,
αναµονή µελετών των υπολοίπων). Πριν την
έναρξη των θεραπειών θα πρέπει να γίνει
αποκλεισµός των αντενδείξεων, έλεγχος για
φυµατίωση ενεργό ή λανθάνουσα (δερµατικό
PPD, α/θ, ιστορικό). Κατά τη θεραπεία θα πρέπει
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να στοχεύουµε στη δηµιουργία συνθηκών
βέλτιστης ανταπόκρισης και την αποφυγή της
ανοσογονικότητας µε δηµιουργία αντισωµάτων
(συγχορήγηση ανοσοκατασταλτικών, όχι
κάπνισµα, πρόληψη και αντιµετώπιση τυχόν
αντιδράσεων χορήγησης). Όταν επιτύχουµε την
ανταπόκριση πρέπει να στοχεύουµε στη
διατήρηση της αποτελεσµατικότητας. Ο
µηχανισµός δράσης των βιολογικών θεραπειών
δεν έχει σαφώς διευκρινιστεί, σαφώς όµως
στοχεύει τον TNFa και τη γενικότερη φλεγµονώδη
διεργασία [Πίνακας ].

Πίνακας. Πιθανοί µηχανισµοί δράσης των
βιολογικών θεραπειών.
Βασικές αρχές εξατοµικευµένης θεραπείας µε
βιολογικούς παράγοντες

Συνεκτίµηση εξωεντερικών εκδηλώσεων που

µπορεί να θεραπευθούν

Αναλυτική ενηµέρωση του ασθενούς

Αποκλεισµός αντενδείξεων χορήγησης

Αποκλεισµός φυµατίωσης και σε υποψία

έναρξη αγωγής

Συχνή συστηµατική παρακολούθηση

∆ιακοπή καπνίσµατος

Επίβλεψη κατά τη χορήγηση

Μείωση ανοσογονικότητας

Προτιµότερη αρχικά η µείωση των
µεσοδιαστηµάτων χορήγησης από την
αύξηση της δόσης

Καθορισµός θεραπευτικών στόχων

Σωστή παρέµβαση στις παρενέργειες και όχι
διακοπή του φαρµάκου
Παρακολούθηση για ειδικές λοιµώξεις
9. Ειδικά προβλήµατα ασφάλειας και
τοξικότητας
Εγκυµοσύνη: Όλα τα φάρµακα µπορούν
θεωρητικά να επιδράσουν στη γονιµότηταεγκυµοσύνη των ασθενών, όµως θα πρέπει να
παρουσιάσουµε στους ασθενείς αναλυτικά τους
κινδύνους και να τους αντισταθµίσουµε σε σχέση
µε την επιθυµία για τεκνοποίηση. Η µεθοτρεξάτη
πρέπει να διακόπτεται ενώ για την ΑΖΑ και το
Infliximab η ασφάλεια κατά την εγκυµοσύνη έχει
αναφερθεί ικανοποιητική. Η πλήρης ενηµέρωση
του ασθενούς είναι απαραίτητη για την τελική
απόφαση.
Λοιµώξεις: Φαίνεται ότι οι λοιµώξεις
αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα στην ΙΦΠΕ και ο
επιπολασµός τους αυξάνει σηµαντικά από τη
µακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών. Για τα
ανοσοκατασταλτικά φάρµακα θα πρέπει να

προσεχθούν ιδιαίτερα οι λοιµώξεις σε έδαφος
µυελοτοξικότητας και οι ιογενείς λοιµώξεις. Για
τους βιολογικούς παράγοντες, εκτός από την
αναζωπύρωση λανθάνουσας φυµατίωσης ο
θεράπων ιατρός θα πρέπει να είναι
ευαισθητοποιηµένος για την έγκαιρη
αναγνώριση, διάγνωση και θεραπεία ειδικών
λοιµώξεων συµπεριλαµβανοµένων και του τύπου
των ευκαιριακών. Κατά τη διάρκεια αυτών των
λοιµώξεων η αγωγή µε βιολογικούς παράγοντες
θα πρέπει να διακόπτεται άµεσα.
Νεοπλασία: Ο κίνδυνος για νεοπλασία στην
ΙΦΠΕ είναι πιθανά υπερεκτιµηµένος, όµως
φαίνεται ότι ορισµένες θεραπευτικές οµάδες
ασθενών µε ΙΦΠΕ πρέπει να βρίσκονται σε
στενότερη επιτήρηση. Φαίνεται ότι η διάρκεια της
πάθησης, η ηλικία του ασθενούς και η
µακροχρόνια περαν της δεκαετίας συνεχής
χρήση ανοσοκατασταλτικών είναι επιβαρυντικοί
παράγοντες εµφάνισης νεοπλασίας. Σε
περίπτωση διάγνωσης νεοπλασίας πρέπει να
διακόπτεται η ανοσοκαταστολή ή/και ο
αντίστοιχος βιολογικός παράγοντας και να
δροµολογείται η σταδιοποίηση και η κατάλληλη
ογκολογική θεραπεία. Μόνο µετά την πλήρη
ογκολογική ύφεση-ίαση ο ασθενής µπορεί να
ξεκινήσει εκ νέου την ειδική για την ΙΠΦΕ θεραπεία,
εφόσον εµφανίσει ενεργό πάθηση.
10. Συνολική θεώρηση θεραπευτικής
στρατηγικής
Γενικός κανόνας είναι να γνωρίζουµε καλά τις
ενδείξεις, τις δυνατότητες αλλά και τις
παρενέργειες κάθε φαρµάκου. Η επικρατούσα
θέση είναι σήµερα ότι
τα παραδοσιακά
φάρµακα και τα ανοσοκατασταλτικά έχουν
βασική θέση στην θεραπεία, η κορτιζόνη θα
πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την επίτευξη
ύφεσης εάν δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί µε άλλο
τρόπο και µετά - ει δυνατόν- να αποσύρεται
πλήρως ενώ οι βιολογικοί παράγοντες πρέπει να
χρησιµοποιούνται, µετά από σαφείς ενδείξεις και
τις γνωστές προφυλάξεις.
Το πλαίσιο συγχορήγησης ανοσοκατασταλτικών
µαζί µε τις βιολογικές θεραπείες βρίσκεται υπό
αξιολόγηση στην επίκαιρη βιβλιογραφία [Σχήµα],
επί του παρόντος πρέπει γενικά να προτιµάται η
συγχορήγηση και ιδίως κατά την περίοδο της
αρχικής θεραπευτικής προσέγγισης.
Σχήµα. Τα σηµερινά ερωτήµατα για τη θέση των
βιολογικών παραγόντων
στην ΙΦΠΕ.
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Τα φάρµακα στην ΙΦΠΕ δεν πρέπει να τα
αλλάζουµε εύκολα, αλλά εάν διαπιστώσουµε
τοξικότητα, παρενέργειες ή αναποτελεσµατικότητα δεν θα πρέπει να είµαστε διστακτικοί στην
άµεση αλλαγή φαρµάκου, πάντοτε όµως µε
στρατηγικό σχεδιασµό και παράλληλη
ενηµέρωση του ασθενή
11. Συµπεράσµατα
Η ΙΦΠΕ χρειάζεται πάντοτε τη χάραξη µιας
στρατηγικής αντιµετώπισης για να επιτευχθεί το
µέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσµα. Οι βασικοί
στόχοι θεραπείας είναι η επαγωγή και διατήρηση
της ύφεσης και η εξασφάλιση ποιότητας ζωής
στον ασθενή. Αν χρειαστεί χειρουργείο θα πρέπει
να προηγηθεί κατάλληλη προετοιµασία
(διατροφή, υποστήριξη, σχέδιο). Για το λόγο αυτό
κεφαλαιώδους σηµασίας είναι η πλήρης γνώση
της πάθησης γενικά, αλλά και ειδικά στον
συγκεκριµένο ασθενή. Η συνεργασία µε άλλες
ειδικότητες είναι βασικότατη ώστε να
δηµιουργηθεί µια οµάδα αντιµετώπισης.
Για να µεγιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητα και η
ασφάλεια από τη χρήση των παραδοσιακών
θεραπειών αλλά και των βιολογικών
παραγόντων επιβάλλεται τούτη να γίνεται µόνο
από ιατρούς οι οποίοι ασχολούνται συστηµατικά
µε την πάθηση και οι οποίοι έχουν την θεωρητική
γνώση και την κλινική εµπειρία όλου του
φάσµατος των θεραπευτικών επιλογών. Μέγιστη
σηµασία έχει η απόλυτη και αµοιβαία
εµπιστοσύνη και συνεργασία µε τον ασθενή
αφού προηγηθεί κατάλληλη και πλήρης
ενηµέρωση.
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Εικόνα. Ο µεταβολισµός της αζαθειοπρίνης (Κ. Κατσάνος, Leuven 2006).

ENZYMES IN AZATHIOPRINE METABOLIZATION
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MTHFR=methylene tetrahydrofolatereductase, TPMT=thio-purine methyl transferase,
H(G)PRT=hypoxanthine guaninephosphoribosyltransferase, IMPD(H) & ITPA =6-methyl
thioinosinic mono/di/tri-phosphatase, GMPS=guanosine monophosphatesynthetase,
MPK=monophosphate kinase, DPK=diphosphate kinase, 6-TU=6-thiuric acid, DP=diphosphate,
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Ερυθροποιητίνη
και Ηπατική Νόσος

Κωνσταντίνος Χ. Κατσάνος
Γαστρεντερολόγος, Επιµελητής Β' Ε.Σ.Υ.

Περίληψη
Είναι γνωστή η σχετιζόµενη µε την ηπατίτιδα ηπατική
παραγωγή ερυθροποιητίνης (ΕΡΟ) καθώς και η
µέτρια ερυθροκυττάρωση που συχνά παρατηρείται
σε αρχικά στάδια ιογενούς ηπατίτιδας. Είναι επίσης
δεδοµένο ότι η χρόνια υπερφόρτωση µε σίδηρο
κατά τις συχνές µεταγγίσεις ασθενών µπορεί να
αποτελέσει αίτιο ή παράγοντα επιδείνωσης ήδη
υπάρχουσας ηπατικής νόσου. Η ορολογικά
επιβεβαιωµένη ηπατίτιδα Β ή C δεν φαίνεται να
επηρεάζει την απόκριση HD ασθενών στον σίδηρο
και την rh (ανθρώπινη ανασυνδυασµένη) EPO αν
και γενικά υποστηρίζεται πως οι δόσεις rhΕΡΟ που
απαιτούνται είναι µικρότερες. Τα αίτια αναιµίας σε
ασθενείς µε ιογενή ηπατίτιδα µπορεί να οφείλονται
είτε στην ίδια τη δράση του ιού, είτε σε επίδραση των
θεραπευτικών σχηµάτων που εφαρµόζονται είτε,
τέλος, σε άλλα κοινά γενικά αίτια αναιµίας. Η
µεθηπατιτιδική απλαστική αναιµία µπορεί να
αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτική και δύσκολα
θεραπεύσιµη. Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις
αποδοτικής θεραπείας µε rhEPO µεθηπατιτιδικής
απλαστικής αναιµίας, µόνης ή στα πλαίσια
πανκυταροπενίας.
Σε αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς µε HCV λοίµωξη τα
επίπεδα τρανσαµινασών είναι κατώτερα του
φυσιολογικού σε σύγκριση µε τον φυσιολογικό
πληθυσµό αλλά σαφώς ανώτερα από εκείνα των
HCV αρνητικών HD ασθενών. Η πιθανή
αλληλεπίδραση rhEPO σε HD ασθενείς είναι
αντικείµενο ιδιαίτερης συζήτησης µε επικρατούσα
την άποψη πως η χορήγηση ιντερφερόνης-α (IFNa)
οδηγεί σε αντίσταση της δράσης της rhΕΡΟ και
εποµένως ανάγκη αύξησης των δόσεών της.Η
rhEPO δεν φαίνεται να επηρεάζει το αποτέλεσµα του
εµβολιασµού ή του επανεµβολιασµού για την
ηπατίτιδα Β. Η κυκλοφορούσα ΕΡΟ έχει
υποστηριχθεί πως αυξάνει σε ασθενείς µε ηπατική
νόσο, κυρίως στις πιο προχωρηµένες µορφές της.
Ίσως η κατανόηση της εξωνεφρικής παραγωγής
ΕΡΟ µέσα από τους ρυθµιστικούς της µηχανισµούς
µπορέσει να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση των
µηχανισµών αναγέννησης και απόκρισης των
κυττάρων του ήπατος σε καταστάσεις φλεγµονής,
ίνωσης ή νεοπλασίας.
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Erythropoietin and liver disease
Konstantinos H. Katsanos, Dimitrios
Christodoulou, Epameinondas V. Tsianos
Hepato-Gastroenterology Unit, 1st Department
of Internal Medicine, University Hospital of
Ioannina, Greece.
SUMMARY
The hepatic production of erythropoietin (EPO)
has been widely described along with the mild
erythrocytosis, which is frequently observed in
early stages of viral hepatitis. It has been also
widely appreciated that patient chronic iron
overload during transfusions may be the cause
or the triggering factor for further deterioration
of an already diagnosed liver disease. Patients
on hemodialysis diagnosed with hepatitis B or C
seem not to respond differently compared to
other patient groups regarding iron or
recombinant EPO administration although the
need for lower doses of these regiments has
been supported in these patients.
The causes of anemia in patients with viral
hepatitis may be due to the virus itself, due to
treatment or due to other common causes of
anemia. Post-hepatitis aplastic anemia may
be very resistant in treatment and thus difficult
to treat in some cases. Interestingly, there have
been cases with post-hepatitis aplastic anemia
or pancytopenia, which have been
successfully treated with human recombinant
EPO. It is noteworthy that in hemodialysis
patients with hepatitis the levels of
transaminases may be lower compared to
levels of normal controls or patients with
hepatitis without concomitant renal failure.
The administration of rhEPO seem not
influencing the final outcome of hepatitis B
vaccination. It has been also suggested that
circulating EPO levels correspond to the
degree of liver damage in patients with liver
disease.
Further understanding of the extra-renal EPO
production and its regulatory mechanisms may
lead to the better understanding of the
mechanisms of hepatic cell response in
conditions such as inflammation, fibrosis or
even neoplasia.
Key words: hepatitis B, hepatitis C, liver disease,
erythropoietin, ribavirin, interferon.
Συντοµογραφίες που χρησιµοποιούνται στο
κείµενο
EPO = ερυθροποιητίνη
rhEPO=ανθρώπινη
ανασυνδυασµένη ερυθροποιητίνη
RIB= ριµπαβιρίνη
REF= νεφρικός αιµοποιητικός παράγοντας

HD= αιµοκάθαρση/αιµοκαθαιρόµενος-η
IGF= insulin-like growth factor
HCV= ιός ηπατίτιδας C
HBV= ιός ηπατίτιδας Β
Ht= αιµατοκρίτης
Ηb= αιµοσφαιρίνη
Fe= σίδηρος
IL-1= interleukin-1
IL-3=interleukin-3
IL-6=interleukin-6
TNFa= umor necrosis factor a
IFNa= interferon a
IFNγ= interferon γ
ΗΒsAb= Hepatitis B surface antibody
Ερυθροποιητίνη (ΕΡΟ), ήπαρ και ερυθροποίηση
Κατά την εµβρυϊκή ζωή τα πρώτα ερυθροκύτταρα
δηµιουργούνται στα αιµοποιητικά νησίδια του
λεκιθικού ασκού. Την αρχική αυτή µεσοβλαστική
περίοδο της αιµοποίησης στο ανθρώπινο έµβρυο
ακολουθεί η ηπατική στο τέλος του 2ου µήνα της
κύησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η
παραγωγή των ερυθρών αιµοσφαιρίων λαµβάνει
χώρα κυρίως στο ήπαρ και τον σπλήνα και για
µικρό χρονικό διάστηµα και στον θύµο αδένα. Από
τον 4ο εµβρυϊκό µήνα περιορίζεται σηµαντικά η
ηπατική παραγωγή ΕΡΟ ενώ από τη στιγµή της
γέννησης η εξωµυελική ερυθροποίηση σταµατά
εντελώς και η ερυθροποιητίνη παράγεται στα
νεφρά και το ήπαρ (κύτταρα Ito).Η πιθανή θέση
παραγωγής της από το νεφρό εντοπίζεται στα
ενδοθηλιακά κύταρα των σωληναρίων και του
διάµεσου χώρου και η έκκρισή της διεγείρεται από
την υποξία µέσω µηχανισµού στον οποίο
συµµετέχει ένας αισθητήρας οξυγόνου(oxygen
sensor) που εντοπίζεται στην περιοχή των εγγύς
σωληναρίων τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα
στην υποξία. Ο αισθητήρας οξυγόνου είναι µια
αιµοπρωτεΐνη που πυροδοτεί την παραγωγή ΕΡΟ
όταν βρίσκεται στον δεοξυ- σχηµατισµό της. Οι
πρώτες ενδείξεις συµµετοχής της αιµοπρωτεΐνης
στην παραγωγή ΕΡΟ προήλθαν από µελέτες σε
κύταρα ανθρώπινου ηπατώµατος τα οποία είναι
ικανά να συνθέτουν ΕΡΟ µέσω του υπεύθυνου για
την παραγωγή της γονιδίου που βρίσκεται στο
χρωµόσωµα 7.
Η ΕΡΟ έναι µια γλυκοπρωτεϊνική ορµόνη µε
µοριακό βάρος περίπου 65000 kD η οποία περιέχει
σιαλικό οξύ .Η δραστικότητά της εκφράζεται σε
διεθνείς µονάδες:1.48 mg διεθνούς πρότυπου
παρασκευάσµατος αντιστοιχούν σε 1 διεθνή
µονάδα(UI). Η ΕΡΟ επάγει τη διαφοροποίηση των
στελεχιαίων προγονικών κυττάρων σε
προερυθροβλάστες. Στο µυελό η ΕΡΟ προσδένεται
και ενεργοποιεί ειδικούς υποδοχείς στα πρόδροµα
των ερυθροκυττάρων κύτταρα. Όσο
δηµιουργούνται σύµπλοκα ΕΡΟ-υποδοχέα τα
πρόδροµα αυτά κύτταρα συνεχίζουν τη
διαφοροποίησή τους σε ώριµα ερυθροκύτταρα.
Όταν για οποιοδήποτε λόγο το σύµπλοκο αυτό

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗ ΚΑΙ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
απουσιάζει τα πρόδροµα κύτταρα
απορυθµίζονται και πεθαίνουν. Ο νεφρικός
ερυθροποιητικός παράγοντας (REF) δρα σε µια
σφαιρίνη η οποία παράγεται στο ήπαρ και
κυκλοφορεί στο αίµα. Η έλλειψη οξυγόνου
αυξάνει την παραγωγή τόσο του REF όσο και
της σφαιρίνης µε αποτέλεσµα την αύξηση της
ΕΡΟ1. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως η
ριβοφλαβίνη είναι αναγκαία για τη σύνθεση και
τη λειτουργία της ΕΡΟ ενώ η ηπατική νόσος έχει
δειχθεί, κυρίως σε µελέτες αιµοκαθαιρόµενων
ασθενών, πως επιδρά σαφώς στα επίπεδά της
ΕΡΟ.2
ΕΡΟ και το παράδειγµα των ανεφρικών
ασθενών
Σε δύο περιπτώσεις ανεφρικών ασθενών
αναφέρθηκε βελτίωση της αναιµίας τους λόγω
συνυπάρχουσας ηπατίτιδας χωρίς ταυτόχρονα
να διαπιστωθεί στον ένα από αυτούς αύξηση
της ΕΡΟ του ορού.3,4 Αναφέρεται επίσης η
περίπτωση άµφω νεφρεκτοµηθείσας και
κατόπιν σπληνεκτοµηθείσας
αιµοκαθαιρόµενης (ΗD) ασθενούς στην οποία
η αύξηση του αιµατοκρίτη (Ht) συµβάδιζε µε την
τρανσαµινασαιµία λόγω non-Α non-Β
ηπατίτιδας ενώ η ΕΡΟ του ορού της ήταν 82
mU/ml (φυσιολογικές τιµές αναφοράς (5-10
mU/ml). Με την υποχώρηση της
τρανσαµινασαιµίας υποχώρησαν και τα
επίπεδα ΕΡΟ του ορού και διατυπώθηκε η
υπόθεση ότι τα αναγεννώµενα ηπατοκύτταρα
µετά τη διαδικασία της λύσης τους έχουν την
ίδια, όπως και τα εµβρυϊκά, ικανότητα
παραγωγής ΕΡΟ η οποία µε τη σειρά της
διεγείρει τον µυελό των οστών.5 Περιγράφεται
επίσης η περίπτωση αυτόµατης αύξησης της
ερυθροποίησης σε ασθενή µε τελικού σταδίου
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και επεισόδιο οξείας
ιογενούς ηπατίτιδας παρά το γεγονός ότι στον
ασθενή τα επίπεδα ΕΡΟ ορού ήταν χαµηλά
προς χαµηλά–φυσιολογικά. Από τους
συγγραφείς διατυπώθηκε η υπόθεση πως το
ήπαρ έχει τη δυνατότητα να διεγείρει την
ερυθροποίηση και µε άλλο µηχανισµό πλην της
αύξησης της ΕΡΟ.6
Ηπατίτιδα, ΕΡΟ και αιµοποίηση
Είναι γνωστή η σχετιζόµενη µε την ηπατίτιδα
ηπατική παραγωγή ΕΡΟ καθώς και η µέτρια
ερυθροκυττάρωση που συχνά παρατηρείται σε
αρχικά στάδια ιογενούς ηπατίτιδας7,8. Είναι
επίσης δεδοµένο ότι η χρόνια υπερφόρτωση µε
σίδηρο κατά τις συχνές µεταγγίσεις ασθενών
µπορεί να αποτελέσει αίτιο ή παράγοντα
επιδείνωσης ήδη υπάρχουσας ηπατικής
νόσου.9 Η ορολογικά επιβεβαιωµένη ηπατίτιδα Β
ή C δεν φαίνεται να επηρεάζει τα επίπεδα του
διαλυτού υποδοχέα της IL-210 καθώς και την
απόκριση HD ασθενών στον Fe και την rhEPO
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αν και γενικά υποστηρίζεται πως οι δόσεις rhΕΡΟ
που απαιτούνται είναι µικρότερες.11
Οι πρώτες ενδείξεις βελτίωσης του Ht(αιµατοκρίτη)
στην ιογενή ηπατίτιδα προήλθαν από µελέτες HD
ασθενών. Σε µελέτη 30 HD ασθενών κατά τη
διάρκεια επεισοδίου ιογενούς ή τοξικής ηπατικής
κυτταρόλυσης σηµειώθηκε σηµαντική άνοδος (p
0.001) του Ht και της µάζας ερυθρών. Η διάρκεια
βελτίωσης των αιµατολογικών τιµών αυξανόταν
όσο αυξανόταν και το χρονικό διάστηµα ενδείξεων
κυτταρόλυσης(30 16 εβδοµάδες). Σε 8 από τους
ασθενείς η διατήρηση αυτής της ανόδου του Ht
ήταν συµβατή µε ευρήµατα χρόνιας ηπατίτιδας
στη βιοψία ήπατος 1 2 .Επίσης, σε µια άλλη
13
ενδιαφέρουσα µελέτη , σηµειώνεται πως µετά την
έναρξη της HBs αντιγονικότητας ο µέσος Ht
αυξήθηκε σηµαντικά(p0.005 )σε 15 από τους 30
HD ασθενείς-φορείς HBV και η αύξηση αυτή ήταν
περισσότερο από το 10% της αρχικής τιµής. Η
µέγιστη τιµή παρατηρήθηκε τον 4ο µήνα µετά τη
λοίµωξη και το ευεργετικό αυτό αποτέλεσµα στην
ερυθροποίηση παρατηρήθηκε κατά µέσο όρο για
7.8 µήνες (Πίνακας 1). Στην οµάδα αυτή, η αύξηση
των τρανσαµινασών ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη
από την οµάδα των ασθενών που δεν αύξησε
αιµατοκρίτη. Σε 29 αναιµικούς HD ασθενείς µε HBV
ή HCV λοίµωξη παρατηρήθηκε στους 19(1η
οµάδα) αύξηση της Hb(αιµοσφαιρίνης) ενώ
στους 10 παρέµεινε η αναιµία στα προ της
η
λοίµωξης επίπεδα. Στην 1 οµάδα ασθενών τα
επίπεδα ΕΡΟ και IL-6 ήταν σηµαντικά υψηλότερα
από εκείνα της άλλης οµάδας ενώ η υψηλότερη
τιµή Hb παρατηρήθηκε στη φάση οµαλοποίησης
της ALT προς τις φυσιολογικές τιµές. Προτάθηκε
πως η παραγωγή ερυθρών αιµοσφαιρίων αυξάνει
ως αποτέλεσµα της αυξηµένης παραγωγής ΕΡΟ
κατά την ηπατική αναγέννηση µετά την HBV ή HCV
λοίµωξη.14

Αναιµία και ιογενής ηπατίτιδα
Τα αίτια αναιµίας σε ασθενείς µε ιογενή ηπατίτιδα
µπορεί να οφείλονται είτε στην ίδια τη δράση του
ιού, όπως για παράδειγµα η περιγραφή
απλαστικής αναιµίας από τον ιό G σε νεαρό
ασθενή15, είτε σε επίδραση των θεραπευτικών
σχηµάτων που εφαρµόζονται είτε, τέλος, σε άλλα
κοινά γενικά αίτια αναιµίας(Πίνακας 2). Έχει επίσης
σαφώς περιγραφεί η εµφάνιση αυτοάνοσης
αιµολυτικής αναιµίας κατά τη διάρκεια θεραπείας
µε IFNa ή συνδυασµό IFNa και RIB(ριµπαβιρίνης)
σε ασθενείς µε ηπατίτιδα C.16-19 Η δράση της RIB στο
µυελό των οστών, το σπλήνα και την
ερυθροποίηση είναι αντιστρεπτή και
δοσοεξαρτώµενη20 αν και µπορεί να εµφανιστεί
τοξική δράση στα πρόδροµα αιµοποιητικά
21
κύτταρα ποντικού σε µια µόνο δόση . Κατά την
πειραµατική επίδραση της RIB στην ανθρώπινη
ερυθρολευχαιµική σειρά Κ562 διαπιστώθηκε
άθροιση εµβρυϊκής αιµοσφαιρίνης και α-αλύσεων
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σφαιρίνης22, η δε κατασταλτική δράση της RIB
στην ερυθροποίηση δεν φαίνεται να γίνεται
µέσω επίδρασης στο DNA των πρόδροµων
ερυθροκυττάρων του µυελού των οστών.23
Θεραπεία µε µεθηπατιτιδικής απλαστικής
αναιµίας
Η µεθηπατιτιδική απλαστική αναιµία µπορεί να
αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτική και δύσκολα
θεραπεύσιµη. Η απλαστική αναιµία που
ακολουθεί οξεία ιογενή ηπατίτιδα χρειάζεται
έντονη και µακρόχρονη ανοσοκατασταλτική
θεραπεία µε επιλεκτική χρήση
αντιλεµφοκυταρικής σφαιρίνης πρεδνιζόνης24,
µεθοτρεξάτης25, κυκλοσπορίνης Α ενώ έχει
πραγµατοποιηθεί και σπληνεκτοµή σε
ορισµένες ανθεκτικές περιπτώσεις.26 Έχουν
επίσης περιγραφεί περιπτώσεις αποδοτικής
θεραπείας µε rhEPO µεθηπατιτιδικής
απλαστικής αναιµίας, µόνης27 ή στα πλαίσια
πανκυταροπενίας.28
ΕΡΟ, rhEPO και αιµοκαθαιρόµενοι HCV
ασθενείς
Η θετικότητα για την HCV λοίµωξη σχετίζεται µε
τη διάρκεια αιµοκάθαρσης 29 ενώ έντονα
συζητείται η επίδραση του HCV στην απόκριση
παρεντερικά χορηγούµενης rhΕΡΟ σε HD
ασθενείς. 3 0 Σε µια τέτοια µελέτη 3 1 δεν
διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές σε HD ασθενείς µε ή χωρίς ηπατίτιδα
C όσον αφορούσε την ανάγκη τροποποίησης
(αύξησης ή µείωσης) της συνηθισµένης δόσης
ερυθροποιητίνης. Θα πρέπει στο σηµείο αυτό
να σηµειωθεί µε κάθε επιφύλαξη η αναφορά
ενός περιστατικού ηλικιωµένης HD ασθενούς η
οποία κατέληξε κατά τη διάρκεια οξείας
λοίµωξης από έρπητα ζωστήρα ενώ την
περίοδο εκείνη ελάµβανε rhEPO και είχε
ανιχνεύσιµο το γένωµα του HCV στον ορό της.32
Στο περιστατικό αυτό τονίζεται η πιθανή
ανοσοκατασταλτική δράση της ΕΡΟ χωρίς
έκτοτε να έχει επιβεβαιωθεί από άλλη µελέτη.
Σε HD ασθενείς µε HCV λοίµωξη τα επίπεδα
τρανσαµινασών είναι κατώτερα του
φυσιολογικού σε σύγκριση µε τον φυσιολογικό
πληθυσµό αλλά σαφώς ανώτερα από εκείνα
των HCV αρνητικών HD ασθενών. Θετική
συσχέτιση διαπιστώθηκε µεταξύ µέσων
επιπέδων τρανσαµινασών και της φερριτίνης
του πλάσµατος HCV θετικών HD ασθενών
χωρίς όµως αυτά να συσχετίζονται µε την
ιστολογική βαρύτητα της ηπατικής βιοψίας.33
Επίσης σε HCV ασθενείς υπό HD η φερριτίνη
µπορεί να πληροφορήσει λανθασµένα για την
επάρκεια σιδήρου αν και είναι πάντοτε αναγκαία
η επίτευξη επαρκών επιπέδων φερριτίνης ώστε η
ανταπόκριση του µυελού των οστών στην
εξωγενή χορήγηση rhEPO να είναι
ικανοποιητική34 (Πίνακας 3).

ΕΡΟ και θεραπεία HCV σε αιµοκαθαιρόµενους
Η πιθανή αλληλεπίδραση rhEPO σε HD ασθενείς
είναι αντικείµενο ιδιαίτερης συζήτησης µε
επικρατούσα την άποψη πως η χορήγηση IFNa
οδηγεί σε αντίσταση της δράσης της rhΕΡΟ και
εποµένως ανάγκη αύξησης των δόσεών της.35-36 Η
γενική αρχή πως οι ιντερφερόνες είναι
ανασυνδυασµένες πρωτεΐνες επικοινωνίας ενώ η
rhEPO παράγων της ιστικής διόρθωσης δεν έχει
ακόµη µεταφρασθεί σε κλινικο-εργαστηριακό
επίπεδο στους ασθενείς.37
Η µελέτη 11 HCV ασθενών υπό HD έδειξε πως η
θεραπεία µε IFNa οδήγησε σε ανταπόκριση το 27%
των ασθενών και είχε ως ανεπιθύµητες δράσεις την
επίταση της αναιµίας, την αντοχή στη χορήγηση
rhΕΡΟ, τη µείωση του σωµατικού βάρους και τη
38
µείωση της αλβουµίνης του ορού.
ΕΡΟ σε ασθενείς µε ηπατίτιδα και σηµαντικά
νοσήµατα
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις χρήσης rhΕΡΟ σε
ασθενή µε HGV λοίµωξη και αναιµία39, σε ασθενή
µε αναιµία, παροξυσµική νυκτερινή
αιµοσφαιρινουρία και HCV λοίµωξη υπό αγωγή µε
IFNa40 καθώς και συµµετοχή της rhΕΡΟ στην
αντιµετώπιση πανκυτταροπενίας ώστε ασθενής µε
κεραυνοβόλο ιογενή ηπατική ανεπάρκεια να
οδηγηθεί σε ορθοτοπική µεταµόσχευση ήπατος.41
Αναφέρεται επίσης η χορήγηση ΕΡΟ(25UI/Kg)
τρεις φορές την εβδοµάδα σε συνδυασµό µε
φλεβοτοµή µια φορά την εβδοµάδα ως
προληπτικό µέτρο πιθανής ηπατοτοξικότητας σε
ασθενή µε οξεία λευχαιµία και ηπατική νόσο λόγω
υπερφόρτωσης µε σίδηρο, ηπατοτοξικής
χηµειοθεραπείας και συνυπάρχουσας HCV
λοίµωξης42 (Πίνακας 4).
rHΕΡΟ και εµβολιασµός για την ηπατίτιδα Β
Σε HD ασθενείς η λοίµωξη µε HCV ελαττώνει την
ικανότητα αποτελεσµατικής δηµιουργίας
αντισωµάτων µετά από εµβολιασµό για ηπατίτιδα
Β43. Αντίθετα η rhEPO δεν φαίνεται να επηρεάζει το
αποτέλεσµα του εµβολιασµού43-44ή του
επανεµβολιασµού45 (σε µη αποκριθέντες) για την
ηπατίτιδα Β είτε µε την κλασική είτε µε την
εναλλακτική µέθοδο46 των ενδοδερµικά
χορηγούµενων χαµηλών δόσεων εµβολίου.
ΕΡΟ και πρόληψη HCV λοίµωξης
Η µετάδοση του HCV στις µονάδες τεχνητού
νεφρού µπορεί να προληφθεί µε την εφαρµογή
των Παγκόσµιων οδηγιών πρόληψης (Universal
precautions) χωρίς να είναι απαραίτητη η
αποµόνωση των HCV ασθενών.47 Επιβεβαιωτική
στην παραπάνω διαπίστωση είναι µελέτη από το
Μαρόκο όπου επισηµαίνεται ότι λόγω απουσίας
δυνατότητας χορήγησης rhΕΡΟ η HCV λοίµωξη
επιπολάζει στο 40% των αιµοκαθαιρόµενων.48
Εκτός των HD ασθενών η επίπτωση της µετά
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µετάγγισης HCV λοίµωξης έχει µειωθεί σε
χειρουργούµενους ασθενείς λόγω χρήσης ΕΡΟ
και αυτοµετάγγισης προκατατεθειµένου
αίµατος.49 Αναφέρεται πως ο υπολειπόµενος
κίνδυνος ηπατίτιδας C είναι περίπου 8.26 ανά
εκατοµµύριο µονάδες µεταγγιζόµενου αίµατος.
Με τη χορήγηση rhΕΡΟ κατά την προεγχειρητική
περίοδο προκατάθεσης αίµατος αναφέρεται
πως µπορούν να προληφθούν 0.3 νέες
περιπτώσεις HCV λοίµωξης σε 100.000 ασθενείς
και να αποφευχθεί κόστος 888.000.000
δολαρίων Η.Π.Α50. ∆ιαφαίνεται επίσης πως ο
συνδυασµός rHEPO και IL-3 στην
περιεγχειρητική ερυθροποίηση και την
αυτόλογη προκατάθεση αίµατος είναι ιδιαίτερα
σηµαντικός.51
ΕΡΟ και ηπατίτιδα:Παθοφυσιολογικές
προεκτάσεις και εφαρµογές
Εχει δειχθεί ότι η αυξηµένη παραγωγή
κυτταροκινών µπορεί να µειώσει των
πολλαπλασιασµό των ερυθρών
αιµοσφαιρίων. Η κατασταλτική αυτή δράση έχει
διαπιστωθεί µε την IL-1, τον TNFa, την IFNγ και την
IL-6 ενώ η IL-3 και ο IGF (insulin-like growth
factor) αυξάνουν την ερυθροποίηση1,52. Η
ρύθµιση της εξωνεφρικής παραγωγής ΕΡΟ δεν
έχει γίνει ακόµη πλήρως κατανοητή53 όπως
επίσης ελάχιστα είναι γνωστά για τις δράσεις
της ΕΡΟ πλην εκείνης της ερυθροποίησης. Η
ΕΡΟ αυξάνει την παραγωγή και την
προσκολλητικότητα54 των αιµοπεταλίων σε
σκυλιά ενώ είναι γνωστό πως στον άνθρωπο
επιδεινώνει την θροµβοφιλική και την
υπερτασική διάθεση55. Ο αυξητικός παράγων
των αιµοπεταλίων ευοδώνει τον
πολλαπλασιασµό πρόδροµων
ερυθροποιητικών κυττάρων in vitro.56
Σε µελέτες ασθενών µε ηπατίτιδα B ή C η Ε Ρ Ο
ορού ήταν σηµαντικά αυξηµένη σε σχέση µε
τους µάρτυρες (p 0.01) .57-58 H EPO σχετιζόταν µε
τον Ht , τη χολινεστεράση και τη C-αντιδρώσα
πρωτεΐνη(p0.0001).58 Η κυκλοφορούσα ΕΡΟ έχει
υποστηριχθεί πως αυξάνει σε ασθενείς µε
ηπατική νόσο, κυρίως στις πιο προχωρηµένες
µορφές της58 (Πίνακας 5). Αν και το ενζυµατικό
αντιοξειδωτικό σύστηµα των ερυθροκυττάρων
των κιρρωτικών ασθενών είναι σηµαντικά
µειωµένο αυτό δεν οδηγεί σε µοιραίες
αντιοξειδωτικές δράσεις στα ερυθροκύτταρα
ίσως λόγω άλλων προφυλακτικών ενδογενών
µηχανισµών. 59
Εκτός της αναιµίας, η επηρεασµένη ηπατική
λειτουργία(πιθανά µέσω ελαττωµένου ηπατικού
µεταβολισµού της ΕΡΟ) και η φλεγµονή
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην άνοδο
της ΕΡΟ του ορού. Ίσως η κατανόηση της
εξωνεφρικής παραγωγής ΕΡΟ µέσα από τους
ρυθµιστικούς της µηχανισµούς µπορέσει να
οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση των
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µηχανισµών αναγέννησης και απόκρισης των
κυττάρων του ήπατος σε καταστάσεις φλεγµονής,
ίνωσης ή νεοπλασίας.
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«Σύγχρονες Μορφές
Φαρµακευτικής Θεραπείας
για την Ιδιοπαθή
Φλεγµονώδη Πάθηση των
Εντέρων (ΙΦΠΕ)»
Η ιδιοπαθής φλεγµονώδης πάθηση των εντέρων
(ΙΦΠΕ) αποτελεί µία πάθηση άγνωστης αιτιολογίας
που προσβάλλει ολόκληρο τον πεπτικό σωλήνα
αλλά µπορεί να εµφανίσει και εκδηλώσεις από άλλα
όργανα και συστήµατα. Οι στόχοι της θεραπείας
στην ΙΦΠΕ είναι, τα Τ λεµφοκύτταρα, οι κυταροκίνες
φλεγµονής (ιντερλευκίνη-1, TNFa), τα CD4 κύτταρα
και τα Th (βοηθητικά) κύτταρα, τα προσκολλητικά
µόρια και οι µη ειδικοί παράγοντες επούλωσης και
φλεγµονής.
Στην ανασκόπηση που ακολουθεί γίνεται µια
προσπάθεια οµαδοποίησης των σύγχρονων
εναλλακτικών θεραπευτικών στόχων στην ΙΦΠΕ µε
την πλήρη επίγνωση ότι αντιπροσωπεύουν ένα
σηµαντικό, ωστόσο µικρό τµήµα, των όσων έχουν
κατά καιρούς προταθεί και περιγραφεί στη διεθνή
βιβλιογραφία.
Λέξεις – κλειδιά: Ελκώδης κολίτιδα, νόσος Crohn,
Ιδιοπαθής Φλεγµονώδης Πάθηση των Εντέρων,
θεραπεία
ABSTACT
Inflammatory Bowel Disease (IBD) represents a
disease of unknown etiology that can affect the
whole gastrointestinal tract, but also other
extraintestinal target organs. The aims of treatment
in IBD are the T-lymphocytes, inflammatory
cytokines (inteleukin-1, TNFa), CD4 cells and Th
helper cells, the adhesion molecules and the non
specific factors of inflammation and healing.
In the present review we make an effort to classify
the current alternative therapeutic targets in IBD,
knowing that they represent a small but important
part of our knowledge about IBD treatment as
described in the medical literature.
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Συντοµογραφίες στο κείµενο
ΙΦΠΕ=Ιδιοπαθής φλεγµονώδης πάθηση των
εντέρων
ΝΚ=Νόσος Crohn
EK=Eλκώδης κολίτιδα
CDAI=Crohn's disease activity index(δείκτης
ενεργότητας νόσου Crohn)
IL=ιντερλευκίνη
5-ASA=5-αµινοσαλυκιλικό οξύ
ΑΖΑ=Αζαθειοπρίνη
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6-ΜΡ-6-µερκαπτοπουρίνη
CyA=κυκλοσπορίνη
ΤNF=παράγοντας νέκρωσης των όγκων
SCFA=βραχείας αλύσου λιπαρά οξέα
Τh=T υποβοηθούµενη κυτταρική απάντηση
GF=growth factor (αυξητικός παράγων)
PG=προσταγλανδίνη
ICAM=ενδοκυττάρια µόρια προσκόλλησης
1. Η Εξέλιξη Της Φαρµακευτικής Αγωγής στην
Ιδιοπαθή Φλεγµονώδη Πάθηση των Εντέρων
Η φαρµακευτική αγωγή της ΙΦΠΕ πέρασε πολλά
στάδια τα τελευταία πενήντα χρόνια. Η αρχή
έγινε µε την ανακάλυψη της σουλφασαλαζίνης
το 1942 στη Σουηδία. Στη συνέχεια µια σειρά από
φάρµακα
σηµάδεψαν τις δεκαετίες που
πρωτοχρησιµοποιήθηκαν στην πάθηση: τη
δεκαετία του 1950 τα κορτικοστεροειδή, τη
δεκαετία του 1980 η αζαθειοπρίνη (AZA),η 6µερκαπτοπουρίνη (6-MΡ) και η κυκλοσπορίνη Α
(CyA), τη δεκαετία του 1990 η µεθοτρεξάτη(ΜΤΧ)
και πρόσφατα τα αντισώµατα έναντι του
παράγοντα νέκρωσης των όγκων-α (anti-TNFa,
Remicade). Στη δεκαετία του 2000 οι µοριακέςγενετικές θεραπείες µπορεί ίσως να
εφαρµοστούν στην κλινική πράξη. Επίσης
πρόσφατα νέες αγωγές είτε µε βάση τις νέες
γνώσεις είτε µε βάση παραδοσιακές θεραπείες
(π.χ αντιφυµατική θεραπεία) δοκιµάζονται
πειραµατικά αλλά και σε κλινικές δοκιµές, χωρίς
ωστόσο να µπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι έχει
στα χέρια του την απόλυτη θεραπεία της
ιδιοπαθούς φλεγµονώδους πάθησης των
εντέρων (ΙΦΠΕ).1-10
2. Οι Στόχοι της Θεραπείας στην Ιδιοπαθή
Φλεγµονώδη Πάθηση των Εντέρων
Οι στόχοι της θεραπείας στην ΙΦΠΕ είναι οι
παρακάτω:
1. Τα Τ λεµφοκύτταρα
2. Οι κυταροκίνες φλεγµονής (ιντερλευκίνη-1,
TNFa)
3. Tα CD4 κύτταρα και τα Th (βοηθητικά)
κύτταρα
4. Τα προσκολλητικά µόρια
5. Οι µη ειδικοί παράγοντες επούλωσης και
φλεγµονής
Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται µια
προσπάθεια οµαδοποίησης των σύγχρονων
εναλλακτικών θεραπευτικών στόχων στην ΙΦΠΕ
µε την πλήρη επίγνωση ότι αντιπροσωπεύουν
ένα σηµαντικό, ωστόσο µικρό τµήµα, των όσων
έχουν κατά καιρούς προταθεί και περιγραφεί µε
άλλοτε άλλη πειστικότητα στη διεθνή
βιβλιογραφία.
3. Θεραπείες µε στόχο τις Κυτταροκίνες και την
Ανοσολογική Απόκριση
Η ιντερλευκίνη-1(IL-1) και ο IL-1ra (receptor
antagonist=ανταγωνιστής του υποδοχέα)

έχουν σχετικά πρόσφατα κλωνοποιηθεί και
συντεθεί στο εργαστήριο. Οι ουσίες αυτές φαίνεται
ότι µπορούν να προσφέρουν θεραπευτικά όµως
µειονεκτούν στο ότι πρέπει να χορηγηθούν
παρεντερικά σε µεγάλες δόσεις. Για αυτό το λόγο
εξετάζονται και άλλες δυνατότητες, όπως για
παράδειγµα η χρήση διαλυτών υποδοχέων IL-1
που θα δεσµεύουν την IL-1 ή λιγότερο αντιγονικών
µη πρωτεϊνικών µορίων.Η IL-10 προέρχεται από τα
Th2 βοηθητικά κύτταρα και έχει ως αποτέλεσµα την
καταστολή των Th1 κυττάρων µέσω παραγωγής
IFN-γ .Η κλινική χρήση της έχει επεκταθεί µε θετικά
αποτελέσµατα.
To Infliximab (Remicade) [δόση 5mg/Kg] είναι
χιµαιρικό (75% ανθρώπινο) µονοκλωνικό
αντίσωµα έναντι του παράγοντα νέκρωσης των
όγκων (anti-TNFa). 1 1
Αποτελεί σηµαντική
θεραπευτική επιλογή στη νόσο του Crohn για την
οποία έχει προς το παρόν πάρει ένδειξη στην ΙΦΠΕ.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ασθενείς µε
ενδείξεις ή ενεργό λοίµωξη από το µυκοβακτηρίδιο
της φυµατίωσης στους οποίους και αντενδείκνυται
η χορήγηση. Η συγχορήγηση αζαθειοπρίνης
φαίνεται ότι µειώνει τον επιπολασµό αντισωµάτων
έναντι του Infliximab (ATIs') τα οποία µπορούν να
δηµιουργηθούν κατά τη διάρκεια περιοδικής (ανά
8 εβδοµάδες) χορήγηση του Infliximab.
Το CDP 571 (IgG4 ανθρωποποιηµένο anti-TNFa
αντίσωµα) όταν χρησιµοποιήθηκε στη νόσο του
Crohn (ΝΚ) (σε 21 ασθενείς, δόση 5mg/Kg) είχε ως
αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση του δείκτη
ενεργότητας(CDAI) της ΝΚ. Εχει υποστηριχθεί ότι
πιθανά είναι λιγότερο αντιγονικό από το Infliximab
(Remicade), το οποίο είναι ένα anti-TNFa χιµαιρικό
µονοκλωνικό αντίσωµα ίσως όµως αυτό να
υποσηµαίνει και ότι το CDP 571 είναι και λιγότερο
αποτελεσµατικό; Μελέτες που βρίσκονται σε
εξέλιξη θα διευκρινίσουν το ερώτηµα αυτό.
To Adalimumab είναι ένα ανασυνδυασµένο
µονοκλωνικό igG1 αντίσωµα µόνο µε ανθρώπινα
συστατικά και πιλοτικές µελέτες έχουν δείξει
ωφελεια κατά τη χορήγησή του στη νόσο του
Crohn και σε αλλεργικούς στο Infliximab
ασθενείς.12
4.θεραπείες µε στόχο τους Λιπιδικούς
Μεσολαβητές της Φλεγµονής
Η ΙΦΠΕ χαρακτηρίζεται από αυξηµένη παραγωγή
αραχιδονικού οξέος, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα
την παραγωγή προσταγλαδινών, λευκοτριαινίων
και θροµβοξανών . Προσταγλανδίνες (PG)
χρησιµοποιήθηκαν
στην ΙΦΠΕ (rioprostil, misoprostol, dimethyl-PGE2),
καθόσον έχει αποδειχθεί η κυτταροπροστατευτική
τους δράση σε ζώα αλλά όχι σε ασθενείς µε
ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ).Η χρήση λιπαρών οξέων
βραχείας αλύσου (SCFA) καθώς και ελαίων που
προέρχονται από ψάρια (p.os, υποκλυσµοί µε
ιχθυέλαια) αυξάνουν τη µετατροπή του
εικοσιπεντανοϊκού οξέος της κυτταρικής
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µεµβράνης στο λιγότερο τοξικό λευκοτριαίνιο Β5
(LTB5).Έχουν επίσης προταθεί οι αναστολείς της
5-λιποξυγενάσης (FLAP, MK-591, Zileuton). To
zileuton έδειξε µικρή ωφέλεια σε µια µόνο µελέτη
και ανταγωνίζεται τη δράση του 5αµινοσαλικυλικού οξέος (5-ASA), για το λόγο
αυτό αντενδείκνυται η συγχορήγησή τους.
5.θεραπείες κατά Αντιγόνων Στόχων
Έχουν προταθεί διάφορα αντιβιοτικά
(µετρονιδαζόλη, αντιφυµατικά φάρµακα) µε
διάφορα ποσοστά επιτυχίας χωρίς όµως προς
το παρόν να υπάρχουν σηµαντικά δεδοµένα ότι
αποτελούν την οριστική θεραπευτική λύση.Τα
προβιοτικά (probiotics) αποτελούν µια νέα
θεραπευτική παρέµβαση, καθόσον υπάρχουν
συνεχώς αυξανόµενες πληροφορίες για το
σηµαντικό ρόλο της εντερικής χλωρίδας στην
ΙΦΠΕ. Για παράδειγµα, στέλεχος E.coli (Nissle
1917) αναφέρθηκε ότι είναι χρήσιµο για την
ύφεση της πάθησης. Ωστόσο δεν είναι ακόµη
γνωστή η σηµασία αλλαγής της εντερικής
µικροβιακής χλωρίδας ενώ πρέπει να τονισθεί η
δυσκολία µελετών αποτελεσµατικότητας
προβιοτικών ελεγχόµενων µε εικονικό φάρµακο
(placebo).
6. Νεώτεροι Ανοσοκατασταλτικοί Παράγοντες
Το mycophenolate mofetil (ΜΜF) προκαλεί
αναστολή της σύνθεσης των πουρινών στα
λεµφοκύτταρα διαµέσου αναστρέψιµης
αναστολής της ινοσινο-µονοφωσφωρικής
(IMP) δεϋδρογενάσης. Η χορήγησή του σε ΝΚ
(500 mgx2 ή 15MG/Kg/d διαιρεµένο σε 2
δόσεις) είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της
απαιτούµενης δόσης κορτιζόνης .Το Tacrolimus
(FK 506) έχει επίσης χορηγηθεί λόγω δράσης
όµοιας µε την κυκλοσπορίνη . Η χορήγησή του
σε ασθενείς µε ΝΚ συνιστάται σε δόση 0.150.29mg/Kg/d. Ωστόσο είναι προβληµατική η
διατήρηση σταθερών επιπέδων του φαρµάκου
στο αίµα.
7.Νευρο-ορµονο-ανοσολογική Θεραπεία στην
ΙΦΠΕ
Τα antisense oligonucleotides
(απευαισθητοποιητικά ολιγονουκλεοτίδια) είναι
µια σύγχρονη και καλά ερευνητικά
τεκµηριωµένη θεραπεία. Στόχος τους είναι η
αύξηση του ουδού ευαισθησίας σε
φλεγµονώδη εξωκυττάρια ερεθίσµατα. Τελικό
αποτέλεσµα είναι η αυξηµένη προστασία του
εντερικού βλεννογόνου από κάθε φλεγµονώδη
απειλή Σηµαντική θεραπευτική θέση πρέπει να
δοθεί στα τοπικά αναισθητικά στην ΕΚ, όπως η
λιδοκαίνη (ενδοορθικά, υποδόρια).Ο
µηχανισµός δράσης της είναι ακόµη ασαφής
στην ΕΚ, αλλά θεωρείται ότι σχετίζεται µε την
αναστολή αδρενεργικών νευρώνων ή
νευροπεπτιδίων όπως προκύπτει από τα
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επίπεδά της στον ορό. Η συστηµατική τους
απορρόφηση δεν φαίνεται να εγκυµονεί
κινδύνους.
Για την ΕΚ προτείνεται η χρήση lidocaine gel 2% σε
enema
όγκου 20-100mlx2/ηµέρα. Ένα άλλο
αναισθητικό η Ropivacaine σε δόση 200
mgx2/ηµέραx2 φορές την εβδοµάδα φαίνεται ότι
επίσης είναι αποτελεσµατική , ωστόσο χρειάζονται
περαιτέρω µελέτες.
8. Αναστολείς Προσκόλλησης και Χηµειοταξίας
Το µόριο ISIS-2302 αποτελεί το πρώτο παράδειγµα
νουκλεοτιδίου απευαισθητοποίησης (antisense
ologonucleotide) µε εφαρµογή σε νόσο του
γαστρεντερικού. Παρεµβάλλεται στη µετάφραση
των ενδοκυττάριων προσκολλητικών µορίων
(ICAM) και έτσι δρά στην συγκρότηση
µονοκυττάρων και κοκκιοκυτάρων στο
φλεγµονώδη ιστό. Τελικό αποτέλεσµα είναι η
µείωση του φλεγµονώδους περιβάλλοντος και κατ'
επέκταση η προστασία του εντερικού
βλεννογόνου. Μικρές µελέτες σε σύγκριση µε
εικονικό φάρµακο δείχνουν ωφέλεια (47% έναντι
20% του εικονικού φαρµάκου)
9. Μη Ειδικοί Αναστολείς Φλεγµονής & Ιστικής
Βλάβης
Οι συλλέκτες ή δεσµευτές ή απενεργοποιητές
ελευθέρων ριζών (free radical scavengers) είναι
ιδιαίτερα προσφιλείς µηχανισµοί θεωρητικής
στήριξης µιας θεραπευτικής στρατηγικής της ΙΦΠΕ.
Πρέπει να τονισθεί βέβαια πως το 5-ASA αποτελεί
την καλύτερη ως τώρα αντιοξειδωτική ουσία.
10. Παράγοντες Ανακατασκευής & Επούλωσης
Σε πειραµατικές µελέτες έχουν δοκιµαστεί διάφοροι
παράγοντες ανακατασκευής και επούλωσης
όπως οι βλεννοπρωτείνες, η βλεννίνη (mucin) και
οι πεπτιδικοί αυξητικοί παράγοντες (EGF,TFP2,VEF,TGF-a,KGF) .
11. 'Περίεργες' και 'Παράδοξες' Θεραπείες
Σε αυτές περιλαµβάνονται η κλονιδίνη η οποία
φαίνεται ότι είναι αποτελεσµατική στην ΕΚ πιθανά
διαµέσου κεντρικής δράσης ή επίδρασης στην
κινητικότητα του εντέρου καθώς και η ευεργετική
επίδραση του κάπνισµατος/νικοτίνης στην ΕΚ. Το
βισµούθιο σε υποκλυσµούς (enema
citrate/subsalicylate)έχει αναφερθεί πως είναι
ισάξιο µε τους υποκλυσµούς της µεσαλαζίνης. Η
ηπαρίνη(κλασσική η χαµηλού µοριακού
βάρους)εκτός από την πρόληψη και θεραπεία της
πνευµονικής εµβολής πιθανά δρα στην επούλωση
µέσω πιθανά του επιδερµικού αυξητικού
παράγοντα (ΕGF) και στην προσέλκυση
πολυµορφοπύρηνων. Παρατηρήσεις σε ΕΚ έχουν
δείξει την «παράδοξα» ευεργετική της δράση, η
οποία ίσως οφείλεται στην αποτροπή
µικροθροµβώσεων στο εντερικό επιθήλιο και την
παρεµβολή της στην αποπτωτική διεργασία,
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δηλαδή τον προγραµµατισµένο θάνατο των
κυττάρων του εντερικού επιθηλίου. Ο
παράγοντας πήξης XIII στην ΕΚ, το υπερβαρικό
οξυγόνο σε ασθενείς µε περιπρωκτική ΝΚ, η
λευκαφαίρεση/πλασµαφαίρεση (µέσω
µηχανήµατος παρόµοιου της αιµοκάθαρσης)
σε βαριά οξεία ΕΚ είναι θεραπείες που
χρειάζονται επιβεβαίωση σε µεγαλύτερο και πιο
αντιπροσωπευτικό δείγµα ασθενών.
12. Παράγοντες Αύξησης και Ορµονικής
Ενίσχυσης
Σε πρόσφατη πιλοτική µελέτη η υποδόρια
χορήγηση αυξητικής ορµόνης (GH) σε
συνδυασµό µε υψηλής ποιότητας πρωτεινική
δίαιτα οδήγησε σε µείωση του CDAI σε
σύγκριση µε εικονικό φάρµακο (κενώσεις,
άλγος, γενική υγεία) σε 19 ασθενείς µε ήπια
προς σοβαρή ΝΚ. Επίσης στην ίδια µελέτη
αναφέρθηκε η ευεργετική της επίδραση στη
µείωση ή διακοπή των χορηγούµενων
στεροειδών. Παρενέργειες σηµαντικές που
αναφέρθηκαν ήταν οίδηµα και κεφαλαλγία ενώ
δεν έχει καθορισθεί µε βεβαιότητα το διάστηµα
θεραπείας, η προτεινόµενη δόση καθώς και τα
µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα.
Η χρήση της αυξητικής ορµόνης σε παιδιά δεν
έχει µελετηθεί µακροπρόθεσµα. Η τεστοστερόνη
µπορεί να χορηγηθεί σε παιδιά και εφήβους µε
σωµατική και φυλογενετική καθυστέρηση σε
ελεγχόµενες µηνιαίες εφάπαξ χορηγήσεις για 36 µήνες.
13. Η Γλουταµίνη στη Νόσο του Crohn
Υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον για τα αµινοξέα
γλουταµίνη και την αργινίνη, ως απαραίτητα
συστατικά της διατροφής των ασθενών µε ΝΚ.
Η γλουταµίνη έχει πολλαπλές δράσεις και είναι
δεξαµενή τροφοδοσίας για το εντεροκύτταρο.
Αν και έχει ταξινοµηθεί στα µη απαραίτητα
αµινοξέα, φαίνεται πως είναι σηµαντική σε
ασθενείς µε stress.
Τα στεροειδή αυξάνουν τη χρησιµοποίηση και
απελευθέρωση γλουταµίνης σε εντεροκύτταρα
ασθενών µε ΝΚ στην οποία οι απαιτήσεις σε
γλουταµίνη ίσως είναι ιδιαίτερα αυξηµένες. Για
το λόγο αυτό έχουν παρασκευασθεί
πολυµερικές δίαιτες πλούσιες σε γλουταµίνη τα
αποτελέσµατα των οποίων αξιολογούνται
συνεχώς.
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Ο Ρόλος της
Γαστροσκόπησης και της
Κολοσκόπησης στην
Αντιµετώπιση
Νοσηλευόµενων Ασθενών
Περίληψη
Η ενδοσκόπηση του ανώτερου και κατώτερου
πεπτικού σωλήνα αποτελούν σήµερα από τις πιο
σηµαντικές διαγνωστικές δοκιµασίες για τη
διερεύνηση των νοσηµάτων του πεπτικού αλλά και
τη θεραπεία αρκετών από αυτά. Ιδιαίτερη αξία έχουν
οι µέθοδοι αυτοί σε νοσηλευόµενους ασθενείς και η
εφαρµογή τους καθιστά συντοµότερη και
αποτελεσµατικότερη τη νοσηλεία των ασθενών.
Στην παρούσα ανασκόπηση περιγράφονται οι
διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρµογές της
γαστροσκόπησης και κολοσκόπησης στη
σύγχρονη ιατρική πράξη, µε έµφαση σε νεότερες
τεχνικές.
Λέξεις – Κλειδιά:
Γαστροσκόπηση, κολοσκόπηση, θεραπευτική
ενδοσκόπηση, ενδείξεις, αντενδείξεις.
Abstract
Endoscopy of the upper and lower gastrointestinal
tract are currently some of the most valuable
diagnostic and therapeutic methods for the
evaluation and treatment of gastrointestinal
diseases. These procedures may be particularly
important to hospitalized patients as their
appropriate use improves the outcome of
hospitalization and reduces its duration. In the
present review we describe the diagnostic and
therapeutic applications of upper and lower
endoscopy in current medical practice and
emphasis is given on the newer techniques.
Keywords: Upper gastrointestinal endoscopy,
colonoscopy, therapeutic endoscopy, indications,
contraindications.
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Α. Γαστροσκόπηση
Η οισοφαγογαστροδωδεκαδακτυλοσκόπηση ή
ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού σωλήνα ή εν
συντοµία γαστροσκόπηση είναι µία από τις πιο
συχνές διαγνωστικές δοκιµασίες που εφαρµόζονται
σε ολόκληρο τον κόσµο. Όπως εκτιµάται, ο µέσος
αριθµός των γαστροσκοπήσεων που γίνονται στις
Η.Π.Α. και στο Ηνωµένο Βασίλειο είναι 1,2
ενδοσκοπήσεις ανά 100 άτοµα άνω των 65 ετών και
650-1000 ενδοσκοπήσεις ανά 100.000 άτοµα
αντίστοιχα. Στις Η.Π.Α. το κόστος που πληρώνουν οι
υπηρεσίες ασφάλειας υγείας από το 1986 ως το
1989 ανέβηκε περισσότερο από
γαστρεντερολογικές πράξεις από ό,τι από άλλες
επεµβάσεις και αυτή η αύξηση αποδίδεται κυρίως
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στις ενδοσκοπικές επεµβάσεις.
Έτσι, έγινε αναγκαίος ο καθορισµός ενδείξεων
για τη γαστροσκόπηση και τις άλλες
ενδοσκοπικές επεµβάσεις, όπως η
κολοσκόπηση ή η ενδοσκοπική παλίνδροµη
χολαγγειοπαγκρεατο-γραφία ή Ε.R.C.P. (ΕΡΣΠ).
Οι ενδείξεις για διαγνωστική
γαστροσκόπηση, όπως αυτές τέθηκαν από την
Αµερικανική Γαστρεντερολογική Εταιρεία είναι οι
ακόλουθες:
•
Άλγος της άνω κοιλίας που επιµένει παρά τη
χορήγηση κατάλληλης δοκιµαστικής
θεραπείας.
•
Άλγος της άνω κοιλίας που συνδυάζεται µε
συµπτώµατα ή σηµεία που δείχνουν σοβαρή
οργανική νόσο.
•
∆υσφαγία ή οδυνοφαγία.
•
Συµπτώµατα γαστροοισοφαγικής
παλινδρόµησης που επιµένουν παρά τη
χορήγηση κατάλληλης θεραπείας.
•
Επίµονη ναυτία ή έµετοι άγνωστης
αιτιολογίας.
•
Παρακολούθηση και έλεγχος για τυχόν
κακοήθη νόσο δηλαδή:
o Γαστρικά ή οισοφαγικά έλκη
o Οικογενής αδενωµατώδης πολυποδίαση
o Αδενωµατώδεις γαστρικοί πολύποδες.
o Οισοφάγος του Barret (Μπάρετ).
•
Λανθάνουσα ή εµφανής γαστρεντερική
αιµορραγία.
•
Λήψη βιοψιών λεπτού εντέρου.
•
Έλεγχος ασθενών µε κίρρωση ήπατος για
παρουσία κιρσών ή άλλων βλαβών που
χρειάζονται προφυλακτική θεραπεία.
•
Μετά από κατάποση καυστικών ουσιών για
εκτίµηση της βαρύτητας της οξείας βλάβης.
Όπως είναι προφανές, οι παραπάνω ενδείξεις
βρίσκουν ιδιαίτερη εφαρµογή σε
νοσηλευόµενους ασθενείς. Για τους ασθενείς
που εισέρχονται στο Νοσοκοµείο µε ένα ή
περισσότερα από τα παραπάνω ενοχλήµατα, η
γαστροσκόπηση δίνει τη δυνατότητα να τεθεί
γρήγορα η διάγνωση και να δοθεί η ορθή
θεραπεία. Αναφέρεται ως χαρακτηριστικό
παράδειγµα η διάγνωση νόσου εκ δυσανεξίας
γλουτένης ή κοιλιοκάκη που διαγιγνώσκεται µε
βιοψίες λεπτού εντέρου που λαµβάνονται κατά
τη γαστροσκόπηση. Η διάγνωση αυτή έχει τεθεί
σε πολλούς ασθενείς στο Νοσοκοµείο µας,
τόσο στην Παθολογική όσο και στην
Παιδιατρική Κλινική. Επίσης, αναφέρεται ως
δεύτερο παράδειγµα η διερεύνηση της
λανθάνουσας αιµορραγίας από το πεπτικό,
που εκδηλώνεται µε σιδηροπενική αναιµία. Σε
πολλές τέτοιες εισαγωγές ασθενών µε σοβαρή
αναιµία η γαστροσκόπηση ή και η
κολοσκόπηση αποκαλύπτει την υποκείµενη
νόσο και επιτρέπει την πλήρη θεραπευτική
αντιµετώπιση του ασθενούς µε βράχυνση των
ηµερών νοσηλείας.

Οι ενδείξεις για θεραπευτική γαστροσκόπηση είναι
οι παρακάτω, σύµφωνα µε την Αµερικανική
Γαστρεντερολογική Εταιρεία:
•
Θεραπεία βλαβών που αιµορραγούν.
•
Σκληροθεραπεία ή περίδεση κιρσών
οισοφάγου.
•
Αποµάκρυνση ξένων σωµάτων.
•
Αφαίρεση επιλεγµένων πολυποειδών βλαβών.
•
Τοποθέτηση σωλήνων σιτίσεως ή
παροχετεύσεως.
•
∆ιαστολή στενωτικών βλαβών.
•
Παρηγορητική αντιµετώπιση νεοπλασµάτων
που κλείνουν τον αυλό.
Και στην περίπτωση των θεραπευτικών
επεµβάσεων µε τη γαστροσκόπηση,
επιτυγχάνονται σηµαντικά αποτελέσµατα. Η
αντιµετώπιση των κιρσών οισοφάγου
ενδοσκοπικά έχει βελτιώσει σηµαντικά την
πρόγνωση και την επιβίωση των ασθενών αυτών.
Τα περισσότερα ξένα σώµατα αφαιρούνται
ενδοσκοπικά και αποφεύγονται τα έξοδα και οι
ηµέρες νοσηλείας που απαιτεί µία χειρουργική
επέµβαση. Με τη διαστολή στενώσεων
αποκαθίσταται η δυνατότητα σιτίσεως. Με την
ενδοσκοπική γαστροστοµία, γίνεται δυνατή η
σχετικά σύντοµη έξοδος από το Νοσοκοµείο
ασθενών που λόγω βαριών εγκεφαλικών
επεισοδίων ή νευροεκφυλιστικών νοσηµάτων
αδυνατούν να λάβουν τροφή από το στόµα.
Οι αντενδείξεις για ενδοσκόπηση ανώτερου
πεπτικού περιλαµβάνουν τις περιπτώσεις εκείνες
που οι κίνδυνοι για την υγεία ή ζωή του ασθενούς
από την ενδοσκόπηση είναι µεγαλύτεροι από τα
δυνητικά οφέλη που αυτός θα έχει (π.χ. πολύ
πρόσφατο έµφραγµα µυοκαρδίου, µη
αντιρροπούµενη καρδιοαναπνευστική νόσος).
Επίσης δεν γίνεται γαστροσκόπηση σε ασθενούς
που αρνούνται να συνεργαστούν για την εξέταση.
Απόλυτη αντένδειξη για γαστροσκόπηση είναι και
παρουσία ή υποψία διάτρησης κοίλου σπλάχνου.
Επίσης η γαστροσκόπηση θα πρέπει να
αποφεύγεται την άµεση µετεγχειρητική περίοδο, σε
µεγάλο εκκόλπωµα οισοφάγου Zenker και στις
εγκύους.
Οι επιπλοκές από τη γαστροσκόπηση είναι
ιδιαίτερα σπάνιες µε νοσηρότητα 0,2% και
θνητότητα 0.006%. Ο κίνδυνος για επιπλοκές
αυξάνεται κατά την εφαρµογή θεραπευτικών
µεθόδων, όπως η διαστολή, ή ένεση σκληρυντικών
ουσιών, η εφαρµογή Laser, αλλά οι συνολικές
επιπλοκές παραµένουν πολύ χαµηλές. Η µετάδοση
λοιµώξεων αποφεύγεται µε τη σωστή
απολύµανση των ενδοσκοπίων και την εφαρµογή
χηµειοπροφύλαξης µε αντιβιοτικά σε ειδικές
οµάδες ασθενών, όπως αυτοί που έχουν
προσθετικές καρδιακές βαλβίδες, έχουν ιστορικό
ενδοκαρδίτιδας, συγγενούς καρδιοπάθειας ή
πνευµονικής επικοινωνίας που έχει δηµιουργηθεί
χειρουργικά.
Η διάτρηση και οι καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές
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από τη γαστροσκόπηση µπορούν να
προληφθούν µε τη σωστή εκτίµηση του
ασθενούς πριν την ενδοσκόπηση, τη σωστή
τεχνική, την εξασφάλιση της συνεργασίας του
ασθενούς και την προσεκτική αντιµετώπιση
κάθε στενωµένης βλάβης ή βαθιού έλκους. Η
αιµορραγία ως επιπλοκή της ενδοσκόπησης
συµβαίνει σπάνια µετά τη λήψη βιοψιών σε
ασθενείς µε διαταραχές της πήξης του αίµατος
ή µετά από θεραπευτικές πράξεις όπως η
αφαίρεση πολύποδα. Σε αυτές τις σπάνιες
περιπτώσεις, η νοσηλεία του ασθενούς µπορεί
να παραταθεί για λίγο.
Στο παρελθόν, για τη διάγνωση βλαβών του
ανώτερου πεπτικού σωλήνα εφαρµοζόταν το
γεύµα µε βάριο.
Σήµερα, στα περισσότερα τριτοβάθµια
Νοσοκοµεία της χώρας και του κόσµου,
εφαρµόζεται ως µέθοδος εκλογής στις
περισσότερες περιπτώσεις η γαστροσκόπηση.
Η γαστροσκόπηση µπορεί να ανιχνεύσει
επιφανειακές βλάβες, όπως η παλινδροµική
οισοφαγίτιδα, η γαστρίτιδα και η
δωδεκαδακτυλίτιδα καλύτερα από την
ακτινογραφία στοµάχου. Η γαστροσκόπηση
είναι πιο ακριβής στη διάγνωση του έλκους και
επιτρέπει τη λήψη βιοψιών. Οι οισοφαγικές
βιοψίες µπορούν να θέσουν διάγνωση
οισοφαγίτιδας από έρπητα ή κυτταροµεγαλοϊό
και οι γαστρικές βιοψίες γαστρίτιδας από
ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Η ακτινογραφία
οισοφάγου µπορεί να πλεονεκτεί στην εκτίµηση
εκκολπώµατος Zenker ή βλαβών που
προκαλούν δυσφαγία. Τέλος στην αιµορραγία
ανωτέρου πεπτικού, η ενδοσκόπηση είναι η
µέθοδος εκλογής, που επιτρέπει µε ακρίβεια τη
διάγνωση, αλλά και την εφαρµογή
αιµόστασης. ∆εν υπάρχει µία εφηµερία µεγάλου
Νοσοκοµείου που να µην εισάγονται
αιµορραγίες ανώτερου πεπτικού σωλήνα. Στις
περιπτώσεις αυτές η γαστροκόπηση βοηθά στη
γρήγορη διάγνωση, στην επίσχεση της
αιµορραγίας και στην αναγνώριση των
ελαφρών περιπτώσεων από αυτές που θα
χρειαστούν στενή παρακολούθηση και ίσως
διακοµιδή και στη Χειρουργική κλινική.
Η προσθήκη των ενδοσκοπικών υπερήχων
αυξάνει τα διαγνωστικά όρια της
γαστροσκόπησης και επιτρέπει καλύτερο
έλεγχο βλαβών του τοιχώµατος του πεπτικού
σωλήνα, καθώς και τη σταδιοποίηση όγκων,
όπως ο καρκίνος του οισοφάγου και του
στοµάχου. ∆υστυχώς, η µέθοδος των
ενδοσκοπικών υπερήχων δεν είναι ακόµη
διαθέσιµη σε πολλά Ελληνικά Νοσοκοµεία.
Υπάρχουν λίγες καλά σχεδιασµένες µελέτες που
συγκρίνουν τη θεραπευτική γαστροσκόπηση µε
εναλλακτικές µεθόδους θεραπείας, όπως η
χειρουργική επέµβαση. Μολαταύτα η
νοσηρότητα και η θνητότητα της ενδοσκοπικής
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θεραπείας είναι µικρότερη από αυτή της
χειρουργικής θεραπείας. Για καλοήθεις στενώσεις
του οισοφάγου πρέπει να επιχειρείται ενδοσκοπική
διαστολή. Η αφαίρεση ξένων σωµάτων είναι
ευκολότερη και ασφαλέστερη ενδοσκοπικά, όπως
έχει δείξει και ανασκόπηση από το Νοσοκοµείο
µας. Οι πολύποδες του ανώτερου πεπτικού
σωλήνα µπορούν να αφαιρεθούν συνήθως µε την
ενδοσκόπηση. Προσοχή όµως, µεγάλοι
πολύποδες ή πολύποδες σε περιοχές που είναι
δύσκολο να επισκοπηθούν ενδοσκοπικά,
αφαιρούνται συνήθως χειρουργικά. Για τα
υποβλεννογόνια νεοπλάσµατα (π.χ.
λειοµυώµατα), συνήθως χρειάζεται εγχείρηση.
Οι τεχνικές θεραπευτικής ενδοσκοπικής
αιµόστασης έχουν ελεγχθεί σε τυχαιοποιηµένες
µελέτες, που έχουν δείξει ότι οι τεχνικές αυτές
µειώνουν το ρυθµό της αιµορραγίας, το ποσοστό
υποτροπής της αιµορραγίας, τον αριθµό των
ασθενών που θα χρειαστούν εγχείρηση και τη
συνολική θνητότητα από την αιµορραγία
ανώτερου πεπτικού. Όπως τονίστηκε και
παραπάνω, το όφελος µιας Παθολογικής Κλινικής
από την εφαρµογή της γαστροσκόπησης σε κάθε
αιµορραγία ανώτερου πεπτικού είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό. Οι ασθενείς µε βλάβες χωρίς πρακτικό
κίνδυνο υποτροπής σιτίζονται πιο γρήγορα, δεν
απαιτούν στενή νοσηλευτική φροντίδα και
επιτήρηση, ενώ εξέρχονται και πιο γρήγορα από το
Νοσοκοµείο. Οι ασθενείς µε χειρουργική ένδειξη
διακοµίζονται εγκαίρως στη Χειρουργική Κλινική.
Τέλος, οι ασθενείς που έχουν βλάβες στη
γαστροσκόπηση µε κίνδυνο υποτροπής,
παρακολουθούνται στενότερα από το γιατρό και
το νοσηλευτή, ενώ την κατάλληλη στιγµή η
γαστροσκόπηση επαναλαµβάνεται για να
εκτιµηθεί η πορεία του ασθενούς.
Οι περιπτώσεις µε αιµορραγία κιρσών οισοφάγου
είναι για τη βαρύτητά τους και τη στενή φροντίδα
που απαιτούν. Η θεραπευτική ενδοσκόπηση εντός
λίγων ωρών σταµατά την αιµορραγία σε ένα
σηµαντικό ποσοστό ασθενών, µε µεγαλύτερη
άµεση µείωση της νοσηρότητας και θνητότητας σε
σύγκριση µε ένα επείγον χειρουργείο. Παρόλα
αυτά, διαφορές στη µακροχρόνια θνητότητα και
έκβαση δεν έχουν αναδειχθεί. Η περίδεση κιρσών
οισοφάγου, η σκληροθεραπεία και η εφαρµογή βαδρενεργικών ανταγωνιστών (Inderal),
οκτρεοτίδης ή σωµατοστατίνης χρησιµοποιούνται
στα Ελληνικά Νοσοκοµεία. Η τοποθέτηση
διηπατικών διασφαγιτιδικών αναστοµώσεων (TIPS)
ή η µεταµόσχευση ήπατος εφαρµόζονται
παγκοσµίως στις περιπτώσεις που η ενδοσκοπική
θεραπεία αποτύχει ή σε κιρσούς του θόλου του
στοµάχου.
Κατά συµπέρασµα, η γαστροσκόπηση είναι
ιδιαίτερα σηµαντική µέθοδος για τη διάγνωση και
θεραπεία µεγάλου αριθµού νοσηλευόµενων
ασθενών, µε τελικό όφελος την παροχή καλύτερων
υπηρεσιών υγείας και τη βράχυνση των ηµερών
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νοσηλείας.
Β. Κολοσκόπηση
Η κολοσκόπηση (που καλείται από άλλους µε το
λιγότερο δόκιµο όρο κολονοσκόπηση) µπορεί
να εφαρµοστεί σήµερα σε οποιονδήποτε
ασθενή κρίνεται κατάλληλος για βαριούχο
υποκλυσµό και έχει ένα παραπλήσιο φάσµα
ενδείξεων. Με την αυξανόµενη τα τελευταία
χρόνια εµπειρία των ενδοσκόπων και την
τεχνολογική βελτίωση των ενδοσκοπίων, η
κολοσκόπηση θεωρείται συχνά η πρώτη
εξέταση και προηγείται του βαριούχου
υποκλυσµού. Ο βαριούχος υποκλυσµός
σπάνια βοηθά τον ενδοσκόπο, γιατί τα
ακτινολογικά φιλµ, εκτός από τη σπάνια
περίπτωση ενός πολύ µακριού παχέος εντέρου,
δεν µπορούν να αναδείξουν αν θα είναι εύκολη
ή δύσκολη η είσοδος του κολοσκοπίου στο
συγκεκριµένο ασθενή. Οι περισσότεροι
ασθενείς βρίσκουν το βαριούχο υποκλυσµό πιο
ενοχλητική εµπειρία από την κολοσκόπηση
λόγω της παρατεταµένης εµφύσησης αέρα
που χρειάζεται κατά τη διπλή ακτινολογική
σκιαγράφηση και της µη χρήσης ηρεµιστικώναναλγητικών στο βαριούχο υποκλυσµό σε
αντίθεση µε την κολοσκόπηση.
Οι ενδείξεις για διαγνωστική κολοσκόπηση είναι
οι παρακάτω:
•
Εκτίµηση κάποιου ευρήµατος στο βαριούχο
υποκλυσµό, όπως έλλειµµα πληρώσεως ή
στένωση σε κάποια περιοχή του εντέρου.
•
Επανέλεγχος εντέρου µετά από ιστορικό
πολυπεκτοµής.
•
Έλεγχος εµφανούς ή λανθάνουσας
γαστρεντερικής αιµορραγίας.
•
∆ιερεύνηση ανεξήγητης σιδηροπενικής
αναιµίας.
•
Ιδιοπαθής φλεγµονώδης νόσος των
εντέρων: εκτίµηση βαρύτητας και έκτασης της
νόσου σε οξεία ή χρόνια φάση, και
παρακολούθηση για ανάπτυξη κακοήθειας
µετά περίπου 10 έτη από την έναρξητης νόσου
και έκτοτε ανά διαστήµατα.
•
Παρακολούθηση για καρκίνο παχέος
εντέρου (ασθενείς, συγγενείς πασχόντων).
•
∆ιεγχειρητική εκτίµηση µιας βλάβης µη
εµφανούς κατά το χειρουργείο (π.χ. θέση
πολυπεκτοµής, εντόπιση αιµορραγούντος
σηµείου κλπ.)
Οι παραπάνω ενδείξεις βρίσκουν εφαρµογή σε
µεγάλο αριθµό νοσηλευόµενων ασθενών. Με
την εφαρµογή της κολοσκόπησης,
επιτυγχάνεται η γρήγορη διάγνωση σε πολλές
περιπτώσεις και βραχύνεται η νοσηλεία.
Αναφέρονται ως παράδειγµα η διάγνωση
καρκίνου του παχέος εντέρου σε ασθενή µε
απώλεια αίµατος από το ορθό. Σε αυτή την
περίπτωση, ο ασθενής ολοκληρώνει τη
σταδιοποίηση της νόσου του, κυρίως µε

αξονική τοµογραφία, και διακοµίζεται στη
Χειρουργική Κλινική για αντιµετώπιση εφόσον η
έκταση της νόσου επιτρέπει κάτι τέτοιο. Ως δεύτερο
παράδειγµα αναφέρεται η διάγνωση των
περιπτώσεων εντερορραγίας, στις οποίες η
κολοσκόπηση έχει τον πρώτο ρόλο και βοηθά στη
γρήγορη διακίνηση και αντιµετώπιση του
νοσηλευόµενου ασθενούς.
Εξάλλου, οι ενδείξεις για θεραπευτική
κολοσκόπηση είναι οι παρακάτω:
•
Αφαίρεση πολυπόδων.
•
Αντιµετώπιση σηµείου αιµορραγίας από
βλάβες όπως αγγειοδυσπλασίες,
εξελκώσεις, νεοπλάσµατα, θέση
πολυπεκτοµής, τηλεαγγειεκτασίες από
ακτινοθεραπεία.
•
Παρηγορητική θεραπεία νεοπλασµάτων
που προκαλούν στένωση ή αιµορραγία.
•
∆ιαστολή στενώσεων του εντέρου.
•
Αποσυµπίεση οξέος µη τοξικού µεγάκολου ή
συστροφής σιγµοειδούς.
•
Αφαίρεση ξένων σωµάτων.
•
Σηµάδεµα ορίων νεοπλασµάτων για τη
χειρουργική εκτοµή.
Εδώ θα αναφέρουµε ως παράδειγµα την
αφαίρεση πολυπόδων, µε την οποία
αντιµετωπίζεται µεγάλος αριθµός ασθενών που
διαφορετικά θα απαιτούσαν χειρουργική
επέµβαση και ως εκ τούτου νοσηλεία τουλάχιστον
7 ηµερών. Με την ενδοσκοπική πολυπεκτοµή, είτε
αντιµετωπίζονται ως εξωτερικοί ασθενείς, είτε
χρειάζονται νοσηλεία µιας – δύο ηµερών για τους
µεγάλους και δύσκολους πολύποδες.
Η κολοσκόπηση αντενδείκνυται σε τοξικό
µεγάκολο, οξεία εκκολπωµατίτιδα, υποψία
διάτρησης του εντέρου, πρόσφατο έµφραγµα του
µυοκαρδίου. Η κυριότερη επιπλοκή της
κολοσκόπησης είναι η διάτρηση, που συναντάται
σπάνια, σε 1 ανά 2500 κολοσκοπήσεις. Άλλες
σπάνιες επιπλοκές της κολοσκόπησης είναι η
αιµορραγία (1,5% µετά από πολυπεκτοµή), και
σπανιότατα αρρυθµίες ή καρδιοαναπνευστικά
προβλήµατα. Προσοχή χρειάζεται να αποφεύγεται
η υπερβολική καταστολή του ασθενούς πριν από
την εξέταση. Η θνητότητα από επιπλοκές της
κολοσκόπησης είναι σχεδόν µηδενική, 1 στις 15000
κολοσκοπήσεις.
Το νοσηλευτικό προσωπικό διαδραµατίζει ένα
σηµαντικό ρόλο για την επιτυχία της
κολοσκόπησης των νοσηλευόµενων ασθενών. Η
χορήγηση σωστής προετοιµασίας µε τα
κατάλληλα καθαρτικά διαλύµατα ή τους
υποκλυσµούς, η ψυχολογική υποστήριξη του
ασθενούς και η αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων
κατά την προετοιµασία του εντέρου εξαρτάται από
το νοσηλευτικό προσωπικό. ∆εν είναι λίγες ακόµη
οι περιπτώσεις εκείνες που οι ασθενείς
αποτυγχάνουν να λάβουν την προετοιµασία του
εντέρου στο σπίτι και εισάγονται για το λόγο αυτόν
στο Νοσοκοµείο. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται
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και οι ασθενείς που λαµβάνουν αντιπηκτικά φάρµακα
(Sintrom, Σιντρόµ) και θα υποβληθούν σε θεραπευτική
κολοσκόπηση, π.χ. πολυπεκτοµή. Οι ασθενείς αυτοί,
εφόσον πρέπει να συνεχίσουν απαραίτητα την
αντιπηκτική αγωγή, εισάγονται στο Νοσοκοµείο,
διακόπτονται τα αντιπηκτικά από του στόµατος και
χορηγείται ηπαρίνη ενδοφλεβίως. Η ηπαρίνη
διακόπτεται µόνο λίγες ώρες πριν από την επέµβαση
και χορηγείται αµέσως µόλις εξασφαλιστεί ότι δεν
υπήρξε επιπλοκή αιµορραγίας κατά την επέµβαση.
Με τα παραπάνω, δεν θα θέλαµε να
υποβαθµίσουµε την αξία του Ακτινολογικού
Εργαστηρίου. Ο βαριούχος υποκλυσµός παραµένει
µία σηµαντική εξέταση που βοηθά σηµαντικά στη
διαγνωστική προσπέλαση δύσκολων περιπτώσεων,
όπως για παράδειγµα σε στενώσεις του αυλού ή όταν
η κολοσκόπηση είναι αδύνατη. Σε συνδυασµό µε τη
σιγµοειδοσκόπηση, ο βαριούχος υποκλυσµός διπλής
σκιαγραφικής αντίθεσης έχει υψηλή διαγνωστική
ευαισθησία.
Ολοκληρώνοντας, οι ενδοσκοπήσεις του
ανώτερου και κατώτερου πεπτικού σωλήνα,
διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στα σύγχρονα
νοσοκοµεία, βελτιώνουν την περίθαλψη των
ασθενών και την έκβαση της νοσηλείας, ενώ
καθιστούν και δυνατή τη γρήγορη και αποτελεσµατική
χρήση των πολύτιµων νοσηλευτικών κλινών.
Βιβλιογραφία:
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2. Waye JD, Williams CB. Colonoscopy and Flexible
Sigmoidoscopy. Textbook of Gastroenterology,
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Κυτταροµετρία Ροής
Συµβολή στη ∆ιάγνωση
Ουρολοιµώξεων

Α. Πασχάλη, Α. Μπαρλίγγα, Β. Σανιδά,
Ε. Παναγιωτάκη.
Μικροβιολογικό Τµήµα Γ. Ν. Κέρκυρας.

Περίληψη
Σκοπός: Η εκτίµηση του πλεονεκτήµατος από τη
χρήση της Κυτταροµετρίας Ροής στην έγκαιρη
διάγνωση της Ουρολοίµωξης, διετής εµπειρία του
Εργαστηρίου µας.
Μέθοδος: Μελετήθηκαν 6.720 δείγµατα, ηλικίας
από νεογνά έως και 95 ετών, 2.088 άνδρες, 3.360
γυναίκες, 1.272 παιδιά. Η συλλογή των ούρων έγινε
µε την τεχνική µέσης ούρησης ή µε ουροσυλλέκτη
στα παιδιά. Σε ασθενείς µε ουροκαθετήρα η λήψη
έγινε µε τον ενδεδειγµένο τρόπο συλλογής. Σε κάθε
δείγµα έγινε µικροβιολογική εξέταση (καλλιέργεια και
αντιβιόγραµµα), έλεγχος βιοχηµικών παραµέτρων
µε stick, εξέταση µε κυτταροµετρία ροής και
µικροσκόπηση. Για την εκτίµηση των
αποτελεσµάτων συνυπολογίστηκαν οι κλινικές
πληροφορίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
ασθενή.
Αποτελέσµατα: Από τα 6.700 δείγµατα αποδείχτηκε
διάγνωση ουρολοίµωξης σε 2040 περιπτώσεις
(30,35%). Τα αποτελέσµατα της κυτταροµετρίας
ροής είχαν ευαισθησία 0,95%, ειδικότητα 0,93%,
θετική προγνωστική ικανότητα 0,84% και αρνητική
προγνωστική ικανότητα 0,98%.
Συµπέρασµα: Η εµπειρία µας δείχνει ότι η εκτίµηση
της εξέτασης των ούρων µε κυτταροµετρία
αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµη στη διάγνωση της
ουρολοίµωξης σε όλες τις ηλικίες που µελετήθηκαν
και βοηθά στην άµεση πληροφόρηση του κλινικού
γιατρού για έγκαιρη αντιµετώπιση.
Εισαγωγή: Η ανάλυση των ούρων ήταν πάντα ένα
αναπόσπαστο τµήµα της ∆ιάγνωσης. Ακολουθεί
την πορεία της Ιατρικής Επιστήµης. Από το 16ο
αιώνα µε την ανακάλυψη των πρώτων
µικροσκοπίων, η εξέταση των ούρων πήρε άλλη
αίγλη αφού πλέον ήταν δυνατή η παρατήρηση των
κυτταρικών στοιχείων και των λοιπών σωµατιδίων
που µπορούσαν να βοηθήσουν στη ∆ιάγνωση.
Πρώτες δηµοσιεύσεις για τη µικροσκοπική εξέταση
έγιναν από τον Dr. Thomas Addis το 1925 και από
τότε προστέθηκαν πολλές βοηθητικές µέθοδοι και
νέες τεχνικές για την ενίσχυση της ∆ιάγνωσης.

Αξιοπιστία Εξέτασης: Κατ' αρχήν έγιναν σηµαντικά
βήµατα για νέες απλοποιηµένες τεχνικές από τους
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βιοτεχνολόγους µεγάλων πολυεθνικών οίκων για
την παραγωγή και διάθεση αντιδραστηρίων,
αναλώσιµων υλικών και αυτοαναλυτικών
οργάνων που ενδιέφεραν τους χηµικούς
χαρακτήρες των ούρων. Σκοπός των
προσπαθειών αυτών ήταν αφ' ενός να µειωθεί ο
χρόνος απασχόλησης του προσωπικού του
εργαστηρίου, αφ' ετέρου να µειωθεί το
ανθρώπινο λάθος και να εξασφαλίζεται η
αξιοπιστία του αποτελέσµατος µε συνεχή
ποιοτικό έλεγχο.
Αυτόµατη Ανάλυση: Το µεγάλο βήµα όµως έγινε
τα τελευταία χρόνια µε την αυτόµατη ανάλυση για
την ταυτοποίηση των κυτταρικών στοιχείων των
ούρων. Στην εξέλιξη αυτή της τεχνολογίας
οδήγησαν οι προσπάθειες για βελτίωση της
ακρίβειας των αποτελεσµάτων στη µικροσκοπική
ανάλυση των ούρων. ∆υσκολίες που
παρουσιάζονται κατά τη µικροσκόπηση είναι η
αντικειµενική ταξινόµηση των κυττάρων, η
χαµηλή επαναληψιµότητα της εξέτασης, οι
περιορισµοί στο εύρος της µέτρησης και η
έλλειψη τυποποίησης. Με τον αυτοµατισµό
µειώνονται οι µεταβλητοί παράγοντες και το
ανθρώπινο λάθος σε πολύ µεγάλο ποσοστό και
τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των ούρων,
µέσω τυποποίησης είναι πλέον λίαν αξιόπιστα.
Ουρολοίµωξη: Το ουροποιητικό σύστηµα
ανατοµικά αποτελείται από το άνω τµήµα µε τους
νεφρούς, τις νεφρικές πυέλους, τους ουρητήρες
και το κάτω τµήµα µε την κύστη και την ουρήθρα.
Μικρόβια δεν υπάρχουν στο σύστηµα αυτό
παρά µόνο στην ουρήθρα.
Η ουρήθρα στη γυναίκα είναι µικρή και το
στόµιό της βρίσκεται σε περιοχή πλούσια σε
µικρόβια της γειτονικής γενετικής περιοχής. Τα
µικρόβια αυτά παρασύρονται και πέφτουν στα
ούρα κατά την ούρηση. Πρόκειται για CNS,
Στρεπτόκοκκους µη αιµολυτικούς, διφθεροειδή,
προπιονοβακτηρίδια και γαλακτοβάκιλλους,
επίσης πιθανόν να συνυπάρχουν σαπροφυτικά
µυκοβακτηρίδια και µυκοπλάσµατα(1).
Λοίµωξη στο ουροποιητικό µπορεί να
προκληθεί είτε αιµατογενώς µέσω του αγγειακού
σπειράµατος των νεφρώνων είτε εκ των κάτω
από την ουρήθρα µέχρι και τη µυελώδη ουσία
των νεφρών.
Κατά την αιµατογενή ουρολοίµωξη
αναπτύσσονται εστίες φλεγµονής µε παραγωγή
πύου και αιµορραγία, επίσης,
Κατά την ανιούσα λοίµωξη παρουσιάζεται
πυουρία και αιµατουρία.
Γενική Ούρων:
Η σειρά που ακολουθείται στο κάθε εργαστήριο
είναι:
•
Ταυτοποίηση και σήµανση ούρων
•
Μακροσκοπική εκτίµηση όψης, χρώµατος –

οσµή.
•
Ποσοτική εκτίµηση
•
Ειδικό βάρος
•
Χηµικοί χαρακτήρες (ρΗ, Λεύκωµα, Σάχαρα,
Κετόνες…..)
•
Εξέταση ιζήµατος µε µικροσκόπηση.
Ίζηµα Ούρων:
1. Πυοσφαίρια: Τα πυοσφαίρια είναι λευκά
αιµοσφαίρια και σε φυσιολογικό αριθµό
κυµαίνονται από 1-3 κ.ο.π. πυουρία. Πάνω από
50 κ.ο.π. παρατηρείται σε διάφορες παθήσεις,
κυρίως σε πυελονεφρίτιδα και
σπειραµατονεφρίτιδα µε πυοσφαίρια
διογκωµένα, κατά δεύτερο λόγο δε στις κυστίτιδες
και προστατίτιδες µε µικρά πυοσφαίρια
συµπαγή. Η εκτίµηση της πυουρίας
µικροσκοπικά είναι εµπειρική, απλή, εύκολη αλλά
όχι πολύ αξιόπιστη.
2. Ερυθρά: Τα ερυθρά βρίσκονται φυσιολογικά
σε αριθµό 0-2 κ.ο.π., γρήγορα όµως
καταστρέφονται και δεν τα βλέπουµε στο
µικροσκόπιο. Την αιµατουρία συνήθως
συνοδεύει και λευκωµατουρία.
3. Κύλινδροι: Στην πυελονεφρίτιδα σχηµατίζονται
πυώδεις κύλινδροι. Στην πυουρία συµπλέγµατα
πυοσφαιρίων πάνω σε επιθηλιακά κύτταρα ή
µέσα σε βλένη µπορεί να εκληφθούν ως
κύλινδροι. Στην σπειραµατονεφρίτιδα πιθανόν να
εµφανίζονται αιµορραγικοί κύλινδροι(2).
Κυτταροµετρία Ροής:
Η εταιρία Sysmex είναι η πρώτη και ως τώρα
µοναδική εταιρία που επιχείρησε και πέτυχε να
εφαρµόσει την τεχνική της διπλής χρώσης των
φθοριοκυττάρων και την ροή τους από µία οπή,
όπου συναντούν κάθετα δέσµη laser, το φως
σκεδάζει και έτσι τα κυτταρικά στοιχεία των ούρων
φθορίζουν. Ο διαφορετικός σκεδασµός του
φωτός µαζί µε κατ' όγκον µέτρηση ανιχνεύουν και
αναλύουν τα στοιχεία των ούρων. Το αποτέλεσµα
εµφανίζεται και ως νεφελόγραµµα και ως
ιστόγραµµα.
Σκοπός της εργασίας µας είναι να αναδείξουµε το
πλεονέκτηµα της κυτταροµετρίας στη γενική
ούρων.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν 6720 δείγµατα
ασθενών ηλικίας από νεογνά έως 95 ετών, 2088
ήταν άνδρες, 3360 γυναίκες και 1272 παιδιά. Η
συλλογή των δειγµάτων έγινε µε την τεχνική της
µέσης ούρησης ή µε ουροσυλλέκτη στα παιδιά.
Στους ασθενείς µε ουροκαθετήρα έγινε ο
ενδεδειγµένος τρόπος συλλογής. Σε κάθε δείγµα
έγινε καλλιέργεια και αντιβιόγραµµα, έλεγχος των
χηµικών παραµέτρων, κυτταροµετρία και
µικροσκόπηση του ιζήµατος. Για την εκτίµηση
των αποτελεσµάτων συνεκτηµήθηκαν οι κλινικές
πληροφορίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
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κάθε ασθενή.
Αποτελέσµατα: Από τα 6.700 δείγµατα
αποδείχτηκε διάγνωση ουρολοίµωξης σε 2040
περιπτώσεις (ποσοστό 30,35%). Τα
αποτελέσµατα της κυτταροµετρίας ροής είχαν
ευαισθησία S 0.95 (πίνακας 1), ειδικότητα Sp 0,93
(πίνακας 2), θετική προγνωστική ικανότητα ΠΙ
0,84 (πίνακας 3) και αρνητική προγνωστική
ικανότητα 0,98%

Πίνακας 1:
S=αληθώς θετικά/αληθώς θετικά +ψευδώς
αρνητικάΧ100
Πίνακας 2:
Sp=αληθώς αρνητικά/αληθώς
αρνητικά+ψευδώς θετικάΧ100
Πίνακας 3:
ΠΙ=αληθώς αρνητικά/αληθώς
αρνητικά+ψευδώς αρνητικάΧ100
Συµπεράσµατα: Η εµπειρία µας δείχνει ότι η
εκτίµηση της εξέτασης των έµµορφων στοιχείων
των ούρων µε κυτταροµετρία ροής αποδεικνύεται
ιδιαίτερα χρήσιµή ως αξιόπιστη ενωρίς στη
διάγνωση της ουρολοίµωξης σε όλες τις ηλικίες
που µελετήθηκαν και βοηθά στην άµεση
πληροφόρηση του κλινικού γιατρού για έγκαιρη
αντιµετώπιση.
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•
The Role of Automated Urine Particle Flow
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Lathar BEIER-Republished from “Clinica
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•
Diagnosis of Acute Urinary Tract Infections
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VALVERDE, Luigi PENZO, Patrizia MATURI, Alda
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Αποµονωθέντες
Μικροοργανισµοί
- Ευαισθησία σε ένα έτος
στο Νοσοκοµείο µας

Α. Πασχάλη, Α. Μπαρλίγκα, Β. Σανιδά,
Ε. Παναγιωτάκη
Μικροβιολογικό Τµήµα Γ.Ν.Κέρκυρας
Εισαγωγή:
Η Ιατρική Μικροβιολογία ασχολείται µε τη µελέτη
των µικροοργανισµών που έχουν σχέση µε τη
νόσο. Στο Μικροβιολογικό εργαστήριο εξετάζονται
τα βιολογικά υλικά του ανθρώπου από διάφορες
εστίες πιθανής λοίµωξης για την αποµόνωση των
υπεύθυνων µικροοργανισµών, την ταυτοποίηση
και τυποποίησή τους και το αντιβιόγραµµα βάσει
του οποίου ευρίσκονται οι ευαισθησίες του
µικροοργανισµού έναντι χηµειοθεραπευτικών
ουσιών για την καταπολέµησή του.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια οι λοιµώξεις αντιµετοπίζοντο
κυρίως εµπειρικά. Υπήρχαν συγκεκριµένες επιλογές
και κανόνες βάσει των οποίων ο κλινικός γιατρός,
ανάλογα µε τον εντοπισµό της λοίµωξης
προχωρούσε σε χορήγηση αντιµικροβιακών
φαρµάκων και συνήθως είχε καλό αποτέλεσµα.
Επειδή όµως οι µικροοργανισµοί είναι ζωντανά
κύτταρα και έχουν την ανάγκη επιβίωσης, σιγά-σιγά
άρχισαν να αναπτύσσουν µηχανισµούς µε τους
οποίους κατάφερναν να «ξεπεράσουν» τη δράση
των αντιβιοτικών και να δηµιουργήσουν νέα στελέχη
τους που θα επιβίωναν. Η ανάπτυξη ανθεκτικών
στελεχών έφερε σοβαρά προβλήµατα
αναποτελεσµατικότητας στη θεραπεία των
λοιµώξεων. Έτσι πλέον στις ηµέρες µας είναι
επιβεβληµένο πριν την έναρξη της αντιβίωσης να
προηγείται µικροβιολογική εξέταση στα διάφορα
βιολογικά υλικά, να εξακριβώνεται το αίτιο της
λοίµωξης και να επιλέγεται το κατάλληλο φάρµακο
βάσει του αντιβιογράµµατος, της
φαρµακοκινητικής και φαρµακοδυναµικής της κάθε
χηµειοθεραπευτικής ουσίας.
Επίσης χρήσιµη είναι η καταγραφή από τους
Μικροβιολόγους και ενηµέρωση του λοιπού
ιατρικού κόσµου για τη στατιστική δυναµική και
συµπεριφορά των µικροοργανισµών στη
συγκεκριµένη κοινότητα ή µέσα στο νοσοκοµείο,
ώστε ο κλινικός γιατρός να µπορεί να ξεκινά µε
σωστή επιλογή εµπειρικής θεραπείας µέχρι να
δοθούν τα αποτελέσµατα της µικροβιολογικής
εξέτασης, τα οποία για καθαρά πρακτικούς λόγους
καθυστερούν.
Σκοπός της εργασίας είναι αυτή η καταγραφή και
ανάλυση των αποτελεσµάτων των καλλιεργειών
που έγιναν το τελευταίο έτος στο Μικροβιολογικό
Τµήµα του Γ.Ν.Κέρκυρας και της ευαισθησίας που
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παρουσίασαν οι αποµονωθέντες
µικροοργανισµοί στα συνήθως
χρησιµοποιούµενα αντιβιοτικά.
Υλικό της µελέτης απετέλεσαν τα 7.220
βιολογικά δείγµατα που στάλθηκαν στο
εργαστήριο, εκ των οποίων το 75% (5415)
προήρχοντο από εσωτερικούς ασθενείς του
Νοσοκοµείου και 25% (1805) από ασθενείς των
Εξωτερικών Ιατρείων. Τα είδη των σταλθέντων
δειγµάτων ήταν: 3.760 ουροκαλλιέργειες, 1.276
αιµοκαλλιέργειες, 580 τραυµατικά υλικά και 1604
διάφορες άλλες συλλογές.
Μέθοδος: Τα υλικά καλλιεργήθηκαν µε τις
κλασσικές µεθόδους στα ανάλογα θρεπτικά
υλικά, σύµφωνα µε τις γνώσεις της Επιστήµης
µας. Η ταυτοποίηση των µικροοργανισµών που
αναπτύχθηκαν και το αντιβιόγραµµα έγιναν σε
αυτόµατο σύστηµα ταυτοποίησης (VITEK2 της
BioMerieux). Όπου χρειάστηκε το αποτέλεσµα
επαληθεύτηκε µε µεθόδους αναφοράς, το API
SYSTEM για την ταυτοποίηση και το E-TEST για την
ευαισθησία στα αντιβιοτικά.
Αποτελέσµατα: Από τα 7.220 δείγµατα που
στάλθηκαν θετικά ήταν τα 1661 (ποσοστό 23%).
Τα 1381 αφορούσαν ενήλικες και τα 280 σε
παιδιά.
Στις καλλιέργειες αναπτύχθηκαν GRAM(-)
βακτηρίδια µε επικράτηση των
Εντεροβακτηριακών (1003) και µε υπεροχή του
E.coli σε ποσοστό 65% και έποντο τα Αζυµωτικά
(145) µε υπεροχή της Ψευδοµονάδας σε
ποσοστό 75% και του Ασινετοµπάκτερ µε 29%.
Από τους GRAM(+) κόκκους σε σύνολο 460,
επικρατέστερο είδος ήταν ο S.aureus σε
ποσοστό 42,5%.
Επίσης σε 54 καλλιέργειες αναπτύχθηκαν
Μύκητες, στην πλειονότητα Candida spp.
Οι ανθεκτικότητες των µικροοργανισµών κατά
οµάδα ήταν ανάλογες εκείνων που
καταγράφονται στην Ελληνική
πραγµατικότητα.
Για τα gram(-) βακτηρίδια η Αµπικιλλίνη δεν δρα
στο 35%, η Κοτριµοξαζόλη στο16%, οι
Κεφαλοσπορίνες της 2ης γενιάς στο 25%, ενώ οι
νεότερες κινολόνες έχουν ένα 5% αποτυχία in
vitro.
Στα gram(+) στο Νοµό µας επικρατούν οι MRSA
σε ποσοστό 31%, ενώ ανθεκτικούς στα
γλυκοπεπτίδια Σταφυλοκόκκους (GISA) έχουµε
1%. Τη χρονιά αυτή δεν αποµονώθηκαν VRE
(Βανκοµυκίνη ανθεκτικοί Εντερόκοκκοι).
Ανθεκτικότητες καταγράφηκαν και στα
µυκητογράµµατα για την Candida, κυρίως
στην 5Φλουοκυτοσίνη.
Συζήτηση: Οι ανθεκτικότητες που αναπτύσσουν
οι µικροοργανισµοί ως µηχανισµούς άµυνας

και επιβίωσης είναι απειλή για την παγκόσµια
υγεία. Η «φαρέτρα» των αντιβιοτικών αρχίζει να
γίνεται πολύ φτωχή, σχετικά νέα αντιβιοτικά
χάνουν τη δράση τους σιγά-σιγά, ενώ οι
φαρµακευτικές εταιρίες στρέφουν τις έρευνες
και επενδύσεις τους σε νέους
προσανατολισµούς µε συνέπεια να
παράγονται όλο και λιγότερα νέα
χηµειοθεραπευτικά φάρµακα για την
καταπολέµηση των βακτηρίων. Η
ανθρωπότητα αποκτά όλο και περισσότερο
ευάλωτο πληθυσµό από ανοσοκαταστελµένα
άτοµα που κινδυνεύει η ζωή τους και από
«αθώα» συνήθη µικρόβια, ενώ τα Νοσοκοµεία
κατακλύζονται από ανθεκτικά στελέχη που
εξαπλώνονται πολύ γρήγορα από
απρόσεκτους ιατρικούς και νοσηλευτικούς
χειρισµούς. Οργανισµοί παρακολούθησης του
φαινοµένου της ανθεκτικότητας λειτουργούν
στην Αµερική και στην Ευρώπη και
καταγράφουν τα στατιστικά δεδοµένα, δίνουν
οδηγίες και προσπαθούν να σώσουν την
ανθρωπότητα από την απειλή Πανδηµίας. Στην
Ελλάδα στοιχεία συγκεντρώνονται και
αναλύονται από το WHONET, ένα σύστηµα που
είναι συνδεδεµένο µε το Πανευρωπαϊκό
Σύστηµα ελέγχου και επιτήρησης το EARSS. Τα
γενικότερα στοιχεία για την πατρίδα µας είναι
απογοητευτικά.
Συµπεράσµατα: Οι καταγραφές µας δεν
διαφέρουν πολύ από τις υπόλοιπες
καταγραφές στην Ελλάδα και καταλήγουµε
στην ανάγκη γνώσης της κατάστασης και την
ανάγκη προβληµατισµού για την πορεία που
ακολουθούµε αδιαφορώντας για όσα
συµβαίνουν και για όσα προκαλούµε εµείς για
τις επόµενες γενιές που θα έρθουν.

Βιβλιογραφία:
1. Report from the European Conference
on the role of research in combating
Antibiotic Resistance,2003.Clin.
Microbiol Infect 2004;10:473-497.
2. Antimicrobial-resistant invasive E.coli,
Spain. Emerg Infect Dis 2005, 11:546553.
3. Codida I. The global strategy for
antimicrobial resistance contrainment,
European Antimicrobial Resistance
Surveillance System (EARSS).
Preparatory stages for intergrating
national surveillance of antimicrobial
resistance in the European system.
Viata medicala 2001; May:2.
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Βασιλική Κωστοπούλου,
∆ηµήτριος Κοσκινάς, Ιωάννα Παγιατάκη,
Αικατερίνη Παπαγιάννη,
Αικατερίνη Καίσαρη,
Χρυσόστοµος Μπούκας.
Α' Παθολογική Κλινική Γενικού
Νοσοκοµείου Κέρκυρας

Ραβδοµυόλυση και
Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια
µετα απο Κατάχρηση
Ηρωίνης.
Περίληψη
Η ραβδοµυόλυση είναι µια διαταραχή η οποία
προκαλείται από βλάβη των µυών µε επακόλουθη
απελευθέρωση του περιεχοµένου του µυοκυττάρου
στην κυκλοφορία και η οποία µπορεί να επιπλακεί µε
δυνητικά θανατηφόρα οξεία νεφρική ανεπάρκεια
(ΟΝΑ). Η ραβδοµυόλυση έχει συσχετισθεί µε
διάφορες κλινικές καταστάσεις αλλά την τελευταία
δεκαετία έχουν περιγραφεί αρκετές περιπτώσεις
ραβδοµυόλυσης στα πλαίσια κατάχρησης
ναρκωτικών ουσιών.
Περιγράφεται η περίπτωση ραβδοµυόλυσης και
επακόλουθης ΟΝΑ σχετιζόµενων µε κατάχρηση
ηρωίνης και υπογραµµίζεται η αναγκαιότητα
έγκαιρης διάγνωσης στο τµήµα επειγόντων
περιστατικών (ΤΕΠ) καθώς και επιθετικής
αντιµετώπισης αυτής της ασυνήθιστης επιπλοκής
της κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών.
Περιγραφή Περιστατικού
Άνδρας 44 ετών προσκοµίστηκε στο ΤΕΠ σε κώµα,
µε κόρες οφθαλµών σε µύση. Ο ασθενής ανέκτησε
επίπεδο συνείδησης µετά τη χορήγηση ενδοφλέβιας
ναλοξόνης. Από το ιστορικό του ασθενούς
προέκυπτε χρόνια χρήση ηρωίνης και ηπατίτιδα C.
Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν διάσπαρτοι
µουσικοί ρόγχοι κυρίως στο δεξιό κάτω πνευµονικό
πεδίο. Από τον εργαστηριακό έλεγχο
διαπιστώθηκαν:
Γενική αίµατος: WBC :13,9 k/µl (85,8% NEUT), RBC :
5,21 m/µl
Hgb : 16,7 gr/dl Hct : 51,2% PLT : 158 K/µl
Γεν. ούρων
: +++ αίµα, ερυθρά 2-4 κ.ο.π,
πυοσφαίρια 2-4 κ.ο.π
Βιοχηµικό: Σάκχαρο: 128mg/dl, Ουρία: 81mg/dl,
Κρεατινίνη: 4,2mg/dl, CPK: 18.960 iu/L, CK-MB: 114
U/L, LDH: 1931 iu/l, SGOT: 470 iu/l, SGPT:135 iu/l, γGT: 27 iu/l, τροπονίνη: 0,01mg/dl, Χολερυθρίνη ολ.:
1,3mg/dl, Αµυλάση: 344 iu/l, Κάλιο: 6,4meq/l,
Νάτριο: 137 meq/l, Ασβέστιο: 8,8 meq/l.
Η ακτινογραφία θώρακος ανέδειξε διηθήσεις στο
δεξιό κάτω λοβό ενώ το ΗΚΓ ανέδειξε φλεβοκοµβική
ταχυκαρδία µε συχνότητα 110 σφύξεις/λεπτό.
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Τέθηκε διάγνωση ΟΝΑ στα πλαίσια
ραβδοµυόλυσης και ο ασθενής εισήχθηκε στην
Παθολογική Κλινική όπου υποβλήθηκε σε
επιθετική χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως,
αλκαλοποίηση των ούρων µε διττανθρακικά και
ενδοφλέβια φουροσεµίδη. Ο ασθενής
ανταποκρίθηκε στην παραπάνω αγωγή και δεν
χρειάστηκε συνεδρίες στη µονάδα τεχνητού
νεφρού. Τα εργαστηριακά ευρήµατα σταδιακά
αποκαταστάθηκαν από τη δεύτερη µέρα
νοσηλείας και επανήλθαν στα φυσιολογικά
επίπεδα εντός 4 ηµερών.
Συζήτηση
H κατάχρηση ηρωίνης συχνά σχετίζεται µε
αναπνευστική ανεπάρκεια και κώµα, όµως
έχουν περιγραφεί και άλλες λιγότερο συχνές
επιπλοκές όπως οξύ πνευµονικό οίδηµα,
σπασµοί, µυοκαρδίτιδα, ραβδοµυόλυση,
εγκάρσια µυελοπάθεια [1].
Ραβδοµυόλυση µετά από κατάχρηση
οππιοειδών έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία:
σε µια µελέτη για την επίπτωση της
ραβδοµυόλυσης σε θανάτους που
προκλήθηκαν από κατάχρηση ναρκωτικών, το
33% από 103 παρασκευάσµατα νεφρικού ιστού
βρέθηκε ισχυρά θετικό για την παρουσία
µυοσφαιρίνης στα νεφρικά σωληνάρια [2].
Ο µηχανισµός της ραβδοµυόλυσης σε
τοξικοµανείς φαίνεται να είναι
πολυπαραγοντικός. Τα οππιοειδή µπορούν να
προκαλέσουν άµεση τοξική βλάβη στο
µυοκύτταρο παρεµποδίζοντας τους
µηχανισµούς µεταφοράς ιόντων και
καταστρέφοντας την κυτταρική µεµβράνη.
Εξάλλου, η παρατεταµένη ακινησία και
επακόλουθη σύνθλιψη των µυών µετά από
κατάχρηση ηρωίνης µπορεί να οδηγήσει σε
µυϊκή ισχαιµία και ραβδοµυόλυση. Επιπλέον, οι
χρήστες ηρωίνης συχνά υποσιτίζονται και
αφυδατώνονται µε περαιτέρω κίνδυνο
ραβδοµυόλυσης [3]. Όλα τα παραπάνω θα
µπορούσαν να έχουν συµβάλλει στην
πρόκληση ραβδοµυόλυσης στην περίπτωση
του ασθενούς που περιγράφτηκε.
Η ραβδοµυόλυση µπορεί να οδηγήσει σε ΟΝΑ
λόγω της άµεσης νεφροτοξικότητας της
µυοσφαιρίνης καθώς και λόγω απόφραξης
των νεφρικών σωληναρίων από κυλίνδρους
µυοσφαιρίνης. Η επίπτωση ΟΝΑ αυξάνεται σε
ασθενείς µε υψηλά επίπεδα κρεατίνης κινάσης

(CPK>15.000 u/L) [1], όπως στην περίπτωση του
συγκεκριµένου ασθενούς.

Το περιστατικό αυτό υπογραµµίζει την
αναγκαιότητα έγκαιρης διάγνωσης και άµεσης
αντιµετώπισης της ραβδοµυόλυσης σε ασθενείς
που προσκοµίζονται στα ΤΕΠ λόγω κατάχρησης
ναρκωτικών ουσιών, κυρίως ηρωίνης. Ο
συνδυασµός κλινικής υποψίας, εξέτασης των
ούρων για µυοσφαιρίνη και επιπέδων CPK στο
αίµα θα οδηγήσει στη σωστή διάγνωση.

Βιβλιογραφία:
1. Wan SH, Szeto ML. Rhabdomyolysis and heroin
addiction. HKMJ 1995;1:266-268
2. Welte T, Bohnert M, Pollak S. Prevalence of
rhabdomyolysis in drug deaths. Forensic Sci Int
2004;139:21-25
3. Richards JR. Rhabdomyolysis and drugs of
abuse. J Emerg Med 2000;19:51-56
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Σύνδροµο Lemierre
απο Fusobacterium
Necrophorum
ενδιαφέρουσα περίπτωση

Ε. Φαρµάκης, Μ. Παύλου,
∆. Αρσένης, Χ. Ψαράκης
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Γ.Ν.Κέρκυρας

Λέξεις Κλειδιά: µετακυναγχική σηψαιµία,
νεκροβακίλλωση, θρόµβωση έσω σφαγίτιδας,
σύνδροµο lemierre, fusobacterium necropforum.
Εισαγωγή:
To σύνδροµο Lemierre αναφέρεται πρώτη φορά
από τους Courmont και Cade το 1901 ως
µετακυναγχική σηψαιµία (postanginal sepsis) ή
νεκροβακίλλωση (necrobacilosis) 1 , 1 3 . Κυρίως
περιγράφηκε από τον Lemierre το 1936 µε
ανακοίνωση 20 περιστατικών 2 . Τα κύρια
χαρακτηριστικά είναι:οξεία στοµατοφαρυγγική
λοίµωξη µε δευτεροπαθή σηπτική θροµβοφλεβίτιδα
της έσω σφαγίτιδας, συχνά σηπτικές µεταστατικές
εστίες µε κύρια εντόπιση τον πνεύµονα13.
Κύριος αιτιολογικός µικροβιακός παράγων, είναι το
Fusobacterium necrophorum3,12
και σπανιότερα o Steptococcus,
Peptostreptococcus, Bacteroides, ή
πολυµικροβιακής αιτιολογίας 4 . Πρόκειται για
αναερόβια gram αρνητικά βακτηρίδια, στελέχη της
φυσιολογικής χλωρίδας του στόµατος / φάρυγγα,
µε µια ασυνήθιστη δυνατότητα να προσβάλλουν
προηγουµένως υγιή άτοµα.
Περιγραφή Περίπτωσης:
Άνδρας 26ετών προσέρχεται εκτάκτως στα
εξωτερικά ιατρεία για διερεύνηση εµπύρετου
συνδροµής διάρκειας µιας εβδοµάδας (µέγιστη
θερµοκρασία 38.9-39ο C µετά συνοδού
φαρυγγαλγίας.
Εκ του ατοµικού αναµνηστικού καπνιστής 8 py µε
λοιπό ελεύθερο ιστορικό.
Εκ του ισττορικού παρούσας νόσου, ο ασθενής
παρουσιάζει περίπου από εβδοµάδος
εµπύρετη συνδροµή ( θ: µέχρι 39 οC),
ρίγος εισβολής
γενική συµπτωµατολογία (αδυναµία, καταβολή
δυνάµεων, ανορεξία)
φαρυγγαλγία µε ελαφρά δυσκατοποσία.
∆εν έλαβε οποιαδήποτε αγωγή πέραν των κοινών
αντιπυρετικών. ∆εν αναφέρει τίποτε άλλο ιδιαίτερα
ενδιαφέρον µε εξαίρεση επεισόδιο συµπλοκής µε
λαθροµετανάστες, κατά την διάρκεια του οποίου
υπέστη δήγµα από έναν από αυτούς, χωρίς όµως
την παρουσία εκτεταµένης τουλάχιστον κάκωσης
µαλακών µορίων.
Ο ασθενής στα εξωτερικά ιατρεία προσέρχεται:
Εµπύρετος ( 38 C ) µε εξέρυθρες και υπερτροφικές
αµυγδαλές ,επώδυνους τραχηλικούς και
υπογνάθιους λεµφαδένες δεξιά.
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Κοιλιά ανώδυνη και εύπιεστη, χωρίς ψηλαφητά
υποχόνδρια. Εντερικοί ήχοι Κ. Φ.

ακόµα και σε συνθήκες µηχανικού αερισµού
παρουσιάζει αρχικά δυσχερή οξυγόνωση.

Πνεύµονες: Αναπνευστικό ψιθύρισµα
µειωµένης έντασης,χωρίς άλλους
επιπρόσθετους ήχους πέραν αραιών υγρών
στην αριστερή βάση.
Καρδιακοί τόνοι ΚΦ, απουσία φυσηµάτων.
Αρτηριακή πίεση 120 / 70 mm Hg,
Καρδιακή συχνότητα 110 σφύξεις/λεπτό.
Φυσιολογικός φλεβοκοµβικός ρυθµός
ΗΚΓ χωρίς παθολογικά ευρήµατα.

Γίνεται αξονική κοιλίας-θώρακα - εγκεφάλου µε τα
ακόλουθα ευρήµατα.:
Κοιλία: µικρή αύξηση διαστάσεων ήπατος και
σπληνός .
Αξονική Εγκεφάλου ΚΦ.
Αξονική Θώρακα: απεικονίζονται διάχυτες
παρεγχυµατικές πυκνώσεις οζώδους χαρακτήρα
άµφω καθώς και ατελεκτασίες άµφω.
Εµφανής είναι η Θρόµβωση της έσω σφαγίτιδας
δεξιά.

Εκ των εργαστηριακών ευρηµάτων
παθολογικές τιµές έχουν τα εξής:
Λευκά 13700
ουρία 162 mg /dl
κρεατινίνη 3,6 mg/dl
αιµοπετάλια (80.000) PLT.
Χολερυθρίνη 4.mg/dl
LDH = 643. mg/dl
Σάκχαρο 190. mg/dl
Ο υπόλοιπος εργαστηριακός έλεγχος
φυσιολογικός.
Ακτινογραφία θώρακα
απεικονίζει ασαφοποίηση των
πλευροδιαφραγµατικών γωνιών αµφω
Με την εικόνα αυτή εισάγεται σε παθολογική
κλινική για διερεύνηση.:
Κατά την νοσηλεία του, συνεχίζει εµπύρετος µε
πτώση των αιµοπεταλίων έως 18000. Σταδιακή
αύξηση των τιµών ουρίας και κρεατινίνης,
επιδείνωση του ίκτερου (άµεσου τύπου
χολερυθρίνη).
Αύξηση της λευκοκυττάρωσης έως 15000 µε
παρουσία τοξικής κοκκίωσης ουδετερόφιλων
Υπερηχογράφηµα καρδιάς φυσιολογικό.
Υπερηχογράφηµα κοιλίας αποκαλύπτει µικρή
αύξηση των διαστάσεων ήπατος και σπληνός.
Οσφυονωτιαία παρακέντηση και
εργαστηριακή εξέταση ΕΝΥ χωρίς παθολογικά
ευρήµατα.
Ο ασθενής ουδέποτε παρουσίασε µείωση του
ρυθµού διούρησης, πτώση του αιµατοκρίτη και
διαταραχή των χρόνων πήξης.
Τις βραδινές ώρες της ιδίας ηµέρας
παρουσιάζει βήχα και αιµοπτύσεις. Εκ της
αερίων αίµατος προκύπτει σοβαρή υποξαιµία
που βελτιώνεται αρχικά υπό την χορήγηση
οξυγόνου αλλά τις επόµενες ώρες καθίσταται
ανθεκτική σε υψηλότερα µίγµατα FiO2, ( 0,1)
χωρίς µεταβολική διαταραχή.
Στη συνέχεια την δεύτερη ηµέρα νοσηλείας του
εµφανίζει σοβαρή βραδυκαρδία (<40 σφύξεις
/λεπτό) και αναπνευστικό arrest.
∆ιασωληνώνεται και τίθεται υπό καταστολή σε
µηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Ανακτά
άµεσα αιµοδυναµική σταθερότητα, αλλά

Από τον µικροβιολογικό έλεγχο, αποµονώνεται σε
καλλιέργεια αίµατος gram αρνητικός
µικροοργανισµός και ταυτοποιείται το
Fusobacterium necrophorum µε ευαισθησια σε σε
όλες τις πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες 1ης, 2ης, 3ης
γενεάς, αµινογλυκοσίδες, αζτρεονάµη και
ιµιπενέµη.
Ο ασθενής ετέθη σε αγωγή µε πενικιλίνη 6000000 U
X4, µετρονιδαζόλη 500 mg Χ 3 και ιµιπενεµη 1 gr X3,
για όσο χρονικό διάστηµα παρέµεινε στη ΜΕΘ και
που ακολούθησε στο διάστηµα νοσηλείας του σε
παθολογική κλινική.
Μετά την 5ηµέρα νοσηλείας του, εµφανίζει ύφεση
του πυρετού βελτίωση της οξυγόνωσης και των
εργαστηριακών παράµερων, οπότε και
αποσωληνώνεται.
Συζήτηση:
Το σύνδροµο Lemierre οφείλεται σε αναερόβια
Gram αρνητικά βακτηρίδια του γένους
Fusobacterium που αποτελούν στελέχη της
φυσιολογικής χλωρίδας του στόµατος, µε κλινικό
χαρακτηριστικό την δυνατότητα να προσβάλουν
προηγουµένως υγιή άτοµα. Στις περισσότερες
περιπτώσεις ο στοµατοφάρυγγας είναι η πρώτη
εστία της λοίµωξης.
Μερικές φορές προϋπάρχει πρόσφατη προσβολή
λοιµώδους µονοπυρήνωσης, ενώ το κάπνισµα
έχει ενοχοποιηθεί ως προδιαθεσικός παράγων
πιθανά λόγω της ενίσχυσης των τοξινών των
µικροβίων από τη νικοτίνη και της προδιάθεσης
εµφάνισης λοιµώξεων από αναερόβια στους
καπνιστές5.
Αρχικά παρατηρείται αµυγδαλίτιδα συνοδευόµενη
από µια απλή υπεραιµία µέχρι παρουσία ελκών
στον στοµατοφάρυγγα. Το χρονικό διάστηµα από
την πρώτη εκδήλωση εως της εγκατάστασης του
συνδρόµου είναι συνήθως µια εβδοµάδα4. Έχουν
περιγραφεί περιστατικά όπου τα συµπτώµατα από
το ανώτερο αναπνευστικό µπορεί να έχουν
υποχωρήσει όταν εγκατασταθούν η σηπτική
θροµβοφλεβίτιδα και οι σηπτικές µεταστατικές
εστίες, ακόµα και αν ο ασθενής δεν λάβει
θεραπεία. Το γεγονός αυτό καθιστά δυσχερή τη

ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ LEMIERRE ΑΠΟ FUSOBACTERIUM NECROPHORUM
διάγνωση του συνδρόµου6.
Οι αµυγδαλές και οι περιαµυγδαλικοί ιστοί
αποτελούν την πρωτοπαθή εστία της λοίµωξης
στις περισσότερες περιπτώσεις. Στη συνέχεια,
επεκτείνεται η φλεγµονή παραφαρυγγικούς
ιστούς µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη σηπτικής
θροµβοφλεβίτιδας στην έσω σφαγίτιδα. Τα
τοπικά συµπτώµατα µπορούν να απουσιάζουν
αν η λοίµωξη αφορά στο οπίσθιο τµήµα του
φάρυγγα.. Η βακτηριαιµία επιφέρει την
ανάπτυξη µεταστατικών σηπτικών εστιών που
εντοπίζονται κυρίως στους πνεύµονες. Στην
ακτινογραφία θώρακα εµφανίζονται
αµφοτερόπλευρα διηθήµατα που µπορεί να
επιπλακούν σε εµπύηµα, πνευµονικά
αποστήµατα, πνευµατοκήλες ή
πνευµοθώρακα3.
Η εµφάνιση ηπατοσπληνοµεγαλίας µε
υπερχολερυθριναιµία και αύξηση των ηπατικών
ενζύµων συµβαίνει λόγω ενδοτοξιναιµίας.
Μερικοί ασθενείς εµφανίζουν αποστήµατα
µαλακών µορίων ή δερµατικές βλάβες4ενώ
άλλοι αιµατουρία και αύξηση της κρεατινίνης
Το ιστορικό και η προσεκτική κλινική εξέταση
µπορούν να θέσουν τη διάγνωση. Η CT
τραχήλου µε χορήγηση σκιαγραφικού και το
υπερηχογράφηµα αναδυκνείουν επιτυχώς τη
θρόµβωση της έσω σφαγίτιδας.
Η ακτινογραφία και η CT θώρακα είναι
απαραίτητες για την ανάδειξη των σηπτικών
εστιών στους πνεύµονες, ενώ το
υπερηχογράφηµα κοιλίας ενδείκνυται επί
υποψίας αποστηµάτων στο ήπαρ ή τον
σπλήνα.
Ο αιτιολογικός µικροβιακός παράγων µπορεί
να αποµονωθεί από διάφορα υλικά
( αίµα,
φαρυγγικό επίχρισµα ) αρκεί να ληφθούν υπό
αναερόβιες συνθήκες και πριν από τη λήψη
αντιβιοτικών. Επί ύπαρξης πνευµονικών
διηθηµάτων, το F. necrophorum µπορεί να
αποµονωθεί ακόµη και από υλικά που
ελήφθησαν βρογχοσκοπικά3.
Η διαφορική διάγνωση περιλαµβάνει την
ενδοκαρδίτιδα των, µυκοβακτηριδιακές και
παρασιτικές λοιµώξεις, µυκητιάσεις,
αποστήµατα, κοκκιώµατα, νεοπλάσµατα,
πνευµονικά έµφρακτα και το λέµφωµα.
Η θεραπεία πρέπει να είναι παρατεταµένης
διάρκειας (4-6 εβδοµάδες). Απαιτείται η
ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών που να
καλύπτουν και αναερόβιους
µικροοργανισµούς. Το F. necrophorum είναι
συνήθως ευαίσθητο στην πενικιλλίνη,
ampicillin, amoxicillin και συνήθως ανθεκτικό
στην κλινδαµυκίνη και την ερυθροµυκίνη. Η
έναρξη της θεραπείας πρέπει να γίνεται το
ταχύτερο δυνατόν γιατί η λοίµωξη µπορεί να
εξελιχθεί ταχύτατα ακόµα και σε λίγες ώρες10.
Επί ανεξέλεγκτης σήψης, και επανειληµµένων
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σηπτικών εµβόλων µπορεί να απαιτηθεί
χειρουργικός καθαρισµός του παραφαρυγγικού
χώρου και απολίνωση της έσω σφαγίτιδας.
Σπάνια, µπορεί να συµβεί ακόµη και διάβρωση της
καρωτίδας, µε καταστροφικές συνέπειες.
Στην Ελλάδα υπάρχουν λίγες αναφορές του
συνδρόµου. Η πιο πρόσφατη αναφορά, αφορά
νέο άνδρα µε τυπική εµφάνιση του συνδρόµου.
αλλά µε αιτιολογικό παράγοντα από Pasteurella
multocida11 .
Συµπέρασµα:
ΤοLemierre είναι ένα σοβαρό κλινικό σύνδροµο µε
χαρακτηριστικά την κλινική εικόνα και την καλή
πρόγνωση.
Η διάγνωση βασίζεται στα εξής συµπτώµατα:
Εµπύρετη στοµατοφαρυγγική λοίµωξη
∆ευτεροπαθής θρόµβωση της έσω σφαγίτιδας
Σηπτικές µεταστατικές εστίες κυρίως στον
πνεύµονα.
Το σύνηθες µικροβιακό αίτιο του είναι το F.
necrophorum, ενώ άλλα παθογόνα δεν
αποκλείονται
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Η Εµφάνιση Συγχυτικού
Παραληρήµατος στους
ασθενείς που Χειρουργούνται
για Κάταγµα Ισχίου Οι Πιθανές Αιτίες και οι
Επιπτώσεις του

Στη διετία 2004-2005 χειρουργήθηκαν στην
ορθοπεδική κλινική του νοσοκοµείου Κέρκυρας
184 ηλικιωµένοι ασθενείς γιο κάταγµα ισχίου.
Εξ αυτών 109 (ποσοστό 59,2%), χειρουργήθηκαν
για διατροχαντήριο κάταγµα και 75 (ποσοστό
40,8%) για υποκεφαλικό κάταγµα του ισχίου.
Το ποσοστό των ανδρών στο ήταν 40,2% και των
γυναικών 59,8%.
Όλοι οι ασθενείς µε διατροχαντήριο κάταγµα
υπεβλήθησαν σε ήλωση Richards ή γ-Νail µε µέσο
χρόνο επέµβασης 65 λεπτά και διεγχειρητικά
εδέχθησαν µία (1) µονάδα αίµατος.
Οι ασθενείς µε υποκεφαλικό κάταγµα
υπεβλήθησαν σε ηµιαρθροπλαστική του ισχίου µε
µέσο χειρουργικό χρόνο 50 λεπτά.
Σ' όλους τους ασθενείς χορηγήθηκε περιοχική
αναισθησία. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν προληπτικώς
αντιπηκτική αγωγή µε ηπαρίνη χαµηλού µοριακού
βάρους και αντιβίωση.
Ως αναλγητική αγωγή εχορηγείτο συστηµατικά
το1ο 24ωρο ένα Μ.Σ.Α.Φ. εκτός των περιπτώσεων
που υπήρχαν αντενδείξεις.
Από το σύνολο των χειρουργηθέντων ασθενών 13
ασθενείς ή ποσοστό 7% παρουσίασαν συγχυτικό
παραλήρηµα. Η εκδήλωση του συγχυτικού
παραληρήµατος γίνοταν µε υπερδραστηριότητα,
αϋπνία, τρόµο, ενίοτε σπασµούς και
ψευδαισθήσεις.
Η διάγνωση ετίθετο από τους νευρολόγους του
νοσοκοµείου µας, το ίδιο και η θεραπευτική
αντιµετώπιση. Η θεραπευτική αυτή αντιµετώπιση
συνίστατο σε παραµονή του ασθενούς σε
συγγενικό πρόσωπο και σε φωτεινό περιβάλλον. Σε
καθήλωση του στο κρεβάτι από τους καρπούς και
στην τοποθέτηση πλάγια του κρεβατιού
προστατευτικών πλαισίων, σε περιπτώσεις έντονης
διέγερσης στη χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής
συνιστάµενης σε αλοπεριδόλη και ρισπεριδόνης,
σε δοσολογία εξατοµικευµένη και ανάλογη της
έντασης των συµπτωµάτων των ασθενών. Σκοπός
της θεραπευτικής αυτής αντιµετώπισης, η οποία
είναι εµφανώς κατασταλτική, είναι να εξασφαλίσει
ανάπαυση και ύπνο στον ασθενή, να αποφύγουµε
την εξάντλησή του και να διευκολύνουµε την
νοσηλευτική φροντίδα του.
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Με βάση την κλινικο-εργαστηριακή µελέτη των
ασθενών που παρουσιάζουµε, θεωρήθηκαν ως
παράγοντες κινδύνου εµφάνισης µετεγχειρητικού
συγχυτικού παραληρήµατος τα εξής: η
προϋπάρχουσα άνοια, ή λήψη ψυχοφαρµάκων,
οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές (ιδιαίτερα η
παθολογική τιµή Να του αίµατος), η ουραιµία και
η αναιµία.
'Όλοι οι ασθενείς που εµφάνισαν συγχυτικό
παραλήρηµα είχαν τουλάχιστον έναν από τους
παράγοντες αυτούς. Η συσχέτιση της εµφάνισης
µετεγχειρητικού συγχυτικού παραληρήµατος µε
το είδος της χορηγηθείσης αναισθησίας δεν
δύναται να επιβεβαιωθεί χωρίς όµως και να
αποκλείεται (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
σύγχρονης χορήγησης βενζοδιαζεπινών).
'Όλοι οι ασθενείς που παρουσίασαν συγχυτικό
παραλήρηµα, είχαν µεγαλύτερο χρόνο
νοσηλείας κατά 4-5 ηµέρες καθώς επίσης δύο εξ'
αυτών παρουσίασαν εξάρθρηµα της ηµιαρθροπλαστικής τους.
Συµπέρασµα:
οι ηλικιωµένοι ασθενείς που χειρουργούνται για
κάταγµα στο ισχίο παρουσιάζουν αυξηµένη
πιθανότητα εµφάνισης συγχυτικού
παραληρήµατος, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν οι
επιβαρυντικοί παράγοντες που αναφέρθηκαν
ανωτέρω.
Η πρόβλεψη, η πρόληψη και η έγκαιρη
αντιµετώπιση των πιθανών γενεσιουργών
παραγόντων, θα συνέβαλαν ουσιωδώς στην
ελάττωση, της εµφάνισης του συνδρόµου αυτού,
θα µείωναν τον χρόνο νοσηλείας και θα
συνέβαλαν στην καλύτερη µετεγχειρητική πορεία
των ασθενών αυτής της κατηγορίας.

75
ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Β.∆. ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Τόµος 5 – Τεύχος 1- Απρίλιος 2009
Σελ.: 75 - 76

Παράγοντες Κινδύνου
και Θνησιµότητας για
Ασθενείς που Χειρουργούνται
για Κάταγµα Ισχίου στο
Νοσοκοµείο Κέρκυρας

∆ηµ. Μάνδηλας 1 , Στ. Ζάκκας 1,
Ιωαν. Βιτουλαδίτης 1, Θεοφ. Κάντας 2,
Σπ. Καρδακάρης 1, ∆ιον. Κάντας 1,
1: Ορθοπεδική Κλινική
Νοσοκοµείου Κέρκυρας
2: Ιατρική Σχολή Bari Ιταλίας.

(παρακολούθηση Ενός Έτους)
Το κάταγµα του ισχίου γενικώς Θεωρείται και είναι
κάταγµα των ηλικιωµένων κυρίως και ταυτόχρονα
η µεγάλη απειλή για την ζωή τους.
Η θνησιµότητα του κατάγµατος του ισχίου είναι
αρκούντως µεγάλη είτε χειρουργηθούν είτε όχι.
Η θνησιµότητα των καταγµάτων του ισχίου
καθίσταται ακόµη µεγαλύτερη αν στον καταγµατία
συνυπάρχουν συγκεκριµένες παθολογικές
καταστάσεις.
Στην επίπτωση των παραγόντων αυτών και το είδος
τους εξετάζει η παρούσα εργασία.
Η Μελέτη µας :
Μελετήθηκε η επίπτωση στη θνησιµότητα
συγκεκριµένων παθολογικών καταστάσεων ,
παραγόντων κινδύνου σε εκατό (100) ασθενείς
µεγαλύτερους των 60 ετών, που χειρουργήθηκαν
για κάταγµα του ισχίου, στην ορθοπεδική κλινική
του Νοσοκοµείου Κέρκυρας το έτος 2004.
Ως προϋπάρχοντες του κατάγµατος, παράγοντες
κινδύνου θεωρήθηκαν:
Η γεροντική άνοια, η νόσος του Alzheimer,
η χρόνια ισχαιµία του µυοκαρδίου, το έµφραγµα, η
υπέρταση, η αναπνευστική ανεπάρκεια,
η νεφρική ανεπάρκεια, η κακοήθεια, ο διαβήτης,
η χρόνια κατάκλιση και µετεγχειρητικώς η
αναπνευστική λοίµωξη, η επιµόλυνση του
χειρουργικού τραύµατος και η εν τω βάθει
φλεβοθρόµβωση.
Επίσης ελήφθη υπόψη η αναµονή προς
χειρουργειον καθώς επίσης και η
µετανοσοκοµειακή παραµονή σε οικογενειακό
περιβάλλον ή όχι.
Ταξινοµήσαµε τους εκατό αυτούς ασθενείς σε
τέσσερις οµάδες ανάλογα µε τ αριθµό των
«παραγόντων κινδύνου». Σαράντα (40) από τους
ασθενείς είχαν 0-1 παράγοντες κινδύνου, τριάντα
(30) από τους ασθενείς είχαν 2 παράγοντες
κινδύνου.
Είκοσι πέντε (25) από τους ασθενείς είχαν τρεις
παράγοντες κινδύνου και τέλος πέντε (5)
από
τους ασθενείς είχαν περισσότερους των τριών
παραγόντων κινδύνου.
Παρακολουθήσαµε όλους αυτούς τ0υς ασθενείς
για ένα έτος µετά το χειρουργείο στο οποίο
υπεβλήθησαν.
Από το σύνολο των χειρουργηθέντων, για κάταγµα
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ισχίου ασθενών, και εντός του πρώτου µετά το
χειρουργείο έτους, δέκα ασθενείς (ποσοστό 10%)
απεβίωσαν.
-Από την πρώτη οµάδα απεβίωσαν ένας (1)
ασθενής, από την δεύτερη οµάδα επίσης ένας (1),
από την Τρίτη οµάδα 6 και από την τέταρτη οµάδα
δύο ασθενείς.
-Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνουµε έναν σαφώς
αυξηµένο ρυθµό θνησιµότητας στις οµάδες µε
τουλάχιστον τρεις συνυπάρχοντες παράγοντες
κινδύνου.
Φαίνεται δε εκτενής αναφορά σε εργασία που ήδη
ανακοινώσαµε στο συνέδριο αυτό ότι το φύλλο
(άρρενες ασθενείς), η µεγάλη αναµονή προς
χειρουργείο, η µετανοσοκοµειακή παραµονή σε
ιδρύµατα και οίκους ευγηρίας και σαφώς ο τύπος
του κατάγµατος (διατροχαντήρια), αυξάνουν την
θνησιµότητα των ατόµων που χειρουργούνται για
κάταγµα ισχίου.
Τέλος όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου, η
προεγχειρητική ύπαρξη άνοιας ή νόσου του
Alzheimer, αναπνευστική ανεπάρκεια καθώς και η
µετεγχιρητική πνευµονική λοίµωξη και η επιµόλυνση
του χειρουργικού τραύµατος, βρέθηκε ότι
επηρεάζουν δυσµενέστερα το προσδόκιµο
επιβίωσης και γενικότερα την πορεία των ασθενών
που χειρουργούνται για κάταγµα ισχίου.
Συµπέρασµα :
Το κάταγµα του ισχίου γενικά συνιστά απειλή για την
ζωή του καταγµατία. Η απειλή αυτή καθίσταται
µεγαλύτερη σε ηλικιωµένους άνδρες, µε
διατροχαντήριο κάταγµα, οι οποίοι
µετανοσοκοµειακά παρέµειναν, µακριά από το
οικογενειακό τους περιβάλλον, και φυσικά σε
αυτούς που συνυπήρχαν τρεις και πλέον
παράγοντες κινδύνου.
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Η Θνησιµότητα των Ασθενών
µε Κάταγµα του Ισχίου στον
Νοµό Κέρκυρας
(πενταετής Παρακολούθηση)

Στ. Ζάκκας 1 , ∆ηµ. Μάνδηλας 1,
Θεοφ. Κάντας 2, Ιωαν. Βιτουλαδίτης 1,
Σπ. Καρδακάρης1, ∆ιον. Κάντας1.
1. Ορθοπεδική Κλινική
Νοσοκοµείου Κέρκυρας
2. Ιατρική Σχολή Bari Ιταλίας

Περίληψη:
Στην Παρούσα εργασία µελετάται ο ρυθµός
θνησιµότητας των ασθενών µε κάταγµα του ισχίου
σε παρακολούθηση (5) πέντε ετών και η επίδραση
του είδους του κατάγµατος στο ρυθµό αυτό της
θνησιµότητας.
Η µελέτη αφορά 194 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν
στην Ορθοπεδική κλινική του νοσοκοµείου
Κέρκυρας τα έτη 2000- 2001.
-Από το σύνολο των ασθενών αυτών, 78 ήταν
άνδρες και 116 γυναίκες.
-Εκατόν οκτώ (108) κατάγµατα (55,7%) ήταν
διατροχαντήρια και 86 (44,3%) ήταν υποκεφαλικά.
Μέσος όρος ηλικίας ήταν για τα υποκεφαλικά
κατάγµατα 77 έτη και για τα διατροχαντήρια 79 έτη.
-Από τους 194 ασθενείς µε κάταγµα στο ισχίου
χειρουργήθηκαν οι 186 (96%).
Στα διατροχαντήρια γίνονταν ήλωση Richards και
στα υποκεφαλικά ηµιαρθροπλαστική διπλής
κίνησης.
Ο ρυθµός θνησιµότητας για το πρώτο
µετεγχειρητικό έτος επί του συνόλου των
χειρουργηθέντων ήταν για τα διατροχαντήρια
κατάγµατα 12,6%, για τα υποκεφαλικά 6%.
Εισαγωγή:
Τα κατάγµατα του ισχίου εξακολουθούν να
αποτελούν ένα πολύ
µεγάλο πρόβληµα για την δηµόσια υγεία..
Θεωρούνται δε και είναι κατάγµατα των
ηλικιωµένων ατόµων. Ο αριθµός των καταγµάτων
του ισχίου αυξάνεται κάθε χρόνο λόγω της αύξησης
του ηλικιωµένου πληθυσµού.
-Η συχνότητα των καταγµάτων του ισχίου
διπλασιάζεται για κάθε δεκαετία άνω των 60 ετών. Σε
άτοµα άνω των 90 ετών, το 1/3 των γυναικών και το
1/6 των ανδρών Θα υποστούν κατάγµατα του
ισχίου.
-Η συχνότητα στις γυναίκες είναι δύο έως τρεις
φορές µεγαλύτερη αυτής των ανδρών. Μεταξύ δε
των γυναικών, το κάταγµα του ισχίου είναι
συχνότερο σε αυτές που έχουν µικρότερη σωµατική
φυσική δραστηριότητα κατά την ενήλικη ζωή τους
έναντι αυτών µε µεγαλύτερη δραστηριότητα.
Μεγαλύτερη επίσης πιθανότητα να υποστούν
κάταγµα του ισχίου έχουν οι κάτοικοι των πόλεων
έναντι αυτών της υπαίθρου, τα άτοµα που έχουν
υποστεί ήδη κάταγµα του ισχίου, οι χρήστες
ψυχοτρόπων φαρµάκων και οι πάσχοντες από
γεροντική άνοια.
Ενενήντα στα εκατό κατάγµατα του ισχίου
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οφείλονται σε απλή πτώση Η συχνότητα της
πτώσης αυξάνεται σηµαντικά µε την ηλικία.
Σαράντα έξη στους εκατό ασθενείς που
χειρουργήθηκαν για διατροχαντήριο κάταγµα
είχαν αποβιώσει στην πενταετία, ενώ το ποσοστό
αυτό στα χειρουργηθέντα µε υποκεφαλικό
κάταγµα ήταν 32%.
-Από την µελέτη προκύπτει επίσης ότι ο ρυθµός
θνησιµότητας είναι µεγαλύτερος στους άνδρες
από ότι στις γυναίκες, καθώς επίσης ο βαθµός
εξάρτησης από άλλο άτοµο ή ειδικό βοήθηµα
είναι σηµαντικά υψηλότερος σε ασθενείς µε
διατροχαντήριο κάταγµα έναντι αυτών µε
υποκεφαλικό κάταγµα του ισχίου.
Νοσηρές καταστάσεις που προδιαθέτουν σε
πτώση είναι η καρδιακή αρρυθµία, οι επιληπτικές
κρίσεις, η
αγγειοεγκεφαλική ανεπάρκεια, οι
διαταραχές της όρασης και ισορροπίας, καθώς
και η ελάττωση µυϊκής ισχύος.
Εβδοµήντα πέντε τοις εκατό των καταγµάτων του
ισχίου συµβαίνουν κατόπιν πτώσης µέσα στο
σπίτι.
Ως εκ τούτου οι παράγοντες κινδύνου για πτώση
στο άµεσο περιβάλλον των ηλικιωµένων πρέπει
να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη για την
πρόληψη του κατάγµατος του ισχίου.
Όσον αφορά τέλος την οστεοπόρωση που
υπάρχει στις µεγάλες ηλικίες, δεν Θα πρέπει να
Θεωρείται ως η κύρια αιτία του κατάγµατος του
ισχίου αλλά ως ένας από τους συνεργούντες
παράγοντες που σε συνδυασµό µε άλλους
(παράγοντες) οδηγεί βασικά στην πτώση και στο
κάταγµα του ισχίου.
Υπάρχουν πολλές µελέτες που αφορούν στην
Θνησιµότητα των ηλικιωµένων ατόµων που
υπέστησαν γενικώς κάταγµα του ισχίου.
Από τις µελέτες αυτές προκύπτει ότι η
θνησιµότητα είναι µεγαλύτερη στους µη
χειρουργηθέντες
έναντι τ
ω
ν
χειρουργηθέντων, καθώς και ο ρυθµός
θνησιµότητας στους χειρουργηθέντες είναι
σαφώς µεγαλύτερος στο πρώτο µετεγχειρητικό
έτος.
Οµοφωνία επίσης υπάρχει στην επίδραση
συνεπαρχόντων
παθολογικών
καταστάσεων στον ρυθµό θνησιµότητας.
∆εν υπάρχει οµοφωνία για το αν ο τύπος του
κατάγµατος του ισχίου συντελεί ή όχι στην
αύξηση της Θνησιµότητας.
Η ∆ική µας Μελέτη
Μελετήσαµε τους 'Έλληνες ασθενείς που
νοσηλεύτηκαν για κάταγµα του ισχίου στην
Ορθοπεδική κλινική του Νοσοκοµείου Κέρκυρας
τα έτη 2000 και 2001.
Στην διετία αυτή είχαµε συνολικά 194 ασθενείς µε
κάταγµα του ισχίου και ηλικία µεγαλύτερη των 60
ετών.
-Από τους 194 αυτούς ασθενείς, οι 116 (59,7%)
ήταν γυναίκες και 78 (40,3%) άνδρες.

∆ιατροχαντήριο κάταγµα είχαν οι 108 (55,7%),
από αυτούς άνδρες 48 (44,5%) και γυναίκες 60
(55,5%).
Υποκεφαλικό κάταγµα είχαν οι 86 (44,3 %), άνδρες
30 (34,8%) και γυναίκες 56 (65,2%). ο µέσος όρος
ήταν για τα διατροχαντήρια κατάγµατα 79 έτη και
για τα υποκεφαλικά 77 έτη.
Από τους 194 αυτούς ασθενείς µε κάταγµα του
ισχίου χειρουργήθηκαν οι 186 (96%). άνδρες 74
και γυναίκες 112, ∆ιατροχαντήρια 101 (54,3%),
άνδρες 45 και γυναίκες 56, και υποκεφαλικά 85
(45,7%), άνδρες 30 και γυναίκες 55.
Στα διατροχαντήρια κατάγµατα γινόταν ήλωση
Richard ή γ-Nail και στα
υποκεφαλικά κατάγµατα ηµιαρθροπλαστική
διπλής κίνησης.
'Όλοι οι χειρουργηµένοι ελάµβαναν
προφυλακτικός αντιβίωση για πέντε ηµέρες και
αντιπηκτική αγωγή µε ηπαρίνη χαµηλού
µοριακού βάρους για 20 ηµέρες. Μέσος χρόνος
αναµονής προς χειρουργείο ήταν τρεις ηµέρες.
-Η κινητοποίηση γινόταν την δεύτερη
µετεγχειρητική ηµέρα για όλους τους
χειρουργηµένους ασθενείς.
-Η µετεγχειρητική παραµονή στο νοσοκοµείο
ήταν κατά µέσο όρο πέντε ηµέρες για τα
υποκεφαλικά κατάγµατα και επτά για τα
διατροχατήρια.
-Η παρακολούθηση των ασθενών αυτών µετά
την έξοδο τους από το νοσοκοµείο γινόταν στις
15 ηµέρες, 2 µήνες, 4 µήνες, 6 µήνες, από την
έξοδο τους και ακολούθως ανά εξάµηνο.
Ο ρυθµός θνησιµότητας επί του συνόλου των
ασθενών αυτών ήταν για µεν τα διατροχαντήρια
κατάγµατα στο πρώτο µετεγχειρητικό έτος 12,6%
και για τα δε υποκεφαλικα κατάγµατα 6%.
Σαράντα έξη στους εκατό ασθενείς που
χειρουργήθηκαν για διατροχαντήριο κάταγµα
είχαν αποβιώσει στη πενταετία ενώ το ποσοστό
αυτό στα χειρουργηθέντα υποκεφαλικά
κατάγµατα ήταν 32%.
Από την µελέτη αυτή προκύπτει επίσης ότι δεν
υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στον
ρυθµό θνησιµότητας µεταξύ διατροχαντηρίων
και υποκεφαλικών καταγµάτων στην 7η δεκαετία
της ζωής, σε αντίθεση µε την 8η και την 9η, ότι ο
ρυθµός θνησιµότητας των ασθενών µε κάταγµα
του ισχίου γενικώς είναι ελαφρώς µεγαλύτερος
στους άνδρες έναντι των γυναικών και τέλος ότι ο
βαθµός εξάρτησης των ασθενών µε
διατροχαντήριο κάταγµα είναι σηµαντικά
µεγαλύτερος (84%) έναντι αυτών µε υποκεφαλικό
κάταγµα του ισχίου (48%).
Συµπέρασµα:
Το κάταγµα του ισχίου γενικά µειώνει το
προσδόκιµο επιβίωσης και αυξάνει το βαθµό
εξάρτησης των ατόµων που το υφίστανται. Τα δε
διατροχαντήρια κατάγµατα του ισχίου έχουν
σαφέστατα χειρότερη πρόγνωση έναντι των
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υποκεφαλικών καταγµάτων του ισχίου στα
άτοµα µεγάλης ηλικίας.
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Sudden Sensorineural
Hearing Loss – Causes
– a Two Years Study –
Treatment Results
Sensorineural Hearing Loss may be either sensory
(affecting the sense organ of hearing in the
cochlea) or neural (affecting the nervous
pathways which connect the cochlea to the
hearing centers in the brain). Generally,
sensorineural hearing loss is described as sudden
if you notice a drop in your hearing
instantaneously or over a short period not
exceeding three days. You may notice a
popping sound when it happens, or you may
detect it when you first wake up or try to use the
impaired ear. Sudden Sensorineural Hearing Loss
(SSHL) is a medical emergency and you will need
to contact your doctor immediately. People with
Sudden Sensorineural Hearing Loss often describe
themselves as 'deafened'. They may also say
they have an 'acquired hearing loss'. If you lose
your hearing after learning to speak, you are said
to have 'post-lingual hearing loss'. It is usually
unilateral but it can be bilateral in about 4-17% (
20% in our cases). The loss of hearing may be
permanent , or the hearing may spontaneously
return to normal or near normal.
What causes sudden sensorineural hearing loss?
Sudden Sensorineural Hearing Loss with no known
cause: Most of the time the cause is unknown – it is
only possible to establish a firm cause of Sudden
Sensorineural Hearing Loss in about 15% of cases.
The remaining 85% are referred to as idiopathic
(with no known cause). In the majority of these
idiopathic cases, the hearing is affected only one
ear (unilateral) and will improve spontaneously. It
can be tempting, therefore, to adopt a 'wait-andsee' policy, but you should be seen by a specialist
as soon as possible if you experience SSHL,
because it is important to establish a diagnosis
since treatment may be needed if a specific cause
is found. In an attempt to find a reason for these
idiopathic cases of hearing loss, two main theories
have been advanced. The first theory is that it may
be of viral origin, as some viruses are known to
damage the hearing, and a viral infection seems to
precede the hearing loss in some cases. The
second theory is that it may be due to some
vascular defect (relating to blood vessels). There is
no conclusive proof to support either view.
Infections : Meningitis is one of the commonest
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causes of severe or profound acquired
deafness in infants and children. Hearing loss
due to meningitis usually affects both ears
(bilateral). Anybody who has suffered from
meningitis, especially a child, should have their
hearing tested as soon as possible after
recovery. Measles and mumps are also
associated with SSHL. In measles, the loss is
usually moderate to profound and bilateral,
whereas in mumps it usually affects only one
ear. The herpes zoster virus may on rather rare
occasions produce a SSHL accompanied by
weakness of the facial muscles and vertigo.
This so-called Ramsay Hunt syndrome may
affect adults who have been close to children
with chicken pox, which is caused by the same
virus. Some infections are confined to the ear
itself. Labyrinthitis is an inflammation of the inner
ear, caused by bacterial or viral infection,
which can make you feel dizzy, give you tinnitus
(ringing in the ears), and can lead to
sensorineural hearing loss, but usually only in
one ear. Bacterial labyrinthitis often results in
permanent hearing loss.
Head injuries :
Head injuries, especially those associated with
a fractured skull, may produce profound and
often permanent hearing loss. Even where
there is no fracture, sensorineural hearing loss
may occur, caused by damage to the central
nervous system or the inner ear itself.
Noise :
Noise induced hearing loss (NIHL) is usually
gradual in onset and can be prevented by
wearing appropriate ear protection. However,
sudden hearing loss may occur from exposure
to excessively loud noises, for example from
blast injuries (from a nearby explosion) or from
firearms and fireworks, especially in enclosed
spaces. This sudden hearing loss can range
from total deafness in one or both ears to a
relatively minor high-frequency loss. In these
latter cases, the hearing may recover
spontaneously in time.
Ear surgery:
Sensorineural hearing loss may occur after any
surgical procedure on the ear, and the degree
of risk depends on many factors. These include
the nature of the procedure, the underlying
disease and the skill of the surgeon. The hearing
loss may occur immediately, in the few days
following the operation, or even many years
later. It is important to balance the potential
benefits of surgery against the risks to hearing,

and these issues should be discussed with the
specialist.
Barotrauma:
Barotrauma may occur when the ear is exposed
to sudden pressure changes, as in flying or diving.
Most commonly, the middle ear is affected,
causing a conductive hearing loss. It is rarer for
the inner ear to be involved, but sensorineural
hearing loss can occur if the membrane of the
round window ruptures, causing a leakage of
perilymph.
Immunological disorders:
Disorders affecting the immune system may have
a role in causing Sudden Sensorineural Hearing
Loss but the link is, at best, uncertain. There is a
certain amount of debate over the diagnosis of
the condition known as Autoimmune Inner Ear
Disease (AIED), its relationship with SSHL, and
potential treatments, but it probably accounts for
less than one per cent of all cases of hearing loss.
Sudden deafness has been known to occur in
established autoimmune diseases such as
rheumatoid arthritis and diabetes. However,
there is no evidence that rheumatoid arthritis or
diabetes cause sudden deafness; they are
common conditions and it is likely that some
people who have them also happen to develop
idiopathic SSHL.
Ototoxicity:
SSHL is sometimes attributed to ototoxic drugs
(drugs that may damage the inner ear) and rare
cases have been reported following the use of
gentamicin. However, the deafness related to
ototoxicity is more often gradual than sudden,
and is often preceded by tinnitus. Drugs that are
known to cause permanent hearing loss are
usually given only when no other alternative exists
for treating a lifethreatening disease. If your
doctor prescribes ototoxic drugs, you should
discuss with them how this might affect your
hearing.
Ménière's Disease:
Ménière's Disease affects about one in every two
thousand adults in the UK population. It is a lateonset disease usually starting between the ages of
30-50 years. Ménière's Disease is characterized by
severe attacks of vertigo combined with
fluctuating deafness, tinnitus and a feeling of
pressure in the affected ear. Attacks often start
without warning and can lead to loss of
confidence, anxiety and sometimes depression.
Other causes:
Less common causes of SSHL include an acoustic
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neuroma, which is a benign tumour. The
hearing loss associated with acoustic neuroma
is usually gradual and often unnoticed, but
may be sudden in as many as 10% of cases.
Even rarer is the neurological condition of
multiple sclerosis, in which 'plaques' of the
disease may affect parts of the brainstem
associated with hearing. The diagnosis of this
condition is made by ABR and a magnetic
resonance imaging (MRI) scan, and fortunately
the hearing often recovers spontaneously.
Objective of this study is to report 16 cases with
SHL.We take consideration of 5 parameters:
1. The initial size of hearing loss,
2. The beginning of treatment after first time of
SHL appearance.
3. Patients age,
4. Audiogram type
5. Accompaniment of dizziness or / and
tinnitus.
For our study we accept the Wilson definition
that << SHL is definited by HL 30db at least, in 3
continuously frequencies, that is being onset in
interval less than 3 days >>.
Material – Method :
Sixteen patients studied (men 8, woman 8, age
between 31 and 85) at our clinic in 2003 - 2004
with HL onset less than 10 days. Full personal
health record, clinical examination,
audiographic and laboratory control as well as
petrosal CT, where there was indication, are
our standard methods to estimate such cases.
The following therapeutic scheme was given to
all patients:
1. Bollus 1 solu – Medrol 500 mg I.V. at patient's
admission.
2. 5 amp Loftyl in N/S 0, 9% 1000 cc for 6-8 h per
day.
3. I.V. presolon (prednisolone) 25mg x 3 / per
day.
4. Tabl Neurobion x 3
Also, other measurements , such as salt
constriction, control of diseases (diabetes
mellitus, immunodeficiencies, etc.) were taken
in specific cases.
According to ALFORD we have three types of
SHL : medium HL ( 30-55db ) , severe HL (55-80db
) , very severe or deafness ( > 80db).
As for the start of treatment we give the
following score : 0 : immediate therapy after
HL , 3 : 3-5 days after hearing Loss , 4 : 5-10 day
after hearing Loss , 5 : > 10 day after hearing
Loss .
Audiogram estimation of the other ear was
done at first (day of admission) and 10nth day.
Lab test include hTSH II , T3 , free – T4 , CRP, RA
test , blood glucose , IgM and IgG for CMV and

toxoplasmosis , ANA , etc.
At patient's clinical examination and recording
we ask about possible dizziness, tinnitus, possible
virus illness of upper respiratory system, drugs
reception, other diseases, SHL at previous time,
etc.
Results :
Ratio men to women: 1/1. Dizziness or vertigo was
considering 5 patients at the admission time.
Treatment initialization was immediately for 9
patients, between 3rd & 5th day for 4 and
between 5th and 10th day for 3 patients. Previous
virus infection was presented in 4 cases. Average
of hearing loss was 56 db (1rst acoologic
estimation). The 10 days absolute improvement (
gain ) in db (3rd acoumetric estimation) was 33 as
an average for those 16 cases and 75 % in our
group had hypacousia improvement more or
equal to 30 %.
Discussion:
Having reviewed all the possible causes of SSHL,
here are all treatments that can be used,
depending on the initial diagnosis. We are also
focusing on what research is being done into
sudden sensorineural hearing loss and new
methods that have been developed at this time,
focusing on early diagnosis.
Sudden Sensorineural Hearing Loss where the
cause is unknown
Although hearing returns to normal or near-normal
in about 70% of these cases, 'failure to investigate
patients will inevitably lead to a missed diagnosis
and a missed opportunity for treatment. Hence, in
all such cases, urgent investigation is required.
Where cases of SSHL may be due to a virus or
vascular disorder, a wide range of treatments
have been recommended, but none have had
convincingly beneficial results. However, some
viral infections respond to anti-viral agents like
acyclovir, and in the Ramsay Hunt syndrome
short-term treatment with steroids and acyclovir is
justified if started early enough, as it may lead to a
reversal of the hearing loss to near normal
thresholds. There is no evidence of cardiovascular
disease in the majority of patients suffering from
SSHL , but there are certain 'vascular' conditions
which may occasionally cause sudden deafness.
These include reduced blood flow in the cochlea
and disorders of coagulation (clotting) of the
blood. Research is being carried out on the
potential value of carbogen inhalation in such
cases, carbogen being a mixture of 95% oxygen
and 5% carbon dioxide. So far no value has been
proven.
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Sudden Sensorineural Hearing Loss with a
known cause
In many cases of Sudden Sensorineural Hearing
Loss, there is no effective treatment for the
hearing loss itself, but further loss may be
reduced and occasionally the hearing may
even be restored by preventive measures. For
example, the adverse effects of ototoxic drugs
may be halted and to some extent reversed if
the patient stops taking that particular drug (in
consultation with a medical advisor) and
replaces it with a different agent. Similarly, the
risk of noise-induced hearing loss can be
greatly reduced by appropriate ear
defenders, and the use of helmets
undoubtedly reduces the risk of deafness in
skull fractures due to head injuries. Finally, timely
surgery for the 'dangerous' type of middle ear
infection will prevent what is called suppurative
labyrinthitis, which occurs if the infection
spreads to the inner ear. When a perilymph leak
(a leak of one of the inner ear fluids) is
suspected, bedrest is advised for up to five
days. If there is no improvement in the hearing
after that period, surgical exploration of the ear
is needed, with repair of the leak when possible.
In cases of Ménière's Disease, most forms of
medical treatment are aimed at controlling the
crippling attacks of vertigo, while preserving
the hearing if at all possible. In severe cases, if
attacks persist despite medication, a
Consultant may advise surgery. A number of
different operations have been devised, some
to reduce pressure in the inner ear, others to
diminish or abolish the abnormal impulses
passing from ear to brain.
WHAT RESEARCH IS BEING DONE INTO SUDDEN
SENSORINEURAL HEARING LOSS? Much of the
recent research on Sudden Sensorineural
Hearing Loss has been targeted, not
surprisingly, on those idiopathic cases in which
no firm cause can be established.
Steroids and anti-viral agents:
As mentioned above, the anti-viral agent
acyclovir is occasionally used to treat SSHL, on
the assumption that some cases may have a
viral origin.
However, researchers are still
investigating how effective acyclovir is as a
treatment for hearing loss.
Reducing clotting in the artery supplying the
cochlea: It is still unclear whether vascular
factors play a part in Sudden Sensorineural
Hearing Loss, but on the assumption that they
have a role, many attempts have been made
to reduce the risk of clotting in the very small
artery supplying the cochlea. A study in

Germany on patients with SSHL found that some of
them had excesses in the blood of fibrinogen
(which is involved in the process of clotting) and of
the 'dangerous' type of cholesterol.
The
researchers then tried to find out whether partially
removing these harmful substances – an
established procedure in patients suffering from
coronary artery disease – could produce better
results than standard treatments of SSHL. The
results showed small, but not significant,
improvements, but the author concluded that this
procedure could reasonably be used as an
alternative to conventional therapy.
Establishing an immune disorder connection:
Many authorities include immune disorders in their
lists of causes of SSHL, although the hearing loss
caused by autoimmune inner ear disease (AIED) is
more commonly gradual than sudden.
Researchers are working on developing a test
which could determine whether an immune
disorder has led to SSHL.
Technology:
In addition to research into the causes of Sudden
Sensorineural Hearing Loss, there is a lot of work
going on to improve hearing aids and cochlear
implants. Research on hearing aids includes the
development of digital technology, improving
evaluation and fitting procedures and the
development of more effective sound processing
technologies to improve the perception of music
and the human voice. Research into improving
cochlear implants is advancing all the time. Areas
of research include improving the quality of
sound, improving tuning procedures,
investigating the advantages of bilateral implants
(implants in both ears) and techniques which can
provide high-frequency hearing via an implant
whilst allowing conventional amplification (e.g.
via a hearing aid) to provide low frequency
hearing.
Ménière's Disease:
Researchers funded by Deafness Research UK are
currently conducting a major project to improve
understanding of the causes of Ménière's Disease.
Many cases of Ménière's are sporadic but in 7%
other family members are similarly affected. This,
together with the predominantly
Caucasian/Eurasian distribution, is strong
evidence of a genetic predisposition. Preliminary
genetic studies have pinpointed one area of the
human genome which could be involved.
Deafness Research UK has funded the initial
molecular genetic study of this site. In due course
other candidate genes will be examined. The
identification of the Ménière's disease gene(s)

84

ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

made possible by this funding will lead to a
boost to the hypotheses as to the cellular
pathways involved in the underlying cause.
This should in turn help to direct the search for
new therapeutic and even preventative
strategies, though in the long-term. Identifying
the gene(s) predisposing to Ménière's disease
will bring two immediate clinical benefits; it will
speed up early diagnosis, which can
sometimes be difficult, and it will provide a
predictive test for relatives or descendants of
affected patients, especially in familial cases.
Recently, new studies about Ménière's Disease
reveal the usefulness of low frequency masking
in early diagnosis. Specifically, this may lead to
new instruments development that will further
burst possibilities of early diagnosis in extended
new fields.
Conclusions:
1. 40% of patients have usually mild or
transient vertigo with nausea and
vomiting or only dizziness.
2. A u d i o m e t r y s h o w s a u n i l a t e r a l
sensorineural deafness in 80
%.Computed tomography of the
temporal bone is indicated to avoid
overlooking mastoiditis, primary
cholesteatoma, acoustic neuroma
and spondylosis deformans. Blood
studies of value should include a
complete blood count and serologic
test for syphilis.
3. As for the day of treatment initiation, we
see definite advantage in
improvement when we start treatment
under 3rd day (90 – 95% , t =5.592 , df=15
, p<0,01).Something that also lead to
this
conclusion is that second
estimation ( 3-5 day ) interpret 95,2% of
definitive therapeutic results . When we
start therapy later, improvement
becomes in more slowly rates and
deadlock is more usual.
4. Adding of Valtrex in therapeutic
scheme within 2004 doesn't bring any
positive results ( 2003 mean : 15.250 , sd :
± 20.188 , 2004 mean : 37.500 , sd : ±
18.097 , t = - 2.213 , df = 14 , p = 0.044 ).
5. Reliant on international bibliography,
improvement of SHL without treatment
ranges between 33 and 56%. Our
improvement ratio is near piracetam's
using as indicated from other studies.
6. It seems also that 2nd estimation results
are critical (important predictive value)
for definite total improvement (Pearson
correlation = 0.976 , p< 0.01). That also

indicates the value of early treatment.
7. Significant residual hearing loss concerns
men-left ear ( Pearson x2 = 14.186 , df =1 ,
p<0.01)

Summary :
SHL is a serious medical situation , which may lead
to major permanent hearing loss if early treatment
isn't applied where is indicated. In our two years
study is revealed
the importance of early
treatment , especially when it is applied the first
three days after the initial symptoms have been
raised. In the discussion part of our paper , we
review recent research on Sudden Sensorineural
Hearing Loss and what treatments are going to be
set in the future. It must be said that as only 15% of
SHL cases have known cause we are focusing on
treatments that deal with possible causes , such as
virus infections and clotting or spasm in the artery
supplying the cochlea.
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Οργάνωση Περιφεριακού
Ιατρείου σε ∆υσπρόσιτες
Περιοχές ∆υνατότητες
Προγράµµατος Τηλεϊατρικής

∆ηµήτριος Βολιωτίδης
Ιατρός Π.Ι Ερείκουσας.

Το δίκτυο τηλεϊατρικής του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας ξεκίνησε το 1992. Στεγάζεται στο
Σισµανόγλειο νοσοκοµείο Αττικής και είναι
συνδεδεµένο σήµερα µε 65 περιφερειακά σηµεία (42
κέντρα Υγείας και 23 Περιφερειακά Ιατρεία), αριθµός
που διαρκώς διευρύνεται, ενώ επίσης εξυπηρετεί τις
Ελληνικές Πρεσβείες στο εξωτερικό. Σκοπός του
προγράµµατος είναι η κάλυψη των επειγόντων
περιστατικών σε 24ωρη βάση, η τακτική
παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων, η
άσκηση προληπτικής ιατρικής και αγωγής υγείας.
Μέχρι στιγµής έχουν διεκπεραιωθεί περί τα 9000
περιστατικά.
Από τις 15.6.05 το ιατρείο της Ερείκουσας
περιλαµβάνεται
στο πρόγραµµα του εθνικού
κέντρου τηλεϊατρικής. Στα πλαίσια του δικτύου,
λειτουργούν τακτικά εξωτερικά ιατρεία των
κυριοτέρων ειδικοτήτων, όπως καρδιολογικό,
πνευµονολογικό, διαβητολογικό, διατροφολογικό,
ουρολογικό κ.α. Οι συνεδρίες της τηλεϊατρικής
γίνονται µέσω συστήµατος Video-conference,
στις οποίες ο ειδικός ιατρός έχει οπτική επικοινωνία
µε τον ασθενή, ενώ ο αγροτικός ιατρός βοηθάει
στην φυσική εξέταση παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες ( ακρόαση, µέτρηση αρτηριακής
πίεσης, κα). Στο τέλος της συνεδρίας
πραγµατοποιείται ιατρικό συµβούλιο, συζητείται το
περιστατικό και προτείνεται θεραπεία.
Εκτός όµως από τη µονάδα video-conference, για
να αξιοποιηθεί το σύστηµα στο έπακρο των
δυνατοτήτων του ήταν απαραίτητος ο εξοπλισµός
του ιατρείου µε εξειδικευµένα περιφερειακά
µηχανήµατα. Το ζήτηµα αντιµετωπίστηκε µε µεγάλη
ευαισθησία τόσο από τη διοίκηση του Γενικού
Νοσοκοµείου Κέρκυρας, όσο και από το κοινοτικό
συµβούλιο, µ' επακόλουθο σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα να παραδοθεί στο ιατρείο της Ερείκουσας
εξοπλισµός τελευταίας τεχνολογίας.
Αναλυτικότερα, στο ιατρείο πλέον υπάρχουν τα
εξής µηχανήµατα:
Σύγχρονος ηλεκτροκαρδιογράφος µε δυνατότητα
σύνδεσης Η/Υ:
Το καρδιογρά-φηµα τυπώνεται σε χαρτί και
συγχρόνως αποθηκεύεται στην µνήµη του pc, σε
µορφή κατάλληλη να αποσταλεί µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Φυγόκεντρος και ταχύ-αιµατοκρίτης: Σε τακτά
χρονικά διαστήµατα πραγµατοποιούνται
αιµοληψίες, τα δείγµατα φυγοκεντρούνται και εν
συνεχεία τοποθετούνται σε φορητό ψυγείο (σε
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αυτήν τη µορφή µπορούν να διατηρηθούν για 10
έως 12 ώρες). Αποστέλλονται µε το πλοίο της
γραµµής και παραδίδονται στο εργαστήριο του
νοσοκοµείου για ανάλυση. Την εποµένη, τα
αποτελέσµατα λαµβάνονται µέσω fax και
παραδίδονται στους ασθενείς.
Εξοπλισµός επείγουσας αντιµετώπισης:
Όπως σάκκος πρώτων βοηθειών µε πλήρες σετ
διασωλήνωσης, απινιδωτής µε monitor
καρδιακού ρυθµού, παλµικό οξύµετρο,
αναρρόφηση, συσκευή πνευµονικής
παροχέτευσης κ.α.
Ηλεκτρονική βάση δεδοµένων:
Σε αυτήν καταγράφονται
τα ιστορικά των
κατοίκων του νησιού. Τα αρχεία αυτά
αποστέλλονται µε e-mail στο κέντρο της
τηλεϊατρικής την προηγούµενη κάθε
προγραµµατισµένης συνεδρίας, ώστε ο γιατρός
να µελετήσει το προφίλ του ασθενή. Ενώ ακόµα,
ο ιατρός µπορεί να ανατρέχει σε αυτή και
λαµβάνει γρήγορα και αξιόπιστα κρίσιµες
πληροφορίες στα έκτακτα περιστατικά (π.χ
παλαιό καρδιογράφηµα αναφοράς,
φαρµακευτική αγωγή, αλλεργίες, ατοµικό
αναµνηστικό).
Εξίσου σηµαντική µε τη θεωρητική προσέγγιση,
είναι και το πώς αντιλαµβάνονται και κατά πόσο
αποδέχονται την τηλεϊατρική, οι ίδιοι οι κάτοικοι
του νησιού. Πραγµατοποιήθηκε µια έρευνα, από
1 έως 15 Μαρτίου σε δείγµα 50 κατοίκων, ηλικίας
από 34 έως 81 ετών εκ των οποίων µερικοί µόνο,
οι 32,
είχαν συµµετέχει προηγουµένως στο
πρόγραµµα. Με µεγάλη διαφορά οι ερωτηθέντες
θεωρούν την ανεπαρκή συγκοινωνία, ιδίως τους
χειµερινούς µήνες και τις περιορισµένες
δυνατότητες στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών
ως τα σηµαντικότερα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν στο νησί. Το 88% πιστεύει πως η
τηλεϊατρική θα συµβάλλει στη βελτίωση των
παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας στους µόνιµους
κατοίκους. Ενώ το 60% πιστεύει πως µε τη χρήση
του συστήµατος θα µειωθούν αισθητά οι
µετακινήσεις που αφορούν αποκλειστικά ή
κυρίως την αναζήτηση ιατρικής περίθαλψης.
Τέλος, στην ερώτηση «εάν η τηλεϊατρική σας δίνει
την ασφάλεια να παραµείνετε περισσότερο
διάστηµα στο νησί το χειµώνα» ποσοστό 52%
απάντησε θετικά.
Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να
αναφέρουµε πως η τηλεϊατρική δεν σκοπεύει να
αντικαταστήσει την κλασική ιατρική, αλλά να τη
συµπληρώσει. Αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο
στα χέρια του αγροτικού ή του γενικού ιατρού. Η
τεχνολογία που χρησιµοποιείται είναι ευρέως
διαδεδοµένη και φιλική προς τον ανειδίκευτο
χρήστη. Το κόστος εγκατάστασης του
απαραίτητου εξοπλισµού είναι προσιτό. Παρέχει
το αίσθηµα της ασφάλειας και γι' αυτό οι κάτοικοι
δείχνουν να την ασπάζονται.
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Συχνότητα Αντισωµάτων
Έναντι Ηπατίτιδας Α
σε Παιδιατρικό Πληθυσµό.
Πρόδροµα Αποτελέσµατα.

Παππά Ε.1, Σιανάβα Ο.2, Κουρτέσας ∆.3,
Χαρίση Μ.2, Κουτσούκαλη Ε.1, Ντούρος Θ.2
Αιµοδοσία ΓΝ Φιλιατών1,
Παιδιατρική Κλινική ΓΝ Φιλιατών2 ,
Γαστρεντερολογική Μονάδα ΓΝ Φιλιατών3

Εισαγωγή
Η ηπατίτιδα Α, ένα από τα αρχαιότερα νοσήµατα
του ανθρώπινου είδους µε παγκόσµια διασπορά,
παραµένει έως και σήµερα σηµαντικό πρόβληµα
∆ηµόσιας Υγείας. Πρόκειται για αυτοπεριοριζόµενη
συνήθως λοίµωξη που προκαλείται από τον ιό της
ηπατίτιδας Α (HAV), ο οποίος επηρεάζει τις
λειτουργίες του ήπατος πολλαπλασιαζόµενος στα
ηπατοκύτταρα1-3. Μεταδίδεται τυπικά µέσω της
κοπρανοστοµατικής οδού από άτοµο σε άτοµο ή
µε τη λήψη µολυσµένης τροφής ή νερού, κυρίως
όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ατοµικής και
δηµόσιας υγιεινής4. Στις περιοχές µε φτωχή υγιεινή, η
λοίµωξη παρατηρείται νωρίς στη ζωή. Τελευταία
όµως µε την βελτίωση του επιπέδου της
κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης, της διαβίωσης
και των συνθηκών υγιεινής, τα επιδηµιολογικά
χαρακτηριστικά έχουν αλλάξει5. Παρατηρείται
αύξηση του αριθµού των ενήλικων ατόµων που
παραµένουν ευαίσθητα στη λοίµωξη και τα οποία
εάν προσβληθούν εµφανίζουν τη σοβαρότερη και
κλινικά έκδηλη ικτερική µορφή. Υπό αυτές τις
συνθήκες µπορεί να εκδηλωθούν εκρηκτικές
επιδηµίες και από µια µόνο πηγή µόλυνσης6,7. Η
Ελλάδα σύµφωνα µε το Centers For Disease Control
and Prevention (CDC, 2003) κατατάσσεται στις
χώρες µε χαµηλή ενδηµικότητα (endemicity) ως
προς την ηπατίτιδα Α8. Τα δεδοµένα όµως µπορεί να
ποικίλουν µέσα στη χώρα 9 ,10 . Η εφαρµογή
αποτελεσµατικών προγραµµάτων ανοσοποίησης
του πληθυσµού θα περιορίσει τον αριθµό των
επίνοσων ατόµων στις µεγαλύτερες ηλικίες. Ο
σχεδιασµός όµως, κατάλληλων προγραµµάτων
εµβολιασµού µιας περιοχής, εξαρτάται και από τα
διαθέσιµα επιδηµιολογικά δεδοµένα11. Επειδή η
νόσος δεν καταγράφεται όσο θα έπρεπε και η
λοίµωξη συχνά δεν είναι κλινικά εµφανής, ο
καλύτερος τρόπος για την επιδηµιολογική της
καταγραφή είναι η αναζήτηση αντισωµάτων έναντι
του HAV (anti-HAV) 2,7.
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν ο
προσδιορισµός της συχνότητας ανίχνευσης
αντισωµάτων έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α σε
παιδιά του νοµού Θεσπρωτίας µε όµοια κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά.
Υλικό – Μέθοδος
Το δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν 105 µαθητές
Γυµνασίου της επαρχίας Φιλιατών, ηλικίας 12 έως
15 ετών. Απ' αυτά τα 48 ήταν αγόρια και τα 57
κορίτσια. Τα δείγµατα αίµατος ελήφθησαν στα
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πλαίσια άλλης επιδηµιολογικής έρευνας για την
παιδική παχυσαρκία και τον Σακχαρώδη
∆ιαβήτη τύπου ΙΙ, που πραγµατοποιήθηκε το
σχολικό έτος 2001-2002. Οι οροί διατηρήθηκαν
σε θερµοκρασία - 20οC µέχρι την ηµέρα που
πραγµατοποιήθηκαν οι µετρήσεις. Σε όλα τα
δείγµατα έγινε προσδιορισµός των ολικών
αντισωµάτων έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α
(anti-HAVT). Στα δείγµατα που βρέθηκαν θετικά
για anti-HAVT προσδιορίστηκαν και τα IgM antiHAV (anti-HAVM). O τίτλος των αντισωµάτων
προσδιορίστηκε µε αυτοµατοποιηµένη
ανταγωνιστική ανοσοενζυµική µέθοδο µε τελική
ανίχνευση φθορισµού (Enzyme Linked
Fluorescent Assay, ELFA, VIDAS). Το κατώτερο
όριο ανίχνευσης της µεθόδου για τα anti-HAVT
είναι 15 mIU/ml.
Αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου για αντισώµατα
προς τον ιό της ηπατίτιδας Α περιγράφονται
στον πίνακα.

Από τα 105 παιδιά ανιχνεύσιµος τίτλος antiHAVT βρέθηκε στα 39 (ποσοστό 37%), ενώ µη
ανιχνεύσιµος ήταν στα 66 (ποσοστό 63%).
Σε σχέση µε το φύλο, ποσοστό 32% των
κοριτσιών είχε ανιχνεύσιµο τίτλο anti-HAVT, ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό στα αγόρια ανερχόταν
σε 44%.
Κανένα δείγµα από τα θετικά για anti-HAVT, δεν
βρέθηκε θετικό για anti-HAVM.

Συζήτηση- Συµπεράσµατα
Από το δείγµα της µελέτης µας περίπου το ένα
τρίτο των παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών
εµφάνιζαν ανιχνεύσιµο τίτλο αντισωµάτων
έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α. Το ποσοστό
που βρέθηκε είναι υψηλότερο συγκρινόµενο µε
την συχνότητα που αναφέρεται σε µελέτες που
πραγµατοποιήθηκαν σε άλλα µέρη της
Ελλάδας. Ειδικότερα, σε µελέτη των Biziagos et
al.12 anti-HAV βρέθηκαν µόνο σε 6 από τα 304
παιδιά (1,97%) ηλικίας 12 έως 15 ετών, που
διέµεναν σε επαρχία στη Νότια Κρήτη καθώς και
σε ποσοστό 9,7% ατόµων ηλικίας < 18 ετών,
που επισκέφτηκαν το Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Ηρακλείου Κρήτης για εξετάσεις,
εκτός παθήσεων του ήπατος. Χαµηλότερα
ποσοστά ανίχνευσης βρέθηκαν και σε µελέτη13
στη Βόρεια Ελλάδα, όπου 8,8% των µαθητών

ηλικίας 10-18 ετών είχαν ανιχνεύσιµο τίτλο antiHAV. Σε πρόσφατη µελέτη14 που
πραγµατοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα επίσης, οι
Έλληνες ηλικίας 14-20 ετών που συµµετείχαν στη
µελέτη είχαν θετικά anti-HAV σε ποσοστό 6%, ενώ
στους αλλοδαπούς της αντίστοιχης ηλικιακής
οµάδας, το ποσοστό ανερχόταν σε 42%. Τα
διαφορετικά αποτελέσµατα συνηγορούν µε την
άποψη ότι η επίπτωση της νόσου ποικίλει
γεωγραφικά, µε µεγάλες διαφορές στην επίπτωση
από περιοχή σε περιοχή και συχνά και εντός της
ίδιας περιοχής ή της πόλης. Η επίπτωση επίσης
ποικίλει και ως προς τον χρόνο2.
Το υψηλότερο ποσοστό που βρέθηκε στη µελέτη
µας δεν µπορεί να αποδοθεί στην καταγωγή του
πληθυσµού, διότι µόνο 5 από τα 105 παιδιά που
µετείχαν στη µελέτη ήταν αλλοδαποί. Όµως, τα
αποτελέσµατα δεν σηµαίνουν απαραίτητα ότι ο
επιπολασµός της ηπατίτιδας Α είναι υψηλός στην
περιοχή, διότι τα ολικά αντισώµατα έναντι του HAV
που προσδιορίστηκαν µπορεί να είναι αποτέλεσµα
φυσικής λοίµωξης, αλλά µπορεί να είναι και
αποτέλεσµα εµβολιασµού των παιδιών3,15.
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η χρησιµοποιούµενη
µέθοδος ανίχνευσης των anti-HAV, δεν µπορεί να
κάνει διάκριση µεταξύ αντισωµάτων που
προέρχονται από φυσική λοίµωξη και εµβολιασµό.
Ο µελλοντικός σχεδιασµός και η εφαρµογή µιας
µεθόδου όπου θα παρέχει αυτή τη δυνατότητα, θα
συνέβαλε στην ασφαλέστερη εκτίµηση των
αποτελεσµάτων των επιδηµιολογικών µελετών και
θα υπήρχε µια σαφέστερη και ακριβέστερη εικόνα
για τον επιπολασµό της νόσου3,16,17.
Όµως παρά τα υψηλά ποσοστά που βρέθηκαν,
σηµαντικό ποσοστό παιδιών (63%) παραµένει
ευάλωτο σε λοίµωξη από HAV γεγονός που ανάγει
στα προβλήµατα των χωρών µε χαµηλή
ενδηµικότητα, όπως ο κίνδυνος επιδηµικών
εξάρσεων. Ίσως το πρόβληµα να καταστεί
σηµαντικότερο στα επόµενα χρόνια, όταν τα
παιδιά αυτά θα είναι επίνοσοι ενήλικες, δεδοµένου
ότι η λοίµωξη σε µεγαλύτερες ηλικίες είναι κλινικά
σηµαντική και σε ποσοστό 0,01% µπορεί να
εµφανιστεί µε την κεραυνοβόλο µορφή. Επίσης
επιδεινώνει προϋπάρχουσα ηπατοπάθεια18.
Το δείγµα της µελέτης είναι µικρό και δεν επιτρέπει
την εξαγωγή ακλόνητων συµπερασµάτων.
Ωστόσο, τα ευρήµατα παρέχουν ενδείξεις ότι
σηµαντικό ποσοστό παιδιών παραµένει
ευαίσθητο σε λοίµωξη από ηπατίτιδα Α.
Χρειάζονται περισσότερα δεδοµένα έτσι ώστε οι
αρµόδιες υγειονοµικές υπηρεσίες να
προχωρήσουν στο σχεδιασµό και εφαρµογή
συστηµατικών µέτρων παρέµβασης που θα
στοχεύουν στην ανοσοποίηση του πληθυσµού
για να προληφθεί ο κίνδυνος λοίµωξης σε
µεγαλύτερες ηλικίες.
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Περίληψη
Σκοπός.
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν ο
προσδιορισµός της συχνότητας ανίχνευσης
αντισωµάτων έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α
(anti-HAV) σε παιδιά στο νοµό Θεσπρωτίας.
Υλικό και Μέθοδος.
Σε 105 µαθητές γυµνασίου (48 αγόρια και 57
κορίτσια) της επαρχίας Φιλιατών του νοµού
Θεσπρωτίας, ηλικίας 12 έως 15 ετών, έγινε
προσδιορισµός των ολικών αντισωµάτων
έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α (anti-HAVT) µε
ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay)(VIDAS,
BioMerieux). Στα δείγµατα που βρέθηκαν θετικά
για anti-HAVT προσδιορίστηκαν και τα IgM antiHAV (anti-HAVM) µε την ίδια τεχνική.
Αποτελέσµατα.
Βρέθηκε ότι από τα 105 παιδιά, τα 39 (ποσοστό
37%) είχαν ανιχνεύσιµο τίτλο anti-HAVT, ενώ στα
66 (ποσοστό 63%) ήταν µη ανιχνεύσιµος.
Κανένα δείγµα από τα θετικά για anti-HAVT δε
βρέθηκε θετικό για anti-HAVM.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σηµαντικό ποσοστό παιδιών
παραµένει ευαίσθητο σε λοίµωξη από ηπατίτιδα
Α. Ακόµη, δεν µπορούµε να γνωρίζουµε µε
βεβαιότητα αν τα αντισώµατα για την ηπατίτιδα
Α του άνοσου πληθυσµού είναι αποτέλεσµα
φυσικής λοίµωξης ή ανοσοποίησης από
εµβολιασµό, διότι η µέθοδος ανίχνευσης που
χρησιµοποιήθηκε δε µπορεί να κάνει τέτοια
διάκριση. Χρειάζονται περισσότερα δεδοµένα
έτσι ώστε οι αρµόδιες υγειονοµικές υπηρεσίες
να προχωρήσουν στο σχεδιασµό και
εφαρµογή συστηµατικών µέτρων παρέµβασης
που θα στοχεύουν στην ανοσοποίηση του
πληθυσµού για να προληφθεί ο κίνδυνος
λοίµωξης σε µεγαλύτερες ηλικίες.
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