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Περίληψη: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η περιγρα-
φή των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των αιμοδοτών 
του Ν. Κερκύρας με HCV, HIV, HTLV λοίμωξη, που αντιμε-
τωπίσαμε στο τμήμα μας τα τελευταία 4 έτη (2007-2010) 
καθώς και το πρώτο εξάμηνο του 2011.          
Υλικό και Μέθοδοι: Υλικό αποτέλεσαν 35.209 μονάδες 
αίματος, που συλλέχθηκαν κατά το ανωτέρω χρονικό διά-
στημα. Από αυτές οι 19.118 (ποσοστό 54 %) προέρχονταν 
από αιμοδότες αναπλήρωσης και οι 16.091 (ποσοστό 46%) 
από εθελοντές αιμοδότες.  Εφαρμόστηκαν οι ανοσοενζυ-
μικές τεχνικές ELISA για τον πρωτογενή έλεγχο και η επι-
βεβαίωση έγινε με τις τεχνικές ανοσοαποτυπώματος RIBA 
και Western-Blot σε κέντρο αναφοράς (Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ). 
Κάθε μονάδα αίματος ελέγχεται και με μοριακό έλεγχο 
προσδιορισμού νουκλεϊνικών οξέων ταυτόχρονα για τους  
ιούς HBV, HCV, HIV1 σε μονήρη δείγματα αιμοδοτών, με τη 
μέθοδο  NAT-TMA (K.M.E. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ).                                                                    
Αποτελέσματα: Σχετικά με την ηπατίτιδα C διαπιστώθηκαν  
13 περιπτώσεις anti-HCV θετικά, RIBA θετική και ΝΑΤ θετι-
κή και 2 περιπτώσεις anti-HCV θετικά, RIBA θετική και ΝΑΤ 
αρνητική.  Σε ότι αφορά  τον ιό  HTLV 1/2 διαπιστώθηκε 1 
περίπτωση anti- HTLV1 θετικά και Western Blot θετική, ενώ 
τέλος δε βρέθηκε καμία μονάδα αίματος θετική ως προς 
τον ιό HIV.                                                                                                                                          
Συμπέρασμα: Ο επιπολασμός των HCV, HIV 1-2  και HTLV 
1/2 στους αιμοδότες του νομού μας είναι πολύ χαμηλός, 
γεγονός που συμβαδίζει με αποτελέσματα καταμέτρησης 
και σε άλλες αιμοδοσίες της Ελλάδας. Εν τούτοις προκύπτει 
η ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης με διαρκή ενημέρωση 
του πληθυσμού, κυρίως των ατόμων που ανήκουν στις ομά-
δες υψηλού κινδύνου.
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Εισαγωγή 

O ιός της ηπατίτιδας C είναι RNA ιός και ανήκει στην 
οικογένεια Flaviviridae. Υπάρχουν 6 διαφορετικοί γονό-
τυποι του ιού και υπολογίζεται πως περίπου 170 εκ. άν-
θρωποι έχουν μολυνθεί παγκοσμίως. Ο κυριότερος τρό-
πος μετάδοσης είναι η χρήση ενδοφλέβιων ουσιών ενώ 
άλλοι είναι η μετάγγιση αίματος, η σεξουαλική επαφή 
και η περιγεννητική μετάδοση. Οι λοιμώξεις από τον ιό  
HCV είναι συνήθως ασυμπτωματικές, αλλά το 70-80 % 
των περιπτώσεων μεταπίπτουν σε χρονιότητα. Κίρρωση 
εμφανίζεται στο 20-30 % των ασθενών με χρόνια ηπα-
τίτιδα 2-3 δεκαετίες μετά τη λοίμωξη, στους οποίους η 
πιθανότητα ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκίνου υπο-
λογίζεται στο 2-3%1.                                                         

Οι ανθρώπινοι λεμφοτροπικοί ιοί τύπος 1 και 2 (HTLV 
1/2) ανήκουν στην ομάδα των ρετροϊών. Μεταδίδονται 
με τη σεξουαλική επαφή, τη μετάγγιση μολυσμένου αί-
ματος, με το θηλασμό και τη χρήση μολυσμένων βελο-
νών στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Η λοίμωξη 
HTLV είναι ενδημική στην Ιαπωνία, τη Δυτική Αφρική, 
την Καραϊβική, στη Βόρεια, Νότια και Κεντρική Αμερική, 
στην Κεντρική Αφρική και στην Κεντρική Ασία. Επιδη-
μιολογικές και κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει αιτιο-
λογική συσχέτιση μεταξύ του HTLV1 και της λευχαιμίας 
των ενηλίκων από Τ-λεμφοκύτταρα, τροπικής σπαστικής 
παραπάρεσης και πολυμυοσίτιδας. Ο HTLV 2 έχει απο-
μονωθεί σε ασθενείς με λευχαιμία των τριχωτών κυττά-
ρων2-3.                                                                                                                                          

O ιός HIV είναι RNA ιός μονής αλυσίδας, που ανήκει 
στην ομάδα των ρετροϊών. Η μετάδοση του ιού γίνεται 
με μετάγγιση μολυσμένου αίματος, σεξουαλική επαφή, 
περιγγενητικά και με τη χρήση ενδοφλέβιων ουσιών. 
Προκαλεί το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανε-
πάρκειας (AIDS) και έχει ως κύριο στόχο τα βοηθητικά 
Τ-λεμφοκύτταρα (CD4+).

  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφή 
των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των αιμοδοτών 
του Ν. Κερκύρας με HCV, HIV, HTLV λοίμωξη που αντιμε-
τωπίσαμε στο τμήμα μας τα τελευταία 4 έτη(2007-2010) 
καθώς και το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Υλικό και Μέθοδος

Υλικό αποτέλεσαν 35.209 μονάδες αίματος, που συλ-
λέχθηκαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Από αυτές 
οι 19.118 (ποσοστό 54 %) προέρχονταν από αιμοδότες 
αναπλήρωσης και οι 16.091 (ποσοστό 46 %) από εθελο-
ντές αιμοδότες (Σχήμα 1).

 Εφαρμόστηκαν οι ανοσοενζυμικές τεχνικές ELISA για 
τον πρωτογενή έλεγχο και η επιβεβαίωση έγινε με τις 
τεχνικές ανοσοαποτυπώματος RIBA και Western-Blot σε 
κέντρο αναφοράς (Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ). Κάθε μονάδα αί-

ματος ελέγχεται και με μοριακό έλεγχο προσδιορισμού 
νουκλεϊνικών οξέων ταυτόχρονα για τους  ιούς HBV, HCV, 
HIV1 σε μονήρη δείγματα αιμοδοτών, με τη μέθοδο  NAT-
TMA. Tα αρχικά αντιδρώντα δείγματα υποβάλλονται σε 
δοκιμασία διάκρισης για ταυτοποίηση του ιού (K.M.E. 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ). Η δοκιμασία ενίσχυσης δια της με-
ταγραφής, που είναι βασισμένη σε νουκλεϊνικά οξέα έχει 
μειώσει το ‘’σιωπηλό παράθυρο’’ ανίχνευσης κατά 63 
ημέρες (από 68 σε 5) της λοίμωξης από τον ΗCV και κατά 
9 ημέρες (από 15 σε 5) της λοίμωξης από τον ιό HIV4-5.

Αποτελέσματα

Σχετικά με την ηπατίτιδα C διαπιστώθηκαν  13 περι-
πτώσεις anti-HCV θετικά, RIBA θετική και ΝΑΤ θετική και 
2 περιπτώσεις anti-HCV θετικά, RIBA θετική και ΝΑΤ αρ-
νητική  (Πίνακας 1) .

 Στους αιμοδότες των ομάδων 1 και 2 έγινε ορολο-
γικός και επιβεβαιωτικός έλεγχος μετά από 3 μήνες, ο 
οποίος απέβη αρνητικός. Ο αρχικός έλεγχος ήταν ψευ-
δώς θετικός, πιθανόν λόγω κάποιας άλλης λοίμωξης. 
Στους αιμοδότες της ομάδας 4 έγινε ποσοτικός προσδιο-
ρισμός HCV-RNA με PCR. Το ιικό φορτίο σε όλες τις περι-
πτώσεις ήταν πάνω από 600 ul/ml.                                                                                                              

 Η πιθανή πηγή μόλυνσης για τους οροθετικούς αιμο-
δότες μελετήθηκε με βάση το ιστορικό κατά την προαιμο-
ληπτική και μετααιμοληπτική διαδικασία και αναλύθηκε 
η αιμοδοτική συχνότητα και η κατηγορία των αιμοδοτών 
(εθελοντές και προερχόμενοι από το  συγγενικό περιβάλ-
λον ασθενών). Η επιδημιολογική έρευνα αποδεικνύει ότι 
οι 11 οροθετικοί ήταν Ελληνες και οι 4 αλλοδαποί, οι 7  
ήταν εθελοντές αιμοδότες και οι 8  προερχόμενοι από 
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το φιλικό-συγγενικό περιβάλλον, μόνο 1 ήταν γυναίκα, 
ενώ 3 ήταν χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών. Η 
μέση ηλικία ήταν τα 48 έτη (Πίνακας 2).

Σχετικά με τον ιό  HTLV 1/2 διαπιστώθηκε 1 περίπτω-
ση anti- HTLV1 θετικά και Western Blot θετική. Ο οροθε-
τικός αιμοδότης για τον ιό  HTLV1 είναι γυναίκα ηλικίας 
48 ετών, έδωσε αίμα για πρώτη φορά, δεν εμφανίζει 
συλλοίμωξη με άλλους ιούς (HBV, HCV, HIV) ή σύφιλη και 
βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση. Κατά τη προαιμο-
ληπτική και μετααιμοληπτική διαδικασία γνωστοποίησης 
και συμβουλευτικής ανέφερε ότι  δεν υπήρξε επίσκεψη 
σε ενδημικές περιοχές του ιού και δεν είχε άλλο παράγο-
ντα κινδύνου μόλυνσης από τον ιό εκτός από μεταγγίσεις 
λόγω ατυχήματος. Σχετικά με τον ιό,  HIV 1-2  δε βρέθηκε 
καμία μονάδα αίματος θετική.

Συζήτηση

  Στην Ελλάδα, υπολογίζεται  ότι 1-2,4 % (σύμφωνα 
με δεδομένα  της μελέτης κοορτής του Κ.Ε.ΕΛ.ΠΝΟ) του 
γενικού πληθυσμού έχουν χρόνια λοίμωξη από τον ιό 
της ηπατίτιδας C. Η υψηλότερη συχνότητα ηπατίτιδας C 

συναντάται σε άτομα ηλικίας 30-50 ετών. Οι νέες περι-
πτώσεις έχουν ελαττωθεί αρκετά μετά το 1990, κυρίως 
λόγω του υποχρεωτικού ελέγχου του αίματος και των 
παραγώγων του, της χρήσης βελονών και συρίγγων μιας 
χρήσεως και των σύγχρονων κανόνων αποστείρωσης. 
Από τα αποτελέσματα της δικής μας μελέτης προκύπτει 
χαμηλός επιπολασμός (0,042 %) της ηπατίτιδας C μεταξύ 
των αιμοδοτών του Ν. Κερκύρας, γεγονός που συμβαδί-
ζει με αποτελέσματα καταμέτρησης και σε άλλες Αιμο-
δοσίες6-7-8-9-10.

  Στον αιμοδοτικό πληθυσμό της Ελλάδος η λοίμωξη 
από HTLV 1/2 είναι σπάνια. Οι Πολίτη και συνεργάτες 
ανέφεραν μια συχνότητα της τάξης του 1,4 % σε πολυ-
μεταγγιζόμενους ΄Ελληνες ασθενείς και 0,02% σε αιμο-
δότες Ελληνες κατά τη χρονική περίοδο 1991-1996. Στην 
Ευρώπη η συχνότητα του  HTLV 1/2 παραμένει χαμηλή. 
Ειδικότερα στην Ιταλία είναι 0,007 %, στη Γαλλία 0,003%, 
στην Ολλανδία 0,002 % και στο Ηνωμένο Βασίλειο 
0,005%. Στη δική μας μελέτη προκύπτει συχνότητα της 
τάξης του 0,002 %11. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο τα κρούσματα AIDS αυξήθηκαν 
κατά 18%  σε διάρκεια ενός έτους. Η κάμψη της επιδη-
μίας του AIDS είναι εμφανής στις ανεπτυγμένες χώρες, 
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Πίνακας 1. 
Επιπολασμός της ηπατίτιδας C σε αιμοδότες του Ν. Κερκύρας.

Πίνακας 3. 
Επιπολασμός των HCV, HTLV 1/2 και HIV 1-2 σε αιμοδότες του Ν. Κερκύρας.

Πίνακας 2. 
Επιδημιολογική καταγραφή των οροθετικών αιμοδοτών με  HCV λοίμωξη.
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εντούτοις το AIDS χαρακτηρίζει και παραμένει πρόβλημα 
ορισμένων πληθυσμιακών ομάδων. Σοβαρές διαστάσεις 
τείνει να εμφανίσει η επιδημία του  AIDS στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες, κυρίως του Ασιατικού χώρου. Η συχνό-
τητα της νόσου εξακολουθεί να παραμένει χαμηλή στην 
χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες, ιδιαίτερα μεταξύ των 
εθελοντών αιμοδοτών. Στη μελέτη μας  δε βρέθηκε καμία 
μονάδα αίματος θετική στον ιό  HIV1-2 12-13.

Συμπέρασμα

  Ο επιπολασμός των HCV, HIV 1-2  και HTLV 1/2 στους 
αιμοδότες του νομού μας είναι πολύ χαμηλός, γεγονός 
που συμβαδίζει με αποτελέσματα καταμέτρησης και σε 
άλλες αιμοδοσίες της Ελλάδας. Εν τούτοις προκύπτει η 
ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης με διαρκή ενημέρωση 
του πληθυσμού, κυρίως των ατόμων που ανήκουν στις 
ομάδες υψηλού κινδύνου. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την 
ηπατίτιδα C πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα περιορισμού 
του κινδύνου μετάδοσης μεταξύ των χρηστών ενδοφλέ-
βιων τοξικών ουσιών, που αποτελούν μια τεράστια αυ-
τοτροφοδοτούμενη δεξαμενή περιπτώσεων HCV λοίμω-
ξης. Τα προγράμματα θεραπείας με μεθαδόνη μπορεί 
να βοηθήσουν προ αυτή την κατεύθυνση.  Τέλος, είναι 
αναγκαία η παρακολούθηση των οροθετικών αιμοδοτών 
από κλινική και ανοσολογική άποψη για μελλοντική εμ-
φάνιση νόσου, καθώς και η διερεύνηση της διασποράς 
της λοίμωξης σε ερωτικούς συντρόφους των οροθετικών 
αιμοδοτών.

Summary
Epidemiological record of infection from viruses, HCV, 
HIV1-2, HTLV1/2 in blood donors population.
Andriotis Β., Tzilianos M., Nasoula Ε., Staveris C., Sagias 
G. 
Blood Βang General Hospital of Corfu.

The purpose of this study is to describe the 
epidemiological characteristics of blood donors from 
Corfu with HCV, HIV, HTLV infection encountered in our 
department over the last 4 years (2007-2010) and the first 
half of 2011. 
Material and Methods: Materials were 35.209 units of 
blood collected during the above period. Of these, 19.118 
(54%) were from donors replacement and 16.091 (46%) 
of volunteer blood donors. Have the ELISA immunoassay 
techniques for the primary screening and confirmation 
was done by immuno RIBA techniques and Western-Blot 
a reference center (University Hospital Ioannina). Each 
unit of blood is checked and molecular control of nucleic 
acids simultaneously for viruses HBV, HCV, HIV1 in single 
donor samples, using NAT-TMA (KME Epirus and Islands). 

Results: In hepatitis C detected 13 cases of anti-HCV 
positive, RIBA positive and NAT positive and 2 cases 
of anti-HCV positive, RIBA positive and NAT negative. 
Regarding the virus HTLV 1/2 found 1 case of anti-HTLV1 
positive, Western Blot positive and finally find any unit 
of blood positive in the HIV. Conclusion: The prevalence 
of HCV, HIV 1-2 and HTLV 1/2 in blood donors of Corfu 
is very low, which is consistent with results counting and 
other donations in Greece. However apparent the need 
for preventive measures with continuous updating of the 
population, particularly those belonging to risk groups.
Keywords: HCV, HIV, HTLV infected blood donors, Corfu.
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Συσχέτιση της εκφύλισης του μεσοσπον-
δυλίου δίσκου με τον κίνδυνο οστεοπο-
ρωτικού κατάγματος

Θωμάς Θεολογής 1, 
Βασιλική Θεολογή 2, 
Κωνσταντίνα Αρμένη 3
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Λέξεις κλειδιά: 
Εκφύλιση μεσοσπονδυλίου δίσκου, Οστεοπό-
ρωση, Σπονδυλικό κάταγμα, Οστική πυκνότη-
τα

 
Περίληψη: Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ)  και η οστεοπόρωση συ-
νιστούν  παθήσεις με αυξημένη επίπτωση σε ηλικιωμένους 
ασθενείς με βαρύτατη επίδραση στην ποιότητα ζωής τους. 
΄Εχει προταθεί αρνητική συσχέτιση της αποδιοργάνωσης 
του μεσοσπονδύλιου δίσκου  με την οστεοπόρωση εξαιτίας 
της αύξησης της οστικής πυκνότητας (BMD) σε ασθενείς με 
ΟΑ της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ). Παρά την ύπαρξη υψηλών 
τιμών BMD, η μείωση του κινδύνου σπονδυλικού κατάγ-
ματος σε πάσχοντες από αρθρίτιδα της ΣΣ αμφισβητείται. 
Μελέτες με στόχο την αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ της 
εκφύλισης του μεσοσπονδύλιου δίσκου και της εμφάνισης 
κατάγματος σπονδύλου παρήγαγαν αντικρουόμενα συμπε-
ράσματα.

Εισαγωγή

Η εκφυλιστική νόσος της σπονδυλικής στήλης εμπλέκει 
τόσο τα σπονδυλικά σώματα όσο και τους μεσοσπονδύλιους 
δίσκους. ‘Εχει τεκμηριωθεί ότι με την πάροδο της ηλικίας πα-
ρατηρείται έκπτωση της ποιότητας του σπονδυλικού σπογγώ-
δους οστού και αυξημένη αποδιοργάνωση του δίσκου.W Τα 
οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα (εικ. 1) αναγνωρίζο-
νται ως ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, που αφορά κυρίως 
τα ηλικιωμένα άτομα, αντιστοιχούν στο 50% των καταγμάτων 
που οφείλονται σε οστεοπόρωση και έχουν σαφή επίπτωση 
στην ποιότητα ζωής των πασχόντων.

Η εκφύλιση του μεσοσπονδύλιου δίσκου (Intervertebral 
Disc - IVD ) είναι πιθανότερη στις μεγαλύτερες ηλικίες και είναι 
παρούσα στο 97% των δίσκων της οσφυϊκής μοίρας μετά τα 50 
έτη, η κατανομή της νόσου δείχνει πως διαφοροποιείται με τις 
μοίρες της σπονδυλικής στήλης με τρόπο ώστε οι σπόνδυλοι 
στα χαμηλότερα επίπεδα της οσφυϊκής μοίρας να παρουσιά-
ζουν συχνότερα σημεία εκφύλισης των δίσκων.2

Ανασκόπηση



ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 2

Η ανθρώπινη σπονδυλική στήλη αποτελείται από 
ιστούς και δομές υψηλής ειδικότητας και προηγμένης 
αρχιτεκτονικής, που παρέχουν ταυτόχρονα εκτεταμένο 
φάσμα κίνησης, αλλά και σημαντική ικανότητα υποστή-
ριξης και μεταφοράς φορτίων. Πρόκειται για απαραίτη-
τες ιδιότητες της κατασκευής, της ώστε να εξυπηρετεί τις 
φυσικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Ο υγιής 
IVD εξασφαλίζει κινητικότητα και ευλυγισία στη σπονδυ-
λική στήλη και συγχρόνως μεταφέρει φορτία μέσω των 
μεταβολών της υδροστατικής πίεσης του ένυδρου πη-
κτοειδούς πυρήνα διανέμοντάς τα ισομεγέθως στον υφι-
στάμενο σπόνδυλο. Τοποθετημένος μεταξύ των οστέινων 
σπονδύλων, ο δίσκος επιτρέπει τη σύνθετη κίνηση χωρίς 
τα μηχανικά μειονεκτήματα των αντιτιθέμενων αρθρικών 
επιφανειών μιας διάρθρωσης. Οι ιδιαίτερες λειτουργικές 
ιδιότητες του IVD οφείλονται στη μοναδική κατασκευή 
του, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα άμορφο ζελατι-
νοειδή πυρήνα στο κέντρο, που περιβάλλεται από έναν 
ινώδη δακτύλιο με κοινό δομικό τους συστατικό στοιχείο 
ένα ιξώδες υγρό.3

 Οι αλλαγές των ιστικών ιδιοτήτων του δίσκου, περι-
λαμβανομένων των φαινομένων αφυδάτωσης και απο-
διοργάνωσης του πυρήνα, αλλά και της μείωσης της 
ελαστικότητας του δακτυλίου, αλλάζουν δραστικά τη 
μηχανική φόρτιση της σπονδυλικής στήλης. Η εκφύλιση 
του IVD συνιστά μία συνήθη εκδήλωση της φυσιολογι-
κής γήρανσης. Η προοδευτική αφυδάτωση του δίσκου 
αποτελεί το αρχικό στάδιο εκφύλισης μετατρέποντας 
τον πηκτοειδή πυρήνα από μία διογκωμένη ζελατινοειδή 
σφαίρα σε μία καφεοειδή αφυδατωμένη δομή (εικ. 2). 

O ινώδης δακτύλιος αναπτύσσει σχισμές παράλλη-
λες με τις επιφυσιακές πλάκες, οι οποίες έχουν κατεύ-
θυνση κυρίως προς τα πίσω. Μικρές κήλες πυρηνικού 
υλικού εξέρχονται δια του ινώδους δακτυλίου προς όλες 
τις κατευθύνσεις και συχνά διατρυπούν τις επιφυσιακές 
πλάκες  παράγοντας  τις κήλες Schmorl, που έχουν βρε-
θεί σε ποσοστό 75% σε νεκροτομικά παρασκευάσματα. 
Η χρόνια προβολή του δίσκου προκαλεί αντιδραστικό 
σχηματισμό οστού γύρω από τους όζους του Schmorl και 
τα χείλη των σπονδύλων. Η επιπέδωση του μεσοσπονδύ-
λιου δίσκου και τα οστεόφυτα στα χείλη είναι προφανή 
στις ακτινογραφίες και η όλη εικόνα περιγράφεται ως 
σπονδυλαρθρίτιδα. 1

Υλικό - Μέθοδος

Στο πλαίσιο της μελέτης ερευνήθηκε αρθρογραφία 
της τελευταίας δεκαετίας. Η αναζήτηση διενεργήθηκε 
την περίοδο του Μαρτίου 2011 σε ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων (Pubmed, Embase, Cochrane) και περί τα 
50 διεθνή περιοδικά με υψηλό συντελεστή απήχησης 
(impact factor) εξετάστηκαν λεπτομερώς, ώστε τα απο-
τελέσματα να είναι όσο το δυνατό πιο ενημερωμένα και 
έγκυρα.  

Αποτελέσματα

Οι Polintine και συν με τη μελέτη τους σε νεκροτο-
μικά παρασκευάσματα, χρησιμοποιώντας τη μηχανική 
δοκιμασία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 
(ΟΜΣΣ) σε θέση κάμψης και έκτασης επιβεβαίωσαν μία 
άποψη ήδη καταγεγραμμένη. Η εκφύλιση του IVD οδη-
γεί σε δραματικές αλλαγές στον καταμερισμό φορτίων 
διαμέσου αυτού σε όλη την επιφάνεια του υποκείμενου 
σπονδύλου,  κατάσταση που έχει ως συνέπεια το πρό-
σθιο τμήμα του σπονδύλου να καθίσταται ευάλωτο σε 
οστεοπορωτικά κατάγματα 4.  Η εργασία  τους βρίσκεται 
σε  ομοφωνία με την αντίστοιχη των Simpson και συν οι 
οποίοι μελέτησαν τις ιστομορφομετρικές μεταβλητές 
πτωματικών παρασκευασμάτων από τμήματα ΟΜΣΣ, σε 
συνάρτηση με την εκφύλιση του IVD και τεκμηρίωσαν την 
έντονη διαφοροποίηση της αρχιτεκτονικής των οστικών 
δοκίδων, αλλά και την αντιρροπιστική αύξηση του λόγου 
BV/TV (Bone Volume/Total Volume-οστικός όγκος /συνο-
λικός όγκος) στο πρόσθιο τμήμα του σπονδύλου, γεγονός 
που αποδίδεται στην αποδιοργάνωση του IVD και πιθα-
νώς να επηρεάζει την επίπτωση των οσφυϊκών συντριπτι-
κών καταγμάτων 5.  

Οι Briggs και συν. στο άρθρο τους σημειώνουν ότι 
η αυξημένη επίπτωση εκφύλισης IVD σε ασθενείς που 
έχουν ήδη υποστεί σπονδυλικό κάταγμα είναι δυνατόν 
να συνιστά παράγοντα κινδύνου για νέο κάταγμα εξαι-
τίας του φαινομένου stress-shielding (θωράκιση από 

16

Εικόνα 1. 
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Εικόνα 2. 
Ανατομικά παρασκευάσματα υγιούς και εκφυλισμέ-

νου μεσοσπονδύλιου δίσκου.



πιεστικές δυνάμεις) τμημάτων του σπονδυλικού οστού 
(εικ. 3), αλλά και περιοχικών αλλαγών της αρχιτεκτονικής 
των δοκίδων, που οδηγούν σε  περαιτέρω ανισότητες της 
εμβιομηχανικής αντοχής. Στο έδαφος αυτό η ανάπτυξη 
μεγαλύτερων δυνάμεων από τους δρώντες μύες για την 
κίνηση τμημάτων της σπονδυλικής στήλης, που περιέχει 
αποδιοργανωμένους δίσκους, δημιουργεί συνθήκες ικα-
νές να συντελέσουν σε οστεοπορωτικό κάταγμα 6.  Στην 
ίδια κατεύθυνση κινήθηκε η  μελέτη εμβιομηχανικής 
ανάλυσης της Wendlová, που διερεύνησε την παθολογι-
κή αλληλεπίδραση βασικών λειτουργικών και κινητικών 
τμημάτων της ΣΣ (σπόνδυλος- IVD- σπόνδυλος), καταδει-
κνύοντας ότι η ανισόρροπη αύξηση πιεστικών δυνάμεων 
διαμέσου του εκφυλισμένου IVD σε συνδυασμό με τη 
διεύθυνση φόρτισης ανάλογα με τη στάση της Σ.Σ. αυ-
ξάνει τον κίνδυνο κατάγματος ή το σχηματισμό οστικών 
εμφράκτων στην επιφυσιακή πλάκα οστεοπορωτικών 
σπονδύλων 3.

Εργασία των Pye και συν. προτείνει ότι ο αυξημένος 
σχηματισμός οστεοφύτων και η σκλήρυνση της τελικής 
πλάκας σχετίζονται με αυξημένη BMD ΟΜΣΣ και ισχίου. 
Αντίθετα η βράχυνση του IVD συνδεόταν θετικά μόνο με 
την BMD ΟΜΣΣ. Τα ευρήματα αυτά συνηγορούν με την 
άποψη ότι οι μηχανισμοί που υπόκεινται στην αντιρροπι-
στική οστική παραγωγή σχετίζονται με την εκφύλιση του 
δίσκου, συνιστώντας την πιθανή αιτία διατήρησης της 
οστικής μάζας στον ενήλικο σκελετό 7. Για το λόγο αυτό 
μετρήσεις BMD  στην περιοχή του ισχίου πρέπει να  χρη-
σιμοποιούνται για την ασφαλή εκτίμηση της οστεοπό-
ρωσης στους ασθενείς αυτούς. Η μελέτη OFELY διέψευσε 
την υπόθεση ότι η αυξημένη BMD, που συνδέεται με τη 
σπονδυλική οστεοαρθρίτιδα, συσχετίζεται με μειωμένο 
κίνδυνο οστεοπορωτικού κατάγματος. Αντιθέτως, επιβε-
βαίωσε ότι η βράχυνση του IVD σχετίζεται σημαντικά με 
αύξηση του κινδύνου σπονδυλικού κατάγματος εξαιτίας 
της διαταραχής της εμβιομηχανικής της ΣΣ, κυρίως ύπερ-
θεν του επηρεασμένου δίσκου. Ταυτόχρονα απέδειξε την 
ισχυρή σχέση της με την αυξημένη εκφύλιση του κολλα-
γόνου τύπου ΙΙ.8 Οι Baron και συν , όπως και οι Wang και 
συν, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ύψος του IVD συν-
δέεται θετικά με τα T-scores των σπονδυλικών σωμάτων. 

Υποστήριξαν έτσι την υπόθεση ότι η μείωση του ύψους 
του IVD αυξάνει τον κίνδυνο συμπιεστικού σπονδυλικού 
κατάγματος, ενώ ο συνδυασμός T-score και ύψους IVD 
μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην πρόγνωση του 
κινδύνου σπονδυλικού κατάγματος 2,9.

 Η μελέτη των Roux et al φώτισε μία ιδιαίτερη πλευ-
ρά του ζητήματος. Κατέδειξε την αντίστροφη σχέση με-
ταξύ σπονδυλικής οστεοαρθρίτιδας και σπονδυλικών 
καταγμάτων. Σύμφωνα όμως με τα ευρήματά τους η 
κατάσταση αυτή ισχύει μόνο στην περίπτωση ηλικιωμέ-
νων γυναικών με οστεοπόρωση και όχι σε νεότερες με-
τεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, γυναίκες με οστεοπενία ή 
άνδρες10.

 Καταλήγουμε επομένως στη διαπίστωση ότι η εκφύ-
λιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου διαδραματίζει σημα-
ντικό ρόλο στη μεταβολή της δομικής κατάστασης της 
σπονδυλικής στήλης συντελώντας σε δύο αντίθετες διερ-
γασίες, την αύξηση της  οστικής πυκνότητας της περιοχής 
και την αποδιοργάνωση της αρχιτεκτονικής των οστικών 
δοκίδων των σπονδυλικών σωμάτων. Αυτή η δισυπόστα-
τη επίδραση δημιουργεί μία συγκεχυμένη εικόνα που δεν 
επιτρέπει την εξαγωγή απόλυτων συμπερασμάτων, αλλά 
αφήνει περιθώρια διεξοδικότερης έρευνας. Η διαταραχή 
της οστικής ακεραιότητας της σπονδυλικής στήλης εξαι-
τίας της έκπτωσης της λειτουργίας του IVD συνιστά σε 
κάθε περίπτωση ένα γεγονός, το οποίο είναι πιθανό να 
έχει δραματική επίδραση στην αλληλουχία, που οδηγεί 
στο σπονδυλικό οστεοπορωτικό κάταγμα.

Συμπεράσματα

Είναι περιορισμένος ο αριθμός μελετών, κλινικών, 
αλλά και βασισμένων σε πειραματικά μοντέλα, που 
έχουν πραγματοποιηθεί με στόχο τη διευκρίνιση της σχέ-
σης της εκφύλισης του IVD με το σπονδυλικό καταγματι-
κό κίνδυνο. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση καταδεικνύει 
ότι οι κύριοι στόχοι των ερευνητών υπήρξαν η συσχέτιση 
της εκφυλιστικής νόσου του  IVD με μεταβολές της οστι-
κής πυκνότητας, καθώς και με την κατανομή των φορτίων 
διαμέσου αυτού σε σύγκριση με τον υγιή δίσκο. Τα απο-
τελέσματα που έχουν προκύψει παρέχουν μία ενδιαφέ-
ρουσα οπτική στο ζήτημα προσφέροντας ωστόσο και κά-
ποιες αντικρουόμενες πληροφορίες, οι οποίες χρήζουν 
περαιτέρω διερεύνησης.

Summary 
Correlation between degeneration of intervertebral disk 
and risk of vertebral fracture.
Theologis Th. , Theologi V. , Armeni K. 
Osteoarthritis (OA) and osteoporosis  are two common 
age-related diseases responsible for major health 
expenses in the elderly. An inverse relationship between 
disorganization of intervertebral disc (IVD) and bone 

Συσχέτιση της εκφύλισης του μεσοσπονδυλίου δίσκου με τον κίνδυνο οστεοπορωτικού κατάγματος 17

Εικόνα 3. 
Σχηματική απεικόνιση του φαινομένου stress-

shielding.
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mineral density (BMD), suggested previously, was 
supported by the association between increased BMD 
values and spine OA. Despite the higher BMD values, 
decreased risk of vertebral fracture in patients that suffer 
from arthritis of the spine remain in dispute. Studies that 
aimed to clarify the association between the degeneration 
of IVD and the presence of vertebral fracture have 
produced conflicting results.
Key words: Intervertebral disc degeneration,Osteoporosis, 
Vertebral fracture, Bone mineral density
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Στρατηγική και τακτική της παρακολού-
θησης της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνω-
σης

Ελευθερία Χαϊνη

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν. Κέρκυρας

                                                                                                        

 
Περίληψη: Η Ιδιοπαθής Πνευμονική ΄Ινωση (Idiopathic 
Pulmonary Fibrosis IPF) αποτελεί τη συχνότερη και την πλέ-
ον θανατηφόρα ιδιοπαθή διάμεση πνευμονία με μέση επι-
βίωση 1.5 έως 3 έτη. 
Η νόσος εξελίσσεται προς σοβαρή αναπνευστική ανεπάρ-
κεια, ενώ πολλές επιπλοκές ή άλλες νοσηρές οντότητες δυ-
νατόν να αναπτυχθούν κατά την πορεία της. 
Αποτελεσματική θεραπεία δεν υπάρχει. 
Η παρακολούθηση της πορείας της νόσου είναι σημαντική 
στη συνολική αντιμετώπισή της περιλαμβάνει την ανταπό-
κριση στη θεραπεία και τις τυχόν επιπλοκές από τη θερα-
πεία, την φυσική πορεία της νόσου, και την ανάπτυξη τυχόν 
επιπλοκών ή άλλων συνοδών νοσηρών καταστάσεων.
Οι δείκτες παρακολούθησης περιλαμβάνουν  συμπτώμα-
τα, ακτινολογικά κριτήρια (απλή ακτινογραφία θώρακα 
και Αξονική Τομογραφία Υψηλής Ευκρίνειας - HRCT) και 
παραμέτρους της φυσιολογίας του αναπνευστικού. Για την 
παρακολούθηση ανάπτυξης πνευμονικής υπέρτασης έχει 
προταθεί η χρήση Διαθωρακικού Υπέρηχου Καρδιάς και 
του Brain Natriuretic Peptide (BNP).

Εισαγωγή

Η Ιδιοπαθής Πνευμονική ΄Ινωση (Idiopathic Pulmonary 
Fibrosis IPF) αποτελεί τη συχνότερη ιδιοπαθή διάμεση πνευ-
μονία. Η μέση επιβίωση, σύμφωνα με δημοσιευμένες σειρές 
κυμαίνεται από 1.5 έως 3 έτη 1-4, η μικρότερη από όλες τις ιδι-
οπαθείς διάμεσες πνευμονίες. Είναι πιθανόν ότι το χρονικό 
διάστημα από την έφοδο της νόσου μέχρι το θάνατο είναι με-
γαλύτερο, καθώς η πλειοψηφία των ασθενών έχουν συμπτώ-
ματα για πολλούς μήνες πριν τη διάγνωση 5.

Ανασκόπηση
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Η φυσική πορεία της νόσου είναι προς σοβαρού 
βαθμού αναπνευστική ανεπάρκεια, η οποία αποτελεί 
και την συχνότερη αιτία θανάτου. Κατά την πορεία της 
νόσου δυνατόν να αναπτυχθούν πολλές επιπλοκές ή άλ-
λες συνοδές νοσηρές οντότητες, οι οποίες ως συνέπεια 
έχουν την κλινική επιδείνωση ή ακόμη και τον θάνατο 
του ασθενούς (Πίνακας 1). 

Αποτελεσματική θεραπεία δεν υπάρχει, ενώ η αγω-
γή με κορτικοστεροειδή συχνά προκαλεί σοβαρές επι-
πλοκές (λοιμώξεις, οστεοπόρωση, σακχαρώδη διαβήτη, 
υπέρταση, σοβαρή μυϊκή αδυναμία), οι οποίες οδηγούν 
σε επιβάρυνση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς 
(Πίνακας 1). 

Συνεπώς, η παρακολούθηση της πορείας της νόσου 
είναι σημαντική παράμετρος στη συνολική αντιμετώπισή 
της. Βάσει των παραπάνω η παρακολούθηση της πορείας 
της νόσου πρέπει να περιλαμβάνει 6:
1.  Την ανταπόκριση στη θεραπεία και τις τυχόν επιπλο-

κές από τη θεραπεία.
2.  Τη φυσική πορεία της νόσου. 
3.  Την ανάπτυξη τυχόν επιπλοκών από τη νόσο ή άλλων 

συνοδών νοσηρών καταστάσεων.

Οι δείκτες παρακολούθησης που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν για την εκτίμηση της ανταπόκρισης στη 
θεραπεία, αλλά και για την συνολική πορεία της νόσου 
και επιμέρους επιπλοκών της νόσου περιλαμβάνουν  συ-
μπτώματα (δύσπνοια, βήχας), ακτινολογικά κριτήρια, με 
βάση την απλή ακτινογραφία θώρακα και την Αξονική 
Τομογραφία Υψηλής Ευκρίνειας (HRCT) και παραμέτρους 
της φυσιολογίας του αναπνευστικού (Πίνακας 2) 6. Για 
την παρακολούθηση ανάπτυξης πνευμονικής υπέρτασης 
έχει προταθεί η χρήση Διαθωρακικού Υπέρηχου Καρδιάς 
και του Brain Natriuretic Peptide (BNP), χωρίς να έχουν 
καθιερωθεί επίσημα (Πίνακας 2).

Ι. Εκτίμηση Ανταπόκρισης στη Θεραπεία

Οι προηγούμενες θέσεις ομοφωνίας των ATS/ERS 
συνέστησαν ότι η θεραπεία που παρέχεται σε ένα 
ασθενή με IPF πρέπει να είναι συνδυασμένη, περιλαμ-
βανομένων κορτικοστεροειδών και είτε azathioprine ή 
cyclophosphamide (ATS – ERS 2002) 7. Η θεραπεία αυτή 
συνιστούσαν να περιορίζεται σε εκείνους τους ασθενείς 
που τους έχει δοθεί επαρκής πληροφόρηση σχετικά με 
τις παρενέργειες και την ενδεχόμενη αποτυχία της θερα-
πείας και οι οποίοι διαθέτουν χαρακτηριστικά υπέρ μίας 
περισσότερο ευνοϊκής έκβασης. Επί απουσίας επιπλο-
κών ή ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων, η συνδυ-
ασμένη θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον 
6 μήνες, σύμφωνα με τις τότε εκτιμήσεις των ATS-ERS.

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα (2007)8 η οποια-
δήποτε αγωγή, που εφαρμόζεται στην αντιμετώπιση της 
IPF, δεν φαίνεται να επηρεάζει την πορεία και εξέλιξη της 
νόσου, και ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται από 
οργανωμένα κέντρα με βάση τα κατωτέρω 6:   

Η εκτίμηση πορείας της νόσου γίνεται ανά 2-3 μήνες, 
με τη χρήση των δεικτών παρακολούθησης (Πίνακας 2). 

Η ανταπόκριση στην αγωγή, που εφαρμόζεται με 
βάση τα πειραματικά πλέον πρωτόκολλα από ειδικά κέ-
ντρα και όχι η άλλοτε εφαρμοσθείσα αγωγή με κορτιζόνη 

1. Επιπλοκές από τη θεραπεία
2. Φυσική Πορεία της νόσου
3. Οξείες Παροξύνσεις 
4. Αλλα Προβλήματα – Επιπλοκές
•Πνευμονική Υπέρταση
•Πνευμονική Καρδία
•Ισχαιμική Καρδιαγγειακή Νόσος
•Πνευμοθώρακας
•Λοιμώξεις Αναπνευστικού
•Καρκίνος Πνεύμονα
•Νόσος Γαστρο-οισοφαγικού αντανακλαστικού

Συμπτώματα
Βήχας
Δύσπνοια (ειδικά στη δοκιμασία κόπωσης)
Ακτινολογία (Ακτινογραφία Θώρακα – Υπολογιστι-
κή Τομογραφία Θώρακα Υψηλής Ευκρίνειας, HRCT)
΄Εκταση και τύπος βλαβών 
Φυσιολογία
TLC = ολική πνευμονική χωρητικότητα.
FVC = δυναμική ζωτική χωρητικότητα
DLCO = διαχυτική ικανότητα του πνεύμονα για το 
μονοξείδιο του άνθρακος
PaO2 = μερική πίεση οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα;
Κορεσμός Ο2 ειδικά κατά τη διάρκεια τυπικής δοκι-
μασίας  κόπωσης.
Απόσταση διανυόμενη σε βάδιση 6 λεπτών 
(6-Μinute Walk Distance, 6-MWD)  *
Διαθωρακικός Υπέρηχος Καρδιάς**
Brain Natriuretic Peptide (BNP) ***
*, **, ***: Κυρίως αφορούν την τυχόν ανάπτυξη πνευμο-

νικής υπέρτασης. Τα δύο τελευταία δεν έχουν καθιερωθεί 

επίσημα ως δείκτες ρουτίνας για την παρακολούθηση. 

Πίνακας 1. 
Αίτια Κλινικής Επιδείνωσης IPF

Πίνακας 2. 
Δείκτες Παρακολούθησης IPF
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και αζαθειοπρίνη, μπορεί να ταξινομηθεί σε:
1.  Κλινική Βελτίωση
2.  Κλινική Σταθερότητα 
3.  Κλινική Επιδείνωση (μετά από 6 μήνες θεραπεία)
 Κριτήρια της ταξινόμησης αυτής είναι βελτίωση, ή 

σταθερότητα ή επιδείνωση σε δύο ή περισσότερους 
από τους δείκτες παρακολούθησης, επιβεβαιωμένα 
σε 2 ή περισσότερες εκτιμήσεις 6.

Ια. Κλινική Βελτίωση 
Συμπτώματα 
Μείωση βαθμού δύσπνοιας, ειδικά αύξηση του βαθ-

μού κόπωσης, που απαιτείται πριν ο ασθενής διακόψει 
τη δοκιμασία κόπωσης, λόγω δύσπνοιας, ή της σοβαρό-
τητας του βήχα.

Ακτινολογία 
Μείωση παρεγχυματικών βλαβών στην ακτινογραφία 

θώρακα ή στην αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας 
(HRCT).

Φυσιολογία 
Βελτίωση διαπιστούμενη από μεταβολές σε 2 ή πε-

ρισσότερους από τους εξής δείκτες:
> 10% αύξηση στη TLC ή FVC (ελάχιστη > 200 mL)
> 15% αύξηση στη DLCO (ελάχιστη > 3 mL/min/mm Hg)

Σημαντική βελτίωση (≥4% του κορεσμού Ο2, ≥ 4mm 
Hg της PaO2) ή φυσιολογικός κορεσμός O2 ή PaO2 κατά 
τη διάρκεια τυπικής δοκιμασίας κόπωσης.

Ιβ. Κλινική Σταθερότητα 
Συμπτώματα 
΄Οχι σημαντικές μεταβολές

Ακτινολογία  
΄Οχι σημαντικές μεταβολές.

Φυσιολογία 
Η σταθερότητα προσδιορίζεται από 2 ή περισσότερα 

από τα ακόλουθα:
< 10% μεταβολή στη TLC ή FVC
< 15% μεταβολή στη DLCO

΄Οχι σημαντική μεταβολή στον κορεσμό O2 ή την 
PaO2 κατά τη διάρκεια τυπικής δοκιμασίας κόπωσης.

Ιγ. Κλινική Επιδείνωση 
(Μετά από 6 μήνες αγωγή ή παρακολούθηση)(Πίνακας 3)

Συμπτώματα 
Αύξηση της δύσπνοιας ή της σοβαρότητας του βήχα 

μη οφειλόμενη στη συνύπαρξη άλλης συνοδού διαταρα-
χής.

Ακτινολογία 
Αύξηση παρεγχυματικών βλαβών ή ανάπτυξη εικόνας 

μελικηρήθρας (honeycombing) ή πνευμονικής υπέρτα-

σης στην ακτινογραφία θώρακα ή στη HRCT .

Φυσιολογία
Επιδείνωση προσδιοριζόμενη από 2 ή περισσότερα 

από τα ακόλουθα:
> 10% μείωση της TLC ή της FVC.
> 15% μείωση της DLCO.
Σημαντική επιδείνωση: πτώση ≥ 4% του κορεσμού O2 

ή  ≥4 mm Hg της PaO2 κατά τη διάρκεια τυπικής δοκιμα-
σίας κόπωσης.

2. Επιπλοκές από την αγωγή
Τα κορτικοστεροειδή και τα κυτταροτοξικά φάρμακα, 

που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της IPF, δυνατόν να 
προκαλέσουν πολλές και σοβαρές παρενέργειες, με συ-
νέπεια τη σοβαρή επιδείνωση της κλινικής κατάστασης 
του ασθενούς (Πίνακας 1). Η έγκαιρη διάγνωση και αντι-
μετώπιση τυχόν φαρμακευτικών επιπλοκών απαιτεί στε-
νή παρακολούθηση του ασθενούς. Εντούτοις, η απόδοση 
της κλινικής επιδείνωσης σε φαρμακευτικές επιπλοκές 
δεν είναι πάντοτε ευχερής, δεδομένου ότι η κλινική κατά-
σταση ενός ασθενούς με IPF μπορεί να επιδεινωθεί, τόσο 
από την ίδια την φυσική πορεία της νόσου, όσο και από 
άλλα αίτια (Πίνακας 1).  

Τροποποίηση αγωγής ανάλογα με την ανταπόκριση
Εάν διαπιστωθεί ότι ο ασθενής επιδεινώνεται, η θε-

ραπεία πρέπει να διακόπτεται ή να τροποποιείται (π.χ. 
συνέχιση πρεδνιζόνης στην παρούσα δόση και αλλαγή 
σε ένα διαφορετικό κυτταροτοξικό παράγοντα, ή να εξε-
τασθεί η χορήγηση εναλλακτικής θεραπείας ή μεταμό-
σχευσης πνεύμονα). Επίσης πρέπει να εξετασθεί το εν-
δεχόμενο η επιδείνωση να οφείλεται σε άλλους λόγους 

Συμπτώματα
Επιδείνωση δύσπνοιας - αύξηση ανάγκης για 
συμπληρωματικό Ο2
Επιδείνωση βήχα
Μείωση αντοχής στη κόπωση

Αντικειμενικά Ευρήματα
Επέκταση των crackles σε όλα τα πνευμονικά πεδία
Επιδείνωση δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας
Περιφερικό οίδημα
Αύξηση δεύτερου πνευμονικού ήχου
Ανεπάρκεια πνευμονικής
Πληκτροδακτυλία
Κυάνωση

Πίνακας 3. 
Ευρήματα Υποστηρικτικά Προόδου Νόσου

Στρατηγική και τακτική της παρακολούθησης της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης
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(λοίμωξη, καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονική υπέρταση).
Εάν ο ασθενής διαπιστωθεί ότι βελτιώνεται ή ότι πα-

ραμένει σταθερός, η συνδυασμένη θεραπεία πρέπει να 
συνεχίζεται, με τη χρήση των ίδιων δόσεων φαρμάκων. 

Οι θέσεις ομοφωνίας των ATS/ERS (2002)(7) συνέστη-
σαν ότι η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται επ΄ αόριστον 
μόνο σε άτομα με αντικειμενική ένδειξη συνεχούς βελτί-
ωσης ή σταθεροποίησης.

ΙΙ. Φυσική Πορεία IPF

Κλινική επιδείνωση σε ασθενείς με IPF είναι αναμε-
νόμενη. Η φυσική ιστορία της IPF έχει περιγραφεί ως μία 
προοδευτική έκπτωση υποκειμενικά και αντικειμενικά 
της πνευμονικής λειτουργίας (επεισόδια επιδείνωσης 
της αναπνευστικής δυσχέρειας, μειωμένη αντοχή στην 
κόπωση, ή άλλη έκπτωση στη λειτουργική κατάσταση) 
μέχρι τελικά το θάνατο από αναπνευστική ανεπάρκεια ή 
επιπλέκουσα νοσηρότητα 9 -11. 

Ενδείξεις υποστηρίζουν ότι η βαθμιαία έκπτωση της 
πνευμονικής λειτουργίας και η επιδείνωση των συμπτω-
μάτων οφείλεται στην εξέλιξη της ίνωσης 12. Διαδοχικές 
HRCT έχουν διαπιστώσει αύξηση της ίνωσης και των αλ-
λοιώσεων τύπου μελικηρήθρας (honeycomb)με την πά-
ροδο του χρόνου και οι μεταβολές αυτές συσχετίζονται 
με αλλαγές στη φυσιολογία 13,14. Το σκέλος των μαρτύρων 
σε δύο μεγάλες, τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες 
για τη θεραπεία στην IPF έδειξε μία μέση ετήσια έκπτω-
ση στη Δυναμική Ζωτική Χωρητικότητα (FVC) κατά 0.2 
λίτρα περίπου 15.

Οι κλινικές εκδηλώσεις εξέλιξης της νόσου είναι συ-
νήθως πολλαπλές και μη ειδικές (Πίνακας 3). Γι αυτό η 
κλινική επιδείνωση, που οφείλεται στη ίδια την φυσική 
πορεία της νόσου, είναι δύσκολο να διαφοροδιαγνωσθεί 
από επιπλοκές που σχετίζονται με τη νόσο και τις παρε-
νέργειες από την θεραπεία 16. 

Η τελικού σταδίου IPF συχνά οδηγεί σε σοβαρή ανα-
πνευστική ανεπάρκεια, με τους ασθενείς να μην είναι σε 
θέση να διεκπεραιώσουν τις δραστηριότητες της καθη-
μερινής ζωής τους χωρίς σοβαρή δύσπνοια. Ο θάνατος 
συνήθως προκαλείται από σοβαρή υποξαιμία και ανα-
πνευστική ανεπάρκεια.

Οξείες Παροξύνσεις IPF

Ορισμένοι ασθενείς με IPF, ενώ ευρίσκονται σε σχετι-
κή κλινική σταθερότητα, παρουσιάζουν επεισόδια οξείας 
κλινικής επιδείνωσης 17, 18.

Τα επεισόδια αυτά μπορεί να συμβούν δευτερογε-
νώς σε συνήθεις καταστάσεις, όπως πνευμονία, πνευμο-
θώρακα, πνευμονική εμβολή ή καρδιακή ανεπάρκεια19,20.  
(Πίνακας 1 ). 

Εντούτοις, υπάρχουν συσσωρευμένα στοιχεία που 
υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς με IPF παρουσιάζουν 
οξεία κλινική επιδείνωση άγνωστης αιτιολογίας. Αυτές 
οι ιδιοπαθείς κλινικές επιδεινώσεις άγνωστης αιτιολο-
γίας έχουν ονομασθεί οξείες παροξύνσεις της IPF 15, 17, 

19, 21. Κατά πόσο τα επεισόδια αυτά αντιπροσωπεύουν 
την επιτάχυνση της υποκείμενης βλάβης ή αδιευκρίνι-
στες επιπλοκές (πχ ιογενείς λοιμώξεις, εισρόφηση) είναι 
άγνωστο. 

Ιστορικά, τα συνηθέστερα κριτήρια που έχουν καθιε-
ρωθεί για την οξεία παρόξυνση, περιλαμβάνουν 8 :
• Επιδείνωση της δύσπνοιας εντός μηνός
• ΄Ενδειξη υποξαιμίας προσδιοριζόμενη από επιδείνω-

ση ή σοβαρή μείωση της ανταλλαγής των αερίων
• Νέες ακτινογραφικές κυψελιδικές διηθήσεις και
• Απουσία άλλης αιτιολογίας της οξείας κλινικής επι-

δείνωσης, όπως λοίμωξη, πνευμονική εμβολή, πνευ-
μοθώρακα ή καρδιακή ανεπάρκεια.

 Πρόσφατα, έχουν προταθεί κριτήρια ομοφωνίας για
την οξεία παρόξυνση της IPF (Πίνακας 4) 18. (1)

(1) Ασθενείς με ανεξήγητη κλινική επιδείνωση, που δεν εκ-

πληρώνουν και τα 5 κριτήρια, λόγω έλλειψης στοιχείων, πρέπει 

να χαρακτηρισθούν ως << ύποπτοι οξείας παρόξυνσης>>.

Διαγνωστικά Κριτήρια

Προηγούμενη ή σύγχρονη διάγνωση Ιδιοπαθούς 
Πνευμονικής Ινωσης (2)

Ανεξήγητη επιδείνωση ή ανάπτυξη δύσπνοιας τις 
τελευταίες 30 ημέρες

Υψηλής ευκρίνειας υπολογιστική τομογραφία με 
νέα αμφοτερόπλευρα ευρήματα θηλής υάλου και/ή 
πύκνωσης προστιθέμενα σε υπόστρωμα δικτυωτού 
ή τύπου μελικηρήθρας συμβατό με Συνήθη Διάμεση 
Πνευμονία (UIP) (3)

Καμία ένδειξη πνευμονικής λοίμωξης σε ενδοτραχει-
ακή αναρρόφηση ή βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (4)

Αποκλεισμός άλλων αιτίων, περιλαμβανομένων:
• Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια
• Πνευμονική εμβολή
• Προσδιορισμένη αιτία οξείας πνευμονικής 
βλάβης (5)

Πίνακας 4. 
Προτεινόμενα κριτήρια Ομοφωνίας για Οξεία Παρό-

ξυνση της IPF
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(2) Εάν η διάγνωση της IPF δεν είχε τεθεί προηγούμενα 

σύμφωνα με τις θέσεις Ομοφωνίας των ATS/ERS, το κριτήριο 

αυτό μπορεί να συμπληρωθεί από την παρουσία ακτινολογικών 

και/ή ιστοπαθολογικών μεταβολών, συμβατών με UIP κατά την 

τρέχουσα διερεύνηση.

(3) Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη προηγούμενη HRCT, ο χαρα-

κτηρισμός  “νέο” μπορεί να αγνοηθεί.

(4) Η εξέταση των δειγμάτων πρέπει να περιλαμβάνει μελέ-

τη για συνήθεις βακτηριακούς οργανισμούς, άτυπα παθογόνα, 

καθώς και συνήθεις παθογόνους ιούς.

(5) Αιτίες οξείας πνευμονικής βλάβης περιλαμβάνουν σήψη, 

εισρόφηση, τραύμα, πνευμονικό οίδημα, πνευμονική συμφό-

ρηση, λιπώδη εμβολή, βλάβη από εισπνοή, καρδιοπνευμονική 

παράκαμψη, τοξικότητα από φάρμακα, οξεία παγκρεατίτιδα, 

μετάγγιση παραγώγων αίματος και μεταμόσχευση κυττάρων.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις οξείας κλινικής επιδείνω-
σης του ασθενούς με IPF έχει μεγάλη κλινική σημασία η 
διαφορική διάγνωση της οξείας παρόξυνσης της νόσου 
από τα ως άνω αίτια επιδείνωσης της κατάστασης του 
ασθενούς. Ειδικά ο αποκλεισμός της λοίμωξης, ως αίτιο 
κλινικής επιδείνωσης, μπορεί να γίνει μόνο εάν οι καλ-
λιέργειες Βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος για κοινά και 
ευκαριακά παθογόνα είναι αρνητικές.

Κλινικές Εκδηλώσεις Οξείας Παρόξυνσης

Η οξεία παρόξυνση μπορεί να συμβεί σε κάθε σημείο 
της πορείας της IPF και μπορεί να αποτελεί την πρωτο-
εμφανιζόμενη εκδήλωσή της 17, 22. Οι κλινικές εκδηλώσεις 
της οξείας παρόξυνσης περιλαμβάνουν σοβαρή επιδεί-
νωση της δύσπνοιας, του βήχα και /ή αύξηση των πτυέ-
λων 17, 22, 23. Ενίοτε, συνυπάρχουν συστηματικά συμπτώ-
ματα, όπως πυρετός και απώλεια βάρους 21, 24, 25.

Αύξηση στον ορό των δεικτών φλεγμονής και της δι-
αμέσου πνευμονίτιδας (π.χ. KL-6, SPD) μπορεί να παρα-
τηρηθούν 26.  

Η πνευμονική λειτουργία επιδεινώνεται, καθώς η 
νόσος εξελίσσεται, ειδικά η ανταλλαγή των αερίων (συ-
νήθως μείωση στην αρτηριακή τάση  του οξυγόνου > 10 
mm Hg συγκριτικά με την τιμή βάσης).

Ακτινολογικά Ευρήματα

Ακτινογραφία Θώρακα
Στην οξεία παρόξυνση της νόσου, στην ακτινογραφία 

θώρακα ανευρίσκονται νέες ή εξελισσόμενες διάχυτες 
πνευμονικές πυκνώσεις τύπου θολής υάλου 6.

CT υψηλής ευκρίνειας (HRCT)
Χαρακτηριστικά ευρήματα στην CT υψηλής ευκρί-

νειας (HRCT) είναι αμφοτερόπλευρες περιοχές θολής 

υάλου (ground glass attenuation) με ή χωρίς πύκνωση 
των αεροχώρων.  Τα ευρήματα αυτά προστίθενται στα 
τυπικά ευρήματα της CT σε IPF, όπως δικτυωτού τύπου 
αλλοιώσεις, βρογχεκτασίες από έλξη και μελικηρήθρα 
(honeycombing), τα οποία χαρακτηριστικά εντοπίζονται 
στις βάσεις των πνευμόνων άμφω και υπο-υπεζωκοτικά 
17, 21, 23. 

Αναδρομική μελέτη 17 ασθενών με οξεία παρόξυν-
ση IPF έδειξε τρία κύρια ακτινολογικά ευρήματα στην 
HRCT21: 
• Περιφερική παρεγχυματική πύκνωση (n = 6), 
• Πολυεστιακή παρεγχυματική πύκνωση (n = 6) και 
• Διάχυτη παρεγχυματική πύκνωση (n = 5). 

Στη βιοψία οι περιφερικές παρεγχυματικές πυκνώ-
σεις αντιστοιχούσαν παθολογοανατομικά σε ενεργείς 
ινοβλαστικές εστίες, ενώ οι πολυεστιακές και οι διάχυτες 
παρεγχυματικές πυκνώσεις αντιστοιχούσαν παθολογο-
ανατομικά σε οξεία διάχυτη κυψελιδική βλάβη (diffuse 
alveolar damage), η οποία είχε προστεθεί στις βλάβες της 
UIP. 

Η επιβίωση συσχετίσθηκε με τον τύπο της βλάβης 
στη CT. Συγκεκριμένα, όλοι οι ασθενείς με περιφερικού 
τύπου βλάβη έδειξαν ποικίλου βαθμού βελτίωση, μετά 
την χορήγηση θεραπείας με κορτικοστεροειδή, οι μισοί 
(τρεις από τους έξι) ασθενείς με πολυεστιακού τύπου 
βλάβη ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία με κορτικοστερο-
ειδή και επιβίωσαν, ενώ κανένας από τους ασθενείς με 
διάχυτη βλάβη δεν επιβίωσε. 

Προγνωστική Αξία HRCT pattern

Η προγνωστική αξία του τύπου των βλαβών στην 
HRCT υποστηρίζεται από δύο μελέτες που ακολούθη-
σαν18,24 .  Οι μελέτες αυτές έδειξαν βελτίωση της επιβίω-
σης σε ασθενείς με μικρότερου βαθμού διαταραχές. 

Σε μία πρόσφατη αναδρομική μελέτη 24 περιπτώ-
σεων με οξεία παρόξυνση διαφόρων τύπων χρόνιας 
διάμεσης πνευμονίας, τρεις από 13 (23%) ασθενείς με 
διάχυτη παρεγχυματική πύκνωση, 2 από 5 (40%) ασθε-
νείς με πολυεστιακή και 3 από 6 (50%) ασθενείς με πε-
ριφερική κατανομή στην CT επιβίωσαν του οξέως επει-
σοδίου 8.  Εντούτοις, αυτή η μεγαλύτερη πιθανότητα 
επιβίωσης στους ασθενείς με πολυεστιακή ή περιφερική 
παρεγχυματική πύκνωση, συγκρινόμενη με την επιβίωση 
των ασθενών με διάχυτη πύκνωση, δεν ήταν στατιστικά 
σημαντική.  Περαιτέρω μελέτες θα χρειασθούν για να 
προσδιορίσουν κατά πόσο η CT είναι χρήσιμη ή όχι στην 
πρόβλεψη της πρόγνωσης σε οξεία παρόξυνση της UIP.  
Σε μία περιγραφή για τη διαδοχική εκτίμηση ασθενών με 
οξεία παρόξυνση ή επιταχυνόμενη επιδείνωση, οι αλλοι-
ώσεις θολής υάλου παρατηρήθηκε ότι αναπτύσσονται 
εντός πυκνώσεων με διαταραχή της αρχιτεκτονικής, ενώ 
ήταν συχνή η ανάπτυξη κυστικών αλλοιώσεων 21.

Στρατηγική και τακτική της παρακολούθησης της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης
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Παθολογοανατομικές Βλάβες

Οι περισσότεροι ασθενείς με IPF που έχουν υποβλη-
θεί σε χειρουργική βιοψία πνεύμονα μετά από οξεία 
παρόξυνση, έχει βρεθεί ότι έχουν ιστολογικά ευρήματα 
τυπικά της διάχυτης κυψελιδικής βλάβης (DAD: Diffuse 
Alveolar Damage) (πχ σχηματισμός υαλίνης μεμβράνης), 
τα οποία προστίθενται στα ιστολογικά χαρακτηριστικά 
του χρόνιου UIP τύπου βλάβης (δηλαδή οξείες επί χρονί-
ων αλλοιώσεων) 17, 22, 23, 27 - 31.

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει επικράτηση ενερ-
γών ινοβλαστικών εστιών, υποστηρίζοντας επιτάχυνση 
του υποκείμενου UIP τύπου βλάβης. Αλλες βλάβες που 
έχουν περιγραφεί σε οξείες παροξύνσεις της IPF περι-
λαμβάνουν 22, 31, 32: 
• Oργανωμένη Πνευμονία  
• Αγγειίτιδα και 
• Διάχυτη κυψελιδική αιμορραγία. 

Εξ ορισμού, δεν διαπιστώνεται άλλη αιτία για την 
οξεία αυτή βλάβη (π.χ. λοίμωξη, καρδιακή ανεπάρκεια, 
καρκίνος, κλπ).

Αντιμετώπιση - ΄Εκβαση

Η πλειοψηφία των περιπτώσεων με οξεία παρόξυν-
ση  IPF, που έχει περιγραφεί χρειάσθηκε να νοσηλευθούν 
στο νοσοκομείο 15, 17, 19, 28, 33.

Πολλοί από τους ασθενείς αυτούς θα χρειασθούν ει-
σαγωγή στη ΜΕΘ, επειδή η αναπνευστική ανεπάρκεια 
συχνά σχετίζεται με αιμοδυναμική αστάθεια (υπο-ογκαι-
μία ή σήψη), σημαντικές συνοδές παθήσεις (συνήθως 
καρδιαγγειακή νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια), ή σοβαρή 
υποξαιμία που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των αε-
ρίων αρτηριακού αίματος ή μηχανικό αερισμό. Η εφαρ-
μογή επεμβατικού αερισμού πρέπει να γίνεται μόνο μετά 
από προσεκτική στάθμιση της μακροχρόνιας πρόγνωσης 
του ασθενούς. Ασθενείς με τελικού σταδίου πνευμονική 
ίνωση από οιαδήποτε αιτία είναι δύσκολο να αερισθούν 
και σπανίως απογαλακτίζονται επιτυχώς από τον μηχανι-
κό αερισμό. Η θνησιμότητα κατά τη διάρκεια της νοση-
λείας είναι υψηλή (> 65%) και εκείνοι που επιβιώνουν 
έχουν πολύ πτωχή πρόγνωση (πχ. θνησιμότητα > 90% 
εντός των 6 μηνών από την έξοδο από το νοσοκομείο) 6.

Θεραπεία Οξείας Παρόξυνσης IPF 

Καμία θεραπεία δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι δρα-
στική για τις οξείες παροξύνσεις. Συνήθως χορηγούνται 
υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών 17, 18. Η Cyclosporin A 
έχει μελετηθεί χωρίς οριστικά συμπεράσματα 34. Σε μία 
πρόσφατη μελέτη, οι ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν 
με αντιπηκτική αγωγή είχαν μικρότερη θνησιμότητα από 

οξεία παρόξυνση (18% vs. 71%) 28. Η μελέτη αυτή έχει 
όμως πολλούς περιορισμούς, που δεν επιτρέπουν ισχυ-
ρά συμπεράσματα 35. Οι οξείες παροξύνσεις φαίνεται να 
σχετίζονται με σημαντική θνησιμότητα, η οποία κυμαί-
νεται σε δημοσιευμένες σειρές από 20% έως 96% 15, 17, 21, 

22, 23, 28, 30,  36.

Παράγοντες Κινδύνου για Οξεία Παρόξυνση 
IPF

Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένοι κλινικοί παράγοντες 
κινδύνου για την οξεία παρόξυνση της IPF 17. Εχουν υπάρ-
ξει περιγραφές αυξημένου κινδύνου για οξεία παρόξυν-
ση μετά από χειρουργική επέμβαση θώρακα 37-41, βρογ-
χοκυψελιδικό έκπλυμα 17, 42,  χρήση φαρμάκων 43-45, και 
μείωση της δόσης των κορτικοστεροειδών 36.

Πνευμονική Φυσική Αποκατάσταση

Ασθενείς με IPF είναι συνήθως τόσο δυσπνοϊκοί στην 
κόπωση, που διακόπτουν κάθε πρόγραμμα συνήθους 
άσκησης. Η διακοπή αυτή δεν θα πρέπει να ενθαρρύνε-
ται, επειδή η άσκηση αυξάνει την ευεξία και βελτιώνει 
την αντοχή των ασθενών στην κόπωση. Ημερήσιοι πε-
ρίπατοι ή χρήση στατικού ποδηλάτου είναι εξαιρετικά 
χρήσιμοι. Συμπληρωματικό οξυγόνο μπορεί να χρειασθεί 
κατά την άσκηση. Σοβαρή υποξαιμία (PaO2 < 55 mm Hg) 
στην ηρεμία ή κατά την άσκηση πρέπει να αντιμετωπίζε-
ται με συμπληρωματικό οξυγόνο. 

ΙΙΙ. ΄Αλλα Προβλήματα στην Αντιμετώπιση – 
Επιπλοκές IPF
  

Η IPF στην πορεία της μπορεί να προκαλέσει σειρά 
επιπλοκών (Πίνακας 1) οι οποίες οδηγούν σε σοβαρή επι-
δείνωση της κατάστασης του ασθενούς, ακόμη και στον 
θάνατο (Πίνακας 5).

Αναπνευστική Ανεπάρκεια   39%
Καρδιαγγειακή Νόσος   27%
Καρκίνος Πνεύμονα    10%
Πνευμονική Εμβολή    3%
Πνευμονική Λοίμωξη    3%

Πίνακας 5. 
Αίτια Θανάτου σε IPF
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Καρδιαγγειακή Νόσος

Πνευμονική Υπέρταση
Η ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης είναι συνήθης 

σε ασθενείς με IPF και προσεγγίζει το 30 % σε μη επιλεγ-
μένους πληθυσμούς 46.  

Παθολογική Ανατομική
Η ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης σε IPF αποδί-

δεται στις συνέπειες της υποξίας στη πνευμονική κυ-
κλοφορία (αγγειοσύσπαση), σε πνευμονικά έμβολα και 
στις βλάβες που προκαλεί η φλεγμονώδης ή ινωτική δια-
δικασία στα πνευμονικά αγγεία 47. Η ανάπτυξη σοβαρής 
πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με IPF πιθανόν να 
μην σχετίζεται πρωταρχικά με σοβαρή περιοριστικού τύ-
που λειτουργική διαταραχή των πνευμόνων, αλλά τείνει 
να συμβεί σε ασθενείς με διατηρημένους πνευμονικούς 
όγκους αλλά πολύ χαμηλή DLCO, και σοβαρή υποξαιμία 
48, 49. 

Διάγνωση 
Καθετηριασμός Δεξιάς Καρδίας: θέτει με ακρίβεια 

τη διάγνωση της πνευμονικής υπέρτασης, αποτελώντας 
την εξέταση επιλογής («gold standard»). Ως επεμβατική 
μέθοδος, όμως δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του στη κα-
θημερινή κλινική πρακτική 47.

Τα συμπτώματα (δύσπνοια, οιδήματα κάτω άκρων, 
αίσθημα παλμών), η ακτινογραφία – CT θώρακα (Διό-
γκωση Δεξιάς Κοιλίας με καρδιομεγαλία και διόγκωση 
των πνευμονικών αρτηριών) και το ΗΚΓ ( Σημεία strain 
της Δεξιάς Κοιλίας) έχουν χαμηλή διαγνωστική ευαισθη-
σία 47.

DLCO και ανάγκη για συμπληρωματικό οξυγόνο: ΄Εχει 
δειχθεί 50 ότι DLCO% < 40% και ανάγκη για συμπληρω-
ματικό οξυγόνο είναι ειδικά, αλλά όχι ευαίσθητα στην 
ανίχνευση ΠΥ. 

Διαθωρακικός Υπέρηχος (ΔΘΥ) (Trans Thoracic 
Echocardiography): Ο διαθωρακικός υπέρηχος αποτελεί 
γενικά μία εξαιρετική τεχνική για την ανίχνευση ΠΥ. 51,52 
Εντούτοις, τα ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπέρηχο 
δεν είναι ειδικά για να επιβεβαιώσουν ή να αποκλείσουν 
ΠΥ σε IPF 47. 

Brain Natriuretic Peptide (BNP): Τα επίπεδα στο πλά-
σμα του BNP συσχετίζονται με την παρουσία πνευμο-
νικής υπέρτασης. Μελέτη 53 έδειξε ότι τα επίπεδα στο 
πλάσμα του BNP ήταν υψηλότερα σε ασθενείς με ινώδη 
πάθηση του πνεύμονα και mPAP > 35 mm Hg σε σχέση με 
ασθενείς με mPAP < 35 mm Hg. Η ευαισθησία ήταν 100% 
και η ειδικότητα 89%. Απαιτούνται όμως περαιτέρω με-
λέτες για να διαπιστωθεί η κλινική χρησιμότητα του BNP. 

Κλινικές Συνέπειες ΠΥ και Πρόγνωση 
Η PAH στην IPF σχετίζεται με μείωση της ικανότητας 

στη κόπωση και υψηλή θνησιμότητα 54-56.  

1. Μειωμένη Αντοχή στη Κόπωση
Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την αρνητική επίπτωση 

της ΠΥ στην αντοχή στη κόπωση, όπως εκτιμήθηκε από 
τη δοκιμασία διανυόμενης απόστασης σε 6-min (6-min 
walk distance 6MWD), ένα αξιόπιστο δείκτη σχετιζόμε-
νο με μειωμένη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερο κίνδυνο 
θανάτου στην IPF (50). Η μειωμένη αντοχή στην κόπωση 
σε IPF με πνευμονική υπέρταση είναι ανεξάρτητη από το 
βαθμό μείωσης στον αερισμό και αποδίδεται στη μειω-
μένη δυνατότητα αυξημένης απελευθέρωσης οξυγόνου 
κατά την κόπωση. 

2. Μείωση της Επιβίωσης 50, 57

Η ΠΥ σχετίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό και ανεξάρ-
τητα από άλλες παραμέτρους (όπως FVC%), με χειρότερη 
επιβίωση στην IPF. 

Αντιμετώπιση Πνευμονικής Υπέρτασης
Αν και τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η θεραπεία της 

πνευμονικής αγγειοπάθειας στην IPF αποτελεί σημαντι-
κή θεραπευτική παράμετρο στην αντιμετώπιση της νό-
σου, και ενώ υπάρχουν πολλές δυνητικές θεραπείες για 
την ΠΥ σε IPF, δεν έχουν δημοσιευθεί οριστικές μελέτες 
στο πεδίο αυτό. Καλά σχεδιασμένες τυχαιοποιημένες με-
λέτες απαιτούνται για να δοθούν οριστικές απαντήσεις 
στη θεραπεία της πνευμονικής υπέρτασης 8.   

Επί του παρόντος, η μόνη ενδεικνυόμενη θεραπεία 
για ΠΥ σε IPF παραμένει το συμπληρωματικό οξυγόνο για 
την αντιμετώπιση του αποκορεσμού, τόσο στην ηρεμία 
όσο και στην κόπωση 47. 

ΙΙΙβ. Πνευμονική Καρδία
Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να αναπτυχθεί 

ως αποτέλεσμα της πνευμονικής υπέρτασης. Με την εμ-
φάνιση της πνευμονικής καρδίας ενδείκνυται διουρητική 
θεραπεία.

ΙΙΙγ. Καρδιακή Ανεπάρκεια – Ισχαιμική Καρδιακή 
Νόσος

Η καρδιακή ανεπάρκεια και η ισχαιμική καρδιακή 
νόσος είναι συνήθη προβλήματα σε ασθενείς με IPF, ευ-
θυνόμενες για το ένα τρίτο σχεδόν των θανάτων 6. Δυ-
σλειτουργία της αριστερής κοιλίας συμβαίνει σαν αποτέ-
λεσμα της ισχαιμικής καρδιακής νόσου ή μη ελεγχόμενης 
συστηματικής αρτηριακής υπέρτασης.

ΙΙΙδ. Πνευμοθώρακας
Πνευμοθώρακας, ο οποίος είναι χαρακτηριστικός 

του ηωσινοφιλικού κοκκιώματος του πνεύμονα, μπορεί 
να συμβεί επίσης σε IPF. Η αντιμετώπιση της επιπλοκής 
αυτής μπορεί να είναι δύσκολη, επειδή ο πνεύμων είναι 
δύσκαμπτος (με μειωμένη διατασιμότητα) και δύσκολα 
επανεκπτύσσεται. Δυνατόν να απαιτηθεί παρατεταμένη 
παροχέτευση με σωλήνα θώρακα, με υψηλά επίπεδα αρ-
νητικής πίεσης (20 έως 40 mm Hg). Ορισμένοι ασθενείς 
μπορεί να απαιτήσουν θωρακοτομή, αφαίρεση φυσαλί-
δων και πλευρεκτομή.
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ΙΙΙε. Πνευμονική Εμβολή
Η οξεία πνευμονική εμβολή αποτελεί μία από τις αιτί-

ες κλινικής επιδείνωσης της IPF. Αιφνίδια επιδείνωση της 
δύσπνοιας, με ανεξήγητη επιδείνωση των αερίων αρτη-
ριακού αίματος και χωρίς ένδειξη επιλοίμωξης, χρήζει δι-
ερεύνησης για την πιθανότητα πνευμονικής εμβολής. Η 
πνευμονική εμβολή προκαλεί το 3 έως 7% των θανάτων 
σε IPF 6. Παράγοντες κινδύνου για πνευμονική εμβολή 
στους ασθενείς αυτούς είναι: 
• Ακινησία 
• Καρδιακή νόσος (περιλαμβανομένων δεξιάς, αριστε-

ρής, ή ολικής καρδιακής ανεπάρκειας),
• Καρκίνος και πιθανόν 
• Νόσος Cushing, λόγω της χρήσης στεροειδών.

ΙΙΙστ. Πνευμονική Λοίμωξη
Η συχνότητα των πνευμονικών λοιμώξεων είναι αυξη-

μένη στην IPF. Η πνευμονική λοίμωξη αποτελεί μείζονα 
παράγοντα θανάτου στο 2 έως 4% των ασθενών 6. Θερα-
πευτικές επεμβάσεις, ειδικά κορτικοστεροειδή και κυττα-
ροτοξικοί παράγοντες δυνατόν να αυξήσουν περαιτέρω 
τον κίνδυνο λοίμωξης και επαναδραστηριοποίησης λαν-
θανουσών λοιμώξεων, λόγω καταστολής της κυτταρικής 
άμυνας.

ΙΙΙζ. Καρκίνος Πνεύμονα
Ο βρογχογενής καρκίνος (αδενοκαρκίνωμα, καρκίνω-

μα εκ πλακωδών κυττάρων, μικροκυτταρικός καρκίνος 
και κυψελιδο-κυτταρικό καρκίνωμα) έχει προσδιορισθεί 
με αυξημένη συχνότητα σε IPF 58-79. Οι περισσότερες πε-
ριγραφές, που μελετούν τη συσχέτιση ιδιοπαθούς πνευ-
μονικής ίνωσης και καρκίνου πνεύμονα, προέρχονται 
από την Ιαπωνία. Μόνο λίγες κλινικές μελέτες σχετικά 
με το θέμα αυτό είναι διαθέσιμες από άλλα κράτη του 
κόσμου, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ 58, 68-75, 78-81. Σε αντί-
θεση με τις περιγραφές, που υποστηρίζουν συσχέτιση 
μεταξύ πνευμονικής ίνωσης και καρκίνου πνεύμονα, με-
λέτη με βάση τα πιστοποιητικά θανάτου έθεσε σοβαρά 
ερωτηματικά γύρω από τη συσχέτιση IPF και καρκίνου 
πνεύμονα 81 – 83. Εντούτοις, υπάρχουν ενστάσεις γύρω 
από τα στοιχεία της μελέτης αυτής, επειδή είναι καλά 
γνωστό ότι τα πιστοποιητικά θανάτου αποτελούν πτωχή 
πηγή πληροφοριών για το ρόλο της πνευμονικής ίνωσης 
ως αιτίας θανάτου 81, 83.

Συχνότητα και παράγοντες Κινδύνου
Η περιγραφείσα συχνότητα κυμαίνεται από 4.8% στις 

ΗΠΑ έως 48.2% στην Ιαπωνία 74, 75, 80, 81. Οι μεγάλες αυτές 
διαφορές στις περιγραφείσες συχνότητες καρκίνου πνεύ-
μονα σε ασθενείς με IPF μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας δυνα-
τόν να οφείλονται σε πολλούς παράγοντες. Τα κριτήρια ή 
οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στη διάγνωση της IPF, 
μόνο κλινικά ή κλινικά και ιστολογικά, ποικίλλουν μετα-
ξύ των διαφόρων μελετών. Μπορεί, επίσης, να υπάρχει 
δυσκολία στη διάκριση αδενοκαρκινώματος από σοβαρή 

υπερπλασία τύπου II πνευμονοκυττάρων, μεταπλασία 
καλυκοειδών κυττάρων και πλακώδη μεταπλασία, οι 
οποίες μπορεί να παρατηρηθούν σε IPF. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε εσφαλμένη διάγνωση αδενοκαρκινώματος 
80. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς είναι άνδρες με 
ιστορικό καπνίσματος 65, 71, 74, 75.  Επαγγελματική και περι-
βαλλοντολογική έκθεση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο 
τόσο για IPF όσο και καρκίνο πνεύμονα 65, 83. Η διάχυτη 
πνευμονική βλάβη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρ-
κίνου πνεύμονα. ΄Εχει δειχθεί ότι ο καρκίνος αναπτύσσε-
ται από το μεταπλαστικό επιθήλιο των βρογχιολίων, το 
οποίο παρατηρείται στους ασθενείς αυτούς 75.

Εντοπισμός και Ιστολογικός Τύπος. 
Οι περισσότεροι καρκίνοι πνεύμονα σε IPF (79%) ανα-

πτύσσονται σε περιφερικές περιοχές με ινωτικές βλάβες 
και εντοπίζονται στους κατώτερους λοβούς 71, 74, 75. Το εύ-
ρημα αυτό είναι παρόμοιο με την κατανομή των ινωτικών 
βλαβών σε ασθενείς με IPF, ενοχοποιώντας τη φλεγμο-
νώδη διαδικασία και την πλακώδη μεταπλασία των βρογ-
χιολίων στην παθογένεση του καρκίνου πνεύμονα 81. Δεν 
είναι βέβαιο εάν κάποιος ιστολογικός τύπος προεξάρχει 
στους ασθενείς αυτούς. Το πλακώδες καρκίνωμα ήταν ο 
συχνότερος ιστολογικός τύπος (47%) σε άρρενες ασθε-
νείς και το αδενοκαρκίνωμα ήταν συχνότερο σε θήλεις 
ασθενείς (64%) 78, 81. Το μικροκυτταρικό καρκίνωμα ήταν 
συχνό σε ασθενείς με σύγχρονους πολλαπλούς καρκί-
νους πνεύμονα και πνευμονική ίνωση 71. 

Αντιμετώπιση και έκβαση
Είναι πιθανόν ότι με την αυξημένη χρήση CT σε ασυ-

μπτωματικούς ασθενείς θα υπάρξει αυξημένος προσδι-
ορισμός εντοπισμένων καρκίνων σε ασθενείς με ήπια ή 
πρώιμη IPF 84. Οι εντοπισμένοι όγκοι πρέπει να αφαιρού-
νται, εάν ο ασθενής μπορεί να ανεχθεί την επέμβαση, 
αλλά αυτό δεν είναι συχνό, λόγω της σοβαρότητας της 
πνευμονικής δυσλειτουργίας, που πιθανόν να αναπτυ-
χθεί μετά την επέμβαση. Η πρόγνωση για ασθενείς με IPF 
και καρκίνο πνεύμονα είναι πολύ πτωχή 73.

ΙΙΙη. Νόσος Γαστρο-οισοφαγικού Αντανακλαστικού 
(Gastroesophageal Reflux Disease)

Εχει δειχθεί ότι οι ασθενείς με IPF έχουν υψηλή επί-
πτωση γαστρο-οισοφαγικής παλλινδρόμησης (ΓΟΠ) 85, 86. 
Τα επεισόδια ΓΟΠ ήταν συχνότερα κατά τη νύκτα. Η πλει-
οψηφία των ασθενών με IPF και ΓΟΠ δεν είχαν τυπικά 
συμπτώματα οπισθοστερνικού καύσους ή αναγωγών. Η 
Γαστρο-οισοφαγική παλλινδρόμηση (Gastroesophageal 
reflux) είναι γνωστό ότι σχετίζεται με μικροεισροφήσεις, 
οι οποίες δυνατόν να αποτελούν εκλυτικό παράγοντα  
της φλεγμονής των πνευμόνων. Ορισμένοι υποστηρίζουν 
ότι αυτά τα επεισόδια πνευμονικής βλάβης, λόγω εισρό-
φησης γαστρικού περιεχομένου θα μπορούσαν να είναι 
αιτιολογικοί παράγοντες της IPF 87.  

Βάσει αυτών έχει υποστηριχτεί η θεραπεία της ΓΟΠ 
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στην IPF. Εντούτοις, τα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται 
κυρίως από μη ελεγχόμενες σειρές. Συνεπώς  ο ρόλος της 
θεραπείας της ΓΟΠ στην IPF παραμένει αδιευκρίνιστος. 

Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για να διαπιστωθεί 
εάν επιθετική, χρόνια θεραπεία της ΓΟΠ στους ασθενείς 
αυτούς θα μπορούσε να βελτιώσει ή να αναστείλει την 
περαιτέρω πορεία της πνευμονικής νόσου. Ορισμένοι 
ερευνητές συνιστούν την παρακολούθηση του οισοφαγι-
κού pH σε ασθενείς με IPF για τη διαπίστωση παρουσίας 
ή όχι παθολογικού γαστρο-οισοφαγικού αντανακλαστι-
κού και για να είναι οδηγός επιθετικής θεραπείας επί 
ανευρέσεως αυτού του αντανακλαστικού 85.

Παράγοντες Κινδύνου για Εξέλιξη της Νόσου και Επιβί-
ωση στην IPF

Πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς με IPF 
μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες χαμηλού και 
υψηλού κινδύνου για εξελισσόμενη πνευμονική νόσο με 
βάση πολλούς παράγοντες (Πίνακας 6).  

Οι περιπτώσεις υψηλότερου κινδύνου είναι άνδρες 
και εκείνοι με υπερέκκριση βλέννης, μέτρια έως σοβαρή 
δύσπνοια στην κόπωση, με ιστορικό καπνίσματος (όσο 
μεγαλύτερος ο αριθμός ετών καπνίσματος, τόσο χειρό-
τερη η πρόγνωση), μέτρια έως σοβαρή απώλεια στην 
πνευμονική λειτουργία κατά τη διάγνωση (όπως εκτιμά-
ται με την DLCO και την ανταλλαγή των αερίων κατά την 
άσκηση ), ουδετεροφιλία ή ηωσινοφιλία στη κυτταρική 
ανάλυση στο υγρό του BAL κατά τη διάγνωση, μειωμένη 
SP-A content and SP-A:PL ratio και μεικτού τύπου (θολής 
υάλου και δικτυωτού τύπου) σκιάσεις ή προεξάρχουσες 
αλλαγές δικτυωτού ή honeycomb στη HRCT. Η επιβίωση 

είναι πολύ χειρότερη με την αύξηση της ηλικίας 88 - 94.
Ευνοϊκοί δείκτες της επιβίωσης,  οι οποίοι θα μπο-

ρούσαν να ενθαρρύνουν επιθετική θεραπεία σε ασθε-
νείς με IPF, περιλαμβάνουν νεότερη ηλικία (< 50 έτη), 
βραχύτερη συμπτωματική περίοδο (< 1 έτος) πριν την 
έναρξη της θεραπείας, η ύπαρξη πρωϊμότερου σταδίου 
της νόσου (μικρότερη δύσπνοια, περισσότερο φυσιο-
λογική λειτουργία, λιγότερη παρεγχυματική νόσος στην 
ακτινογραφία θώρακα ή στην HRCT), η ύπαρξη ωφέλιμης 
αρχικής απάντησης στη θεραπεία με κορτικοστεροειδή 
και το θήλυ φύλο 92, 95 - 99

Δυστυχώς δε φαίνεται ότι η έκταση του honeycombing 
στη HRCT είναι χρήσιμη στο να προβλέψει μία ευνοϊκότε-
ρη έκβαση στην IPF 100.

Summary
Follow up of Idiopatcic Pulmonary Fibrosis 
Chaini E. 

Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) is the most 
common idiopathic interstitial pneumonia, with mean 
survival 1.5 - 3 years. 

The  IPF evolves towards  severe respiratory 
insufficiency. During the disease course many 
complications or other secondary injuries may be 
developed. 

There is no effective treatment. 
The follow-up of IPF is important for its management. 

The follow-up includes the effectiveness of therapy and 
its side effects – the natural course of IPF – and the 
monitoring of the development of complications or other 
secondary disease entities.

The follow-up is based in the symptoms, chest imaging 
(Chest Radiography, High Resolution Computerized 
Tomography), and Lung Function Tests. The Transthoracic 
Heart Ultrasound and the Brain Natriuretic Peptide 
(BNP) can be used for the development pulmonary 
hypertension.
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Ηλικία: > 50 έτη
Φύλο:  άρρεν
Δύσπνοια:  μέτρια έως σοβαρή 
Ιστορικό καπνίσματος
Πνευμονική Λειτουργία: μέτρια έως σοβαρή 
απώλεια (ειδικά στην ανταλλαγή των αερίων στην 
κόπωση)
BAL:  ουδετεροφιλία ή ηωσινοφιλία κατά τη διάγνω-
ση
HRCT: δικτυωτού τύπου σκιάσεις ή honeycomb 
Ανταπόκριση στα κορτικοστεροειδή: Πτωχή 
Παθολογική Ανατομική: επικράτηση ίνωσης, 
ινοβλαστικές εστίες

Πίνακας 6. 
Παράγοντες Κινδύνου για εξέλιξη της Νόσου
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Διάγνωση Nόσου Wilson σε ασυμπτωματι-
κό 11χρονο αγόρι με ήπια αύξηση της αλα-
νινικής αμινοτρανσφεράσης

Χρίστος Παυλίδης 1, 
Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή 2,  
Αρχοντία Μανωλάκη 3 

1  Γαστρεντερολόγος-Επιμελητής 
 ΓΝ Κέρκυρας, 
2  Παιδίατρος-Κέρκυρα, 
3  Δ/ντρια Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής 

ΓΝΠ Αθηνών ‘Η Αγία Σοφία’  

Λέξεις κλειδιά: 
Νόσος Wilson, σερουλοπλασμίνη 
ορού, ATP7B γονίδιο, απέκριση χαλ-
κού, λιπώδες ήπαρ.

Περίληψη: Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός 11χρονου 

αγοριού με ήπια αύξηση της αλανινικής αμινοτρανσφερά-

σης (ALT) και λιπώδη διήθηση ήπατος, που διαπιστώθηκε 

σε τυχαίο έλεγχο, λόγω εμπυρέτου διάρκειας 2 ημερών χω-

ρίς άλλα συμπτώματα. Παρά την ομαλοποίηση της ALT σε 

σύντομο χρονικό διάστημα κρίθηκε σκόπιμο να πραγματο-

ποιηθεί πλήρης έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας, συμπε-

ριλαμβανομένης της σερουλοπλασμίνης ορού και μέτρη-

σης χαλκού ούρων 24ωρου, των οποίων τα αποτελέσματα 

ήταν παθολογικά. Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε μοριακό 

γενετικό έλεγχο και βιοψία ήπατος και ετέθη η διάγνωση 

της νόσου Wilson. Η νόσος Wilson (γνωστή και ως ηπατο-

φακοειδής εκφύλιση) περιγράφηκε πρώτη φορά το 1912 ως 

κληρονομική θανατηφόρος νευρολογική νόσος, που συνο-

δεύεται με χρόνια ηπατοπάθεια, που οδηγεί σε κίρρωση. 

Το 1993 προσδιορίστηκε το υπεύθυνο για τη νόσο γονίδιο 

ATP7B. Η απουσία ή μειωμένη λειτουργία της πρωτείνης 

του ATP7B οδηγεί σε μειωμένη απέκκριση του χαλκού από 

τα χοληφόρα με αποτέλεσμα τη συσσώρευση του στο ήπαρ. 

Η νόσος Wilson πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε άτο-

μο ηλικίας 3-40 ετών με αδιευκρίνιστη ηπατική νόσο, μόνη 

ή σε συνδυασμό με νευροψυχιατρικές διαταραχές, ακόμα 

και σε απουσία δακτυλίου Kayser-Fleischer. Η νόσος Wilson 

ήταν θανατηφόρος έως την ανακάλυψη θεραπειών πριν 

μισό αιώνα, που έχουν βελτιώσει θεαματικά την πρόγνωση.    

Ενδιαφέρον Περιστατικό
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Εισαγωγή 

H νόσος του Wilson ή ηπατοφακοειδής εκφύλιση 
(WND-ATP7B) είναι μια κληρονομική νόσος, που μετα-
βιβάζεται με υπολειπόμενο σωματικό χαρακτήρα. Η συ-
χνότητα της νόσου παγκοσμίως εκτιμάται ότι είναι από 
1:35000 έως 1:100000 γεννήσεις ζώντων νεογνών και η 
συχνότητα των  φορέων 1:90 1. Η συχνότητα φορέων στη 
χώρα μας υπολογίζεται στο 1.2% και αναμένεται κάθε 
χρόνο η γέννηση 1 έως 3 νέων ασθενών 2. 

Το 1993 εντοπίστηκε στο χρωμόσωμα 13 το γονίδιο 
ATP 7B, που κωδικοποιεί την πρωτείνη ΑΤΡ7Β-ΑΤΡαση.H 
ελαττωματική ή η μη έκφραση της πρωτεΐνης αυτής στο 
ήπαρ εμποδίζει την μεταφορά του χαλκού από τα ηπατι-
κά κύτταρα, καθώς επίσης και τη δέσμευση του χαλκού 
από την αποσερουλοπλασμίνη για τη δημιουργία της 
σερουλοπλασμίνης. Aυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση 
των επιπέδων του χαλκού και τη συσσώρευση του στον 
ηπατικό ιστό και στη συνέχεια στον εγκέφαλο, νεφρό και 
κερατοειδή χιτώνα. 

Μέχρι σήμερα έχουν ανιχνευθεί περισσότερες από 
200 μεταλλάξεις του γονιδίου υπεύθυνες για τη νόσο. 
Αρκετές από τις μεταλλάξεις εμφανίζονται σε μερικούς 
μόνο ασθενείς και είναι σαφής η εθνική κατανομή τους 
(συγκεκριμένο είδος μεταλλάξεων σε διαφορετικές πλη-
θυσμιακές ομάδες). Η πιο συχνή μετάλλαξη παγκοσμίως 
είναι η H1069Q με συχνότητα έως και 70% στην κεντρική 
Ευρώπη και 10-35% σε Μεσογειακές χώρες 3. 

Παρουσίαση περιστατικού  

Αγόρι 11 ετών προσήλθε για διερεύνηση ήπιας αύ-
ξησης της αλανινικής αμινοτρανσφεράσης (ALT:63 IU/ml 
με ανώτερο όριο <45), που διαπιστώθηκε τυχαία σε ερ-
γαστηριακό έλεγχο, λόγω εμπυρέτου έως 38,5οC, χωρίς 
ρίγος ή φρίκια, διάρκειας 2 ημερών, με συνοδό άτυπο 
κοιλιακό άλγος, ναυτία και αίσθημα κόπωσης. Ο πυρετός 
υφίετο με λήψη παρακεταμόλης. Από την κλινική εξέ-
ταση, που πραγματοποιήθηκε κατά τη φάση του εμπυ-
ρέτου, διαπιστώθηκε μόνο ήπια ευαισθησία στην εν τω 
βάθει ψηλάφηση του επιγαστρίου, ενώ ο υπόλοιπος κλι-
νικός και εργαστηριακός έλεγχος (γενική αίματος, ΤΚΕ, 
CRP, ASTO, βιοχημικά) ήταν φυσιολογικός και τέθηκε η 
διάγνωση της  ιογενούς λοίμωξης. 

Το παιδί στη συνέχεια ήταν πλήρως ασυμπτωματι-
κό, απύρετο και σε καλή γενική κατάσταση και ένα μήνα 
μετά πραγματοποιήθηκε νέος εργαστηριακός έλεγχος 
όπου διαπιστώθηκε ALT:64 IU/ml, AST:33 IU/ml (φυσ.τι-
μές <45), ενώ o υπόλοιπος εργαστηριακός έλεγχος ήταν 
εντός φυσιολογικών ορίων.

Με βάση την εμμονή της οριακά παθολογικής τιμής 
της ALT κρίθηκε σκόπιμο να διενεργηθεί πλήρης ιολογικός 
έλεγχος (HBsAg, anti-HCV, anti-HAV IgM-IgG, anti-CMV 
IgM-IgG, anti-EBV IgM-IgG, anti-TOXO IgM-IgG), ανοσο-

λογικός έλεγχος (ANA, AMA, SMA, anti-LKM-1, p-ANCA), 
έλεγχος θυρεοειδή, έλεγχος για κοιλιοκάκη (anti-
ενδομυίου IgG, IgA, anti-ιστικής trans-γλουταμινάσης 
IgG, IgA), από όπου δεν προέκυψαν παθολογικά ευρή-
ματα. 

Πραγματοποιήθηκε υπερηχογράφημα άνω κοιλίας, 
όπου διαπιστώθηκε εικόνα μέτριας λιπώδους διήθησης 
ήπατος.               

Σε όλο το διάστημα παρακολούθησης και ολοκλήρω-
σης του παραπάνω εργαστηριακού ελέγχου το παιδί ήταν 
σε καλή γενική κατάσταση, χωρίς συμπτώματα ή πυρετό. 
Σε επανάληψη των αμινοτρανσφερασών, δύο μήνες μετά 
τον αρχικό έλεγχο, διαπιστώθηκαν τιμές ALT:28 IU/ml και 
AST:22 IU/ml (φυσ.τιμές <45) καθώς και ο υπόλοιπος βιο-
χημικός έλεγχος εντός φυσιολογικών ορίων. 

Η παρουσία λιπώδους διήθησης ήπατος σε ένα παιδί 
με ύψος 138cm και βάρος 38kg (δείκτης μάζας σώματος 
ΒΜΙ~20) με ελεύθερο ατομικό και οικογενειακό ιατρικό 
ιστορικό για οικογενή υπερλιπιδαιμία και φυσιολογικές 
διατροφικές συνήθειες, κατέστησαν σκόπιμο να ολοκλη-
ρωθεί ο έλεγχος της ηπατικής βιοχημείας με εξετάσεις 
για σίδηρο ορού (73mg/dl),  φερριτίνη ορού (65IU/ml), 
α1-αντιθρυψίνη (125mg/dl, φυσ.τιμές 78-200), σερουλο-
πλασμίνη ορού (131 μg/l, φυσ.τιμές 150-600) και μέτρη-
ση χαλκού ούρων 24ώρου (50μg/l, φυσ.τιμές 2-60). 

Λόγω των παθολογικών (αλλά όχι διαγνωστικών)
τιμών της σερουλοπλασμίνης ορού και του χαλκού ού-
ρων 24ωρου ήταν απαραίτητη η μέτρηση χαλκού ούρων 
24ωρου, μετά από φόρτιση με 500mg D-πενικιλλαμίνης, 
με αποτέλεσμα 987μg/l. Με βάση την παραπάνω εξέτα-
ση κρίθηκε αναγκαίο να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για Nό-
σου Wilson με οφθαλμολογική εξέταση με σχισμοειδή 
λυχνία, η οποία δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα, γο-
νιδιακό έλεγχο, όπου διαπιστώθηκαν 2 μεταλλάξεις του 
γονιδίου ΑΤΡ7Β (γονότυπος: H1069Q/M6651)  και βιο-
ψία ήπατος, η οποία ανέδειξε ηπατικό παρέγχυμα συμ-
βατό με νόσο Wilson και μέτρηση χαλκού ανά γραμμάριο 
ξηρού ηπατικού ιστού (314μg/g, φυσ.τιμές <50, ενώ τι-
μές >250 είναι διαγνωστικές της νόσου Wilson). 

 Το παιδί ετέθη σε αγωγή με D-πενικιλλαμίνη σε αρ-
χική δοσολογία 5mg/kg/ημέρα και αύξηση κατά 5mg/
kg/ημέρα κάθε 15 ημέρες μέχρι την τελική δόση των 
20mg/kg/ημέρα διαιρούμενη σε 3 λήψεις στη διάρκεια 
της ημέρας προ φαγητού, καθώς και 125mg/εβδομάδα 
βιταμίνης Β6. 

Κατά τη διάρκεια της αγωγής ο ασθενής βρισκόταν σε 
παρακολούθηση τους δύο πρώτους μήνες με εξετάσεις 
γενικής ούρων (για πιθανή ανίχνευση λευκώματος ή αί-
ματος) ανά 7 ημέρες, γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, 
αμινοτρανσφεράσες ανά 15 ημέρες (ώστε να ελέγχεται 
ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων, ότι είναι >3000/
mm3, η αιμοσφαιρίνη σταθερή, τα αιμοπετάλια >100000/
mm3, καθώς και η νεφρική και ηπατική λειτουργία) για 
την έγκαιρη διάγνωση τυχόν ανεπιθύμητων ενεργειών 
της αγωγής, καθώς και της ανταπόκρισης σε αυτή. 
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Στη συνέχεια ο εργαστηριακός έλεγχος γινόταν ανά 
30 ημέρες, αφού δεν είχαν προκύψει παθολογικά ευρή-
ματα κατά τις αρχικές εξετάσεις και το παιδί ήταν σε καλή 
κατάσταση, χωρίς αναφορά συμπτωμάτων ή ανεπιθύμη-
των ενεργειών από την αγωγή.  

Επίσης πραγματοποιήθηκε γονιδιακός έλεγχος των 
συγγενών πρώτου βαθμού, χωρίς ανάδειξη άλλου πά-
σχοντος ατόμου.    

Συζήτηση  

Η διάγνωση της νόσου Wilson σε άτομα ηλικίας 5-35 
ετών, με ηπατική ή νευρολογική ή ψυχιατρική εκδήλωση, 
τίθεται, όταν ισχύουν τα κάτωθι κριτήρια: 
1) Χαμηλές τιμές σερουλοπλασμίνης ορού <20mg/dl
2) Αύξηση αποβαλλόμενου χαλκού ούρων 24ώρου 

>40μg/l
3) Παρουσία δακτυλίου Kayser-Fleisher στον κερατοει-

δή χιτώνα
4) Αύξηση του περιεχομένου χαλκού στον ηπατικό ιστό 

>250μg/gr ξηρού ηπατικού ιστού 1,2.

Στα παραπάνω κριτήρια είναι χρήσιμο να γίνουν κά-
ποιες επισημάνσεις. 

• Μειωμένη τιμή σερουλοπλασμίνης δεν απο-
τελεί πάντοτε απόλυτο κριτήριο διάγνωσης της νόσου, 
αφού μπορεί να διαπιστωθεί : 

 - Στο 20% των ετεροζυγωτών της νόσου, που δεν 
πάσχουν, παρουσιάζουν σερουλοπλασμίνη <20mg/dl. 

 - Σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα άλλης αιτιο-
λογίας, όπως και περιπτώσεις κεραυνοβόλου ηπατίτιδας 
οποιασδήποτε αιτιολογίας, λόγω μειωμένης σύνθεσής 
της από τα ηπατοκύτταρα. 

 -  Σε άτομα με καχεξία ή νεφρωσικό σύνδρομο
• Φυσιολογικές ή σπανιότερα αυξημένες τιμές 

σερουλοπλασμίνης ορού δεν αποκλείουν την νόσο αφού, 
ως πρωτείνη οξείας φάσης, μπορεί να αυξηθεί κυρίως σε 
ασθενείς με οξεία ηπατοκυτταρική βλάβη. 

• Ο συνδυασμός χαμηλής σερουλοπλασμίνης 
ορού και παρουσία δακτυλίου  Kayser-Fleisher κάνει τη 
διάγνωση της νόσου βεβαία.  

• Χαλκός ούρων 24ωρου >40μg ακόμα και απου-
σία συμπτωμάτων ή δακτυλίου αποτελεί ισχυρή ένδειξη 
για περαιτέρω διερεύνηση για την νόσο, ενώ >100μg θέ-
τει τη διάγνωση στο πλείστο των περιπτώσεων. 

• Σε περιπτώσεις οριακής τιμής χαλκού ούρων 
24ωρου διαγνωστικά χρήσιμη είναι η μέτρηση του 
αποβαλλόμενου χαλκού μετά από φόρτιση με 500mg 
D-πενικιλλαμίνης. Τιμές >1600μg/24ωρο θέτει την διά-
γνωση.

• Η βιοψία ήπατος συνήθως αποκαλύπτει μίκρο ή 
μεγαλοφυσαλιδώδη στεάτωση με διόγκωση του πυρήνα 
λόγω συγκέντρωσης γλυκογόνου. Η ιστοχημική χρώση 
για την ανίχνευση χαλκού με ορσείνη και ροδανίνη έχει 

τεχνικούς περιορισμούς και είναι θετική κυρίως σε κιρ-
ρωτικούς ασθενείς, λόγω συσσώρευσης του χαλκού στα 
λυσοσωμάτια. 

• Η βιοψία ήπατος και ο προσδιορισμός της συ-
γκέντρωσης χαλκού στο ηπατικό παρέγχυμα αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο της διάγνωσης. Τιμές >250μg/gr 
ξηρού ηπατικού ιστού θέτει την διάγνωση της νόσου. 

• Η λιπώδης διήθηση ήπατος σε νεαρά άτομα 
με ή χωρίς παθολογική ηπατική βιοχημεία χρήζει πάντα 
ηπατολογικού ελέγχου, αφού μπορεί να είναι η μοναδι-
κή εκδήλωση της νόσου Wilson ή μπορεί να αποκαλύψει 
στεάτωση ήπατος ή  στεατοηπατίτιδα, καταστάσεις που 
πρέπει να αντιμετωπίζονται.  

• Ο μοριακός γενετικός έλεγχος και η ανάλυση 
των μεταλλάξεων του γονιδίου ΑΤΡ7Β θα αποτελεί το κύ-
ριο διαγνωστικό μέσο στο μέλλον 4. 

Ο τύπος και η βαρύτητα των κλινικών εκδηλώσεων 
της νόσου Wilson ποικίλουν και εμφανίζονται κυρίως σε 
άτομα ηλικίας 10-20 ετών και σπάνια >40 ετών. Η οξεία 
ηπατική ανεπάρκεια απαιτεί μεταμόσχευση ήπατος και 
χαρακτηρίζεται από αμινοτρανσφεράσες <2000IU/ml, 
αναλογία γυναικών/ανδρών 2:1, αλκαλική φωσφατάση 
<40IU/ml, Coombs αρνητική, αιμολυτική αναιμία, δι-
άχυτη ενδοαγγειακή πήξη, νεφρική ανεπάρκεια, αλλά 
ευτυχώς η εμφάνισης της νόσου με  αυτή την μορφή 
είναι σπάνια. Συχνότερες κλινικές ηπατικές εκδηλώσεις, 
οι οποίες συνήθως προηγούνται των εκδηλώσεων από 
άλλα όργανα, αποτελούν οι ακόλουθες 4,5: 

- ασυμπτωματική ηπατομεγαλία ή/και μόνο σπληνο-
μεγαλία

- εμμένουσα αύξηση αμινοτρανσφερασών
- λιπώδες ήπαρ 
- εικόνα παρόμοια με αυτοάνοση ηπατίτιδα 
- χρόνια ηπατίτιδα, κίρρωση ήπατος 

 Οι νευρολογικές εκδηλώσεις οφείλονται στη συσ-
σώρευση χαλκού στα βασικά γάγγλια του εγκεφάλου. 
Εμφανίζονται συχνότερα μετά τις ηπατικές, κατά την τρί-
τη δεκαετία της ζωής ή σπανιότερα στην παιδική ηλικία, 
ως διαταραχές συμπεριφοράς και μαθητικής επίδοσης, 
συνοδεύονται δε από την παρουσία δακτυλίου Kayser-
Fleisher και είναι οι ακόλουθες: 

-  Διαταραχές γραφής                              
-  Διαταραχές κινητικότητας (τρόμος, ακούσιες κινή-

σεις)
-  Δυσαρθρία                                           
-  Σπαστική δυστονία
-  Ψευδοβολβική πάρεση                        
-  Επιληπτικές κρίσεις 
-  Ημικρανία ή αυπνία
Οι ψυχιατρικές εκδηλώσεις μπορεί να είναι οι ακό-

λουθες: 
-  Διαταραχές προσωπικότητας
-  Κατάθλιψη 
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-  Μανιο-καταθλιπτική ψύχωση, σχιζοφρένεια

Λοιπές εκδηλώσεις της νόσου αποτελούν οι ακόλου-
θες: 

-  Καταρράκτης δίκην ηλιολούλουδου                                     
-  Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
-  Αμινοξυουρία, νεφρολιθίαση                                               
-  Οστεοπόρωση, αρθρίτιδα
-  Μυοκαρδιοπάθεια, αρρυθμίες                                             
-  Παγκρεατίτιδα 
-  Υποπαραθυρεοειδισμός                                                     
-  Διαταραχές εμμήνου ρύσεως

Η πρόγνωση της νόσου χωρίς θεραπεία είναι 
δυσμενής. Το 1956 ο John Walshe ανακάλυψε την 
D-πενικιλλαμίνη, έναν χηλικό δεσμευτικό παράγοντα 
του χαλκού, που προάγει την απέκκριση του με τα ούρα 
και αποτέλεσε σωτήρια θεραπεία εκλογής έως σήμερα. 
Το 10% των θεραπευομένων παρουσιάζει ανεπιθύμητες 
ενέργειες, όπως λευκοπενία, καταστολή μυελού, πυρε-
τό, εξάνθημα, λευκωματουρία, νεφρωσικό σύνδρομο, 
αντίδραση όμοια με λύκο, ορώδη αμφιβληστροειδίτιδα, 
εκφυλιστικές δερματικές βλάβες, σε άλλοτε άλλο χρόνο 
μετά την έναρξη της αγωγής. Απαιτείται η συγχορήγηση 
πυριδοξίνης (Β6). Εναλλακτικά σε άτομα που παρουσι-
άζουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες με την πενικιλ-
λαμίνη χορηγείται τριεντίνη, φάρμακο με ίδιο μηχανι-
σμό δράσης, αλλά καλύτερο ανεκτό, αν και μπορεί να 
προκαλέσει σιδηροβλαστική αναιμία. Ο ψευδάργυρος 
πρωτοχρησιμοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 
από τον Ολλανδό Schouwink. Επάγει την μεταλλοθειο-
νίνη και αναστέλλει την απορρόφηση του  χαλκού από 
το έντερο. Χρησιμοποιείται ως θεραπεία συντήρησης ή 
ως πρώτη θεραπεία σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Σε 
πειραματικό στάδιο βρίσκεται η αγωγή με Ammonium 
Tetrathiomolybdate και η χορήγηση αντιοξειδωτικής βι-
ταμίνης Ε με αντικρουόμενα αποτελέσματα 6. 

Η θεραπεία λαμβάνεται εφ’όρου ζωής και η αποτελε-
σματικότητα της ελέγχεται με την αποβολή χαλκού στα 
ούρα 24ώρου. Αποφεύγονται τροφές πλούσιες σε χαλκό 
όπως οστρακοειδή, σοκολάτα, μανιτάρια, ξηροί καρποί. 
Ασθενείς με κίρρωση ήπατος μπαίνουν σε λίστα μεταμό-
σχευσης. 

Σκοπός της παρουσίασης του παραπάνω περιστα-
τικού είναι να τονισθεί η σημασία της ηπατολογικής 
διερεύνησης νεαρών ατόμων, που παρουσιάζουν πα-
θολογική ηπατική βιοχημεία, ειδικά όταν δεν μπορεί 
να διευκρινισθεί με σαφήνεια η αιτιολογία αυτής. Είναι 
γνωστό ότι στην παιδική ηλικία διάφορες λοιμώξεις από 
ιούς (αδενοιοί, εντεροιοί, rota-ιοί, EBV, Coxsackie) μπο-
ρεί να επηρεάσουν την ηπατική βιοχημεία για βραχύ 
χρονικό διάστημα με κύρια εκδήλωση συνήθως την ήπια 
αύξηση των αμινοτρανσφερασών.   

Στο συγκεκριμένο νεαρό ασθενή της παρουσίασης η 
οριακά αυξημένη ALT, η οποία και  αποκαταστάθηκε σε 

σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορούσε να έχει απο-
δοθεί σε κάποια ιογενή λοίμωξη, χωρίς να συνεχιστεί ο 
εργαστηριακός έλεγχος που περιελάμβανε και τη νόσο 
Wilson, ειδικά σε ένα παιδί χωρίς άλλη συμπτωματολο-
γία και σε καλή γενική κατάσταση. 

Η παρουσία λιπώδους διήθησης ήπατος, που πρέπει 
πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη στα παιδιά και να αντι-
μετωπίζεται, μπορεί κάποιες φορές να είναι και το μόνο 
εύρημα της νόσου Wilson.  Ετσι, σύμφωνα και με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες, κρίθηκε επιβεβλημένο να ολο-
κληρωθεί ο πλήρης έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας, 
τα αποτελέσματα των οποίων οδήγησαν στη διενέργεια 
γονιδιακού ελέγχου και βιοψίας ήπατος και τέθηκε η δι-
άγνωση της νόσου Wilson 6,7.

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να τονισθεί ότι η έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου και η έναρξη κατάλληλης θεραπείας 
αποτελεί τον καλύτερο προγνωστικό παράγοντα για την 
επιβράδυνση  της εξέλιξης μόνιμων βλαβών στα όργανα 
στόχους, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του προσδόκιμου 
επιβίωσης των ασθενών 7.   

Summary
Wilson desease diagnosis in a 11 years old boy with 

mild ALT increase. 
Pavlidis Ch., Mandyla-Kousouni M., Manolaki A.

We report a case of 11-years old boy who presented 
with occasionally findings of mild elevation of ALT and 
fatty liver in the abdominal ultrasound without other 
symptoms. According to the guide lines, we performed 
the entire liver function laboratory tests, including serum 
ceruloplasmin, 24hour urinary copper excretion, which 
were abnormal, and thus we proceeded to molecular 
genetics studies and liver biopsy confirming the diagnosis 
of Wilson disease.   Wilson disease (WD; also known as 
hepatolenticular degeneration) was first described in 
1912 by Kinnear Wilson as familial, lethal neurological 
disease accompanied by chronic liver disease leading to 

Δακτύλιος Kayser-Fleisher.
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cirrhosis. In 1993, the abnormal gene in WD, ATP7B, was 
identified. Absent or reduced function of ATP7B protein 
leads to decreased excretion of copper into bile resulting 
hepatic copper accumulation and injury. WD should be 
considered in any individual between ages of 3 and 40 
years old with unexplained liver disease or abnormal liver 
tests along with neurological or psychiatric disorder even 
in the absence of Kayser-Fleischer ring. WD was uniformly 
fatal until treatments were developed a half century ago.

keywords: Wilson desease,  serum ceruloplasmin, 
ATP7B gene, copper excretion, fatty liver.
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Λέξεις κλειδιά: 
Διορθικό υπερηχογράφημα, βιοψία προστά-
τη, καρκίνος προστάτη, PSA

 
Σκοπός: Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να εκτεθούν 
οι σύγχρονοι προβληματισμοί  για τη βιοψία του προστά-
τη. Συγκεκριμένα εκφράζονται απόψεις για το πότε, το πως 
και το πόσο συχνά θα πρέπει να γίνεται, όπως επίσης και 
για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. ΄Ολα αυτά βέβαια 
στηριγμένα στην μέχρι σήμερα συσσωρευμένη διεθνή 
εμπειρία και στις μελέτες της τελευταίας κυρίως δεκαετίας. 
Τέλος αναφέρονται περιληπτικά οι τρέχουσες ερευνητικές 
προσπάθειες, που σκοπό έχουν να καταστήσουν τη βιοψία 
του προστάτη ακόμα πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική.  

Εισαγωγή

Η βιοψία του  προστάτη είναι σήμερα, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, μια συνηθισμένη ρουτίνα στην καθημερινή πράξη 
του ουρολόγου. Περίπου 12 χρόνια πριν, οι ενδείξεις για τη 
λήψη της βιοψίας του προστάτη ήταν διαφορετικές και η 
πράξη συνοδευόταν από αξιόλογη νοσηρότητα. Απαιτούσε 
εξάλλου αξιόλογη εμπειρία και πολλές φορές οι ουρολόγοι 
ήταν συγκρατημένοι στην λήψη βιοψίας. Η διορθική όμως 
προσέγγιση καθώς και η ανάπτυξη  καινούργιων εργαλεί-
ων για τη λήψη ιστοτεμαχίων, όπως επίσης και η εφαρμογή 
του διορθικού υπερηχοτομογράφου, με την βοήθεια του 
οποίου  αναγνωρίζονται ευκολότερα και με μεγαλύτερη 
ακρίβεια οι  ύποπτες περιοχές του προστάτη, άνοιξαν και-
νούργιους δρόμους και ‘διεύρυναν’ τις ενδείξεις  για βιο-
ψία του προστάτη. Παράλληλα, εμφανίστηκαν καινούργιες 
ενδείξεις, εκτός αυτής για τη διάγνωση του καρκίνου του 
προστάτη (CaP), όπως η παρακολούθηση ασθενών  μετά 
από ακτινοβολία ή ριζική προστατεκτομή, για έλεγχο πιθα-
νής υποτροπής.   

Ανασκόπηση
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Μέχρι 10 χρόνια πριν η θεραπεία για την καλοήθη 
υπερπλασία του προστάτη (BPH) ήταν η διουρηθρική 
προστατεκτομή (TURP) και κατά συνέπεια υπήρχε πάντα 
ιστολογική εικόνα της μεταβατικής ζώνης. Πριν το 1985,  
χωρίς το  προστατικό αντιγόνο (PSA) και τους υψηλής ποι-
ότητας διορθικούς υπερηχοτομογραφους (TRUS), συχνά 
η TURP έθετε τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. 
Σήμερα αντίθετα, αυτό θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. 

Στην περίπτωση μιας μη φυσιολογικής δακτυλικής 
εξέτασης (DRE ) και/ή PSA και/ή TRUS, πριν  αρχίσει 
οποιαδήποτε θεραπεία για την BPH,  θα πρέπει  να 
αποκλεισθεί το προστατικό καρκίνωμα.   

Παρά το ότι δεν έχει (ακόμη ) αποδειχθεί  ότι ο προ-
συμπτωματικός έλεγχος (screening) μειώνει ουσιαστικά 
τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα από τον καρκίνο του 
προστάτη, πολλοί άνδρες επιλέγουν να ελεγχθούν με 
DRE και PSΑ. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο αριθμό ασθε-
νών με παθολογικά ευρήματα και πιθανώς ανάγκη για 
βιοψία. Ωστόσο, οι ενδείξεις για βιοψία του προστάτη 
συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού.

 Εξάλλου η εξατομίκευση για κάθε ασθενή είναι 
απαραίτητη, διότι κάποιοι από αυτούς είναι καλύτερο 
να μην υποβληθούν σε βιοψία, μιας και το αποτέλεσμα 
της βιοψίας δεν θα άλλαζε την αντιμετώπισή τους. 

Η αξία της καθοδήγησης με  TRUS

Στο παρελθόν υπήρξε αμφισβήτηση για την  αξία της 
καθοδήγησης της βιοψίας με υπέρηχο. Ο Weaver και 
συν. έδειξε την υπεροχή της χρήσης του υπερήχου, ενώ 
ο Renter και συν.1  συγκρίνοντας την υπερηχογραφική 
καθοδήγηση με τη δακτυλική καθοδήγηση βρήκαν αντί-
στοιχες ευαισθησίες 88% και 74%. Συμπέραναν λοιπόν, 
μιας και ένα 12% των καρκίνων μπόρεσαν να  ανιχνευ-
θούν μόνο με δακτυλική καθοδήγηση,  ότι η ιδανική μέ-
θοδος καθοδήγησης θα ήταν ένας συνδυασμός και των 
δύο.   

Βιοψία της μεταβατικής ζώνης

Η αξία των συστηματικών βιοψιών της μεταβατικής 
ζώνης  έγινε αντικείμενο πολλών μελετών και ανακοινώ-
σεων. Ο Bazinet και οι συν.2  μελέτησαν 847 ασθενείς,  
που υποβλήθηκαν σε βιοψία του προστάτη (ύποπτη δα-
κτυλική εξέταση με ή χωρίς υψηλό PSA). Aπό τους 279 
ασθενείς στους  οποίους ευρέθη καρκίνος του προστάτη, 
το 24.4%  είχε θετικές  βιοψίες της μεταβατικής ζώνης, 
αλλά μόνο το 2,9% είχε καρκίνο στη μεταβατική ζώνη 
αποκλειστικά. Σε άλλες μελέτες, ασθενείς με φυσιολογι-
κή DRE, στο 4,1% από τους 145 καρκίνους βρέθηκε καρκί-
νος στη μεταβατική ζώνη αποκλειστικά 3,4.

 Επειδή αυτά τα ποσοστά κρίνονται πολύ χαμηλά, 
δεν συνιστάται βιοψία της μεταβατικής ζώνης εξαρχής 

παρά μόνο σε ασθενείς με υψηλό PSA και προηγηθείσα 
αρνητική βιοψία της περιφερικής ζώνης 2,5.

Βιοψία των σπερματοδόχων κύστεων
 
Με τις μοντέρνες συσκευές διορθικών υπερηχοτομο-

γράφων μπορούν εύκολα να ληφθούν βιοψίες των σπερ-
ματοδόχων κύστεων. Η θετική προγνωστική αξία είναι 
πολύ μεγάλη όταν αναγνωρίζεται ιστολογικά επιθήλιο 
σπερματοδόχου κύστης. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 
στη λήψη απόφασης,  που αφορά περαιτέρω θεραπεία, 
όταν στη βιοψία δεν  αναγνωρίζεται  επιθήλιο σπερμα-
τοδόχου κύστης. Εξάλλου δεν είναι σπάνιες οι ψευδώς  
αρνητικές βιοψίες των κύστεων. Παρόλα  αυτά μια θε-
τική βιοψία σπερματοδόχου  κύστης  σαφώς επηρεά-
ζει τη λήψη αποφάσεων, καθώς ο όγκος δεν θεωρείται 
εντοπισμένος  και οι περισσότεροι  ουρολόγοι δεν θα 
συνιστούσαν ριζική προστατεκτομή.

Σε 30-50% των ασθενών με θετική βιοψία σπερμα-
τοδόχων κύστεων ανευρίσκονται μεταστάσεις στους 
λεμφαδένες και επομένως στις περιπτώσεις αυτές  θα 
πρέπει να διενεργείται (λαπαροσκοπική) πυελική λεμ-
φαδενεκτομή  προ της ριζικής προστατεκτομής ή της  
ακτινοθεραπείας. Επί κλινικών  σταδίων >Τ2β ή όταν 
ανευρίσκεται PSA>10ng/ml οι πιθανότητες διήθησης 
των σπερματοδόχων κύστεων  είναι αυξημένες  και θα 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο βιοψίας αυτών. Αν 
η βιοψία των  σπερματοδόχων κύστεων είναι  θετική ή 
το Gleason score στην βιοψία του προστάτη είναι ≥7 ή το 
PSA >20ng/ml ενδείκνυται η πυελική λεμφαδενεκτομή. 

Η αξία της συστηματικής( τυχαίας) βιοψίας

Αναφέρθηκε νωρίτερα  ότι η καθοδήγηση της βιοψίας 
με υπερηχογράφο είναι πιο ευαίσθητη από τη  δακτυλική 
καθοδήγηση. Ωστόσο όλοι οι καρκίνοι δεν είναι υπό- ή 
υπερηχογενείς, επομένως κάποιοι από αυτούς δεν φαί-
νονται στο υπερηχογράφημα. 

O Garber και οι συν.1,6,7  βρήκαν ότι το 56% των όγκων  
φαίνονταν φυσιολογικοί στο υπερηχογράφημα. Η έννοια 
λοιπόν  των τυχαίων βιοψιών παραμένει σημαντική, 
όπως είχε αναγνωρίσει για πρώτη φορά ο Hodge και συν.

Οι Eskew και Brawer8  μελέτησαν μια σειρά από  1549 
συστηματικές εξαπλές βιοψίες (συνολικά 9249) σε 1414 
ασθενείς. Στους ασθενείς με ισοηχογενείς καρκίνους τα 
ιστοτεμάχια περιείχαν λιγότερο καρκινικό υλικό ανά προ-
στάτη και το PSA  ήταν χαμηλότερο. Ωστόσο δεν βρέθηκε 
διαφορά ως προ το Gleason score και το παθολογοανα-
τομικό στάδιο. Οι Stamey , Hammerer και Huland9  με-
λέτησαν  το υλικό από 651 ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε εξαπλές βιοψίες. Σε 20% από τις περιπτώσεις  με φυ-
σιολογικό υπερηχογράφημα διεγνώσθη καρκίνος, κάτι 
που υπογραμμίζει την αξία των συστηματικών εξαπλών 
βιοψιών.



 Η αυξανόμενη εμπειρία με τις εξαπλές συστηματικές 
βιοψίες, η συσχέτιση με τα ευρήματα από ριζικές προ-
στατεκτομές και η πληθώρα από δημοσιεύσεις  στον ια-
τρικό τύπο έκαναν προφανές ότι οι εξαπλές βιοψίες από 
την περιφερική ζώνη δεν είναι αρκετές για την εκτίμηση 
του προστάτη, ιδιαίτερα αυτού με μεγάλο μέγεθος.

O Rohl και και άλλοι ερευνητές 10,11,12,13,14 δημοσιεύο-
ντας τα αποτελέσματα μελέτης με το μοντέλο των sextant 
βιοψιών, ανάμεσα σε 962 άντρες με  διαγνωσμένο από 
τη βιοψία (λόγω αύξησης του PSA) καρκίνο προστάτη, 
απέδειξαν ότι η διάγνωση στο 73% των καρκίνων αυτών 
έγινε με την πρώτη βιοψία , 91% με τη δεύτερη, 97% με 
την τρίτη και 99% με την τέταρτη βιοψία 15.

Ο Norberg και συν. όπως και οι Babain και συν.14 χρη-
σιμοποιώντας ένα μοντέλο βιοψιών με 8-10 δείγματα 
βρήκαν  καρκίνους από τους οποίους ένα 15% θα  ‘χάνο-
νταν’ με την κλασσική  εξαπλή βιοψία. 

Ο Levin και συν. πρώτοι εκτίμησαν  την αξία της 
12πλης βιοψίας (12-core biopsy) χρησιμοποιώντας δύο 
σετ εξαπλών βιοψιών σε μια εξέταση ασθενούς12. Απέ-
δειξαν αύξηση στην συχνότητα ανίχνευσης του καρκίνου 
στο 31% σε σύνολο από το 21% με μόνο ένα σετ εξαπλών 
βιοψιών.

Η παθολογοανατομική ανάλυση απέδειξε ότι το μέ-
γεθος των καρκίνων με τις 12 βιοψίες είναι μικρότερο σε 
σχέση με τις 6 και ότι η αύξηση του αριθμού των βιοψιών 
παίζει σημαντικό ρόλο στην πρώιμη διάγνωση του καρκί-
νου του προστάτη 16,17.

Ο απαραίτητος αριθμός βιοψιών εξαρτάται από το 
μέγεθος του προστάτη.

Ο Uzzo και συν. απέδειξαν ένα ποσοστό ανίχνευσης 
38% του καρκίνου σε προστάτες με όγκο πάνω από 50cc, 
σε σύγκριση με 23% σε προστάτες με όγκο μικρότερο 
από 50cc, χρησιμοποιώντας το κλασσικό 6-πλό σύστημα 
βιοψιών.18             

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε τη στρατηγική αύξησης του αριθμού 
των βιοψιών ανάλογα με την αύξηση του όγκου του προ-
στάτη, στοχεύοντας στη βελτίωση της ανίχνευσης του 
καρκίνου.

Ομως ο Chen και συν. χρησιμοποιώντας εξομοίωση 
βιοψίας σε δείγματα ριζικής προστατεκτομής, έδειξαν 
ότι αυξάνοντας τον αριθμό των βιοψιών, σε μεγαλύτε-
ρους προστάτες,  πιθανόν να αυξάνεται και η συχνότητα  
ανίχνευσης μη σημαντικών κλινικά καρκίνων 19. 

Βελτίωση στην ανίχνευση του καρκίνου μπορεί, εκτός 
της αύξησης του αριθμού των βιοψιών,  να επιφέρει και 
η λήψη βιοψιών από ‘πρόσθετες’ περιοχές του προστά-
τη14,17,20,8,21,22. (Εικ. 1) 

Ο Eskew και συν.20,8  με την τεχνική της βιοψίας των 
5 περιοχών  αύξησαν τα δείγματα από τα κλασσικά 6. 
Σε μία προοπτική μελέτη 119 ασθενών βρήκαν ότι 35% 
των καρκίνων βρέθηκαν στις ‘πρόσθετες’  περιοχές. Οι 
Harewood και Cleeve καθώς και ο Gore και συν.23  προσέ-
θεσαν τις  ‘πλάγιες’ βιοψίες  στην  κλασσική εξαπλή και 

ανακάλυψαν ότι το 50% των καρκίνων των περιφερικών 
ζωνών βρίσκονται στις περιοχές  αυτές. Ο Terris και συν. 
απέδειξαν ότι το μεγάλο ποσοστό των ψευδώς θετικών 
αποτελεσμάτων, μετά από την κλασσική εξαπλή βιοψία, 
μπορεί να μειωθεί με τη λήψη δειγμάτων πιο πλάγια, 
έτσι ώστε να καλυφθεί η περιφερική ζώνη 24.Η λήψη 
όμως βιοψιών μόνο από τις ‘πλάγιες’ περιοχές θα είχε 
σαν αποτέλεσμα να μην διαγνωσθεί ο καρκίνος στο 7.3% 
των ασθενών 24.

Χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη εξομοίωση με Η/Υ 
(3-dimensional (3D) computer simulation) ο Bauer και 
συν. χαρτογράφησαν τις θέσεις καρκίνου σε 201 παρα-
σκευάσματα ριζικής προστατεκτομής 25, ενσωματώνο-
ντας τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα μοντέλα βιοψι-
ών (6,10 και 12 δειγμάτων). Βρέθηκε λοιπόν ότι η λήψη  
‘πλάγιων’ βιοψιών συνέβαλλε σημαντικά στην ανίχνευ-
ση καρκίνου και ότι οι βιοψίες των 10 και 12 δειγμάτων 
ανίχνευσαν καρκίνο στο 99%, ενώ η κλασσική εξαπλή 
72,6%25.

Το 29%  των καρκίνων του προστάτη είναι μη ψηλα-
φητοί και τουλάχιστον 27% είναι μη ορατοί στον υπέ-
ρηχο(ισοηχογενείς). Αυτό σημαίνει ότι βιοψίες που 
κατευθύνονται  μόνο στις βλάβες (ψηλαφητές ή απει-
κονιστικές) είναι ανεπαρκείς και πρέπει να συνοδεύ-
ονται από τυχαίες  βιοψίες. Σήμερα οι περισσότεροι 
ερευνητές παίρνουν εξαπλές βιοψίες,  όταν δεν υπάρ-
χει συγκεκριμένη βλάβη. 
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Εικόνα 1.
(Α)Βιοψία 13 δειγμάτων «5 περιοχών»,12,13  ενσωμα-

τώνει 4 δείγματα πλάγιων περιοχών.
(Β)Βιοψία 11 δειγμάτων,14 ενσωματώνει εγκάρσια 

δείγματα.
(C)Βιοψία 12 δειγμάτων, ενσωματώνει 6 δείγματα 

πλάγιων περιοχών.
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Επανάληψη της βιοψίας

Σε μια ενδιαφέρουσα τυχαιοποιημένη προοπτική 
μελέτη ο Nava και συν.26 προσέγγισαν το πρόβλημα των 
επαναλαμβανόμενων βιοψιών. Το δείγμα τους αποτε-
λούσαν  120 άνδρες με υψηλό PSA, αλλά με φυσιολο-
γικά δακτυλική εξέταση και  διορθικό υπερηχογράφημα. 
Η μελέτη έδειξε ότι στην πρώτη και δεύτερη σειρά των 
εξαπλών βιοψιών βρέθηκε καρκίνος του προστάτη σε 
ποσοστά 16% και 17% αντίστοιχα, αλλά στην 3η  σειρά 
το ποσοστό ήταν 32%. Η μεταβλητή που σχετιζόταν ση-
μαντικά με την ανεύρεση καρκίνου στις επαναληπτικές 
βιοψίες ήταν το βάρος του προστάτη. ΄Ετσι  συστήνουν 
δύο εξαπλές βιοψίες για βάρη προστάτη < 40g και τρεις 
για βάρη >40g.

Για το ίδιο θέμα ο Roehrborn και συν.27  μελέτησαν 
123 άνδρες ύποπτους για καρκίνο, λόγω αυξημένου PSA 
και/ή σκληρίας στην DRE, που υποβλήθηκαν σε δεύτερη 
εξαπλή βιοψία  (με TRUS), ενώ 22 από αυτούς υποβλήθη-
καν και σε τρίτη. Το συνολικό ποσοστό ανίχνευσης καρκί-
νου με τη δεύτερη βιοψία ήταν 23% (37% για ασθενείς 
με PSA>10 ng/mL  και 19% για ασθενείς με  PSA<4ng/
mL!). Μόνο 2 από τους 22 (9%) που υποβλήθηκαν σε τρί-
τη βιοψία βρέθηκαν να έχουν καρκίνο. Και οι δύο είχαν 
ατυπία στις προηγούμενες βιοψίες.

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε ο Keetch και 
συν.3 που ανέφεραν ποσοστό ανίχνευσης καρκίνου έως 
96% με τις πρώτες 2 εξαπλές βιοψίες.

Συμπερασματικά, επί υποψίας καρκίνου μια δεύτε-
ρη εξαπλή βιοψία πρέπει ‘πάντοτε’ να γίνεται, εφόσον 
το αποτέλεσμα θα διαφοροποιήσει την αντιμετώπιση 
του ασθενούς. Σε περίπτωση ατυπίας ή βάρους προ-
στάτη >40g δικαιολογείται και τρίτη βιοψία.

Ο Ranver και συν. έδειξε ότι επί πολλαπλών αρνητι-
κών διορθικών βιοψιών δεν υπάρχει όφελος από πρό-
σθετη διουρηθρική βιοψία.

Παρουσία PIN (Prostatic Intraepithelial 
Neoplasia)

Η παρουσία PIN στη βιοψία έχει αποτελέσει αντικεί-
μενο μελέτης από πολλούς ερευνητές. Γενικώς θεωρεί-
ται ότι το υψηλόβαθμο PIN αποτελεί προκαρκινική κα-
τάσταση, ανευρίσκεται δε σε 38-100% των ασθενών με 
CaP. Επομένως επί υψηλόβαθμου PIN η βιοψία πρέπει να 
επαναλαμβάνεται και μάλιστα όχι μόνο στις προηγηθεί-
σες θέσεις με PIN, αλλά και με τυχαίες βιοψίες. 

Σύμφωνα με την προηγούμενη ενότητα, όταν υπάρ-
χει ισχυρή υποψία για CaP, η βιοψία θα πρέπει να επα-
ναλαμβάνεται. Αν σε ένα από τα δείγματα αποκαλυφθεί 
υψηλόβαθμο PIN, οι βιοψίες θα πρέπει να επαναλαμ-
βάνονται έως της ανεύρεσης καρκίνου, εφόσον βεβαίως 
αυτό θα καθορίσει την περαιτέρω θεραπεία. Αν βρεθεί 
φλεγμονή στη βιοψία, θέση έχει η μακρόχρονη θεραπεία 

με αντιβίωση και επανέλεγχο του PSA. Αν μετά  από 2 
συνεχείς βιοψίες δεν ανευρίσκεται PIN, μπορεί κανείς 
να περιμένει για 3-6 μήνες παρακολουθώντας το PSA και 
τότε να αποφασίσει εκ νέου για πιθανή επανάληψη της  
βιοψίας.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των βιοψιών

Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 
των βιοψιών θα πρέπει να βελτιωθούν οι ενδείξεις των 
βιοψιών. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να μειωθούν οι 
μη απαραίτητες βιοψίες, ενώ ταυτόχρονα να αποφύγου-
με το να ‘χαθούν’ πολλοί καρκίνοι. Από τη στιγμή που 
η DRE δεν επιδέχεται βελτίωση, ενώ καινούργιες απει-
κονιστικές μέθοδοι δοκιμάζονται, αλλά δεν είναι ακόμα 
εφαρμόσιμες, το μόνο εργαλείο που μας μένει είναι το  
PSA και οι δείκτες που αυτό παράγει.

Η μαγνητική τομογραφία  με ενδοορθικό σπείραμα 
βρίσκεται σε κλινική εφαρμογή, αλλά, αν και αρχικά είχε 
εισαχθεί με ενθουσιασμό, δεν φαίνεται να έχει σημαντι-
κό ρόλο στη διάγνωση ή τη σταδιοποίηση του CaP. 

                                        
PSAD
O πρώτος δείκτης του PSA είναι το PSA density (PSAD), 

που προκύπτει από τη διαίρεση του PSA με τον όγκο του 
προστάτη, όπως υπολογίζεται από το TRUS. Το όριο που 
χρησιμοποιείται είναι το 0,15ng/mL. Το PSAD θεωρείται 
σημαντικά πιο ειδικό, αλλά και σημαντικά λιγότερο ευαί-
σθητο από το PSA και το  TRUS. Στις χαμηλές τιμές  PSA 
ωστόσο ( <10ng/mL) η σημαντικότητα αυτή χάνεται και 
φυσικά εκεί κυρίως είναι που θα θέλαμε να ξέρουμε αν 
ενδείκνυται μια βιοψία. Συνολικά, το PSAD δεν φαίνεται 
να είναι η λύση για τον υψηλό αριθμό αρνητικών βιο-
ψιών. Ο   Brawer,28,29,30 που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το 
PSAD, συμπέρανε ότι το απόλυτο μέγεθος του προστάτη 
παίζει σημαντικό ρόλο στο ποσοστό θετικών εξαπλών βι-
οψιών. Είναι λογικό ότι οι πιθανότητες να ανιχνευθεί δια 
της βιοψίας ένα μικρό, μη ψηλαφητό και ισοηχογενές, 
καρκίνωμα, μειώνονται όσο αυξάνεται το μέγεθος του 
προστάτη. ΄Ετσι το PSAD οδηγεί σε αύξηση της θετικής 
προγνωστικής αξίας του δείγματος της εξαπλής βιοψίας. 
Αυτό έρχεται σε συμφωνία με την οδηγία του  Nava και 
συν.26  για περισσότερες βιοψίες σε μεγαλύτερους προ-
στάτες.

PSAT
Πρόσφατα εισήχθη η έννοια του  PSAT, δηλαδή το 

PSAD της μεταβατικής ζώνης και αν και υπάρχουν μόνο 
λίγες αναφορές φαίνεται να είναι υποσχόμενο. Μιας 
και η κακοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ) είναι 
το αποτέλεσμα υπερπλασίας της μεταβατικής ζώνης, το   
PSAT παρέχει ένα τρόπο ‘ρύθμισης’ του PSA για τη συνει-
σφορά της ΚΥΠ. Ο Zlotta και συν.31 μελέτησαν το PSAT σε 
162 άνδρες με PSA <10ng/mL. Από αυτούς 88 υποβλήθη-
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καν σε ριζική προστατεκτομή για CaP και 74 είχαν ιστο-
λογικά επιβεβαιωμένη ΚΥΠ. Χρησιμοποιώντας σαν όριο 
του PSAT το 0,35ng/mL πέτυχαν  και υψηλή ευαισθησία 
(90%) και υψηλή ειδικότητα (93%). 

PSAV
Mια άλλη παράμετρος  στις μετρήσεις του PSA είναι 

η μεταβολή στο χρόνο ή PSAV (velocity). Ο Keetch DW 
και συν.32  συνέκριναν το  PSAD και το  PSAV και συμπέ-
ραναν ότι οι δύο παράμετροι, μόνοι ή σε συνδυασμό, 
δίνουν χρήσιμες πληροφορίες, αλλά δεν είναι επαρκώς 
ευαίσθητες. Οι Carter και  Pearson, μετά από εκτεταμέ-
νη μελέτη για το  PSAV, κατέληξαν ότι, όταν η περίοδος 
παρακολούθησης είναι τουλάχιστον 1,5-2  χρόνια και το 
όριο 0,75 ng/mL/χρόνο, η ευαισθησία φτάνει το 75% και 
η ειδικότητα το 95%.

PSA κατά ηλικία
Η χρήση των ορίων αναφοράς του PSA κατά ηλικία 

έχουν μελετηθεί από πολλούς ερευνητές. Μειώνοντας 
το όριο του φυσιολογικού PSA σε 2,5ng/mL στους νεό-
τερους άνδρες, αυξάνεται η ευαισθησία και επομένως η 
ανίχνευση πρώιμων και εντοπισμένων καρκίνων. Στους 
ηλικιωμένους άνδρες αυξάνοντας το όριο αυξάνεται 
και η ειδικότητα, αλλά ‘χάνονται’ και αρκετοί καρκίνοι. 
Φυσικά παραμένει το ερώτημα κατά πόσο αυτοί οι μη 
διαγνωσθέντες καρκίνοι θα επηρεάσουν  το προσδόκιμο 
επιβίωσης  σε αυτή την ομάδα ασθενών.

Λόγος F/T
O λόγος ελεύθερου προς ολικό PSA έχει επίσης εισα-

χθεί τελευταία και έχει το πλεονέκτημα ότι απαιτεί   μόνο 
μία αιμοληψία και όχι μέτρηση του όγκου του προστάτη 
(δηλ.  TRUS).  Με  τη χρήση  του λόγου αυτού (επί τοις 
εκατό) αυξάνεται η ευαισθησία του PSA, όταν αυτό βρί-
σκεται στα φυσιολογικά όρια, ενώ όταν είναι ελαφρώς 
αυξημένο αυξάνεται η ειδικότητά του. Ωστόσο τα όρια 
του λόγου ελεύθερο προς ολικό PSA δεν έχουν καθορι-
στεί επαρκώς.

Είναι ο καρκίνος κλινικά σημαντικός;

Το ερώτημα που περιπλέκει ακόμα περισσότερο το 
θέμα ‘βιοψία προστάτη’ είναι το εξής: όταν η βιοψία εί-
ναι θετική με ποια βεβαιότητα μπορεί να χαρακτηριστεί 
ο καρκίνος αυτός ως ‘κλινικά σημαντικός,’ με άλλα λόγια 
ως καρκίνος  που πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθεί σε 
θεραπεία; (στις περισσότερες αναφορές κλινικά σημα-
ντικός χαρακτηρίζεται ο καρκίνος με όγκο >0,5cm3 και/ή    
Gleason score ≥7). 

Ως προς την ικανότητα της βιοψίας να προβλέψει τον 
όγκο του καρκίνου κάποιοι ερευνητές συμφωνούν ότι 
όταν το μήκος του παθολογικού υλικού σε κάποιο δείγμα  
είναι ≥3mm οι πιθανότητες για κλινικά σημαντικό όγκο 

(>0.5 cm3) είναι αυξημένες. Επίσης όταν όλα τα δείγματα 
μιας εξαπλής βιοψίας είναι παθολογικά πρόκειται μάλ-
λον για όγκο με εξωκαψική επέκταση.

Αντίθετα, φαίνεται ότι ο βαθμός Gleason του βιοπτι-
κού υλικού είναι αναξιόπιστος για να προβλέψει το πραγ-
ματικό Gleason του όγκου και δεν θα πρέπει να χρησι-
μοποιείται για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Αυτό 
ισχύει ακόμα και όταν ο αριθμός των βιοψιών αυξάνει 
οπότε και η ικανότητα πρόβλεψης βελτιώνεται.

Το μέλλον

Ο αντικειμενικός στόχος είναι να αυξηθεί η ικανό-
τητα της βιοψίας προστάτη να αναδεικνύει τον καρκίνο 
σε ασθενείς με παθολογικά DRE και/ή PSA και/ή TRUS, ή 
ακόμα και όταν αυτά είναι φυσιολογικά. Από τη στιγμή 
που η DRE καθώς και η λήψη της βιοψίας καθαυτή δεν 
επιδέχονται βελτίωση, απομένει ο τομέας της απεικόνι-
σης και των μοριακών δεικτών.

Στον τομέα της απεικόνισης γίνονται εντυπωσιακά 
βήματα. ΄Ηδη βρίσκεται σε κλινική εφαρμογή ένα αυτο-
ματοποιημένο σύστημα αναγνώρισης υφής στο TRUS με 
διαγνωστική ακρίβεια 75% (διάκριση μεταξύ κακοήθειας 
και καλοήθειας), που όμως απαιτεί περαιτέρω εξέλιξη.

Επίσης, αρκετό ενδιαφέρον έχει προσελκύσει η αγ-
γείωση του προστάτη και η ανάδειξή της μέσω Doppler. 
΄Οπως σε όλες τις κακοήθειες έτσι και στον προστάτη 
αναμένεται νεοαγγείωση, όμως υπάρχουν προβλήματα, 
δηλ: ο καρκίνος του προστάτη δεν είναι ιδιαίτερα αγγει-
οβριθής, πολύ μικροί όγκοι δεν θα έχουν (μετρήσιμη) 
αλλαγή στην αγγείωση, όπως επίσης και μεγάλοι όγκοι, 
λόγω κεντρικής νέκρωσης. Ετσι τα μέχρι τώρα αποτελέ-
σματα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Αντίθετα, πολλά υπόσχεται η μέθοδος των υπερήχων 
με ‘σκιαγραφικό.’ Αυτή η τεχνολογία,  που βασίζεται σε 
μικροφυσαλίδες, εφαρμόζεται ήδη τα τελευταία χρόνια 
στην ηχωκαρδιογραφία. Τελευταία βρέθηκαν ‘σκιαγρα-
φικά’ που μπορούν να περάσουν ακέραια από το πνευ-
μονικό αγγειακό δέντρο και να φτάσουν σε άλλα όργανα, 
όπως ο προστάτης. Ο   Ragde και συν.33  ήταν  ο πρώτος 
που χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο. Απαιτείται η εφαρ-
μογή της σε περισσότερους ασθενείς, καθώς η μέθοδος 
αυτή μπορεί να φανεί χρήσιμη και στην κατανόηση της 
αγγείωσης των διαφόρων περιοχών του προστάτη.

Στον τομέα των δεικτών και μετά την επανάσταση του 
PSA, που είναι πολύ πιο ευαίσθητο από την όξινη προ-
στατική φωσφατάση, η έρευνα συνεχίζεται. Παραδείγ-
ματα αποτελούν το PSMA (prostate specific membrane 
antigen), χρωματογρανίνη Α,  IGFBP2 (insulin like growth 
factor binding protein 2).

Συμπεράσματα
Η βιοψία του προστάτη έχει γίνει πράξη ρουτίνας 
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στην άσκηση της ουρολογίας. Αν και αναντικατάστατη, 
δεν  θα πρέπει να αγνοεί κανείς τους περιορισμούς και 
τα όριά της. Σημαντικά σημεία-κλειδιά για τη βελτίωσή 
της είναι:
α) Βελτίωση της απεικονιστικής ικανότητας διάγνωσης
β) Ανάπτυξη μοντέλου βιοψιών, που να επιτρέπει με 

μεγάλη ευαισθησία την ανίχνευση όλων των εστιών 
καρκίνου.

γ) Καταγραφή των εστιών βιοψίας στον προστάτη για 
χρησιμοποίηση αυτών σε επαναληπτική βιοψία.
 
Χρειάζεται ακόμα έρευνα για να περιοριστεί ο μεγά-

λος αριθμός αρνητικών βιοψιών, με βασικά πεδία την 
απεικόνιση και τους μοριακούς δείκτες.  

Summary
Indications of prostate canser biopsy.
Arvanitakis Th.
Department of Urology, Saint-Savas Hopsital

Prostate biopsies have become a routine procedure in 
urologic practice. Although indispensable, one should be 
well aware of its limitations.

Key words: TRUS, prostate biopsy, PSA, prostate cancer
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Περίληψη: Η μελέτη και παρακολούθηση της μηχανικής 
του Αναπνευστικού Συστήματος (Α.Σ.) κατά τη διάρκεια 
μηχανικού αερισμού έχει ιδιαίτερη σημασία για την επι-
λογή κατάλληλων ρυθμίσεων, που θα καταστήσουν την 
τεχνικά υποστηριζόμενη αναπνοή πλέον αποτελεσματική. 
Οι ρυθμίσεις αυτές, πολλές φορές, είναι αρκετά πολύπλο-
κες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μηχανικής επιβάρυνσης του 
Αναπνευστικού, όπως π.χ. σε ασθενείς με ΧΑΠ ή ARDS (οξύ 
σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων). Στην 
παρακάτω ανασκόπηση περιγράφονται οι αρχές και τα 
αδρά χαρακτηριστικά εφαρμογής της μεθόδου της πολλα-
πλής παλινδρόμησης, η οποία επιτρέπει ακριβή και συνε-
χή παρακολούθηση της μηχανικής του Α.Σ., αλλά και των 
αποτελεσμάτων τυχόν θεραπευτικών χειρισμών (π.χ. με-
ταβολή αναπνευστικής συχνότητας, αναπνεόμενου όγκου, 
εξωτερικά εφαρμοζόμενης θετικής τελο-εκπνευστικής πίε-
σης-PEEPe). Η μέθοδος επιτρέπει τόσο την γραμμική όσο 
και την μη γραμμική προσέγγιση της μηχανικού του Α.Σ. Η 
τελευταία καθιστά λεπτομερειακότερη την περιγραφή της 
υποκείμενης διαταραχής και «υποδεικνύει» αναλυτικότερα 
τις τυχόν επιβαλλόμενες τροποποιήσεις στις στεθερές του 
μηχανικού αερισμού.

Ανασκόπηση
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Εισαγωγή

Η εφαρμογή πρότυπων (μοντέλων) της μηχανικής 
συμπεριφοράς του αναπνευστικού συστήματος (ΑΣ) εί-
ναι νομοτελής στη βιοφυσική θεώρησή του ως μηχανικό 
σύστημα, δηλ. ως σύνολο υλικών σωμάτων ή υλικών ση-
μείων, με αλληλοεπηρεασμό της κινητικής συμπεριφο-
ράς τους, ώστε το σύστημα να πραγματοποιεί μία ενιαία 
κίνηση. Η αναλογία αυτή είναι προφανής για το ΑΣ, που 
συστατικά του υλικά σώματα είναι οι πνεύμονες και το 
θωρακικό τοίχωμα συνδεδεμένα σειριακά. Η μηχανική 
θεώρηση του ΑΣ συνοψίζεται επιγραμματικά στην πα-
ρακάτω εξίσωση της κίνησης του ΑΣ:1, όπου οι σταθεροί 
συντελεστές ΕΑΣ και RΑΣ, που αποτελούν αντίστοιχα το 
μέτρο της Ελαστικότητας και της Αντίστασης Τριβής του 
ΑΣ, ενώ η Pαγωγός αντιστοιχεί εις την ασκούμενη από 
τον αναπνευστήρα ή τους αναπνευστικούς μύες ενεργό 
πίεση. Η εξίσωση1 είναι αναλογικά όμοια με την εξίσωση 
που περιγράφει την πτώση τάσης κατά μήκος ηλεκτρικού 
κυκλώματος RC (αντίσταση & πυκνωτής) υπό την επίδρα-
ση ηλεκτρεγερτικής δύναμης, όπου Q το φορτίο και Q’ η 
ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η παρομοίωση αυτή 
αποτελεί μία άλλου είδους προτυποποίηση, που είναι 
συχνή στις φυσικές επιστήμες, δηλαδή η περιγραφή ενός 
φαινομένου (κίνηση του αναπνευστικού συστήματος) με 
άλλο, περισσότερο απλό, οικείο και αναλύσιμο (μετα-
κίνηση ηλεκτρικού φορτίου σε κύκλωμα με πυκνωτή & 
αντίσταση). 

Προτυποποίηση μέσω παλινδρόμησης
Η διατύπωση της σχέσης ανάμεσα σε μία ή περισ-

σότερες μεταβλητές ποσότητες (Χ1, Χ2,…,ΧΝ, ανεξάρτη-
τες μεταβλητές), που πιστεύουμε ότι  συμβάλλουν στην 
διαμόρφωση της ποσότητας Υ (εξαρτημένη μεταβλητή) 
αποτελεί ουσιαστικά το νόμο, που περιγράφει την εξέλι-
ξη της Υ, όταν μεταβάλλονται οι Χ1, Χ2, … ΧΝ (Υ= f (Χ1, Χ2, 
… ΧΝ). Η προσέγγιση αυτής της σχέσης είναι δυνατή με 
τη βοήθεια της μαθηματικής-στατιστικής μεθοδολογίας 
της παλινδρόμησης (απλής-πολλαπλής), που διατυπώ-
νεται στην γενική της μορφή με την εξίσωση(2). H ισχύς 
της (2), ως  νόμου της σχέσης μεταξύ Υ και Χ1, Χ2, … ΧΝ 
καθορίζεται  από το συντελεστή ομοσχέτισης (r) και από 
το συντελεστή σφάλματος της 2. Ο τελευταίος  περιγρά-
φεται συνήθως από τη μέση ριζοτετραγωνική διαφορά 
(root mean square difference-RMSD), που εκφράζει την 
απόσταση μεταξύ μετρηθεισών και προβλεπόμενων από 
την 2 τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής Υ:   

 

΄Οσο μικρότερη είναι η τιμή της υπολογιζόμενης 
RMSD, τόσο υψηλότερη είναι η ισχύς της2 και αντίστρο-
φα. Ο χαρακτηρισμός της ισχύος της2 ως υψηλής ή χα-
μηλής (αποδεκτής ή μή) είναι αρκετά υποκειμενική και 

εξαρτάται από το ίδιο το μελετώμενο φαινόμενο και τις 
απαιτήσεις ακρίβειας του αναλυτή. 

Εφαρμογή της πολλαπλής παλινδρόμησης για 
την μελέτη της μηχανικής του ΑΣ.

Η εξίσωση 1 βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία προς εξί-
σωση διπλής παλινδρόμησης του τύπου: Υ=a1X1+a2X2 
(2α), που προϋποθέτει ότι Y = P, X1 =V και Χ2 = V΄.  Υπό 
αυτές τις συνθήκες καθίσταται φανερό ότι: a1 = EΑΣ  και 
a2 = RΑΣ. ΄Ετσι, η σχέση (2α) αποκτά βιοφυσικό περιεχό-
μενο και η επίλυσή της μας παρέχει το μέτρο των μηχανι-
κών συντελεστών Ελαστικότητας και Αντίστασης Τριβής. 

Υλικοτεχνική υποδομή και τεχνικές προϋποθέσεις
Καθίσταται φανερό ότι η εφαρμογή της πολλαπλής 

παλινδρόμησης απαιτεί αναλυτική καταγραφή των δια-
γραμμάτων της αγωγού πίεσης (Pdriv), όγκου (V) και της 
ροής (V΄) κατά την διάρκεια ενός ή περισσότερων ανα-
πνευστικών κύκλων. Η καταγραφή της V γίνεται απλά 
μέσω πνευμοταχογραφίας ενώ ο όγκος V παρέχεται με 
τη βοήθεια ηλεκτρονικής ή λογισμικής ολοκλήρωσης της 
V. Η άμεση καταγραφή της αγωγού πίεσης είναι πρακτι-
κά αδύνατη υπο συνθήκες αυτόματης αναπνοής, αφού 
αυτή είναι το αποτέλεσμα διαφορετικής μυϊκής σύσπα-
σης (ισοτονικής, ισομετρικής & πλειομετρικής). Η κατα-
γραφή της υπεζωκοτικής πίεσης (Ppl) επιτρέπει τη μερι-
κή εφαρμογή της (2a) για την μηχανική διερεύνηση μόνο 
των πνευμόνων. Η εφαρμογή της μεθόδου καθίσταται 
απλούστερη υπό συνθήκες μηχανικού αερισμού και μυ-
οχάλασης. Η καταγραφόμενη πίεση στο στοματικό άκρο 
του τραχειοσωλήνα (Pao) εκφράζει τότε την αγωγό πίεση 
ολόκληρου του αναπνευστικού συστήματος. 

Η ακρίβεια των καταγραφόμενων σημάτων είναι βα-
σική προϋπόθεση για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 
Γι’ αυτό προαπαιτούνται:
Α) πνευμοταχογράφος υψηλής γραμμικότητας και ευαι-

σθησίας (τύπου Fleisch  ή Lilly). Τα όρια της γραμμικό-
τητας του πνευμοταχογράφου πρέπει να έχουν προσ-
διορισθεί στο εργαστήριο 1.

B)  Αισθητήρας πίεσης υψηλής ακρίβειας για το αναμε-
νόμενο εύρος των καταγραφόμενων πιέσεων (για την 
αγωγό πίεση του ΑΣ είναι κατάλληλοι αισθητήρες με 
γραμμική συμπεριφορά σε εύρος ± 100 hPa). 

Γ)  Διασταύρωση της ανταπόκρισης των αισθητήρων πί-
εσης, που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή V΄ 
και Pao. Ο έλεγχος θεωρείται ικανοποιητικός, αν οι 
ανταποκρίσεις των δύο αισθητήρων δεν διαφέρουν 
περισσότερο από 2% ως προς το εύρος και την διαφο-
ρά φάσης μεχρι 15 Ηz 2. 

Η καταγραφή των σημάτων Pao και V΄ διευκολύνε-
ται σε κόστος και απαιτήσεις χώρου και χρόνου από τις 
εφαρμογές της ηλεκτρονικής και της πληροφορικής. Η 
προσθήκη ενός κατάλληλου αναλογικοψηφιακού μετα-

2
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τροπέα (DAC)  σε συνήθη προσωπικό υπολογιστή και η 
προσάρτηση των δύο αναγκαίων αισθητήρων συγκροτεί 
ένα σύστημα λεπτομερούς καταγραφής, υψηλής ακρί-
βειας (υπερβατικό όργανο-virtual instrument), όπως δι-
αγραμματικά παρουσιάζεται στην εικόνα 1.

Η χρησιμοποίηση ενός παρόμοιου συστήματος επι-
τρέπει τη μετατροπή των αναλογικών σημάτων Pao (t) 
και V΄(t) σε αριθμητικό αρχείο διακριτών τιμών με υψη-
λή συχνότητα απολαβής (π.χ. 100 Hz), που εγγυάται την 
πιστή τους αναπαραγωγή, ενώ αποτελεί προϋπόθεση 
για την ακρίβεια κάθε είδους αναλυτικής επεξεργασίας, 
όπως η εφαρμογή πολλαπλής παλινδρόμησης.  

Αρκετά προβλήματα δημιουργούνται κατά τον άμεσο 
ή τον έμμεσο υπολογισμό του όγκου. Δυστυχώς, ακόμη 
και στις ακριβέστερες μετρήσεις, υπάρχει θόρυβος. Το 
πραγματικό λοιπόν  μηδέν της ροής δεν αναγνωρίζεται 
ακριβώς ως μηδέν αλλά ως κάποια μικρή και ασταθής 
τιμή. Η παρεκλίνουσα αυτή αρχική μέτρηση εισάγει ση-
μαντική απόκλιση του ολοκληρούμενου σήματος, δηλ. 
του V και διορθωτικές παρεμβάσεις είναι αναγκαίες3, 
όπως αποτυπώνεται στην εικόνα 3.  

Γενικά, η επιτυχής εφαρμογή ενός πρότυπου παλιν-
δρόμησης για τη μελέτη της μηχανικής του ΑΣ απαιτεί:
-  χαμηλό συντελεστή σφάλματος (RMSD ~ 1 hPa)
-  ρεαλιστικές και ερμηνεύσιμες τιμές μηχανικών συντε-
λεστών. Αρνητικές π.χ. τιμές συντελεστή k1 καθιστούν το 
δοκιμαζόμενο πρότυπο μη εφαρμόσιμο, ανεξάρτητα από 
την τιμή της RMSD. 

Για την υλοποίηση της όλης διαδικασίας ψηφιακής 
απολαβής δεδομένων και πραγματοποίησης των απα-
ραίτητων υπολογισμών είναι προφανώς αναγκαία η 
χρησιμοποίηση λογισμικού καταγραφής και αναλυτικής 
επεξεργασίας δεδομένων. Πολυετής σχετική εργασία 
του δευτέρου εκ των συγγραφέων έχει απολήξει στην 
κατασκευή κατάλληλου λογισμικού σε περιβάλλον DOS, 
αλλά και σε περιβάλλον Windows για PC, που επιτρέπει 
τη χρησιμοποίηση πλήθους αλγορίθμων υπολογισμού, 
παρουσίασης, αλλά και διάσωσης των αποτελεσμάτων 
της μηχανικής ανάλυσης. Η αναλυτική αυτή προσέγγιση 
γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα (on line) προς την πραγματο-
ποιούμενη ψηφιακή καταγραφή δεδομένων Pao και V’. 

Παλινδρομικά πρότυπα του ΑΣ κατά το μηχα-
νικό αερισμό.

Το κλασσικό γραμμικό πρότυπο του ΑΣ αποδίδεται 
από τη σχέση: Paο=P0+ErsV+RrsV΄3. Η σταθερά της παλιν-

Εικόνα 1. 
Σχηματική απεικόνιση υπερβατικού οργάνου κατα-

γραφής των σημάτων V΄ και Pao. 

Εικόνα 3. 
Καταγεγραμμένα σήματα V΄, Pao και V πριν και 

μετά  κατάλληλη διόρθωση εκτροπής του όγκου (V) 
μέσω λογισμικού. 

Εικόνα 2. 
Τραχειακά διασωληνωμένος ασθενής. Μεταξύ του 

τραχειοσωλήνα και του κυκλώματος Υ του αναπνευ-
στήρα παρεμβάλλονται ο αισθητήρας πίεσης και ο 
αισθητήρας ροής (πνευμοταχογράφος). Και οι δύο 

συνδέονται με την κάρτα ανολογοψηφιακής απολαβής 
δεδομένων, που καθαρά φαίνεται στην οπίσθια όψη 

προσωπικού υπολογιστή (αριστερά).  
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δρόμησης P0 εκφράζει την τελοεκπνευστική πίεση (όπου 
V και V΄ μηδενίζονται). Το πρότυπο αυτό έχει αποδειχθεί 
επαρκές για την πλειοψηφία των ασθενών των γενικών 
ΜΕΘ, σύμφωνα με τον υπολογιζόμενο RMSD, που θεω-
ρείται ικανοποιητικός, όταν η τιμή του είναι περι το 1 hPa. 
Πρόσφατες μετρήσεις μας (80 ασθενείς, 780 μετρήσεις, 
4670 καταγεγραμμένοι αναπνευστικοί κύκλοι) συμμερί-
ζονται αυτή την εκτίμηση παρά τις γνωστές παρεκκλίσεις 
από την γραμμικότητα, ακόμη και του φυσιολογικού ανα-
πνευστικού συστήματος. Εντούτοις, άλλα συνθετότερα, 
μη γραμμικά πρότυπα του ΑΣ, έχουν δοκιμασθεί4,5 .  Εν-
δεικτικά παραθέτουμε, μερικά πρότυπα παλινδρόμησης, 
που έχουμε χρησιμοποιήσει:

P=P0+ErsV+k1V΄+k2|V΄|V΄4 . Το πρότυπο αναγνωρίζει 
σταθερή ελαστικότητα, ενώ θεωρεί την αντίσταση, ως 
εξαρτώμενη από τη ροή, σύμφωνα με την θεώρηση του 
Rohrer 6.

P=P0+E1V+E2V2+k1V΄+k2|V΄|V΄5. Σύμφωνα με το μη 
γραμμικό αυτό πρότυπο τόσο η ελαστικότητα όσο και η 
αντίσταση του ΑΣ εξαρτώνται από τον αναπνεόμενο όγκο 
και τη ροή αντίστοιχα.

P=P0+ErsV+(R+K3V)V΄6. Το πρότυπο αυτό θεωρεί την 
ελαστικότητα σταθερή και την αντίσταση εξαρτημένη 
από τον αναπνεόμενο όγκο και προσφέρεται για την ανα-
γνώριση του περιορισμού της εκπνευστικής ροής 7,8.

P=P0+E1V+E2V2+(R+K3V)V΄ 7. Στο πρότυπο αυτό ανα-
γνωρίζεται η εξάρτηση της ελαστικότητας, αλλά και της 
αντίστασης από τον αναπνεόμενο όγκο. 

P=P0+E1V+E2V2+RrsV΄ 8. Το πρότυπο θεωρεί μόνο 
την ελαστικότητα ως εξαρτώμενη από τον αναπνεόμενο 
όγκο και την αντίσταση σταθερή. 

P=P0+ErsV+k1V΄+k2|V΄|V΄+K3VV΄ 9. Κατά το πρό-
τυπο8 η ελαστικότητα είναι σταθερή, ενώ η αντίσταση 
εξαρτάται από τη ροή και από τον αναπνεόμενο όγκο. 

P=P0+E1V+E2V2+k1V΄+k2|V΄|V΄+K3V)V΄10. Στο πρό-
τυπο αυτό αναγνωρίζονται ταυτόχρονα τόσο η εξάρτηση 
της ελαστικότητας από τον αναπνεόμενο όγκο, όσο και οι 
εξαρτήσεις της αντίστασης από τη ροή και τον αναπνεό-
μενο όγκο.

Τα παραπάνω μοντέλα παλινδρόμησης (και οποια-
δήποτε άλλα) μπορούν να εφαρμοσθούν και ξεχωριστά 
για την εισπνοή, είτε την εκπνοή 8. Στην περίπτωση αυτή 
είναι προφανώς δυνατός ο συνδυασμός δύο διαφορετι-
κών πρότυπων κατά τις δύο φάσεις του αναπνευστικού 
κύκλου 4.

Πλεονεκτήματα και εφαρμογές της πολλα-
πλής παλινδρόμησης

Η μέθοδος προαπαιτεί την καταστολή και τη μυϊκή χά-
λαση, ώστε  η καταγραφόμενη πίεση στο στοματικό άκρο 

του τραχειοσωλήνα (Pao) να εκφράζει επακριβώς την 
αγωγό πίεση του ΑΣ. Εντούτοις, η μέθοδος είναι εφαρμό-
σιμη ακόμη και όταν υπάρχει μυϊκή δραστηριότητα, αρ-
κεί να γίνει ο κατάλληλος αποκλεισμός των αντίστοιχων 
αναπνευστικών κύκλων από τη συνολική μέτρηση 4. Αντί-
θετα τα πλεονεκτήματά της είναι πολλά και αξιόλογα: 

Είναι εφαρμόσιμη σε κάθε τύπο αερισμού και προ-
σφέρεται για συνεχή παρακολούθηση (monitoring) κατά 
την διάρκεια πειραματικού ή κλινικού μηχανικού αερι-
σμού 4,5,9.

Δεν απαιτεί κανενός είδους παρέμβαση στις προε-
γκατεστημένες ρυθμίσεις του αερισμού 5.

Παρέχει πληροφορίες, που προκύπτουν από την συ-
νολική θεώρηση του αναπνευστικού κύκλου και όχι από 
περιορισμένο τμήμα του.

Παρουσιάζει υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, την οποία 
αυτοελέγχει με το συντελεστή σφάλματος (RMSD) της 
παλινδρόμησης 4,5,7. 

Αναγνωρίζει τις εξαρτήσεις των μηχανικών ιδιοτήτων 
από τον αναπνεόμενο όγκο και τη ροή και προσφέρται 
για την παρακολούθηση των εξαρτήσεων αυτών από την 
συχνότητα 10,11.

Επιτρέπει την αξιολόγηση θεραπευτικών παρεμβά-
σεων και την έγκαιρη διόρθωσή τους. Π.χ. μία έντονα 
θετική εξάρτηση της ελαστικότητας από τον πνευμονικό 
όγκο, επιτεινόμενη σαφώς με την αύξηση της PEEP, δεί-
χνει το αναποτελεσματικό αυτής της τιμής PEEP, αλλά και 
τον κίνδυνο βαροτραύματος 12-13.  

Πρέπει ακόμη να επισημανθεί, ότι στην κλινική πρά-
ξη του μηχανικού αερισμού χρησιμοποιείται ευρέως η 
μέθοδος της τελο-εισπνευστικής παύλας για τον υπολο-
γισμό των μηχανικών συντελεστών του Α.Σ. 13,14, (βλέπε 
Εικόνα 4).

Η τεχνική αυτή παρουσιάζει συγκεκριμένα και σαφή 
μειονεκτήματα, κυριότερα των οποίων είναι:
- Αναγκαστική εφαρμογή ενός τύπου ΜΑ (CMV με 

εφαρμογή σύγκλισης του αναπνευστικού κυκλώμα-
τος κατά το τέλος της εισπνοής). Η τυχόν κατάργη-
ση της τελο-εισπνευστικής διακοπής ή η εφαρμογή 
άλλου τύπου αερισμού (ελεγχόμενης πίεσης κ.λ.π.) 
αποκλείει την εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου.

- Εξαγωγή συμπερασμάτων για ολόκληρο τον ανα-
πνευστικό κύκλο, που στηρίζονται σε 3 και μόνο 
στιγμές της μηχανικά υποστηριζόμενης αναπνοής: α) 
τέλος εισπνοής, β) τέλος εισπνευστικής παύλας. γ) τέ-
λος εκπνοής με ή χωρίς εφαρμογή τελοεκπνευστικής 
παύλας. Μία τέτοια προσέγγιση, ιδιαίτερα σε παθο-
λογικές για το αναπνευστικό σύστημα καταστάσεις, 
κινδυνεύει σε υπολογισμούς τιμών μηχανικών συντε-
λεστών (Ers, Rrs), εξαιρετικά περιορισμένης αξιοπι-
στίας.

1 Η χρήση του μεγέθους |V΄|V΄ αντί του γνωστού V΄
2 γίνεται ώστε να αναγνωρίζεται η αντίθετη  ανυσματική της ροής στην εισπνοή και την εκπνοή.
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- Εφαρμογή μόνον για γραμμική προσέγγιση της μηχα-
νικής του Α.Σ. Αποκλείεται έτσι η διερεύνηση και πο-
σοτικοποίηση των εξαρτήσεων των μηχανικών συντε-
λεστών από τις φυσικές ποσότητες της κίνησης του 

Α.Σ. (όγκος, ροή). ΄Εχουμε ήδη καταδείξει, ότι αυτή η 
μη γραμμική προσέγγιση μπορεί να αποδεχτεί χρησι-
μότατη για την επιλογή κατάλληλων ρυθμίσεων (συ-
χνότητα, όγκος, χρονικές σχέσεις εισπνοής-εκπνοής, 
κατάλληλη τιμή PEEPe κ.λ.π.).  

- Προβληματική εφαρμογή σε περιπτώσεις σοβαρής 
αναπνευστικής μηχανικής διαταραχής (ΧΑΠ, ARDS), 
όπου ο συμβατικά επιτρεπτός χρόνος τελο-εισπνευ-
στικής ή/ και τελο-εκπνευστικής παύλας δεν εξασφα-
λίζει το αναγκαίο για ακριβείς υπολογισμούς επίπεδο 
(plateau) πίεσης, λόγω εκσεσημασμένης ανομοιογέ-
νειας του αερισμού. 
  Συμπερασματικά, η πολλαπλή παλινδρόμηση είναι 

μία γνωστή στατιστική μεθοδολογία, που σε συνθήκες 
μηχανικού αερισμού και με τη βοήθεια κατάλληλου και 
«εύκολου» λογισμικού επιτρέπει τη συνεχή παρακο-
λούθηση (monitoring) της μηχανικής κατάστασης του 
αναπνευστικού συστήματος. Η εξοικίωση του κλινικού 
ιατρού, αλλά και του παραϊατρικού προσωπικού με βα-
σικές έννοιες της μηχανικής, δεν είναι (έστω και αν φαί-
νεται έτσι) εξεζητημένη και θεωρητικού ενδιαφέροντος, 
αλλά κλινικά εφαρμόσιμη πρακτική, που μπορεί έγκαιρα 
να υποδείξει ορθές ρυθμιστικές παρεμβάσεις 14-19.

Summary
Multiple Regression Analysis for the evaluation of 
respiratory system mechanics during mechanical 
ventilation.
Psarakis Ch., Vassiliou M.

Evaluation and monitoring of respiratory system 
mechanics during mechanical ventilation is particularly 
important to choose the appropriate settings, which 
will render the artificial ventilation more efficient. These 
regulations are often especially in case of respiratory 
mechanical disturbance, such as COPD and ARDS. In 
the present review, principles and rough characteristics 
of the multiple regression are described, which permits 
accurate and continuous monitoring of respiratory system 
mechanics as well as of the results of any therapeutic 
intervention (e.g. modification of ventilator frequency, 
tidal volume PEEPe). The method permits the linear 
and the non-linear approach of respiratory mechanics. 
The latter induces to a more detailed description of the 
underlying disorder and suggest in a more analytical way 
any indicated modification in ventilator settings. 
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Περίληψη: Η ισχαιμική κολίτιδα αποτελεί την κλινική εκδή-
λωση ισχαιμίας του εντέρου, ως αποτέλεσμα μιας οξείας, 
συνήθως αυτοπεριοριζόμενης έκπτωσης της εντερικής αι-
ματικής ροής επί προϋπάρχουσας μη αποφρακτικής αγγει-
οπάθειας. Βαρύτερες καταστάσεις κολίτιδας είναι σπάνιες 
και μπορεί να οδηγήσουν σε εντερική νέκρωση και θάνα-
το. Συνήθως οι ασθενείς εκδηλώνουν ήπιο κοιλιακό άλγος, 
ευαισθησία και αιμορραγικές κενώσεις. Καθοριστικής ση-
μασίας εξέταση για τη διάγνωση είναι η κολονοσκόπηση 
με λήψη βιοψιών. Κλινική βελτίωση - συνήθως εντός 1-2 
ημερών- προκύπτει με υποστηρικτική αγωγή, η οποία πε-
ριλαμβάνει ενδοφλέβια διαλύματα, βελτιστοποίηση της 
αιμοδυναμικής κατάστασης του ασθενούς, αποφυγή αγγει-
οσυσπαστικών φαρμάκων, ανάπαυση του εντέρου και εν-
δεχομένως εμπειρική θεραπεία με αντιβιοτικά.  Περισσότε-
ρο βαριά νόσος απαιτεί έγκαιρη διάγνωση και χειρουργική 
αντιμετώπιση.
 

Παρουσίαση περιστατικού

Ανδρας 75 ετών προσέρχεται, λόγω διάχυτου κοιλιακού 
άλγους και αιμορραγικών κενώσεων από 24ώρου. Στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών ο ασθενής είχε 128 σφύξεις ανά λε-
πτό, αρτηριακή πίεση 70/40 mmHg και είχε SPO2 92%. Ηταν 
απύρετος. Δεν είχε καλή επικοινωνία με το περιβάλλον και 
έφερε μόνιμο ουροκαθετήρα. Είχε μειωμένους εντερικούς 
ήχους και η κοιλιά του ήταν μαλακή και ευπίεστη, ενώ κατά 
την εν τω βάθει ψηλάφιση διαπιστωνόταν άλγος. Από τη λοι-
πή κλινική εξέταση δεν υπήρχαν σημαντικά ευρήματα, εκτός 
από έναν από τριμήνου ακρωτηριασμό στο ύψος της αριστε-
ράς κνήμης, λόγω περιφερικής αρτηριοπάθειας. Οι εξετάσεις 
του έδειξαν Hct 42.1%, Hb 13,6 mg/dl, WBC 11000/ml, 90,7% 

Ενδιαφέρον περιστατικό και ανασκόπηση
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πολυμορφοπύρηνα, 5,62% λεμφοκύτταρα, 2,9% μονο-
πύρηνα και 159000 αιμοπετάλια/ml. Σάκχαρο ορού 292 
mg/dl, ουρία 61 mg/dl, κρεατινίνη 1 mg/dl, νάτριο 138 
meq/l , κάλιο 4,3 meq/l, INR 1,03 (φ 0,65-1,15), APTT 22,3 
sec (φ 21-31), CRP 16,4 mg/dl (φ 0-0,8). Τα λοιπά βιοχη-
μικά αποτελέσματα ήταν εντός φυσιολογικών ορίων.  Το 
ΗΚΓ ήταν φυσιολογικό. 

Από το ατομικό αναμνηστικό προκύπτει ότι ο ασθενής 
πάσχει από άνοια και διαμένει σε ίδρυμα χρονίως πα-
σχόντων. Πάσχει επίσης από νόσο Parkinson, αρτηριακή 
υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 από 40-ετίας. 
Ελάμβανε λανσοπραζόλη, λεβοντόπα/βενσεραζίδη, ντο-
νεπεζίλη, βαλζαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη, αμλοδιπίνη, 
γλικλαζίδη και γλαργινική ινσουλίνη. Δεν είχε λάβει αντι-
βιοτικά πρόσφατα.

Κατά την εισαγωγή του ο ασθενής ετέθη σε δύο λίτρα 
ορού DW5% με ηλεκτρολύτες και κρυσταλλική ινσουλίνη, 
μετρονιδαζόλη I.V 500mgX3. Δεν επετράπη η σίτιση και 
διεκόπησαν όλα τα φάρμακα που ελάμβανε. Την επομέ-
νη οι εξετάσεις του έδειξαν Hct 35,7%, Hb 11,9 mg/dl, 
WBC 14300/ml, 81% πολυμορφοπύρηνα, 10% λεμφοκύτ-
ταρα, και 280000 αιμοπετάλια/ml, ενώ τα αποτελέσματα 
των βιοχημικών εξετάσεών του ήταν περίπου τα ίδια με 
εκείνα της εισαγωγής. Κατά την κολονοσκόπηση (μέχρι 
το εγκάρσιο κόλον) παρατηρήθηκε οιδηματώδης βλεννο-
γόνος, εξελκώσεις και εξίδρωμα στο σιγμοειδές, το κατι-
όν και το εγκάρσιο κόλον, ενώ το ορθό ήταν φυσιολογικό. 
Με βάση την παραπάνω ενδοσκοπική εικόνα του παχέος 
εντέρου και σε συνδυασμό με την απουσία ιστορικού 
φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και της αρνητικής 
απάντησης για τοξίνη Α ή Β του Cl. Difficille, ετέθη η διά-
γνωση της κολίτιδας ισχαιμικού τύπου, σοβαρού βαθμού 
(Εικόνα 1). Συνεκτιμήθηκε η κλινικοεργαστηριακή εικόνα 
του ασθενούς, η ηλικία και το μακρό ιστορικό διαβήτη 
και υπέρτασης. Την 3η ημέρα νοσηλείας το κοιλιακό άλ-
γος υπεχώρησε, οι σφύξεις ήταν φυσιολογικές και η αρ-
τηριακή πίεση επανήλθε στα συνήθη για τον ασθενή επί-
πεδα (145/90 mmHg). ‘Αρχισε να σιτίζεται ελαφρά μετά 
την 4η ημέρα. Την 8η ημέρα πραγματοποιήθηκε νέα 

κολονοσκόπηση, η οποία έφθασε μέχρι τη δεξιά κολική 
καμπή, έδειξε σημαντική βελτίωση της κολίτιδας (Εικόνα 
2). Συνεχίστηκε η παραπάνω αγωγή και ο ασθενής εξήλ-
θε βελτιωμένος την ενάτη ημέρα από την εισαγωγή του.

Επιδημιολογία

Η ισχαιμική κολίτιδα αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή 
ισχαιμίας του γαστρεντερικού σωλήνα, καθώς αντιστοι-
χεί στο 50-60% όλων των περιπτώσεων και αφορά περί-
που 1 στις 2000 εισαγωγές. Η επίπτωση της νόσου συχνά 
υποεκτιμάται καθώς οι κλινικές εκδηλώσεις είναι μη ειδι-
κές και αυτοπεριοριζόμενες 1. 
Ενώ τα αίτια είναι πολυάριθμα (Πίνακας 1), ο μηχανισμός  
βλάβης είναι η ανεπαρκής παροχή αίματος στο παχύ 
έντερο, που οδηγεί σε βλάβη του βλεννογόνου ή όλου 
του τοιχώματος. Ασθενείς ηλικίας άνω των 60 ετών απο-
τελούν το 90% όλων των περιπτώσεων, όμως μπορεί να 
συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία.  Καταστάσεις υπερπηκτι-
κότητας, αγγειίτιδες, φάρμακα και έκτακτες καταστάσεις 
χαμηλής παροχής (π.χ. σε δρομείς μεγάλων αποστάσε-
ων) μπορεί να είναι τα αίτια ισχαιμικής κολίτιδας σε νε-
ώτερα άτομα 1,2.

Η αιμάτωση του παχέος εντέρου

Η κατανόηση της παθοφυσιολογίας και της αιτιολογί-
ας της ισχαιμικής κολίτιδας προϋποθέτει την καλή γνώση 
της αγγείωσης του παχέος εντέρου. Το κόλον και το ορθό 
αιματώνονται από τρία κυρίως αγγεία: την άνω μεσεντέ-
ρια αρτηρία, την κάτω μεσεντέρια και τις έσω λαγόνιες 
αρτηρίες.

Η άνω μεσεντέρια εκφύεται από την πρόσθια επιφά-
νεια της κοιλιακής αορτής, περί το 1,5 εκ. περιφερικά της  
έκφυσης της κοιλιακής αρτηρίας, πίσω από το σώμα του 
παγκρέατος, στο ύψος του 1ου οσφυϊκού σπονδύλου.  
Χορηγεί αρχικά κλάδους για το δωδεκαδάκτυλο, τη νήστι-

Εικόνα 1. Εικόνα 2. 
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δα και τον ειλεό. Η ειλεοκολική ή ειλεοτυφλική αρτηρία 
αιματώνει την τελική μοίρα ειλεού, τη σκωληκοειδή από-
φυση, το τυφλό και την κατώτατη μοιρα του ανιόντος. Η 
δεξιά κολική αγγειώνει το ανιόν κόλον. Η μέση κολική 
αρτηρία αρδεύει το εγκάρσιο κόλον μέχρι την αριστερή 
κολική καμπή, όπου αναστομώνεται με τον ανιόντα κλά-
δο της αριστερής κολικής.

Η κάτω μεσεντέρια αρτηρία εκφύεται από το αριστε-
ρό πλάγιο της κοιλιακής αορτής, περί τα 3-4 εκ από το 
διχασμό της, ισοϋψώς προς το 2ο-3ο οσφυϊκό σπόνδυλο. 
Από αυτήν εκφύεται  η αριστερή κολική αρτηρία, που αγ-
γειώνει το αριστερό ένα τρίτο του εγκάρσιου κόλου και 
την εγγύς μοίρα του κατιόντος κόλου. Οι σιγμοειδικές αρ-
τηρίες (από μία μέχρι πέντε) αιματώνουν το σιγμοειδές. 
Η άνω αιμορροϊδική (άνω ορθική) αρτηρία αποτελεί τη 
συνέχεια της κάτω μεσεντέριας και διανέμεται στην άνω 
μοίρα του ορθού.

Στο υπόλοιπο ορθό διανέμονται οι διφυείς αρτηρίες: 
η μέση αιμορροϊδική αρτηρία, που είναι κλάδος της σύ-
στοιχης έσω λαγόνιας αρτηρίας και η κάτω αιμορροϊδική, 
που κάθε μία είναι κλάδος της σύστοιχης έσω αιδοιϊκής 
(από τη σύστοιχη έσω λαγόνια αρτηρία).

Με τη διαδοχική αναστόμωση των πρωτευόντων 
κλάδων των κολικών αρτηριών και των σιγμοειδικών 

αρτηριών σχηματίζεται ένα δίκτυο πρωτογενών αρτηρι-
ακών τόξων. Μεταξύ των κλάδων των πρωτογενών τό-
ξων σχηματίζονται μικρότερου εύρους δευτερογενή και 
τριτογενή τόξα, από τα οποία χορηγούνται τελικώς ευ-
θείες αρτηρίες διανεμόμενες στο κόλον. Το σύνολο των 
πρωτογενών τόξων, ενισχυμένων με τα δευτερογενή και 
τριτογενή, αποτελεί μια συνεχή ‘’αρτηρία’’, την ονομα-
ζόμενη επιχείλια ή παρακολική αρτηρία του Drummond 
(marginal artery).

΄Οπως αναφέρεται πιο πάνω η αιματική ροή στο 
παχύ έντερο εξασφαλίζεται δια μέσου του επιχειλίου 
αναστομωτικού δικτύου του Drummond. Αυτό αποτελεί 
την αγγειακή επικοινωνία μεταξύ της άνω και της κάτω 
μεσεντέριας αρτηρίας και κατανέμεται στα διάφορα τμή-
ματα του παχέος εντέρου, μέσω του τόξου του Riolan. Η 
ελάττωση της σπλαχνικής ροής στο αναστομωτικό τόξο 
του Riolan συμβαίνει συχνότερα σε δύο διακριτά σημεία: 
το σημείο του Suddeck και το σημείο του Griffith. Το πρώ-
το αφορά το σημείο μετάπτωσης της αιματικής παροχής 
από την τελική σιγμοειδική αρτηρία στην άνω αιμορρο-
ϊδική αρτηρία, ενώ το δεύτερο αφορά την περιοχή της 
αριστερής κολικής καμπής, δηλαδή το σημείο μετάπτω-
σης της παροχής από τον αριστερό κλάδο της μέσης κο-
λικής αρτηρίας και του ανιόντος κλάδου της αριστερής 

Εικόνα 3. 
Η αιμάτωση του παχέος εντέρου και τα τμήματα που είναι ευαισθητα  στην ισχαιμία
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κολικής αρτηρίας. Πανω απο 30% των ασθενών έχουν 
ελλειπή τέτοια αναστομωτικά δίκτυα 2,3. 

Παθοφυσιολογία

Η ισχαιμική κολίτιδα οφείλεται στη μειωμένη παροχή 
αίματος σε σχέση με τις μεταβολικές ανάγκες των κυτ-
τάρων του παχέος εντέρου. Η αιματική ροή στο κόλον 
μπορεί να μειωθεί από αλλαγές είτε της συστηματικής 
κυκλοφορίας, είτε της τοπικής αιμάτωσης της περιοχής. 
Συνεπώς οι αιτίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα πα-
θολογικών καταστάσεων, που συνοπτικά καταγράφονται 
στον Πίνακα 1. 

Παρ’ ότι η συχνότητα της ισχαιμικής κολίτιδας είναι 

αυξημένη σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με παρά-
γοντες κινδύνου για αγγειακές παθήσεις, σπάνια εντοπί-
ζεται η αιτία της βλάβης ακόμα και με την μέθοδο της 
αγγειογραφίας, και μόνο σε λίγες περιπτώσεις μπορεί να 
αναγνωριστεί με βεβαιότητα 4.

Η ισχαιμική κολίτιδα κλασικά κατηγοριοποιείται, ανά-
λογα με την αιτιολογία, σε αποφρακτική και μη αποφρα-
κτική. Η ισχαιμική κολίτιδα αποφρακτικής αιτιολογίας 
μπορεί να προκύψει είτε από απόφραξη του αρτηριακού 
σκέλους, είτε σπανιότερα του φλεβικού σκέλους, και 
οφείλεται κυρίως σε τοπική θρόμβωση ή εμβολή. Σπανι-
ότερα μπορεί να οφείλεται σε άλλους παράγοντες, όπως 
τραύμα ή χειρουργική επέμβαση. Η ισχαιμική κολίτιδα 
μη αποφρακτικής αιτιολογίας είναι πλέον μια καλώς ανα-
γνωρισμένη κατάσταση, που σχετίζεται κυρίως με συν-

Πίνακας 1. 
Αιτίες Ισχαιμικής Κολίτιδας

Α.  Αποφρακτικής αιτιολογίας

1. Αρτηριακή απόφραξη:
Οξεία:
- εμβολή (πχ καρδιακές παθήσεις)
- θρόμβωση (πχ αθηροσκλήρωση)
- τραύμα
- χειρουργική επέμβαση (πχ αορτικό ή καρδιακό 
bypass)
- αγγειΐτιδα επί πολυοζώδους αρτηρίτιδας
επί κοκκιωμάτωσης Wegener
επί ΣΕΛ
επί αρτηρίτιδας Takayasu
επί ρευματοειδούς αρθίτιδας

Χρόνια:
- αθηροσκλήρωση (κλινικά εκδηλώνεται ως κοιλιάγ-
χη)

2. Φλεβική απόφραξη (θρόμβωση μεσεντερίου 
φλέβας):
 - επί πυλαίας υπέρτασης
 - επί παγκρεατίτιδος

Β. Μη αποφρακτικής αιτιολογίας

1. Χαμηλή παροχή:
- σήψη
- αιμορραγία
- καρδιακή ανεπάρκεια
- υπόταση ή shock
- αφυδάτωση
- εκτεταμένο stress (πχ δρομείς μεγάλων αποστάσε-
ων)

2. Καταστάσεις υπερπηκτικότητας:
- έλλειψη πρωτεΐνης C και S
- έλλειψη αντιθρομβίνης ΙΙΙ
- σύνδρομο αντικαρδιολιπίνης

3. Φάρμακα:
- Διουρητικά
- Αντιϋπερτασικά
- ΜΣΑΦ
- Αντισυλληπτικά
-Δακτυλίτιδα
- Αλοσετρόνη
- Κοκκαΐνη
- Ψευδοεφεδρίνη

4. Λοιμώξεις:
- CMV
- E. coli 0:157 H:7

5. Αλλα:
- χρόνια δυσκοιλιότητα
- κολονοσκόπηση
- απόφραξη εντέρου
- βαριούχος υποκλυσμός
 

Αιτίες Ισχαιμικής Κολίτιδας
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θήκες που προκαλούν υπόταση ή shock, όπως καρδιακή 
ανεπάρκεια, αιμορραγία ή σήψη. Ασθενείς με ισχαιμική 
κολίτιδα μη αποφρακτικής αιτιολογίας ίσως έχουν προϋ-
πάρχουσες αγγειακές βλάβες, αλλά απαιτείται συνήθως 
ένα γεγονός, που πυροδοτεί καταστάσεις χαμηλής ροής 
ή αγγειοσύσπασης στη μεσεντέρια κυκλοφορία. Ενα 
ευρύ φάσμα φαρμάκων έχει επίσης συσχετιστεί με εμ-
φάνιση της νόσου, κυρίως αντιϋπερτασικά, διουρητικά, 
ΜΣΑΦ, διγοξίνη, αντισυλληπτικά, ψευδοεφεδρίνη και 
κοκκαΐνη. Ακόμη η απόφραξη εντέρου έχει ενοχοποιηθεί 
για συμμετοχή στην παθογένεση της νόσου, ενώ στην 
εκδήλωσή της προδιαθέτουν καταστάσεις υπερπηκτικό-
τητας, λοιμώξεις και ακραίο σωματικό stress, που οδη-
γούν σε αφυδάτωση, όπως αυτό που βιώνουν δρομείς 
μεγάλων αποστάσεων. Ισχαιμική κολίτιδα μπορεί να 
προκαλέσει και η χρόνια δυσκοιλιότητα μέσω αυξημένης 
ενδοαυλικής πίεσης που μειώνει την αιματική ροή στο 
τοίχωμα και κατ’ επέκταση την αποδέσμευση οξυγόνου 
στα κύτταρα του εντέρου. Αυτός πιθανότατα είναι και ο 
μηχανισμός πρόκλησης της ισχαιμικής κολίτιδος κατά τη 
διάρκεια κολονοσκόπησης ή βαριούχου υποκλυσμού. Τέ-
λος ενοχοποιούνται και ιατρογενείς λόγοι, που αφορούν 
κυρίως αορτική ή καρδιακή παράκαμψη (bypass), και 
ήταν οι πρώτοι που ανέδειξαν την παθολογική οντότη-
τα της ισχαιμικής κολίτιδος. Ενδεικτικά κάποιες μελέτες 
αναφέρουν ότι μέσω της απολίνωσης μεγάλων αγγείων, 
όπως της κάτω μεσεντέριας αρτηρίας, σε μεγάλες χει-
ρουργικές επεμβάσεις της αορτής, το ενδεχόμενο εμφά-
νισης ισχαιμίας στο παχύ έντερο είναι από 1%-7% των 
περιπτώσεων4,5.

Η ιδιαιτερότητα της αγγείωσης του παχέος 
εντέρου 

Το παχύ έντερο έχει αυξημένη προδιάθεση για ισχαι-
μία λόγω της μικρότερης αιματικής ροής που δέχεται, 
συγκριτικά με τον υπόλοιπο γαστρεντερικό σωλήνα. 
Αυτό συμβαίνει διότι το δίκτυο της μικροκυκλοφορίας 
στο παχύ έντερο είναι αφενός λιγότερο αναπτυγμένο 
από άλλες περιοχές, αφετέρου είναι εμβυθισμένο σε 
παχύτερο τοίχωμα συγκριτικά με το αγγειακό δίκτυο του 
λεπτού εντέρου, συνεπώς οι τελικοί κλάδοι των αγγείων 
(vasa recta) έχουν να καλύψουν ενεργειακά μεγαλύτε-
ρο τμήμα ιστού αναλογικά με το υπόλοιπο γαστρεντε-
ρικό σύστημα. Επίσης, οι τελικοί κλάδοι των αγγείων, 
που παρέχουν άμεσα χωρίς περαιτέρω διακλαδώσεις 
αίμα στο εντερικό τοίχωμα, είναι μικρότεροι και λιγότε-
ρο ανεπτυγμένοι στο δεξιό κόλον συγκριτικά με το αρι-
στερό. Αυτό, σε συνδυασμό με την εν γένει ευαισθησία 
των τελικών κλάδων στην αγγειοσύσπαση, εξηγεί, γιατί 
σε καταστάσεις χαμηλής αιματικής ροής, το δεξιό κόλον 
είναι πιο πιθανόν να ισχαιμεί σε σχέση με το αριστερό. 
Κάτι ανάλογο ισχύει και στις περιοχές που αποτελούν τη 
διαχωριστική γραμμή αιμάτωσης (watershed areas) των 

διαφορετικών αρτηριακών δικτύων του κόλου, όπως στη 
σπληνική καμπή και στη μετάβαση από το σιγμοειδές στο 
ορθό, στις οποίες το αγγειακό δίκτυο είναι λιγότερο ανε-
πτυγμένο και πιο ευαίσθητο σε συνθήκες χαμηλής αιμα-
τικής παροχής.

Το ορθό αιματούται από τη μέση και την κατώτερη αι-
μορροϊδική αρτηρία (κλάδοι της έσω λαγονίου αρτηρίας) 
και διαθέτει εκτεταμένη παράπλευρη κυκλοφορία, που 
το προστατεύει από την ισχαιμία 3,4. 

Κλινική εικόνα

Παρά την μεγάλη ποικιλία αιτιολογικών παραγόντων 
της ισχαιμικής κολίτιδος, οι ασθενείς συνήθως εκδηλώ-
νουν την πάθηση με παρόμοιο τρόπο. Τυπικά αναφέρουν 
κοιλιακό άλγος μέτριας έντασης με αιφνίδια έναρξη, συ-
νήθως κωλικοειδούς χαρακτήρα. Το άλγος είναι το πιο συ-
χνό σύμπτωμα που αναγνωρίζεται και ανευρίσκεται στα 
δύο τρίτα των ασθενών. Παρότι συνήθως η εντόπισή του 
δεν μπορεί να καθοριστεί επακριβώς, η ισχαιμία του αρι-
στερού κόλου και του ορθού δίνουν συμπτωματολογία 
από το αριστερό λαγόνιο βόθρο και εν γένει το αριστερό 
κάτω τεταρτημόριο της κοιλιακής χώρας. Η ισχαιμία του 
δεξιού και του εγκαρσίου κόλου δίνει συμπτωματολογία 
από την κεντρική συνήθως κοιλιακή χώρα. Πολύ σύντο-
μα, μέσα σε 24ώρες από την έναρξη, το άλγος ακολουθεί-
ται από μια αδήριτη ανάγκη για αφόδευση (τεινεσμός), 
η οποία αποδίδει ανοιχτό ερυθρό ή βυσσινόχρουν αίμα 
μαζί με κόπρανα. Η αιμορραγία είναι συνήθως μη σημα-
ντική σε ποσότητα και η απώλεια αίματος δεν χρειάζεται 
μετάγγιση στις περισσότερες περιπτώσεις. Η αιμορρα-
γία πεπτικού που προκαλεί αιμοδυναμική αστάθεια και 
απαιτεί μετάγγιση αίματος, πρέπει να στρέψει τη διαφο-
ροδιαγνωστική σκέψη προς άλλες παθολογικές καταστά-
σεις και όχι τόσο στην ισχαιμική κολίτιδα. Ναυτία, έμετοι, 
ανορεξία και εικόνα ειλεού μπορεί να εμφανιστούν, αν 
και σπανιότερα. 

Η κλινική εξέταση συνήθως δεν αποκαλύπτει τίποτε 
παραπάνω από μια ήπια έως μέτρια αντίσταση στην πε-
ριοχή που ισχαιμεί. Επί διατοιχωματικής ισχαιμίας του 
κόλου, οπότε εμπλέκεται το τοιχωματικό πέταλο του πε-
ριτοναίου, ο ασθενής μπορεί να παρουσιάζει σημεία πε-
ριτοναϊκού ερεθισμού όπως αντίσταση και αναπηδώσα 
ευαισθησία. Τα σημεία του ερεθισμού του περιτοναίου 
μπορεί να είναι τοπικά ή διάχυτα, ανάλογα με την έκτα-
ση της βλάβης του κόλου. Συνήθως όμως οι ασθενείς δεν 
εμφανίζουν σημεία περιτοναϊκού ερεθισμού καθώς οι 
περισσότεροι εξ αυτών δεν παρουσιάζουν διατοιχωμα-
τική νέκρωση 6,7.

Κατάταξη

 Τα ενδοσκοπικά κριτήρια της ισχαιμικής κολίτιδας 
παρουσιάζονται με ενδοσκοπικές εικόνες στον Πίνακα 2, 
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και τα ενδοσκοπικά στάδια στον Πίνακα 3. Τα ιστολογικά 
κριτήρια της νόσου αναφέρονται στον Πίνακα 4

ΟΙ Brandt και Boley κατατάσσουν την ισχαιμική κο-
λίτιδα με τις εξής μορφές ανάλογα με τη βαρύτητά της: 
Αναστρέψιμη, παροδική, χρόνια ελκώδης ισχαιμική κολί-
τιδα, ισχαιμική εντερική νέκρωση,  εντερική γάγγραινα ή 
κεραυνοβόλος ισχαιμική κολίτιδα. Τα ποσοστά της κάθε 
μορφής παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 5.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Α. Μη χειρουργική θεραπεία
Η νόσος έχει γενικά καλή κλινκή πορεία καθώς οι πε-

ρισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν μόνο ισχαιμία του 
βλεννογόνου, οπότε η μη χειρουργική θεραπεία ενδεί-
κνυται όταν απουσιάζουν σημεία διάτρησης ή γάγγραι-
νας του εντέρου. Ο ασθενής νοσηλεύεται και αντιμετω-
πίζεται με στέρηση τροφής και χορήγηση ενδοφλεβίων 

Πίνακας 2. 
Ενδοσκοπικά κριτήρια Ισχαιμικής Κολίτιδας 

  Ωχρότητα του βλεννογόνου.  
Οίδημα του βλεννογόνου και υποβλεννογόνια αιμορραγία

Μεγάλα διάσπαρτα επιφανειακά 
έλκη. Ερυθροϊώδης εμφάνιση του 
βλεννογόνου

Βαθιά έλκη. Τμηματική κατανομή με απότομη διακοπή
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διαλυμάτων, ενώ διακόπτεται η λήψη φαρμάκων με αγ-
γειοσυσυπαστική δράση, εαν αυτό είναι δυνατόν. Μπο-
ρεί να χρειαστεί ενίσχυση της καρδιακής λειτουργίας και 
της οξυγόνωσης. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθού-
νται συνεχώς για σημεία κλινικής επιδείνωσης, όπως 
αύξηση της θερμοκρασίας, ή της κοιλιακής ευαισθησίας, 
φύλαξη (guarding), επιδείνωση της λευκοκυττάρωσης, 
σήψη, ή εμφάνιση ελεύθερου αέρα στο περιτόναιο 4. 

Σε περίπτωση ειλεού ή μεγάλης διάτασης του παχέος 
εντέρου συνιστάται η τοποθέτηση ρινογαστρικού καθε-
τήρα ή/και (με ιδιαίτερη προσοχή) σωλήνα αερίων στο 
ορθό. Οι περισσότεροι χορηγούν αντιβιοτικά ευρέος φά-
σματος εναντίον αερόβιων και αναερόβιων βακτηριδίων, 

παρ’ όλο που δεν  υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι τα 
αντιβιοτικά αλλάζουν την πορεία της νόσου. Το σκεπτικό 
για τη χορήγηση αντιβιοτικών είναι ότι η φλεγμονή αυξά-
νει την εντερική διαπερατότητα και άρα τη διασπορά βα-
κτηριδίων. Υπάρχουν ακόμα μελέτες σε πειραματικά μο-
ντέλα σύμφωνα με τις οποίες τα αντιβιοτικά μπορούν να 
μειώσουν την έκταση και τη σοβαρότητα της εντερικής 
βλάβης. Ορισμένοι περιγράφουν αύξηση της εντερικής 
κυκλοφορίας με τη χορήγηση γλυκαγόνης ή παπαβερί-
νης, αλλά το κλινικό όφελος είναι αμφίβολο. Ο υποκλει-
σμός κατά την οξεία φάση αντενδείκνυται καθώς υπάρχει 
κίνδυνος διάτρησης ή τοξικού μεγακόλου 6,7.

Πίνακας 3. 
Ενδοσκοπικά κριτήρια Ισχαιμικής Κολίτιδας 

        

Πίνακας 4. 
Ιστιολογικά κριτήρια Ισχαιμικής Κολίτιδας 

        

Πίνακας 5. 
Μορφές της ισχαιμικής κολίτιδας (ταξινόμηση κατά 

Brandt-Boley)        

Οξεία: Πετέχειες, ωχρότητα, υπεραιμία, 
νέκρωση του βλεννογόνου, φλεγμονώδεις 
πολύποδες

Χρόνια: Στένωση, εξαφάνιση κολικών κυψελών, κοκκίωση του βλεννογόνου

Υποξεία: Εξελκώσεις και οίδημα του βλεννο-
γόνου

• ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ
• ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΟΥ 

ΜΥΙΚΟΥ ΧΙΤΩΝΑ 
• ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΕΤΑΜΕΝΑ 

ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ  
• ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΩΣΗ 
• ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΙΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΒΑΔΕΣ 

Αναστρέψιμη ΙΚ   
Παροδική ΙΚ   
Χρόνια ελκώδης ΙΚ  20-25%
Ισχαιμική εντερική νέκρωση 10-15%
Εντερική γάγγραινα  15%
Κεραυνοβόλος ΙΚ   1%

} 50%



Ισχαιμική κολίτιδα

Β. Χειρουρική θεραπεία
Διερευνητική λαπαροτομία και εκτομή ενδείκνυται, 

όταν υπάρχει υποψία για εντερικό έμφρακτο. Στις πα-
ρυφές του εκτομηθέντος τμήματος πρέπει να υπάρχει 
ορατός υγιής βλεννογόνος. Ο ορογόνος συνήθως εμ-
φανίζεται φυσιολογικός ακόμη και όταν ο υποκείμενος 
βλεννογόνος παρουσιάζει αλλοιώσεις, οπότε η απλή επι-
σκόπηση του παχέος εντέρου μπορεί να είναι ανεπαρκής. 
Στον καθορισμό των ορίων της εκτομής μπορεί να βοη-
θήσει διεγχειρητική κολονοσκόπηση πριν από τη διενέρ-
γεια της εκτομής ή διάνοιξη του εκτομηθέντος τμήματος 
και άμεση επισκόπηση του βλεννογόνου. Η αναστόμωση 
στην ίδια εγχείρηση μετά από υφολική ή μερική κολεκτο-
μή δεν έχει καλά αποτελέσματα και μπορεί να επιλεγεί 
μόνο, όταν ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός, οι 
παρυφές του εντέρου είναι σαφώς βιώσιμες και η ανα-
στόμωση προστατεύεται με κεντρικότερη παροχέτευση 
(ειλεοστομία). 

Δυστυχώς, όταν λαμβάνεται απόφαση χειρουργικής 
θεραπείας, η βλάβη είναι συνήθως διάχυτη και εκτετα-
μένη. Γι αυτό η επιλογή παραμένει η ολική κολεκτομή 
με τελική ειλεοστομία. Ασχέτως με την προσέγγιση, οι 
ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζονται χειρουργικά, πα-
ρουσιάζουν θνησιμότητα που αγγίζει το 40%, ειδικά όταν 
συνυπάρχουν και άλλες παθολογικές καταστάσεις, όπως 
αθηροσκλήρυνση ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Πρόγνωση

Στις περισσότερες περιπτώσεις ισχαιμικής κολίτιδας, 
τα σημεία και τα συμπτώματα της νόσου εξαφανίζονται 
μέσα σε 24-48 ώρες. Οι υποβλεννογόνιες και οι ενδοαυ-
λικές αιμορραγίες απορροφώνται και η πλήρης κλινική 
και ακτινολογική ίαση εμφανίζεται μέσα σε 1 με 2 εβδο-
μάδες, όπου μετά από αυτό το χρονικό όριο δεν απαιτεί-
ται περαιτέρω θεραπεία. Περισσότερο σοβαρές αρχικές 
ισχαιμικές προσβολές μπορεί να οδηγήσουν σε νέκρωση 
του βλεννογόνου, με αποτέλεσμα τμηματική κολίτιδα 
με εξελκώσεις. Οι ασθενείς αυτοί μπορεί να συνεχίσουν 
να αναπτύσσουν στένωση ή στραγγαλισμό του παχέος 
εντέρου, ακόμα και αν είναι ασυμπτωματικοί. Μικρές 
στενώσεις απλώς παρακολουθούνται, αφού μπορεί να 
λυθούν από μόνες τους σε 12 με 24 μήνες χωρίς κάποια 
φαρμακευτική παρέμβαση.  Μια νέα  κολονοσκόπηση 
μπορεί να επιβεβαιώσει τυχόν πλήρη λύση ή κάποια 
στένωση ή ενδεχομένως μια εμμένουσα κολίτιδα, ή και 
τα δύο 8. Περίπου 10% των ασθενών που αρχικά ανανή-
πτουν από ένα επεισόδιο ισχαιμικής κολίτιδας μπορεί να 
εμφανίσουν συμπτώματα εντερικής απόφραξης αρκε-
τούς μήνες αργότερα. Σ’ αυτή την περίπτωση μια κολονο-
σκόπηση ή ένας βαριούχος υποκλυσμός μπορεί να δείξει 
μια σημαντική στένωση, όπότε συνιστάται χειρουργική 
εκτομή είτε συνεδρίες ενδοσκοπικής διαστολής με καλά 
ποσοστά ανταπόκρισης. Τυπικά, αυτές οι χειρουργικές 
επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε εκλεκτική βάση, επι-

τρέποντας τμηματική εκτομή και αναστόμωση στο ίδιο 
χειρουργείο 8. Πάντως 20-30% των ασθενών αναπτύσ-
σουν χρόνια κολίτιδα από μόνιμη ισχαιμική βλάβη, που 
εκδηλώνεται με συνεχείς διάρροιες, αιμορραγία από το 
ορθό, ή/και απώλεια βάρους. Εάν υπάρξει υποψία για 
κάποια τέτοια επιπλοκή ενδέικνυται χειρουργική θερα-
πεία. Υποτροπιάζοντα επεισόδια σήψης σε κατά τα άλλα 
ασυμπτωματικούς ασθενείς μορεί να οφείλονται σε μη 
θεραπευμένες περιοχές κολίτιδας.

Summary
Ischemic colitis
Samoili Th., Tsigaridas N., Troganis E., Pelehas E., Tsioli 
S., Kirama S., Manatou Ch., Pavlidis Ch., Monastiriotis N., 
Tsapogas P.

Ischemic colitis is the most common form of 
intestinal ischemia as a result of an acute, usually self-
limited compromise in intestinal blood flow, usually on 
a background of a non-occlusive vascular disease. More 
severe colitis is rare and may result in intestinal necrosis 
and death. Most commonly patients have mild abdominal 
pain and tenderness; and bloody diarrhea. Performance of 
colonoscopy with biopsies is very important for diagnosis. 
Supportive care with intravenous fluids, optimization 
of hemodynamic status, avoidance of vasoconstrictive 
drugs, bowel rest, and empiric antibiotics will produce 
clinical improvement within 1 to 2 days in most patients. 
More severe ischemic colitis requires prompt recognition 
and surgical intervention. 
Key words: Ischemic colitis, gastrointestinal bleeding, 
abdominal pain, colonoscopy, surgery.
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Περίληψη: Ο ανατόμος Ανδρέας Βεζάλιος (1514 – 1564) 
γεννήθηκε στις Βρυξέλλες, αποφοίτησε το 1537 από το 
Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λέουβεν. Από το 1546 έως το 
1556 ήταν ο προσωπικός ιατρός του Αυτοκράτορα Καρόλου 
Ε’, καθώς και του Βασιλιά της Ισπανίας Φιλίππου Β’, μέχρι 
το θάνατο του τελευταίου.
Ο Βεζάλιος ήταν ένα φιλόδοξο άτομο, αποφασισμένος να 
ανακαλύψει τα μυστικά του ανθρωπίνου σώματος. ΄Εγινε 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Τα κύρια έργα 
του είναι: “Tubulae anatomicae” του 1538, στο οποίο κα-
ταδεικνύει μερικά από τα λάθη του Γαληνού, και το 1543, 
δημοσιεύτηκε το αριστούργημά του: “De Humani Corporis 
Fabrica”, μια επανάσταση στην ανθρώπινη ανατομία.
Υπάρχουν διάφορες αιτιολογήσεις για τη παρέμβαση της 
Ιεράς Εξέτασης και τα κίνητρα του ταξιδιού του για προσκύ-
νημα στους Αγίους Τόπους. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι 
καθώς έκανε μια αυτοψία, η καρδιά του νεκρού σώματος 
βρέθηκε να χτυπά. Γι’ αυτό του το σφάλμα καταδικάστηκε 
σε θάνατο. Ωστόσο, ο Βασιλιάς Φίλιππος Β’, για να τον σώ-
σει από την ποινή,   διέταξε το ταξίδι του για προσκύνημα 
στην Ιερουσαλήμ.
Το φθινόπωρο του 1564, το πλοίο στο οποίο επέβαινε, επι-
στρέφοντας από την Ιερουσαλήμ, ναυαγεί στον κόλπο του 
Λαγανά της Ζακύνθου. Οι ιερείς της Ρωμαϊκής Καθολικής 
Εκκλησίας τον περιέθαλψαν, χωρίς ωστόσο αποτελέσματα.
Το 1952 ο λαογράφος και φαρμακοποιός Νικόλαος Βαρβιά-
νης (1898 – 1980), μελετώντας τα χειρόγραφα έγγραφα της 
Ρωμαιοκαθολικής Επισκοπής Ζακύνθου, εντόπισε στοιχεία 
σχετικά με τον τόπο ταφής του Βεζάλιου.
Οι άνθρωποι της Ζακύνθου αποτίσανε φόρο τιμής σε αυτόν 
τον μεγάλο ανατόμο, εγείροντας άγαλμα στο σημείο στο 
οποίο βρέθηκε στο Λαγανά, καθώς και ονομάζοντας μια κε-
ντρική πλατεία στο όνομά του.
 

Ιστορικό Σημείωμα



59Ο Ανάτομος της Αναγέννησης και η Ζάκυνθος

Παρά την ύπαρξη Πανεπιστημίων, η ατμόσφαιρα που 
επικρατούσε μέχρι το 16ο αιώνα στην Ευρώπη δεν ήταν 
ευνοϊκή για τους καινοτόμους στο χώρο της Ιατρικής. Τα 
αποφθέγματα των Αρχαίων εφαρμόζονταν χωρίς καμία 
διάκριση και στην αιτιολογία της νόσου δεν σημειωνόταν 
πρόοδος. Η ιατρική θεραπεία ήταν υπό την επιρροή μα-
ζικών πρακτικών και βαθιά ριζωμένων προκαταλήψεων.

Οι Κάτω Χώρες έχουν καταφέρει τον 16ο αιώνα να 
σημειώσουν μεγάλη οικονομική επιστημονική και καλλι-
τεχνική ανάπτυξη. Θεωρούνται μία μεγάλη πρωτοπόρος 
δύναμη, που επηρεάζει τη διεθνή σκηνή. Μέσα σ’ αυτό 
το δημιουργικό περιβάλλον η ιατρική εξελίσσεται και η 
ανατομία κάνει τα πρώτα βήματά της. Στη βαθιά ριζωμέ-
νη δοξασία, ότι ο διαμελισμός του ανθρωπίνου σώματος 
συνιστά ιεροσυλία και αμάρτημα, οι ανατόμοι αντέτασ-
σαν ως επιχείρημα την ανάγκη για έρευνα και γνώση. 
Ετσι, η κοινή γνώμη άρχισε να δείχνει το ενδιαφέρον της.

Κατά το 1555 οι άρχοντες του ΄Αμστερνταμ ψήφισαν 
νόμο που όριζε ότι «μία φορά τον χρόνο το σώμα ενός 
εκτελεσθέντος καταδίκου θα προορίζεται για ανατομική 
μελέτη»1. Η ανατομή ενός ανθρώπινου σώματος αφενός 
θα συντελούσε στην πρόοδο της ανατομικής επιστήμης, 
αφετέρου θα ασκούσε και αποτρεπτική επίδραση στους 
κακοποιούς, που εκτός των βασανιστηρίων, στα οποία 
θα υποβάλλονταν, θα κατέληγαν και στα χέρια των «ιε-
ρόσυλων» ανατόμων. 

Τον 17ο αιώνα τα μαθήματα της ανατομίας γίνονταν 
δημοσία θέα. ΄Ηταν μία επίδειξη όπου το κοινό, έναντι 
εισιτηρίου, συνωστιζόταν γύρω από τον ανατόμο χει-
ρουργό και παρακολουθούσε τα συμβάντα, είτε από 
περιέργεια, είτε από φιλομάθεια. Η επιστημονική αυτή 
επίδειξη πολλές φορές έπαιρνε τη μορφή πανηγυριού2.  
Το 1543 δημοσιεύθηκε ένα βιβλίο που άσκησε βαθιά επί-
δραση στην επιστημονική πρόοδο. ΄Ηταν το “De Humani 
Corporis Fabrica ” (Η δομή του ανθρώπινου σώματος) 
από τον Φλαμανδό ανατόμο Ανδρέα Βεζάλιο. 

Ο Ανδρέας Βεζάλιος, (εικ.1) γνωστός για την τοποθέ-
τηση των θεμελίων στη σύγχρονη ανθρώπινη ανατομία, 
γεννήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 31 Δεκεμβρίου 1514 και 
απεβίωσε στις 15 Οκτωβρίου 1564 στη Ζάκυνθο. Υιός 
φημισμένου φαρμακοποιού, φοίτησε στο πανεπιστήμιο 
του Λέουβεν (1529-1533) και αργότερα στο πανεπιστή-
μιο του Παρισιού (1533-1536). Στο τελευταίο σπούδασε 
ιατρική παρουσιάζοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
ανατομία. Από πολύ νωρίς τον προσέλκυσε η λάμψη της 
Ιταλίας, χώρα της Αναγέννησης και της ανατομίας. Είναι 
μάλιστα από τους πρώτους που μελέτησαν τα έργα του 
Ντα Βίντσι, σε μία χρονική στιγμή που η αξία και η συμβο-
λή του τελευταίου δεν είχαν ακόμα αναγνωριστεί3. Μετά 
τις περαιτέρω μελέτες, που έκανε στο πανεπιστήμιο της 
Πάδουας το 1537, ο Βεζάλιος ολοκλήρωσε το διδακτορικό 
του στην ιατρική και διορίσθηκε καθηγητής χειρουργικών 
επεμβάσεων. ΄Ηταν ασυνήθιστος και φιλόδοξος, αποφα-
σισμένος να μάθει τα μυστικά του ανθρώπινου σώματος, 
παίρνοντας το ρίσκο να εκτελεί νεκροψίες, βουτηγμένος 

εν μέσω μολυσμένων ιστών, σε μια εποχή όπου τα γάντια 
δεν υπήρχαν και η γνώση για τα βακτήρια και τους ιούς 
ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών του ο Βεζάλιος απέ-
δειξε ότι οι γνώσεις του Γαληνού (129-196), που χρησι-
μοποιούνταν στα ιατρικά σχολεία για περισσότερο από 
13 αιώνες, ήταν βασισμένες σε ανατομές ζώων και αδυ-
νατούσαν να  συνεισφέρουν στη μελέτη του ανθρωπίνου 
σώματος.

Το 1538 στο βιβλίο του “Tubulae anatomicae” τόλ-
μησε να επισημάνει μερικά από τα λάθη του Γαληνού. 
Με το έργο αυτό έγινε στόχος κριτικών, παρά επίκεντρο 
επαίνων. Οι συνάδελφοί του, οπαδοί του Γαληνού, έφτα-
σαν στο σημείο να υποστηρίξουν ότι το ανθρώπινο σώμα 
είχε αλλάξει από τον καιρό του δασκάλου τους4. Στις 
επιθέσεις απέναντί του, προς σεβασμό του αλάνθαστου 
Γαληνού, όπως υποστήριζε, ο άλλοτε διδάσκαλός του, ο 
Sylvius μετέτρεψε το όνομά του από Vesalius σε Vesanius, 
το οποίο σήμαινε «τρελός» 5.  Στη σφοδρή κριτική προ-
στέθηκαν και οι θεολόγοι, οι οποίοι τον ονόμασαν «Λού-
θηρο της ανατομίας».

Το 1543 ο Βεζάλιος έγραψε μια επιμελημένη ανατομι-
κή εργασία “De Humani Corporis Fabrica” (Στη δομή του 
ανθρώπινου σώματος, 7 τόμων), η οποία βασίστηκε στις 
ανατομές ανθρώπινων πτωμάτων 4,5,6 (εικ.2). Οι όροι ήταν 
καλά και προσεκτικά διευκρινισμένοι, με πολλές εικόνες 

Εικόνα 1. 
Ανδρέας Βεζάλιος (1514-1564)
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και χαράξεις, που δόθηκαν από τον Jan van Calcar, μαθη-
τή του Tiziano Vecellio. Σε κάποια σχέδια παρουσιάζεται 
ο κορμός και τα μέλη ανοικτά, με τους μυς, τα νεύρα, τα 
αγγεία και τα οστά ορατά, κάνοντας την κατανόηση πιο 
εύκολη, ενώ σε άλλα εικονογραφούνται μεμονωμένα τα 
μέρη του σώματος και παράλληλα δηλώνονται με ακρί-
βεια όλα τα ανατομικά τους στοιχεία (εικ.3,4).

Ονόμασε κάθε οστό, κάθε μυ, καθώς και τα περισσό-
τερα αγγεία του σώματος 7.  Δεν ήξερε ωστόσο τον τρόπο 
με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Το βιβλίο 
του τελειώνει με ένα κεφάλαιο ζωοτομών, στο οποίο ο 
συγγραφέας αναφέρει τα πειράματα του Γαληνού και 
δείχνει ότι με τη τεχνητή αναπνοή η ζωή του πειραματό-
ζωου είναι δυνατόν να διατηρηθεί και μετά τη διάνοιξη 
του θώρακος8. 

Το ακριβέστερο και λεπτομερέστερο αυτό ανατομικό 
εγχειρίδιο της εποχής προκάλεσε μεγάλο ντόρο στον ια-
τρικό κόσμο και βοήθησε στο διορισμό του Βεζάλιου το 
1546 στην αυτοκρατορική οικογένεια του Κάρολου του Ε’ 
(Charles V), αυτοκράτορα της Γερμανίας. 

Στο διάστημα από το 1553 έως το 1556 ο Βεζάλιος 
ασχολήθηκε με την ιατρική πρακτική στις Βρυξέλλες. 
Μετά την παραίτηση του Καρόλου, ο υιός του, ο Φίλιπ-
πος ο Δεύτερος (Philip ΙΙ) διόρισε τον Βεζάλιο στην αυ-
τοκρατορική αυλή της Μαδρίτης το 1559. Την ίδια χρο-

νιά εκλήθη στο Παρίσι, όταν ο Βασιλιάς της Γαλλίας, ο 
Ερρίκος ο Β’, πληγώθηκε σε μάχη. Το 1562 ανέλαβε την 
επίβλεψη πέντε ιατρών για τη θεραπεία του Δον Κάρλος, 
πρίγκιπα της Ισπανίας.  

Μετά από παραμονή αρκετών ετών στην αυτοκρατο-
ρική αυλή της Μαδρίτης ο Βεζάλιος έκανε προσκύνημα 
στους Αγίους Τόπους. Οι βιογράφοι προβάλλουν ποικί-
λους λόγους, από οικογενειακούς έως και ραδιουργίες 
συναδέλφων του, για την παρέμβαση της Ιεράς Εξέτασης 
ως κίνητρο για το ταξίδι-προσκύνημα. Κανείς δεν μπορεί 
να είναι βέβαιος, γιατί ο Βεζάλιος έκανε αυτό το ταξίδι. 
Η επικρατέστερη άποψη είναι ότι, ενώ μια φορά έκανε 
νεκροψία, η καρδιά του νεκρού βρέθηκε να χτυπά. Γι 
αυτό το σφάλμα του καταδικάστηκε σε θάνατο από τις 
Ανακριτικές Αρχές. Ο Βασιλιάς Φίλιππος ο Β’ της Ισπανί-
ας, για να αποτρέψει τη βάρβαρη καταδίκη, επεμβαίνει 
και κατορθώνει να τον στείλει για προσκύνημα – ταξίδι 
μετάνοιας. 

Το φθινόπωρο του 1564, το πλοίο στο οποίο επέβαινε 
κατά την επιστροφή του, ναυάγησε στον κόλπο του Λαγα-
νά, στη Ζάκυνθο (εικ.5). Τα κύματα ξέβρασαν τον Βεζάλιο 
σχεδόν ημιθανή στην αμμουδιά. Τον αναγνώρισε ένας 
Βενετσιάνος χρυσοχόος, καθώς και οι μοναχοί της Μονής 
των Φραγκισκανών, οι οποίοι του προσέφεραν περίθαλ-
ψη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. 

Τέσσερις αιώνες αργότερα, το 1952 ο φαρμακοποι-
ός και ιστοριογράφος Νικόλαος Λ. Βαρβιάνης (1898-
1980)(εικ.6), πρόεδρος της «Επιτροπής Διασώσεως των 
Ιστορικών Χώρων και Μνημείων Ζακύνθου», αναζήτησε 
στοιχεία για τον τόπο ενταφιασμού του και ερεύνησε το 
πλούσιο αρχείο χειρογράφων της Ρωμαιοκαθολικής Επι-
σκοπής Ζακύνθου 9. 

Δυστυχώς, το κτίριο αυτό αποτεφρώθηκε κατά το 
σεισμό και την πυρκαγιά, που το ακολούθησε, το 1953. 
Σήμερα, κάθε ίχνος των ερειπίων της Μονής των Φρα-
γκισκανών στους λόφους στην περιοχή του Πισινώντα 
(σημερινός Παντοκράτωρ), έχουν εξαφανιστεί. Ο τόπος 
αποτελεί πλέον ελαιώνα. 

Για τον τόπο της ταφής του στο νησί υπάρχει η εκ-
δοχή, ότι ετάφη στο κοιμητήριο της Μονής των Φραγκι-
σκανών, στην οποία ο Βαρβιάνης, μετά από ανασκαφική 
έρευνα, βρήκε θολωτούς πλινθόκτιστους τάφους. 

Στο σημείο εκείνο τοποθετήθηκε το 1952 μια στήλη 
με την επιγραφή:

Εικόνα 2. 
Το εξώφυλλο της ανατομικής εργασίας  

“De Humani Corporis Fabrica”  

ΕΔΩ ΥΠΗΡΧΕ ΜΟΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΝΩΝ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΑ 1471

ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΗΝΗ ΑΚΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣ
ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΜΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΖΑΛ
1564
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Η προσφορά του Ν. Βαρβιάνη αναγνωρίστηκε από 
την Κυβέρνηση του Βελγίου, που του απένειμε παράση-
μο, και από το Πανεπιστήμιο της Λέουβεν, που τον κά-
λεσε σε ειδική τελετή, για τα 400 χρόνια από το θάνατο 
του μεγάλου ανατόμου. Το 1967 με έγγραφο της Βασι-
λικής Ακαδημίας του Βελγίου ανακηρύχθηκε μέλος της 
κλάσεως των Επιστήμων της Ακαδημίας του Βελγίου και 
τιμήθηκε από τη Βελγική Κυβέρνηση με το παράσημο του 
Χρυσού Σταυρού του Τάγματος Λεοπόλδου ΙΙ του Βελγί-
ου10. 

Οι Ζακυνθινοί απέδωσαν φόρο τιμής στον ανατόμο, 
τοποθετώντας την προτομή του στο μέρος, στο οποίο 
βρέθηκε στο Λαγανά (εικ.5). Στις 12 Νοεμβρίου 1960, 
κατά την ανασυγκρότηση της Ζακύνθου, μετά την ολο-
κληρωτική καταστροφή της παλαιάς πόλης από το κατα-
στροφικό σεισμό, ονόμασαν μία από τις κεντρικές πλα-
τείες προς τιμήν του «Πλατεία Ανδρέα Βεζάλ»11.(εικ.7)

Το έργο του Βεζάλιου, του μεγαλύτερου ανατόμου 
του 16ου αιώνα, αποτέλεσε την αρχή της ανατομικής 
επανάστασης. Χωρίς τις γνώσεις, που αποτυπώνονται 
στο έργο του, θα ήταν αδύνατον οι επιστήμονες του 17ου 
αιώνα να εφαρμόσουν στην ανατομία και τη φυσιολογία, 
τόσο τον τρόπο σκέψης, αλλά και την ερευνητική μέθοδο 
του Γαλιλαίου. Γι’ αυτό, όταν δημοσιεύθηκε το έργο του 
“De Humani Corporis Fabrica” (Η δομή του ανθρώπινου 

σώματος), μπορούμε να θεωρήσουμε το 1453, ως το γε-
νέθλιο της σύγχρονης ανατομίας.

Summary
The anatomist of the Renaissance and the island of 
Zakynthos
Katsarou I. , Bankov Ts.*, Potamitis N.
General Hospital of Zakynthos
*Student of Aristotle University of Thessaloniki

The Flamand anatomist Andreas Vesalius (1514 
– 1564) was born in Brussels; he graduated from the 
Catholic University of Louvain in 1537. In 1546 he became 

Εικόνα 3. 
Σελίδες από το έργο “De Humani Corporis Fabrica”  

Εικόνα 4. 
Σελίδες από το έργο “De Humani Corporis Fabrica”  

Εικόνα 5. 
Ο κόλπος και η προτομή στο μέρος στο οποίο 

βρέθηκε ο Βεζάλιος στο Λαγανά.
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the personal doctor of Emperor Charles the V until 1556 
and that the King of Spain, Phillip II until the king’s death.

Vesalius was an ambitious person, determined to 
explore the secrets of the human body. He became a 
professor in the University of Padua. His main works are: 
“Tubulae anatomicae” in 1538, in which he pointed out 
some of Galen’s mistakes; and in 1543 his masterpiece 
was published: “De Humani Corporis Fabrica”, a revolution 
in human anatomy.

Various reasons were indicated for the intervention of 
the Inquisition as a motive for his journey, the adoration 
to the Holy Places. The most predominant rumor is that, 
while he was making an autopsy, the dead body’s heart 
was found beating. For this mistake he was sentenced to 
death, but the King Phillip II - in order to save him from 
the punishment - sent him for adoration in Jerusalem.

In the autumn of 1564 his ship, returning from 
Jerusalem engaged on a shipwreck in the gulf of Laganas 
in Zakynthos. The monks of the Roman Catholic Abbey 
took care of him, but their efforts were useless.

In 1952 the historiographer and pharmacist Nikolaos 
Varvianis (1898-1980), scanning through the manuscripts 
of the Roman Catholic Bishop of Zakynthos, sought for 
evidence of the place in which Vesalius was buried.

The people of Zakynthos attributed homage to this 
great anatomist by placing a statue at the place where 
he was found in Laganas, and by naming a central square 
after him.

Keywords: Andreas Vesalius, anatomist, Renaissance, 
Nikolaos Varvianis, Zakynthos.
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Περίληψη: Τα περισσότερα κρούσματα της ελονοσίας στην 
Ελλάδα αφορούν σε άτομα που σχετίζονται με ταξίδι ή πα-
ραμονή σε ενδημικές για τη νόσο χώρες. Κανένα σύμπτωμα 
ή σημείο δεν θεωρείται απόλυτα ειδικό για τη διάγνωση της 
νόσου. Η παρουσία εργαστηριακών στοιχείων αιμόλυσης 
αντανακλά την καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η 
μικροσκόπηση επιχρίσματος περιφερικού αίματος αποτε-
λεί εξέταση προσιτή και ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανίχνευση 
και ταυτοποίηση του είδους του πλασμώδιου. 
Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς από ενδημική χώρα, 
που προσήλθε στο Νοσοκομείο χωρίς πυρετό και η διάγνω-
ση της ελονοσίας έγινε με μικροσκοπική εξέταση επιχρί-
σματος περιφερικού αίματος. 
 

Εισαγωγή 

Η ελονοσία είναι η πιο σημαντική παρασίτωση παγκοσμί-
ως και, ακόμη και σήμερα, μετά από χρόνια προσπάθειας 
καταπολέμησής της, θεωρείται μία από τις κύριες αιτίες 
νοσηρότητας και θνητότητας στις υποανάπτυκτες χώρες1. 
Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 300-500 εκατομμύρια άν-
θρωποι παγκοσμίως έχουν μολυνθεί από Plasmodium spp 
και 1,5-2,7 εκατομμύρια το χρόνο, παιδιά στην πλειονό-
τητά τους, πεθαίνουν από ελονοσία2. Η ελονοσία ενδημεί 
σε περισσότερες από 100  χώρες, κυρίως της υποσαχάριας 
Αφρικής, της Ασίας, της Ωκεανίας, της Κεντρικής και της Νό-
τιας Αμερικής 3,4. Στην αρχαιότητα, η νόσος ήταν γνωστή και 
ο όρος «πυρετός» χρησιμοποιούταν αποκλειστικά για την 
ελονοσία. Η πρώτη καταγεγραμμένη διάκριση των μορφών 
της φαίνεται ότι ανήκει στον Ιπποκράτη, που περιέγραψε 
τους διαφορετικούς τύπους του πυρετού (τριταίος, τεταρ-
ταίος) και τη σπληνομεγαλία5.

Ενδιαφέρον περιστατικό
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Προκαλείται από παρασιτικά πρωτόζωα του γένους 
Plasmodium και μεταδίδεται στον άνθρωπο μόνο από 
το θηλυκό κουνούπι του γένους Anopheles4. Τα είδη του 
παρασίτου, που μολύνουν τον άνθρωπο, είναι τα P. vivax 
και P. ovale (καλοήθης τριταίος), P. falciparum (κακοήθης 
τριταίος), P. malariae (τεταρταίος), και το P. knowlesi, που 
πλέον αναγνωρίζεται ως το πέμπτο αίτιο ελονοσίας στον 
άνθρωπο4,6. Το P. falciparum είναι το πιο διαδεδομένο και 
επικίνδυνο για τον άνθρωπο είδος και σχετίζεται με την 
πλειονότητα των περιπτώσεων αντοχής στα ανθελονο-
σιακά φάρμακα7. Στην Ελλάδα, η ελονοσία εκριζώθηκε 
το 1974 μετά από εντατικό πρόγραμμα καταπολέμησης 
(1946-1960). ΄Εκτοτε, καταγράφονται ετησίως περίπου 
30-50 περιστατικά, που κυρίως σχετίζονται με ταξίδι ή 
παραμονή σε ενδημική για την ελονοσία χώρα3.

Ο κύκλος ζωής του παρασίτου αναπαρίσταται στην 
Εικόνα 1. Η έναρξη της νόσου είναι οξεία, αν και ενίοτε 
υπάρχουν πρόδρομα συμπτώματα (κακουχία, πυρέτιο, 
κεφαλαλαγία). Τα συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνουν: 
πυρετό, εφίδρωση, ρίγη, κακουχία, μυαλγίες, κεφαλαλ-
γία, διάρροια, βήχα. Απόλυτα ειδικό σύμπτωμα ή σημείο 
για τη διάγνωση της ελονοσίας δεν υπάρχει8. Ο πυρετός 
εμφανίζεται ανά 48 ώρες για τα P. vivax και P. ovale και 
ανά 72 ώρες για το P. malariae. Οι ασθενείς με λοίμωξη 
από P. falciparum έχουν συνήθως ακανόνιστο πυρετό, 
παρά το γεγονός ότι ο κύκλος ζωής του είδους αυτού εί-
ναι 48ωρος 9. Στη λοίμωξη από P. falciparum η συμπτω-
ματολογία είναι εντονότερη, εκτός από το ρίγος που εί-
ναι λιγότερο έκδηλο σε σχέση με λοίμωξη από τα άλλα 
είδη. Λόγω της καταστροφής των ερυθρών, παρατηρεί-
ται αιμόλυση και νορμόχρωμη αναιμία, με παροξυσμούς 
λευκοπενίας στα μεσοδιαστήματα των πυρετικών κρίσε-
ων 10. Σε λοίμωξη από P. falciparum υπάρχει η πιθανότητα 

να αναπτυχθεί επιπλεγμένη ελονοσία, όταν συνυπάρχει 
≥1 από τα εξής: μείωση επιπέδου συνείδησης ή σπασμοί 
(απαιτείται μέτρηση σακχάρου), υπογλυκαιμία, παρασι-
ταιμία ≥2%, μεγάλη πτώση αιμοσφαιρίνης <8 g/dL, αι-
μορραγία/διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, αιμοσφαιρινουρία 
(χωρίς ανεπάρκεια G6PD), νεφρική ανεπάρκεια/οξεοβα-
σικές διαταραχές (pH<7.3), πνευμονικό οίδημα ή ARDS, 
shock (πρέπει να αποκλειστεί βακτηριαιμία από Gram 
αρνητικά μικρόβια)8. Τα ευρήματα της φυσικής εξέτασης 
επίσης δεν είναι ειδικά, συνήθως  υπάρχει σπληνομεγα-
λία, ενώ σε περιπτώσεις χωρίς θεραπεία το ήπαρ είναι 
διογκωμένο, υπόσκληρο και υπεραιμικό. 

Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς από ενδημική 
χώρα, που προσήλθε στο Νοσοκομείο χωρίς πυρετό και η 
διάγνωση της ελονοσίας έγινε με μικροσκοπική εξέταση 
επιχρίσματος περιφερικού αίματος. 

Περιγραφή της περίπτωσης

Καμερουνέζος άνδρας, αθλητής, ηλικίας 22 ετών, που 
ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα πριν από μία εβδομά-
δα από το Καμερούν, προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών του Νοσοκομείου, λόγω έντονου ρίγους, 
καταβολής και αισθήματος μετωπιαίας κεφαλαλγίας 
από τριημέρου. Από το πρόσφατο ατομικό ιστορικό, του 
οποίου η λήψη ήταν δύσκολη λόγω μη καλής γνώσης της 
ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, διαπιστώθηκε ότι τις 
απογευματινές ώρες «αισθανόταν θερμός», χωρίς όμως 
να θερμομετρηθεί. 

 Κατά την κλινική εξέταση δεν διαπιστώθηκε 
πυρετός (θερμοκρασία 36.7ο C), ούτε ευρήματα από το 
αναπνευστικό και κυκλοφορικό σύστημα και απουσία-
ζε νευρολογική σημειολογία. Η αρτηριακή πίεση ήταν 
120/80 mm Ηg και ο κορεσμός οξυγόνου 99%. Διαπιστώ-
θηκε ήπια ευαισθησία αριστερού υποχονδρίου, ψηλα-
φητός σπλήνας και ψηλαφητό ήπαρ. Η κοιλιά ήταν μαλα-
κή και ευπίεστη.  

 Από τον απεικονιστικό και εργαστηριακό έλεγχο 
διαπιστώθηκαν τα εξής: Η ακτινογραφία θώρακος ήταν 
φυσιολογική. Η γενική αίματος ανέδειξε φυσιολογικό 
αριθμό λευκών (6.290/μL) με ουδετερόφιλα 84.50%, 
λεμφοκύτταρα 8.99%, μεγάλα μονοπύρηνα 5.26%, Hct 
40.70%, Hb 13.20 g/dL, MCV 74.60 fL, MCH 24.20 pg, 
MCHC 32.40 g/dL και αιμοπετάλια 93.100 /μL. Από τον 
βιοχημικό έλεγχο εκτός φυσιολογικών ορίων ήταν τα 
εξής: Na+ 129 mmol/L, SGOT 46 IU/mL, ολική χολερυθρί-
νη 1.4 mg/dL με έμμεση χολερυθρίνη 1.2 mg/dL, LDH 324 
IU/mL και CRP 73 mg/dL. Η άμεση δοκιμασία Coombs 
ήταν θετική. Κατά τη μικροσκόπηση του δείγματος πε-
ριφερικού αίματος με χρώση Giemsa (εξέταση παρα-
σκευάσματος λεπτής στιβάδας) διαπιστώθηκαν ενδοε-
ρυθροκυτταρικές μορφές του παρασίτου (δακτυλιοειδείς 
σχηματισμοί με ένα ή, συχνά, δύο πυρήνες). Μορφές 
του παρασίτου παρατηρήθηκαν και στην περιφέρεια των 

Εικόνα 1. 
Ο βιολογικός κύκλος του Plasmodium spp 

(Τροποποιημένη από Βακάλης, 20048).
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ερυθρών (επικυτταρικές μορφές) και, ορισμένες φορές, 
στο ίδιο ερυθρό παρατηρήθηκαν δύο τροφοζωίτες, ενώ 
δεν παρατηρήθηκε αύξηση της διαμέτρου των ερυθρών. 
Τα παραπάνω ευρήματα θεωρήθηκαν ενδεικτικά για P. 
falciparum (Εικόνες 2, 3). Τέλος, από το επίχρισμα περι-
φερικού αίματος επιβεβαιώθηκε η χαμηλή τιμή των αι-
μοπεταλίων του αιματολογικού αναλυτή.

Στον ασθενή συστάθηκε εισαγωγή και αγωγή με με-
φλοκίνη, αλλά αποχώρησε από το Νοσοκομείο οικεία 
βουλήσει. Tο επίχρισμα περιφερικού αίματος στάλθηκε 
στο Κέντρο Αναφοράς Ελονοσίας (Εθνική Σχολή Δημόσι-
ας Υγείας – ΕΣΔΥ), όπου επιβεβαιώθηκε η απομόνωση 
του Plasmodium falciparum και το περιστατικό δηλώθη-
κε στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ).

Συζήτηση 

Λόγω του είδους του πυρετού και του γεγονότος ότι  
κανένα σύμπτωμα ή σημείο δεν είναι απόλυτα ειδικό για 
τη διάγνωση της ελονοσίας, σε ασθενείς που σχετίζονται 
με ταξίδι ή παραμονή σε ενδημικές για την ελονοσία 
χώρες, η  υποψία για τη νόσο πρέπει να υπάρχει ακόμη 
και όταν ο ασθενής εμφανίζεται απύρετος, όπως συνέβη 
στην περίπτωσή μας. Σε ασθενείς, όμως, που εμφανίζο-
νται με πυρετό η διαφορική διάγνωση, πρέπει να συμπε-
ριλάβει ηπατίτιδα, μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα και άλλες 
λοιμώξεις ταξιδιωτών: τυφοειδής πυρετός, δάγγειος πυ-
ρετός ή άλλος αιμορραγικός πυρετός, γρίπη των πτηνών8. 
Η ελονοσία μπορεί να παρουσιαστεί με τη μορφή χρόνι-
ας αιμόλυσης, αλλά και οξέων αιμολυτικών κρίσεων (με 

πυρετό, ρίγος, οσφυαλγία, ηπατοσπληνομεγαλία), οπότε 
η εργαστηριακή ανεύρεση στοιχείων αιμόλυσης βοηθάει 
στη διαφορική διάγνωση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε 
στον ασθενή μας (μείωση Hct, αύξηση έμμεσης χολερυ-
θρίνης, αύξηση LDH, θετικοποίηση της άμεσης δοκιμασί-
ας Coombs). Η μικροσκοπική εξέταση επιχρίσματος πε-
ριφερικού αίματος μπορεί να οδηγήσει στην ανίχνευση 
και ταυτοποίηση των πλασμωδίων10, με τον καθορισμό 
του είδους και του σταδίου των πλασμωδίων να γίνεται 
με βάση τα χαρακτηριστικά τους, και αποτελεί μία οικο-
νομική εξέταση, που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο 
σύνολο των Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων των Νοσοκο-
μείων, ακόμη και των Κέντρων Υγείας, αρκεί να υπάρχει 
εμπειρία από τον ιατρό που μικροσκοπεί και ο απαραί-
τητος χρόνος για την εξέταση. Αν και η εξέταση παρα-
σκευάσματος παχείας σταγόνας είναι η μικροσκοπική 
μέθοδος εκλογής8 , στην περίπτωσή μας, η μικροσκοπική 
εξέταση λεπτής στιβάδας ήταν αρκετή για την ανίχνευ-
ση και ταυτοποίηση του είδους του πλασμώδιου, όπως 
άλλωστε επιβεβαιώθηκε από το Κέντρο Αναφοράς Ελο-
νοσίας (ΕΣΔΥ). Οι υπόλοιπες εργαστηριακές μέθοδοι για 
τη διάγνωση της ελονοσίας περιλαμβάνουν: α) τη χρήση 
φθορίζουσας χρωστικής (QBC) (μικροσκοπική μέθοδος), 
β) την ανίχνευση αντιγόνων HRP-2 και pLDH των παρα-
σίτων με ανοσοχρωματογραφία και την περιορισμένης 
αξίας ανίχνευση αντισωμάτων (ορολογικές εξετάσεις), γ) 
PCR (μοριακές τεχνικές), που θεωρείται ότι έχουν υψηλή 
ειδικότητα και ευαισθησία11 και είναι ανεξάρτητες από 
υποκειμενικά κριτήρια (εμπειρία για τη μικροσκοπική 
εξέταση).

Είναι σημαντικό ότι η κλινική κατάσταση των ασθε-
νών με ελονοσία μπορεί να επιβαρυνθεί αιφνίδια και 

Εικόνα 2. 
Τροφοζωίτες από Plasmodium falciparum (ενδοε-

ρυθροκυτταρικοί δακτυλιοειδείς σχηματισμοί με έναν 
πυρήνα). Χρωματισμένο με Giemsa παρασκεύασμα 

λεπτής στιβάδας.

Εικόνα 3. 
Τροφοζωίτες από Plasmodium falciparum (ενδοε-

ρυθροκυτταρικοί δακτυλιοειδείς σχηματισμοί με δύο 
πυρήνες). Χρωματισμένο με Giemsa παρασκεύασμα 

λεπτής στιβάδας. 
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ότι όλοι οι ασθενείς με πυρετό και ταξιδιωτικό ιστορικό 
σε χώρα ενδημική για ελονοσία τους προηγούμενους 6 
μήνες πρέπει να εκτιμούνται άμεσα (ο χρόνος επώασης 
για non-falciparum ελονοσία μπορεί να είναι >6 μήνες). 
Η ελονοσία από P. falciparum μπορεί να εκδηλωθεί μέσα 
σε διάστημα 3 μηνών από την επιστροφή, αλλά και αρ-
γότερα σε άτομα που έχουν λάβει χημειοπροφύλαξη ή 
μερική θεραπεία8. 

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι στις χώ-
ρες όπου ενδημεί η ελονοσία, είναι συχνό το φαινόμενο 
της υποθεραπείας ή και της παντελούς έλλειψης αντιμε-
τώπισής της. Για το λόγο αυτό οι υποτροπές της νόσου 
είναι συχνές στον ξενιστή και μπορούν να επανέρχονται 
για μήνες ή και χρόνια μετά από την αρχική μόλυνση4. 
Επίσης, η πρόωρη διακοπή της αγωγής από τους ασθε-
νείς, εξαιτίας της σύντομης εξαφάνισης των συμπτω-
μάτων της νόσου, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας στα ανθελονοσιακά φάρμακα12. Η  ανθε-
κτική στα ήδη υπάρχοντα φάρμακα ελονοσία αποτελεί 
πρόκληση για τη διεθνή έρευνα13. 

Η καταγραφή των κρουσμάτων ελονοσίας θεωρεί-
ται μείζονος σημασίας για την καταπολέμηση της νόσου 
στην Ελλάδα, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα 
με μία από τις τελευταίες ενημερώσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ 3: 
α) Η Ελλάδα αποτελεί τόπο διαμονής και εργασίας μετα-

ναστών από χώρες στις οποίες ενδημεί η νόσος, 
β) σε πολλές περιοχές της Ελλάδας κυκλοφορούν κου-

νούπια του γένους Anopheles που αποτελεί το μέσο 
μετάδοσης της ελονοσίας, 

γ) σημειώνεται αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλ-
λοντος με συνακόλουθη αύξηση του πληθυσμού και 
της δραστηριότητας των κουνουπιών. Το καλοκαίρι 
του 2011 υπήρξαν σποραδικά περιστατικά χωρίς ανα-
φερόμενο ιστορικό ταξιδιού σε ενδημικές χώρες σε 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας3, γεγονός που καθι-
στά επιβεβλημένη την ενημέρωση γύρω από τη νόσο. 

Summary
A case of malaria with ‘‘non typical’’ clinical course
Varlamis S. 1, Nikza P. 1, Stoupis I. 2, Albanis Ev. 2, Lykos 
D.2, Bourova O. 2, Tzinevi M. 1, Lettas Ath. 1.

1  Laboratory of Biopathology, General Hospital of 
Naoussa.

2  Pathology Clinic, General Hospital of Naoussa. 

Most cases of malaria in Greece concern patients 
related to travel or staying in malaria-endemic countries. 
No symptom or sign is considered specific for the 
diagnosis of the disease. The presence of laboratory 
findings of haemolysis reflects the rupturing of the red 
blood cells. Microscopy of peripheral blood smear is an 
easily accessible and very useful test for the detection 
and identification of the species of Plasmodium. 

 We describe a case of a patient from a malaria-
endemic country, presenting without fever. The diagnosis 
of malaria was made by the microscopic examination of 
peripheral blood smear.  

Key words: malaria, Plasmodium, haemolysis 
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Τα «ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Β.Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ» είναι το επίσημο επι-
στημονικό όργανο της «Ιατροχειρουργικής Ε ταιρείας Κέρκυ-
ρας» και σκοπό έχει τη συνεχή και υπεύθυνη ενημέρωση των 
ιατρών της Β.Δ. Ελλάδας και των Επτανήσων σε θέματα που 
αφορούν το σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων. Για το σκοπό 
αυτό δέχεται άρθρα βασικής έρευνας, κλινικά, κλινικοεργαστη-
ριακά. επιδημιολογικά ή άλλης φύσεως που αφορούν όλες τις 
ιατρικές ειδικότητες (κλινικές και εργαστη ριακές). Τα άρθρα 
μπορούν να εμπίπτουν στις παρακάτω κα τηγορίες:

Ενημερωτικά άρθρα: Αφορούν θέματα όπου υπάρ χουν 
πρόσφατες εξελίξεις, ενεργό ερευνητικό ενδιαφέρον και πολ-
λές φορές αντικρουόμενες απόψεις. Υποβάλλονται στο περι-
οδικό κατόπιν συνεννόησης ή πρόσκλησης από τη Συντα κτική 
Επιτροπή. Η έκταση τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5-10 δα-
κτυλογραφημένες σελίδες και οι βιβλιογραφικές πα ραπομπές 
τις 20.

Ανασκοπήσεις: Γράφονται από έναν ή δύο συγγρα φείς δι-
αφορετικής όμως ειδικότητας που είναι ιδιαίτερα γνώστες του 
θέματος ώστε να προσφέρουν πλήρη υπεύθυνη και ουσιαστι-
κή ενημέρωση. Καλύπτουν το θέμα συνολικά και διαχρονικά με 
ιδιαίτερη βέβαια έμφαση στα νεότερα δεδομέ να. Η έκταση δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 15 - 25 δακτυλο γραφημένες σελίδες 
και οι βιβλιογραφικές παραπομπές τις 60.

Πρωτότυπες εργασίες: Εχουν πειραματικό, κλινικό, κλινικό - 
εργαστηριακό ή επιδημιολογικό χαρακτήρα. Η έκτα ση τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 12 δακτυλογραφημένες σελίδες και οι 
βιβλιογραφικές παραπομπές τις 30. Η δομή των πρωτότυπων 
εργασιών είναι η παρακάτω: Περίληψη αυτοτε λής ως 200 λέ-
ξεις που περιλαμβάνει το σκοπό, τη μεθοδολο γία, τα κυριότερα 
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Μια βραχεία Εισαγωγή 
που περιέχει τα τελευταία δεδομένα του θέματος και το σκε-
πτικό που οδήγησε στην περαιτέρω διε ρεύνηση. Το Υλικό και οι 
Μέθοδοι της μελέτης. Τα Αποτελέ σματα και τη Συζήτηση όπου 
περιλαμβάνονται και τα συμπε ράσματα της μελέτης.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Σ’ αυτές περιγράφο νται 
σπάνιες κλινικές εικόνες ή περιπτώσεις με ενδιαφέρον α πό 
άποψη εκδήλωσης, διαγνωστικής προσπέλασης ή αντιμετώ-
πισης. Η έκταση τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 δακτυ-
λογραφημένες σελίδες και οι βιβλιογραφικές παραπομπές τις 
15. Η δομή τους περιλαμβάνει Περίληψη, σύντομη Εισαγω γή, 
Περιγραφή της Περίπτωσης και βραχεία Συζήτηση.

Γράμματα προς τον εκδότη: Περιλαμβάνουν σχό λια, κριτι-
κή ή απαντήσεις σε ήδη δημοσιευμένα άρθρα του περιοδικού 
ή πολύ βραχεία ανάλυση προκαταρκτικών αποτε λεσμάτων με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η έκταση τους δεν μπο ρεί να υπερβαίνει 
τις 3 - 4 δακτυλογραφημένες σελίδες συ μπεριλαμβανομένων 
3-4 βιβλιογραφικών παραπομπών.

Οδηγίες για τη σύνταξη των χειρογράφων: Τα άρ θρα που 
υποβάλλονται για κρίση πρέπει να είναι γραμμένα στη νεοελ-
ληνική δημοτική με μονοτονικό σύστημα. Ο φιλό λογος διορθω-
τής του περιοδικού έχει το δικαίωμα για γλωσ σικές τροποποι-
ήσεις χωρίς να αλλοιώνει το ύφος του συγγρα φέα. Οι εργασίες 
πρέπει να αποστέλλονται σε τρία αντίγραφα, δακτυλογραφη-
μένα με διπλό διάστημα και περιθώρια στις δύ ο πλευρές.

Οι εξής ενότητες αρχίζουν σε καινούργια σελίδα. Η σελίδα 
τίτλου που περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, τα ο νόματα 
των συγγραφέων στην ονομαστική, το ίδρυμα από που προέρ-
χεται, την επιστημονική εκδήλωση που πιθανόν ανακοινώθηκε, 
το ίδρυμα ή οργανισμό απ’ όπου πιθανόν χρη ματοδοτήθηκε η 
σχετική έρευνα, το όνομα, την πλήρη διεύ θυνση και τηλέφωνα 
του συγγραφέα με τον οποίο γίνεται η αλληλογραφία. Η σελίδα 
της περίληψης που συμπεριλαμβά νει 3 - 7 λέξεις κλειδιά. Το κεί-
μενο της εργασίας. Η σελίδα της περίληψης στην αγγλική που 
περιλαμβάνει και τα ονόμα τα των συγγραφέων, το ίδρυμα απ’ 
όπου προέρχεται η εργα σία και τις λέξεις κλειδιά στην αγγλική. 
Η σελίδα με τις ευχα ριστίες προς πρόσωπα, ιδρύματα κ.λ.π. Οι 
βιβλιογραφικές πα ραπομπές. Η σελίδα με τους υπότιτλους των 
εικόνων, οι πίνα κες και οι εικόνες. Οι πίνακες αριθμούνται με 
αραβικούς α ριθμούς και έχουν βραχύ επεξηγηματικό τίτλο του 
περιεχομέ νου τους και τις συντμήσεις που τυχόν εμφανίζονται 
στο κά τω μέρος. Τα σχήματα πρέπει να είναι άριστης ποιότη-
τας υπό μορφή φωτογραφιών ή πρωτοτύπων. Στην πίσω, επι-
φάνεια του σχήματος πρέπει να υπάρχει ο αριθμός, ένδειξη του 
πάνω μέρους και ένδειξη της εργασίας στην οποία ανήκει π.χ. 
το ό νομα του πρώτου συγγραφέα. Πίνακες και σχήματα πρέπει 
να στέλλονται σε τριπλούν.

Βιβλιογραφικές παραπομπές: Ακολουθείται το σύ στημα 
Vancouver. Στο κείμενο παρατίθενται υπό μορφή αριθ μού με 
την σειρά που εμφανίζονται. Στην βιβλιογραφία εμφα νίζονται 
όλες οι παραπομπές και μόνο αυτές με τον αριθμό που έχουν 
στο κείμενο. Στα αρχικά των συγγραφέων και στις συντμήσεις 
δεν μπαίνουν τελείες. Τα ονόματα των συγγραφέ ων χωρίζονται 
με κόμμα. Οι συντμήσεις των περιοδικών γίνο νται με βάση το 
Index Medicus.

Παράδειγμα βιβλιογραφικών παραπομπών: Αρθρο δη-
μοσιευμένο σε περιοδικό: Stewaret JF, Tattersall ΜΗ, Woods 
RL et. al. Unkown primary adenocarcinoma: inci dence of 
overinvestigation and natural history. Br Med J 1979; 1Q 1530 
- 1533.

Οι εργασίες που υποβάλλονται για κρίση προς δη μοσίευση 
στα «Ιατρικά Χρονικά Β.Δ. Ελλάδος» συνοδεύο νται από ένα 
γράμμα που δηλώνει ότι τα αποτελέσματα δεν έ χουν δημοσι-
ευθεί σε άλλο περιοδικό ή δεν βρίσκονται υπό κρίση για δη-
μοσίευση σε άλλο περιοδικό και ότι όλοι οι συγ γραφείς συμ-
φωνούν για πιθανή δημοσίευση στα «Ιατρικά Χρονικά Β.Δ. 
Ελλάδος». Εφόσον η εργασία εκπληρώνει όλες τις παραπάνω 
οδηγίες, αποστέλλεται από τη Συντακτική Επι τροπή σε δύο 
από τους κριτές του περιοδικού. Ανάλογα με την κρίση, η ερ-
γασία απορρίπτεται ή γίνεται δεκτή χωρίς με ταβολές ή δεκτή 
με μεταβολές σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών. Οταν  η 
εργασία τυπωθεί αποστέλλεται δοκίμιο για διορθώσεις στους 
συγγραφείς. Διορθώσεις που επιτρέπονται αφορούν μόνο τυ-
πογραφικά λάθη. Οποιαδήποτε άλλη διόρ θωση δεν γίνεται 
δεκτή. Επίσης συμπληρώνεται από τους συγγραφείς έγγραφο 
παραγγελίας ανατύπων.

Οι εργασίες που δημοσιεύονται στα «Ιατρικά Χρο νικά Β.Δ. 
Ελλάδος» αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του περιοδικού. 
Η αναδημοσίευση, μερική ή ολική, επιτρέπεται μόνο μετά από 
γραπτή άδεια της Συντακτικής Επιτροπής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
για το περιοδικό «Ιατρικά Χρονικά Β.Δ. Ελλάδος»
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