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Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Ε.Σ.Υ. ΓΝ
Κέρκυρας 
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ηπατική λειτουργία, κίρρωση ήπατος.

 
Περίληψη: Οι παθολογικές τιμές των ηπατικών ενζύμων 
είναι χρήσιμες στη διάγνωση και την παρακολούθηση 
ασθενών με συμπτώματα και σημειολογία ηπατικής νόσου, 
αλλά μπορεί να ανιχνευθούν τυχαία και σε ασυμπτωματι-
κούς ασθενείς που πραγματοποίησαν εργαστηριακό έλεγχο 
ρουτίνας. Η διερεύνηση της τελευταίας περίπτωσης αποτε-
λεί πρόκληση για τον κλινικό ιατρό, ώστε να προσεγγίσει 
σωστά τον ασθενή και να επιλέξει τον απαραίτητο περαιτέ-
ρω έλεγχο που θα θέσει την διάγνωση. 
Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσιαστεί ένας απλός τρό-
πος ερμηνείας και προσέγγισης της παθολογικής ηπατικής 
βιοχημείας, καθώς και αλγόριθμοι που θα βοηθήσουν τον 
κλινικό ιατρό στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας  της 
ηπατικής διαταραχής.

 
Εισαγωγή

Ο εργαστηριακός έλεγχος ρουτίνας (γενική αίματος, βιοχη-
μικές εξετάσεις) σήμερα έχει αυτοματοποιηθεί και αποτελεί 
συχνά τμήμα ενός γενικού προληπτικού ελέγχου. Αρκετές 
φορές οι γιατροί καλούνται να ερμηνεύσουν παθολογικές 
τιμές ενός ή περισσοτέρων ηπατικών ενζύμων ακόμα και 
χωρίς την ύπαρξη ειδικής συμπτωματολογίας ή γνωστής 
ηπατικής νόσου του ασθενούς. Απαιτείται λοιπόν σωστή 
προσέγγιση του ασθενή με παθολογική ηπατική βιοχημεία, 
που θα οδηγήσει στην επιλογή των περαιτέρω κατάλληλων 
εξετάσεων και αποφυγή περιττών και δαπανηρών. Η λήψη 
ενός λεπτομερούς ιστορικού είναι θεμελιώδους σημασίας 
και πολλές φορές βοηθά στη λύση του προβλήματος χωρίς 
να απαιτηθεί βιοψία ήπατος. 
Σε επιδημιολογικές μελέτες περιγράφεται μικρή ‘φυσιολο-
γική’ αύξηση των  ηπατικών ενζύμων σε ποσοστό 1-4% του 
γενικού πληθυσμού 1.  

Εκπαιδευτική εισήγηση 



ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014, Τόμος 10, Τεύχος 210

Κάθε ασυμπτωματική διαταραχή της ηπατικής βιο-
χημείας πρέπει πάντα να διερευνάται, επειδή μπορεί να 
υποδηλώνει ηπατική νόσο, αλλά και φυσιολογικές τιμές 
δεν αποκλείουν πάντα με βεβαιότητα αυτό το ενδεχόμε-
νο, ιδιαίτερα σε κάποιες ομάδες του πληθυσμού, όπως 
για παράδειγμα χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών (υψηλός 
επιπολασμός ιογενών ηπατιτίδων) ή άτομα που κάνουν 
κατάχρηση αλκοόλ. 

Οι εξετάσεις βιοχημείας του ήπατος κυρίως κατευθύ-
νουν και σπάνια προσφέρουν από μόνες τους τη διάγνω-
ση. Ηπια αύξηση αμινοτρανσφερασών δεν είναι ειδική 
και μπορεί να ομαλοποιηθεί σε επανάληψη, αλλά χρειά-
ζεται πάντα προσοχή και παρακολούθηση.  

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος αποτελεί 
το συχνότερο αίτιο ήπιας τρανσαμιναιμίας στο γενικό 
πληθυσμό των δυτικών κοινωνιών2.   

Αξιολόγηση ασθενή 

Η συνολική αξιολόγηση του ασθενή με παθολογικά 
επίπεδα ηπατικών ενζύμων είναι μια διαδικασία πολ-
λών σταδίων. Αρχικά, μέσω της λήψης ενός λεπτομερούς 
ιστορικού ο γιατρός πρέπει να διερευνήσει μία σειρά 
ερωτημάτων, που έχουν σχέση με το πώς και πότε δια-
πιστώθηκε η αύξηση των ηπατικών ενζύμων, αλλά και σε 
σχέση με λήψη φαρμάκων, την καταγωγή και την  εθνικό-
τητα του ασθενή, την πρόσφατη επίσκεψή του σε άλλη 
Ηπειρο, τις έξεις και συνήθειες, τη σεξουαλική δραστη-
ριότητά του. 

Καταγωγή-Εθνικότητα ασθενή: Ο κλινικός γιατρός 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την εθνικότητα του ασθενή ή 
πρόσφατο ταξίδι που έχει πραγματοποιήσει σε άλλες χώ-

ρες. Για παράδειγμα, η επίπτωση πρωτοπαθούς χολικής 
κίρρωσης είναι υψηλή σε Αυστραλούς (1.9-2.2/100.000 
κατοίκους) σε σχέση με τους Ασιάτες (0.34-0.42/100.000 
κατοίκους)3, ενώ ο επιπολασμός της ομοζυγωτίας της 
C282Y μετάλλαξης του HFE γονιδίου είναι 5/1000 άτομα 
σε κατοίκους της Β.Ευρώπης, σε αντίθεση με τους Αφρο-
Αμερικάνους, που είναι πολύ χαμηλός, 0.0001/100 άτο-
μα4. Επιπλέον, στην Απω Ανατολή η κοπρανο-στοματι-
κώς μεταδιδόμενη ηπατίτιδα Α είναι η κύρια αιτία οξείας 
ηπατίτιδας5.   

Πότε διαπιστώθηκε η αύξηση των ηπατικών ενζύμων: 
Η χρονική στιγμή της αύξησης των ενζύμων μπορεί να 
σχετίζεται με την ηλικία, τις συνυπάρχουσες νόσους ή 
την αγωγή που λαμβάνει ένας ασθενής. Για παράδειγμα, 
η διάγνωση παθολογικής ηπατικής βιοχημείας στα πλαί-
σια ν.Wilson είναι πιο πιθανή σε νεαρούς ασθενείς παρά 
σε ηλικιωμένους6. Το ατομικό ιστορικό χρόνιων νοσημά-
των και η έναρξη κάποιας φαρμακευτικής αγωγής μπορεί 
να σχετίζονται με το χρόνο διαπίστωσης της αύξησης των 
ηπατικών ενζύμων ή με συμπτώματα ηπατικής νόσου. 
Σχεδόν κάθε φάρμακο μπορεί να προκαλέσει αύξηση των 
ηπατικών ενζύμων7. Ακόμα και η χρήση φυτικών προϊό-
ντων ή βοτάνων από τον ασθενή πρέπει να εξετάζεται8. 

Πως εξελίσσεται η διαταραχή της ηπατικής βιοχημεί-
ας: Είναι απαραίτητο σε κάθε διαπιστωμένη αύξηση των 
ηπατικών ενζύμων να ελεγχθεί προσεκτικά αν πρόκειται 
για α) προοδευτική ή ήπια αύξηση, β) αν υπερέχει η αύ-
ξηση των αμινοτρανσφερασών (ηπατοκυτταρική βλάβη) 
ή των χολοστατικών ενζύμων, γ) το μέγεθος της αύξησης, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση τρανσαμιναιμίας (<5 φορές ή 
>15 φορές της ανώτερης φυσιολογικής τιμής), δ) το ρυθ-
μό μεταβολής των ενζύμων, (σχήμα 1). 

Σχήμα 1. 
Επίπεδα αμινοτρανσφερασών σε ηπατικές νόσους.
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Αμινοτρανσφεράσες AST/ALT 

Οξεία ή χρόνια νόσος του ήπατος οδηγεί σε αύξηση 
των συγκεντρώσεων των AST και ALT στον ορό. Οι αμι-
νοτρανσφεράσες είναι ένζυμα που καταλύουν τη μετα-
φορά των α-αμινο-ομάδων (ασπαρτικό οξύ και αλανίνη) 
στην ομάδα του κετογλουταρικού οξέος για τη δημιουρ-
γία οξαλοξικού και πυροσταφυλικού οξέος αντίστοιχα, 
τα οποία είναι σημαντικοί μεσολαβητές στον κύκλο του 
κιτρικού οξέος. Και τα δύο ένζυμα, αλλά κυρίως η ALT, 
απαιτούν βιταμίνη Β6 για την κατάλυση της αντίδρασης. 
Η κλινική σημασία του παραπάνω φαίνεται στην αλκο-
ολική ηπατοπάθεια, όπου η ανεπάρκεια Β6 μειώνει πε-
ρισσότερο την δραστηριότητα της ALT και ο λόγος AST/
ALT είναι >2.  

Οι συγκεντρώσεις των αμινοτρανσφερασών είναι 
υψηλές στο ήπαρ. Η ALT εντοπίζεται στο κυτταρόπλα-
σμα, ενώ η AST κυρίως στα μιτοχόνδρια (80%). Ο χρόνος 
ημίσειας ζωής της ALT είναι 47 ώρες και της AST 17 ώρες 
για την κυτταροπλασματική και 87 ώρες για τη μιτοχον-
δριακή.

Σημαντικές συγκεντρώσεις της AST βρίσκονται επί-
σης στην καρδιά, στους σκελετικούς μύες, στον εγκέφα-
λο, στους νεφρούς και στα ερυθρά αιμοσφαίρια, ενώ η 
ALT ανιχνεύεται σε μικρές συγκεντρώσεις σε σκελετικούς 
μύες και νεφρούς. Για αυτό το λόγο αύξηση της ALT είναι 
πιο ειδική για ηπατική νόσο9.   

Η περιπυλαία ζώνη 3 περιέχει υψηλότερες συγκε-
ντρώσεις AST γεγονός που ερμηνεύει τη μεγαλύτερη αύ-
ξησή της σε σχέση με την ALT σε ισχαιμική ή τοξική βλάβη 
του ήπατος9. 

Η αύξηση των αμινοτρανσφερασών ταξινομείται σε: 
ήπια (<5 φορές της ΑΦΤ), μέτρια (5-15 φορές της ΑΦΤ) 
και σημαντική (>15 φορές της ΑΦΤ). Η κατάταξη αυτή 
είναι αυθαίρετη, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ενιαίος ορι-
σμός για τα σημεία διαχωρισμού (cut-off points)1.

 Υψηλή αύξηση αμινοτρανσαφερασών 
Ασθενείς με σημαντική αύξηση των επιπέδων των 

αμινοτρανσφερασών (> 15 φορές της ανώτερης φυσι-
ολογικής τιμής) έχουν συνήθως οξεία ηπατική βλάβη. 
Ωστόσο, τα δεδομένα από μια σειρά ασθενών με οξεία 
ηπατική βλάβη, λόγω ιογενούς ηπατίτιδας προτείνουν 
ότι πιο ευαίσθητο επίπεδο για τον προσδιορισμό οξείας 
βλάβης βρίσκεται εντός του φάσματος της μέτριας αύξη-
σης (5-10 φορές της ΑΦΤ), δηλαδή στα 400 IU / L για AST 
[ευαισθησία 91%, εξειδίκευση 95%] και 500 IU / L για ALT 
[ευαισθησία 96%, εξειδίκευση 94%]).

Ετσι, η απόδοση της αιτίας και της «σοβαρότητας» 
της οξείας βλάβης με βάση το μέγεθος της αυξήσεως των 
ενζύμων μπορεί μερικές φορές να είναι παραπλανητική. 
Επιπλέον, ο βαθμός αύξησης ποικίλει κατά τη διάρκεια 
της ηπατικής νόσου και εξαρτάται από τη χρονική στιγμή, 
που μετρήθηκαν τα επίπεδα των AST και ALT9. 

Παρά τους περιορισμούς αυτούς το μέγεθος και ο 
ρυθμός μεταβολής των επιπέδων μπορεί να παράσχει 
αρχική βοήθεια στη διαφορική διάγνωση. Πολύ υψηλά 
επίπεδα AST και ALT (>75 φορές της ΑΦΤ) φανερώνουν 
ισχαιμική ή τοξική βλάβη του ήπατος σε περισσότερο 
από 90% των περιπτώσεων οξείας ηπατικής βλάβης, ενώ 
λιγότερο συχνά παρατηρούνται σε οξεία ιογενή ηπατίτι-
δα 10.  Επίσης, στην ισχαιμική ή τοξική ηπατική βλάβη τα 
επίπεδα της AST φθάνουν στο μέγιστο πριν από της ALT, 
λόγω της ενδολόβιας κατανομής του ενζύμου. Χαρακτη-
ριστικό της ισχαιμικής ηπατίτιδας αποτελεί η ταχεία πτώ-
ση (μετά 7 ημέρες) των αμινοτρανσαφερασών μετά την 
άνοδό τους, η μεγάλη αύξηση της LDH >5000 (λόγος ALT/
LDH<1.5), ενώ η χολερυθρίνη σπάνια ξεπερνά τα 2mg/
dl10. Ασθενείς με αιμοδυναμική αστάθεια (υπόταση, 
σήψη, καρδιακή ανεπάρκεια, πολυτραυματίας) θα πρέ-
πει να παρακολουθούνται για το ενδεχόμενο ισχαιμικής 
βλάβης του ήπατος, η οποία είναι συνήθως υποκλινική 
και μπορεί να διαφύγει της προσοχής. 

Ασθενείς με τρανσαμιναιμία και ιστορικό πρόσφατου 
ταξιδιού σε χώρες με αυξημένη ενδημικότητα σε ιογενείς 
ηπατίτιδες ή με τυχαία παρεντερική έκθεση σε ιούς ηπα-
τίτιδας (χρήστες I.V. ουσιών, τρόφιμοι ιδρυμάτων, εργα-
ζόμενοι σε μονάδες υγείας κ.λ.π) πρέπει πρωτίστως να 
ελεγχθούν για οξεία ιογενή ηπατίτιδα.   

Σε οξεία ιογενή ηπατίτιδα οι αμινοτρανσφεράσες συ-
νήθως αυξάνουν πριν την εμφάνιση ικτέρου και η πτώση 
τους είναι σταδιακή. Μεγάλη αύξηση παρατηρείται κυρί-
ως σε οξείες ιογενείς ηπατίτιδες Α και Β, ενώ είναι μέτρια 
σε οξεία ιογενή ηπατίτιδα C1.  

Η απότομη πτώση των αμινοτρανσφερασών από μόνη 
της μπορεί να μην αποτελεί  απαραίτητα δυσοίωνο προ-
γνωστικό δείκτη έκβασης οξείας ηπατικής βλάβης αλλά, 
όταν συνδυάζεται με ταχεία άνοδο χολερυθρίνης και 
παράταση του χρόνου προθρομβίνης (INR>1.5), ο ασθε-
νής πρέπει να παραπέμπεται σε κέντρο μεταμόσχευσης 
λόγω αυξημένου κινδύνου ηπατικής ανεπάρκειας11. 

Ο ίκτερος συμβαίνει στο 70% των περιπτώσεων οξεί-
ας ηπατίτιδας Α, στο 33-50% οξείας ηπατίτιδας Β και στο 
20-33% οξείας ηπατίτιδας C 9,12. 

Απαιτείται προσεκτική λήψη του ιστορικού του ασθε-
νή για φάρμακα ή βότανα, που χρησιμοποιεί χρονίως 
ή σε τακτά διαστήματα και μπορεί να σχετίζονται με 
ηπατοτοξικότητα7. Η ακεταμινοφαίνη ευθύνεται για το 
μεγαλύτερο ποσοστό φαρμακευτικής ηπατίτιδας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ7. Θεωρητικά κάθε φάρμα-
κο μπορεί να είναι ηπατοτοξικό σε κάποιους ανθρώπους 
(ιδιοσυγκρασιακός τύπος βλάβης). Σε μερικές περιπτώ-
σεις η βλάβη είναι προβλέψιμη, όπως σε υπερδοσολογία 
φαρμάκου (ακεταμινοφαίνη) ή σε αλληλεπίδραση φαρ-
μάκων. Η σχετιζόμενη με φάρμακο ηπατική βλάβη (Drug 
Induced, Liver Injury, DILI) μπορεί να είναι ηπατοκυττα-
ρική (ακεταμινοφαίνη, ισιοναζίδη), χολοστατική (οιστρο-
γόνα), να προκαλέσει ίνωση μετά μακροχρόνια λήψη 
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(αμιοδαρόνη) ή στεάτωση (ΜΣΑΦ), αδένωμα ήπατος και 
θρόμβωση ηπατικών φλεβών   (αντισυλληπτικά), ηπατο-
κυτταρικό καρκίνο (ανδρογόνα). Η οξεία ηπατοκυτταρική 
φαρμακευτική βλάβη προκαλεί μεγάλη αύξηση αμινο-
τρανσφερασών και κυρίως της AST και για τη διαφορική 
διάγνωση είναι πολύτιμη η λεπτομερής αναζήτηση και 
καταγραφή των φαρμάκων, που έλαβε ο ασθενής7. 

Αλλες σπανιότερες αιτίες οξείας ηπατικής βλάβης 
που πρέπει να εξετάζονται, αφού αποκλειστούν οι συ-
νήθεις, είναι η ηπατίτιδα από κυτταρομεγαλοιό (CMV) 
κυρίως σε ανοσοκατεσταλμένους, καθώς και από τον ιό 
Epstein-Barr.

Η αυτοάνοση ηπατίτιδα μπορεί να παρουσιαστεί με 
ήπια αύξηση αμινοτρανσφερασών ή με μέτρια και υψη-
λή αύξηση (στο 49% των ασθενών) και ίκτερο13.

Η οξεία απόφραξη των ηπατικών φλεβών (σ.Budd-
Chiari) όπως και η θρόμβωση της ηπατικής αρτηρίας 
συνοδεύεται από σημαντική αύξηση των αμινοτρανσφε-
ρασών και οξύ κοιλιακό άλγος.  

Τέλος, σε ποσοστό 25% των ασθενών με οξεία από-
φραξη των εξωηπατικών χοληφόρων τα επίπεδα των 
αμινοτρανσφερασών μπορεί να είναι  >10 φορές της φυ-
σιολογικής τιμής τα οποία υποχωρούν γρήγορα (σε 48-
82 ώρες) ανεξαρτήτως της λύσης της απόφραξης14. Με τη 
μείωση των αμινοτρνσφερασών αυξάνει προοδευτικά η 
αλκαλική φωσφατάση, η γ-GT και η χολερυθρίνη. 

Ηπια αύξηση αμινοτρανσφερασών  
Η ήπια αύξηση των αμινοτρανσφερασών αποτελεί 

την πιο κοινή διαταραχή της ηπατικής βιοχημείας στην 
καθημερινή κλινική πράξη. Αν και προτείνεται, σε μερι-
κές κατευθυντήριες οδηγίες η επανάληψη της εξέτασης 
για να αποκλειστεί πιθανό εργαστηριακό λάθος, σήμερα 
συνιστάται να πραγματοποιείται πάντα ο έλεγχος στην 
κατεύθυνση των πιο κοινών αιτιών χρόνιας ηπατικής 
νόσου. Η υπεροχή της AST ή της ALT αποτελεί χρήσιμο 
δείκτη για τη διάγνωση της ηπατικής νόσου. (Πίνακας 1)

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (ΜΑΛ-
ΝΗ) αποτελεί την πιο συνηθισμένη αιτία ήπιας αύξησης 
αμινοτρανσφερασών στο Δυτικό κόσμο και σύμφωνα με 
τελευταία δεδομένα η επίπτωση της νόσου εκτιμάται 
στο 23% των Αμερικανών  ενηλίκων15. 

Είναι πλέον επιβεβαιωμένο ότι η ΜΑΛΝΗ αποτελεί 
την ηπατική έκφραση του μεταβολικού συνδρόμου, αλλά 
συμβαίνει και σε ασθενείς χωρίς προδιαθεσικούς παρά-
γοντες. Το 80% των ασθενών έχουν ΒΜΙ>27, ενώ το 20% 
έχουν ΒΜΙ<25. Οι ασθενείς με ΜΑΛΝΗ είναι συνήθως 
ασυμπτωματικοί (>60%) ή παρουσιάζουν εύκολη κόπω-
ση, αδυναμία, αίσθημα βάρους δεξιού υποχονδρίου. Πο-
σοστό που κυμαίνεται μεταξύ 12-30% των ασθενών θα 
αναπτύξει στεατοηπατίτιδα μέσα στην εικοσαετία (χωρίς 
θεραπεία ή τροποποίηση των διαιτητικών συνηθειών και 
απώλεια βάρους), ενώ 3-5% από αυτούς θα καταλήξουν 
σε κίρρωση ήπατος. Το σύνηθες βιοχημικό προφίλ των 
ασθενών με ΜΑΛΝΗ περιλαμβάνει ήπια αύξηση των  
αμινοτραμσφερασών καθώς και της γ-GT (μέχρι και 3 
φορές άνω του φυσιολογικού στο 50% των ασθενών). Σε 
μερικούς ασθενείς διαπιστώνεται υπεργλυκαιμία, υπερ-
τριγλυκεριδαιμία, υπερχοληστερολαιμία, υπερουριχαι-
μία (στα πλαίσια του μεταβολικού συνδρόμου), αλλά και 
ήπια αύξηση της φερριτίνης και των ΑΝΑ(+) <1/160 (μη 
ειδικά). Ο λόγος AST/ALT είναι <116. Η διάκριση μεταξύ 
της απλής στέατωσης και της στεατοηπατίτιδας μπορεί 
να απαιτήσει την πραγματοποίηση βιοψίας ήπατος17. 

‘Ολοι οι ασθενείς με ήπια αύξηση αμινοτρανσφερα-
σών πρέπει να ερωτώνται για πιθανούς παράγοντες κιν-
δύνου μόλυνσης από ιογενή ηπατίτιδα B ή C και να υπο-
βάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο (anti-HCV, HBsAg). 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο βαθμός αύξησης των 
αμινοτρανσφερασών είναι φτωχός δείκτης αξιολόγησης 
της βαρύτητας των χρόνιων ιογενών ηπατιτίδων, εκτός 
αν ο λόγος AST/ALT είναι >1, οπότε συνήθως σημαίνει 
σημαντική ίνωση/κίρρωση ήπατος18.  Στους ασθενείς με 
ιογενή ηπατίτιδα B ή C θα πρέπει να γίνεται περαιτέρω 
έλεγχος με μέτρηση του ϊιικού φορτίου (HBV-DNA και 
HCV-RNA αντίστοιχα) καθώς και προσδιορισμός του γο-
νοτύπου σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C. Σε ασθενείς 
με χρόνια ηπατίτιδα Β πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος 
του ιολογικού προφίλ, (HBeAg, anti-HBc IgM, IgG, anti-
HBe) καθώς και έλεγχος για συλλοίμωξη με τον  ιό της 
ηπατίτιδας δ (anti-HDV). 

Η παρουσία ήπιας αύξησης αμινοτρανσφερασών σε 
γυναίκες μέσης ηλικίας με συνυπάρχοντα αυτοάνοσα νο-
σήματα (π.χ. αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, νοσήματα συν-
δετικού ιστού) μπορεί να αποτελεί ένδειξη αυτοάνοσης 
ηπατίτιδας.

Η επίπτωση της νόσου είναι 1:6000 με 1-7000 και το 
80% των ασθενών έχουν υπεργαμμασφαιριναιμία και 
υψηλές τιμές IgG ανοσοσφαιρίνων. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις θα πρέπει να γίνεται ανοσολογικός έλεγχος  με ANA, 
ASMA, anti-LKM, αποκλεισμός λοίμωξης από ιογενή ηπα-
τίτιδα και βιοψία ήπατος19.

Η νόσος Wilson πρέπει να διερευνάται σε νεαρούς 
ασθενείς με ήπια έως μέτρια αύξηση αμινοτρανσφερα-
σών, αιμόλυση ή συνοδό ψυχιατρική και νευρολογική 
συμπτωματολογία. Η διάγνωση τίθεται όταν ανιχνευ- Σχήμα 1. 
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θούν χαμηλά επίπεδα σερουλοπλασμίνης και αυξημέ-
να επίπεδα χαλκού σε ούρα 24ώρου. Επιβεβαίωση της 
νόσου αποτελεί η εξέταση με σχισμοειδή λυχνία και η 
παρουσία δακτυλίου Kayser-Fleischer αν και η βιοψία 
ήπατος είναι χρήσιμη και η μέτρηση >25μgCu/gr ξηρού 
ηπατικού ιστού αποτελεί το ‘gold standard’ της διάγνω-
σης20. 

Η έλλειψη α1-αντιθρυψίνης είναι πολύ σπάνια νό-
σος με εκτιμώμενη επίπτωση 1:1600- 1:2800 νεογέννη-
τα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οπότε είναι ασυνήθης αι-
τία αύξησης αμινοτρανσφερασών σε ενήλικες, αφού η 
διάγνωση τίθεται σε μικρότερη ηλικία. Ωστόσο, μπορεί 
να υποψιαστεί κανείς τη νόσο σε ασθενείς με συνοδό 
πνευμονοπάθεια (εμφύσημα), ιστορικό βρογχιολίτιδας 
ή βρογχεκτασιών. Η εύρεση χαμηλών επιπέδων α1-
αντιθρυψίνης και ο προσδιορισμός του φαινοτύπου θέ-
τουν τη διάγνωση21.   

Η συγγενής αιμοχρωμάτωση είναι μία υπολειπόμε-
νη αυτοσωματική διαταραχή (μετάλλαξη του γονιδίου 
HFE), που χαρακτηρίζεται από παθολογική εναπόθεση 
σιδήρου στο ήπαρ, το πάγκρεας και την καρδιά. Είναι 
πιο συχνή στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη και σπανιότε-
ρη στη Μεσόγειο. Υψηλά επίπεδα φερριτίνης, κορεσμός 
τρανσφερίνης μεγαλύτερος από 45% και συνοδός τραν-
σαμιναιμία είναι ισχυρές ενδείξεις της νόσου. Η παρου-
σία διαβήτη, καρδιακής νόσου/αρρυθμίας, αρθρίτιδας 
ενισχύουν τη διάγνωση. Η εξέταση για μεταλλάξεις του 
HFE θέτει οριστικά τη διάγνωση22. 

Εχει αναφερθεί ότι ποσοστό >10% ασθενών με αδι-
άγνωστη τρανσαμιναιμία πάσχουν από κοιλιοκάκη και 
η ήπια έως μέτρια αύξηση των αμινοτρανσφερασών 
αποτελεί την ‘κορυφή του παγόβουνου’. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις η διάγνωση τίθεται με μέτρηση των αντι-
σωμάτων έναντι ενδομυίου (IgA, IgG)  και έναντι trans-
γλουταμινάσης (IgA, IgG) καθώς και βιοψίες από τον 
βλεννογόνο της 2ης μοίρας του 12/λου23.

Πολλές φορές η ήπια τρανσαμιναιμία οφείλεται σε 
χρήση φαρμάκων ή συμπληρωμάτων/βοτάνων και μπο-
ρεί να συνοδεύεται από ήπια αύξηση των χολοστατικών.

Τέλος, στις περιπτώσεις που υπερέχει η AST η διά-
γνωση θα πρέπει να στρέφεται στην αλκοολική ηπατοπά-

θεια και την κίρρωση του ήπατος αλλά και σε εξωηπατι-
κά αίτια, όπως μυοπάθεια, θυρεοειδοπάθεια, αιμόλυση, 
έμφραγμα μυοκαρδίου καθώς και έντονη άσκηση.

Στα σχήματα 2, 3, 4 φαίνεται ένας αλγόριθμος, που 
προτείνεται για τη διερεύνηση αυξημένων αμινοτραν-
σφερασών. 

Χολόσταση  

Αλκαλική φωσφατάση  
Η αλκαλική φωσφατάση είναι ένζυμο, που καταλύει 

την υδρόλυση των φωσφορικών εστέρων, απελευθερώ-
νεται από τα επιθηλιακά κύτταρα των χοληφόρων και 
απαιτείται η παρουσία ψευδάργυρου για την ενεργοποί-
ησή της. Οι κύριες πηγές αύξησής της είναι το ήπαρ και 
τα οστά αλλά εντοπίζεται σε μικρότερες ποσότητες στο 
έντερο, στα λευκά αιμοσφαίρια, στον πλακούντα και τους 
νεφρούς. Η αλκαλική φωσφατάση βοηθάει στη διάκριση 
της ηπατικής από την εξωηπατική βλάβη σε συνδυασμό 
με άλλες δοκιμασίες ηπατικής βιοχημείας και ιδίως με 
τη γ-GT. Αυξημένες τιμές, αλλά όχι παθολογικές, ανευρί-
σκονται σε παιδιά και εφήβους, σε άτομα >60 ετών, στην 
κύηση, σε άτομα με ομάδα αίματος Ο, μετά από λιπαρό 
γεύμα. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της είναι περίπου μία 
εβδομάδα, κάτι που εξηγεί το γεγονός ότι σε οξεία από-
φραξη των χοληφόρων αυξάνει αργά και ομαλοποιείται  Σχήμα 2. 

 Σχήμα 3. 

 Σχήμα 4. 
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βραδέως μετά τη λύση της24. (πίνακας 2)
Το ισοένζυνο ‘Regan’ ανιχνεύεται σε καρκίνο του 

πνεύμονα. Τιμές >1000 ανευρίσκονται σε κακοήθη από-
φραξη χοληφόρων, σήψη, χολλαγγειοπάθεια σε ασθε-
νείς με AIDS. Μειωμένες τιμές παρουσιάζουν άτομα με 
υποθυρεοειδισμό, σε ανεπάρκεια ψευδαργύρου, σε σο-
βαρή ηπατική ανεπάρκεια καθώς και σε νόσο Wilson. 

Ο βαθμός και ο ρυθμός αύξησης της αλκαλικής φω-
σφατάσης μπορεί να παράσχουν ήσσονος σημασίας εν-
δείξεις για τη διάγνωση, για αυτό το λόγο το ιστορικό και 
η παρουσία συμπτωμάτων είναι απαραίτητα. Το υπερη-
χογράφημα ήπατος-χοληφόρων μπορεί να αποκαλύψει 
την απόφραξη ή/και διάταση των χοληφόρων, σημεία 
χρόνιας ηπατικής νόσου ή κίρρωσης καθώς και εστιακές 
ηπατικές βλάβες. Σε απόφραξη του κοινού χοληδόχου 
πόρου η αύξηση των αμινοτρανσφερασών ακολουθείται 
από αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης, της γ-GT και 
της άμεσης χολερυθρίνης, η οποία όμως μπορεί να είναι 
και φυσιολογική, όταν ή απόφραξη είναι του τύπου της 
‘βαλβίδας’. 

Σε φαρμακευτική ηπατοτοξικότητα χολοστατικού 
τύπου, εκτός από την αύξηση της αλκαλικής φωσφατά-
σης, αυξάνει και η χολερυθρίνη, ενώ ο δείκτης ALP/ALT 
είναι συνήθως <225. Τα φάρμακα που συνήθως προκα-
λούν χολόσταση αναφέρονται στον πίνακα 3. 

΄Οταν διαπιστωθεί αύξηση της αλκαλικής φωσφα-
τάσης σε γυναίκα μέσης ηλικίας με συνοδό κνησμό, 
υπερχοληστερολαιμία ή/και ξανθελάσματα θα πρέπει 

να διερευνηθεί το ενδεχόμενο πρωτοπαθούς χολικής 
κίρρωσης (PBC) και να γίνει έλεγχος με αντιμιτοχονδρι-
ακά αντισώματα (ΑΜΑ, Μ2) και προσδιορισμό των IgM 
ανοσοσφαιρινών26.  

Η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα (PSC) εί-
ναι αυτοάνοση νόσος των χοληφόρων, που προσβάλει 
τους άνδρες συχνότερα από τις γυναίκες (2/1) και πα-
ρουσιάζεται με χολόσταση. Ιδιαίτερα σε ασθενείς με ιδι-
οπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (κυρίως με 
ελκώδη κολίτιδα) η αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης 
μπορεί να υποδηλώνει την ύπαρξη PSC, μιας και το 70% 
των ασθενών με PSC έχουν και ελκώδη κολίτιδα. Ο προσ-
διορισμός των pANCA, είναι χρήσιμος (αυξημένα στο 
75% των περιπτώσεων), όπως σημαντική στη διάγνωση 
είναι και η MRCP (αναδεικνύει την εναλλαγή στενώσε-
ων/ διατάσεων των χοληφόρων, δίκην ‘κομπολογιού’),  
καθώς και η βιοψία ήπατος, ειδικά στην περίπτωση που 
υπάρχει αύξηση των αμινοτρανσφερασών και πιθανότη-
τα συνδρόμου επικάλυψης27.   

Παθολογικές τιμές αλκαλικής φωσφατάσης μπορεί 
επίσης να αποτελούν ένδειξη ηπατικών μεταστάσεων, 
λεμφώματος  ή διηθητικής νόσου, όπως η σαρκοείδωση, 
η αμυλοείδωση, η φυματίωση. 

Στο σχήμα 5 φαίνεται ένας αλγόριθμος, που προτεί-
νεται για τη διερεύνηση αυξημένης αλκαλικής φωσφα-
τάσης. 

Πίνακας 2.

Πίνακας 3.

Πίνακας 5.
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Γ- γλουταμυλ τρανσπεπτιδάση (γ-GT)  

Η γ-GT είναι μικροσωμιακό ένζυμο που απελευθερώ-
νεται από τα ηπατοκύτταρα και τα επιθηλιακά κύτταρα 
των χοληφόρων. Μικρές ποσότητες παράγονται επίσης 
από τους νεφρούς, την καρδιά, το πάγκρεας, τους πνεύ-
μονες και τον εγκέφαλο, για αυτό και αύξηση της μπορεί 
να παρατηρηθεί σε ποικιλία μη ηπατικών νόσων, όπως 
ΧΑΠ, ΧΝΑ, υπερθυρεοειδισμό, παγκρεατίτιδα καθώς και 
σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. 

Τα αυξημένα επίπεδα που παρατηρούνται σε αλκο-
ολική ηπατοπάθεια είναι το αποτέλεσμα τόσο της ενζυ-
μικής επαγωγής από το αλκοόλ, όσο και της μειωμένης 
κάθαρσης της γ-GT. Σε οξεία αλκοολική ηπατίτιδα τα 
επίπεδά της μπορεί να φτάσουν και >10 φορές της ανώ-
τερης φυσιολογικής τιμής, ενώ η αλκαλική φωσφατάση 
μπορεί να είναι φυσιολογική ή ήπια αυξημένη και ο λό-
γος της γ-GT/ALP είναι >2.5 και ο λόγος AST/ALT >2. 

Αυξημένα επίπεδα γ-GT μπορεί να παρατηρηθούν 
σχεδόν σε όλες τις ηπατικές νόσους ανεξαρτήτως αιτι-
ολογίας. Συγκεκριμένα, αυξάνουν 2-3 φόρες άνω της 
φυσιολογικής τιμής σε περισσότερους από τους μισούς 
ασθενείς με (ΜΑΛΝΗ), αλλά και στο 30% των ασθενών με 
χρόνια ηπατίτιδα C. Η αύξησή της σε ασθενείς με χρόνια 
ηπατική νόσο συνδέεται με αλλοιώσεις των χοληφόρων 
και αυξημένη ίνωση28.

Η ενζυμική δραστηριότητα της γ-GT μπορεί να επά-
γεται από ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντεπιληπτικά 
(καρβαμαζεπίνη, φενυντοίνη, βαρβιτάλη), τη βαρφαρίνη 
και τα αντισυλληπτικά. 

Εχει μεγάλο χρόνο ημίσειας ζωής (7-10 ημέρες) για 
αυτό και η ομαλοποίηση των επιπέδων της συμβαίνει 
αργά. 

Συμπερασματικά, λόγω της μικρής ειδικότητας, αλλά 
της υψηλής ευαισθησίας της για νοσήματα του ήπατος, 
η γ-GT είναι ιδιαίτερη χρήσιμη για την επιβεβαίωση ηπα-
τικής νόσου και τον αποκλεισμό οστικής νόσου, όταν 
συνοδεύεται από  αυξημένα επίπεδα αλκαλικής φωσφα-
τάσης2.    

Χολερυθρίνη  

Η χολερυθρίνη αποτελεί το προϊόν του μεταβολισμού 
της αιμοσφαιρίνης στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. 
Από τη διάσπαση της αίμης προκύπτει η ασύζευκτη χολε-
ρυθρίνη (αδιάλυτη), η οποία μεταφέρεται με τη βοήθεια 
της αλβουμίνης στο ήπαρ και ενώνεται με γλυκουρονικό 
οξύ (συζευγμένη-διαλυτή) και στη συνέχεια εκκρίνεται 
στη χολή. Τα αίτια έμμεσης και άμεσης υπρχολερυθρι-
ναιμίας φαίνονται στον πίνακα 4.

Οι συνηθέστερες αιτίες έμμεσης υπερχολερυθριναι-
μίας στους ενήλικες είναι η αιμόλυση και το σύνδρομο 
Gilbert. Χρήσιμες εξετάσεις για τη διερεύνηση της αιμό-
λυσης αποτελούν η LDH, τα επίπεδα απτοσφαιρίνης και 
ο προσδιορισμός των ΔΕΚ. Εκτιμάται ότι η επίπτωση του 
σύνδρομο Gilbert είναι 5% του γενικού πληθυσμού. Στο 
σύνδρομο Gilbert τα επίπεδα της χολερυθρίνης σπάνια 
ξεπερνούν τα 2,5mg.dl και η υπόλοιπη βιοχημεία του 
ήπατος είναι φυσιολογική. Συνήθως  δεν απαιτούνται 
περαιτέρω εξετάσεις για τη διάγνωση του και πρέπει να 
διαβεβαιώνουμε τον ασθενή για την καλοήθη φύση αυ-
τής της ενζυμικής διαταραχής29. 

Η αύξηση της άμεσης χολερυθρίνης αποτελεί συνή-
θως δείκτη νόσου του ήπατος ή των χοληφόρων. Σε συν-
δυασμό με υψηλές αμινοτρανσφεράσες παρατηρείται 
σε οξεία ιογενή ηπατίτιδα, ισχαιμική ηπατίτιδα ή φαρμα-
κευτική ηπατοτοξικότητα. Οταν συνοδεύεται από αύξη-
ση και των χολοστατικών ενζύμων, μπορεί να σημαίνει 
απόφραξη χοληφόρων (λιθίαση, στένωση, νεόπλασμα) ή 
σε καθυστερημένα διαγνωσμένους ασθενείς με αυτοά-
νοσα χολοστατικά νοσήματα (πρωτοπαθής χολική κίρρω-
ση, πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα). 

Ο βαθμός αύξησης της άμεσης χολερυθρίνης σε από-
φραξη των χοληφόρων διαφέρει ανάλογα με τη θέση 
της απόφραξης, τη διάρκεια και την υπάρχουσα ηπατική 
επάρκεια. Σε χοληδοχολιθίαση η αύξηση είναι απότο-
μη και συνοδεύεται με άλγος δεξιού υποχονδρίου ενώ 
σε καρκίνο της κεφαλής του παγκρέατος ο ίκτερος είναι 
ανώδυνος και προοδευτικός.

Πίνακας 4.
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Μετά τη λύση της απόφραξης η αποκατάσταση των 
τιμών της χολερυθρίνης συμβαίνει σε δύο φάσεις, πρώ-
τα μία ταχεία πτώση και στη συνέχεια μία βραδεία, που 
οφείλεται στη σύζευξη της χολερυθρίνης με αλβουμίνη 
(σύμπλεγμα δ-χολερυθρίνης), που έχει αυξημένο χρόνο 
ημίσειας ζωής30.  

Στο σχήμα 6 φαίνεται ένας αλγόριθμος που προτείνε-
ται για τη διερεύνηση της υπερχολερυθριναιμίας.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ίκτερος μπορεί να πα-
ρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της κύησης σε συχνότητα 
1/1500-5000 κυήσεις και είναι ποικίλης βαρύτητας και 
πρόγνωσης. Η καλοήθης ενδοηπατική χολόσταση συμ-
βαίνει μετά τον 6ο μήνα, το οξύ λιπώδες ήπαρ (1/13000) 
συνοδεύει εκλαμψία στο 50% των περιπτώσεων και μπο-
ρεί να εξελιχθεί σε ηπατική ανεπάρκεια. Το σύνδρομο 
HELLP (αιμόλυση, αύξηση ηπατικών ενζύμων, θρομβο-
κυττοπενία) προκαλεί μεγάλη αύξηση της χολερυθρίνης 
και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Η υπερεμεσία, που 
συμβαίνει σε κάποιες εγκύους στο 1ο τρίμηνο της κύη-
σης, μπορεί να συνοδεύεται από ίκτερο (καλοήθης).

Δοκιμασίες συνθετικής ικανότητας ήπατος 
 
Ο προσδιορισμός των επιπέδων αλβουμίνης και του 

χρόνου προθρομβίνης θεωρούνται δοκιμασίες της ηπα-
τικής συνθετικής λειτουργίας γιατί η ηπατική σύνθεση 
της αλβουμίνης μειώνεται σε ηπατικές νόσους τελικού 
σταδίου, ενώ η αύξηση του χρόνου προθρομβίνης αντα-
νακλά την μειωμένη σύνθεση των παραγόντων πήξης I, 
II, V, VII και X από το ήπαρ. Στην πραγματικότητα οι εξε-
τάσεις αυτές δεν είναι ειδικές για το ήπαρ, αφού μειωμέ-
να επίπεδα αλβουμίνης παρατηρούνται στο νεφρωσικό 
σύνδρομο, σε σύνδρομα δυσαπορρόφησης, σε απώλεια 
πρωτεϊνών από εντεροπάθεια καθώς και σε περιπτώσεις 
υποθρεψίας1.     

Ο χρόνος προθρομβίνης μπορεί να είναι παρατεταμέ-
νος σε άτομα που λαμβάνουν βαρφαρίνη, σε ανεπάρκεια 
βιταμίνης Κ (που είναι απαραίτητη για την ενεργότητα 
των παραγόντων πήξης II, VII και X), σε συγγενείς διατα-

ραχές πηκτικότητας, σε μαζικές μεταγγίσεις και σε διάχυ-
τη ενδοαγγειακή πήξη (ΔΕΠ)2. 

Παρόλα αυτά, όταν υπάρχει διαγνωσμένη ηπατική 
νόσος, τόσο η αλβουμίνη, όσο και ο χρόνος προθρομβί-
νης αποτελούν χρήσιμους δείκτες παρακολούθησης της 
ηπατικής συνθετικής ικανότητας. Σε κιρρωτικούς ασθε-
νείς τα επίπεδα αλβουμίνης έχουν σαφή προγνωστική 
αξία. Σε ασθενείς με οξεία ηπατίτιδα (ιογενή ή τοξική) η 
παρακολούθηση του χρόνου προθρομβίνης είναι απα-
ραίτητη για το χρόνο παραπομπής του ασθενή σε κέντρο 
μεταμόσχευσης ήπατος.   

Σε αποφρακτικό ίκτερο μπορεί να επηρεαστεί η 
απορρόφηση της βιταμίνης Κ και να αυξηθεί ο χρόνος 
προθρομβίνης, ο οποίος ομαλοποιείται με παρεντερική 
χορήγηση βιταμίνης Κ. 

 Τέλος, η διαφορά αλβουμίνης ορού-αλβουμίνης 
ασκιτικού υγρού (αν είναι >1.1 ή <1.1g/dl) βοηθάει στη 
διευκρίνιση της αιτιολογίας του ασκίτη, αν οφείλεται δη-
λαδή σε ηπατική διαταραχή/ανεπάρκεια.

Abstract  
 
Abnormal liver enzymes are useful in the diagnosis 

and monitoring of patients with symptoms and signs of 
liver disease but can be detected incidentally in asymp-
tomatic patients conducted routine laboratory tests. The 
investigation of the latter is a challenge for the clinician to 
approach the patient and to choose the further appropri-
ate tests which will lead to the diagnosis.

The aim of this article is to present a simple way of 
interpretation and approach of the abnormal liver bio-
chemistry as well as, algorithms which will help the clini-
cian in understanding the pathophysiology of the hepatic 
disorder. 

Key words: Aminotransferases, hepatitis, cholestasis, 
liver function, liver cirrhosis

Πίνακας 6.
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Περίληψη: Τα μυοεπιθηλίωματα είναι εξαιρετικά σπάνιοι 
καλοήθεις όγκοι. Αναπτύσσονται κυρίως στους σιελογό-
νους αδένες της υπερώας, των χειλέω , της παρειάς, των 
ούλων, του εδάφους του στόματος, στην παρωτίδα, τον 
υπογνάθιο αδένα, ενώ έχουν βρεθεί και στον μαστό. Μέχρι 
σήμερα έχουν περιγραφεί μόνον 6 περιπτώσεις ενδοπνευ-
μονικών μυοεπιθηλιωμάτων παγκοσμίως και μόλις 2 μυοε-
πιθηλιώματα στην τραχεία.1-4

Εισαγωγή: Τα μυοεπιθηλιώματα είναι εξαιρετικά σπάνιοι 
καλοήθεις όγκοι. Αναπτύσσονται κυρίως στους σιελογό-
νους αδένες της υπερώας, των χειλέων, της παρειάς, των 
ούλω ,του εδάφους του στόματος, στην παρωτίδα, τον 
υπογνάθιο αδένα, ενώ έχουν βρεθεί και στον μαστό. Μέχρι 
σήμερα έχουν περιγραφεί μόνο 6 περιπτώσεις ενδοπνευ-
μονικών μυοεπιθηλιωμάτων παγκοσμίως και μόλις 2 μυοε-
πιθηλιώματα στην τραχεία. 

Σκοπός: Παρουσιάζουμε μία εξαιρετικά σπάνια  περίπτωση 
μυοεπιθηλιώματος της τραχείας σε έναν άνδρα, ο οποίος 
υπεβλήθη σε επιτυχή χειρουργική αφαίρεση αυτού. 

Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 63 ετών, ο 
οποίος παρουσίαζε από οκτάμηνο βραδέως επιδεινούμενη 
δύσπνοια, η οποία αρχικά είχε αποδοθεί στη συνυπάρχου-
σα στεφανιαία νόσο 
Αποτελέσματα: Ο ασθενής υπεβλήθη σε μέση στερνοτομή, 
αφαίρεση του προσβεβλημένου τμήματος της τραχείας 
μετά του όγκου και σε τελικο-τελική αναστόμωση αυτής. 

Συμπεράσματα: Τα μυοεπιθηλιώματα είναι εξαιρετικά 
σπάνιοι όγκοι, οι οποίοι θα πρέπει να διακρίνονται  από τα 
πλειόμορφα αδενώματα και από τα βλεννοεπιδερμοειδή 
καρκινώματα . Η διάγνωση είναι μόνο παθολογοανατομι-
κή. Είναι γεγονός ότι , παρ’ ότι ιδιαίτερα σπάνια θα πρέπει 
να τα λαμβάνουμε πάντα υπόψη στη διαφορική διάγνωση 
ενδοτραχειακών όζων.

Εισήγηση 
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Εισαγωγή 

Τα μυοεπιθηλίωματα είναι εξαιρετικά σπάνιοι καλο-
ήθεις όγκοι. Αναπτύσσονται κυρίως στους σιελογόνους 
αδένες της υπερώας, των χειλέω , της παρειάς, των ού-
λων, του εδάφους του στόματος, στην παρωτίδα, τον 
υπογνάθιο αδένα, ενώ έχουν βρεθεί και στον μαστό. Μέ-
χρι σήμερα έχουν περιγραφεί μόνον 6 περιπτώσεις ενδο-
πνευμονικών μυοεπιθηλιωμάτων παγκοσμίως και μόλις 
2 μυοεπιθηλιώματα στην τραχεία.1-4

Σκοπός 

Παρουσιάζουμε μία εξαιρετικά σπάνια  περίπτωση 
μυοεπιθηλιώματος της τραχείας σε έναν άνδρα ο οποίος 
υπεβλήθη σε επιτυχή χειρουργική αφαίρεση αυτού (Ει-
κόνα 1). 

Παρουσίαση περιστατικού 

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 63 ετών ο οποίος παρου-
σίαζε από οκτάμηνο βραδέως επιδεινούμενη δύσπνοια 
η οποία αρχικά είχε αποδοθεί σε συνυπάρχουσα στεφα-
νιαία νόσο (στηθάγχη). Τρεις εβδομάδες πριν από την 

εισαγωγή του στο νοσοκομείο παρουσίασε ήπιο παρα-
γωγικό βήχα με παρουσία ίχνους αίματος κατά την από-
χρεμψη.

Αποτελέσματα

Η CT θώρακα ανέδειξε ενδοτραχειακή μάζα ( Εικόνα 2) 
. Η βρογχοσκόπηση επιβεβαίωσε τα ευρήματα της υπο-
λογιστικής τομογραφίας. Αναγνωρίστηκε  ένα σφαιρικό 
μόρφωμα  με ευρεία βάση μεγίστης διαμέτρου περίπου 
12  χιλ. 8 εκ . κάτωθεν των φωνητικών χορδών (Εικόνα 3) 
. Η βιοψία δεν πιστοποίησε οριστική διάγνωση. Ο ασθε-
νής υπεβλήθη σε μέση στερνοτομή, αφαίρεση του προ-
σβεβλημένου τμήματος της τραχείας μετά του όγκου και 
σε τελικο-τελική αναστόμωση αυτής. Η ιστολογική εξέ-
ταση αποκάλυψε ότι επρόκειτο περί μυοεπιθηλώματος 
της τραχείας.  Η μετεγχειρητική του πορεία ήταν ομαλή 
και  έλαβε εξιτήριο  8 ημέρες αργότερα, σε αρίστη γενική 
κατάσταση.

Εικόνα1. 
Σχηματική απεικόνιση μέσης στερνοτομής για αντι-

μετώπιση   όγκων  τραχείας.

Εικόνα 2. 
Σφαιρικό μόρφωμα  με ευρεία βάση μεγίστης διαμέ-

τρου περίπου 12  χιλ.  εντοπιζόμενο 8 εκ . κάτωθεν των 
φωνητικών χορδών. 

Εικόνα 3. 
Βρογχοσκοπική εικόνα του ενδοβρογχικού μορφώ-

ματος. 
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Συζήτηση                                                                                                                                             

Το μυοεπιθηλίωμα είναι καλοήθης όγκος, ο οποί-
ος αποτελείται από νησίδια και επιφάνειες σε ποικίλη 
αναλογία ατρακτοειδών, πλασματοκυττοειδών, επιθη-
λοειδών και διαυγών κυττάρων, που επιδεικνύουν μυ-
οεπιθηλιακή διαφοροποίηση5,6.  Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις έχουν  άφθονο, ακυτταρικό, βλεννώδες ή υαλώδες 
ινώδες στρώμα, χωρίς εστίες, που μοιάζουν με χόνδρο 
ή χόνδρο με βλεννώδη εκφύλιση7-9.  Τα μυοεπιθηλιώ-
ματα είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύουν μία ποικιλία 
του πλειόμορφου αδενώματος ή μία διακριτή μορφή 
μονομορφικού αδενώματος. Πιστεύεται ότι αυτά τα νε-
οπλάσματα σχηματίζουν ένα μορφολογικό φάσμα με το 
μονομορφικό αδένωμα και το μυοεπιθηλίωμα στα δύο 
άκρα και μία ευρεία ποικιλία πλοιόμορφου αδενώμα-
τος μεταξύ τους.

Η ανοσοϊστοχημεία είναι αυτή που δίνει  την τελική 
διάγνωση. Οι όγκοι αυτοί παρουσιάζουν  θετική  χρώση  
στην ακτίνη λείων μυών, στην πρωτεΐνη S-100, στις κυτ-
ταροκερατίνες ΑΕ-1, ΑΕ-3, 5 και 6,  στην βιμεντίνη  και  
στην καλπονίνη. Είναι αρνητικοί για το καρκινοεμβρυϊκό 
αντιγόνο, και τον παράγοντα μεταγραφής του θυρεοει-
δούς 1  ( TTF-1). Παρουσιάζουν παρουσία βλέννης  στο 
στρώμα , μα απουσιάζει από το κυτταρόπλασμα ( Εικό-
να 4) 10.

Χειρουργική Τεχνική

Η προσέγγιση της τραχείας στην παρούσα πε-
ρίπτωση εγένετο  μέσω μέσης στερνοτομής.                                                                                        
Η μέση στερνοτομή προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:                                                        

α. Αμεση διεγχειρητική εκτίμηση ολόκληρου του μή-
κους του αεραγωγού με μία τομή. 

β. Ανεση χειρισμών κινητοποίησης της τραχείας σε όλο 
της το μήκος (Εικόνα 5).                              

 γ. Εύκολη πρόσβαση του λάρυγγος και απελευθέρωση 
αυτού, εάν χρειασθεί.                                                                                                                  

δ. Ανετη παρασκευή και απελευθέρωση της δεξιάς πύ-
λης του πνεύμονος, εάν καταστεί απαραίτητο.                                                                              

ε. Εύκολη τοποθέτηση του ράμματος προστασίας της 
αναστόμωσης της τραχείας από υπερέκταση της κε-
φαλής στον πώγωνα του ασθενούς, χωρίς επανατο-
ποθέτηση αυτού (Εικόνα 6). 

Οι γενικές αρχές αποκατάστασης της τραχείας με 
τελικο-τελική αναστόμωση αυτής, ευθύς αμέσως μετά 
την αφαίρεση του προσβεβλημμένου τμήματος  μετά 
του νεοπλάσματος, διατυπώθηκαν απο τον Pearson και 
περιλαμβάνουν:                                                                              

1. Ενδελεχή προεγχειρητική  μελέτη και αναγνώριση 
της θέσης και του ακριβούς επιπέδου, αλλά και του 
μήκους της βλάβης που πρόκειται να εξαιρεθεί.                                                                                                   

2.  Εξαίρεση επί  υγιούς.                                                                                                          
3. Διατήρηση της αιμάτωσης της τραχείας.                                                                
4. Αναστόμωση χωρίς τάση.

Συμπεράσματα

 Τα μυοεπιθηλιώματα είναι εξαιρετικά σπάνιοι όγκοι 
τους οποίους θα πρέπει να διακρίνουμε από τα πλειό-
μορφα αδενώματα και από τα βλεννοεπιδερμοειδή καρ-
κινώματα. Η διάγνωση είναι μόνο παθολογοανατομική 
και βασίζεται στη μορφολογία και στις χρώσεις ανοσοι-
στοχημείας11,12 . Επειδή επικρατεί σύγχυση σχετικά με τη 
χρήση του όρου «μυοεπιθηλίωμα» , κάποιοι χρησιμοποι-
ούν τον όρο καλόηθες μυοεπιθηλίωμα . Είναι γεγονός ότι 
παρ’ ότι ιδιαίτερα σπάνια θα πρέπει να τα λαμβάνουμε 
πάντα υπόψη στη διαφορική διάγνωση ενδοτραχειακών 
όζων. 

Summary

Endotracheal myoepithelioma. An extremely  rare  case.
Stefanos Nikolouzos 1, Georgia Zacharia2, Dimitrios Daf-
nis3, Anna Mouzakiti4, Marco Boscolo5, Andreas Kavva-
dias 5 ,Anastasia Koskina 5, Nikolaos Baltayiannis 6 , Niko-
laos Bolanos6, Dimitrios Anagnostopoulos6, Antonios 
Chatzimichalis 6 
 
Introduction: Myoepitheliomas  are extremely rare benign 
tumors. They grow mainly in the salivary glands of the 
palate, lips,  gums, mouth  cavity, the parotid gland, the 

Εικόνα 4. 
 Α: Ιστολογικό παρασκεύασμα μυοεπιθηλιώματος 

Β:  Μεγέθυνση  (Χ20 ) αρχικής εικόνας 
Γ: Ειδική χρώση για την πρωτεΐνη S-100 

Δ: Ανοσοιστοχημική χρώση για την ακτίνη λείου 
μυός . 
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submandibular gland , even in the mammary gland . Up to 
date only six cases of  intrapulmonary myoepitheliomas  
have been described world wide  and only 2  tracheal 
myoepitheliomas . 

Aim: We present an extremely rare  case of endotracheal  
myoepithelioma which was successfully removed . 
Material and Method: Male , age 63 presenting for the 
last six months a slowly deteriorating dyspnoea initially 
attributed to coexistent coronary disease .

Results: The patient underwent median sternotomy . The 
affected portion of the trachea including the tumor was 
removed  and  the trachea was repaired with  an end-to-
end anastomosiss. 

Conclusions: Myoepitheliomas are extremely rare tu-
mors which should be distinguished from pleomorphic 
adenomas and  mucoepidermoid carcinomas. Although  
extremely  rare , they  should always taken  into  account 
in the differential diagnosis of endotracheal nodules. 

Keywords: myoepithelioma, tracheal tumors 

Βιβλιογραφία

1.  Kilpatrick SE , Hitchcock MG , Kraus MD , Calonje E , 
Fletcher CD . Mixed tumors and myoepitheliomas of 
soft tissue: a clinicopathologic study of 19 cases with 
a unifying concept. Am J Surg Pathol. 1997 ; 21 ( 1 ): 
13 - 22. 

2.  Hornick JL , Fletcher CD . Myoepithelial tumors of soft 
tissue: a clinicopathologic and immunohistochemi-
cal study of 101 cases with evaluation of prognostic 
parameters. Am J Surg Pathol. 2003 ; 27 ( 9 ): 1183 - 
1196. 

3.  Strickler JG, Hegstrom J, Thomas MJ, Yousem SA. Myo-
epithelioma of the lung. Arch Pathol Lab Med. 1987 ; 
111 ( 11 ): 1082 - 1085. 

4.  Cagirici U, Sayiner A, Inci I, Veral A. Myoepithelioma of 
the lung. Eur J Cardiothorac Surg. 2000 ; 17 ( 2 ): 187 - 
189. 

5.  Veeramachaneni R, Gulick J, Halldorsson AO, Van TT, 
Zhang PL, Herrera GA. Benign myoepithelioma of the 
lung: a case report and review of the literature . Arch 
Pathol Lab Med . 2001 ; 125 ( 11 ): 1494 - 1496 . 

6.  El Mezni F , Zeddini A , Hamzaoui A , et al . Benign 
myoepithelioma of the lung [in French]. Rev Pneumol 
Clin. 2004; 60 ( 5 Pt 1 ): 282 - 284. 

7.  Dahiya D. Endobronchial myoepithelioma-a rare pul-
monary tumour. JK Science. 2007; 9 ( 2 ): 100 - 101. 

8.  Kourda J, Ismail O, Smati BH, Ayadi A, Kilani T, El Mezni 
F. Benign myoepithelioma of the lung-a case report 

and review of the literature. Cases J. 1998 ; 3 (1): 25. 
9.  Higashiyama M, Kodama K, Yokouchi H, et al. Myoepi-

thelioma of the lung: report of two cases and review 
of the literature. Lung Cancer. 1998 ; 20 ( 1 ): 47 - 56. 

10. Sekine I ,Kodama T, Yokose T , et al . Rare pulmonary 
tumors. a review of 32 cases. Oncology. 1998 ; 55 (5): 
431 - 434. 

11. Kane SV , Bagwan IN. Myoepithelial carcinoma of the 
salivary glands: a clinicopathologic study of 51 cases in 
a tertiary cancer center. Arch Otolaryngol Head Neck 
Surg . 2010 ; 136 ( 7 ): 702 - 712. 

12. Yang S , Li L , Zeng M, Zhu X, Zhang J, Chen X . Myoepi-
thelial carcinoma of intraoral minor salivary glands: a 
clinicopathological study of 7 cases and review of the 
literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 
Endod. 2010 ; 110 ( 1 ): 85 - 93. 



ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014, Τόμος 10, Τεύχος 222

   
Σκωληκοειδεκτομή: μία διαδεδομένη 
απλή επέμβαση ή εργαλείο διερεύνησης 
της κοιλίας;
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Λέξεις κλειδιά : Σκωληκοειδεκτομή, en passant 
επεμβάσεις, διαδοχικές επεμβάσεις.

 
Περίληψη:  Για να τεκμηριώσουμε την αναγκαιότητα της δι-
ερεύνησης της κοιλιακής χώρας και των προσιτών οργάνων 
της κατά την διενέργεια σκωληκοειδεκτομής, μελετήσουμε 
987 περιστατικά που αντιμετωπίσαμε και χειρουργήσαμε 
κατά την εικοσαετία 1994-2013. 
Παραθέτουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας ως προς 
το φύλο, την ηλικία και τα διεγχειρητικά ευρήματα των περι-
πτώσεών μας, τις ημέρες νοσηλείας και την αξιολόγηση των 
συμπαρομαρτούντων, χρηζόντων εγχειρητική αποκατάστα-
ση, νοσολογικών καταστάσεων και τα συγκρίνουμε με την 
διεθνή επί του θέματος εμπειρία.

Εισαγωγή 

Η σκωληκοειδεκτομή αποτελεί μία από τις συχνότερες και 
πιο διαδεδομένες επεμβάσεις της γενικής χειρουργικής. 
Παράλληλα, δύναται να αποτελέσει μία ευκαιρία διερεύ-
νησης της περιτοναϊκής κοιλότητας και των ενδοκοιλιακών 
οργάνων ή ακόμα και να παράσχει τη δυνατότητα αποκατά-
στασης τυχαία ανευρισκόμενων παθολογικών εξεργασιών 
των οργάνων αυτών.

Υλικό - Μέθοδος

Κατά την εικοσαετία 1994-2013 αντιμετωπίσαμε και υποβά-
λαμε σε επείγουσα σκωληκοειδεκτομή 987 ασθενείς. Από 
αυτούς οι 504 ήταν άνδρες (ποσοστό 59%) και οι 483 ήταν 
γυναίκες (ποσοστό 41%) (σχήμα 1). Oι σκωληκοειδεκτομές 
αποτέλεσαν περίπου το 10% επί του συνόλου των επεμβά-
σεων που πραγματοποιήθηκαν από εμάς.
Η ηλικία των περιστατικών μας κυμαινόταν από 14-89 ετών 
(σχήμα 2), οι περισσότερες σκωληκοειδεκτομές αφορούσαν 
άτομα ηλικίας 14-20 ετών και για τα δύο φύλα, ενώ το πο-
σοστό σκωληκοειδεκτομών μειωνόταν σταδιακά στις μεγα-
λύτερες ηλικίες πάνω από 41 ετών. 

Στην πλειονότητα των περιστατικών μας η διάγνωση της σκω-
ληκοειδίτιδας επισφραγίστηκε και στην ιστολογική – παθολο-
γοανατομική μελέτη των διεγχειρητικών παρασκευασμάτων. 
Σε 33 ασθενείς (ποσοστό 0,03%), ήτοι 20 άντρες και 12 γυναί-

Κλινική πρωτότυπη εργασία 
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κες, το ιστοπαθολογικό παρασκεύασμα δεν επιβεβαίωσε 
τη διάγνωση της οξείας ή υποξείας σκωληκοειδίτιδας. Σε 
3 άντρες και  5 γυναίκες η εικόνα της οξείας κοιλίας απο-
δόθηκε σε άλλο αίτιο, το οποίο όμως αντιμετωπίσθηκε 
διεγχειρητικά από την ‘en passant’ επέμβαση.

Σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των ασθενών (23 
άντρες και 31 γυναίκες) βρέθηκαν συμπαρομαρτούντα 
νοσήματα που στην πλειονότητά τους χρειάστηκαν εγχει-
ρητική αποκατάσταση (πίνακας 2). Μάλιστα, όπως είναι 
φυσικά αναμενόμενο, οι εν λόγω παθολογικές καταστα-
σεις συναρτώνται αυξητικά με την ηλικιακή ωρίμανση 

των ασθενών (σύγκριση ανάμεσα στις ομάδες ηλικιών με 
την μονόπλευρη ANOVΑ με την κατά Tukey μετα-ανάλυ-
ση, ρ <0,001).

Η διάρκεια της νοσηλείας των ασθενών μας κυμαινό-
ταν από 2-16 ημέρες και κατά μέσο όρο ήταν 3,8 ημέρες 
ανά ασθενή. Η νοσηλεία των ασθενών που υπβλήθηκαν 
σε ‘en passant’ επεμβάσεις σκωληκοειδεκτομής κυμαινό-
ταν από 4-13 ημέρες (μέσος όρος νοσηλείας 5,2 ημέρες 
ανά ασθενή). 

Στα περιστατικά μας είχαμε ένα θάνατο ενός άντρα 
ασθενούς 83 ετών, ο οποίος είχε παραμελημένη περιτο-
νίτιδα από ρήξη σκωληκοειδούς. 

Ολα τα δεδομένα επεξεργαστήκαν ποσοστιαία με το 
πιθανό θεωρητικό μοντέλο και με διάστημα εμπιστοσύ-
νης 95%. 

Συζήτηση

Οπως  έχει υπολογιστεί, περίπου 7% των ανθρώπων 
των πολιτισμένων χωρών υποβάλλονται σε σκωληκο-
ειδεκτομή σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Περίπου 
200.000 επεμβάσεις σκωληκοειδεκτομής πραγματοποι-
ούνται ετησίως μόνον στις ΗΠΑ. Είναι ίσως εντυπωσι-
ακό ότι παρότι τα τελευταία 30 χρόνια η επίπτωση της 
σκωληκοειδεκτομής έχει σταθερά πτωτική πορεία, στις 
αναπτυσσόμενες χώρες η επίπτωση έχει αυξητική πο-
ρεία, κατ΄ αναλογία της οικονομικής ευμάρειας και της 
αλλαγής του τρόπου ζωής1,2.

Εάν η σκωληκοειδής είναι φυσιολογική στην επισκό-
πηση (συμβαίνει στο 5-10% των περιπτώσεων), αφαιρεί-
ται και αναζητούνται εναλλακτικές διαγνώσεις. Γίνεται 
προσεκτικός έλεγχος του τυφλού, του σιγμοειδούς και 
του ειλεού για τυχόν αλλοιώσεις, ενδεικτικές εκκολπω-

Σχήμα 1. 
 Κατανομή κατά φύλο.

Πίνακας  1. 
Ηλικιακή κατανομή ασθενών.

Πίνακας 2. 
Συμπαρομαρτούντα νοσήματα κατά τη διενέργεια 

σκωληκοειδεκτομής.

Σχήμα 2. 
Ηλικιακή κατανομή ασθενών. 
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ματίτιδας (συμπεριλαμβανομένης και της απόφυσης του 
Meckel), ισχαιμίας, λοίμωξης ή φλεγμονώδους νόσου 
του εντέρου (π.χ. νόσος Crohn). Αναζητούνται στοιχεία 
μεσεντέριας λεμφαδενίτιδας. Στις γυναίκες ελέγχονται οι 
ωοθήκες και οι σάλπιγγες για στοιχεία πολυκυστικής νό-
σου ωοθηκών, ρήξη ωοθυλακίου, έκτοπο κύηση ή άλλη 
παθολογία. Χολώδες περιτοναϊκό υγρό υποδηλώνει διά-
τρηση, είτε πεπτικού έλκους ή χοληδόχου κύστης .

Η καταγραφή συμπαρομαρτούντων παθολογικών 
καταστάσεων σύγχρονων της σκωληκοειδεκτομής έχει 
καταδειχθεί από αρκετούς συγγραφείς4,5,6. Αυτές οι πα-
θολογικές καταστάσεις που χρήζονταν ή κι άμεσης εγχει-
ρητικής αποκατάστασης μπορεί να είναι αρκετές φορές 
σωτήρια για την ζωή των ασθενών. Στη διεθνή αρθρο-
γραφία αυτού του είδους οι δευτερεύουσες επεμβά-
σεις οι οποίες πραγματοποιούνται επ΄ ευκαιρία άλλης 
επέμβασης και εφόσον περατώνεται αυτή, καλούνται en 
passant επεμβάσεις7,8. 

Στις δικές μας περιπτώσεις τα αποτελέσματα δει-
κνύουν ότι παρότι η σκωληκοειδεκτομή είναι μία συχνή 
επέμβαση της γενικής χειρουργικής, πρέπει να εκτελεί-
ται μία επιμελής διερεύνηση της κοιλίας και των προσι-
τών  οργάνων της, δεδομένου ότι σε ποσοστό περίπου 
5% συνυπάρχουν κι άλλες παθολογικές ενδοκοιλιακές 
καταστάσεις, που χρήζουν εγχειρητικής αντιμετώπισης. 
Περαιτέρω, αυτή η ανάγκη είναι ακόμα πιο επιτακτική, 
όταν η σκωληκοειδεκτομή αφορά ασθενείς μεγαλύτερης 
ή προχωρημένης ηλικίας, οπότε κι αυξάνεται η πιθανό-
τητα ανεύρεσης τέτοιων παθήσεων. Αυτό μάλιστα είναι 
ανεξάρτητο του φύλου του ασθενούς.

΄Οσον αφορά την επιμόλυνση τραυμάτων, παρου-
σιάστηκαν σε 5 (3 άντρες και 2 γυναίκες) από τους 987 
ασθενείς μας (ποσοστό 1% επί του συνόλου των ασθε-
νών). Αυτή η δυνητική μετεγχειρητική επιπλοκή είναι 
ίσως αναπόφευκτη, ιδιαίτερα σε επεμβάσεις επείγουσες 
όπως είναι η σκωληκοειδεκτομή, και συγκρίνεται με τη 
διεθνή εμεπειρία, καθώς αναφέρεται ότι ικανοποιητικά 
ανέρχεται στο 6-8% των περιπτώσεων9. Φαίνεται μάλι-
στα να μην αυξάνεται από τις ‘en passant’ άλλες επεμβά-
σεις της σκωληκοειδεκτομής.

Η διενέργεια της διερεύνησης της κοιλιακής κοιλότη-
τας, αλλά και η περαιτέρω εφαρμογή en passant επέμβα-
σης σε τυχούσα υπάρχουσα παθολογία κοιλιακού σπλά-
χνου, επιβεβαιώνεται ακόμα και από τη διάρκεια της 
νοσηλείας των ασθενών. Ετσι στα περιστατικά μας, ο μέ-
σος όρος νοσηλείας, συνεπεία σκωληκοειδεκτομής ήταν 
3,8 ημέρες ανά ασθενή, ενώ επί εφαρμογής ‘en passant’ 
επέμβασης ο μέσος όρος νοσηλείας ήταν περίπου 1,4 
ημέρες περισσότερο, δηλαδή 5,2%. Σε περίπτωση όμως 
που η συγκεκριμένη ‘en passant’ επέμβαση γινόταν σε 
δεύτερο χρόνο, το κόστος της θεραπείας θα ήταν κατά 
πολύ μεγαλύτερο από ότι στη διαδοχική επέμβαση της 
σκωληκοειδεκτομής. Επίσης, η ‘en passant’ επέμβαση δε 

φαίνεται να παρατείνει πολύ τη διάρκεια της ενδονοσο-
κομειακής νοσηλείας του ασθενούς.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι η διενέργεια σκωληκοει-
δεκτομής για την θεραπεία της οξείας ή υποξείας σκω-
ληκοειδίτιδας παραμένει και θα παραμένει μία καθαρά 
κλινική  χειρουργική απόφαση, υποβοηθούμενη μερικές 
φορές ελάχιστα ή καθόλου από τον παρακλινικό εργα-
στηριακό έλεγχο9,10,11,12. Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις 
που διαπιστωθεί ότι δεν έχουμε κλινική διεγχειρητική ει-
κόνα πάσχουσας σκωληκοειδούς, τότε ίσως περισσότε-
ρο, κρίνεται απαραίτητη μία ‘en passant’ επέμβαση κά-
ποιου άλλου πάσχοντος ενδοκοιλιακού οργάνου. 

 Σε όλες τις επεμβασεις σκωληκοειδεκτομής εί-
θισται να ελέγχεται πάντα το παχύ έντερο για την ύπαρ-
ξη μεκελείου απόφυσης, φλεγμαίνουσας ή όχι. Στα πε-
ριστατικά μας βρήκαμε και εξαιρέσαμε ‘en passant’ 6 
φλεγμαίνουσες μεκέλειους αποφύσεις, 4 σε άντρες και 
2 σε γυναίκες. Ως εκ τούτου, υπάρχει συμπόρευση της 
στρατηργικής αντιμετώπισης της μεκελείου απόφυσης 
με τη διεθνή εμπειρία, αφού πλέον καθίσταται σαφές ότι 
η εξαίρεση της μεκελείου απόφυσης επιβάλλεται μόνον 
επί κλινικής ή κλινικοεργαστηριακής παθολογίας της13,14.

Εν κατακλείδι, παρότι η σκωληκοειδεκτομή θεωρεί-
ται ως μία απλή και σχετικά εύκολη επέμβαση, θα πρέ-
πει πάντοτε να προσεγγίζεται ως μία ευκαιρία έρευνας 
της προσιτής περιτοναϊκής κοιλότητας και των ενδοκοι-
λιακών οργάνων, δεδομένου ότι μπορεί να αποβεί τόσο 
σωτήρια για τον ασθενή, όσο επίσης και να αποσοβήσει 
την εξέλιξη διαφόρων παθολογικών καταστάσεων αυτών 
των οργάνων.

Abstract
Appendectomy: a widespread usual operation or an in-
vestigational tool for the abdomen?
Peppas CAD, Porfiris A, Koraki A, Ahmetaj Marije
Private Surgery of Korydallos, Athens, GR

In order to evaluate the necessity of investigating the 
abdominal cavity and its approachable visceral organs 
during appendectomy, we have studied 987 consecutive 
cases presented and treated by us during 1994-2013. 

We present he derived data as far as their sex, age, 
hospitalization, complications and intraoperative results 
are concerned, comparing them with the relevant inter-
national experience.

Keywords: Appendectomy, en passant operations
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Δύο περιπτώσεις Οξέος Συνδρόμου 
Διαμερίσματος 

Κάντας Θεοφάνης 1 
Κάντας Διονύσιος 2  

1 Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής                       
 Ορθοπαιδική κλινική Γενικού Νοσοκομείου
 Κερκύρας
2 Διευθυντής Ορθοπαιδικής κλινικής

 
Περίληψη: Σύνδρομο διαμερίσματος είναι η κατάσταση 
κατα την οποία η αιματική κυκλοφορία μέσα σε κλειστό 
ανατομικό διαμέρισμα ελαττώνεται, ως αποτέλεσμα της 
αυξημένης πίεσης εντός του ανατομικού αυτού διαμερί-
σματος.
Το σύνδρομο διαμερίσματος μπορεί να είναι χρόνιο, υποξύ 
ή οξύ. Περισσότερο συχνό είναι το οξύ σύνδρομο διαμερί-
σματος και αυτό στο οποίο θα αναφερθούμε.
Στην εργασία, που δημοσιεύουμε, αναφέρουμε την εμπει-
ρία μας απο δύο περιπτώσεις συνδρόμου διαμερίσματος, 
που αντιμετωπίσαμε στο Νοσοκομείο Κερκύρας.
Λέξεις κλεδιά :Σύνδρομο διαμερίσματος, Ανατομικό διαμέ-
ρισμα, Ενδοδιαμερισματική πίεση, Ευενδότητα, Περιτονίες, 
Χειρουργική διάνοιξη περιτονιών, Ρίκνωση Volkmann, Δια-
τοιχωματική διαφορική πίεση

Εισαγωγή

Σύνδρομο διαμερίσματος είναι η κατάσταση στην οποία η 
αιμάτωση και λειτουργία των ιστών, που βρίσκονται μέσα 
σε  ένα ανατομικό διαμέρισμα, διαταράσσεται λόγω της 
αυξημένης ενδοδιαμερισματικής πίεσης και επακόλουθης 
μείωσης της ιστικής αιματικής ροής. Σε πλήρη εγκατάσταση 
του συνδρόμου οι διαταραχές αυτές είναι μη αναστρέψιμες 
και οδηγούν σε ιστική νέκρωση. Το σύνδρομο διαμερίσμα-
τος είναι μια επείγουσα και απειλητική για το άκρο και τη 
ζωή κατάσταση. Χωρίς άμεση αντιμετώπιση η νέκρωση των 
ιστών θα οδηγήσει σε ραβδομυόλυση, κατόπιν σε οξεία νε-
φρική ανεπάρκεια και τελικά στο θάνατο.
Λόγω της ταχύτητας με την οποία το σύνδρομο διαμερίσμα-
τος εγκαθίσταται, είναι απαραίτητη η προσεκτική παρακο-
λούθηση και η εγρήγορση του ιατρού
Η διάγνωση γίνεται κυρίως απο τις κλινικές ενδείξεις, ενώ 
μπορεί να επιβεβαιωθεί με μέτρηση των διαμερισματικών 
πιέσεων .

Ενδιαφέρον περιστατικό 
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Ορισμοί

Ανατομικό Διαμέρισμα
 Ως ανατομικό διαμέρισμα ορίζεται κάθε περιοχή που 

περιέχει μύες, αγγεία και νεύρα και περικλείεται πλήρως 
απο περιοχές με περιορισμένη ευενδότητα, όπως οστά 
και περιτονίες.

Ευενδότητα
Η έννοια της ευενδότητας1 αποδίδει τη σχέση αλλα-

γής του όγκου ενός διαμερίσματος με τη μεταβολή της 
πίεσης που αναπτύσεται εντός του διαμερίσματος. Ορί-
ζεται δηλαδή ως το πηλίκο Ευενδότητα = Δv/Δp, Οπου v = 
volume ογκος και p = pressure πίεση.

Στο ανθρώπινο σώμα  οι γραμμωτοί μύες εμφανίζουν 
υψηλή ευενδότητα σε συνθήκες ηρεμίας. Λόγω αυτής 
τους της ιδιότητας, μια μετρίου βαθμού οξεία αύξηση 
της μεσοκυττάριας ιστικής τους πίεσης συνοδεύεται από 
αντίστοιχη αύξηση του όγκου τους. Αυτή η αύξηση του 
όγκου εκδηλώνεται ως οίδημα. 

Από την άλλη μεριά οι περιτονίες που περικλείουν 
τους μύες των ανατομικών διαμερισμάτων, έχουν χαμη-
λή ευενδότητα, ενώ τα οστά που συμμετέχουν στο τοί-
χωμα των διαμερισμάτων έχουν σχεδόν μηδενική ευεν-
δότητα.

Διατοιχωματική διαφορική πίεση
Η πίεση αυτή αναφέρεται στο επίπεδο των αρτηρι-

δίων. Για να επιτευχθεί η ανταλλαγή των αερίων και η 
επαρκής αιμάτωση των ιστών είναι απαραίτητη η βατό-
τητα των αρτηριακών τριχοειδών. Αυτή εξασφαλίζεται 
με την επαρκή διαφορά υδροστατικής πίεσης μεταξύ 
του εσωτερικού των αρτηριδίων και του μεσοκυττάριου 
χώρου του διαμερίσματος που εκφράζεται ως, Διατοιχω-
ματική διαφορική πίεση = Αρτηριακή πίεση – Ενδοδιαμε-
ρισματική πίεση.

Οταν αυτή ελαττωθεί πέραν ενός κρίσιμου ορίου το 
τοίχωμα των αρτηριακών τριχοειδών συμπίπτει3.

Ενδοδιαμερισματική πίεση
Ενδοδιαμερισματική πίεση είναι η πίεση που ανα-

πτύσσεται εντός ενός ανατομικού διαμερίσματος. Για τα 
ανατομικά διαμερίσματα του μυοσκελετικού συστήμα-
τος αυτή εκφράζεται ως υδροστατική πίεση με μονάδα 
μέτρησης είτε τα εκατοστά στήλης νερού (cm H2O) είτε 
τα χιλιοστά στήλης υδραργύρου (mmHg). Σε συνθήκες 
ηρεμίας σε φυσιολογικό μυ, η πίεση αυτή κυμαίνεται με-
ταξύ 2 και 8 mmHg . 

Ανατομία

Σύνδρομο διαμερίσματος έιναι δυνατόν να αναπτυ-

χθεί σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος,που  ευαί-
σθητοι ιστοί, (μύες, αγγεία και νεύρα), περικλείονται απο 
ανένδοτες δομές (περιτονίες και οστά).

Οι συχνότερες όμως περιοχές που εμφανίζεται το 
σύνδρομο διαμερίσματος, είναι το αντιβράχιο και η κνή-
μη ( εικόνα 1).

Διαμερισματα Του Αντιβραχιου4  
(Εικόνα 2)

Εν τω βαθεί παλαμιαίο διαμέρισμα
1. Καμπτήρες μύες (εν τω βάθει καμπτήρας των δακτύ-

λων μυς, μακρός καμπτήρας του αντίχειρα μυς)
2. Παλαμιαία μεσόστεα αρτηρία
3. Παλαμιαίο μεσόστεο νεύρο

Επιπολής Παλαμιαίο Διαμέρισμα
1. Καμπτήρες μύες (ωλένιος καμπτήρας του καρπού, 

επιπολής καμπτήρας των δακτύλων, μακρός παλαμι-
κός μυς, κερκιδικός καμπτήρας του καρπού μυς)

2. Ωλένια αρτηρία
3. Ωλένιο νεύρο,   Μέσο νεύρο

Ραχιαίο Διαμέρισμα
1. Εκτείνοντες και απαγωγοί μύες (ωλένιος εκτείνων 

τον καρπό μυς, ίδιος εκτείνων το μικρό δάκτυλο μυς, 
κοινός εκτείνων τους δακτύλους, μυς μακρός απαγω-
γός τον αντίχειρα μυς, μακρός εκτείνων τον αντίχειρα 
μυς.)

2. Ραχιαία μεσόστεη αρτηρία
3. Ραχιαίο μεσόστεο νεύρο

Henry’s Mobile Wad Διαμέρισμα
1. Εκτείνοντες μύες (μακρός κερκιδικός εκτείνων τον 

Eικόνα 1. 
Ανατομικές περιοχές που εμφανίζεται το σύνδρομο 

διαμερίσματος. 
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καρπό, βραχιονοκερκιδικός).
2. Κερκιδική αρτηρία
3. Επιπολής κλάδος του κερκιδικού νεύρου 

Διαμερίσματα της κνήμης5 
(εικόνα 3)

Πρόσθιο Διαμέρισμα
1. Εκτείνοντες μύες (πρόσθιος κνημιαίος, μακρός εκτεί-

νων τους δακτύλους, μακρός εκτείνων το μέγα δάκτυ-
λο)

2. Πρόσθια κνημιαία αρτηρία και φλέβα
3. Εν τω βάθει περονιαίο νεύρο

Εν τω βάθει οπίσθιο διαμέρισμα
1. Εν τω βάθει καμπτήρες μύες (μακρός καμπτήρας των 

δακτύλων, οπίσθιος κνημιαίος, μακρός καμπτήρας 
του μεγάλου δακτύλου)

2. Οπίσθια κνημιαία αρτηρία και φλέβα
3. Κνημιαίο νεύρο
4. Περονιαία αρτηρία και νεύρο

΄Εξω διαμέρισμα
1. Περονιαίοι μύες (μακρός περονιαίος, βραχύς περονι-

αίος)
2. Επιπολής περονιαίο νεύρο

Επιπολής οπίσθιο διαµέρισµα
1. Επιπολής καμπτήρες μύες (υποκνημίδιος μυς, γα-

στροκνήμιος μυς, τένοντας του  πελματικού μυός)

Παθοφυσιολογία συνδρόμου διαμερίσματος

Η κοινή συνιστώσα κάθε μορφής συνδρόμου διαμερί-
σματος ειναι η αύξηση της μεσοκυττάριας ιστικής πίεσης 
μέσα σε ένα ανατομικό διαμέρισμα.

Η αύξηση της ενδοδιαμερισματικής πίεσης έχει σαν 
αποτέλεσμα την ελάττωση της διατοιχωματικής διαφορι-
κής πίεσης των αρτηριδίων και τελικά τη σύμπτωση του 
τοιχώματος των αρτηριδίων με επακόλουθη ισχαιμία6. Η 
ισχαιμία οδηγεί στην απελευθέρωση ισταμίνης, η οποία 
με τη σειρά της προκαλεί μια αύξηση στη διαπερατότητα 
των τριχοειδών και επακόλουθο οίδημα. Το οίδημα προ-
καλεί περετέρω αύξηση της ενδοδιαμερισματικής πίεσης 
και σύγκλειση των αρτηριακών και φλεβικών τριχοειδών, 
γεγονός που μειώνει δραματικά την αιματική ροή, καθώς 
και των λεμφαγγείων7. Ετσι, ενώ η λεμφική κυκλοφορία 
αρχικά αυξάνεται σε μία προσπάθεια αντιρρόπησης της 
αύξησης του μεσοκυττάριου υγρού, γρήγορα καταργεί-
ται πλήρως απο την αύξηση της ενδοδιαμερισματικής 
πίεσης που προκαλεί σύμπτωση των λεμφαγγείων, με 
αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της ενδοδιαμε-
ρισματικής πίεσης. Δημιουργείται έτσι ένας μηχανισμός 

Eικόνα 2. 
Διαμερίσματα του αντιβραχίου. 
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φαύλου κύκλου, που καταλήγει στη νέκρωση των μυών 
και των νεύρων των πλέον ευαίσθητων ενοίκων του δια-
μερίσματος8-9-10 (εικόνα 4).

Το συνηθέστερο αίτιο δημιουργίας συνδρόμου δια-
μερίσματος είναι ο μυικός τραυματισμός εντός περιγε-
γραμμένου ανατομικού διαμερίσματος9.

Η πληρέστερη αιτιολογική ταξινόμηση του συνδρό-
μου διαμερίσματος έχει γίνει από τον Μatsen12

1) Περιορισμός του όγκου ενός διαμερίσματος
 Α) Σύγκλειση περιτοναικών χασμάτων
 

Β) Σφιχτή περίδεση
 Γ) Τοπική εφαρμογή εξωτερικής πίεσης

2) Αυξημένο περιοχόμενο ενός διαμερίσματος
Α) Αιμορραγία
1) Τραυματισμός μείζονος αγγείου
2) Διαταραχές πηκτικότητας
Β) Αυξημένη διαπερατότητα τριχοειδών
1) Οίδημα μετά απο άρση τοπικής ισχαιμίας
2) Σωματική άσκηση
3) Τονικοκλονικοί σπασμοί / εκλαμψία
4) Κάκωση (εκτός τραυματισμού αγγείου)
5) Εγκαυμα
6) Ενδαρτηριακή χορήγηση φαρμάκων
Γ) Αυξημένη πίεση τριχοειδών
1) Σωματική άσκηση
2) Φλεβική συμφόρηση
3) Χρήση ναρθηκών
Δ) Μυϊκή υπερτροφία
Ε) Εκχυση διαλυμάτων στο μεσοκυττάριο χώρο
ΣΤ) Νεφρωτικό σύνδρομο

Κλινική εικόνα συνδρόμου διαμερίσματος

Η τυπική εικόνα του συνδρόμου διαμερίσματος πε-
ριλαμβάνει τα εξής συμπτώματα και σημεία8 (εικόνα 5).

Eικόνα 3. 
Διαμερίσματα της κνήμης.

Eικόνα 4. 
Σχηματική απεικόνιση της παθοφυσιολογίας του 

συνδρόμου διαμερίσματος.



ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014, Τόμος 10, Τεύχος 230

1. Αλγος 
Αυτό ειναι το σταθερότερο, πρωιμότερο και πιο ευ-

αίσθητο σύμπτωμα του συνδρόμου. Μεγάλη σημασία 
έχουν οι χαρακτήρες του άλγους, το οποίο είναι
• συνεχές
• μη υφιέμενο με χειρισμούς ή χορήγηση αναλγησίας 
• βύθιο και συχνά δυσανάλογο με τη βαρύτητα της αρ-

χικής κάκωσης
• επιδεινούμενο με την παθητική διάταση των μυών
2.  Εξάλειψη περιφερικών σφύξεων
3. Ωχρότητα
4. Αισθητικές διαταραχές (υπαισθησίες / παραισθησί-

ες)
5. Παράλυση

Πρέπει να τονισθεί πως η παρουσία όλων αυτών των 
σημείων σημαίνει και πλήρη εγκατάσταση του συνδρό-
μου, στάδιο στο οποίο οποιαδήποτε θεραπευτική πα-
ρέμβαση έχει πτωχά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, οι 
αισθητικές διαταραχές και η παράλυση προϋποθέτουν 
παρατεταμένη ισχαιμία διάρκειας άνω της μίας ώρας. 

Γι αυτό και έχει μεγάλη σημασία η πρώιμη αναγνώρι-
ση του άλγους με τους χαρακτήρες που αναφέρθηκαν, το 
οποίο όμως έχει εφαρμογή μόνο σε ασθενείς που βρί-
σκονται σε πλήρη εγρήγορση13. Αντίθετα σε ασθενείς με 
απώλεια συνείδησης απαιτείται εργαστηριακή επιβεβαί-
ωση της αύξησης της ενδοδιαμερισματικής πίεσης. Εδώ 
έχει εφαρμογή η μέτρηση της ενδοδιαμερισματικής πί-
εσης με συσκευές.

Mέτρηση  της ενδοδιαμερισματικής πίεσης14

Γίνεται με τη βοήθεια βελονών και καθετήρων, που 
συνδέονται με ενισχυτή και μετατροπέα μέτρησης της 
υδροστατικής πίεσης (εικόνα 6). 

Σε σχέση με το θέμα του κρίσιμου ορίου πίεσης, 
υπάρχουν δυο προσεγγίσεις15. Κάποιοι προσπάθησαν να 
αναγνωρίσουν μια απόλυτη τιμή, η οποία ορίζεται στα    
30-40 mmHg πάνω απο την οποία ο κίνδυνος ανάπτυξης 
συνδρόμου διαμερίσματος είναι τόσο μεγάλος, που να 
απαιτεί την άμεση χειρουργική απελευθέρωση του δια-
μερίσματος. 

Η δεύτερη προσέγγιση του θέματος είναι πως το κρί-
σιμο όριο δεν πρέπει να είναι μία απόλυτη τιμή, αλλά 
να αντικατοπτρίζει σαφώς τη μείωση της αιματικής ροής 
στους ιστούς του συγκεκριμένου ασθενούς. Αυτή η μεί-
ωση γίνεται σημαντική, όταν η ενδοδιαμερισματική πίε-
ση πλησιάζει ή ξεπερνά τη διαστολική αρτηριακή πίεση. 
Επομένως σημασία δεν έχει τόσο η απόλυτη τιμή της εν-
δοδιαμερισματικής πίεσης αλλά η διαφορά της απο την 
διαστολική αρτηριακή πίεση, του ασθενούς16.

Διαφορική πίεση (ΔΠ) – η διαφορά μεταξύ διαστο-
λικής πίεσης και πίεσης διαμερίσματος – λιγότερο από 
30mmHg αποτελεί ένδειξη για άμεση αποσυμπίεση του 
διαμερίσματος17.

Θεραπεία

Η θεραπεία του συνδρόμου διαμερίσματος είναι η 
έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση με διάνοιξη των περι-
τονιών και αποσυμπίεση των ενοίκων του διαμερίσματος 
(εικόνα 7).

Στη περίπτωση συνδρόμου διαμερίσματος της κνή-
μης η αποσυμπίεση θα πρέπει να γίνεται με την ελάχι-
στη δυνατή καθυστέρηση. Αυτο σημαίνει οτι και τα 4 
διαμερίσματα θα πρέπει να διανοιχτούν κατα την πρώτη 

Eικόνα 5. 
Μνημοτεχνικός κανόνας των 5P (απο τα αγγλικα) 

για Pain,Pulse,Pallor,Paresthesia,Paralysis.
Eικόνα 6. 

Μέτρηση της ενδοδιαμερισματικής πίεσης.
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επέμβαση. Ο καλύτερος  και ασφαλέστερος τρόπος για 
να γίνει αυτό είναι με την χρήση 2 τομών19-20.
1. Μιας πρόσθιας έξω  και
2. Μιας οπίσθιας έσω

Η πρόσθια έξω τομή γίνεται πάνω απο το μεσομύϊο 
διάφραγμα στο όριο μεταξύ του πρόσθιου και του έξω 
διαμερίσματος της κνήμης. Η τομή επεκτείνεται απο τον 
αυχένα της περόνης μέχρι το έξω σφυρό. Η τομή αυτή 
δίνει πρόσβαση τόσο στο πρόσθιο όσο και στο έξω δια-
μέρισμα της κνήμης. Η περιτονία διανοίγεται σε όλο το 
μήκος κάθε διαμερίσματος, φροντίζοντας να μην τραυ-
ματισθούν τα περονιαία νεύρα. Μια πρόσθια παρόμοια 
τομή γίνεται πίσω απο το έσω χείλος της κνήμης. Ακο-
λούθως διανοίγεται η περιτονία του επιπολής οπίσθιου 
διαμερίσματος και οι μύες απωθούνται οπίσθια, αποκα-
λύπτοντας την περιτονία του εν τω βάθει οπίσθιου δι-
αμερίσματος το οποίο διανοίγεται σε όλο του το μήκος 

κατά παρόμοιο τρόπο. Οι διατριτραίνοντες κλάδοι της 
οπίσθιας κνημιαίας αρτηρίας θα πρέπει να προφυλάσ-
σονται όσο το δυνατόν περισσότερο για πιθανή κινητο-
ποίηση δερματικών κρημνών.

Είναι σημαντικό οι τομές του δέρματος να απέχουν 
μεταξύ τους τουλάχιστον 7 (επτά) εκατοστά, έτσι ώστε 
ο ενδιάμεσος κρημνός του δέρματος να μην κινδυνεύει 
από ισχαιμία. Οι τομές του δέρματος αφήνονται ανοικτές 
και το άκρο ακινητοποιείται σε ένα μηροκνημοποδικό 
νάρθηκα με την ποδοκνημική σε ουδέτερη θέση. Το κά-
ταγμα, εφόσον δεν έχει αντιμετωπισθεί με ήλο, θεωρεί-
ται πλέον κάκωση III κατα Gustilo και αντιμετωπίζεται με 
εξωτερική οστεοσύνθεση και καθυστερημένη σύγκλειση 
του τραύματος.

Στη περίπτωση συνδρόμου διαμερίσματος, του αντι-
βραχίου η χειρουργική αντιμετώπιση  συνίσταται σε δύο 
τομές, μία στη ραχιαία επιφάνεια και μία στην παλαμι-

Eικόνα 7. 
Τομές διάνοιξης περιτονιών διαμερισμάτων κνήμης.
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αία επιφάνεια20 (εικόνα 8).
Αποτέλεσμα : Η αποσυμπίεση ενός συνδρόμου δι-

αμερίσματος μέσα σε 6 ώρες από την έναρξη των συ-

μπτωμάτων οδηγεί σε πλήρη αποκατάσταση. Η καθυστέ-
ρηση της αποσυμπίεσης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη 
διαταραχή της λειτουργικότητας, η οποία ποικίλλει από 
ήπιες αισθητικοκινητικές διαταραχές σε σοβαρή βλάβη 
των μυών και των νεύρων, ρίκνωση των αρθρώσεων και 
τροφικές αλλοιώσεις του άκρου. Το νεύρο είναι ικανό 
για αναγέννηση, αλλά ο μυς, όταν υποστεί νέκρωση, δεν 
αναρρώνει ποτέ και αντικαθίσταται από ανελαστικό ινώ-
δη ιστό (ισχαιμική ρίκνωση τύπου Volkman)22 ( εικόνα 9).

Παρουσίαση περιστατικού συνδρόμου διαμε-
ρίσματος αντιβραχίου.

Νέος 25 ετών προσήλθε στα Επείγοντα Ορθοπαιδικής 
με εξάρθρημα αγκώνος, μετά απο πτώση εξ ιδίου ύψους, 
κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου. Εγινε η ακτινο-
γραφία όπου και διαπιστώθηκε οπίσθιο εξάρθρημα 
αγκώνος ( εικόνα 11). Εγινε η ανάταξη του εξαρθρήματος 
και τοποθετήθηκε γυψονάρθηκας βραχιονοπηχεοκαρπι-
κός σε 90 μοίρες και δόθηκαν οδηγίες.

Μετά απο 2 ώρες ο νεαρός ασθενής επιστρέφει στα 
επείγοντα με
• Εντονο άλγος στο αντιβράχιο, το οποίο αναπαράγεται 

και με την παθητική διάταση των δακτύλων
• Περιορισμό κινητικότητας των δακτύλων
• Υπαισθησίες
• Απώλεια περιφερικών σφύξεων (κερκιδική)

‘Ολα αυτά συνηγορούν υπέρ της εγκατάστασης 
συνδρόμου διαμερίσματος. Συσκευές που μετρούν την 
ενδοδιαμερισματική πίεση στο νοσοκομείο μας δε δια-
θέτουμε, αλλά η κλινική εικόνα ήταν χαρακτηριστική.Ο 
ασθενής μπαίνει επειγόντως στο χειρουργείο, όπου και 
γίνεται σχάση των περιτονιών ( εικόνα 12) σε μια προ-
σπάθεια να αποσυμφορήσουμε τους ευαίσθητους ενοί-
κους του διαμερίσματος του αντιβραχίου.

Σχόλιο
Το σύνδρομο διαμερίσματος είχε εγκατασταθεί λόγω 

μεγάλης αιμορραγίας από την τρώση  της βραχιονίου αρ-
τηρίας. Το κεντρικό και περιφερικό άκρο της βραχιονίου 
αρτηρίας αναβρέθηκαν και έγινε επιτυχώς αναστόμοση 
του μεγάλου αυτού αγγείου. Μέσα σε λίγα λεπτά είχαμε 
περιφερικές σφύξεις, ενώ η αιμάτωση επανήλθε σταδια-
κά και το οξύμετρο το οποίο τοποθετούσαμε στα δάκτυ-
λα του ασθενή, άρχισε επιτέλους να δίνει ικανοποιητικές 
τιμές. Γύρω στο 80-85 % και μετά έφτασε στο 98%. 

‘Εγινε σύγκληση του τραύματος με ράμματα τάσεως. 
Το άνω άκρο ακινητοποιήθηκε σε γυψονάρθηκα βραχιο-
νοπηχεοκαρπικό με τον αγκώνα σε κάμψη 90 μοιρών. Η 
τελειωτική σύγκληση του τραύματος έγινε μετά από πα-
ρέλευση πέντε ημερών, όταν είχε υποχωρήσει το οίδημα 

Eικόνα 8. 
Χειρουργικές τομές διάνοιξης περιτονιών διαμερι-

σμάτων αντιβραχίου.

Eικόνα 9. 
 Ισχαιμική ρίκνωση τύπου Volkman.
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των μαλακών μορίων. Ο ασθενής ανέλαβε πλήρως, χωρίς 
περιορισμό κινητικότητας ή αισθητικότητας.

Παρουσίαση περιστατικού συνδρόμου διαμε-
ρίσματος κνήμης

Ασθενής 55 ετών προσέρχεται στα επείγοντα ορθοπαιδι-
κής, μετά από πτώση με δίκυκλο. Από τον ακτινολογικό 

έλεγχο προκύπτει ότι ο ασθενής πάσχει από συντριπτικό 
κάταγμα κνήμης περόνης (εικόνα 13).

Τοποθετήθηκε γυψονάρθηκας μηροκνημοποδικός 
και έγινε εισαγωγή στην Ορθοπαιδική κλινική προκειμέ-
νου να χειρουργηθεί. Σε διάστημα δύο ωρών ο ασθενής 
παραπονέθηκε για υπαισθησίες, αδυναμία κινητικότητας 
των δακτύλων του πάσχοντος άκρου και άλγος, το οποίο 
αναπαράγεται με την παθητική κίνηση των δακτύλων. Η 
ραχιαία του ποδός και η οπίσθια κνημιαία ήταν ψηλα-
φητές.

Σχόλιο
Ο μυϊκός τραυματισμός και τα συνοδά υποκείμενα 

κατάγματα των οστών που συμμετέχουν στο τοίχωμα 
του ανατομικού διαμερίσματος της κνήμης προκάλεσε 
αιμάτωμα, το οποίο επιτείνει το φαινόμενο του μεσο-
κυττάριου οιδήματος. Καθώς οι μύες διογκώνονται, πε-
ριορίζονται από τα τοιχώματα του ανατομικού διαμερί-
σματος (περιτονίες, οστά) που έχουν χαμηλή ευενδότητα 
και εμποδίζουν την περαιτέρω διόγκωση των μυών. Ετσι 
προκαλείται τελικά διαταραχή της μικροκυκλοφορίας, 
καθώς η αύξηση της ενδοδιαμερισματικής πίεσης οδηγεί 
σε σύμπτωση των τοιχωμάτων των τριχοειδών αγγείων. 
Η επακόλουθη ισχαιμία επιτείνει την ιστική βλάβη και το 
οίδημα, δημιουργώντας μηχανισμό φαύλου κύκλου και 
εγκατάσταση συνδρόμου διαμερίσματος. 

Ο ασθενής θα χειρουργηθεί άμεσα. Στο χειρουργείο 
θα γίνει διάνοιξη των περιτονιών με δύο τομές, μίας πρό-
σθιας έξω και μιας οπίσθιας έσω.για να επιτύχουμε έτσι 
την αποσυμφόρηση των μυών και νεύρων του άκρου. 
Λόγω της φύσης του κατάγματος, το κάταγμα αντιμετω-
πίζεται αρχικώς με εξωτερική οστεοσύνθεση τύπου Ιλιζά-

Eικόνα 12. 
Διεγχειρητική απεικόνιση σχάσης περιτονιών και 

αποσυμφόρησης του εγκατεστημένου διαμερίσματος 
αντιβραχίου. Παρατηρούμε την αναστομομένη βραχι-
όνιο αρτηρία, η τρώση της οποίας ήταν και η αιτία του 

συνδρόμου.

Eικόνα 13. 
 Η ακτινολογική εικόνα που παρουσίασε ο ασθενής 

στα επείγοντα.

Eικόνα 11. 
Ακτινογραφία του οπισθίου εξαρθρήματος.
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ροφ, και minimal εσωτερική οστεοσύνθεση (εικόνα 15).

Συμπεράσματα

Το σύνδρομο διαμερίσματος είναι μία επείγουσα και 
απειλητική για το άκρο και τη ζωή κατάσταση. Χωρίς άμε-
ση αντιμετώπιση η νέκρωση των ιστών θα οδηγήσει σε 
ραβδομυόλυση, κατόπιν σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
και τελικά στον θάνατο.

Το σύνδρομο διαμερίσματος μπορεί να ειναι χρόνιο, 
υποξύ ή οξύ. Περισσότερο συχνό ειναι το οξύ σύνδρομο 
διαμερίσματος

Το σύνδρομο διαμερίσματος έιναι δυνατόν να ανα-
πτυχθεί σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος,όπου  ευ-
αίσθητοι ιστοί, (μύες, αγγεία και νεύρα), περικλείονται 
από ανένδοτες δομές. (περιτονίες και οστά) λόγω αυξη-
μένης ενδοδιαμερισματικής πίεσης.Οι συχνότερες όμως 
περιοχές που εμφανίζεται το σύνδρομο διαμερίσματος 
είναι το αντιβράχιο και η κνήμη.

Λόγω της ταχύτητας με την οποία το συνδρομο διαμε-
ρίσματος εγκαθίσταται, είναι απαραίτητη η προσεκτική 
παρακολούθηση  και η εγρήγορση του ιατρού.

Η διάγνωση γίνεται κυρίως απο τις κλινικές ενδείξεις 
ενω μπορεί να επιβεβαιωθεί με μέτρηση των διαμερι-
σματικών πιέσων .

Ανησυχητικά συμπτώματα είναι κυρίως
1. Αύξηση του πόνου (ο οποίος αναπαράγεται και με τις 

παθητικές κινήσεις)
2. Αίσθημα οιδήματος 
3. Υπαισθησίες/παραισθησίες
4. Ωχρότητα
5. Απουσία σφίξεων

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να δίνουμε πάντα ιδιαί-
τερη σημασία

Το να περιμένουνε τη συνύπαρξη και των 5 συμπτω-
μάτων, προκειμένου να κάνουμε διάγνωση εγκατάστα-
σης συνδρόμου διαμερίσματος, είναι απλά καταστροφι-
κό! 

Η θεραπεία του συνδρόμου διαμερίσματος είναι χει-
ρουργική και συνίσταται στη χειρουργική διάνοιξη των 
περιτονιών του διαμερίσματος και αποσυμφόρηση των 
ευαίσθητων ενοίκων του διαμερίσματος.

Summary
Two cases of Acute Compartment Syndrome.
Corfu General Hospital. Orthopeadic Clinic
Dr. Kantas Theofanis, Dr. Kantas Dionisis

Compartment Syndrome is a devastating condition 
and a true surgical emergency where an osseofascial 

Eικόνα 15. 
Μετεγχειρητικός απεικονιστικός έλεγχος του κατά-

ταγματος με εξωτερική οστεοσύνθεση τύπου Ιλιζάροφ.

Eικόνα 14. 
Διεγχειρητική φωτογραφία από τη διάνοιξη περιτο-

νιών στο σύνδρομο διαμερίσματος κνήμης.
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compartment pressure rises to a level that decreases 
perfusion, prevents capillary blood flow and  produces 
ischemia in muscle and nerve tissue. The process is pro-
gressive and leads to necrosis with permanent loss of 
function. 

There are three main types of compartment syn-
drome, acute, subcronic and cronic

Compartment syndrome may occur anywhere that 
skeletal muscle is surrounded by fascia, but most com-
monly occurs in compartments in the leg or forearm.

Muscle compartment syndrome occurs most com-
monly after high-energy injuries. However, it can occur 
after apparently trivial injuries, with or without fractures, 
or elective extremity surgery.

Acute compartment syndrome is a medical emergen-
cy requiring immediate surgical treatment, known as a 
fasciotomy,

In this study we present our experience on the treat-
ment of two cases of compartment syndrome.

Key Words: Compartment Syndrome, Anatomical Com-
partments, Compartment Pressure, Fascia, Fasciotomy, 
Volkmann Ischemic Contracture, Perfusion pressure.
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Περίληψη: Η φυματίωση υπήρξε υπεύθυνη κατά το παρελ-
θόν για εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους. Ακόμη και σήμερα, 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας, αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου ανάμεσα 
στις λοιμώδεις νόσους. Μέχρι και την ανακάλυψη της απο-
τελεσματικής θεραπείας της φυματίωσης μέσω φαρμακευ-
τικής αγωγής κατά τη δεκαετία του 1940, η μοναδική ουσι-
αστική επιλογή για ένα φυματικό ασθενή ήταν η εισαγωγή 
του σε ένα σανατόριο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι 
η ιατροδημογραφική προσέγγιση της φυματίωσης μέσα 
από τα μητρώα ασθενών του σανατορίου «Σωτηρία» των 
Αθηνών για το διάστημα των ετών 1918-1930, η οποία ερ-
γασία εντάσσεται σε μία γενικότερη έρευνα για την έκτα-
ση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας της φυματίωσης 
στην Ελλάδα του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Μέσα 
από τα στοιχεία τα οποία θα μελετήσουμε θα δούμε ότι 
η φυματίωση στο διάστημα του μεσοπολέμου έδειχνε μία 
«προτίμηση» τόσο στις νεαρές παραγωγικές ηλικίες, όσο 
και στα επαγγέλματα χειρωνακτικής και τεχνικής φύσεως. 
Ταυτόχρονα όμως θα εξετάσουμε και τις άθλιες συνθήκες 
νοσηλείας οι οποίες επικρατούσαν στη «Σωτηρία»   την πε-
ρίοδο την οποία διαπραγματευόμαστε, και θα δούμε ότι η 
πλειοψηφία των ασθενών οι οποίοι αναζητούσαν τη σανα-
τοριακή περίθαλψη τελικά απεβίωναν εντός του ιδρύματος, 
συνήθως μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ιστορικό Σημείωμα 
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Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ιατροδημο-
γραφική προσέγγιση της φυματίωσης μέσα από τα μη-
τρώα ασθενών του σανατορίου «Σωτηρία» των Αθηνών 
για το διάστημα από 6-3-1918 έως και 31-12-1930 (κα-
θώς τα μητρώα ασθενών για τους πρώτους δύο μήνες 
του έτους 1918 έχουν χαθεί), τα οποία φυλλάσονται στα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους Αθηνών.  Τα μητρώα ασθενών 
φωτογραφήθηκαν από την υπηρεσία των Γ.Α.Κ. και στη 
συνέχεια τα στοιχεία των εγγραφών μεταφέρθηκαν στον 
Η/Υ με τη χρήση του προγράμματος MS Excel. Με το ίδιο 
πρόγραμμα και με τη συνδρομή του προγράμματος IBM 
SPSS, έγινε η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, 
καθώς και η δημιουργία των απαραίτητων πινάκων και 
γραφημάτων.

Η φυματίωση στην Ελλάδα στις αρχές του 
20ου αιώνα

Δεν γνωρίζουμε την έκταση της φυματίωσης στην 

Ελλάδα στους πρώτους μεταπελευθερωτικούς χρόνους, 

καθώς τα στατιστικά στοιχεία της εποχής είναι ατελή. 

Για τις αρχές του 20ου αιώνα, διαθέτουμε στοιχεία τόσο 

από το υπουργείο Εσωτερικών (καθώς δεν υπήρχε ακόμη 

υπουργείο Υγείας) τα οποία δημοσιοποιήθηκαν το 1917, 

όσο και από την έρευνα του Ροντόπουλου, η οποία δημο-

σιεύτηκε (επίσης) το 1917 και αφορούσε τις δεκατέσσε-

ρις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις για το διάστημα 1890-

1914. Τα γενικά συμπεράσματα στα οποία μπορούμε να 

καταλήξουμε από τα διαθέσιμα αυτά στοιχεία είναι ότι 

η αύξηση της θνησιμότητας πορευόταν παράλληλα και 

ήταν ανάλογη με την αύξηση του πληθυσμού, ότι η ανα-

λογία της θνησιμότητας από φυματίωση προς τη γενική 

θνησιμότητα ήταν 1/6 (σημαντικά ανώτερη άλλων ευρω-

παϊκών πόλεων), και ότι η φυματίωση προσέβαλε με με-

γαλύτερη συχνότητα άντρες ηλικίας 25 μέχρι 49 ετών.1 

Η πρώτη προσπάθεια για μία οργανωμένη και συστη-

ματική αντιμετώπιση του προβλήματος της φυματίωσης, 

προήλθε από το 1ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, που 

έλαβε χώρα στην Αθήνα το Μάιο του 1901. Μέσα από δι-

άφορες εισηγήσεις ιατρών περί της μεγάλης έκτασης την 

οποία είχε λάβει η νόσος, το συνέδριο κατέληξε ομόφω-

να στην απόφαση να δημιουργηθεί «Πανελλήνιος Σύνδε-

σμος κατά της Φυματιώσεως».  Σκοπός του συνδέσμου 

όπως προέβλεπε και το καταστατικό του, ήταν η καταπο-

λέμηση της φυματίωσης με την εφαρμογή διαφόρων μέ-

τρων και κυρίως με την ανέγερση «Ασκληπιείων» (σανα-

τορίων) για τη νοσηλεία και τη θεραπεία των φυματικών. 

Ωστόσο παρά τις προσπάθειες και τις εκκλήσεις των φω-

τισμένων επιστημόνων της εποχής, το επίσημο ελληνικό 

κράτος δεν κινητοποιήθηκε για την ίδρυση σανατορίων, 

είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε λόγω άγνοιας του 

πραγματικού μεγέθους του προβλήματος. Ο ιδιωτικός 

τομέας όμως εν αντίθεση, άρχισε να συμμετέχει ενεργά 

στο θέμα της αντιμετώπισης της φυματίωσης1-3.

Το Σανατόριο «Σωτηρία»

Στο πλαίσιο λοιπόν της κινητοποίησης της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της φυματίωσης, 

εντάσσεται και η ίδρυση της «Σωτηρίας». Η «Σωτηρία», η 

οποία ουσιαστικά οφείλει την ύπαρξή της στη Σοφία Σλή-

μαν, χήρα του γνωστού αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν, 

ξεκίνησε να λειτουργεί το 1905 και μέχρι και το 1919, 

οπότε και πέρασε στον κρατικό έλεγχο, λειτούργησε και 

επεκτάθηκε με χρήματα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Στα δεκατέσσερα αυτά πρώτα χρόνια λειτουργίας του, 

το σανατόριο είχε επιτύχει μία εντυπωσιακή εξέλιξη, επι-

τελώντας σημαντικότατο έργο τόσο στον υλικό όσο και 

στον επιστημονικό τομέα. Η δεύτερη περίοδος λειτουρ-

γίας της «Σωτηρίας», η οποία ξεκινά με την ανάληψη της 

διοίκησής της από το κράτος και λήγει το 1936, μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως η πιο δύσκολη στην ιστορία της, ειδικά 

από την άποψη των συνθηκών νοσηλείας των ασθενών 4. 

Η έναρξη της περιόδου αυτής, συμπίπτει χρονικά με την 

πρόθεση του κράτους για ενεργή συμμετοχή στην υγειο-

νομική περίθαλψη και την κοινωνική πρόνοια, μία ανά-

γκη η οποία είχε προκύψει από τις κοινωνικές συνθήκες 

του μεσοπολέμου. Ομως η Μικρασιατική Εκστρατεία του 

1922 και η καταστροφή που επακολούθησε, ανέστειλαν 

για μεγάλο χρονικό διάστημα την εφαρμογή κάθε κρατι-

κού προγράμματος υγείας5.

Δημογραφική Μελέτη του Σανατορίου «Σωτη-
ρία» για τα έτη 1918-1930

Αριθμός ασθενών

Η παρούσα εργασία μελέτησε ένα δείγμα 8.773 ασθε-

νών, ο αριθμός δηλαδή των ασθενών οι οποίοι εισήχθη-

σαν στο σανατόριο «Σωτηρία» από την 6η Μαρτίου 1918 

μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1930. Από αυτούς οι 5.174 

ασθενείς ήταν άνδρες (αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 59% επί του συνόλου των ασθενών), οι 3.586 
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ήταν γυναίκες (ποσοστό 40,9%), ενώ για 13 ασθενείς (πο-

σοστό 0,1%) δεν γνωρίζουμε το φύλο τους καθώς οι στή-

λες με τα ονόματά τους και με την επαγγελματική τους 

ιδιότητα (στήλες οι οποίες βρίσκονται κοντά στην άκρη 

της σελίδας των μητρώων ασθενών) ήταν κατεστραμμέ-

νες.

Στο γράφημα 2 μπορούμε να δούμε τις εισαγωγές 

των ασθενών ανά έτος. Από το έτος 1919 στο 1920 πα-

ρατηρούμε μία μείωση των εισαγωγών η οποία κυμαί-

νεται στο 17,7% (από 433 εισαγωγές στις 368), ωστόσο 

από το έτος 1920 στο 1921 παρατηρείται μία αύξηση της 

τάξεως του 29,3% (από 368 εισαγωγές στις 476). Για τις 

χρονιές 1922 και 1923 παρουσιάζεται μία αύξηση 17,2% 

από το έτος 1921 στο 1922 (από 476 εισαγωγές στις 558) 

και 26,3% από το έτος 1922 στο 1923 (από 558 εισαγωγές 

στις 705)· πρόκειται για την περίοδο η οποία ακολουθεί 

τα γεγονότα της Μικρασιατικής Εκστρατείας και της Μι-

κρασιατικής Καταστροφής και μαζί με την επακόλουθη 

ανταλλαγή πληθυσμών, υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα 

εισήλθαν περίπου 1.250.000 πρόσφυγες. Για τα έτη 1924 

και 1925 παρατηρείται μία μικρή μείωση σε σχέση με 

το 1923 (από 705 εισαγωγές στις 684 και στη συνέχεια 

στις 647), ωστόσο ο αριθμός των εισαγωγών σε σύγκριση 

με τα έτη πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή παραμένει 

υψηλός. Κατά το έτος 1926 παρατηρείται μία νέα αύξηση 

της τάξης του 17,6% σε σύγκριση με το έτος 1925 (από 

647 εισαγωγές στις 761). Κατά τα επόμενα δύο έτη, δη-

λαδή για το 1927 και 1928, ο αριθμός των ποσοστών κυ-

μαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα (766 και 732 εισαγω-

γές αντίστοιχα), για να παρατηρηθεί μία έντονη αύξηση 

των εισαγωγών κατά το έτος 1929 σε σύγκριση με το έτος 

Γράφημα 1. 
Αριθμός εισαγωγών ανά φύλο.

Γράφημα 2. 
Αριθμός εισαγωγών ανά έτος.
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1928 (από 732 εισαγωγές σε 973, αύξηση της τάξεως του 

32,9%), ενώ για το έτος 1930 ο ρυθμός αύξησης των εισα-

γωγών παραμένει σχεδόν σταθερός (από 973 εισαγωγές 

το 1929 στις 1265 το 1930, αύξηση της τάξεως του 30%).

Ηλικιακές ομάδες

Στο γράφημα 3 μπορούμε να δούμε την κατανομή 

των ασθενών και των δύο φύλων της «Σωτηρίας» για το 

διάστημα 1918-1930, ανά ηλικιακή ομάδα. Παρατηρού-

με ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά ασθενών συγκεντρώνο-

νται στις ηλικίες από 16 έως 35 ετών, με το μεγαλύτερο 

ποσοστό να συναντάται στην ηλικιακή ομάδα των 21-25 

ετών με 1.940 ασθενείς (ποσοστό 22,1% επί του συνόλου 

των ασθενών) και ακολουθούν η ομάδα των 16-20 ετών 

με 1.790 ασθενείς (20,4%), η ομάδα των 26-30 ετών με 

1.584 ασθενείς (18,1%) και η ομάδα των 31-35 ετών με 

877 ασθενείς (10%). Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα υψη-

λότερα ποσοστά νοσηρότητας της φυματίωσης παρα-

τηρούνται σε ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται στις όψιμες 

παραγωγικές ηλικίες.

Επαγγέλματα

Η κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων των ασθενών 

της «Σωτηρίας» έγινε λαμβάνοντας υπόψη δύο μεταβλη-

τές: 

α. το οικονομικό εισόδημα που απέφερε το κάθε 

επάγγελμα στην περίοδο του μεσοπολέμου, θέλοντας 

έτσι να χωρίσουμε τους νοσηλευόμενους της «Σωτηρί-

ας» σε ασθενείς, μεσαίες και εύπορες οικονομικά κοινω-

νικές τάξεις, χωρίς ωστόσο η ιδιότητα του επαγγέλματος 

να αντικατοπτρίζει πάντοτε απαραίτητα και το εισόδημα 

που απέφερε αυτό,

και β. τον τύπο του επαγγέλματος, ανάλογα με τις 

συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος, βασιζόμενοι 

στη διεθνή βιβλιογραφία σύμφωνα με την οποία η φυ-

ματίωση αποτελεί μία «ασθένεια των πόλεων». Ετσι τα 

επαγγέλματα διαχωρίστηκαν κατά κύριο λόγο ανάμεσα 

σε αυτά που ασκούνταν στο αστικό περιβάλλον και σε 

αυτά που ασκούνταν στην ύπαιθρο. 

Στον πίνακα 1 μπορούμε να δούμε συγκεντρωτικά και 

για τα δύο φύλα τα επαγγέλματα των ασθενών οι οποίοι 

εισήλθαν στη «Σωτηρία» κατά το διάστημα 1918-1930: 

Γράφημα 3. 
Ηλικιακό φάσμα ασθενών Σωτηρίας.
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Στις θέσεις με τις περισσότερες περιπτώσεις ασθε-

νών συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο επαγγέλματα 

χαμηλού εισοδήματος και επαγγέλματα τα οποία έχουν 

να κάνουν με εργασίες χειρωνακτικού και τεχνικού τύ-

που. Την υψηλότερη θέση καταλαμβάνουν τα Οικιακά 

(λογικό καθώς όπως είδαμε το 40,9% των ασθενών για 

την περίοδο την οποία εξετάζουμε ήταν γυναίκες, και η 

συντριπτική πλειοψηφία αυτών δήλωνε τα «οικιακά» ως 

επάγγελμα), ακολουθούν οι ιδιοκτήτες Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων και οι Αυτοαπασχολούμενοι (ουσιαστι-

κά πρόκειται για χειρώνακτες, οι οποίοι εργάζονταν για 

το μεροκάματο), οι Εργάτες (των πόλεων), οι Ιδιωτικοί 

Υπάλληλοι, οι Τεχνίτες, οι Γεωργοί (εδώ συμπεριλαμβά-

νονται και οι εργάτες της υπαίθρου), και οι Μαθητές. Στις 

επόμενες τρεις θέσεις συναντάμε επαγγέλματα τα οποία 

θα τα κατατάσσαμε στα μεσαία εισοδήματα, και συγκε-

κριμένα τους Δημόσιους Υπαλλήλους, τους Εμπόρους και 

τους Ναυτικούς.

Τόπος διαμονής/νοσήσεως ασθενών

Παρατηρώντας το γράφημα 4, βλέπουμε ότι η μεγα-

λύτερη συγκέντρωση ασθενών εντοπίζεται στο γεωγρα-

φικό διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας με 6.498 

περιπτώσεις ασθενών (ποσοστό 74,1% επί του συνόλου 

των ασθενών), ένα γεγονός το οποίο οφείλεται στο ότι σε 

αυτό το διαμέρισμα ανήκει ο νομός Αττικής και Βοιωτί-

ας. Η μεγάλη αυτή συγκέντρωση λοιπόν χαρακτηρίζεται 

ως φυσιολογική, καθώς πέρα από το ότι στο νομό Αττι-

κοβοιωτίας εδρεύει η «Σωτηρία», η Αθήνα και ο Πειραι-

άς ήταν από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές της 

εποχής (ακόμη και αν το φαινόμενο της αστυφιλίας δεν 

είχε πάρει τις διαστάσεις που θα έπαιρνε μετά τον Β’ Πα-

γκόσμιο Πόλεμο), αλλά επίσης είχαν δεχθεί πολύ μεγάλο 

αριθμό προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. 

Ταυτόχρονα η Αθήνα ως πρωτεύουσα του κράτους και 

ο Πειραιάς ως ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελ-

λάδας, είναι λογικό να παρουσίαζαν υψηλή κινητικότητα 

μεμονωμένων ατόμων αλλά και πληθυσμών.

Οικογενειακή κατάσταση

Από τους 8.773 ασθενείς των οποίων εξετάζουμε 

το δημογραφικό προφίλ, οι 3.192 (ποσοστό 36,4% επί 

του συνόλου των ασθενών) δήλωσαν έγγαμοι, οι 5.250 

(59,8%) άγαμοι, 256 (2,9%) βρίσκονταν εν χηρεία, 11 

(0,1%) βρίσκονταν εν διαζεύξει, ενώ για 64 περιπτώσεις 

ασθενών (0,7%) δεν έχουμε καμία αναφορά όσον αφορά 

την οικογενειακή τους κατάσταση. 

Περίπτερα

Κατά την περίοδο την οποία εξετάζουμε είχαν κτι-

στεί τα 9 πρώτα περίπτερα νοσηλείας της «Σωτηρίας», 

τα οποία ήταν το «Σωτηρία» (1905), το «Κυριαζίδειο» 

(1907), το «Αμπέτειο» (1909), το «Μελά» ή «Λαϊκό» 

Πίνακας 1. 
Επαγγέλματα ασθενών συγκεντρωτικά.

Γράφημα 5. 
Οικογενειακή κατάσταση ασθενών.
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(1910), το «Τριανταφυλλάκι» (1912), το «Στρατιωτικό» 

(1913), το «Σπηλιοπούλειο» (1914), το «Φιλελλήνων» 

(1929) και το «Αμερικάνικο» (1930). Η συνολική δύναμη 

των περιπτέρων αυτών (περίπου 350 κλίνες) δεν έφτανε 

για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες του ιδρύματος», 

ενώ σε συνδυασμό με την μακρόχρονη παραμονή των 

ασθενών προς νοσηλεία (όπως ήταν η συνήθης πρακτι-

κή για τη σανατοριακή περίθαλψη στις αρχές του 20ου 

αιώνα και όπως θα δούμε και παρακάτω), γίνεται εύκολα 

κατανοητό το πόσο δύσκολο ήταν να εξασφαλίσει κά-

ποιος μία θέση στη «Σωτηρία». Για το λόγο αυτό, το 1919 

τοποθετήθηκαν 5 ξύλινα «Παραπήγματα» στον περίβο-

λο της «Σωτηρίας», τα οποία εξυπηρέτησαν ένα μεγάλο 

μέρος των αναγκών νοσηλείας. Το 1924 τοποθετήθηκαν 

στο περίβολο της «Σωτηρίας» και τρία «Ντέκερ», ισόγεια 

κτίσματα με τσίγκινη στέγη, τα οποία διέθεταν 50 κλίνες 

το καθένα, ενώ το 1925 το μισοτελειωμένο κτήριο ανα-

ψυχής με την ονομασία «Αναψυκτήριο» κλείνεται πρό-

χειρα με σανίδες προκειμένου να φιλοξενήσει και αυτό 

ασθενείς (διέθετε δύναμη περίπου 130 κλινών). Κατά το 

ίδιο έτος, στον περίβολο της «Σωτηρίας» τοποθετούνται 

20 λυόμενοι οικίσκοι οι οποίοι ονομάζονταν «Γερμανι-

κά» (άγνωστος ο ακριβής αριθμός των κλινών τους), και 

ανεγείρονται και 6 μικρά πλινθόκτιστα περίπτερα με συ-

νολική δύναμη 160 κλινών 6. Οπως μπορούμε να δούμε 

και στο γράφημα 6 λοιπόν (στις πρώτες δύο ράβδους 

από αριστερά), για την περίοδο την οποία εξετάζουμε, 

η πλειοψηφία των ασθενών και συγκεκριμένα 5.974 από 

αυτούς (ποσοστό 68,1% επί του συνόλου των ασθενών), 

νοσηλεύτηκαν στα παραπήγματα ή σε κάποιο από τα 

πρόχειρα, και εντελώς ακατάλληλα, κτίσματα.  

Γράφημα 4. 
Τόπος διαμονής/νοσήσεως ασθενών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα ή ευρύτερες περιοχές.
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Διάγνωση

Οπως βλέπουμε στο γράφημα 7, η συντριπτική πλει-

οψηφία των ασθενών της «Σωτηρίας» και συγκεκριμένα 

το 98,2% αυτών είχε διαγνωσθεί με πνευμονική φυματί-

ωση, ενώ μόλις το 1,8% με κάποια μορφή εξωπνευμονι-

κής φυματίωσης. Σύμφωνα με τα επίσημα (ωστόσο όμως 

όχι και απαραίτητα αξιόπιστα) στοιχεία της ΕΣΥΕ για το 

χρονικό διάστημα 1921-1928, στο σύνολο των θανάτων 

από φυματίωση, το 85% περίπου οφειλόταν σε πνευ-

μονική μορφή της νόσου, ενώ το υπόλοιπο 15% σε εξω-

πνευμονικές εντοπίσεις της νόσου7-15.

Ημέρες νοσηλείας

Οπως ήδη έχουμε αναφέρει στις αρχές του 20ου αι-

ώνα ο μόνος ουσιαστικός τρόπος αντιμετώπισης της φυ-

ματίωσης, ήταν η εισαγωγή σε ένα σανατόριο. Ωστόσο 

επρόκειτο για μία διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα, η 

οποία μπορούσε να κρατήσει αρκετούς μήνες ή ακόμη 

και χρόνια και το κυριότερο, δίχως να υπάρχει κάποια εγ-

γύηση για την αποτελεσματική ίαση της νόσου (καθώς 

η πραγματική θεραπεία της φυματίωσης με τη χρήση 

αντιβιοτικών ανακαλύφθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 

1940).

Για τους εξελθόντες ασθενείς της «Σωτηρίας» για το 

διάστημα 1918-1930, ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας 

για το σύνολο των ετών ανέρχεται στις 485 ημέρες, δηλα-

δή περίπου 16,1 μήνες. Αντίστοιχα για τους αποθανόντες 

Γράφημα 6. 
Περίπτερα νοσηλείας - σύνολο ασθενών.

Γράφημα 7. 
Διαγνώσεις ασθενών.
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ασθενείς ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας ανέρχεται στις 

160 ημέρες, δηλαδή περίπου 2,6 μήνες. 

Εκβαση

Στο γράφημα 9 παρουσιάζεται συνοπτικά οι εκβάσεις 

των ασθενών οι οποίοι εισήλθαν στη «Σωτηρία» για το 

διάστημα 1918-1930. Στους «Ιαθέντες» συγκαταλέγονται 

όσοι ασθενείς εξήλθαν από τη «Σωτηρία» με την ένδει-

ξη Ιαθείς/Ιαθείσα, στους «Εξελθόντες» συγκαταλέγονται 

όσοι και όσες εξήλθαν ανεξαρτήτως της κατάστασής τους 

αλλά και όσοι διεγράφησαν ή αποπέμφθηκαν, ενώ στους 

«Αποβιώσαντες» περιλαμβάνονται οι ασθενείς με την 

ένδειξη Απεβίωσε. Στην τελευταία ράβδο με το όνομα 

«Χωρίς Αναφορά» συμπεριλήφθησαν οι ασθενείς στους 

οποίους η στήλη «Εκβασις» στα μητρώα ασθενών ήταν 

κενή ή σε μερικές περιπτώσεις κατεστραμμένη από την 

πάροδο του χρόνου. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι από τους συνολικά 8.773 ασθε-

νείς τους οποίους εξετάσαμε στην παρούσα εργασία, οι 

739 από αυτούς (ποσοστό 8% επί του συνόλου των ασθε-

νών) χαρακτηρίζονται ως ιαθέντες. Το ποσοστό μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα μικρό για τα σημερινά δεδομένα, ωστόσο 

όπως αναφέραμε και παραπάνω μέχρι και τα μέσα του 

20ου αιώνα δεν υπήρχε πραγματική θεραπεία για τη φυ-

ματίωση. Επίσης σύμφωνα με τις πρακτικές της εποχής 

ο χαρακτηρισμός μιας περίπτωσης ως «ιαθείσας» ήταν 

αμφίβολος, οπότε και το συγκεκριμένο ποσοστό ενδέ-

χεται στην πραγματικότητα να ήταν ακόμη μικρότερο. 

Στους εξελθόντες συναντάμε 1.373 περιπτώσεις ασθε-

νών (ποσοστό 16%), αλλά και εδώ οφείλουμε να είμα-

στε επιφυλακτικοί ως προς το αν η κλινική εικόνα ενός 

ασθενούς θεωρούταν πράγματι βελτιωμένη έτσι ώστε 

και να δικαιολογεί την έξοδό του από το σανατόριο, ενώ 

δεν ήταν σπάνιο κάποιος ασθενής να λαμβάνει και εξι-

τήριο καθαρά για οικονομικούς λόγους (καθώς δηλαδή 

δεν μπορούσε πλέον να καλύψει τα νοσήλιά του). Στους 

θανάτους παρατηρούμε και τη μεγαλύτερη συγκέντρω-

ση με 6.554 περιπτώσεις ασθενών (ποσοστό 75% επί του 

συνόλου των ασθενών). Οσο και αν ακούγεται λυπηρό, 

αυτή ήταν δυστυχώς και η πιο πιθανή κατάληξη για έναν 

φυματικό ασθενή στις αρχές του 20ου αιώνα. Τέλος, για 

ένα μικρό ποσοστό ασθενών και συγκεκριμένα για 107 

περιπτώσεις (ποσοστό 1%), δεν έχουμε κανένα στοιχείο 

για την έκβαση της νοσηλείας τους.

Συμπεράσματα

Από τα στοιχεία τα οποία εξετάσαμε στην εργασία 

αυτή, βλέπουμε ότι η νόσος της φυματίωσης δείχνει μία 

Γράφημα 8. 
Μέσοι όροι ημερών νοσηλείας για τους εξελθόντες και τους αποθανόντες ασθενείς.
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«προτίμηση» κυρίως προς τους άνδρες έναντι των γυναι-

κών (σε ποσοστό 59% έναντι 40,9% αντίστοιχα). Επίσης 

η φυματίωση δείχνει να «προτιμά» τις όψιμες παραγω-

γικές ηλικιακές ομάδες, καθώς το ηλικιακό φάσμα των 

16 έως 35 ετών συγκεντρώνει το ποσοστό του 70,6% των 

ασθενών οι οποίοι εισήχθησαν στη «Σωτηρία» κατά τα 

έτη 1918-1930.

Οσον αφορά τις επαγγελματικές κατηγορίες κυριαρ-

χούν τα χαμηλόμισθα επαγγέλματα, με ιδιαίτερα μεγάλη 

συγκέντρωση στα «οικιακά», τις μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, 

τους εργάτες, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους τεχνίτες 

και τους γεωργούς· πρόκειται δηλαδή κατά κύριο λόγο 

για επαγγέλματα χειρωνακτικά ή και τεχνικής φύσεως. 

Στον τόπο Διαμονής/Νοσήσεως των ασθενών η συ-

ντριπτική πλειοψηφία των ασθενών προέρχεται από 

το γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας και 

Ευβοίας (74,1% επί του συνόλου των ασθενών), καθώς 

αυτό περιλαμβάνει το νομό Αττικής και Βοιωτίας στον 

οποίο εδρεύει η «Σωτηρία» και ένα μικρότερο ποσοστό 

(12,4%) από τη Πελοπόννησο και παρά το γεγονός ότι 

στην Πελοπόννησο κατά περιόδους λειτούργησαν αρκε-

τά σανατόρια· είναι προφανές ότι η «Σωτηρία» διέθετε 

ήδη ανώτερη φήμη από όλα τα υπόλοιπα σανατόρια τα 

οποία λειτουργούσαν εντός της ελληνικής επικρατείας. 

Τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα και περιοχές 

έχουν πολύ μικρή παρουσία στη «Σωτηρία», κάτι όμως 

το οποίο θα αλλάξει δραματικά μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο καθώς στη «Σωτηρία» θα ξεκινήσουν να εισρέ-

ουν ασθενείς σε μεγάλα ποσοστά από όλες τις γωνιές της 

Ελλάδας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί το γεγονός ότι στη 

«Σωτηρία» μεταβαίνουν προς νοσηλεία ασθενείς ακόμη 

και από το εξωτερικό (έστω και σε πολύ μικρά ποσοστά), 

κυρίως βέβαια από χώρες κοντινές προς την Ελλάδα και 

ταυτόχρονα χώρες με έντονο το ελληνικό στοιχείο.

Κατά την περίοδο την οποία εξετάσαμε ο κύριος όγκος 

των ασθενών, και συγκεκριμένα το 68,1% επί του συνό-

λου των ασθενών, νοσηλεύτηκε σε παραπήγματα, ατο-

μικές παράγκες και σκηνές ή σε «βοηθητικά» κτίσματα 

(λυόμενοι οικίσκοι, πλινθόκτιστα κτήρια), δηλαδή κάτω 

από άθλιες και παντελώς ακατάλληλες για σανατοριακή 

περίθαλψη συνθήκες. Ακόμη όμως και εντός των «κανο-

νικών» περιπτέρων οι συνθήκες νοσηλείας δεν ήταν και 

απαραίτητα καλύτερες. 

Γράφημα 9. 
Εκβάσεις ασθενών συνοπτικά.
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Οπως είδαμε στο θέμα της διάγνωσης, η συντριπτική 

πλειοψηφία των ασθενών (και συγκεκριμένα το 98,2% 

αυτών έπασχε από πνευμονική φυματίωση, ενώ μόλις το 

1,8% από κάποια μορφή εξωπνευμονικής φυματίωσης. 

Ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας τόσο για τους εξελθό-

ντες όσο και για τους αποθανόντες ασθενείς παρουσιά-

ζει κατά περιόδους μεγάλες αυξομειώσεις, για λόγους οι 

οποίοι προφανώς οφείλονται κυρίως σε θέματα γραφει-

οκρατικά και οργάνωσης της λειτουργίας του ιδρύματος 

και όχι σε ιατρικούς λόγους.  Από τις 8.773 περιπτώσεις 

ασθενών τις οποίες εξετάσαμε, οι 6.554 από αυτούς (πο-

σοστό 75% επί του συνόλου των ασθενών) τελικά απεβί-

ωσαν. Από τους υπόλοιπους ασθενείς, οι 739 (ποσοστό 

8%) εξήλθαν χαρακτηριζόμενοι ως ιαθέντες, καθώς όμως 

δεν υπήρχε ακόμη πραγματική θεραπεία για τη νόσο της 

φυματίωσης και καθώς κατά τη συνήθεια της εποχής ια-

θείς χαρακτηριζόταν κάποιος που στα πτύελά του δεν 

ανιχνευόταν το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης (σήμε-

ρα πλέον γνωρίζουμε ότι αυτό δεν αποτελεί ένδειξη ότι 

δεν υπάρχει ενεργός φυματίωση), μάλλον θα πρέπει να 

είμαστε επιφυλακτικοί με το ποσοστό αυτό. Τέλος, 1.373 

ασθενείς (ποσοστό 16%) εξήλθαν ή διεγράφησαν από τη 

«Σωτηρία» για διάφορους λόγους, ενώ για τους υπόλοι-

πους  107 ασθενείς (ποσοστό 1%), δεν έχουμε κανένα 

απολύτως στοιχείο για την κλινική τους εξέλιξη.

Τα σανατόρια κατά την περίοδο του μεσοπολέμου, 

παρά τις προσπάθειες της ιατρικής κοινότητας να βοη-

θήσουν και να θεραπεύσουν τους φυματικούς ασθενείς, 

αποτελούσαν τελικά όχι πραγματικά θεραπευτήρια, 

αλλά περισσότερο ένα είδος «ασύλων» τα οποία απομό-

νωναν τους πάσχοντες από φυματίωση από το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον. Η «Σωτηρία» βεβαίως δεν απο-

τελούσε εξαίρεση από αυτόν τον «κανόνα». Ειδικά κατά 

την περίοδο την οποία εξετάσαμε, ο συνωστισμός από 

ασθενείς καθώς και η αδυναμία του κράτους να μπορέ-

σει να στηρίξει ενεργά τη σανατοριακή περίθαλψη και εν 

γένει τον αντιφυματικό αγώνα, είχαν ως αποτέλεσμα να 

επικρατεί εντός του ιδρύματος μία πραγματικά χαώδης 

κατάσταση. Τελικά η «Σωτηρία» θα αποκτούσε ένα πε-

ρισσότερο «ανθρώπινο πρόσωπο» κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1930, όταν πλέον το ελληνικό κράτος θα 

βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση (σε σχέση 

με τις προηγούμενες δεκαετίες) και θα μπορούσε πλέον 

να υποστηρίξει και εμπράκτως τον αντιφυματικό αγώνα. 

Η πορεία αυτή όμως προς την εξυγίανση και την περαιτέ-

ρω ανάπτυξη του ιδρύματος, θα διακοπτόταν προσωρινά 

από την εμπλοκή της Ελλάδας στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

και των γεγονότων των οποίων ακολούθησαν αυτόν.

Summary
Demographic survey of the nursing movement of the pa-

tients of Hospital «Sotiria» (1918-1930)

Alexandros Aidonidis, Maria Mandyla-Kousouni, Costas 

Tsiamis, Dimitrios Anoyatis-Pelé

Postgraduate Program “Historical Demography”, Faculty 

of History, Ionian University, Corfu

Key-words: Greece, Historical Demography, Hospital-San-

atorium “Sotiria”, Interwar, Tuberculosis

Abstract:

Tuberculosis (TB) has been responsible in the past for 

hundreds of thousands of deaths. Even today, according 

to the official data of the World Health Organization, TB 

is the leading cause of death among infectious diseases. 

Until the discovery of the effective TB treatment through 

medication during the 1940s, the only real option for a 

tuberculous patient was the hospitalization in a sanato-

rium. The purpose of this paper is a medical-demographic 

approach of the TB through the patients’ records of the 

sanatorium «Sotiria» of Athens, for the period of years 

1918-1930, as a part of a general research of the extent of 

morbidity and mortality rates of tuberculosis in Greece in 

the first half of the 20th century. Through the data which 

we will study, we will see that tuberculosis during the in-

terwar period showed a «preference» both in young pro-

ductive ages and in professions of manual and technical 

nature. At the same time we will examine the squalid hos-

pitalization conditions which prevailed in «Sotiria» during 

the period that we are considering, and we will also see 

that the majority of the patients of the sanatorium would 

eventually pass away within the institution, usually within 

a short time.
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Περίληψη:  Η ασθένεια της φυματίωσης αποτέλεσε το πρώ-
το μισό του 20ου αιώνα μία από τις πρώτες αιτίες θανάτου 
στη χώρα. Μοναδικός σχεδόν τρόπος αντιμετώπισής της η 
υγιεινοδιαιτητική αγωγή και η απομόνωση των ασθενών 
στα σανατόρια. Στην Ελλάδα το πρώτο σανατόριο ήταν η 
«Σωτηρία», το οποίο λειτούργησε το 1905 και αποτέλεσε 
ίδρυμα αναφοράς στον αγώνα κατά της φυματίωσης. 
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνηθεί η συσχέ-
τιση των δημογραφικών χαρακτηριστικών (όπως ηλικία, 
φύλο, επάγγελμα κ.λ.π.) των νοσηλευθέντων ασθενών με 
την ασθένεια της φυματίωσης. 
Τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλίο-μητρώο των ασθε-
νών του σανατορίου, το οποίο φυλάσσεται στα Γενικά Αρ-
χεία του Κράτους (ΓΑΚ) στην Αθήνα. Το δείγμα της μελέτης 
αποτέλεσαν οι ασθενείς της περιόδου 1931-1940 που νοση-
λεύτηκαν στο ίδρυμα.

Εισαγωγή

Η ιστορία του σανατορίου «Σωτηρία» είναι συνδεδεμένη με 
την ιστορία της φυματίωσης. Γνωρίζοντας την ιστορία του 
φθισιατρείου μαθαίνουμε την ιστορία ενός από τα φονικό-
τερα λοιμώδη νοσήματα, που ταλαιπώρησαν τη χώρα κατά 
τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Η γνώση 
αυτή είναι χρήσιμη προκειμένου να αποφεύγεται η μυθο-
ποίησή τους, που όπως στην περίπτωση της φυματίωσης, 
οδήγησε στο στιγματισμό των ασθενών και στην κοινωνι-
κή απομόνωσή τους. Η γνώση της πορείας της νόσου στο 
χρόνο με τις επιδημικές της εξάρσεις και υφέσεις μπορεί 
να βοηθήσει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση ανάλο-
γων καταστάσεων στο μέλλον, με την υιοθέτηση πολιτικών 
πρόληψης και τη λήψη μέτρων ατομικής και δημόσιας υγι-
εινής1,2.
 Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη δημο-
γραφική προσέγγιση της φυματίωσης μέσα από το μητρώο 
των ασθενών του σανατορίου «Σωτηρία» κατά τα έτη 1931-
1940. Τα στοιχεία για τη συγγραφή της εργασίας προέρχο-
νται από βιβλιογραφικό υλικό και από τη μελέτη και κατα-
γραφή των στοιχείων, που περιέχονται στο βιβλίο κίνησης 
των ασθενών του νοσοκομείου. 

Ιστορικό Σημείωμα 
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Ιστορικό πλαίσιο

Το σανατόριο «Σωτηρία»3  αποτελεί ίδρυμα αναφο-
ράς για τη φυματίωση. Ιδιαίτερα στις αρχές του 20ου αι-
ώνα ήταν το μεγαλύτερο κέντρο φυματικών στη χώρα. 
Κατά την περίοδο αυτή η έξαρση της επιδημίας φυμα-
τίωσης είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται στους 
χώρους του φθισιατρείου χιλιάδες ασθενείς, τους οποί-
ους αδυνατούσε να περιθάλψει σύμφωνα με τους κανό-
νες υγιεινής, που ήταν προϋπόθεση την εποχή εκείνη για 
τη θεραπεία της ασθένειας4. Η τραγική αυτή κατάσταση 
είχε ως αποτέλεσμα το θεραπευτήριο να δυσφημιστεί. 
Ειδικά, κατά τα έτη 1925 - 1930 οι συνθήκες νοσηλείας 
ήταν άθλιες. Πρόχειρα μέσα στέγασης των υπεράριθμων 
ασθενών, ανεπαρκές προσωπικό για τόσο μεγάλο αριθ-
μό νοσηλευομένων και λιγοστά και ανεπαρκή θεραπευτι-
κά μέσα οδηγούσαν στο θάνατο χιλιάδες ασθενείς. 

Καθοριστικό παράγοντα στην έξαρση της ασθένειας 
στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα  αποτέλεσαν 
η αστικοποίηση, η έλευση των προσφύγων5,οι άθλιες 
συνθήκες διαβίωσης των εργατικών τάξεων6, η έλλειψη 
μέτρων δημόσιας υγιεινής και η ανυπαρξία ολοκληρωμέ-
νου συστήματος ασφάλισης7,8,13.

Νοσηλευτική κίνηση κατά τη δεκαετία 
1931-1940

Η νοσηλευτική ικανότητα του σανατορίου, σύμφωνα 
με το άρθρο 13 του ν. 4649/1930 «Περί διοικήσεως του 

εν Αθήναις Θεραπευτηρίου η «Σωτηρία» και αναδιορ-
γανώσεως αυτού», καθοριζόταν σε χίλιες (1.000) κλίνες 
9. Ωστόσο, στην πραγματικότητα οι ασθενείς ήταν πολύ 
περισσότεροι. Η μετανάστευση10, σε συνδυασμό με την 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη και λειτουργία συστήμα-
τος υγείας, περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης και το 
ακατάλληλο οικιακό περιβάλλον των εργατικών κατοικι-
ών11, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της νοσηρότητας 
του πληθυσμού12.

Στο Γράφημα 1 αποτυπώνεται ο μεγάλος αριθμός ει-
σαγωγών ανά έτος που σημειώθηκε στο σανατόριο κατά 
τα έτη 1931-1940. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
αύξηση του αριθμού των εισαγωγών μετά το 1936, οι 
οποίες ξεπερνούν τις δύο χιλιάδες ανά έτος. Η διαφορά 
αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της νοση-
λευτικής ικανότητας του ιδρύματος14, ως αποτέλεσμα 
της ολοκλήρωσης της κατασκευής δύο παλαιότερων 
περιπτέρων, ενώ παράλληλα οικοδομήθηκαν τέσσερα 
νέα κτίρια. Επίσης, σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της 
λειτουργίας του σανατορίου διαδραμάτισε η κατεδάφι-
ση των παραπηγμάτων, που λειτουργούσαν στο χώρο 
του, η ανακαίνιση παλαιών περιπτέρων και η μεταβολή 
του σανατορίου το 1936 σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου15, γεγονός που επέτρεπε στο κοινωνικό σύνολο 
να συμμετάσχει στον τομέα της υγείας. Ως αποτέλεσμα 
όλων των παραπάνω ενεργειών, η νοσηλευτική ικανότη-
τα του νοσοκομείου αυξήθηκε το 1940 σε 1.800 κρεβά-
τια1.

Οι ασθενείς σχεδόν στο σύνολό τους έπασχαν από 
φυματίωση των πνευμόνων  (Γράφημα 2) και μόνο σε ένα 

Γράφημα 1. 
Εισαγωγές Ασθενών ανά έτος, 1931-1940 

Πηγή: Μητρώο Ασθενών σανατορίου «Η Σωτηρία», 1931-1940 (ΓΑΚ Αθηνών), Ιδία Ερευνα.
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πολύ μικρό ποσοστό (0,06%) διαγνώστηκαν εξωπνευμο-
νικές εντοπίσεις της νόσου, καθώς για τις περιπτώσεις 
αυτές οι ασθενείς επέλεγαν να νοσηλευτούν σε εξειδι-
κευμένα νοσοκομεία (ορεινά ή παραθαλάσσια), αφού, 
σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, το κλίμα και η 
τοποθεσία συνέβαλαν στη θεραπεία της ασθένειας. Ετσι, 
οι γιατροί κατεύθυναν τους ασθενείς  για νοσηλεία, ανά-
λογα  με το μέρος του σώματος στο οποίο εντοπιζόταν η 
νόσος, όπως παραδείγματος χάριν το «Παραθαλάσσιον 
Ασκληπιείον των εκ της φυματιώσεως των οστών προ-
σβαλλομένων παίδων» στη Βούλα. 

Δημογραφικά στοιχεία νοσηλευτικής κίνησης 
σανατορίου 1931-1940

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των νοσηλευθέ-
ντων ασθενών στο σανατόριο «Σωτηρία» κατά την περί-
οδο 1931 -1940 αποτυπώνονται στα γραφήματα 3 έως 
8. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά ο μέσος ασθενής του 
νοσοκομείου ήταν  άνδρας ως προς το φύλο (Γράφημα 
3), άγαμος ως προς την οικογενειακή κατάσταση (Γράφη-
μα 4), σε παραγωγική ηλικία, 16-40 ετών (Γράφημα 5), 
που ανήκε, σύμφωνα με την επαγγελματική του δραστη-
ριότητα, στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα (Γράφημα 6). 
Επίσης, σύμφωνα με την καταγωγή του, προερχόταν από 
την Στερεά Ελλάδα και Εύβοια ή την Πελοπόννησο, ενώ 
αξιοσημείωτος είναι και ο αριθμός των ασθενών με κα-
ταγωγή από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και 
την Ανατολική Θράκη (Γράφημα 7). Το γεγονός αυτό επι-
βεβαιώνει ότι σημαντικός αριθμός νοσηλευθέντων ήταν 
πρόσφυγες, οι οποίοι, λόγω των συνθηκών ζωής τους4,9, 

παρουσίαζαν μειωμένη φυσική αντίσταση και ήταν πε-

ρισσότερο ευάλωτοι στην ασθένεια. Τέλος ως προς τον 
τόπο διαμονής η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών 
διαμένει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλά-
δας (Γράφημα 8), γεγονός που μαρτυρά ότι η γεωγρα-
φική εγγύτητα αποτελούσε κριτήριο επιλογής του νοσο-
κομείου για την αντιμετώπιση της ασθένειας, καθώς την 
περίοδο αναφοράς λειτουργούσαν και άλλα αντιφυματι-
κά ιδρύματα στον Ελλαδικό χώρο16.

‘Εκβαση νοσηλευθέντων ασθενών 1931-1940

Καθώς η θεραπευτική αντιμετώπιση της ασθένειας 
την περίοδο αναφοράς στηριζόταν κατά κύριο λόγο στην 
υγιεινοδιαιτική αγωγή18,19,20, είναι απολύτως κατανοητό 
πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος που διαδραμάτιζε ο χώ-
ρος νοσηλείας των ασθενών στην έκβαση της ασθένειας. 

Γράφημα 2. 
Μορφές φυματίωσης νοσηλευθέντων, 1931-1940 

Πηγή: Μητρώο Ασθενών σανατορίου «Η Σωτηρία», 1931-
1940 (ΓΑΚ Αθηνών), Ιδία Ερευνα.

Γράφημα 3. 
Ποσοστό νοσηλευθέντων ασθενών ανά φύλο, κατά 

τα έτη 1931-1940.
Πηγή: Μητρώο Ασθενών σανατορίου «Η Σωτηρία», 1931-

1940 (ΓΑΚ Αθηνών), Ιδία Ερευνα.

Γράφημα 4. 
Οικογενειακή κατάσταση νοσηλευθέντων, 

1931-1940. 
Πηγή: Μητρώο Ασθενών σανατορίου «Η Σωτηρία», 1931-

1940 (ΓΑΚ Αθηνών), Ιδία Ερευνα.
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Γράφημα 5. 
Ηλικιακές ομάδες νοσηλευθέντων ασθενών, 1931-1940.  

Πηγή: Μητρώο Ασθενών σανατορίου «Η Σωτηρία», 1931-1940 (ΓΑΚ Αθηνών), Ιδία Ερευνα.

Γράφημα 6. 
Επαγγέλματα νοσηλευθέντων, 1931-1940. 

Πηγή: Μητρώο Ασθενών σανατορίου «Η Σωτηρία», 1931-1940 (ΓΑΚ Αθηνών), Ιδία Ερευνα.
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Γράφημα 7. 
Καταγωγή νοσηλευθέντων, 1931-1940. 

Πηγή: Μητρώο Ασθενών σανατορίου «Η Σωτηρία», 1931-1940 (ΓΑΚ Αθηνών), Ιδία Ερευνα.

Γράφημα 8. 
Τόπος Διαμονής νοσηλευθέντων, 1931-1940. 

Πηγή: Μητρώο Ασθενών σανατορίου «Η Σωτηρία», 1931-1940 (ΓΑΚ Αθηνών), Ιδία Ερευνα.
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Οπως αποτυπώνεται στο γράφημα 9, μεγάλος αριθμός 
ασθενών στεγάστηκε σε παραπήγματα, σε χώρους δηλα-
δή ακατάλληλους για νοσηλεία (Γράφημα 9).

Τα αποτελέσματα των κακών συνθηκών νοσηλείας 
και της απουσίας ουσιαστικών θεραπευτικών μέσων στο 
σανατόριο την περίοδο μελέτης, αποτυπώνονται στο 
γράφημα 10. Σε σύνολο 17.878 ασθενών, 9.226 (52%) 
ασθενείς  απεβίωσαν.

Ωστόσο, ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το ποσοστό των 

ασθενών που εξέρχονται. Οπως διαπιστώνεται από το 
γράφημα 11 (μόνο το 19%) των εξελθόντων χαρακτηρί-
ζεται ως κλινικώς ιαθέντες, ενώ το 72% των εξελθόντων 
εξέρχονται για λόγους διάφορους προς τη θεραπεία. Συ-
γκεκριμένα πρόκειται για ασθενείς που εξέρχονται εθε-
λουσίως, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και αυθημερόν, 
ενδεχομένως απογοητευμένοι από τις συνθήκες νοση-
λείας, ή ακόμη και ασθενείς που εκδιώκονται για πολιτι-
κούς λόγους ως κομμουνιστές.

Γράφημα 9. 
Περίπτερα νοσηλείας ασθενών, 1931-1940. 

Πηγή: Μητρώο Ασθενών σανατορίου «Η Σωτηρία», 1931-1940 (ΓΑΚ Αθηνών), Ιδία Ερευνα.

Γράφημα 10. 
Εκβαση νοσηλευθέντων ασθενών, 1931-1940. 

Πηγή: Μητρώο Ασθενών σανατορίου «Η Σωτηρία», 1931-
1940 (ΓΑΚ Αθηνών), Ιδία Ερευνα.

Γράφημα 11. 
Εκβαση εξελθόντων ασθενών, 1931-1940. 

Πηγή: Μητρώο Ασθενών σανατορίου «Η Σωτηρία», 1931-
1940 (ΓΑΚ Αθηνών), Ιδία Ερευνα.
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Θνητότητα ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, 
1931-1940

Η αρνητική έκβαση της ασθένειας για τους νοσηλευ-
θέντες στο σανατόριο «Σωτηρία» αποτυπώνεται και στα 
γραφήματα 12 και 13 που ακολουθούν. Οπως είναι ανα-
μενόμενο οι αποβιώσαντες είναι περισσότεροι άνδρες 
παραγωγικής ηλικίας.

Μέσος όρος ημερών νοσηλείας

Οπως προκύπτει από τα γραφήματα 14 και 15, οι γυ-
ναίκες συνολικά νοσηλεύονται περισσότερο χρόνο από 
τους άνδρες. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι παρά τις δι-
ακυμάνσεις ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας μειώνεται 

από το έτος 1932 για να αυξηθεί και πάλι το 1940. Η μεί-
ωση αυτή οφείλεται και στο άρθρο 2 του Αναγκαστικού 
Νόμου 312 του 1936, σύμφωνα με τον οποίο ο μέγιστος 
χρόνος νοσηλείας δεν ήταν δυνατό να υπερβεί τους δώ-
δεκα μήνες.

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας τη νοσηλευτική κίνηση των ασθενών 
της περιόδου 1931-1940, η πλειοψηφία των νοσηλευθέ-
ντων στο σανατόριο «Σωτηρία» ανήκει στις παραγωγικές 
ηλικίες. Η μελέτη εντόπισε συνολικά 17.878 εισαγωγές 
ασθενών, με το 65% να αφορά άνδρες και το υπόλοιπο 
35%  γυναίκες. Από τις καταγραφές φαίνεται ότι από το 
σύνολο των εισαγωγών, μόνο 10 ασθενείς πάσχουν από  

Γράφημα 14. 
Μέσος όρος ημερών νοσηλείας εξελθόντων ασθε-

νών ανά φύλο. . 
Πηγή: Μητρώο Ασθενών σανατορίου «Η Σωτηρία», 1931-

1940 (ΓΑΚ Αθηνών), Ιδία Ερευνα.

Γράφημα 12. 
Θνητότητα ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, 

1931-1935. 
Πηγή: Μητρώο Ασθενών σανατορίου «Η Σωτηρία», 1931-

1940 (ΓΑΚ Αθηνών), Ιδία Ερευνα.

Γράφημα 15. 
Μέσος όρος Ημερών νοσηλείας θανόντων ασθενών 

ανά φύλο. 
Πηγή: Μητρώο Ασθενών σανατορίου «Η Σωτηρία», 1931-

1940 (ΓΑΚ Αθηνών), Ιδία Ερευνα.

Γράφημα 13. 
Θνητότητα ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, 

1936-1940. 
Πηγή: Μητρώο Ασθενών σανατορίου «Η Σωτηρία», 1931-

1940 (ΓΑΚ Αθηνών), Ιδία Ερευνα.
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εξωπνευμονική  φυματίωση. Η θνητότητα από φυματίω-
ση την δεκαετία 1931-1940 είναι υψηλή, όπως αποδει-
κνύει η έκβαση της νοσηλείας των ασθενών του φθισι-
ατρείου «Σωτηρία», σύμφωνα με την οποία το  52% των 
νοσηλευθέντων στο νοσοκομείο πεθαίνει. Η γεωγραφική 
εγγύτητα αποτελεί κριτήριο επιλογής του νοσοκομείου 
για νοσηλεία, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό νοσηλευ-
θέντων (70,17%) δήλωσε ότι διαμένει στο γεωγραφικό 
διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας. Κατά την πε-
ρίοδο 1931-1935 ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών (46%) 
νοσηλεύτηκε σε παραπήγματα. Αντίθετα κατά την περίο-
δο 1936-1940 μόνο 7,8% των νοσηλευθέντων στεγάστη-
κε σε παραπήγματα. Λίγο πριν εισέλθει η Ελλάδα στην 
περιπέτεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η φυματίωση 
αποτελούσε μία μεγάλη μάστιγα και απειλή για τη δη-
μόσια υγεία. Η έλευση του πολέμου, της Κατοχής και του 
Εμφυλίου, γεγονότα που θα αποδιοργανώσουν τη δομή 
των υγειονομικών υπηρεσιών, θα σηματοδοτήσουν την 
περίοδο της αύξησης του επιπολασμού της νόσου στην 
Ελλάδα έως τη στιγμή της εισαγωγής της κατάλληλης 
αντιμικροβιακής θεραπείας και την περιστολή της φυμα-
τίωσης. 

Summary

Demographic study of the Patient Flow in the hospital 
“Sotiria”(1930-1940)
M. Kouri, M.Mandyla-Kousouni, Κ.Tsiamis, D. Anoyatis-
Pelé
Postgraduate Program “Historical Demography”, Faculty 
of History, Ionian University, Corfu

The disease of tuberculosis had been one of the first 
causes of death in the country at the first half of the 20th 
century.  Almost the only way of confrontation the dis-
ease had been the healthy diet and the seclusion of the 
patients in the sanatoriums. 

In Greece the first sanitarium had been “Sotiria”, 
which started its operation in 1905 and had been ever 
since institution of reference in the struggle against tu-
berculosis.

The aim of this paper is to examine the correlation of 
patients’ demographic features (such as age, sex, occupa-
tion e.t.c.) with the disease of tuberculosis. 

The data comes from the patient’s medical records, 
which are kept at the General State Archives in Athens. 
The sample for the study was the patients of the period 
1931-1940, who had been treated in the hospital. 

The results of this study reveal the negative outcome 
of the disease and show the demographic profile of the 
patient in one of the greatest and most important health 
institutions of the country. 

Key words: Greece, Historical Demography, Hospital-San-
atorium “Sotiria”, Interwar, Tuberculosis
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Χρόνια Κνίδωση και Θυρεοειδική αυτοα-
νοσία. Τι νεότερο?

Σταμάτιος Βαρθολομαίος 1

Μαρία Κούρκουλου 2     

1  Αλλεργιολόγος 
2  Ενδοκρινολόγος
 

Λέξεις κλειδιά : 
Χρόνια Κνίδωση, Αυτοάνοση Θυρεοειδίτιδα

 
Περίληψη:Η Χρόνια Κνίδωση είναι ένα σχετικά συχνό νόση-
μα, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοπεριοριζόμενο. Η 
επίμονη Χρόνια Κνίδωση χρήζει κλινικής και εργαστηριακής 
διερεύνησης για υποκείμενο αυτοάνοσο νόσημα. Το συχνό-
τερο υποκείμενο αυτοάνοσο νόσημα στην επίμονη Χρόνια 
Κνίδωση είναι οι αυτοάνοσες θυρεοειδοπάθειες.

Εισαγωγή

Η Κνίδωση είναι μια συχνή δερματοπάθεια η οποία χαρα-
κτηρίζεται από πομφούς, κνησμό και ερύθημα που διαρ-
κούν συνήθως λίγες ώρες. Η οξεία μορφή της αφορά το 20% 
του πληθυσμού στη διάρκεια της ζωής του1 και η χρόνια 
μορφή της το 1% του πληθυσμού3. 

Ταξινόμηση

Η Κνίδωση μπορεί να ταξινομηθεί ως προς τη χρονική δι-
άρκεια των συμπτωμάτων της  και ως προς την υποκείμενη 
αιτιολογία της. 
Ανάλογα με τη χρονική διάρκεια των συμπτωμάτων της χα-
ρακτηρίζεται ως Οξεία Κνίδωση, αν η παρουσία των πομ-
φών διαρκεί λιγότερο από έξι εβδομάδες, ή Χρόνια Κνίδω-
ση, αν η παρουσία των πομφών είναι καθημερινή ή σχεδόν 
καθημερινή και  διαρκεί πάνω από έξι εβδομάδες. 
Η Χρόνια κνίδωση μπορεί να ταξινομηθεί περαιτέρω, χρη-
σιμοποιώντας πρόσθετα κριτήρια, ως Φυσική Κνίδωση, της 
οποίας τα αίτια είναι σαφή φυσικά ερεθίσματα, όπως το 
κρύο, η πίεση, η τριβή, η έκθεση στον ήλιο και αφορά πε-
ρίπου το 20% των πασχόντων  από Χρόνια κνίδωση και ως 
Χρόνια Ιδιοπαθής Κνίδωση2.
Η Χρόνια Ιδιοπαθής  Κνίδωση ταξινομείται περαιτέρω, ως 
προς την υποκείμενη αιτιολογία της, σε Χρόνια Αυθόρμητη 
Κνίδωση, χωρίς υποκείμενη αιτιολογία και σε Χρόνια Αυ-
τοάνοση Κνίδωση, με αιτιολογία υποκείμενο αυτοάνοσο 
νόσημα3,4.

Ανασκόπηση
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Πρόγνωση

Η Χρόνια Κνίδωση είναι, στις περισσότερες των πε-
ριπτώσεων, ένα νόσημα με μέση διάρκεια 2 έως 5 έτη 
συνήθως αυτοπεριοριζόμενο. Αυτόματη ύφεση παρα-
τηρείται σε 1 έτος από την εμφάνιση της στο 30% -50% 
των ασθενών, στους οποίους δεν ανευρίσκεται εκλυτικό 
αίτιο. Παράγοντες που προδιαθέτουν για μεγαλύτερη δι-
άρκεια και επιμονή της νόσου είναι η παρουσία αγγειο-
οιδήματος, η θετική δοκιμασία αυτόλογου ορού, καθώς 
και οι αυτοάνοσες θυρεοειδίτιδες3,5.

Χρόνια κνίδωση και αυτοάνοσα νοσήματα

Αυξημένη συχνότητα αυτοάνοσων νοσημάτων έχει 
παρατηρηθεί στο 30% έως 40% των ασθενών με Χρόνια 
Κνίδωση7,13,14. Η αυξημένη αυτή συχνότητα επιβεβαιώ-
θηκε πρόσφατα σε μελέτη του 2012 από το Ισραήλ, των 
Confino-Cohen et al. Η μελέτη αφορούσε 13.00 ασθε-
νείς με Χρόνια Κνίδωση στους οποίους παρατηρήθηκε, 
σε σχέση με ομάδα ελέγχου 10.00 ασθενών, αυξημένος 
επιπολασμός νοσημάτων, όπως Αυτοάνοσες Θυρεοει-
δοπάθειες, με συχνότερη τη Θυρεοειδίτιδα Hashimoto, 
Κοιλιοκάκη, Σύνδρομο Sjogren, Συστηματικός Ερυθημα-
τώδης Λύκος, Ρευματοειδής Αρθρίτιδα και Σακχαρώδης 
Διαβήτης Τύπου 16.

Χρόνια κνίδωση και διαταραχές 
του θυρεοειδούς 

Η συσχέτιση της Αυτοάνοσης Θυρεοειδίτιδας σε 
ασθενείς με Χρόνια Κνίδωση παρατηρήθηκε από τους 
Leznoff et al ήδη από τη δεκαετία του 1980, όπου 12 από 
τους 182 ασθενείς της μελέτης εμφάνισαν θετικά αντι-
μικροσωμιακά (έναντι υπεροξειδάσης) αντισώματα, οι 
συγγραφείς τότε υπέθεσαν την ύπαρξη ενός νέου συν-
δρόμου, του συνδρόμου Αυτοάνοσης Θυρεοειδίτιδας και 
Χρόνιας Κνίδωσης7. 

Η παρουσία αντιθυρεοσφαιρινικών αντισωμάτων 
(anti TG) και αντιμικροσωμιακών  αντισωμάτων (anti 
TPO), ακόμη και σε ευθυρεοειδικούς ασθενείς, συσχε-
τίζεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης επίμονης 
Χρόνιας Κνίδωσης, η οποία ανταποκρίνεται λιγότερο στη 
θεραπεία με αντιισταμινικά, όπως δείχνουν παλιότερες 
αλλά και νεότερες μελέτες3,7,8,9.

Η συχνότερα εμφανιζόμενη Αυτοάνοση θυρεοειδο-
πάθεια σε ασθενείς με Χρόνια Κνίδωση είναι η θυρεο-
ειδίτιδα Hashimoto, υπάρχουν όμως και αναφορές περι-
στατικών με νόσο του Graves6,10,11.

Υπάρχει επίσης αυξημένη συχνότητα εμφάνισης υπο-
θυρεοειδισμού (9,8%) και υπερθυρεοειδισμού (2,6%) 
στους ασθενείς με Χρόνια Κνίδωση, η οποία είναι του-
λάχιστον διπλάσια από αυτήν του γενικού πληθυσμού, 
όπως παρατηρήθηκε στη μελέτη των Confino-Cohen et al 
από το Ισραήλ 20126.

Παθοφυσιολογικός μηχανισμός

‘Οπως αποδείχθηκε από τις μελέτες των Kaplan, 
Greaves και συνεργατών12,13,14  ένα μεγάλο ποσοστό 
ασθενών με Χρόνια Κνίδωση, που κυμαίνεται από 30% 
έως 60%, έχουν λειτουργικά αυτοαντισώματα τύπου IgG 
έναντι της IgE ή έναντι του υποδοχέα υψηλής συγγένει-
ας της IgE (FcεRIa). Ως γνωστόν ο υποδοχέας υψηλής 
συγγένειας της IgE (FcεRIa) εκφράζεται στην κυτταρική 
μεμβράνη των μαστοκυττάρων του δέρματος  και των 
βασεοφίλων και η ενεργοποίηση του προκαλεί την απο-
κοκκίωσή τους.

Στη μελέτη του ο Kaplan το 2009 κατέδειξε ότι 30%-
40% των ασθενών έχουν αυτοαντισώματα έναντι του 
υποδοχέα υψηλής συγγένειας της IgE (FcεRIa) και 10% 
έναντι της IgE14. 

Τα  αυτοαντισώματα αντί-FcεRIa, συνδεόμενα απευ-
θείας με τους υποδοχείς υψηλής συγγένειας της IgE 
(FcεRIa) ή τα μόρια της IgE, που είναι συνδεδεμένα στους 
υποδοχείς, “γεφυρώνουν” δύο γειτονικά μόρια υποδοχέ-
ων και προκαλούν την ενεργοποίηση του μαστοκυττάρου 
και του βασεόφιλου. Η ενεργοποίηση του υποδοχέα οδη-
γεί στην αποκοκκίωση και την απελευθέρωση της ισταμί-
νης, κυτταροκινών, χημειοκινών και των λοιπών μεσολα-
βητών της κνίδωσης. Μεσολαβητές που με τη σειρά τους 
επάγουν την κλινική εικόνα της κνίδωσης, δηλαδή την 
εμφάνιση των πομφών, του ερυθήματος, του κνησμού 
και του αγγειοοιδήματος. 

Tο υψηλό ποσοστό των IgG αντί-FcεRIa αντισωμάτων 
και των θυρεοειδικών αντιμικροσωμιακών  αντισωμάτων 
(anti TPO) που ανιχνεύονται σε ασθενείς με Χρόνια Κνί-
δωση, δεν μπορεί να εξηγηθεί από την παρουσία ενός 
κοινού επιτόπου του υποδοχέα ο οποίος αναγνωρίζεται 
και από τα δύο αυτά είδη αυτοαντισωμάτων, είναι πιθα-
νότερο όμως να οφείλεται σε μια γενετική προδιάθεση 
για ανάπτυξη αυτοάνοσης νόσου, την οποία μοιράζονται 
οι ασθενείς με αυτές τις δύο νόσους (Χρόνια Κνίδωση και 
Αυτοάνοση Θυρεοειδίτιδα). 

Υπέρ της ερμηνείας αυτής είναι οι μελέτες των 
O’Donnell at al και Calamita et al15,16 που καταδεικνύουν 
ότι οι ασθενείς με χρόνια κνίδωση εμφανίζουν αυξημένη 
συχνότητα έκφρασης HLA-DR και HLA-DQ αλληλίων που 
χαρακτηριστικά σχετίζονται  με αυτοάνοσα νοσήματα.
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Συμπέρασμα 

Τα τελευταία χρόνια, αν και απορρίφθηκε το προτει-
νόμενο από τον Leznoff σύνδρομο Αυτοάνοσης Θυρεο-
ειδίτιδας και Χρόνιας Κνίδωσης, όλο και περισσότερες 
μελέτες συσχετίζουν τη Θυρεοειδική Αυτοανοσία με την 
Χρόνια Κνίδωση. Πρόκειται για τη Χρόνια Αυτοάνοση 
Κνίδωση με κλινική εικόνα ιδιαίτερα επίμονη ως προς τα 
συμπτώματα, βασανιστική για τον ασθενή και δύσκολα 
ανταποκρινόμενη στην αντιισταμινική αγωγή στην συνή-
θη δοσολογία. Παρότι χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερες 
και καλύτερες μελέτες, καθώς και καλύτερη κατανόηση 
των παθοφυσιολογικών μηχανισμών, θα πρέπει οπωσ-
δήποτε να ελέγχεται η πιθανότητα ύπαρξης υποκείμενης 
Αυτοάνοσης Θυρεοειδίτιδας στους ασθενείς με Χρόνια 
Κνίδωση, ώστε να γίνει τυχόν πρώϊμη διάγνωση και να 
λάβουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, όπως προ-
τείνεται και από τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες 
για την κνίδωση17. 

Summary

Chronic Urticaria and Thyroid Autoimmunity. 
What new?
Stamatios Vartholomaios Allergist 
Maria Kourkoulou Endocrinologist

Chronic Urticaria is a relatively common disease in 
most cases self-limiting. Persistent Chronic Urticaria re-
quires clinical and laboratory investigation for underly-
ing autoimmune disease. The most frequent underlying 
autoimmune disease in Chronic Autoimmune Urticaria is 
Autoimmune Thyroiditis. 

Key words: Chronic Urticaria, Autoimmune Thyroiditis
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Περίληψη

Σκοπός: Κύριος σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή των 
επιπλοκών μετά από μείζονες θωρακοχειρουργικές επεμβά-
σεις για καρκίνο του πνεύμονα και η αναζήτηση παραγόντων 
κινδύνου που συσχετίζονται με την εμφάνιση επιπλοκών. 
Μελετήθηκαν τόσο παράγοντες κινδύνου που αφορούν 
κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά των ασθενών όσο και 
παράγοντες που έχουν σχέση με τον τύπο της νεοπλασίας 
και το είδους του χειρουργείου στο οποίο υποβλήθηκαν.

Μέθοδος: Κατά την περίοδο 1/1/2011 – 30/6/2012  89  
ασθενείς   ηλικίας  37 - 82 ετών  υποβλήθηκαν  σε  μείζο-
να  πνευμονική  εκτομή  στο Θωρακοχειρουργικό τμήμα του 
Σισμανογλείου Γενικού Νοσοκομείου Αττικής  για αντιμετώ-
πιση καρκίνου πνεύμονα. Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής 
καταγραφή όλων των επιπλοκών καθώς και  συστηματική 
βιβλιογραφική έρευνα σχετικών αναφορών για επιπλοκές 
μετά από χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο πνεύμονα. 
Εγινε διαδικτυακή αναζήτηση στα αρχεία της εθνικής ιατρι-
κής βιβλιοθήκης των ΗΠΑ  μέσω της διαδικτυακής  πύλης  
Pub med .  Για τη διερεύνηση  της συσχέτισης της εμφάνι-
σης ή μη επιπλοκών πραγματοποιήθηκε μονοπαραγοντική 
ανάλυση με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών δοκιμασιών 
ανάλογα με τον τύπο των μεταβλητών. Στη συνέχεια προ-
σαρμόστηκαν με ανάδρομη διαδικασία μοντέλα λογιστικής 
παλινδρόμησης . 

Αποτελέσματα: 64% των ασθενών εμφάνισε κάποιου εί-
δους επιπλοκή. 79% των επιπλοκών αυτών δεν ήταν δυνητι-
κά επικίνδυνες για τη ζωή.  12.4%  εμφάνισαν κάποια επικίν-
δυνη για τη ζωή επιπλοκή και 4.5%  πέθαναν.   Ως δυνητικά 
επικίνδυνες θεωρήθηκαν οι εξής επιπλοκές: διεγχειρητική 
και μετεγχειρητική αιμορραγία, οξύ έμφραγμα του μυοκαρ-
δίου ,πνευμονική εμβολή,  βρογχοϋπεζωκοτικό συρίγγιο, 
οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, μετεγχειρητική πνευμο-
νία και η ανάγκη επανεπέμβασης. Ως μη επικίνδυνες για τη 
ζωή θεωρήθηκαν οι εξής επιπλοκές: μετεγχειρητική κολπική 
μαρμαρυγή, διαφυγή αέρα, υπολειπόμενο κενό, διαπύηση 
τραύματος, ατελεκτασία, πυρετός, φλεβοκομβική ταχυκαρ-
δία, ουρολοίμωξη, τραυματισμός φρενικού και λαρυγγικού 
νεύρου, θρομβοφλεβίτιδα.

Εισήγηση
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Συμπεράσματα:  Με την μονοπαραγοντική ανάλυση 
βρέθηκε ότι η προεγχειρητική τιμή αιμοσφαιρίνης  και η 
χορήγηση  συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων  και 
κατεψυγμένου πλάσματος σχετίζεται με την εμφάνιση 
επιπλοκών γενικότερα. Η σχέση κυρίως της χορήγησης 
ερυθρών επιβεβαιώθηκε και κατά την πολυπαραγοντι-
κή ανάλυση  με  την οποία βέβαια λαμβάνουμε υπόψη 
και τους άλλους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να 
επηρεάζουν τη σχέση. 75% των ασθενών με  χρόνια απο-
φρακτική πνευμονοπάθεια εμφάνισαν κάποια επιπλο-
κή παρόλο που γενικά οι επιπλοκές αυτές εντάσσονταν 
στις μη επικίνδυνες για τη ζωή. Ο σακχαρώδης διαβήτης   
σχετίζονταν με  επικίνδυνες για τη ζωή επιπλοκές στην 
μονοπαραγοντική ανάλυση . Η παράταση νοσηλείας πα-
ρατηρήθηκε  κατά κύριο λόγο για εμμένουσα διαφυγή 
αέρα, ατελεκτασία, πυρετό και, ειδικά στην περίπτωση 
νοσηλείας άνω των 14 ημερών  ήταν συχνό φαινόμενο 
μετά από δεξιές θωρακοτομές. Πόνος και είδος αναλγη-
σίας δεν είχαν σχέση με την εμφάνιση επιπλοκών ή με 
την  παράταση νοσηλείας .  Από το μοντέλο μας η σχέση 
με τη χορήγηση ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι ξεκάθαρη 
ενώ οριακά στατιστικά σημαντική είναι η παρουσία χρό-
νιας αποφρακτικής  πνευμονοπάθειας  και η πλευρά της 
θωρακοτομής ( δεξιά ).

Εισαγωγή

Κύριος σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή των 
επιπλοκών μετά από μείζονες θωρακοχειρουργικές 
επεμβάσεις για καρκίνο του πνεύμονα και η αναζήτηση 
παραγόντων κινδύνου που συσχετίζονται με την εμφά-
νιση επιπλοκών.

Μελετήθηκαν τόσο παράγοντες κινδύνου που αφο-
ρούν κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά των ασθενών 
όσο και παράγοντες που έχουν σχέση με τον τύπο της 
νεοπλασίας και το είδους του χειρουργείου στο οποίο 
υποβλήθηκαν.

Επιμέρους στόχοι της μελέτης ήταν η αναζήτηση των 
αιτίων και των παραγόντων κινδύνου που οδηγούν σε 
παράταση της νοσηλείας των χειρουργημένων  και συ-
νεπώς σε σημαντική αύξηση του κόστους νοσηλείας τους 
καθώς και περιγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών 
που παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές όπως σύνδρομο 
οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS), βρογχοϋπεζω-
κοτικό συρίγγιο ή απεβίωσαν.

Σε ότι αφορά τις επιπλοκές μπορούμε να τις διακρί-
νουμε σε διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές1-10. Οι τελευ-
ταίες διακρίνονται σε πρώιμες και όψιμες (Πίνακας 1).

Υλικό και μέθοδος 

Κατά την περίοδο 1/1/2011 – 30/6/2012  89  ασθενείς  

(19 γυναίκες )  ηλικίας  37 - 82 ετών  υποβλήθηκαν  σε  
μείζονα  πνευμονική εκτομή ( λοβεκτομή, διλοβεκτομή 
ή πνευμονεκτομή ) στο Θωρακοχειρουργικό τμήμα του 
Σισμανογλείου Γενικού Νοσοκομείου Αττικής  για αντιμε-
τώπιση καρκίνου πνεύμονα. Πραγματοποιήθηκε λεπτο-
μερής καταγραφή όλων των επιπλοκών. 

72 ασθενείς (80.9%) διέθεταν προεγχειρητική διά-
γνωση. 5 ασθενείς είχαν υποβληθεί σε προεγχειρητική 
χημειοθεραπεία για υποσταδιοποίηση. Ολοι οι  ασθενείς  
είχαν υποβληθεί  σε  ενδελεχή προεγχειρητική  σταδιο-
ποίηση 11-14.

Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική 
έρευνα σχετικών αναφορών για επιπλοκές μετά από χει-
ρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο πνεύμονα . 

΄Εγινε διαδικτυακή αναζήτηση στα αρχεία της εθνι-
κής ιατρικής βιβλιοθήκης των ΗΠΑ  μέσω της διαδικτυ-

Πίνακας 1. 
Επιπλοκές μετά από μείζονες θωρακοχειρουργικές 

επεμβάσεις για καρκίνο πνεύμονα . Βιβλιογραφική 
ανασκόπηση.
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ακής  πύλης Pub med . Μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και  
Φεβρουαρίου 2013 διεξήχθησαν διάφορες αναζητήσεις 
για σχετικά άρθρα. Οι ακόλουθες λέξεις-κλειδιά  χρησι-
μοποιήθηκαν για  να  εντοπιστούν  σχετικές σειρές, κα-
τευθυντήριες οδηγίες και ανασκοπήσεις: θωρακοτομή, 
λοβεκτομή , πνευμονεκτομή, επιπλοκές , NSCLC.

Για την καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων 
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Microsoft Excel 2010 . 
Πέρα από τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών κατα-
γράφηκαν: στάδιο κατά Karnofsky ,προεγχειρητικές και 
μετεγχειρητικές τιμές αιματοκρίτη και αιμοσφαιρίνης, 
προεγχειρητικές τιμές  εξέτασης αερίων αίματος  ( pH, 
PO2,  PCO2, Sat O2 ),  προεγχειρητικές και προβλεπόμε-
νες τιμές  FEV1 και  FVC, είδος επέμβασης, ιστολογικός 
τύπος όγκου, στάδιο νόσου, μεταγγίσεις συμπυκνωμέ-
νων ερυθρών αιμοσφαιρίων και φρέσκου κατεψυγμένου  
πλάσματος, τιμές ζωτικών σημείων περιεγχειρητικά ( 
θερμοκρασία, αρτηριακή πίεση, σφύξεις, κορεσμός οξυ-
γόνου), ημέρες νοσηλείας , ημέρες παραμονής στη  ΜΕΘ, 
συνυπάρχουσες παθήσεις (με ιδιαίτερη προσοχή στην 
παρουσία στεφανιαίας νόσου, αρτηριακής υπέρτασης , 
κολπικής μαρμαρυγής, περιφερικής αγγειοπάθειας , χρό-
νιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας , χρόνιας νεφρικής 
ανεπάρκειας ,σακχαρώδη διαβήτη και ιστορικού άλλου  
είδους νεοπλασίας), προηγηθείσα χημειοθεραπεία ή 
ακτινοθεραπεία , επιπλοκές, μετεγχειρητικός πόνος βάση 
αξιολόγησης με χρήση  οπτικής αναλογικής κλίμακας . Σε 
ότι αφορά τη στατιστική ανάλυση . Οι συνεχείς μεταβλη-
τές παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπική απόκλιση (SD) 

και οι κατηγορικές μεταβλητές ως συχνότητα (%).
Για τη διερεύνηση  της συσχέτισης  της εμφάνισης ή 

μη επιπλοκών με τις υπόλοιπες μεταβλητές (παράγοντες 
κινδύνου) πραγματοποιήθηκε αρχικώς μονοπαραγοντική 
ανάλυση με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών δοκιμα-
σιών   (t test, χ2) ανάλογα με τον τύπο των μεταβλητών 
(συνεχείς ή κατηγορικές).

Στη συνέχεια προσαρμόστηκαν με ανάδρομη διαδι-
κασία (backwards) μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης 
για τον έλεγχο της σχέσης  μεταξύ εμφάνισης επιπλοκών 
και παράτασης νοσηλείας με πιθανά αίτια και παράγο-
ντες κινδύνου.

Για όλους τους στατιστικούς ελέγχους χρησιμοποιή-
θηκε επίπεδο    γωγή. 5.6% είχαν λάβει προεγχειρητικά 
χημειοθεραπεία στα πλαίσια υποσταδιοποίησης.28.1% 
μεταγγίστηκαν περιεγχειρητικά με συμπυκνωμένα ερυ-
θρά αιμοσφαίρια.  Συνολικά 5.6% έλαβαν πάνω από 4 
μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων περι-
εγχειρητικά. Κάποιου είδους επιπλοκή εμφάνισε το 64% 
των ασθενών( Πίνακας 2) . 79% των επιπλοκών αυτών δεν 
ήταν δυνητικά επικίνδυνες για τη ζωή.  Από τα 89 άτο-
μα 11 (12.4%) εμφάνισαν κάποια επικίνδυνη για τη ζωή 
επιπλοκή και 4 άτομα από τα 89 (4.5% επί του συνόλου) 
πέθαναν.   Ως δυνητικά επικίνδυνες θεωρήθηκαν οι εξής 
επιπλοκές: διεγχειρητική αιμορραγία, μετεγχειρητική αι-
μορραγία, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ,πνευμονική 
εμβολή, βρογχοϋπεζωκοτικό συρίγγιο, ARDS, μετεγχειρη-
τική πνευμονία και η ανάγκη επανεπέμβασης. 

Πίνακας 2. 
Επιπλοκές μετά από μείζονες θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο πνεύμονα  στο Σισμανόγλειο Γ.Ν.  

κατά την  χρονική περίοδο 1/1/2011-30/6/2012.
* Σε παρένθεση αναγράφονται τα ποσοστά επιπλοκών που παρουσιάζονται στην διεθνή βιβλιογραφία  για τα οποία υπάρ-

χουν επαρκή δεδομένα.
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Ως μη επικίνδυνες για τη ζωή θεωρήθηκαν οι εξής 
επιπλοκές: μετεγχειρητική κολπική μαρμαρυγή, διαφυγή 
αέρα, υπολειπόμενο κενό, διαπύηση τραύματος, ατελε-
κτασία, πυρετός, φλεβοκομβική ταχυκαρδία, ουρολοί-
μωξη, τραυματισμός φρενικού και λαρυγγικού νεύρου, 
θρομβοφλεβίτιδα 15-25.

Κατά την μονοπαραγοντική ανάλυση παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική σχέση της εμφάνισης οποιασδή-
ποτε επιπλοκής, με τις τιμές του προεγχειρητικού και 
μετεγχειρητικού αιματοκρίτη, τη συγκέντρωση της αι-
μοσφαιρίνης προ και μετά το χειρουργείο, τον αριθμό 
μονάδων ερυθρών που χορηγήθηκαν και τον αριθμό των 
χορηγούμενων μονάδων φρέσκου καταψυγμένου πλά-
σματος15,16. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση της εμφάνι-
σης οποιασδήποτε επιπλοκής (επικίνδυνης ή μη για τη 
ζωή) με παράγοντες κινδύνου όπως το φύλο, την ηλικι-
ακή ομάδα, το κάπνισμα, τη στεφανιαία νόσο, την ΧΑΠ, 
την κολπική μαρμαρυγή, την υπέρταση, τον σακχαρώδη 
διαβήτη, τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και τη νεοεπι-
κουρική χημειοθεραπεία17-19. Επίσης δεν παρατηρήθη-
κε κατά την μονοπαραγοντική ανάλυση συσχέτιση της 
εμφάνισης οποιασδήποτε επιπλοκής (επικίνδυνης ή μη 
για τη ζωή) με το είδος της επέμβασης (πνευμονεκτομή, 
διλοβεκτομή ή λοβεκτομή), τη θέση της επέμβασης (δε-
ξιός ή αριστερός πνεύμονας), ή τον ιστολογικό τύπο της 
νεοπλασίας20,21. 

Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση των τιμών του FEV1 και 
FVC, προβλεπόμενου μετεγχειρητικού FEV1 και FVC, κα-
θώς και των προεγχειρητικών τιμών pH, pO2, pCO2 και 
SatO2 με την εμφάνιση οποιασδήποτε επιπλοκής. Δεν 
παρατηρήθηκε συσχέτιση του είδους της αναλγησίας 
που χορηγήθηκε με την εμφάνιση μετεγχειρητικών επι-
πλοκών 22.

Από την άλλη όταν μελετήθηκαν χωριστά τα άτομα 
που εμφάνισαν επιπλοκές εμφανίστηκε συσχέτιση της 
εμφάνισης δυνητικά επικίνδυνων για τη ζωή επιπλοκών 
με την ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη . Συγκεκριμένα 
όσοι εμφάνισαν επικίνδυνες για τη ζωή επιπλοκές ήταν 
4.7 φορές πιο πιθανό να έχουν σακχαρώδη διαβήτη σε 
σχέση με όσους εμφάνισαν κάποια μη επικίνδυνη επι-
πλοκή . Οσοι ασθενείς  είχαν ΧΑΠ το 75% εμφάνισε κά-

ποιου είδους επιπλοκή, παρόλο που κατά κύριο λόγο 
εντάσσονταν στις μη επικίνδυνες για τη ζωή επιπλοκές. 

 Εγινε προσπάθεια να μελετηθούν οι παράγοντες που 
σχετίζονται με την παράταση νοσηλείας και συνεπώς με 
αύξηση του κόστους νοσηλείας. 

 Μελετήθηκαν χωριστά τα άτομα που χρειάστηκε να 
νοσηλευτούν πάνω από 10 μέρες (39 άτομα). Ηταν ασθε-
νείς με μεγαλύτερη μέση ηλικία σε σχέση με όσους είχαν 
≤ με 10 μέρες νοσηλεία (67 ± 7 Vs. 62 ± 9 ) , κυρίως άνδρες 
(35 άνδρες). Η παράταση νοσηλείας πάνω από 10 μέρες 
δεν συσχετίζονταν με άλλα χαρακτηριστικά των ασθενών 
ή του τύπου του χειρουργείου στο οποίο υποβλήθηκαν.

 Παρόμοια συμπεράσματα είχαμε και όταν ορίσαμε 
την «παράταση νοσηλείας» ως νοσηλεία άνω των 14 
ημερών. Σε 22 άτομα  που παρατάθηκε η νοσηλεία άνω 
των 14 ημερών  αυτό σχετίστηκε με μεγαλύτερη ηλικία , 
τη  δεξιά πλευρά της θωρακοτομής , την εμφάνιση επι-
πλοκών όπως εμμένουσας διαφυγής αέρα , πυρετού  
και ατελεκτασίας . Κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση 
εφαρμόστηκε με ανάδρομη διαδικασία μοντέλο λογι-
στικής παλινδρόμησης. Η εμφάνιση ή μη οποιασδήποτε 
επιπλοκής ήταν η εξαρτημένη μεταβλητή. Οι ανεξάρτη-
τες μεταβλητές επιλέχθηκαν με βάση τα εξής κριτήρια:

 α) Είχαν ικανό αριθμό συμβάντων
 β) Συσχετίζονταν με τρόπο στατιστικά σημαντικό με 

την εξαρτημένη μεταβλητή κατά την μονοπαραγοντική 
ανάλυση ή τουλάχιστον το p ήταν ≤0.3.

 γ) Θεωρούνταν από τη βιβλιογραφία ως σημαντικοί  
παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση μετεγχειρητικών επι-
πλοκών. Ο αριθμός τους κρίθηκε αναγκαίο να περιορι-
στεί λόγω του μεγέθους του δείγματος και του αριθμού 
των συμβάντων της εξαρτημένης μεταβλητής ώστε να 
εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν η δημιουργία αξιόπιστου 
μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης. Ετσι η ανάδρομη 
διαδικασία ξεκίνησε με τις μεταβλητές: ηλικία, φύλο, 
προεγχειρητική συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης, στεφανι-
αία νόσος, ΧΑΠ, σακχαρώδης διαβήτης, είδος θωρακοτο-
μής (δεξιά ή αριστερή), τύπος εκτομής (πνευμονεκτομή, 
διλοβεκτομή ή λοβεκτομή), στάδιο νόσου και αριθμό μο-
νάδων ερυθρών που χορηγήθηκαν.  

Το μοντέλο εμφάνιζε ικανοποιητική προσαρμογή στα 

Πίνακας 3. 
Μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης για την εμφάνιση οποιασδήποτε επιπλοκής μετά από μείζονα θωρακοχει-

ρουργική επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα.
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δεδομένα σύμφωνα με το κριτήριο ελέγχου Hosmer-
Lemeshow ( HL=1.12, p=0.29) και κατέτασσε σωστά το 
70.8 % των συμβάντων. Η ROC καμπύλη του μοντέλου 
είναι επίσης ικανοποιητική καθώς το εμβαδόν κάτω από 
την καμπύλη ήταν 0.79. 

Σύμφωνα με αυτό η μετάγγιση συγκεντρωμένων ερυ-
θρών εξακολουθούσε να σχετίζεται με τρόπο στατιστικά 
σημαντικό με την εμφάνιση επιπλοκών. Μάλιστα κάθε 
επιπλέον χορήγηση μίας μονάδας ερυθρών φαίνεται να 
αυξάνει κατά 3.5 φορές την πιθανότητα μιας οποιαδήπο-
τε επιπλοκής( Πίνακας 3)  . Οι ασθενείς με ΧΑΠ είχαν 3.3 
φορές μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών σε 
σχέση με όσους δεν είχαν ΧΑΠ.  Τέλος οι ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε δεξιά θωρακοτομή είχαν σχεδόν 3 φο-
ρές μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών αφού 
λήφθηκαν υπ’ όψιν οι υπόλοιποι παράγοντες κινδύνου 
που μετέχουν στο μοντέλο23-25.

Συμπεράσματα

 Μελετώντας τον ιστολογικό τύπο του καρκίνου με 
multinomial λογιστική παλινδρόμηση οι ασθενείς που 
εμφάνιζαν πλακώδες καρκίνωμα ήταν 7.5  φορές πιο πι-
θανό να είναι καπνιστές σε σχέση με αυτούς που είχαν 
αδενοκαρκίνωμα αφού ληφθεί υπόψη  το φύλο. Αυτή η 
παρατήρηση η οποία δεν ανήκει στους σκοπούς της πα-
ρούσας μελέτης συμβαδίζει απόλυτα με ότι έχει παρου-
σιαστεί κατά καιρούς από άλλες μελέτες.

 Με την μονοπαραγοντική ανάλυση βρέθηκε ότι η 
προεγχειρητική τιμή αιμοσφαιρίνης  και η χορήγηση  συ-
μπυκνωμένων ερυθρών  και πλάσματος σχετίζεται με την 
εμφάνιση επιπλοκών γενικότερα. Η σχέση κυρίως της χο-
ρήγησης ερυθρών επιβεβαιώθηκε και κατά την πολυπα-
ραγοντική ανάλυση  με  την οποία βέβαια λαμβάνουμε 
υπόψη και τους άλλους παράγοντες κινδύνου που μπο-
ρεί να επηρεάζουν τη σχέση.

Οσοι είχαν ΧΑΠ σε μεγάλο ποσοστό ( 75%) εμφάνισαν 
κάποια επιπλοκή παρόλο που γενικά οι επιπλοκές αυτές 
εντάσσονταν στις μη επικίνδυνες για τη ζωή.  Ο σακχα-
ρώδης διαβήτης   σχετίζονταν με  επικίνδυνες για τη ζωή 
επιπλοκές στην μονοπαραγοντική ανάλυση.

Η παράταση νοσηλείας παρατηρούνταν  κατά κύριο 
λόγο για εμμένουσα διαφυγή αέρα, ατελεκτασία, πυρετό 
και, ειδικά στην περίπτωση νοσηλείας άνω των 14 ημε-
ρών  ήταν συχνό φαινόμενο μετά από δεξιές θωρακοτο-
μές.

Πόνος και είδος αναλγησίας δεν είχαν σχέση με εμ-
φάνιση επιπλοκών, με το score επιπλοκών ή με την  πα-
ράταση νοσηλείας.

 Το μοντέλο της μελέτης μας φτιάχτηκε μόνο για την 
εμφάνιση ή μη εμφάνιση επιπλοκών και όχι και για επι-
κίνδυνες ή μη επικίνδυνες λόγω μεγέθους δείγματος. 

Από το μοντέλο μας η σχέση με τη χορήγηση ερυθρών 
αιμοσφαιρίων είναι ξεκάθαρη ενώ οριακά στατιστικά ση-
μαντική είναι η παρουσία ΧΑΠ και η πλευρά της θωρακο-
τομής (δεξιά ).

Summary
A Prospective study of complications after major pulmo-
nary resections for lung cancer. 
Stefanos Nikolouzos1, Georgia Zacharia2, Andriani Charpi-
dou3, Maria Kouri4, Ioannis Dritsas5, Georgios Papagianna-
kis5, Anna Mouzakiti6, Konstantinos Pagratis7, Ilias Papan-
ikolaou7,  Achilleas Lioulias5, Konstantinos Syrigos3

1   Cardiothoracic Surgeon,  Division of Surgery, Corfu 
General Hospital 

2   Anesthesiologist, Msc in Pain treatment and Palliative 
medicine,  Corfu General Clinic

3  Oncology Unit, 3rd Department of Medicine, Athens 
Medical School, Sotiria  Chest Diseases Hospital  

4   Allergist, Msc in Biostatistics 
5  Department of Thoracic Surgery, Sismanogleio Gen-

eral  Hospital
6   Oncologist , Corfu General Hospital 
7 Department of Pulmonary  Medicine, Corfu General 

Hospital 

Background- Aim: The aim of this study was to evaluate 
the complications after major pulmonary resections for 
lung cancer and identify the risk factors associated with 
the occurrence of complications. We studied both risk 
factors related to clinical and laboratory characteristics 
of patients and factors related to tumor’s stage , histol-
ogy  and  type of surgery. Method: Between January 2011 
and  June 2012 ,  89 patients (mean age 64.4; range 37 to 
82) underwent major pulmonary resection for treatment 
of lung cancer in our institution. Univariate analysis was 
performed to determine whether there are statistically 
significant group differences in the variables. Logistic re-
gression analysis was performed to access the impact of 
variables to the presentation of complications after the 
operation including categorical and continuous variables. 
Results: Complications occurred in 64% of patients. 79% 
of these were not potentially life-threatening. 12.4 % ex-
perienced a life-threatening complication and 4.5 % died. 
As potentially dangerous complications were considered: 
intraoperative and postoperative bleeding, myocardial 
infarction , pulmonary embolism,  bronchopleural fistula, 
adult respiratory distress syndrome, postoperative pneu-
monia and need for  re operation . 
Conclusions: The preoperative hemoglobin levels and 
the need for transfusion are strongly associated with the 
occurrence of complications.  Complications  occurred 
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in 75 % of patients  with chronic obstructive pulmonary 
disease , although  these complications were among the 
non- life-threatening . Diabetes mellitus is associated with 
life-threatening complications. Prolonged hospitalization 
was observed primarily for persistent air leak, atelectasis, 
fever, and especially after right-sided procedure.

Keywords: thoracotomy, lobectomy, pneumonectomy, 
complications, non-small cell lung cancer
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Περίληψη: 

Η επιγραφή (2ος μ.Χ.) ίασης του ασθενή Μάρκου Ιούλιου 
Απελλά προέρχεται από το Ασκληπιείο της Επιδαύρου.
Την επιγραφή αυτή συνέταξε ο ίδιος ο ασθενής ως ένδειξη 
ευγνωμοσύνης προς τον Θεό.
Είναι από τις ελάχιστες που σώζονται ακέραιες.
Στην επιγραφή αυτή έχουμε μια σημαντική μαρτυρία για τις 
χρησιμοποιούμενες θεραπευτικές μεθόδους στα Ασκληπι-
εία καθώς και νύξεις για την ακολουθητέα διαδικασία «μύ-
ησης» - προσέγγισης στις μεθόδους αυτές.

Η επιγραφή ευρίσκεται στο Μουσείο της Επιδαύρου. Χρο-
νολογείται τον 2ο μ.Χ. αιώνα. Η μετάφρασή της πρωτοδη-
μοσιεύτηκε το 1883. Αυτή η επιγραφή είναι μία από τις ελά-
χιστες σωζόμενες σε πλήρη μορφή, ενδεικτική του τρόπου 
θεραπείας και μύησης στα Ασκληπιεία.
Παραθέτουμε το αρχαίο κείμενο και τη μετάφραση, σε ορι-
σμένα σημεία σχετικά ελεύθερη, καθώς και ορισμένες διευ-
κρινιστικές σημειώσεις.

ΕΠΙ ΙΕΡΕΩΣ Π[ΟΠΛΙΟΥ] ΑΙΛ[ΙΟΥ] ΑΝΤΙΟΧΟΥ

Μ[ΑΡΚΟΣ] ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΠΕΛΛΑΣ ΙΔΡΙΕΥΣ ΜΥΛΑΣΕΥΣ ΜΕΤΕΠΕΜ-
ΦΘΗΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΕΝΠΙΠΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΕΨΙΑΙΣ ΧΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΔΗ ΤΟΝ ΠΛΟΥΝ ΕΝ ΑΙΓΕΙ-
ΝΗ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΜΕ ΜΗ ΠΟΛΛΑ ΟΡΓΙΖΕΣΘΑΙ ΕΠΕΙ ΔΕ ΕΓΕΝΟ-
ΜΗΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΕΠΙ ΔΥΟ ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΝΚΑΛΥ-
ΨΑΣΘΑΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΝ ΑΙΣ ΟΜΒΡΟΙ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΤΥΡΟΝ 
ΚΑΙ ΑΡΤΟΝ ΠΡΟΛΑΒΕΙΝ ΣΕΛΕΙΝΑ ΜΕΤΑ ΘΡΙΔΑΚΟΣ ΑΥΤΟΝ ΔΙ 
ΑΥΤΟΥ ΛΟΥΣΘΑΙ ΔΡΟΜΩ ΓΥΜΝΑΖΕΣΘΑΙ ΚΙΤΡΙΟΥ ΠΡΟΛΑΜ-
ΒΑΝΕΙΝ ΤΑ ΑΚΡΑ ΕΙΣ ΥΔΩΡ ΑΠΟΒΡΕΞΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΙΣ ΑΚΟΑΙΣ ΕΝ 
ΒΑΛΑΝΕΙΩ ΠΡΟΣΤΡΙΒΕΣΘΑΙ ΤΩ ΤΟΙΧΩ ΠΕΡΙΠΑΤΩ ΧΡΗΣΘΑΙ 
ΥΠΕΡΩΩ ΑΙΩΡΑΙΣ ΑΦΗ ΠΗΛΩΣΑΣΘΑΙ ΑΝΥΠΟΔΗΤΟΝ ΠΕΡΙ-
ΠΑΤΕΙΝ ΠΡΙΝ ΕΝΒΗΝΑΙ ΕΝ ΤΩ ΒΑΛΑΝΕΙΩ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΡΜΟΝ 
ΥΔΩΡ ΟΙΝΟΝ ΠΕΡΙΧΕΑΣΘΑΙ ΜΟΝΟΝ ΛΟΥΣΑΣΘΑΙ ΚΑΙ ΑΤΤΙ-
ΚΗΝ ΔΟΥΝΑΙ ΤΩ ΒΑΛΑΝΕΙ ΚΟΙΝΗ ΟΥΣΑΙ ΑΣΚΛΗΠΙΩ ΗΠΙΟΝΗ 
ΕΛΕΥΣΕΙΝΑΙΣ ΓΑΛΑ ΜΕΤΑ ΜΕΛΙΤΟΣ

Ιστορικό Σημείωμα 
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ΠΡΟΛΑΒΕΙΝ ΜΙΑ ΔΕ ΗΜΕΡΑ ΠΙΟΝΤΟΣ ΜΟΥ ΓΑΛΑ ΜΟ-
ΝΟΝ ΕΙΠΕΝ ΜΕΛΙ ΕΜΒΑΛΛΕΙΣ ΤΟ ΓΑΛΑ ΙΝΑ ΔΥΝΗΤΑΙ ΔΙΑ-
ΚΟΠΤΕΙΝ ΕΠΕΙ ΕΔΕΗΘΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑΤΤΟΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥ-
ΣΑΙΩ ΜΗ ΝΑΠΥΙ ΚΑΙ ΑΛΣΙΝ ΚΕΧΡΕΙΜΕΝΟΣ ΟΛΟΣ ΕΞΙΕΝΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΚΟΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΠΑΙΔΑΡΙΟΝ ΔΕ ΗΓΕΙΣΘΑΙ 
ΘΥΜΙΑΤΗΡΙΟΝ ΕΧΟΝ ΑΤΜΙΖΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΛΕΓΕΙΝ ΤΕ 
ΘΕΡΑΠΕΥΣΑΙ ΧΡΗ ΔΕ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΑ ΙΑΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΟΙΗ-
ΣΑ ΕΙΔΟΝ ΚΑΙ ΧΡΕΙΜΕΝΟΣ ΜΕΝ ΤΟΙΣ ΑΛΣΙ ΚΑΙ ΤΩ ΝΑΠΥΙ 
ΥΓΡΩ ΗΛΓΗΣΑ ΛΟΥΟΜΕΝΟΣ ΔΕ ΟΥΚ ΗΛΓΗΣΑ ΤΑΥΤΑ ΕΝ 
ΕΝΝΕΑ ΗΜΕΡΑΣ ΑΦ ΟΤΟΥ ΗΛΘΟΝ ΗΨΑΤΟ ΔΕ ΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΗ ΔΕ ΕΞΗΣ ΗΜΕ-
ΡΑ ΕΠΙΘΥΟΝΤΟΣ ΜΟΥ ΦΛΟΞ ΑΝΑΔΡΑΜΟΥΣΑ ΕΠΕΦΛΕΥΣΕ 
ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΩΣ ΚΑΙ ΦΛΥΚΤΑΙΝΑΣ ΕΞΑΝΘΗΣΑΙ ΜΕΤ ΟΛΙΓΟΝ 
ΔΕ ΥΓΙΗΣ Η ΧΕΙΡ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙΜΕΙΝΑΝΤΙ ΜΟΙ ΑΝΗΘΟΝ 
ΜΕΤ ΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΑΣΘΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΝ ΕΙΠΕΝ 
ΟΥ ΜΗΝ ΗΛΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΣΥΝΕΒΗ ΟΥΝ ΦΙΛΟΛΟ-
ΓΗΣΑΝΤΙ ΜΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΝ ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ ΤΩ ΕΛΑΙΩ 
ΑΠΗΛΑΓΗΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ ΑΝΑΓΑΡΓΑΡΙΖΕΣΘΑΙ ΨΥ-
ΧΡΩ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΑΦΥΛΗΝ ΚΑΙ ΓΑΡ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΟΥ ΠΑΡΕ-
ΚΑΛΕΣΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΤΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΙΣΘΜΙΑ ΕΚΕ-
ΛΕΥΣΕΝ ΔΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΨΑΙ ΤΑΥΤΑ ΧΑΡΙΝ ΕΙΔΩΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ 
ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΠΗΛΛΑΓΗΝ

ΕΠΙ ΕΠΟΧΗΣ ΙΕΡΕΑ ΠΟΠΛΙΟΥ ΑΙΛΙΟΥ ΑΝΤΙΟΧΟΥ

(ΕΓΩ) Ο ΜΑΡΚΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΙΑΔΑ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΜΥΛΑΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΔΙΟΤΙ 
ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΑ ΚΑΙ ΥΠΕΦΕΡΑ ΑΠΟ ΔΥΣΠΕΨΙΕΣ 
ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ Ο 
ΘΕΟΣ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΟΡΓΙΖΟΜΑΙ 
ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΦΘΑΣΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΟΔΗΓΙΑ 
ΕΠΙ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΝΑ ΕΧΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΟΥ ΚΑΛΥΜΜΕ-
ΝΟ ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΒΡΕΧΕ. ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΝΑ ΤΡΩΩ 
ΤΥΡΙ ΚΑΙ ΨΩΜΙ ΣΕΛΙΝΟ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙ, ΝΑ ΛΟΥΖΟΜΑΙ 
ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ, ΝΑ ΤΡΕΧΩ, ΝΑ ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΩ 
ΜΙΣΟ ΛΕΜΟΝΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΡΕΧΩ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΝΑ ΤΡΙΒΟ-
ΜΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΑΚΟΕΣ ΝΑ 
ΚΑΝΩ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟΑ, ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΑΙΩΡΗΣΗΣ ΝΑ ΑΛΕΙΒΟΜΑΙ ΜΕ ΛΑΣΠΗ, ΝΑ ΠΕΡΙΧΥΝΟΜΑΙ 
ΜΕ ΚΡΑΣΙ, ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΝΑ ΚΑΝΩ ΛΟΥΤΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΩ 
ΜΙΑ ΑΤΤΙΚΗ (ΔΡΑΧΜΗ) ΣΤΟΝ ΥΠΗΡΕΤΗ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ, 
ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟ, ΤΗΝ ΗΠΙΟΝΗ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΕΣ ΘΕΕΣ.

ΝΑ ΠΙΩ ΓΑΛΑ ΜΕ ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΗΠΙΑ 
ΜΟΝΟ ΓΑΛΑ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΒΑΛΕ ΚΑΙ ΜΕΛΙ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑ ΣΤΟ 
ΘΕΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΑ ΜΕ ΓΙΑΤΡΕΨΕΙ ΕΙΔΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΠΕΡ-
ΠΑΤΟΥΣΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΒΑΤΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΟΕΣ ΑΛΕΙΜΕΝΟΣ 
ΜΕ ΣΙΝΑΠΙ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΕΝΑ ΑΓΟΡΑΚΙ 
ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΘΥΜΙΑΤΗΡΙ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΕ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΕΑΣ 
ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΕΧΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΘΕΙ, ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗ-
ΡΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙ 

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΛΕΙΦΤΗΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΟ ΣΙΝΑ-
ΠΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΜΕ ΕΠΙΑΣΕ ΠΟΝΟΣ, ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ ΠΛΥ-
ΘΗΚΑ ΜΟΥ ΠΕΡΑΣΕ. ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΝΕΑ ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΗΡΘΑ Ο ΘΕΟΣ ΜΕ ΑΓΓΙΞΕ ΣΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΟΥ 
ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΘΩΣ 
ΕΚΑΝΑ ΘΥΣΙΑ, Η ΦΛΟΓΑ ΑΝΑΠΗΔΗΣΕ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΚΑΨΕ ΤΟ 
ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΕΒΓΑΛΑ ΦΛΥΚΤΑΙΝΕΣ ΟΜΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΤΟ 
ΧΕΡΙ ΜΟΥ ΓΙΑΤΡΕΥΤΗΚΕ

ΚΑΘΩΣ ΕΠΕΜΕΙΝΑ, ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ 
ΝΑ ΠΑΙΡΝΩ ΑΝΗΘΟ ΜΕ ΛΑΔΙ ΔΕΝ ΠΟΝΟΥΣΕ ΣΥΝΗΘΩΣ 
ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΧΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 
(ΚΕΙΜΕΝΑ) ΒΑΡΥΝΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 
ΤΟ ΛΑΔΙ ΑΠΑΛΛΑΧΤΗΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΜΟΥ 
ΕΙΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΑΡΓΑΡΕΣ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΑΦΥΛΗ (ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΣΚΟΥ) ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΚΑ-
ΛΕΣΑ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΣ ΜΟΥ (Ο 
ΘΕΟΣ) ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΕΛΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΩ 
ΟΛΑ ΑΥΤΑ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΑ ΓΕΜΑΤΟΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΕΡΔΙ-
ΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ

Σημειώσεις

Ασκληπιεία:  
Ιερά του Ασκληπιού στα οποία προσέρχονταν οι πά-

σχοντες για να θεραπευθούν υπό του θεού διά μέσου 
του ιερέως του.

Δεν είναι γνωστό πότε πρωτολειτούργησαν. Πιθα-
νολογείται τον 6ο αι. π.Χ. Τα Ασκληπιεία καταργήθηκαν 
το 453 μ.Χ. επί εποχής του Αυτοκράτορα του Βυζάντιου 
Μαρκιανό.

Υπήρχαν σε διάφορα μέρη του Ελλαδικού χώρου και 
αργότερα στα Ρωμαϊκά χρόνια Ασκληπιεία ιδρύθηκαν 
στην Κυρήνη, τη Ρώμη και τη Θράκη.

Περίφημο υπήρξε το Ασκληπιείο της Επιδαύρου.

Ιδριάδα: 
πόλη της Μ. Ασίας κοντά στα Μύλασα

Μύλασα Καρίας:
το σημαντικότερο θρησκευτικό κέντρο της Καρίας στα 

ΝΔ παράλια της Μ. Ασίας. Σήμερα ονομάζεται Μέλες ή 
Μίλας

Βαλανείο:   
λουτρό, ασάμινθος λατ. Balneae

Βαλανεύς:   
ο υπηρέτης των λουτρών

Ακόη, ακόαι:  
θέρμες, δεξαμενές, υδραγωγεία, κτίριο με δεξαμενή 

<Λόγω της ροής του νερού εντύπωση ακοής φωνών>
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ακόη= τόπος όπου ακουγόνταν υπερφυσικές φωνές 
και μετέπειτα έτσι ονομάσθηκαν τα ρωμαϊκά λουτρά: 
Acquae στη λατινική γλώσσα

Summary
The epigraphy (second century a.C.) of patient Marcus 
Julius Apella comes from Asclepieio at Epidaurus.

The epigraphy written by the patient himself as sign of 
gratitude to God.

It is one of the few epigraphs that remains intact.
One of the few surviving intact. In this inscription we 

have a significant martyria for the therapies in Asclepieia 
as well as hints on the procedure of “myisis” – approach 
in these methods.





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»


