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Ευρυάλης 16 Κηφισιά, 6943455271,
tzanosalexandros@yahoo.gr

Περίληψη
Τα μιτοχόνδρια είναι οργανίδια που εντός του αναπτύσσονται διάφορα μονοπάτια για παραγωγή ενέργειας. Τα
μιτοχονδριακά νοσήματα μπορεί να είναι πολυσυστηματικά, αλλά εμφανίζονται με πολύ συχνή συμμετοχή του σκελετικού μυός. Αυτό συμβαίνει διότι είναι ένας ιστός που
χρειάζεται πολύ ενέργεια και έχει πολλά μιτοχόνδρια. Οι
μιτοχονδριακές μυοπάθειες αποτελούν μία από τις πλέον
ανομοιογενείς κατηγορίες ανθρώπινων νοσημάτων. Δύναται να οφείλονται σε μεταλλάξεις τόσο του μιτοχονδριακού
,όσο και του πυρηνικού DNA. Αν και η παθογένεσή τους είναι ακόμη κατά βάση άγνωστη, υπάρχουν κάποιοι γενικώς
αποδεκτοί παθογενετικοί μηχανισμοί.
Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή
Οι μιτοχονδριακές μυοπάθειες περιγράφηκαν στις αρχές
της δεκαετίας του 1960, όταν συστηματικές ιστοχημικές
μελέτες ανέδειξαν υπερβολικό πολλαπλασιασμό των μιτοχονδρίων με φυσιολογική ή μη εμφάνιση στους μυς των
ασθενών με αδυναμία ή έλλειψη αντοχής στην άσκηση.1,2
Επειδή, με την τροποποιημένη τρίχρωμη χρώση Gomori οι
περιοχές της μιτοχονδριακής συσσώρευσης εμφανίζονταν
βυσσινί, οι μη φυσιολογικές ίνες έχουν βαπτιστεί «raggedred fibers»3 και κατέληξε να θεωρείται το παθολογικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της μιτοχονδριακής νόσου.
Ωστόσο, σύντομα έγινε φανερό ότι σε πολλούς ασθενείς με
ragged-red fibers η μυοπάθεια συνοδεύεται με συμπτώματα και σημεία της συμμετοχής του εγκεφάλου, και εισήχθη
ο όρος «μιτοχονδριακές εγκεφαλομυοπάθειες». Κατέστη
επίσης σαφές ότι η έλλειψη ragged-red ινών στη βιοψία
δεν αποκλείει μία μιτοχονδριακή αιτιολογία, όπως αποδεικνύεται από το σύνδρομο Leigh, μία εγκεφαλοπάθεια της
βρεφικής ή παιδικής ηλικίας, που πάντα οφείλεται σε δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων, αλλά σπάνια συνοδεύεται
από ragged-red fibers.
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Μιτοχόνδρια - Αναπνευστική Αλυσίδα Κληρονομικότητα
Σύμφωνα με την ευρέως αποδεκτή «ενδοσυμβιωτική
υπόθεση,» τα μιτοχόνδρια είναι η μετεξέλιξη των προβακτηρίων που εισήλθαν σε αναερόβια εμπύρηνα κύτταρα
και τα προίκισαν με το πολύτιμο δώρο του οξειδωτικού
μεταβολισμού. Έτσι, τα μιτοχόνδρια είναι η κύρια πηγή
ενέργειας για όλους τους ανθρώπινους ιστούς και περιέχουν πολλές μεταβολικές οδούς, συμπεριλαμβανομένων
του συμπλόκου πυροσταφυλικής αφυδρογονάσης, του
κύκλου καρνιτίνης, των «σπιράλ» της βήτα-οξείδωσης
και του κύκλου του Krebs (επίσης γνωστή ως «κύκλος τρικαρβοξυλικού οξέος»).
Παρά το γεγονός ότι οι διαταραχές σε όλα αυτά τα
μονοπάτια είναι εξ ορισμού μιτοχονδριακές ασθένειες,
ο όρος «μιτοχονδριακή εγκεφαλομυοπάθεια» έχει καθιερωθεί για να αναδείξει διαταραχές που οφείλονται σε
διαταραχές στην αναπνευστική αλυσίδα.4,5 Αυτό είναι
το «τέλος των επιχειρήσεων» του οξειδωτικού μεταβολισμού, όπου παράγεται το ATP. Τα ισοδύναμα που
παράγονται στον κύκλο του Krebs και στα σπιράλ της
β-οξείδωσης περνούν κατά μήκος μίας σειράς συμπλοκών πρωτεΐνης ενσωματωμένων στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη (αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων). Η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων αποτελείται
από 4 πολυμερικά συμπλέγματα (Ι έως IV) συν 2 μικρούς
μεταφορείς ηλεκτρονίων, το συνένζυμο Q10 (ή ουβικινόνη) και το κυτόχρωμα c. Η ενέργεια που παράγεται από
αυτές τις αντιδράσεις χρησιμοποιείται για την άντληση
πρωτονίων από το μιτοχονδριακό χώρο εντός του χώρου
μεταξύ της εσωτερικού και της εξωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης. Αυτό δημιουργεί μία ηλεκτροχημική
κλίση πρωτονίων, που χρησιμοποιείται από το σύμπλοκο
V (ή ΑΤΡ συνθάση) για την παραγωγή ΑΤΡ σε μια διαδικασία γνωστή ως σύζευξη οξείδωσης / φωσφορυλίωσης.
Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της αναπνευστικής
αλυσίδας είναι ο διπλός γενετικός της έλεγχος: το μιτοχονδριακό DNA (mtDNA) κωδικοποιεί 13 από τις περίπου
80 πρωτεΐνες που συνθέτουν την αναπνευστική αλυσίδα,
και το πυρηνικό DNA (nDNA) κωδικοποιεί όλες τις άλλες.
Αξιοσημείωτα, το συγκρότημα II, το συνένζυμο Q10 και
το κυτόχρωμα c κωδικοποιούνται αποκλειστικά από το
nDNA. Σε αντίθεση, τα σύμπλοκα Ι, III, IV, και V περιλαμβάνουν ορισμένες υπομονάδες που κωδικοποιούνται
από mtDNA: 7 για το σύμπλοκο Ι (ND1, ND2, Nd3, ND4,
ND4L, ND5, και ND6), 1 για το σύμπλοκο III (κυτόχρωμα
b), 3 για το σύμπλοκο IV (COX Ι, COX II, και III COX), και 2
για το σύμπλοκο V (ΑΤΡάση 6 και ΑΤΡάση 8).5
Το ανθρώπινο mtDNA είναι ένα 16569-kb κυκλικό,
δίκλωνο μόριο, το οποίο περιέχει 37 γονίδια: 2 γονίδια
rRNA, 22 γονίδια tRNA και 13 δομικά γονίδια που κωδικοποιούν τις υπομονάδες της αναπνευστικής αλυσίδας
που αναφέρονται παραπάνω.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, το mtDNA έχει χάσει
μεγάλο μέρος της αρχικής αυτονομίας του και πλέον
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πυρηνικό γονιδίωμα
για την παραγωγή των παραγόντων που απαιτούνται για
την ακεραιότητα του mtDNA: μεταγραφή, μετάφραση
και αντιγραφή, ακεραιότητα εσωτερικής μεμβράνης και
μιτοχονδριακή δυναμική.5 Κάθε κύτταρο περιέχει εκατοντάδες ή χιλιάδες mtDNA αντίγραφα (πολυπλασμία),
τα οποία, κατά την κυτταρική διαίρεση κατανέμονται τυχαία στα θυγατρικά κύτταρα. Σε φυσιολογικούς ιστούς
όλα τα μόρια mtDNA είναι πανομοιότυπα (homoplasmy).
Επιβλαβείς μεταλλάξεις του mtDNA συνήθως (αλλά
όχι πάντα) επηρεάζουν μόνο ορισμένα αλλά όχι όλα τα
mtDNAs (ετεροπλασμία). Η κλινική έκφραση μίας παθογόνου μετάλλαξης mtDNA καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό
από τη σχετική αναλογία κανονικών και μεταλλαγμένων
γονιδιωμάτων σε διαφορετικούς ιστούς. Ένας ελάχιστος
κρίσιμος (οριακός) αριθμός των μεταλλαγμένων mtDNAs
απαιτείται για να προκαλέσει μιτοχονδριακή δυσλειτουργία σε ένα συγκεκριμένο όργανο ή ιστό και μιτοχονδριακή νόσο σε ένα άτομο (επίδραση κατωφλίου).
Κατά την κυτταρική διαίρεση, η αναλογία του μεταλλαγμένου mtDNAs σε θυγατρικά κύτταρα μπορεί να
αντιστραφεί και ο φαινότυπος μπορεί να αλλάξει ανάλογα. Το φαινόμενο αυτό, που ονομάζεται «μιτωτικός
διαχωρισμός», εξηγεί πώς ο κλινικός φαινότυπος μπορεί
να αλλάξει σε ορισμένους ασθενείς με διαταραχές που
σχετίζονται με το mtDNA καθώς μεγαλώνουν σε ηλικία.
Κατά τη γονιμοποίηση όλο το mtDNA προέρχεται από
το ωάριο. Ως εκ τούτου, ο τρόπος μετάδοσης του mtDNA
και των σημειακών μεταλλάξεων του mtDNA (οι απλές
διαγραφές του mtDNA είναι συνήθως σποραδικά γεγονότα) διαφέρει από τη μενδελιανή κληρονομικότητα. Μία
μητέρα που φέρει ένα σημείο μετάλλαξης mtDNA θα το
μεταδώσει σε όλα τα παιδιά της (αγόρια και κορίτσια),
αλλά μόνο οι κόρες της θα το μεταδώσουν στους απογόνους τους. Ο καλύτερος τρόπος για μία πορεία προς
τη διάγνωση των μιτοχονδριακών εγκεφαλομυοπαθειών
είναι να χρησιμοποιηθεί μία ταξινόμηση που συνδυάζει
κλινικά χαρακτηριστικά, μυϊκή ιστοχημεία, βιοχημεία και
γενετική. Από γενετικής άποψης, υπάρχουν 2 μεγάλες
κατηγορίες: διαταραχές που οφείλονται σε ελαττώματα
του mtDNA και διαταραχές που οφείλονται σε ελαττώματα των nDNA.

Διαταραχές οφειλόμενες σε βλάβη του
μιτοχονδριακού DNA
Αυτές περιλαμβάνουν αναδιατάξεις (μόνο διαγραφές
ή διπλασιασμούς) και σημειακές μεταλλάξεις.
Αναδιατάξεις του mtDNA. Εφάπαξ διαγραφές των
mtDNA έχουν συσχετισθεί με 3 σποραδικές νοσολογικές
οντότητες:

Μοριακή βάση των μιτοχονδριακών μυοπαθειών.
Το πρώτο είναι το σύνδρομο Pearson (PS), μία συνήθως θανατηφόρα διαταραχή της βρεφικής ηλικίας, που
χαρακτηρίζεται από σιδηροβλαστική αναιμία και δυσλειτουργία της εξωκρινούς λειτουργίας του παγκρέατος. Το
δεύτερο είναι το σύνδρομο Kearns-Sayre (KSS), μια πολυσυστηματική διαταραχή κινήσεων των ματιών (προοδευτική εξωτερική οφθαλμοπληγία), με αμφιβληστροειδοπάθεια, και καρδιακό μπλοκ, με έναρξη πριν από την
ηλικία των 20.
Συχνά επιπλέον σημεία είναι η αταξία, η άνοια και
οι ενδοκρινοπάθειες (σακχαρώδης διαβήτης, κοντό ανάστημα, υποπαραθυρεοειδισμός). Η γαλακτική οξέωση, η
αυξημένη πρωτεΐνη στο ΕΝΥ (πάνω από 100 mg / dl) και
τα διάσπαρτα COX-αρνητικά ragged-red fibers στη βιοψία
μυός είναι τυπικές εργαστηριακές ανωμαλίες. Η τρίτη νόσος είναι η προοδευτική εξωτερική οφθαλμοπληγία με ή
χωρίς εγγύς αδυναμία των άκρων, συχνά συμβατή με μία
κανονική διάρκεια ζωής. Οι διαγραφές ποικίλλουν σε μέγεθος και θέση, αλλά μία «κοινή» διαγραφή 5 kb συχνά
παρατηρείται σε ασθενείς και σε ηλικιωμένα άτομα.6,7
Σημειακές μεταλλάξεις. Πάνω από 250 σημειακές
παθογόνες μεταλλάξεις έχουν ταυτοποιηθεί στο mtDNA
ασθενών με μία ποικιλία διαταραχών, τα περισσότερα
από τα οποία είναι κληρονομούμενα από τη μητέρα και
πολυσυστηματικά,8 αλλά μερικά είναι σποραδικά και εμφανίζονται σε μεμονωμένο ιστό. Μεταξύ των μητρικά
κληρονόμούμενων εγκεφαλομυοπαθειών 4 σύνδρομα
είναι πιο συχνά.
Το πρώτο είναι το MELAS (μιτοχονδριακή εγκεφαλομυοπάθεια, γαλακτική οξέωση, εγκεφαλικό επεισόδιο),
το οποίο παρουσιάζεται συνήθως σε παιδιά ή νεαρούς
ενήλικες μετά την ανάπτυξη. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υποτροπιάζοντα έμετο, ημικρανία και επεισόδιο,
που προσομοιάζει με εγκεφαλικό που προκαλεί φλοιώδη τύφλωση, ημιπάρεση ή ημιανοψία. Η μαγνητική
τομογραφία του εγκεφάλου δείχνει «έμφρακτα», που
δεν αντιστοιχούν στην κατανομή των μεγάλων αγγείων,
αυξάνοντας το ερώτημα αν τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι αγγειακής ή μεταβολικής αιτιολογίας.9 Η πιο κοινή
mtDNA μετάλλαξη είναι η m.3243A> G στο tRNA (Leu)
(UUR) γονίδιο, αλλά και πολλές άλλες μεταλλάξεις έχουν
συσχετιστεί με MELAS, κυρίως η μετάλλαξη m.13513G>
Α στο γονίδιο ND5, που κωδικοποιεί την υπομονάδα 5
του συμπλόκου Ι.10
Το δεύτερο σύνδρομο είναι το MERRF (μυοκλονική επιληψία με ragged-red fibers), που χαρακτηρίζεται
από μυόκλονο, αδυναμία, αταξία, σπασμούς, απώλεια
ακοής, άνοια, πολλαπλά λιπώματα και νευροπάθεια.11
Τρεις μεταλλάξεις στο mtDNA (m.8344A> G, m.8356T>
C, m.8363G> Α) έχουν συσχετιστεί με το MERRF και όλα
είναι στο γονίδιο tRNA (Lys).
Το τρίτο σύνδρομο εμφανίζεται σε 2 εκδοχές: (1) νευροπάθεια, αταξία, και μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, κεντρομυελική αδυναμία, επιληπτικές κρίσεις12

11

ή (2) το κληρονομούμενο από τη μητέρα σύνδρομο Leigh,
μια σοβαρή βρεφική εγκεφαλοπάθεια με χαρακτηριστικές συμμετρικές αλλοιώσεις στα βασικά γάγγλια και το
εγκεφαλικό στέλεχος.13
Το τέταρτο σύνδρομο, η κληρονομική οπτική νευροπάθεια Leber, χαρακτηρίζεται από οξεία ή υποξεία
απώλεια όρασης σε νεαρούς ενήλικες, συχνότερα άνδρες, λόγω αμφοτερόπλευρης οπτικής ατροφίας.14 Τρεις
mtDNA σημειακές μεταλλάξεις είναι συχνά ομοπλασμικές και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90%
των περιπτώσεων κληρονομικής οπτικής νευροπάθειας
Leber. Αυτά είναι το m.11778G> Α στο ND4, το m.3460G>
Α στο ND1 και το m.14484T> C στο ND6.
Επειδή τα μιτοχόνδρια ανευρίσκονται σε όλους τους
ιστούς, τα σύνδρομα που σχετίζονται με μεταλλάξεις μιτοχονδριακού DNA μπορεί να επηρεάσουν κάθε σύστημα του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του οφθαλμού
(οπτική ατροφία, μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, καταρράκτης), της ακοής (νευροαισθητήρια κώφωση), των ορμονών (κοντό ανάστημα, σακχαρώδης διαβήτης, υποπαραθυρεοειδισμός), της καρδιάς (οικογενείς
μυοκαρδιοπάθειες, μπλοκ αγωγιμότητας), του γαστρεντερικού σωλήνα (εξωκρινής δυσλειτουργία του παγκρέατος, εντερική ψευδο-απόφραξη, γαστροοισοφαγική
παλινδρόμηση) και των νεφρών (νεφρική σωληναριακή
οξέωση, νεφρωσικό σύνδρομο). Οποιοσδήποτε συνδυασμός των συμπτωμάτων και σημείων που αναφέρονται
παραπάνω θα πρέπει να εγείρει την υποψία μιας μιτοχονδριακής διαταραχής, ιδιαίτερα αν υπάρχουν ενδείξεις
προέλευσης από τη μητέρα.
Από την άλλη πλευρά, σημειακές μεταλλάξεις mtDNA
γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες συχνά ξεφεύγουν
των κανόνων της μιτοχονδριακής γενετικής στο ότι επηρεάζουν μεμονωμένα άτομα και ιστούς, συνηθέστερα
σκελετικούς μυς.15 Έτσι, οι ασθενείς με δυσανεξία στην
άσκηση, μυαλγίες, και μερικές φορές επαναλαμβανόμενη μυοσφαιρινουρία μπορεί να έχουν μεμονωμένες
βλάβες του συμπλόκου Ι, III, ή IV, λόγω παθογόνων μεταλλάξεων σε γονίδια που κωδικοποιούν τις υπομονάδες
ND, κυτόχρωμα b, ή υπομονάδες COX. Η έλλειψη μητρικής κληρονομικότητας και η συμμετοχή μόνο των μυών
υποδεικνύουν ότι οι μεταλλάξεις προέκυψαν de novo
στους μυοβλάστες μετά τη διαφοροποίηση («σωματικές
μεταλλάξεις»).16

Διαταραχές οφειλόμενες σε βλάβη του πυρηνικού DNA
Αυτά όλα μεταδίδονται με τη μενδελιανή κληρονομικότητα και περιλαμβάνει 6 μεγάλες υποομάδες.
1)Μεταλλάξεις σε γονίδια που κωδικοποιούν τις υπομονάδες της αναπνευστικής αλυσίδας («άμεσα χτυπήματα»). Τα «άμεσα χτυπήματα», που είναι μεταλλάξεις σε
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γονίδια που κωδικοποιούν τις υπομονάδες της αναπνευστικής αλυσίδας, είναι γνωστά ως επί το πλείστον για 2
σύμπλοκα (I και II). Σε γενικές γραμμές εκδηλώνονται
κατά ή αμέσως μετά τη γέννηση και είναι πολύ σοβαρές,
συχνά θανατηφόρες σε νηπιακό στάδιο. Οι περισσότερες
από αυτές τις μεταλλάξεις έχουν συσχετιστεί με την αυτοσωματική υπολειπόμενη μορφή του συνδρόμου Leigh,
μία διαταραχή που αντανακλά την έλλειψη ενέργειας
στο αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα. Τα νευροπαθολογικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου Leigh είναι διμερείς συμμετρικές βλάβες σε όλο το μήκος του νευρικού
συστήματος, αλλά κυρίως σε βασικά γάγγλια, θάλαμο,
στέλεχος και παρεγκεφαλίδα. Μικροσκοπικά, υπάρχει
απώλεια νευρώνων, ανάλογη απώλεια της μυελίνης,
αντιδραστική αστροκύτωση, και πολλαπλασιασμός των
εγκεφαλικών μικροαγγείων.5
2)Μεταλλάξεις σε συναρμολογητικές πρωτεϊνες
(«έμμεσα χτυπήματα»). Ακόμα και όταν όλες οι nDNAκωδικοποιημένες υπομονάδες των διαφόρων συγκροτημάτων εκφράζονται σωστά, θα πρέπει να μεταφραστούν,
να εισαχθούν στα μιτοχόνδρια και να κατευθυνθούν
προς τη μιτοχονδριακή εσωτερική μεμβράνη, όπου
συνδέονται με mtDNA- και nDNA-κωδικοποιημένους
ομολόγους τους. Η αναζήτηση για τη μοριακή βάση του
COX-ανεπαρκούς συνδρόμου Leigh οδήγησε στην ταυτόχρονη ανακάλυψη από 2 εργαστήρια του πρώτου μεταλλαγμένου γονιδίου SURF1.17,18
Οι κλινικές εκδηλώσεις των έμμεσων χτυπημάτων στο
σύμπλεγμα 1 έχουν την τάση να είναι περισσότερο ετερογενείς από ό,τι εκείνες που σχετίζονται με τα άμεσα
χτυπήματα.19,20 Όλοι οι ασθενείς είχαν εγκεφαλοπάθεια,
που κλινικά προσομοιάζει με το σύνδρομο Leigh, αλλά
συχνά με λευκοδυστροφία παρά τη συμμετοχή της φαιάς
ουσίας. Η μυοκαρδιοπάθεια ήταν πιο συχνή και συχνά το
κυρίαρχο χαρακτηριστικό.
Η πρώτη βλάβη συναρμολόγησης στο συγκρότημα III
εντοπίστηκε το 2002 σε βρέφη με ένα εξαιρετικά σοβαρό σύνδρομο με καθυστέρηση της ανάπτυξης, αμινοξυουρία, χολόσταση, υπερφόρτωση σιδήρου και πρόωρο
θάνατο (πριν από τους 5 μήνες).21 Μεταλλάξεις σε τουλάχιστον 7 ακόμη COX παράγοντες συναρμολόγησης έχουν
συσχετισθεί με ανθρώπινες ασθένειες, αν και κάθε μία
αιτία εγκεφαλοπάθειας, προσβάλλει επίσης άλλον ένα
ιστό κατά προτίμηση. Έτσι, μεταλλάξεις στο Sco2 προκαλούν σοβαρή καρδιοπάθεια, όπως και οι μεταλλάξεις στα
COX10, COX15 και COA5, ενώ οι μεταλλάξεις στο Sco1 είναι αιτία ηπατοπάθειας.22
Η λειτουργία του συμπλόκου V εξαρτάται από την
ακεραιότητα 2 εταίρων, του μεταφορέα του νουκλεοτιδίου της αδενίνης (ΑΝΤ1) και του ανόργανου φορέα
φωσφορικού (PIC). Ενώ οι μεταλλάξεις στο ΑΝΤ1 επηρεάζουν κυρίως τη συντήρηση του mtDNA, οι μεταλλάξεις
στο SCL25A3, το γονίδιο που κωδικοποιεί στην καρδιά και
τους μυς μία ισομορφή του PIC, επηρεάζουν τη σύνθεση

του ATP και προκάλεσαν βρεφική και ταχεία θανατηφόρα
καρδιοπάθεια και μυοπάθεια σε 2 αδελφές.23
Η πρωτοπαθής έλλειψη του συνενζύμου CoQ10 μπορεί να προκαλέσει κυρίως 5 σύνδρομα: (1) μυοπάθεια με
επαναλαμβανόμενη μυοσφαιρινουρία, αλλά και τη συμμετοχή του ΚΝΣ (σπασμοί, αταξία, νοητική υστέρηση),24
(2) εγκεφαλοπάθεια με αταξία και ατροφία, (3) μυοπάθεια με ragged-red fibers και διαταραχή αποθήκευσης
των λιπιδίων, (4) γενικευμένη μιτοχονδριακή εγκεφαλομυοπάθεια συνήθως με έναρξη κατά την παιδική ηλικία,
(5) νεφροπάθεια μόνη ή σε συνδυασμό με εγκεφαλοπάθεια25 και (6) ένα ευρύ φάσμα μιτοχονδριακών διαταραχών λόγω μεταλλάξεων στο COQ4.26 Παραδείγματα
δευτεροπαθούς ανεπάρκειας του CoQ10 περιλαμβάνουν
την αταξία με οφθαλμοκινητική απραξία, που σχετίζεται
με μεταλλάξεις στο γονίδιο της απραταξίνης, τη μυοπαθητική εκδήλωση της γλουταρικής οξυουρίας τύπου II,
που οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο μεταφοράς
ηλεκτρονίων της αφυδρογονάσης της φλαβοπρωτεϊνης
(ETFDH)27 και την αυτοσωματική υπολειπόμενη νωτιαιοπαρεγκεφαλιδική αταξία, που οφείλεται σε μεταλλάξεις
του ANO10.28
3)Διαταραχές της διατήρησης του mtDNA (διαγενετική σηματοδότηση). Οι μεταλλάξεις στα πυρηνικά γονίδια
προκαλούν μενδελιανές διαταραχές, που χαρακτηρίζονται από ποιοτικές ή ποσοτικές μεταβολές του mtDNA.
Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο TYMP για τη φωσφορυλάση της θυμιδίνης ευθύνονται για το αυτοσωματικό υπολειπόμενο πολυσυστηματικό σύνδρομο μιτοχονδριακής
νευρογαστρεντερικής εγκεφαλομυοπάθειας (MNGIE).29
Μεταλλάξεις στο γονίδιο για την ισομορφή 1 του νουκλεοτιδίου της αδενίνης (ANT1) έχουν ταυτοποιηθεί σε
ασθενείς με αυτοσωματική επικρατoύσα προοδευτική
εξωτερική οφθαλμοπληγία.30 Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο
PEO1, το οποίο κωδικοποιεί την Twinkle, μία ελικάση,
συνδέονται επίσης με αυτοσωματική επικρατή προοδευτική εξωτερική οφθαλμοπληγία.31
Το απόλυτο παράδειγμα ενός γονιδίου που καταλήγει
σε εξαιρετικά ποικίλα σύνδρομα είναι το POLG, το γονίδιο που κωδικοποιεί την Polg-A. Ανάλογα το ποια από τις
3 περιοχές της POLG (πολυμεράση, εξωνουκλεάση, περιοχή συνδετήρα) φιλοξενεί τη μετάλλαξη, οι φαινότυποι
κυμαίνονται από μία σοβαρή ηπατοεγκεφαλική διαταραχή της βρεφικής ή παιδικής ηλικίας (σύνδρομο Alpers) σε
ενήλικη εκδήλωση προοδευτικής εξωτερικής οφθαλμοπληγίας, σε πάρκινσον και σε άλλους κλινικούς φαινοτύπους, συμπεριλαμβανομένης της αισθητηριακής αταξική
νευροπάθειας, της δυσαρθρίας και της οφθαλμοπάρεσης και του συνδρόμου μιτοχονδριακής υπολειπόμενης
αταξίας.32 Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο POLG2, που κωδικοποιεί την υπομονάδα του POLG, μπορεί επίσης να
προκαλέσουν αυτοσωματική επικρατούσα προοδευτική
εξωτερική οφθαλμοπληγία και πολλαπλές διαγραφές.33
Μία ιατρογενής μορφή της εξάντλησης mtDNA μπορεί να

Μοριακή βάση των μιτοχονδριακών μυοπαθειών.
οφείλεται σε θεραπεία με ανάλογα νουκλεοζιτών, όπως
η ζιδοβουδίνη (ΑΖΤ), και να προκαλέσει πολλαπλές διαγραφές του mtDNA.34
Παράδειγμα ποσοτικής αλλοίωσης του mtDNA αποτελεί η μετάλλαξη στο γονίδιο MPV17, που έχει συσχετιστεί με ηπατοεγκεφαλικό σύνδρομο35 και με το σύνδρομο
νευροηπατοπάθειας Ναβάχο, διαδεδομένη στον πληθυσμό Ναβάχο των νοτιοδυτικές Πολιτείες Ηνωμένες.36
4)Διαταραχές μετάφρασης του mtDNA. Μία ομάδα
διαταραχών οφείλεται σε μεταλλάξεις σε γονίδια που
κωδικοποιούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για
την πιστή μετάφραση πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται
από το μιτοχονδριακό DNA,37 συμπεριλαμβανομένων
των EFG1 (κωδικοποιεί τον παράγοντα επιμήκυνσης 1),
MRPS16 (κωδικοποιεί τη μικρή υπομονάδα πρωτεΐνης),
EFTu (κωδικοποιεί τον παράγοντα επιμήκυνσης Tu),
TSFM (ελέγχει την έκφραση των EFTs και EFTu), και PUS1
(που κωδικοποιεί τη συνθάση της ψευδουριδίνης 1). Οι
προκύπτουσες διαταραχές επηρεάζουν συνήθως βρέφη
και προκαλούν σοβαρή εγκεφαλομυοπάθεια, καρδιομυοπάθεια ή σιδηροβλαστική αναιμία.
5)Διαταραχές των λιπιδίων της εσωτερικής μεμβράνης. Η λειτουργία της αναπνευστικής αλυσίδας μπορεί
να επηρεαστεί από αλλαγές στη σύνθεση των λιπιδίων
της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης, η οποία δε
δρα απλώς ως ικρίωμα, αλλά συμμετέχει στη λειτουργία
της αναπνευστικής αλυσίδας. Η πρώτη και πρωτότυπη
διαταραχή σε αυτή την ομάδα είναι το σύνδρομο Barth,
μία υπολειπόμενη φυλοσύνδετη διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από μιτοχονδριακή μυοπάθεια, καρδιοπάθεια
και λευκοπενία.38 Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για
αυτή τη διαταραχή (TAZ)39 κωδικοποιεί μία οικογένεια
πρωτεϊνών που συμμετέχουν στη σύνθεση των φωσφολιπιδίων και η βιοχημική ανάλυση έδειξε διαφοροποιημένη ποσότητα και σύνθεση καρδιολιπίνης, του κυρίου
φωσφολιπιδικού συστατικού της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης.40
6)Διαταραχές της μιτοχονδριακής κινητικότητας, σύντηξης και σχάσης. Οι διαταραχές της μιτοχονδριακής δυναμικής θεωρούνται βασικές αιτίες νευροεκφυλιστικών
διαταραχών και ανήκουν στις μιτοχονδριακες ασθένειες
stricto sensu, διότι έχει βρεθεί απομείωση της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης. Τα μιτοχόνδρια ταξιδεύουν στους
μικροσωληνίσκους και προωθούνται από κινητικές πρωτεΐνες, συνήθως GTPάσες, που ονομάζονται κινεσίνες ή
δυνεΐνες.41 Η πρώτη διαταραχή της μιτοχονδριακής κινητικότητας ταυτοποιήθηκε σε μια οικογένεια με αυτοσωμική επικρατούσα κληρονομική σπαστική παραπληγία
και μεταλλάξεις στο γονίδιο (KIF5A) που κωδικοποιεί μία
κινεσίνη. Είναι ενδιαφέρον ότι η μετάλλαξη επηρεάζει
μόα περιοχή της πρωτεΐνης που εμπλέκεται στη δέσμευση στους μικροσωληνίσκους.42
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Συμπέρασμα
Τα τελευταία 50 χρόνια η μιτοχονδριακή ιατρική έχει
αναπτυχθεί πέρα από κάθε προσδοκία και η γνώση συνεχώς διευρύνεται. Ωστόσο, η κατανόηση της παθογένεσης
απέχει πολύ από το επιθυμητό και η πρόοδος σε αυτόν
τον τομέα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ορθολογικών θεραπευτικών στρατηγικών. Η ζέση με την οποία
πραγματοποιείται η έρευνα σε εργαστήρια σε όλο τον
κόσμο και η προαγωγή της εθνικής και διεθνούς συνεργασίας των ομάδων αποτελεί καλό οιωνό για το μέλλον.

Summary
Molecular basis of mitochondrial myopathies
Tzanos Ioannis – Alexandros, Gioti Konstantina

Various pathways for energy production are developed inside mitochondria. Mitochondrial disorders may be multisystemic but appear very frequently with skeletal muscles
involvement. This is because it is a tissue that needs a lot
of energy and has many mitochondria. Mitochondrial myopathies are one of the most miscellaneous types of human diseases. It may be due to mutations in either the
mitochondrial or the nuclear DNA. Although the pathogenesis is still basically unknown, there are some generally accepted pathogenetic mechanisms.
Key words: myopathy, mitochondrial, nuclear, protein,
gene
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στη νοσηλευτική
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Εισαγωγή: Η εργασιο-οικογενειακή σύγκρουση αναφέρεται στην σύγκρουση που δημιουργείται μεταξύ της εργασίας και της οικογένειας. Το αυξημένο και μακράς διάρκειας
στρες, που βιώνουν οι νοσηλευτές λόγω της φροντίδας των
ασθενών, των αυξημένων εργασιακών απαιτήσεων, καθώς
και των δύσκολων ωραρίων εργασίας, οδηγεί στην επαγγελματική τους εξουθένωση (burnout).
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση
της ύπαρξης εργασιο- οικογενειακής σύγκρουσης, καθώς
και τις επιπτώσεις της κυρίως κατά την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
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τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: εργασιακό περιβάλλον, εργασιο-οικογενειακές συγκρούσεις, νοσηλευτικό επάγγελμα,
επιπτώσεις.
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Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ότι η εργασιο-επαγγελματική σύγκρουση υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στο σύνολο του
νοσηλευτικού προσωπικού. Η εμφάνιση της σύγκρουσης
έχει πολλαπλές συνέπειες τόσο στον ίδιο των νοσηλευτή
όσο και στα άτομα που εξαρτώνται από αυτόν (οικογένεια),
αλλά και στα άτομα με τα οποία συναναστρέφεται - ασθενείς και συνεργάτες.
Συμπέρασμα: Οι νοσηλευτές έχουν μειωμένη ευχαρίστηση
από την εργασία τους, από την οικογένεια τους και εν γένει
ελαττωμένη ευημερία λόγω των εργασιο-οικογενειακών
συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις αυτές φαίνεται, επομένως,
ότι έχουν ευρύτερα κοινωνικές επιπτώσεις.
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Εισαγωγή

Εργασιακές σχέσεις

Η εργασιο-οικογενειακή σύγκρουση αναφέρεται
στην σύγκρουση που δημιουργείται μεταξύ της εργασίας και της οικογένειας, όταν ο ένας από τους δύο αυτούς τομείς καταναλώνει περισσότερους πόρους από
τον άλλο και δεν υπάρχει μεταξύ τους καλή ισορροπία. Πιο συγκεκριμένα, όταν γίνεται αναφορά σε πόρους αυτοί μπορεί να είναι ο χρόνος και η ενέργεια
που αφιερώνει κανείς στον έναν από τους δύο τομείς.1
Η οικογένεια αποτελεί την λειτουργική μονάδα μιας
κοινωνίας και θα μπορούσε να παρομοιαστεί με τα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος, τα οποία λειτουργούν
αρμονικά για να υπάρχει η γενική υγεία. Η δυσλειτουργία λοιπόν της οικογένειας σαν μονάδα, προφανώς
προκαλεί κλιμακωτή δυσλειτουργία του ευρύτερου συνόλου της κοινωνίας. Υπάρχουν δύο τύποι σύγκρουσης:
i) Η σύγκρουση της εργασίας με την οικογένεια, όταν
το άτομο αφιερώνει πολλούς πόρους στην εργασία του
και παραμελεί τα οικογενειακά του καθήκοντα. ii) Η σύγκρουση της οικογένειας με την εργασία, όταν το άτομο
παραμελεί τα εργασιακά του καθήκοντα, γιατί εστιάζεται περισσότερο σε οικογενειακές υποχρεώσεις. 2, 3
Πάραυτα πρακτικά δεν υπάρχει νόημα στον διαχωρισμό μεταξύ εργασιο-οικογενειακής και οικογενειακό-εργασιακής σύγκρουσης, γιατί οι τομείς της οικογένειας και της εργασίας είναι τόσο στενά συνδεδεμένοι
μεταξύ τους ώστε όλες οι αιτιολογικές συνάφειες μεταξύ τους να είναι αμφίδρομες. Γεγονός είναι ότι το κάθε
άτομο έχει κάποιες προσδοκίες όσον αφορά την εργασία του. Όταν λοιπόν οι προσδοκίες αυτές έρχονται
σε σύγκρουση με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας,
τότε δημιουργείται στρες στο άτομο. Το κατά πόσο τελικά θα καταφέρει να αντιμετωπίσει το στρες εξαρτάται
από την προσωπικότητά του, τα βιώματά του και από
άλλες εξωτερικές συνθήκες.3,4
Σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης είναι
να γίνει μία γενική αναφορά σχετικά με την εργασιο
- οικογενειακή σύγκρουση καθώς και τις επιπτώσεις
της κυρίως κατά την ενάσκηση της νοσηλευτικής, ενός
επαγγέλματος που σχετίζεται άμεσα με τις ανθρώπινες
συμπεριφορές και σχέσεις.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο χώρος εργασίας
για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και
κατ’ επέκταση για την αποδοτικότητά τους.
Ο χώρος που ζούμε αλλά και ο χώρος που εργαζόμαστε επηρεάζει τις σωματικές, εγκεφαλικές και
ψυχικές μας λειτουργίες.3 Ο άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά στο εργασιακό του περιβάλλον,
μόνο όταν του δίνεται η ευκαιρία να ενεργεί ελεύθερα,
όταν νοιώθει ότι οι άλλοι τον υπολογίζουν και τον αναγνωρίζουν και γενικότερα θα λέγαμε όταν αισθάνεται
ασφάλεια μέσα στον εργασιακό χώρο5. Οι σχέσεις που
δημιουργούνται μέσα σε μία οργάνωση αποτελούν το
υπόβαθρο για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Αρμονικές σχέσεις πρέπει να αναπτύσσονται
ανάμεσα σε όλα τα μέλη μιας οργάνωσης ανεξαρτήτως
θέσεως.3,5 Εξάλλου, παρόλο που η ομάδα των συναδέλφων μπορεί να αποτελέσει το στήριγμα στον κάθε
εργαζόμενο ικανοποιώντας τις εσωτερικές ψυχολογικές
και κοινωνικές του ανάγκες, μπορεί επίσης να προκαλέσει μεγάλη πίεση στον εργαζόμενο, όταν τον υποχρεώνει να υλοποιήσει κάποιες δράσεις σε καθορισμένο
χρονικό πλαίσιο ή τον αναγκάζει να συμμορφωθεί σε
ορισμένους κανόνες.1
Ο φόρτος εργασίας επίσης, αναγκάζει τον εργαζόμενο να ανταποκριθεί επιτυχώς στα καθήκοντά του μέσα
σε συγκεκριμένο χρονικό όριο και μάλιστα θεωρείται
υπεύθυνος για την εμφάνιση διαφόρων συμπτωμάτων.
Το άτομο είναι υποχρεωμένο να φέρει εις πέρας πολλές
και διαφορετικές μεταξύ τους δουλειές που εκκρεμούν,
μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχει τεθεί. Έτσι λοιπόν
ο εργαζόμενος αισθάνεται να «πνίγεται», ότι χάνει τον
έλεγχο, αισθάνεται εκνευρισμό, βρίσκεται σε συνεχή
υπερένταση, αγωνία, και φυσικά έντονο στρες για τον
αν θα τα καταφέρει.6
Μεγάλη σημασία για την σύγκρουση μεταξύ δουλειάς και οικογένειας έχει η πίεση στην δουλειά καθώς
και οι εργασιακές απαιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα η αυξημένη πίεση στην δουλειά οδηγεί σε σύγκρουση και
ανισορροπία μεταξύ δουλειάς και οικογένειας και αυξάνει το στρες. Σχετικά με άλλους εργασιακούς παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν τα ποσοστά της σύγκρουσης,
θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι κοινωνικές και ψυχολογικές απαιτήσεις καθώς και το ποσοστό υπευθυνότητας
και η ποικιλομορφία των καθηκόντων στο εργασιακό
χώρο έχει βρεθεί ότι αυξάνουν την εργασιο-οικογενειακή σύγκρουση.7 Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το
κάθε άτομο έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα,
διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικά κίνητρα, ενδεχομένως και διαφορετικές προσδοκίες.1

Μεθοδολογία
Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν πρόσφατα άρθρα
σχετικά με το θέμα που ανευρέθηκαν κυρίως στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Medline και στο Σύνδεσμο
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), με
τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά: εργασιακό περιβάλλον,
εργασιακές συγκρούσεις, νοσηλευτές και επιπτώσεις.
Κριτήριο αποκλεισμού των άρθρων υπήρξε η γλώσσα
εκτός από την ελληνική και αγγλική.
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Χαρακτηριστικά του νοσηλευτικού επαγγέλματος
Είναι γενικά παραδεκτό ότι η εξάσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος χαρακτηρίζεται όχι μόνο από
σωματική αλά και από ψυχολογική επιβάρυνση.
Το παραπάνω είναι εύλογο συμπέρασμα, αν αναλογιστεί κανένας τα πολλαπλά καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνει ο εργαζόμενος νοσηλευτής, τα οποία συχνά
εκτίνονται και πέρα από την (εξορισμού του νοσηλευτικού επαγγέλματος) φροντίδα των ασθενών.4,5 Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο νοσηλευτής
είναι μία πολυμηχανή, που εκτός από τα νοσηλευτικά
καθήκοντα, αναλαμβάνει και πολλά αλλά π.χ. οργανωτικά, γραφειοκρατικά κ.τ.λ. .7,8
Εκτός από τα εργασιακά καθήκοντα τα οποία είναι
λογικό να προκαλούν (όπως και σε κάθε επάγγελμα)
κόπωση βιολογικής φύσεως, το ιδιαίτερο με το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι το ότι προκαλεί και συναισθηματικό φορτίο στους εργαζομένους καθώς και στρες και
πίεση9. Πιο συγκεκριμένα οι νοσηλευτές φθείρονται
ψυχολογικά, καθώς υπάρχει ψυχολογική ανάμειξη με
τους ασθενείς και εκτίθενται συνεχώς σε ψυχοπιεστικές καταστάσεις ανθρώπων, οι οποίοι υποφέρουν.
Πολλές φορές οι νοσηλευτές είναι υποχρεωμένοι να
φροντίζουν ασθενείς, που βρίσκονται σε πολύ κρίσιμο
ή ιδιαίτερο στάδιο της ζωής τους, και πρέπει να λάβουν
μέρος στη λήψη ηθικών αποφάσεων που αφορούν τη
λήψη δύσκολων μέτρων που αφορούν τους ασθενείς
αυτούς.10, 11
Όλο αυτό το συναισθηματικό – ψυχολογικό φορτίο
καταλήγει στην δημιουργία διάφορων καταστάσεων
οι οποίες είναι πολύ επιβαρυντικές για την υγεία του
νοσηλευτή.12 Στα αυξημένα εργασιακά καθήκοντα και
τις υπεύθυνες θέσεις, που κατέχουν οι νοσηλευτές, έρχονται να προστεθούν και άλλα προβλήματα υλικοτεχνικής φύσεως. Για παράδειγμα, είναι ευρέως γνωστό
ότι σε χώρους, όπου παρέχετε περίθαλψη, υπάρχει
πληθώρα ιατρικού εξοπλισμού και μηχανημάτων ιατρικής τεχνολογίας τα οποία ο νοσηλευτής καλείται να
χρησιμοποιήσει χωρίς πολλές φορές να έχει λάβει την
απαραίτητη εκπαίδευση3,4. Επίσης, υπάρχει η συνεχής
εξέλιξη και ο εκσυγχρονισμός αυτού και εξοπλισμού
με αποτέλεσμα να υπάρχει και η αλλαγή στον κλασικό
ρόλο παροχής φροντίδας από τους νοσηλευτές και η
επαφή με τους ασθενείς.13, 14 Τέλος αξίζει να αναφέρει
το γεγονός ότι πολλές φορές ο νοσοκομειακός χώρος
μπορεί να εμφανίζει ελλείμματα σε εξοπλισμό.7
Στα προαναφερθέντα προβλήματα και τις στρεσσογόνες καταστάσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές, έρχεται να προστεθεί και το πρόβλημα της
έλλειψης του προσωπικού, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να υπερφορτώνονται με καθήκοντα και να μην
μπορούν να παράσχουν ποιοτικές υπηρεσίες.3,7 Έτσι

υπάρχουν αρνητικές συνέπειες και από την πλευρά των
ασθενών, αλλά και των εργαζομένων, καθώς οι δεύτεροι αναγκάζονται να εργάζονται περισσότερο καθώς
και να στερούνται πολλές φορές διάφορες άδειες και
ρεπό.3
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του νοσηλευτικού επαγγέλματος είναι ότι ο νοσηλευτής έρχεται σε επαφή όχι
μόνο με ασθενείς, αλλά και με συνοδούς αυτών καθώς
και με πληθώρα άλλων ειδικοτήτων επαγγελμάτων
υγείας (ιατρούς, φυσικοθεραπευτές κ.τ.λ.).15 Η λήψη
αποφάσεων αφορούν τον ασθενή προκειμένου να είναι
αποτελεσματική απαιτεί καλή συνεργασία μεταξύ των
μελών της ομάδας περίθαλψης και ιδιαίτερα μεταξύ
γιατρών και νοσηλευτών.16 Οι νοσηλευτές συχνά δέχονται κριτική από τους ιατρούς και τις οικογένειες των
ασθενών αναφορικά με το αν έπραξαν το σωστό για την
υγεία του ασθενή. Έτσι γίνεται εμφανές το πώς αύτη η
συναναστροφή μπορεί να αποτελέσει πηγή άγχους και
στρες για τον εργαζόμενο νοσηλευτή. 17,18
Ένα μείζον χαρακτηριστικό του νοσηλευτικού επαγγέλματος είναι η εργασία σε βάρδιες και πιο συγκεκριμένα οι νυχτερινές βάρδιες. Η δουλειά σε βάρδιες
επηρεάζει την γενική υγεία των νοσηλευτών, τον γενικό τρόπο ζωής, καθώς και τις οικογενειακές σχέσεις
τους. 19,20 Οι επαγγελματίες οι οποίοι κάνουν βραδινές
βάρδιες βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη
καρκίνου και μεταβολικού συνδρόμου, ενώ υπάρχει διαταραχή του κυρκαδικού ρυθμού, καθώς και διαταραχή
της οικογενειακής ζωής.6 Αντίθετα, οι νοσηλευτές που
εργάζονται σε πρωινά ωράρια εμφανίζουν λιγότερες
περιπτώσεις σύγκρουσης μεταξύ δουλειάς και οικογένειας, ενώ θα πρέπει να τονισθεί ότι εμφανίζουν και
μεγαλύτερα ποσοστά ευχαρίστησης από αυτούς που
εργάζονται σε νυχτερινά ωράρια. 6,19
Τέλος, η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) παρουσιάζει αυξημένη συχνότητα σε νοσηλευτές το οποίο
προκαλείται από το αυξημένο και μακράς διάρκειας
στρες που βιώνουν λόγο της φροντίδας των ασθενών,
καθώς και λόγο των αυξημένων εργασιακών απαιτήσεων. 19,21
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Αναφορικά με την σύγκρουση μεταξύ εργασίας και
οικογένειας χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι εμφανίζεται, όταν το ψυχοβιολογικό σύστημα του εργαζομένου δεν προλαβαίνει να επανέλθει στα φυσιολογικά
του σημεία μετά από διάφορες επιβαρυντικές επιδράσεις που δέχεται κατά την διάρκεια της ημέρας στον
εργασιακό χώρο.9
Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η σύγκρουση προκαλείται λόγω της επιβαρημένης ψυχολογικής και σωματικής κατάστασης, η οποία
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προκαλείται από διάφορους παράγοντες στο εργασιακό χώρο. Έτσι είναι εμφανής η σχέση μεταξύ του νοσηλευτικού επαγγέλματος και εργασιο -οικογενειακής
σύγκρουσης, καθώς το νοσηλευτικό επάγγελμα λόγο
της φύσης του, των ιδιαιτεροτήτων του, των οργανωτικών και δομικών του χαρακτηριστικών αποτελεί πηγή
έντονου άγχους, στρες αλλά και βιολογικής κόπωσης
με συνέπεια την εμφάνιση εργασιο-οικογενειακής σύγκρουσης.19
Αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις μεγάλη σημασία για την σύγκρουση μεταξύ δουλειάς και οικογένειας
έχει η σχέση των νοσηλευτών με τους προϊστάμενους
τους. Όταν υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ προϊστάμενων και υφιστάμενων, οι οποίες βασίζονται στην εμπιστοσύνη και στον σεβασμό, τότε μειώνεται η σύγκρουση μεταξύ δουλειάς και οικογένειας.22 Επίσης, υπάρχει
και καλύτερη επικοινωνία και περισσότερες επιλογές
από του εργαζόμενους με αποτέλεσμα την μείωση της
εργασιο-οικογενειακής σύγκρουσης.23 Τέλος, η υποστήριξη από τους προϊστάμενους αυξάνει την εργασιακή
ευχαρίστηση, μειώνει το στρες και βοηθάει τους εργαζόμενους να λύνουν τις συγκρούσεις, ενώ μειώνονται
και οι συγκρούσεις σχετικά με την φροντίδα των παιδιών.24,25
Εκτός από την σχέση μεταξύ νοσηλευτών και προϊστάμενων, σημαντική είναι και η σχέση των νοσηλευτών με τους συναδέλφους τους. Πιο συγκεκριμένα όταν
οι νοσηλευτές αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει δικαιοσύνη, όσον αφορά την ανάθεση των καθηκόντων μεταξύ
των συναδέλφων τους τότε αυξάνετε η ευχαρίστηση
τους από την εργασία τους και κατά συνέπεια μειώνεται
η σύγκρουση μεταξύ δουλειάς και οικογένειας.8 Επίσης
θετικό αντίκτυπο στην σύγκρουση έχει και η ύπαρξη δίκαιων πολιτικών σε οργανωτικό επίπεδο οργανισμού,
καθώς αυξάνουν την αυτάρκεια και την αντιλαμβανόμενη αξία του εαυτού τους από τους εργαζομένους.23
Τέλος υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ύπαρξης
υποστήριξης από των οργανισμό και τους συναδέλφους
και της μείωσης της εργασιο – οικογενειακής σύγκρουσης. 12
Η ύπαρξή ανελαστικού εργασιακού προγράμματος
αυξάνει την σύγκρουση και την αυξάνει η χαμηλή αυτονομία στο χώρο της δουλειάς, ενώ και η επάρκεια
του νοσηλευτικού προσωπικού μειώνει την σύγκρουση.
Πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι άτομα που κατέχουν
υψηλόβαθμες θέσεις εμφανίζουν υψηλοτέρα ποσοστά
σύγκρουσης. 19,26

Επιπτώσεις της σύγκρουσης
Αναφορικά με τις επιπτώσεις σε ατομικό επίπεδο
θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ύπαρξη σύγκρουσης έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην γενική υγεία του εργαζομέ-
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νου9. Είναι γεγονός ότι σε ατομικό επίπεδο η ύπαρξη
εργασιο-οικογενειακής σύγκρουσης αποβλέπει στην
κακή γενική υγεία του ατόμου, στην κατάθλιψη, στην
κατάχρηση αλκοόλ καθώς και στην εμφάνιση υπέρτασης.27 Το σημαντικότερο και περισσότερο διάχυτο γεγονός είναι το ότι η σύγκρουση προκαλεί ψυχολογική
εξουθένωση. Ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι
η εργασιο-οικογενειακή σύγκρουση προκαλεί περισσότερη εξουθένωση από την οικογενειακό-εργασιακή.28,29
Η ψυχολογική εξουθένωση (burnout) επίσης αποτελεί μία σοβαρή κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται
από αδυναμία του ατόμου να εκτελέσει σωστά τον εργασιακό του ρόλο καθώς και να αντλήσει ευχαρίστηση
από αυτόν. Έτσι επηρεάζεται τόσο το ίδιο το άτομο,
όσο και ο εργασιακός του ρόλος και το εργασιακό περιβάλλον, με αποτέλεσμα πολλαπλές αρνητικές συνέπιες σε όλους αυτούς τους τομείς.30 Μία άλλη επίπτωση
στην οποία συχνά οδηγεί η ύπαρξη εργασιο-οικογενειακής σύγκρουσης είναι η πρόκληση μίας κατάστασης
κατά την οποία ο εργαζόμενος προκειμένου να αισθάνεται ικανός και να έχει αυτοεκτίμηση, βασίζεται στην
αυξημένη απόδοση στον εργασιακό χώρο. Αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως ¨βασισμένη στην απόδοση
αυτοεκτίμηση¨(performance based self esteem) και
εξορισμού αναφέρεται στο γεγονός ότι όσο καλύτερη
είναι η απόδοση του εργαζομένου στην δουλειά του
τόσο αυξάνεται και το αίσθημα ικανοποίησης και αυτοεκτίμησης.3, 27
Είναι λοιπόν εμφανές ότι επί ύπαρξης σύγκρουσης
για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργείται συχνά ένα
αίσθημα χαμηλής αυτάρκειας, το οποίο ο εργαζόμενος
προσπαθεί να καλύψει εστιάζοντας στην εργασία του
και παραμελώντας τους οικογενειακούς ρόλους.5, 27 Με
τον προσανατολισμό αυτό στην εργασία αποσκοπεί
στην μείωση του φόρτου των οικογενειακών καθηκόντων με αποτέλεσμα να μπορέσει να ανταπεξέλθει με
μεγαλύτερη ευκολία στα εργασιακά καθήκοντα και κατά
συνέπεια να αυξήσει την χαμηλή αυτάρκεια του και να
προστατευθεί από την επιπλέων τάση και το στρες. 28
Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφορικά με τον προσανατολισμό στον εργασιακό ρόλο αυτός συμβαίνει μόνο
επί ύπαρξης εργασιο - οικογενειακής σύγκρουσης και
όχι οικογενειακό - εργασιακής. Έτσι όταν υπάρχει σύγκρουση της οικογένειας με την δουλειά παρατηρείται
το αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή το άτομο εστιάζει περισσότερο στην οικογένειά του με αποτέλεσμα να μειώνεται η αποδοτικότητα στην εργασία.3,28
Τέλος η σύγκρουση βρέθηκε ότι μειώνει την ψυχολογική ευημερία και την ευχαρίστηση από την ζωή, ενώ
στις γυναίκες οδηγεί στην κακή μητρότητα και την οικογενειακή ικανοποίηση.2,3
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Επίλογος
Υπάρχουν επομένως, διάφορες αρνητικές επιπτώσεις της εργασιο-οικογενειακής σύγκρουσης τόσο στον
εργαζόμενο νοσηλευτή - ψυχολογικές και σωματικές
- όσο και στην οικογένεια και στον εργασιακό χώρο.
Πιο συγκεκριμένα, όταν υπάρχει σύγκρουση οι εργαζόμενοι- νοσηλευτές έχουν μειωμένη ευχαρίστηση στην
δουλειά τους, στην οικογένεια τους καθώς και στην ευημερία τους.
Έτσι επί καταστάσεων σύγκρουσης θα μπορούσαμε
να πούμε ότι επηρεάζεται όχι μόνο ο εργαζόμενος – νοσηλευτής ως μονάδα, αλά και οι διάφορες ομάδες στις
οποίες ανήκει, με αποτέλεσμα να υπάρχει η απορύθμιση τους. Έτσι η σύγκρουση έχει επιπτώσεις πέραν του
ατομικού επιπέδου και λαμβάνει περισσότερο κοινωνικές διαστάσεις.
Μάλιστα εκτός τα παραπάνω, θα πρέπει να τονισθεί
ότι το νοσηλευτικό επάγγελμα δεν είναι ένα απλό επάγγελμα, αλλά ένα λειτούργημα, και ο νοσηλευτής κοινωνικός λειτουργός. Έτσι γίνεται εμφανές ότι η εργασιοοικογενειακή σύγκρουση στο νοσηλευτικό επάγγελμα
θα έχει ακόμα μεγαλύτερες αρνητικές συνέπειες στο
κοινωνικό σύνολο, καθώς θα υπάρχει δυσλειτουργία σε
μία τόσο λειτουργικά σημαντική δομή της κοινωνίας.

Summary
Work - Family Conflict In Nursing
Dimitriadou A., Tzitzidis C., Mosinian B., Kotsidou A., Berouli A.
Introduction: Work-family conflict refers to conflicts created between work and family. More specifically, the
increased pressure at work leads to conflict and imbalance between the two institutions (family and work),
thus increasing stress. The increased and long-term stress
experienced by nurses due to patient care, increased job
demands and the difficult working hours lead to professional burnout. All these events have as a result a negative effect on nurses’ general health, their total way of
life, and especially their family relationships.
Purpose: The purpose of this study is to investigate the
existence of work - family conflict and its impact on the
nursing profession.
Method: A review of the Greek and international literature on the subject was conducted through the electronic
databases Medline, Google Scholar and the Association
of Greek Academic Libraries Link (Heal-Link), using as key
words the following terms: working environment, workfamily conflict, nursing profession, effects.
Results: It was found that work-professional conflict exists to a large extent throughout the nursing staff. The appearance of the conflict has multiple consequences both

to the nurses themselves, but also to individual dependent on them (family), but also to people with whom they
consort with - patients and partners.
Conclusion: The nurses have reduced pleasure from their
work, their family and generally there is reduced welfare
due to work-family conflicts. These conflicts seem, therefore, to have broader social implications.
Keywords: work environment, work-family conflict, nursing profession, effects

Βιβλιογραφία
1. Antoniou A.S., Davidson M.J., Cooper C.L. Occupational
stress, job satisfaction and health state in male and
female junior hospital doctors in Greece. Journal of
Managerial Psychology 2003; 18: 592–621.
2. Yildirim D., Aycan Z. Nurses’ work demands and work–
family conflict: A questionnaire survey. International
Journal of Nursing Studies 2008;45: 1366–1378.
3. Dimitriadou-Panteka A., Koukourikos K., Pizirtzidou
E. The concept of self esteem in nursing education
and its impact on professional behavior. International
Journal of caring sciences 2014; 7(1): 6- 11.
4. Θεοδωράτου Μ., Μπέκος Β., Σκυλογιάννης Γ., Δημητριάδου A. 100 Τρόποι διαχείρισης του εργασιακού
άγχους από το νοσηλευτικό προσωπικό. Νοσηλευτική
2003;42: 479–496.
5. Καλογιάννη Α., Χήρα Σ., Βαρζελιώτη Κ., Δημητριάδου
Σ., Ηλιάδου Ε., Μόνιου Α. Επίδραση της εργασίας στη
ζωή των επαγγελματιών υγείας. Αρχ Ελλ Ιατρ 2007;24:
262–267.
6. Šimunić A., Gregov L. Conflict between work and
family roles and satisfaction among nurses in different
shift systems in Croatia: A questionnaire survey. Work
and family conflict in croatian nurses . Arh Hig Rada
Toksikol 2012;63: 189-197.
7. Morrison K.B., Korol S.A. Nurses’ perceived and actual
caregiving roles: identifying factors that can contribute
to job satisfaction. Journal of Clinical Nursing 2014;
10:1111.
8. Kovner C., Brewer B., Wu Y.W., Cheng Y., Suzuki
M. Factors Associated With Work Satisfaction of
Registered Nurses. Journal of Nursing Scholarship,
2006; 38(1): 71-79.
9. Heijden B., Demerouti E., Bakker A.B. Work-home
interference among nurses: reciprocal relationships
with job demands and health. Journal of Advanced
Nursing 2008;62(5) : 572–584.
10. Tsaloglidou A., Rammos K., Kiriklidis K., Zourladani
A., Matziari C. Nurses’ ethical decision-making role in
artificial nutritional support. British Journal of Nursing
2007; 16(16): 996-1001.
11. Koukourikos K. (2007). Ethical concerns and dilemmas

Εργασιο - οικογενειακές συγκρούσεις στη νοσηλευτική.
in the application of restrictive measures. Stigma
2007;16(2): 32-39.
12. Cortese C.G., Colombo L., Ghislieri C. Determinants
of nurses_ job satisfaction: the role of work–family
conflict, job demand, emotional charge and social
support. Journal of Nursing Management 2010;18:
35–43.
13. Lin L., Liang BA. Addressing the nursing work
environment to promote patient safety. Nurs Forum
2007;42: 20–30.
14. Papathanasiou I.V., Kleisiaris Ch, Fradelos E. C., Kakou
K., Kourkouta L. Critical Thinking: The Development of
an Essential Skill for Nursing Students Acta Informatica
Medica
08/2014;22(4):283-286.
DOI:10.5455/
aim.2014.22.283-286.
15. Kourkouta L, Barsamidis K, Lavdaniti M.
Communication skills during the clinical examination of the
patients. Progress in Health Sciences 2013;3(1):119122.
16. Tsaloglidou Α., Rammos Κ., Kyparos Α., Dimitiadou Α.,
Matziari C. Ethical issues in withholding or withdrawal
of artificial nutrition and hydration. International
Journal of Caring Sciences 2008; 1(2): 66-73.
17. Kourkouta L., Papathanasiou I. V. Communication in
Nursing Practice. Mater Sociomed 2014 Feb; 26(1):
66-68.
18. Kourkouta L, Fradelos E, Papathanasiou I, Amprachim
S.E. Communication with young women with breast
cancer. The Breast 2014; S24.
19. Grzywacz G.C., Frone M.R., Brewer C.S., Kovner C.T.
Quantifying Work–Family Conflict Among Registered
Nurses. Research in Nursing & Health 2006;29: 414–
426.
20. Peters V., Rijk A., Boumans N. Nurses’ satisfaction
with shift work and associations with work, home and
health characteristics: a survey in the Netherlands.
Journal of Advanced Nursing 2009; 65(12): 2689–
2700.

21. Papathanasiou I. V., Fradelos E.C., Kleisiaris Ch,
Tsaras K., Kalota M. A., Kourkouta L. Motivation,
Leadership, Empowerment and Confidence: Their
Relation with Nurses’ Burnout. Materia Socio Medica
2014; 26(6):405-410. DOI:10.5455/msm.2014.26.405410.
22. Brunetto Y., Wharton R.F., Ramsay S., Shacklock
K. Supervisor relationships and perceptions of
work–family conflict. Asia Pacific Journal of Human
Resources 2010; 48 (2): 212–232.

21

23. Heponiemi T., Kouvonen A., Sinervo T., Elovainio M.
Do psychosocial factors moderate the association of
fixed-term employment with work interference with
family and sleeping problems in registered nurses: A
cross-sectional questionnaire survey. International
Journal of Nursing Studies 2010; 47: 1096–1104.
24. Fujimoto T., Kotani S., Suzuki R. Work–family conflict
of nurses in Japan. Journal of Clinical Nursing 2008;
17: 3286–3295.
25. Rashid W.E.W., Nordin M.S., Omar A., Ismail I.
Supervisor Support, Work/Family Conflict and
Employee Satisfaction among Nurses in Health Care
Service. International Conference on Innovation,
Management and Technology Research (ICIMTR2012).
Malacca, Malaysia: 21-22 May, 2012.
26. Leineweber c., Chungkham H.S., Westerlund H.,
Tishelman C., Lindqvist R. Hospital organizational
factors influence work–family conflict in registered
nurses: Multilevel modeling of a nation-wide crosssectional survey in Sweden. International Journal of
Nursing Studies 2014;51: 744–751.
27. Richter A., Schraml K., Leineweber C. Work–family
conflict emotional exhaustion and performancebased
self-esteem: reciprocal relationships. Int Arch Occup
Environ Health 2015; 88:103–112 DOI 10.1007/
s00420-014-0941-x.
28. Wang Y., Chang Y., Fu J., Wang L. Work-family conflict
and burnout among Chinese female nurses: The
mediating effect of psychological capital. BMC Public
Health 2012; 12: 915.
29. Innstrand S.T., Langballe E.M., Espnes G.A., Falkum
E., Aasland O.G. Positive and negative work–family
interaction and burnout: A longitudinal study of
reciprocal relations. An International Journal of Work,
Health & Organisations 2008;22(1): 1-15.
30. Wheeler B.K., Powelson S., Kim J.H. Interdisciplinary
clinical education: Implementing a gerontological
home visiting program. Nurse Educ 2007; 32:136–140.

22

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016, Τόμος 12, Τεύχος 1

Πρόδρομη ανακοίνωση
Η επαναχρησιμοποίηση των ανθρώπινων ούρων και των υγρών
αστικών αποβλήτων από Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (διήθημα
αιμοκάθαρσης με στοιχεία θρέψης) για άρδευση και κυρίως
λίπανση φυτικών ειδών με σκοπό την εξοικονόμηση υδατικών
πόρων και βιομηχανικών λιπασμάτων.

Τέγου Ζωή 1
Διαμαντόπουλος Αντώνιος 2
Διαμαντόπουλος Αθανάσιος 3

1

2
3

Νεφρολογική Κλινική Νοσοκομείου Άγιος
Ανδρέας, Πάτρα
Orangia Ecofarm, Λευκοχώρι, Ηλεία
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Λέξεις κλειδιά : Fertigation, ουρολίπανση, αιμοδιήθημα, οικολογική γεωργία

Περίληψη: Σκοπός του άρθρου είναι η αξιολόγηση της χρησιμοποίησης εναλλακτικών πηγών λίπανσης για περιβαλλοντολογικούς και οικονομικούς λόγους. Mετά από μελέτη
της εκτεταμένης ιστορικής και σύγχρονης βιβλιογραφίας
αποφασίστηκε να προχωρήσουμε σε πειραματική μελέτη
χρησιμοποιώντας δύο συναφή υγρά. Πρώτο, το διήθημα
της αιμοκάθαρσης και δεύτερο τα ούρα τα ίδια. Στη πρώτη φάση της μελέτης ποτίζαμε με διήθημα αιμοκάθαρσης
ένα τετραγωνικό μέτρο κηπευτικών (ντομάτες, μελιτζάνες,
κολοκύθια και σέλινο) με συχνότητα δυο φορές την εβδομάδα, χρησιμοποιώντας ανάλογη έκταση κηπευτικών σαν
μάρτυρες. H σύσταση του εδάφους αναλύθηκε για οργανικά και ανόργανα στοιχεία προ της εφαρμογής της μεθόδου
και μετά τρίμηνη εφαρμογή της τόσο το μη λιπαινόμενο
και στο λιπαινόμενο τμήμα. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 2

Από τις μετρήσεις προκύπτει αύξηση του αζώτου κατά
20,31 % και του νατρίου κατά 366,5%. Το μόνο φυτό που
έδειξε συγκριτικά αξιόλογη ανάπτυξη ήταν το σέλινο. Τα
υπόλοιπα είχαν μια αρχική επιδείνωση που εξελικτικά αποκαταστάθηκε, χωρίς όμως να αυξηθούν περισσότερο εν σχέσει με τους μάρτυρες.
Στη δεύτερη φάση της μελέτης, διαιρέσαμε οκτώ τετραγωνικά λαχανόκηπου σε τέσσερα ισομερή τμήματα και έγινε
σπορά τεύτλων φθινοπωρινής ποικιλίας. Η σύσταση του εδάφους ήταν η αυτή με την Α Φάση. Τα ούρα 24ώρου δύο υγιών ενηλίκων συγκεντρώνονται σε κοινό δοχείο κάθε 24ωρο
και αραιώνονται με νερό υδραγωγείου σε αναλογία 1:10 .
Με το φρέσκο διάλυμα ούρων ποτίζουμε δις εβδομαδιαίως
το ένα τμήμα του λαχανόκηπου, με διήθημα αιμοκάθαρσης
αραιωμένο 1:5 το δεύτερο, με διάλυμα βιομηχανικού λιπάσματος το τρίτο ενώ το τέταρτο ποτίζεται μόνο με νερό υδραγωγείου ως μάρτυρας. Παρακολουθούμε με φωτογραφική
τεκμηρίωση την ανάπτυξη τεύτλων και στα τέσσερα τμήματα. Η συγκεκριμένη επιλογή φυτών έγινε επειδή τα τεύτλα
είναι πιο αλατοάντοχα. Μετά τρείς μήνες προγραμματίζεται
νέα ανάλυση εδάφους και των τεσσάρων τεμαχίων και θα

Η επαναχρησιμοποίηση των ανθρώπινων ούρων και των υγρών αστικών αποβλήτων από Μονάδες Τεχνητού Νεφρού
(διήθημα αιμοκάθαρσης με στοιχεία θρέψης) για άρδευση και κυρίως λίπανση φυτικών ειδών με σκοπό την εξοικονόμηση υδατικών πόρων και βιομηχανικών λιπασμάτων.
Προ εφαρμογήσ(φάση Α)

Μετά τρίμηνη εφαρμογή

Νιτρικό Άζωτο = 0,033g/100gr

Μη λιπαινόμενο
0,036g/100gr

Λιπαινόμενο
0,044g/100gr

K = 0, 032/100gr

0, 032gr/100gr

0, 036gr/100gr

Na = 0,003g/100gr

0,003g/100gr

0, 014g/100gr

Πίνακας 2.
Ανάλυση εδάφους.
αξιολογηθεί η ανάπτυξη των φυτών με φωτογραφική
αποτύπωση και ζύγιση των κονδύλων. Επιπλέον, εγκιβωτίσαμε ανά 2 μ3 θρυμματισμένων παραπροϊόντων
του κτήματος (φύλλων, κλαδίσκων, απορριφθέντων
καρπών) σε δύο διαφορετικά ξύλινα δοχεία για τη δημιουργία κομποστοποιημένου λιπάσματος. Το ένα ποτίζεται με είκοσι λίτρα ούρων εβδομαδιαίως ενώ το άλλο
με εξήντα λίτρα διηθήματος. Μετά τετράμηνο θα γίνει
χημική ανάλυσή τους και θα χρησιμοποιηθούν για λίπανση και εν συνεχεία καταγραφή της αποτελεσματικότητας.

Εισαγωγή
Ο ραγδαία αυξανόμενος πληθυσμός της γής έχει
ανάγκη από ραγδαία αυξανόμενες ποσότητες τροφών.
Προς το παρόν η συνολική ζήτηση μόνο για δημητριακά παγκοσμίως ανέρχεται σε δυόμιση εκατομμύρια
τόνους. Το γεγονός οδηγεί σε κολοσσιαίες ανάγκες για
λιπάσματα που περιέχουν Άζωτο + Φωσφόρο + Κάλλιο
και φθάνουν στα διακόσια εκατομμύρια τόνους ετησίως, με παρενέργεια τη μόλυνση του εδάφους και του
υδροφόρου ορίζοντα. Τα ανωτέρω δημιουργούν την
ανάγκη εναλλακτικών πηγών λίπανσης. Η πιο προσιτή
σε όλους, φθηνή και αέναη πηγή παρομοίων στοιχείων
είναι τα ούρα μας. Το υγρό αυτό έχει χρησιμοποιηθεί
προ αμνημονεύτων χρόνων για πολλές πρακτικές χρήσεις. Ο Διοσκουρίδης (1ος αιώνας μ.Χ.) το συνιστούσε
ως φάρμακο. Οι Ρωμαίοι το χρησιμοποιούσαν ως λευκαντικό ρούχων, οι μάγειροί το συμπεριέλαβαν στις συνταγές για γλυκά και τυριά, ενώ η βιομηχανία εκμεταλλεύτηκε την περιεκτικότητά του σε ορμόνες.1
Για την λίπανση αναφέρεται πως χρησιμοποιήθηκε
στη Φαραωνική Αίγυπτο και μετέπειτα στη Κίνα όπου
οι καλεσμένοι άφηναν το ουροδοχείο γεμάτο σαν δώρο
στον οικοδεσπότη για να το χρησιμοποιήσει στον κήπο
του. Στο Θιβέτ κατασκεύαζαν οπές στο έδαφος, τις γέμιζαν με άχυρο για να χρησιμεύσουν προς ούρηση από τα
άλογα των αμαξών και κατόπιν τα συγκέντρωναν για διασκόρπιση στους αγρούς, Η πρακτική αναβίωσε τώρα
κυρίως στις Ινδίες, τη Σουηδία και τις ΗΠΑ /και ονομάστηκε “fertigation”, σύνθετη λέξη από το irrigation και
fertilization2, 3, 4, 5,6. Mετά από μελέτη της εκτεταμένης
ιστορικής και σύγχρονης βιβλιογραφίας αποφασίστηκε
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να προχωρήσουμε σε πειραματική μελέτη χρησιμοποιώντας δύο συναφή υγρά. Πρώτο, το διήθημα της αιμοκάθαρσης και δεύτερο τα ούρα τα ίδια.
Περιγραφή της σχετικής τεχνολογίας (Α)
Έχει υπολογιστεί ότι κατά την διάρκεια μιας εβδομαδιαίας θεραπείας κλασικής αιμοκάθαρσης χρησιμοποιούνται περίπου 600 λίτρα διαλύματος που φθάνουν
περίπου τους 312.000 τόνους για όλη την Ελλάδα Με
τις νεότερες μεθόδους (αιμοδιαδιήθηση) η ποσότητα
του διαλύματος είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αντίστοιχες
είναι οι ποσότητες του παραγομένου διηθήματος το
οποίο καταλήγει ως αστικό λύμα στις αποχετεύσεις. Το
διάλυμα της αιμοκάθαρσης παρασκευάζεται από την
ανάμειξη επεξεργασμένου νερού ύδρευσης και πυκνού
διαλύματος ηλεκτρολυτών (Na,K,Cl,Ca,Mg). Το διήθημα
αντίστοιχα που παράγεται κατά την αιμοκάθαρση εμπεριέχει πλην των ηλεκτρολυτών και ουρία. Η σημαντική
ποσότητας του παραγομένου διηθήματος από την αιμοκάθαρση, το οποίο πολλαπλασιάζεται ανάλογα με
τον αριθμό των ασθενών, το καθιστά μια σημαντική
πηγή ανακυκλούμενου ύδατος. Εξίσου όμως σημαντική είναι και η ιδιαιτερότητα της σύστασής του, που το
καθιστά πιθανή λιπαντική ύλη ταυτόχρονα. Το σκεπτικό
της μελέτης ήταν η επαναχρησιμοποίηση του διηθήματος αιμοκάθαρσης για άρδευση και κυρίως λίπανση φυτικών ειδών εξοικονομώντας υδατικούς πόρους, αλλά
και βιομηχανικά λιπάσματα.7
Περιγραφή της σχετικής τεχνολογίας (Β)
Το ποσόν των ούρων ενός υγιούς ενήλικα το 24ωρα
κυμαίνεται μεταξύ 1200-2000 ml και είναι στείρο και
έτοιμο προς χρήση. Αντιστοιχεί κατ’ έτος σε ίση ποσότητα αζώτου με ένα σάκο λιπάσματος 5 κιλών [8]. Επειδή θρεπτικά συστατικά, όπως το κάλιο και ο φωσφόρος,
βρίσκονται σε ιοντική μορφή μπορούν να προσληφθούν
άμεσα από τα φυτά 9, 10. Πρέπει όμως να ληφθεί υπ’όψη πως η συγκέντρωση των θρεπτικών συστατικών των
ούρων ποικίλει ευρέως από χώρα σε χώρα11. Τα ετήσια
ούρα ενός υγιούς ενήλικα μπορούν να λιπάνουν περίπου 300-400 μ2 12. Συνιστάται για λόγους υγιεινής να
διακόπτεται η λίπανση με ούρα περίπου ένα μήνα πριν
τη συγκομιδή13.

Υλικό και Μέθοδος
Α Φάση
Συλλέξαμε το διήθημα της πρώτης ώρας της αιμοκάθαρσης σε διαφορετικούς ασθενείς και υπολογίσαμε
τις συγκεντρώσεις ουρίας και ηλεκτρολυτών συγκριτικά
με τα ούρα υγιούς ενήλικος. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 1.
Ποτίσαμε ένα μ2 κηπευτικών (ντομάτες, μελιτζά-
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ΔΙΗΘΗΜΑ
ΟΥΡΑ
Ουρία 3.5 g/l 9.3 g/l to 23.3 g/l
Κ = 0,1g/l
Νa = 0,14g/l

0,75g/l – 2,61g/l
1,17g/l - 4,39g/l

Πίνακας 1.
Ανάλυση εδάφους.
νες, κολοκύθια και σέλινο) με συχνότητα δυο φορές την
εβδομάδα, χρησιμοποιώντας ανάλογη έκταση κηπευτικών σαν μάρτυρα. H σύσταση του εδάφους αναλύθηκε
για οργανικά και ανόργανα στοιχεία προ της εφαρμογής της μεθόδου και μετά τρίμηνη εφαρμογή της τόσο
για το μη λιπαινόμενο όσο και για το λιπαινόμενο τμήμα. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 2.
Προ εφαρμογήσ(φάση Α)
Νιτρικό Άζωτο = 0,033g/100gr
K = 0, 032/100gr
Na = 0,003g/100gr

Μετά τρίμηνη εφαρμογή
Μη λιπαινόμενο Λιπαινόμενο
0,036g/100gr
0,044g/100gr
0, 032gr/100gr 0, 036gr/100gr
0,003g/100gr
0, 014g/100gr

Πίνακας 2.
Ανάλυση εδάφους.

φρέσκο διάλυμα ούρων ποτίζουμε δισεβδομαδιαίως το
ένα τμήμα του λαχανόκηπου, με διήθημα αιμοκάθαρσης αραιωμένο 1:5 το δεύτερο, με διάλυμα βιομηχανικού λιπάσματος το τρίτο, ενώ το τέταρτο ποτίζεται μόνο
με νερό υδραγωγείου ως μάρτυρας. Παρακολουθούμε
με φωτογραφική τεκμηρίωση την ανάπτυξη τεύτλων
και στα τέσσερα τμήματα. Η συγκεκριμένη επιλογή φυτών έγινε επειδή τα τεύτλα είναι τα πιο αλατοάντοχα.
Μετά τρείς μήνες προγραμματίζεται νέα ανάλυση εδάφους και των τεσσάρων τεμαχίων και αξιολόγηση της
ανάπτυξης των φυτών με φωτογραφική αποτύπωση και
ζύγιση των κονδύλων.
β) Εγκιβωτίσαμε ανά 2 μ3 θρυμματισμένων παραπροϊόντων του κτήματος (φύλλων, κλαδίσκων, απορριφθέντων καρπών) σε δύο διαφορετικά ξύλινα δοχεία
για τη δημιουργία χωνεμένου λιπάσματος. Το ένα ποτίζεται με είκοσι λίτρα ούρων εβδομαδιαίως ενώ το άλλο
με εξήντα λίτρα διηθήματος. Μετά τετράμηνο θα γίνει
χημική ανάλυση τους και θα χρησιμοποιηθούν για λίπανση, με εξελικτική καταγραφή της αποτελεσματικότητας.

Συζήτηση

Από τις μετρήσεις προκύπτει αύξηση του αζώτου
κατά 20,31 % και του νατρίου κατά 366,5%. Το μόνο
φυτό που έδειξε συγκριτικά αξιόλογη ανάπτυξη ήταν το
σέλινο. Τα υπόλοιπα είχαν μια αρχική επιδείνωση που
κατόπιν αποκαταστάθηκε, χωρίς όμως να αυξηθούν περισσότερο εν σχέσει με τους μάρτυρες. Αποδώσαμε τα
αποτελέσματα στη προκληθείσα αλατοποίηση του εδάφους Μετά από διάφορες δοκιμές καταλήξαμε πως η
καλλίτερη μέθοδος ήταν η αραίωση του διηθήματος σε
αναλογία. 1: 10 που απέδιδε σύσταση περίπου όμοια
με τα αραιωμένα ούρα 1: 25 ως προς την συγκέντρωση
ουρίας. Με το νέο διάλυμα επαναλάβαμε το πότισμα.
Πάλι το σέλινο έδειξε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αλλά μικρή βελτίωση υπήρξε σε όλα τα φυτά, που δεν έδειξαν
ποτέ σημεία του αρχικό σοκ. Η συμπεριφορά του σέλινου αιτιολογείται επειδή είναι ανθεκτικό στο νάτριο
σύμφωνα με τις περισσότερες έρευνες. Ανήκει σε μια
μεγάλη οικογένεια φυτών που παρουσιάζουν μεγάλη η
μέτρια αντοχή στο αλάτι, σε αντίθεση με τη πλειονότητα των φυτών για τα οποία είναι τοξικό

Συμπεράσματα

Β Φάση (Βρίσκεται στο πρώιμο στάδιο και τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη τα οριστικά)
α) Διαιρέσαμε 8 μ2 λαχανόκηπου σε τέσσερα ισομερή τμήματα. και έγινε σπορά τεύτλων φθινοπωρινής
ποικιλίας. Η σύσταση του εδάφους ήταν η αυτή με την
Α Φάση. Τα ούρα 24ώρου δύο υγιών ενηλίκων (Μέσες
τιμές: Ουρία = 18,9 gr/lt, K = 1,03 gr/lt, Na = 1,02 gr/lt,)
συγκεντρώνονται σε κοινό δοχείο κάθε 24ωρο και αραιώνονται με νερό υδραγωγείου σε αναλογία 1:10 . Με το

Η επαναχρησιμοποίηση των ανθρώπινων ούρων
αλλά κυρίως των υγρών της αιμοκάθαρσης ως λιπαντικών και αρδευτικών παραγόντων χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για να εξειδικευθεί κατά φυτό και σύσταση
εδάφους. Τα αποτελέσματά μας αποτελούν ισχυρή ένδειξη για την χρήση της εμπειρίας του παρελθόντος,
εκπεφρασμένης και μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας,
προς αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων του
σήμερα.

Αναλύοντας τα ανωτέρω ευρήματα καταλήγουμε
στο συμπέρασμα ότι πλην του δεδομένου της αρδευτικής χρησιμότητας του διηθήματος της αιμοκάθαρσης
αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως λίπασμα. Απαιτείται αραίωσή του σε αναλογία 1:5 για μικρές σχετικά
φυτείες που ο όγκος του απαιτουμένου ύδατος για την
αραίωση είναι παραδεκτός. Για τις πολύ μεγάλες φυτείες πρέπει να επεξεργάζεται σε συσκευή αφαλάτωσης
και κατόπιν να χρησιμοποιείται για άρδευση/λίπανση
χωρίς αραίωση. Τα οικονομικά και οικολογικά κέρδη
από τη προτεινόμενη μέθοδο είναι προφανή. Η χρήση
των ανθρωπίνων ούρων για τον ίδιο σκοπό, ενώ υποστηρίζεται από την βιβλιογραφία δεν μπορεί ακόμη να
τεκμηριωθεί από μας σε αυτή τη φάση της μελέτης. Σε
αυτήν θα περιληφθεί και η εφαρμογή της ανωτέρω μεθόδου και σε πολυετείς καλλιέργειες δενδροειδών.

Η επαναχρησιμοποίηση των ανθρώπινων ούρων και των υγρών αστικών αποβλήτων από Μονάδες Τεχνητού Νεφρού
(διήθημα αιμοκάθαρσης με στοιχεία θρέψης) για άρδευση και κυρίως λίπανση φυτικών ειδών με σκοπό την εξοικονόμηση υδατικών πόρων και βιομηχανικών λιπασμάτων.

Summary
The aim of this article is to evaluate alternative sources
of fertilizing for environmental and financial reasons. After studying the extended historical literature, we decided to use two similar fluids. The first is the human
urine and the second its modern substitute, the hemodialysis filtrate, as a pilot study for alternative fertilizers.
In the first phase of the study we watered a 1-square
meter vegetable garden with the latter twice a week,
while an identical area was used as control. The soil was
checked for its organic and inorganic ingredients. After
three months, we re-checked the soil and the plants
growth. A considerable increase was found only in the
celery plants fertilized with the filtrate. The soil’s content in Nitrogen was increased from 36, 72 ppm to 44,
18 ppm and the Sodium Chlorate from 0, 13 mEq /100
gr to 0, 6 mEq /100 gr.
In the second phase of the study we watered four different one m2 each block of garden containing beetroots with 1) Human urine solution, 2) Dialysis filtrate, 3)
Commercial fertilizer, 4) Plain water. After three months
we will harvest the beetroots and check the differences from each block. Moreover, two different compost
heaps of two m3 each are spread weekly with seven liters of human urine the one and thirty liters of filtrate
the other. After four months the humus will be used as
fertilizer and the difference of their impact will be measured.
Κeywords: Fertigation, Urofertilizer, Ecoagriculture,
Haemofiltrate
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Περίληψη: Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία είναι ο τομέας
της φυσικοθεραπείας, που ασχολείται με την αποκατάσταση των αναπνευστικών παθήσεων. Επίσημες ανακοινώσεις
του αντικειμένου της παρουσιάζονται σε περιοδικά από τις
αρχές του 1900. Ωστόσο, υπάρχει δυσκολία στην καθορισμό
ορισμού της λόγω του μεγάλου εύρους των τεχνικών της και
του πεδίου εφαρμογής της. Η παρούσα εργασία στοχεύει
στην παρουσίαση του αντικειμένου της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας μέσα από μια ιστορική αναδρομή αυτής και
έναν στοιχειώδη ορισμό. Επίσης, τις εφαρμογές της στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς που ταλαιπωρούνται από αναπνευστικές παθήσεις, τις διάφορες
τεχνικές της στην αποκατάσταση ασθενών με διαταραχές
του αναπνευστικού συστήματος και τέλος την συμβολή της
μέσω προγραμμάτων αναπνευστικής αποκατάστασης στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων. Η ανάπτυξη
των παραπάνω θεμάτων είναι σύντομη και περιεκτική προκειμένου να γίνει κατανοητό το τι είναι η αναπνευστική φυσικοθεραπεία, που και πως εφαρμόζεται αυτή καθώς και το
γιατί, παράλληλα με την θεραπευτική οδό που ακολουθεί
η ιατρική για την θεραπεία των αναπνευστικών παθήσεων.
Ορισμός: Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία είναι ο τομέας
της φυσικοθεραπείας, που ασχολείται με την αποκατάσταση των αναπνευστικών παθήσεων1. Ωστόσο, ακριβής ορισμός για το τι είναι η αναπνευστική φυσικοθεραπεία δεν
υπάρχει, πιθανόν λόγω της εξέλιξης των τεχνικών που την
απαρτίζουν2. Είναι ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει τεχνικές και στρατηγικές στοχεύοντας στην βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας και την αποκατάσταση των προβλημάτων των αναπνευστικών παθήσεων3.
Ιστορία: Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία ξεκίνησε στην
Μεγάλη Βρετανία. Αναφορά για την εκτέλεση προγράμματος αναπνευστικής φυσικοθεραπείας για πρώτη φορά, ως
συμπληρωματική θεραπεία (αναπνευστικές και σωματικές
ασκήσεις) μαζί με χειρουργικές και συντηρητικές θεραπείες,
γίνεται με την εργασία του MacMohan το 19154,5. Ωστόσο,
μια από τις τεχνικές που χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας αναφέρεται τόσο
το 1901 από τον Ewart όσο και από τον Quincke το 1898.
Συγκεκριμένα στις μελέτες τους για την αντιμετώπιση των
εκκρίσεων σε περιπτώσεις βρογχεκτασίας και λοιμώξεων
εφάρμοσαν την τεχνική των θέσεων παροχέτευσης6.
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Εφαρμογή αναπνευστικής φυσικοθεραπείας
Ένας ομαδοποιημένος τρόπος κατάταξης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αναπνευστική φυσικοθεραπεία είναι με βάση το σύμπτωμα και είναι ο ακόλουθος
1. Διαταραχή αναπνεόμενου όγκου αέρα
2. Διαταραχή αναπνευστικού έργου
3. Διαταραχή καθαρισμού αεραγωγών7

Αναπνευστική φυσικοθεραπεία σε διαταραχές αναπνεόμενου όγκου αέρα
Ο αναπνεόμενος όγκος αέρα που εισέρχεται στους
πνεύμονες μπορεί να παρουσιάσει ελάττωση για διάφορους λόγους, το αίτιο όμως θα πρέπει να είναι γνωστό
από τον φυσικοθεραπευτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις η
αναπνευστική φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται προκειμένου να αποκατασταθεί η ελάττωση αυτή8. Αυτό μπορεί
να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους.
1. Τοποθέτηση ασθενή
Η τοποθέτηση ενός ασθενή με διαταραχή του αναπνεόμενου όγκου είναι σημαντική προκειμένου α) να
αποφευχθεί η χειροτέρευση της κατάστασης του και β)
να βελτιωθεί ή και αποκατασταθεί το πρόβλημα του αερισμού.
Οι θέσεις που μπορεί να τοποθετηθεί ο ασθενής είναι η πλάγια, η πρηνή, η ημικαθιστή και η καθιστή ενώ
θα πρέπει να αλλάζονται και να διορθώνονται συχνά
περίπου κάθε μια με δυο ώρες7. Επίσης, η αλλαγή των
θέσεων του σώματος επηρεάζει την σχέση αερισμού –
αιμάτωσης, μεταβάλλοντας την κατάσταση του ασθενή9.
2. Αναπνευστικές ασκήσεις
- Διαφραγματική Αναπνοή
Η διαφραγματική αναπνοή είναι μια τεχνική όπου ο
ασθενής διδάσκεται να εκτελεί αναπνοές ήπιες και βαθιές παραγόμενες μόνο από την συστολή του διαφράγματος. Η διδασκαλία της διαφραγματικής αναπνοής
μπορεί να γίνει σε πολλές θέσεις, καθώς επίσης και κατά
την διάρκεια δραστηριοτήτων, όπως η βάδιση. Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων, ο ασθενής διδάσκεται έναν
ρυθμό ανάμεσα στις εισπνοές και εκπνοές που πραγματοποιεί10.
- Ασκήσεις Βαθιάς Εισπνοής
Οι ασκήσεις βαθιάς εισπνοής είναι ασκήσεις έκπτυξης του θωρακικού κλωβού με έμφαση στην εισπνοή
για μεγαλύτερη είσοδο αέρα. Οι ασκήσεις αυτές είναι
προτιμότερο να γίνονται σε καθιστή ή πλάγια θέση επί
κλίνης, διότι επιτρέπεται μεγαλύτερη κινητικότητα των
πλευρών. Η εκτέλεση τους μπορεί να γίνει με ή χωρίς

27

την χρήση βοηθημάτων. Χαρακτηριστικό βοήθημα είναι
ο αναπνευστικός εξασκητής (incentive spirometer)11. Οι
ασκήσεις χωρίς την χρήση βοηθημάτων πραγματοποιούνται με τα χέρια του φυσικοθεραπευτή και του ίδιου
του ασθενή. Οι κινήσεις των άκρων του ασθενή βοηθούν
στην αύξηση του εύρους κίνησης του θώρακα με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη είσοδο αέρα στους πνεύμονες12.
- Νευροφυσολογική Διευκόλυνση
Η νευροφυσιολογική διευκόλυνση της αναπνοής για
αύξηση του αερισμού περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές,
που στηρίζονται στον ιδιοδεκτικό και δερματικό ερεθισμό για την πρόκληση βαθιάς εισπνοής αντανακλαστικά.
Οι τεχνικές εκτελούνται με τα χέρια του φυσικοθεραπευτή προκαλώντας ερεθισμό σε συγκεκριμένα σημεία του
σώματος του ασθενή7.
3. Κινητοποίηση - Άσκηση
Σημαντικό παράγοντα στη βελτίωση του αερισμού
παίζει η κινητοποίηση του ασθενή και οι ασκήσεις των
άνω άκρων. Η κινητοποίηση του ασθενή βοηθάει στην
απομάκρυνση του σώματος από μια σταθερή και μόνιμη
θέση, η οποία δεν επιτρέπει πλήρη κίνηση στον θωρακικό
κλωβό. Επίσης, η συμμετοχή ασκήσεων των άνω άκρων
οδηγεί στην αύξηση της προσθιοπίσθιας διαμέτρου του
θωρακικού κλωβού με την κίνηση σε πλήρες εύρος των
πλευρών του θώρακα. Οι ασκήσεις είναι συγκεκριμένες
και αφορούν κυρίως κάμψη και απαγωγή (κινήσεις με
φορά προς το κεφάλι)13.
4. Μηχανικός Αερισμός
Η διαταραχή του αναπνεόμενου όγκου αέρα αντιμετωπίζεται και με την χρήση αναπνευστήρα θετικής
πίεσης. Κατά την εφαρμογή του δημιουργείται διαφορά πίεσης μεταξύ του στόματος και των κυψελίδων και
προκαλείται ροή αέρα στο αναπνευστικό σύστημα. Οι
αναπνευστήρες ρυθμίζονται στο να παρέχουν συνεχή
(CPAP), εναλλασσόμενη (BiPAP) ή διακοπτόμενη θετική
πίεση (IPPB). H χρήση του αναπνευστήρα απαιτεί ρυθμίσεις παραμέτρων όπως της πίεσης, της μεταβολής του
όγκου και του χρόνου μεταβολής αυτού από εκπαιδευμένο προσωπικό14.

Αναπνευστική φυσικοθεραπεία σε διαταραχές του αναπνευστικού έργου
Το αναπνευστικό έργο είναι η λειτουργία της αναπνοής η οποία στοχεύει στην είσοδο αέρα εντός των πνευμόνων. Η διαταραχή του οδηγεί σε δύσπνοια (υποκειμενικά) και παθολογικό μοντέλο αναπνοής (αντικειμενικά)
με αποτέλεσμα την αναπνευστική κόπωση. Η εφαρμογή
της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας αποσκοπεί στην
ανακούφιση από το σύμπτωμα της δύσπνοιας και τη δι-
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όρθωση του λανθασμένου μοντέλου αναπνοής15.
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω
τρόπους.
1. Ξεκούραση - χαλάρωση
Ο ασθενής με αυξημένο αναπνευστικό έργο και κατ’
επέκταση δύσπνοια χρήζει ξεκούρασης, ενώ παράλληλα
θα πρέπει να διδαχθεί τρόπους να χαλαρώνει. Η χαλάρωση είναι μια διαδικασία η οποία είναι συνήθως προσωπική, καθότι ο κάθε ασθενής με δύσπνοια ανταποκρίνεται
διαφορετικά σε κάθε τεχνική. Επίσης, η παρουσία ατόμου δίπλα στον ασθενή με δύσπνοια και η καθοδήγηση
του με παραγγέλματα για χαλάρωση και συγκέντρωση
στον τρόπο αναπνοής συμβάλλει στην χαλάρωση, διότι
αισθάνεται ασφάλεια16, 17.
2. Τοποθέτηση
Η ορθή τοποθέτηση ενός ασθενή για την διόρθωση
- βελτίωση του αναπνευστικού έργου και της δύσπνοιας είναι διαφορετική από αυτή της βελτίωσης του αναπνεόμενου όγκου αέρα. Ο ασθενής τοποθετείται σε μια
θέση χαλάρωσης, αναπαυτική για αυτόν χωρίς να προκαλεί περεταίρω επιβάρυνση του αναπνευστικού έργου.
Οι θέσεις αυτές έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους την
πρόσθια κλίση του σώματος, η οποία βελτιώνει την κίνηση του διαφράγματος, αυξάνει την κινητικότητα του θωρακικού κλωβού και μειώνει την δραστηριοποίηση των
επικουρικών εισπνευστικών μυών18.
3. Επανεκπαίδευση αναπνοής
H επανεκπαίδευση της αναπνοής επιτυγχάνεται με
την εκτέλεση της διαφραγματικής αναπνοής, της ελεγχόμενης αναπνοής και της αναπνοής με μισόκλειστα χείλια.
Η εκπαίδευση της διαφραγματικής αναπνοής είναι η
ίδια όπως και στην περίπτωση διαταραχής του αναπνεόμενου όγκου αέρα, με την διαφορά ότι ο ασθενής είναι
σε θέση χαλάρωσης, προκειμένου να μην επιβαρύνει το
αναπνευστικό έργο του.
Στην τεχνική της ελεγχόμενης αναπνοής, ο ασθενής
προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο της αναπνοής του
μέσα από την εκτέλεση αναπνοών ήρεμων και χαλαρών
συνειδητά χωρίς να ξεπερνάει τα όρια του αναπνεόμενου όγκου αέρα, με έμφαση στην κίνηση της βάσης του
θωρακικού κλωβού. Η θέση εκτέλεσης της τεχνικής αυτής παραμένει η θέση χαλάρωσης8.
Η αναπνοή με μισόκλειστα χείλη είναι μια τεχνική,
στην οποία η εκπνοή γίνεται πλέον ενεργητικά από τον
ασθενή διατηρώντας τα χείλη του μισόκλειστα, ενώ ο
ίδιος είναι ήδη σε θέση χαλάρωσης. Κατά την εκτέλεση
της αναπτύσσεται αντίσταση από τα μισόκλειστα χείλη,
η οποία διοχετεύεται εσωτερικά προς τους πνεύμονες
οδηγώντας σε ελάττωση του αναπνευστικού ρυθμού και
εμποδίζοντας το κλείσιμο των αεραγωγών και των κυψελίδων19.

Αναπνευστική φυσικοθεραπεία σε διαταραχές του καθαρισμού των αεραγωγών
Πολλά αναπνευστικά προβλήματα οδηγούν σε αύξηση έκκρισης βλέννας στους πνεύμονες, χωρίς να είναι
όμως πάντα δυνατή η αποβολή αυτής από τον ίδιο τον
οργανισμό. Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία με μια
πληθώρα τεχνικών βοηθάει στην απομάκρυνση αυτής
από τους πνεύμονες20. Οι τεχνικές είναι οι ακόλουθες.
1. Θέσεις Βρογχικής Παροχέτευσης
Ο φυσικοθεραπευτής ανάλογα με το τμήμα του πνεύμονα που παρουσιάζει αυξημένη ποσότητα εκκρίσεων,
τοποθετεί τον ασθενή σε τέτοια θέση που η βαρύτητα θα
οδηγήσει την βλέννα σε κεντρικότερα σημεία του τραχειοβρογχικού δέντρου για την ευκολότερη απομάκρυνση
της με τον βήχα. Οι θέσεις βρογχικής παροχέτευσης που
χρησιμοποιούνται είναι από έξι έως δώδεκα. Ο χρόνος
παραμονής σε μια θέση παροχέτευσης είναι περίπου
έως και πέντε λεπτά. Ωστόσο, η παραμονή σε μια τέτοια
θέση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οπότε και θα
πρέπει να τροποποιηθεί ή αποφευχθεί21.
2. Δονήσεις
Πρόκειται για εφαρμογή πιέσεων και ταλαντώσεων
στον θωρακικό κλωβό κατά την φάση της εκπνοής με
τα χέρια του φυσικοθεραπευτή ή μηχάνημα. Σημαντική
είναι η ορθή τοποθέτηση των χεριών ή του μηχανήματος πάνω στον θώρακα και η κατεύθυνση της πίεσης. Η
δόνηση εκτελείται επάνω στις πλευρές του θώρακα αποφεύγοντας όμως τις τελευταίες. Οι δονήσεις πραγματοποιούνται σε θέσεις παροχέτευσης22, 23.
3. Πλήξεις
Οι πλήξεις είναι μια μορφή ρυθμικού πελεκισμού του
θωρακικού κλωβού. Οι πλήξεις εκτελούνται με τα χέρια
του φυσικοθεραπευτή (το ένα ή και τα δυο μαζί), με γρήγορο ή αργό ρυθμό. Οι πλήξεις εκτελούνται σε όλα τα
τμήματα του θωρακικού κλωβού εκτός από τις τελευταίες πλευρές, τις ωμοπλάτες, το στέρνο και την σπονδυλική
στήλη22,23.
4. Ενεργός Κύκλος Αναπνοών
Ο ενεργός κύκλος αναπνοών είναι μια σειρά από αναπνοές τις οποίες εκτελεί ο ασθενής με συγκεκριμένο τρόπο. Περιλαμβάνει τόσο ήρεμες, όσο και δυνατές ανάσες,
χνώτισμα και βήχα. Ο ενεργός κύκλος αναπνοών έχει και
παραλλαγές ανάλογα με το πώς κρίνει ο φυσικοθεραπευτής την κατάσταση του ασθενή. Η προτιμότερη θέση
για την εκτέλεση του ενεργού κύκλου αναπνοών είναι η
καθιστή24.

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία. Τι, Πως και Γιατί;
5. Θετική Εκπνευστική Πίεση (PEP)
Η θετική εκπνευστική πίεση είναι μια τεχνική στην
οποία χρησιμοποιούνται συσκευές, οι οποίες φέρουν
αντίσταση στην φάση της εκπνοής του ασθενή. Η εκπνοή
ενάντια σε αντίσταση οδηγεί στην ανάπτυξη θετικής πίεσης στους αεραγωγούς με αποτέλεσμα να ανοίγουν ή
να παραμένουν ανοιχτοί οι μικροί αεραγωγοί. Η εκπνοή
είναι ενεργητική και αυτό βοηθάει στη μετακίνηση των
εκκρίσεων σε κεντρικότερους βρόγχους. Η συσκευή που
χρησιμοποιείται είναι μια μάσκα ή ένα επιστόμιο και μια
μονόδρομη βαλβίδα με αντιστάτη. Παραλλαγή αυτής είναι η εκπνοή σε μπουκάλι με νερό25.
6. Ταλαντευόμενη Θετική Εκπνευστική Πίεση
Στην περίπτωση της τεχνικής της ταλαντευόμενης
θετικής εκπνευστικής πίεσης χρησιμοποιούνται τρεις συσκευές (το κορνέτο, το flutter και το acapella) και ο ασθενής εκπνέει μέσα σε αυτές. Κατά την διέλευση του αέρα
μέσα από τις συσκευές, προκαλούνται δονήσεις που διοχετεύονται εσωτερικά στους πνεύμονες με αποτέλεσμα
να αποκολλούνται οι εκκρίσεις. Η αρχή λειτουργίας τους
είναι η ίδια με αυτή της θετικής εκπνευστικής πίεσης26.
7. Διακοπτόμενης θετικής πίεσης αναπνοή (IPPB)
(Μηχανικός Αερισμός)
Η τεχνική της χρήσης αναπνευστήρα με διακοπτόμενη θετική πίεση εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο
ασθενής δεν μπορεί να αποβάλλει μόνος του τις εκκρίσεις. Η εκτέλεση της είναι ακριβώς η ίδια όπως και για
την αύξηση του αναπνεόμενου όγκου αέρα13.
8. Αναρρόφηση
Η αναρρόφηση είναι η τεχνική κατά την οποία πραγματοποιείται απομάκρυνση των εκκρίσεων με την χρήση
μηχανημάτων. Χρησιμοποιούνται καθετήρες, οι οποίοι
εισέρχονται στον ασθενή μέσω της στοματικής ή ρινικής
κοιλότητας ή ενδοτραχειακού σωλήνα και φθάνουν ως
την τραχεία για να απομακρύνουν τις εκκρίσεις. Η τεχνική εκτελείται από όλα τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας
και χρήζει εκπαίδευσης27.

Πρόγραμμα Πνευμονικής Αποκατάστασης
Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία θα ήταν ελλιπής,
αν σε αυτή δεν εντασσόταν το πρόγραμμα πνευμονικής
αποκατάστασης. H ένταξη του ασθενή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα στοχεύει στην διατήρηση όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση του οργανισμού και των συστημάτων
του λόγω του αναπνευστικού προβλήματος. Σύμφωνα με
την American Thoracic Society και την European British
Society, η πνευμονική αποκατάσταση αποτελεί ένα είδος παρέμβασης, που πραγματοποιείται από μια μεγάλη
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ομάδα επιστημόνων υγείας και απευθύνεται σε άτομα
με αναπνευστικό πρόβλημα με συμπτώματα και με μειωμένη καθημερινή δραστηριότητα. Σκοπός της είναι η
ελάττωση εμφάνισης συμπτωμάτων και η βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πασχόντων μέσω της συμμετοχής
τους σε δραστηριότητες και άσκηση. Το πρόγραμμα είναι
εξατομικευμένο και σχεδιάζεται κατόπιν λεπτομερούς
αξιολόγησης του ασθενή. Συστήνεται για 2 - 3 μέρες την
εβδομάδα για 7 περίπου εβδομάδες υπό την επίβλεψη
της ομάδας και περιλαμβάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης
άκρων, κορμού και αναπνευστικών μυών (προθέρμανση, κυρίως πρόγραμμα και αποθεραπεία). Η ένταση της
άσκησης θα πρέπει να είναι μεταξύ 60% έως 85% της μέγιστης ικανότητας άσκησης28 .

Αρχές αναπνευστικής φυσικοθεραπείας
Ο φυσικοθεραπευτής αξιολογώντας την κατάσταση
του ασθενή επιλέγει ποιες από τις παραπάνω τεχνικές
θα εκτελέσει ανάλογα με το πρόβλημα που εντόπισε,
προκειμένου να τον εντάξει στο κατάλληλο θεραπευτικό
πρόγραμμα. Οι τεχνικές και τα προγράμματα συνδυάζονται μεταξύ τους προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα εξαιτίας του γεγονότος
ότι το πρόβλημα του ασθενή μπορεί να είναι σύνθετο.
Επίσης, μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να αποδώσουν στο μέγιστο δυνατό προς όφελος του ασθενή χωρίς
να επιβαρύνουν την κατάσταση του. Σημαντικό είναι η
ορθή διδασκαλία εκτέλεσης της οποιασδήποτε τεχνικής
ακολουθείται με έμφαση τόσο στην σωστή θέση του σώματος, όσο και στην αποφυγή κόπωσης ή την υιοθέτηση
λανθασμένου μοντέλου αναπνοής.
Όλες οι τεχνικές που εκτελούνται κατά την αναπνευστική φυσικοθεραπεία έχουν ενδείξεις και αντενδείξεις.
Οι κυριότερες ενδείξεις είναι η κατακράτηση εκκρίσεων,
η διαταραχή των αναπνεόμενων όγκων και των αερίων
του αρτηριακού αίματος, η διαταραχή της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, της αντοχής και της δύναμης
των αναπνευστικών μυών, καθώς και τα παθολογικά
πρότυπα αναπνοής. Οι δε αντενδείξεις και προφυλάξεις
έχουν να κάνουν κυρίως με παθολογικές καταστάσεις
του ασθενή, οι κυριότερες αυτών είναι η οστεοπόρωση,
τα κατάγματα, οι ανωμαλίες στα ζωτικά σημεία, οι καταστάσεις όπως ο καρκίνος, η εγκυμοσύνη, το πνευμονικό
οίδημα, η αιμόπτυση και σε χημειοθεραπεία και ακτινοβολίες29.
Η εξέλιξη της ιατρικής στην θεραπεία των παθήσεων
του αναπνευστικού συστήματος επηρεάζει και το φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης, με αποτέλεσμα αυτό να χρήζει διαρκούς ερευνητικού ελέγχου προκειμένου να αποδίδει τα μέγιστα.
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Summary
Respiratory Physiotherapy.
What, How and Why? (review)
Respiratory physiotherapy is the section of physiotherapy
that deals with the rehabilitation of respiratory diseases.
Formal announcements on respiratory physiotherapy in
journals can be found since the beginning of 1900. However, it is difficult to form a definition of it because of the
numerous techniques that are used and the fields that
can be applied.
The present assignment aims to present respiratory physiotherapy through a brief historical review and an elementary definition. Moreover, its application on various
problems the patients face, the techniques that are performed for the respiratory problems and its contribution
via the pulmonary rehabilitation programmes to the improvement of the quality of life of patients. The presentation of the above issues is brief and comprehensive in
order to understand respiratory physiotherapy, how and
when can be applied and of course why, in conjunction
with the therapy that medicine follows for the treatment
of respiratory problems and diseases.
Key Words: Respiratory physiotherapy, pulmonary rehabilitation
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Περίληψη: Είναι γεγονός ότι η ιατρική και οι συναφείς επιστήμες, όπως η οδοντιατρική γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν πριν υπάρξουν ιατροί και οδοντίατροι. Η ιατρική του
πόνου, η οποία είναι και η τέχνη του να θεραπεύει κανείς,
περιλαμβάνει και τη δράση του οδοντογιατρού. Αυτή αρχικά εξασκούταν από τα ίδια πρόσωπα που ασκούσαν και την
ιατρική. Ο προϊστορικός άνθρωπος για την ανακούφιση του
πόνου, ακόμη και στο στόμα χρησιμοποιούσε τα φυτά. Στον
Αιγυπτιακό πάπυρο Ebers αναφέρονται πολλά φάρμακα για
τις νόσους των δοντιών, δηλαδή αποστήματα και ουλίτιδες.
Πιθανότατα να γινόταν εκρίζωση δοντιών. Φαίνεται όμως
ότι η παθολογία και η θεραπευτική των δοντιών βρισκόταν σε πρωτόγονη κατάσταση, η δε θεραπεία αποτελούσε
μέρος της γενικής ιατρικής, χωρίς ειδικούς γιατρούς. Στην
αρχαία Κίνα στο εγχειρίδιο του βασιλιά Nuei υπάρχουν δύο
κεφάλαια που ασχολούνται με νοσήματα των οδόντων και
των ούλων, καθώς και με τη θεραπεία αυτών. Στην νομοθεσία του Χαμουραμπί τον 18ο αιώνα π.Χ. αναφέρονται
πρακτικές της ιατρικής και της οδοντιατρικής στη Βαβυλωνία. Στην αρχαία Ινδία η φυτοθεραπεία, μέσω της Ayurveda,
έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη θεραπεία των στοματολογικών προβλημάτων. Οι Σημιτικοί λαοί φρόντιζαν τα δόντια τους και γνώριζαν την τερηδόνα και τις συνέπειές της.
Ο Όμηρος επίσης έκανε αναφορά στα δόντια. Ο Ιπποκράτης εξετάζει τα δόντια από άποψη ανατομική, φυσιολογική
και θεραπευτική. Στην Ελλάδα η χειρουργική των οδόντων
εξασκούταν κυρίως από τους ιερείς. Κατά τη διάρκεια των
Ρωμαϊκών χρόνων ο Κικέρων έκανε λόγο για τεχνητούς οδόντες, ο Πλίνιος και ο Γαληνός έγραψαν επίσης για τα δόντια.
Αναφέρεται εις την Ρώμη ο διάσημος οδοντογιατρός Κασσέλιος. Οι Κέλσος και Αρεταίος ο Καππαδόκης κάνουν λόγο
για τις παθήσεις των οδόντων που οφείλονται στη σύφιλι.
Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν διάφορα μέσα για το πλύσιμο
των οδόντων και την απαλλαγή από την κακοσμία του στόματος. Γενικά σε όλη την πορεία από τους προϊστορικούς
μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους παρατηρούνταν διάφορες
τεχνικές και χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση
του πόνου και των διαφόρων οδοντιατρικών παθήσεων.

Η πορεία της Οδοντιατρικής από τους προϊστορικούς μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσα από
την ιστορική έρευνα να αναδειχθούν οι αρχές της ιστορίας της οδοντιατρικής από τους προϊστορικούς μέχρι τους
Ρωμαϊκούς χρόνους και να φανεί η εξέλιξη της οδοντιατρικής τέχνης από τον πρωτόγονο άνθρωπο μέχρι τους
πρώτους αιώνες μετά τη θεμελίωση της επιστημονικής
ιατρικής από τον Ιπποκράτη.
Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκαν ιστορικές πηγές σχετικά με την ιστορία της Οδοντιατρικής, όπως βιβλία ιστορίας της οδοντιατρικής, άρθρα από το pubmed, κ.ά. διαδικτυακές πηγές.

Εισαγωγή
Οι πρωτόγονοι λαοί, που ζούσαν στα σπήλαια, λόγω
της ωμής και σκληρής τροφής (σάρκες, κόκκαλα) που
έτρωγαν, είχαν ιδιαίτερα προβλήματα στα δόντια.14,1
Είναι γεγονός ότι η ιατρική και οι συναφείς επιστήμες,
όπως η οδοντιατρική γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν πριν
υπάρξουν ιατροί και οδοντίατροι. Και οι δύο τελειοποιήθηκαν και εις το επιστημονικό και εις το πρακτικό μέρος
βαθμιαία μέσα στους αιώνες15. Η φύση7, στους πρωτόγονους λαούς, ήταν η πηγή της εύρεσης των ‘γιατρικών’ που
θα θεράπευαν τις διάφορες ασθένειες και μεταξύ αυτών
και τις παθήσεις των δοντιών. Η ίδια τακτική εξακολούθησε και για τους αρχαίους πολιτισμούς, αλλά σ’ αυτούς
υπάρχουν γραπτές πηγές που αναφέρουν και άλλες μορφές θεραπείας, όπως κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις.
Σε πολλούς δε από αυτούς τους πολιτισμούς βρέθηκαν
και διάφορα εργαλεία, όπως λαβίδες που χρησιμοποιούσαν για την εξαγωγή δοντιών, αλλά και άλλων ξένων σωμάτων, μαχαίρια ή τρυπάνια για να ανακουφίσουν την
πίεση από το πύον σε οδοντικά αποστήματα. Οι τρύπες
στα δόντια, αποτέλεσμα της τερηδόνας, καλύπτονταν
πολλές φορές με φυτικά προϊόντα, όπως σκόρδο ή σπόρους από κύμινο, αλλά και με ξύλο. Γενικά η παθολογία
και η θεραπευτική των δοντιών βρισκόταν σε πρωτόγονη
κατάσταση. Ειδικότερα η θεραπεία αποτελούσε μέρος
της γενικής ιατρικής, χωρίς ειδικούς γιατρούς και εφαρμοζόταν από πρακτικούς ή ιερείς. Στην αρχαία Ελλάδα η
χειρουργική των δοντιών εξασκούταν από τους ιερείς.
Ο Ιπποκράτης εξετάζει τα δόντια από άποψη ανατομική, φυσιολογική και θεραπευτική, ενώ κατά τη διάρκεια
των Ρωμαϊκών χρόνων, στα χρόνια του Κικέρωνα, έχουμε
αναφορές για τεχνητά δόντια και για οδοντογιατρούς. Το
είδος της διατροφής έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο στις παθήσεις
των δοντιών, όπως αναφέρεται στους αρχαίους Αιγύπτιους, ενώ οι κλιματολογικές συνθήκες, όπως το ψύχος,
αναφέρονται ως αίτιο διαφόρων παθήσεων του στόματος στην αρχαία Κίνα.
Αναλυτικότερα φαίνεται η πορεία της Οδοντιατρικής
από τους προϊστορικούς μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους.

Προϊστορική εποχή
Η ιατρική του πόνου, η οποία είναι και η τέχνη του
να θεραπεύει κανείς, περιλαμβάνει και τη δράση του
οδοντογιατρού. Αυτή αρχικά εξασκούταν από τα ίδια
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πρόσωπα που ασκούσαν και την ιατρική. Επομένως κανένας από τους δύο αυτούς κλάδους δεν μπορεί να διεκδικήσει την προτεραιότητα. Ο προϊστορικός άνθρωπος
κατέφευγε στη φύση και περισσότερο στα φυτά για να
θεραπευθεί από τις διάφορες ασθένειες15. Το ίδιο έκανε
και για να καταπραϋνει και τον πόνο των δοντιών. Στην
προϊστορική περίοδο, που προηγήθηκε χιλιάδες αιώνες
πριν τον Ιπποκράτη, είναι δύσκολο να επιβεβαιώσει κανείς αν ο άνθρωπος της εποχής εκείνης έπασχε από τα
δόντια του, αφού και τα χαρακτηριστικά του κρανίου του
στο πέρασμα του χρόνου έχουν μεταβληθεί. Τα διάφορα
συμπεράσματα βγαίνουν από την μελέτη ανθρώπινων
σκελετών που βρέθηκαν σε διάφορα σπήλαια. Έτσι η
παρατήρηση και η μελέτη της άνω και κάτω σιαγόνας,
που βρέθηκε στο σπήλαιο της Chapelle-aux-Saints το
1908, έδειξε ότι ο άνθρωπος στον οποίο ανήκαν και του
οποίου το κρανίο είχε τα χαρακτηριστικά του κρανίου
του Neanderthal και ήταν κρανίο γέροντος, είχε χάσει τα
δόντια του, εκτός από τους υπάρχοντες δύο κυνόδοντες,
πολλά χρόνια πριν το θάνατό του, όπως δείχνει η αναρρόφηση των φατνίων15. Προφανώς κατά την περίοδο
αυτή ο άνθρωπος δεν είχε βρει κάτι για να ανακουφίζει τον πόνο, ούτε να διατηρεί τα δόντια του, εκτός αν
υποθέσει κανείς ότι πρόσκαιρα χρησιμοποιούσε τεμάχια
ριζών, φλοιούς δένδρων ή μαστίχα9.

Αιγυπτιακός πολιτισμός
Η αρχαιότερη γραπτή μαρτυρία της γνωστής ιατρικής
είναι ο πάπυρος Ebers (κατ’ άλλους γραμμένος 1552 χρόνια π. Χ, κατ’ άλλους 30 αιώνες π.Χ.), (εικ.1), ο οποίος
πραγματεύεται για την Αιγυπτιακή ιατρική τέχνη15, 2.

Εικόνα 1.
O πάπυρος Ebers.
Από τον πάπυρο αυτό συμπεραίνεται ότι η παθολογία
και η θεραπευτική των δοντιών βρισκόταν σε πρωτόγονη κατάσταση και ότι η θεραπευτική αποτελούσε μέρος
της γενικής ιατρικής, χωρίς ειδικούς γιατρούς. Αναφέρονται όμως φάρμακα για τις νόσους των δοντιών, δηλαδή
αποστήματα και ουλίτιδες. Στοιχεία από ιερογλυφικές
επιγραφές, από σωζόμενα οδοντικά υπολείματα από τις
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Εικόνα 2.
Κάτω γνάθος που βρέθηκε στη Σαχάρα που χρονολογείται μεταξύ 1570 και 1085 π. Χ. Παρατηρούνται
δύο τρύπες ακριβώς της ίδιας διαμέτρου και βάθους,
που ανοίχθηκαν στην κάτω γνάθο για ανακούφιση από
την πίεση από το πύον που είχε μαζευτεί στον σοβαρά
τερηδονισμένο πρώτο γομφίο.
μούμιες1 και από άλλα αρχαία έγγραφα, δείχνουν ότι η
οδοντιατρική θεραπεία ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.
Η θεραπεία, σύμφωνα με αυτές τις πηγές, περιοριζόταν
σε φαρμακευτικά σκευάσματα που έβαζαν είτε στα ούλα
ή στο στοματικό βλενογόνο ή έκαναν πλύσεις του στόματος με αυτά, και με αυτό τον τρόπο έβρισκαν κάποια
μικρή ανακούφιση 6.Η αρχαιότερη αναφορά που έχουμε
για χορήγηση φαρμάκων σε οδοντικό πόνο ανάγεται στο
3700 π. Χ 13. Στις τρύπες, που δημιουργούνταν από την
τερηδόνα, έβαζαν σκόρδο, θυμίαμα ή σπόρους από κύμινο.8 Τον πόνο των δοντιών τον αντιμετώπιζαν με παπαρούνα ή χασίς8. Δεν αναφέρονται χειρουργικές επεμβάσεις, τα δε ευρήματα από το οστεολογικό υλικό από
τις μούμιες ελάχιστα στοιχεία μας παρέχουν σχετικά με
αυτές2. Σύμφωνα με μερικούς ερευνητές δεν υπάρχουν
στοιχεία για εξαγωγή δοντιών, ή για σφράγισμα ή για την
τοποθέτηση τεχνητού δοντιού2. Σε διαφορετικές όμως
πηγές αναφέρεται ότι η εξαγωγή δοντιού ήταν η βασική
θεραπεία για την ανακούφιση από τον πόνο.9 Πιθανόν
ακόμη οι πρώτοι ‘οδοντογιατροί’ να άνοιγαν τρύπες στην
γνάθο για να ανακουφίσουν από την πίεση του πύου,
που είχε σχέση με απόστημα στο δόντι9. (εικ. 2)
Οι αναφορές όμως για παροχετεύσεις ακρορριζικών
αποστημάτων μπορούν να ερμηνευτούν καλύτερα ως
παροχετεύσεις από τα ιγμόρεια2. Το 2.500 π.Χ. σε ένα
τάφο στη Γκύζα βρέθηκαν δύο δόντια ενωμένα μεταξύ
τους με χρυσό σύρμα9. (εικ.3)
Μερικοί υποστηρίζουν ότι η γέφυρα που συνδέει
τρία δόντια με χρυσό σύρμα τοποθετήθηκε στο στόμα
του πτώματος μετά το θάνατό του, κατά τη διαδικασία
μουμιοποίησης2,9, ενώ άλλοι ότι αυτή η προσθετική έγινε
σε ζων άτομο. (εικ. 4)
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι φαίνεται ότι υπέφεραν από
εκτεταμένες και επώδυνες ασθένειες των δοντιών και
η παρεχόμενη θεραπεία μικρή μόνο ανακούφιση πα-

Εικόνα 3.
Δόντια από Αιγυπτιακό τάφο του 3000-2500 π.Χ.
δεμένα μεταξύ τους με χρυσό σύρμα.

Εικόνα 4.
Γέφυρα που συνδέει τρία δόντια με χρυσό σύρμα.
Βρέθηκε από τον Shafik Farid το 1952 και χρονολογείται από την εποχή του Παλαιού Βασιλείου.

Εικόνα 4.
Οι μασητικές επιφάνειες των δοντιών σε σκελετό της αρχαίας Αιγύπτου δείχνουν σημάδια μεγάλης
τριβής, πιθανότατα ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης
της σκληρής τροφής, όπως του ψωμιού από σιτάρι,
που το άλεθαν σε σκληρές πέτρες και παρέμεναν μικρά
χαλίκια.

Στην αρχαία Αίγυπτο το ξηρό κλίμα με τις μοναδικές συνήθειες ταφής είχε σαν αποτέλεσμα να διατηρηθεί μεγάλος αριθμός από
καλά διατηρημένους σκελετούς και μούμιες.5

1
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΄Ένας από τους γνωστούς Αιγύπτιους ‘οδοντογιατρούς’ την εποχή του Παλιού Βασιλείου (3100-2100 π. Χ.)
ήταν ο Hesi-Re1, ο οποίος πέθανε κατά το 2600 π. Χ. Η
επιγραφή στον τάφο του γράφει ότι ήταν ο σπουδαιότερος γιατρός που ασχολήθηκε με τα δόντια. Ο Hesi-Re,
εισήγαγε νέες ιδέες στη θεραπεία των δοντιών 1.Στοιχεία
δείχνουν ότι στην αρχαία Αίγυπτο χρησιμοποιούσαν τρυπάνι κατάλληλο για να κάνει τρύπες στο σώμα ενός δοντιού, όπως και άλλα εργαλεία, μαχαίρια, λαβίδες κ.λ.π.
(εικ.7)
Εικόνα 5.
Ο Φαραώ Sety 1 προσφέρει τροφή στη θεά Ίσιδα.
Κυριαρχούν τα στρογγυλά καρβέλια από σκληρό ψωμί,
που ήταν βασική τροφή των Αιγυπτίων.
ρείχε6. Συνήθως ήταν τέτοια η φθορά των δοντιών που
οδηγούσε σε έκθεση του πολφού. Επίσης συχνά ήταν τα
πολλαπλά αποστήματα, αλλά η τερηδόνα δεν ήταν ένα
σημαντικό πρόβλημα5.
Πολλές μελέτες έχουν γίνει για τη σχέση της διατροφής και των νόσων των δοντιών στην αρχαία Αίγυπτο.
Θεωρείται ότι μία από τις κύριες αιτίες των νόσων των
δοντιών ήταν η σκληρή τροφή1 (εικ. 4) που κατανάλωναν
και οι πλούσιοι και οι φτωχοί, δηλαδή το ψωμί από σιτάρι
που το άλεθαν σε σκληρές πέτρες και παρέμεναν μικρά
χαλίκια9. (εικ. 5) Επίσης στην εποχή που ήταν περισσότερο χορτοφάγοι και το έδαφος απ’ όπου προμηθεύονταν
την τροφή τους, ήταν πολύ αμώδες, πολλά χαλίκια αναμειγνύονταν με τη βασική τους τροφή και προκαλούσαν
σοβαρή φθορά στις μασητικές επιφάνειες των δοντιών
και δημιουργούνταν πολλά αποστήματα και κύστεις 9.
Ο Ηρόδοτος ο Αλικαρνασσέας (500 χρόνια π. Χ) στο
δεύτερο βιβλίο του αναφέρει ότι η εξάσκηση της ιατρικής ήταν διηρημένη στην Αίγυπτο κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε ειδικοί γιατροί ασχολούνταν με τα διάφορα νοσήματα. Άλλοι υπήρχαν για τη θεραπεία των νόσων των ματιών και της κεφαλής, άλλοι για τις νόσους των δοντιών,
κ.λ.π.15( εικ.6)

Εικόνα 6.
Αιγύπτιος γιατρός, περίπου 3000 π.Χ., που ειδικευόταν στην οδοντιατρική.

Εικόνα 7.
Στον τοίχο του ναού του Πτολεμαίου διακρίνονται
χειρουργικά αντικείμενα, μαχαίρια και μερικά είδη από
λαβίδες.

Εικόνα 8.
Ακτινογραφία της πεθεράς του Φαραώ Amenhotep
III.
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μένα με νερό και, όπως λέει η συνταγή, «από τη σύνθεση
αυτή λάβετε μία δραγμίδα σε σχήμα καταποτίου, εισάγετε αυτήν εις τον οδόντα και αφήσατε εκεί επί 10 ημέρες.
Η θεραπεία είναι τέλεια15.»
Στο δεύτερο σχετικό κεφάλαιο βρίσκουμε ποικιλία
φαρμάκων, τα οποία συναντώνται και εις άλλους λαούς,
όπως πταρνιστικές κόνεις και αλοιφές για τα αποστήματα. Μια πολύ παλαιά νόσος και πολύ διαδεδομένη στην
Κίνα ήταν «ο νυγμός δια του πυρός» (pointes de feu)15.
Αυτή τη μέθοδο την εφάρμοζαν σε πολύ μεγάλο αριθμό
νόσων και κυρίως στα νοσήματα των οδόντων, μεταχειριζόμενοι για το σκοπό αυτό θερμοκαυτήρα από χρυσό,
άργυρο ή χάλυβα. Μερικοί μάλιστα θεραπευτές προσδιόριζαν ακριβώς και τα σημεία τα οποία έπρεπε να καυτηριαστούν για να ανακουφισθεί ο πόνος. Τέτοια σημεία
ήταν 26 για τα δόντια και 6 για τα ούλα15. Τις τρύπες που
δημιουργούνταν από την τερηδόνα τις κάλυπταν με πάστα από ασήμι (αμάγαλμα)7.
Οι ανατομικές γνώσεις όμως των Κινέζων ήταν λανθασμένες σχετικά με τα δόντια. Σύμφωνα με τον Dabry
αριθμούσαν 12 κύρια δόντια15.
Εικόνα 9.
Ακτινογραφία του Φαραώ Merenptah.

Κάποιοι ερευνητές μιλούν για την ανεύρεση δοντιών
σε στόματα από μούμιες, που ήταν σφραγισμένα με χρυσό, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε από τον Ebers ή τους
κρανιολόγους Virchow και Mummery και άλλους ερευνητές που είχαν εξετάσει εκατοντάδες από μούμιες15. Η
ακτινογραφία του κρανίου της πεθεράς του Amenhotep
III (εικ. 8) έδειξε ότι υπέφερε από περιοδοντική νόσο και
η ακτινογραφία του κρανίου του Φαραώ του Merenptah
(13 αιώνα π.Χ) έδειξε ότι ένα μεγάλο μέρος της κάτω σιαγόνας του καταστράφηκε από περιοδοδοντίτιδα9 (εικ. 9).

Μεσσοποταμία
Σ’ αυτές τις πρωτόγονες κοινωνίες η ιατρική στηριζόταν στη μαγεία ή τη θρησκεία ή τη φύση. Για πρώτη
φορά η ιατρική και η χειρουργική εμφανίστηκαν κατά τη
διάρκεια της βασιλείας των Βαβυλωνίων, όπου οι γιατροί
θεράπευαν με φάρμακα και χρησιμοποιούσαν απλές χειρουργικές πράξεις. Στη νομοθεσία του Χαμουραμπί τον
18ο αιώνα π.Χ. αναφέρονται πρακτικές της ιατρικής και
της οδοντιατρικής στη Βαβυλωνία. Η στήλη του Χαμουραμπί (εικ. 10) με τους νόμους του περιλαμβάνει 282 παραγράφους που ρυθμίζουν την πρακτική της ιατρικής και
της οδοντιατρικής9, 13.

Ασιατικοί λαοί
Στην αρχαία Κίνα στο εγχειρίδιο του βασιλιά Nuei
(27 αιώνες π.Χ.) υπάρχουν δύο κεφάλαια που ασχολούνται με νοσήματα των οδόντων και των ούλων που προκαλούν πόνο και με τη θεραπεία αυτών, καθώς και με
ποικίλα αίτια των νόσων του στόματος. Αναφέρονται 4
διαφορετικές εκφράσεις για το ψύχος ως γενεσιουργού
αιτίου των νόσων του στόματος15. Fong-je-tong, Fonglan-tong,Ye-tong, Ha-tong. (Η λέξη tong στην κινέζικη
γλώσσα σημαίνει πόνος. Με τα άλλα υποδηλώνονται
διάφορα μέρη του στόματος). Η 5η νόσος Ton-tan-tong
πραγματεύεται για τους βίαιους πόνους και τις δυσκολίες στη μάσηση. Η 6η νόσος, η Yn-hine-tong, αναφέρεται
στο σημείο της αποσύνθεσης των ούλων και τη δύσκολη
μάσηση. Θεραπεία της νόσου αυτής ήταν τα ούρα, θεραπεία που αργότερα διαδόθηκε και στην Ευρώπη. Η 7η
νόσος, η Tchoug-che-tong, παρουσιάζει όλες τις αναλογίες της έκτης15. Επίσης πολύ διαδεδομένο φάρμακο για
τη νόσο αυτή ήταν το αρσενικό στην ακόλουθη συνταγή:
Arsenic gr. 1,80, Houang-tan pulverisé gr.3,60 αναμεμειγ-

Εικόνα 10.
Στήλη του Χαμουραμπί.

Η πορεία της Οδοντιατρικής από τους προϊστορικούς μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους.
Μία ανάλυση από σκελετικά υπολείμματα από τα νεκροταφεία σε αρχαίες πόλεις της Μεσοποταμίας, γύρω
στο 2000 π. Χ. δείχνουν ένα γενετικά ομοιογενή πληθυσμό με ασθένειες και με βραχύ χρόνο ζωής10. Οι αρχαίοι κάτοικοι της Μεσοποταμίας υπέφεραν από σοβαρές
οδοντικές βλάβες (95%), περιοδοντικά νοσήματα (42%)
και τερηδόνα (2%)10. Παρατηρήθηκαν δε πολλές κληρονομικές και νεοπλασματικές βλάβες του στόματος. Κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι ‘τοπικοί οδοντίατροι’
γνώριζαν ελάχιστες τεχικές για την αντιμετώπιση των
οδοντικών παθήσεων. Υπάρχουν ενδείξεις από δόντια σε
σκελετούς ότι ο πληθυσμός υπέφερε από χρόνιο υποσιτισμό10.

37

τικός μηχανισμός που χρονολογείται από το 400 π.Χ. Συνίσταται από τέσσερα φυσικά κάτω δόντια τα οποία συγκρατούν ανάμεσά τους δύο δόντια από ελεφαντοστό, τα
οποία αντικατέστησαν δύο τομείς που έλειπαν. Τα τεχνητά δόντια συνδέονταν με τα γειτονικά δόντια με χρυσό
σύρμα9. Σε εύρημα στην νεκρόπολη της Σιδώνος (κύριας
πόλης της αρχαίας Φοινίκης) το 1901, το οποίο παριστάνει μία κάτω γνάθο του 500 π. Χ. περίπου, της οποίας
τα πρόσθια δόντια χάθηκαν από σοβαρή περιοδοντική
νόσο, βλέπουμε να είναι περίπλοκα συνδεδεμένα μεταξύ τους με χρυσό σύρμα. (εικ.12) Αυτό το δέσιμο είναι
παρόμοιο με αυτό που βρέθηκε σε τάφους Αιγυπτιακούς
της ίδιας εποχής και δείχνει ότι υπήρχε μία ανταλλαγή
γνώσης, ίσως από πρακτικούς, μεταξύ των δύο χωρών3.

Σουμέριοι
Σουμεριακό κείμενο αναφέρει ως αιτία της καταστροφής των δοντιών τα σκουλήκια που εισχωρούν στο εσωτερικό τους αλλά και στις γνάθους. (εικ. 11)

Εικόνα 11.
Η τερηδόνα και άλλες παθήσεις των δοντιών απεικονίζονται με σκουλήκια μέσα στα δόντια.

Φοίνικες
Οι Φοίνικες ήταν ένας λαός σύγχρονος με τους αρχαίους Αιγύπτιους και τους Εβραίους9. Ήταν επίσης έμπειροι
στην οδοντιατρική2. Η αρχαιότερη αναφορά που έχουμε
για χορήγηση φαρμάκων σε οδοντικό πόνο ανάγεται στο
2700 π. Χ14. Το 1862 από ανασκαφή σε τάφο κοντά στην
αρχαία πόλη της Σιδώνας ανακαλύφθηκε ένας προσθε2

3

Εικόνα 12.
Πρόσθια και οπίσθια όψη μιας γέφυρας της κάτω
γνάθου όπου 4 τομείς, φυσικά ανθρώπινα δόντια, και
δύο από ελεφαντοστούν, συνδέονται με χρυσό σύρμα. Εύρημα του 5ου και 4ου π. Χ. αιώνα στην αρχαία
Σιδώνα.

Οι Φοίνικες πολλά από τα μεταλλικά κοσμήματα που έκαναν εξαγωγή ήταν μίμηση από αυτά της αρχαίας Ελλάδας, της
Αιγύπτου και της Βαβυλωνίας. Ήταν πολύ ικανοί τεχνίτες και τα κοσμήματά τους ήταν ονομαστά σε όλη τη Μεσόγειο. Έτσι,
παρόλο που τα ευρήματα από τις αρχαιολογικές ανασκαφές δεν είναι πολλά, φθάνουν για να μαρτυρήσουν τις θαυμάσιες
οδοντικές κατασκευές τις οποίες έφτιαχναν. 9
Η Αίγυπτος είχε εγκαθιδρύσει την κυριαρχία της στην αρχαία Φοινίκη κατά τον 6ο π. Χ. αιώνα, αλλά εξ’ αιτίας μίας μεγάλης
πολιτικής αναταραχής τον 4ο αιώνα, έχασαν τον έλεγχο της χώρας. Παρόλα αυτά η πολιτιστική επίδραση της Αιγύπτου είχε
αποτυπωθεί στα έργα που κατασκεύαζαν οι Φοίνικες τεχνίτες. 9
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Εβραίοι
Οι Ισδραηλίτες απέδιδαν μεγάλη σπουδαιότητα στα
υγιή δόντια και στην ομορφιά των δοντιών9,12, τα έπλεναν συχνά και κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να τα
διατηρήσουν σε καλή κατάσταση. Στην Παλαιά Διαθήκη
υπάρχουν πολλές αναφορές για τη σπουδαιότητα των
υγιών δοντιών. 3,11 (εικ.13)

Βίβλο επωφελήθηκαν από τους Φοίνικες ή τους Έλληνες
πρακτικούς που είχαν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τη
φροντίδα των δοντιών9. Ο Ιουδαϊκός νόμος, όπως και των
Βαβυλωνίων, κατέτασσε τα δόντια μετά τα μάτια (Έξοδος
21, 24) 13.

Αρχαία Ινδία
Στην αρχαία Ινδία για αιώνες η καθημερινή υγιεινή
του στόματος περιελάμβανε τρίψιμο της γλώσσας και
βούρτσισμα των δοντιών, συνήθως με βούρτσα που
έφτιαχναν από το φυτό μάγκο, και ξέπλεναν το στόμα
με αρωματικά φυτά9. Η φυτοθεραπεία έπαιξε ένα πολύ
σημαντικό ρόλο στη θεραπεία των στοματολογικών προβλημάτων, αφού τα διάφορα βότανα είχαν εκτός των άλλων και αντιφλεγμονώδη, αντιμικροβιακή και αντιμυκητιασική δράση7. Για τη βελτίωση της υγείας των δοντιών
και της υγιεινής του στόματος χρησιμοποιούσαν φυτά
μέσω του συστήματος της Ayurveda.
Οι λαβίδες που χρησιμοποιούσαν για την εξαγωγή
δοντιών, αλλά και άλλων ξένων σωμάτων, έμοιαζαν με
κεφαλή ενός ζώου και έδιναν το όνομά του, όπως γάτα,
τσακάλι, κ.λ.π. (εικ.14)

Εικόνα 13.
Από ένα εβραϊκό βιβλίο του 1717 που συγκρίνει το
ανθρώπινο σώμα με ένα σπίτι. Η ‘πόρτα’, δηλ. το στόμα,
πρέπει να φυλάσσεται καθαρό για να το προστατεύει
από οποιαδήποτε μόλυνση.

Η Βίβλος στο κεφάλαιο 34 του Δευτερονομίου επαινεί την άριστη κατάσταση των δοντιών του Μωϋσή μέχρι
και το θάνατό του σε ηλικία 120 ετών15. Γενικά οι Σημιτικοί λαοί φρόντιζαν τα δόντια τους, γνώριζαν την τερηδόνα και τις οδυνηρές της συνέπειες. Σχετικά όμως με
τη θεραπεία των πασχόντων δοντιών λίγα είναι γνωστά
για τη θεραπεία. Το βέβαιο είναι ότι έβγαζαν τα δόντια
που έπασχαν και κατέφευγαν λιγότερο από τους Έλληνες
στους εξορκισμούς, για να καταπραΰνουν τους πόνους15.
Πιθανόν χρησιμοποιούσαν φυτικά προϊόντα για την ανακούφιση από τους πόνους, γιατί είναι γνωστό ότι το 1890
π.Χ., κατά τα χρόνια του Αβραάμ και του Ιακώβ, έμποροι
Ισδραηλίτες διέτρεχαν την Αίγυπτο και την Ιουδαία και
έδιναν συμβουλές στους ασθενείς και τους πουλούσαν
αρωματικά, κόμμι, ήλεκτρο, αρωματική ρητίνη και σμύρνα. Ο Ιερεμίας μεταχειριζόταν τα βαλσαμικά και ο Ησαΐας
θεράπευε τις φλογώσεις με το έλαιο και τα σύκα15. Ο Σολομώντας στις παροιμίες του υπέδειξε ουσίες βλαβερές
για την υγεία των δοντιών15. Όπως μαθαίνουμε από τη

4

Εικόνα 14.
Αρχαίες Ινδικές λαβίδες που έμοιαζαν με την κεφαλή ενός ζώου.

Πολιτισμός της Κοιλάδας του Ινδού
Στο σημερινό Πακιστάν οι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν στα δόντια ανθρώπινων κρανίων τρύπες που είχαν
διανοιχθεί από τους ‘οδοντίατρους’ της λίθινης εποχής.
(εικ.15)

H Ayurveda θεωρείται το παλαιότερο ιατρικό σύστημα στον κόσμο και η προέλευσή του είναι η αρχαία Ινδία. Προέρχεται
από τη Σανσκριτική λέξη ‘Ayur’ (ζωή) και ‘Verda’ (επιστήμη της γνώσης). Ο σκοπός της Ayurveda ήταν να συντονίσει και να
διατηρήσει το σώμα, το μυαλό και το πνεύμα. Αυτή η ισορροπία πίστευαν ότι οδηγούσε στην ευτυχία και την υγεία και προστάτευε από την αρρώστεια.12
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Εικόνα 15.
Δόντι από την περιοχή του Μπαλουχιστάν του σημερινού Πακιστάν. Σ’ αυτό φαίνονται οι ισοδιαμετρικές
οπές πού υπάρχουν και οι οποίες έγιναν τεχνητά για πιθανή ανακούφιση από πόνο. Τα κρανία που βρέθηκαν
στην περιοχή χρονολογούνται από το 7.000-5.500 π.Χ.

Ετρούσκοι
Ετρούσκοι, οι οποίοι έφτασαν στην Ιταλική χερσόνησο από την Μικρά Ασία κατά τους προϊστορικούς χρόνους, είχαν αναπτύξει αρκετές οδοντιατρικές τεχνικές,
χρησιμοποιώντας διάφορα οδοντιατρικά εργαλεία. Στα
ταφικά ευρήματα, από ανασκαφές στην κεντρική Ιταλία, βρίσκουμε ποικιλία από γέφυρες χρυσού, τις οποίες
έφτιαχναν για να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα
δόντια που έλειπαν. (εικ. 16)
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Εικόνα 17.
Σε αυτό το κρανίο γυναίκας βλέπουμε στην κάτω
γνάθο χρυσή ορθοδοντική συσκευή, πιθανότατα για
διόρθωση προβλημάτων σύγκλισης των δοντιών (4ος
αιώνας π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρεντίας)

Πολλοί συγγραφείς μιλούν για ορθοδοντικές τεχνικές
εκείνη την εποχή. Η ανωμαλία σύγκλεισης, αν και είναι
συχνό εύρημα σήμερα, φαίνεται ότι δεν ήταν τόσο συχνό
στην αρχαιότητα. Υπάρχουν αναφορές για συνωστισμό
δοντιών, καθυστερημένη απόπτωση νεογιλών δοντιών
και κάποια βασική ορθοδοντική θεραπεία στα γραπτά
των κλασικών συγγραφέων, όπως του Ιπποκράτη, του
Κέλσου και του Γαληνού4. Παρόλα αυτά, πρώϊμα αυθεντικά αρχαιολογικά ευρήματα είναι ιδιαίτερα σπάνια.
Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στους
χρυσούς δακτύλιους από χρυσό που ανακαλύφθηκαν
στις ανασκαφές περιοχών που κατοικούνταν από τους
αρχαίους Ετρούσκους γύρω στον 7ο - 4ο αιώνα π. Χ. για
τις οποίες πολλοί συγγραφείς μιλούν για ορθοδοντικές
εργασίες την εποχή αυτή. Φαίνεται όμως ότι η πιθανή
θεραπεία των ανωμαλιών σύγκλεισης των δοντιών στην
αρχαιότητα και η χρήση των ορθοδοντικών μηχανισμών,
για να διευκολύνει την κίνηση των δοντιών, δεν υποστηρίζεται από την διαθέσιμη βιβλιογραφία4.

Ιταλία

Εικόνα 16.
Γέφυρα από χρυσό που συνδέει τεχνητά δόντια την
εποχή των Ετρούσκων
(Musée de l’΄Ecole Dentaire de Paris)

Στο αρχαιολογικό μουσείο της Φλωρεντίας υπάρχει
εύρημα του 4ου π.Χ. αιώνα, που δείχνει στην κάτω γνάθο
χρυσή ορθοδοντική συσκευή, πιθανότατα για διόρθωση
προβλημάτων σύγκλισης των δοντιών. Τις τρύπες που
δημιουργούνταν από την τερηδόνα τις κάλυπταν με ξύλο
ή μόλυβδο στη Ρώμη.7

Ελλάδα πριν τον Ιπποκράτη
Γέφυρες έβαζαν κυρίως οι γυναίκες, γεγονός που δηλώνει ότι η αισθητική ήταν βασικό μέλημα της Ετρουσκικής οδοντιατρικής8. (εικ.17)

Και στην προ-Ιπποκρατική Ελλάδα έχουμε δείγματα,
αριστουργήματα οδοντοτεχνίας από ένα ελληνικό τάφο
του 15ου π.Χ. αιώνα, όπου έχουμε τη γέφυρα των 7 δια
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νήματος χρυσού ενωμένων δοντιών. Αν λάβει κανείς
υπ΄όψιν του ότι η παρασκευή των ριζών έπρεπε να γίνει
με μεγάλη προσοχή και είχε πολύ δυσκολία, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του ευρήματος αυτού. Ο Όμηρος
επίσης έκανε αναφορά στα δόντια.15

Ιπποκράτης και οι μετά απ’ αυτόν
Ο Ιπποκράτης εξετάζει τα δόντια από άποψη ανατομική, φυσιολογική και θεραπευτική. Στα συγγράμματά
του ‘οδοντοφυΐα’, ‘φύσις του ανθρώπου’ και ‘φύσις των
τροφών’ αναφέρει ότι τα σπέρματα των δοντιών βρίσκονται και στα έμβρυα. Πρώτος δε αυτός ονομάζει τους
τελευταίους μυλίτες ‘οδόντες της φρονήσεως’. Στους
αφορισμούς του σημειώνει ότι το ψύχος είναι βλαβερό
στα οστά, η δε θερμότητα πολύ ευνοϊκή για τα δόντια.
Εις την πραγματεία του ‘ περί κοινών νόσων’ περιγράφει
από παθολογική άποψη τις ασθένειες των ούλων και την
εκρίζωση των δοντιών. Γενικά την εποχή του Ιπποκράτη
συνηθισμένη ήταν η εκρίζωση των δοντιών. Τις λαβίδες
που χρησίμευαν για την εκρίζωση των δοντιών τις ονόμαζαν οδοντάγρες15. (εικ. 18)

και τερηδόνος υφίσταται αλγηδών, πρέπει ν’ αποξηραίνωμεν τον οδόντα δια καυτηριάσεων ή να χρησιμοποιήσωμεν και τα μαστιχοειδή μασητικά.15 Οι καυτηριάσεις
δε δεν γίνονταν μέσα στο δόντι, αλλά διαπερνούσαν ελαφρά και γρήγορα το πυρακτωμένο αντικείμενο δια των
ούλων. Ο Ιπποκράτης δεν εθεράπευε μόνο τους πόνους
των δοντιών εσωτερικά μέσα στο στόμα, αλλά και εξωτερικά δια κεντρισμών στο αυτί, τον ώμο και τους κροτάφους. Ο μαθητής του Διοκλής αναφέρεται επίσης στα
δόντια και υπήρξε, όπως και ο δάσκαλός του, αντίθετος
με την εκρίζωσή τους. Ο τελευταίος άφησε και συνταγή
για τη θεραπεία των δοντιών, την οποία εμνημόνευσε ο
Γαληνός. Κατά την 3η π.Χ. εκατονταετηρίδα ήκμασε στην
Ελλάδα ο Ερασίστρατος, ο οποίος είχε αφιερώσει στον
Καίλιο Αυρηλιανό σιδερένια λαβίδα εκρίζωσης στον ναό
του Απόλλωνα. Γράφει γι’ αυτόν ο Liebaut: Οι δε αρχαίοι
τοσαύτην εδείκνυον μέριμναν περί των οδόντων αυτών,
ώστε δεν απέσπων αυτούς, εκτός εάν εκινώντο ή έπιπτον
μόνοι των. Πρός ένδειξιν τούτου υπήρχεν εις τον ναόν
του Απόλλωνος λαβίς μολυβδίνη, δεικνύουσα ότι έπρεπε
να σύρωσι τους οδόντας άνευ βίας.15 Η θεραπευτική του
Ερασίστρατου ήταν γενικά ‘ δίαιτα, καθαρτικά, εφαρμογές μιγμάτων ρητινωδών, βαλσαμικά, κόμμι ρητινώδες
με όπιο, κρόκο, πιπέρι και θείο’.
Ο Πλούταρχος αναφέρει εις τον βίο του Πύρρου, του
βασιλιά της Ηπείρου, ότι φημιζόταν για τη θεραπεία
των νόσων του σπληνός και των οδόντων δια της επαφής ενός των δακτύλων του ποδιού του. Ο Ηράκλειτος
και ο Ηρόφιλος ήταν επίσης αντίθετοι με την εκρίζωση
των δοντιών, διότι ανάλογα με τις συνθήκες που προκαλούταν προκαλούσε πολλούς θανάτους. Οι Δημόκριτος,
Στράβων, Σκριβώνιος και Άργος κατασκεύαζαν καταπραϋντικές συνθέσεις για τους πόνους των δοντιών, ίδιες βασικά με αυτές του Ερασίστρατου. Στον Αέτιο οφείλεται
η ανακάλυψη των μικρών οπών στην κορυφή των ριζών
των δοντιών, δια των οποίων διέρχονται τα μικρά νήματα
των νεύρων.15
Στην αρχαία Ελλάδα η χειρουργική των δοντιών εξασκούταν από τους ιερείς.

Ρωμαϊκή εποχή

Εικόνα 18
Λαβίδα για την εξαγωγή δοντιών, η οδοντάγρα.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα.

Ο Ιπποκράτης ήταν κατά της εκρίζωσης των δοντιών.
Γράφει: Επιβάλλεται μόνον η εκρίζωσις οσάκις ο οδούς
κινείται και αλγεί εκ τερηδόνος. Εάν δ’άνευ κλονισμού

Οι Ρωμαίοι γενικά φρόντιζαν ιδιαίτερα για την υγιεινή
του στόματος9. Κατά τη διάρκεια των Ρωμαϊκών χρόνων,
στα χρόνια του Κικέρωνα, έχουμε αναφορές για τεχνητά
δόντια και για οδοντογιατρούς. Αναφέρεται και γυναίκα
γιατρός με γνώσεις ιατρικής, οδοντιατρικής, θεραπευτικής και διαιτητικής.9 (εικ. 19)
Ως θεραπευτικά μέσα χρησιμοποιούσαν τα καυστικά ορυκτά, τα κυριότερα έλαια και το ρητινώδες κόμμι.
Εκτός από τον Κικέρωνα και ο φυσιοδίφης Πλίνιος ο πρεσβύτερος έγραψε για τα δόντια. Αυτός χρησιμοποιούσε
ως αναισθητικό τους λίθους της Μέμφιδας, διαλυμένους
σε οξύ, συνιστούσε την ελαφρόπετρα ως οδοντότριμμα
και για καθαρισμό των δοντιών τη μάσηση ιεροβοτάνου,
υοσκυάμου και αρνογλώσσου. Ακόμη συνιστούσε την
τέφρα του κέρατος του βοός για εντριβές ή επαφές για
στερέωση των δοντιών και ανακούφιση από τους πόνους
αυτών. Ο ίδιος συνιστούσε ακόμη για τους πόνους των
δοντιών και επίσταξη από το περιεχόμενο των σπλάχνων του λαγού15 ή για την στερέωση των κινούμενων
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Εικόνα 19
Γυναίκα γιατρός της Ρωμαϊκής Εποχής, με γνώσεις
χειρουργικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές,
διαιτητικές, κοντά στα εργαλεία της.
δοντιών και κατάπαυση των πόνων αυτών, το οστούν
του αστραγάλου του βοός, την τέφρα του οστού αυτού
ενωμένη με σμύρνα με τη μορφή σκόνης. Γενικά η χρήση
τέτοιων σκόνεων ήταν ευρύτατα διαδεδομένη και όσο
περισσότερα υλικά είχε, τόσο και πιο σημαντική θεωρούνταν. Για την παρασκευή τους χρησιμοποιούσαν κόκκαλα, κέλυφος αυγών ή στρειδιών. Τα έκαιγαν και πολλές
φορές τα ανακάτευαν με μέλι.9
Αναφέρεται εις την Ρώμη ο διάσημος οδοντογιατρός
Κασσέλιος, ο οποίος διόρθωνε τα δόντια των ευπατριδών Ρωμαίων. Κατά την εποχή του ήταν γνωστοί και οι
τεχνητοί οδόντες, ενώ χρησιμοποιούσαν και διάφορα
εργαλεία. Με ποιο τρόπο κατασκευάζοντο τα τεχνητά
δόντια φαίνεται σε μία Ρωμαϊκή επιγραφή του διάσημου
ρωμαίου επιγραμματιστή Martialis: Η Αίγλη φαντάζεται
ότι έχει οδόντας, διότι φέρει οδοντοστοιχίαν εξ οστού ή
ελεφαντόδοντος15.
Ο Γαληνός δίνει ακριβή περιγραφή των δοντιών9, τα
θεωρεί ως αληθή οστά, επιβεβαιώνει δε ότι όλα τα δόντια σχηματίζονται, ενώ ακόμη το παιδί ευρίσκεται στην
κοιλιά της μητέρας του, εξέρχονται δε από τα φατνία
μόνο μετά τη γέννηση.1
Οι Κέλσος και Αρεταίος ο Καππαδόκης κάνουν λόγο
για τις παθήσεις των οδόντων που οφείλονται στη σύφιλι. Η νόσος “Campanus morbus” ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στον κατώτερο όχλο και στις εταίρες.15 Κωμικός της
εποχής, ονόματι Άλεξις, έγραφε ότι οι εταίρες μασούσαν
μαστίχα και διάφορα αρωματικά, κρατούσαν δε μεταξύ
των χειλέων τους κλάδο μύρτου, για να μην ανοίγουν
πολύ το στόμα τους και διαφαίνονται οι ‘πρόστυχοι’ οδόντες τους. Έτσι ο οδοντογιατρός χειρουργός της εποχής
ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος για την αντικατάσταση των δοντιών που έπεφταν λόγω της νόσου, είτε λόγω της κατάποσης διαφόρων φαρμάκων15. Γίνεται ακόμη αναφορά
σε οδοντογλυφίδες από φτερά ή χρυσό. Για καθαρισμό
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όμως των δοντιών οι πλουσιότεροι Ρωμαίοι και Ρωμαίες
χρησιμοποιούσαν διάφορες σκόνες που έφτιαχναν από
ψημένο κέλυφος αυγού ή από ελαφρόπετρα14 και οδοντογλυφίδες από ξύλα μαστίχας, που αγόραζαν πολύ
ακριβά από τη Χίο και χρησιμοποιούσαν σκλάβους για
να τους πλένουν τα δόντια.14 Λόγω δε της ακρίβειας της
μαστίχας, οι έμποροι την νόθευαν με ρητινώδες κόμμι.
Οι Ρωμαίοι γενικά χρησιμοποιούσαν διάφορα μέσα για
το πλύσιμο των οδόντων και την απαλλαγή από την κακοσμία του στόματος, όπως μαστίχα Χίου, πετροσέλινο,
ειδική οδοντική σκόνη που είχε βάση κόκκινο ρόδο και
αρκετή ποσότητα τανίνης, αλλά και πλύσιμο με ούρα15. Ο
Σωρανός ο Εφέσιος περιγράφει γυναίκα γιατρό που είχε
γνώσεις φαρμακευτικές, διαιτητικές, χειρουργικές και
οδοντιατρικές. Άλλος ονομαστός Ρωμαίος γιατρός που
έγραψε για τη θεραπεία των δοντιών ήταν ο Scribonius
Largus, προσωπικός γιατρός του αυτοκράτορα Claudius
(περίπου το 47 π. Χ.). Μεταξύ των διαφόρων προτάσεών
του για τη θεραπεία του οδοντικού πόνου ήταν η ακόλουθη συνταγή: «Κατάλληλοι για τον οδοντικό πόνο είναι οι
υποκαπνισμοί από τους σπόρους του υοσκύαμου που είναι διάσπαρτοι σε αναμμένα κάρβουνα, οι οποίοι πρέπει
να ακολουθούνται από εκπλύσεις του στόματος με ζεστό
νερό. Με αυτό τον τρόπο θα απομακρύνονται όπως ήταν
οι μικροί σκώληκες»9. Αυτή η συνταγή ενίσχυσε ακόμη
περισσότερο την αντίληψη του αρχαίου κόσμου ότι ένα
σκουλήκι στο δόντι ήταν υπεύθυνο για την τερηδόνα9.
Ένας Έλληνας γιατρός στη Ρώμη ήταν ο Κελερίνο, ο
οποίος χρησιμοποιούσε λαβίδες για την εξαγωγή των δοντιών9. (εικ. 20, 21)

Εικόνα 20
Τσιμπύδα ή λαβίδα της Ρωμαϊκής εποχής.
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μαντικά δείγματα της εξέλιξής της. Σε όλη την πορεία της
από τους προϊστορικούς μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους
βασική θεραπεία στην ανακούφιση του οδοντικού πόνου
αποτελούν τα διάφορα βότανα, ενώ παρουσιάζονται και
διάφορες τεχνικές, αλλά και χειρουργικές πράξεις για την
ανακούφιση των οδοντικών παθήσεων.
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Εικόνα 21
Ο Έλληνας γιατρός στη Ρώμη Κελερίνο χρησιμοποιούσε λαβίδες για την εξαγωγή δοντιών.
Εικόνα από τον τάφο του.

Γενικά οι Ρωμαίοι ήταν ειδικευμένοι στη θεραπεία
των νόσων του στόματος και στην εξαγωγή των δοντιών,
αποκαθιστώντας τα τερηδονισμένα δόντια με χρυσές
κορώνες και αντικαθιστώντας τα χαμένα δόντια με σταθερές γέφυρες. Έτσι η οδοντική προσθετική ήταν στην
πρακτική τους από την εποχή της πρώϊμης Δημοκρατίας.9
Ακόμη και από τη νομοθεσία της εποχής μαθαίνουμε για
τις τεχνικές που εφάρμοζαν στα δόντια. Οι πρώτοι Ρωμαϊκοί νόμοι που γράφτηκαν γύρω στο 450 π. Χ. αναφέρουν χρυσές κλωστές που έδεναν τα δόντια μεταξύ τους.
Σ έναν από αυτούς τους νόμους (νόμος 302) από τις 12
πλάκες σχετικά με την κατασκευή της πόλης, υπάρχει η
εξής δήλωση: «Μην πετάτε κανένα χρυσό πάνω στους
πασάλους, όπου καίγονται τα πτώματα, αλλά μπορείτε
να καύσετε τον νεκρό με το χρυσό που κρατάει τα δόντια
του μαζί χωρίς να παραβιάσετε το νόμο».15

Συμπέρασμα
Η Οδοντιατρική αποτέλεσε κλάδο της Ιατρικής και
μαζί της βάδισε κατά την εξέλιξη της ιστορίας του ανθρώπου. Είναι μια επιστήμη που βρίσκεται κοντά στον
άνθρωπο. Η οδοντιατρική τέχνη κάνει την εμφάνισή της
από τους προϊστορικούς χρόνους, ασκείται αρχικά από
τα ίδια άτομα που ασκούν την ιατρική και εξελίσσεται
στην πάροδο του χρόνου, αλλά όχι πάντα με τον ίδιο
ρυθμό. Η πορεία της από τους προϊστορικούς μέχρι τους
Ρωμαϊκούς χρόνους εμφανίζει μία πρωτοτυπία, διότι σε
αντίθεση με τις άλλες τέχνες και την ιατρική δεν ακολουθεί μία προοδευτική πορεία εξέλιξης. Εμφανίζεται για
ένα διάστημα και εξαφανίζεται για ένα πολύ μεγαλύτερο. Στο διάστημα όμως της περιόδου αυτής έχουμε ση-
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Abstract
It is a fact that Medicine and the relevant sciences, like
dentistry, were born and developed before doctors and
dentists existed. Pain medicine, which is the art of treating, includes the dentist’s activity. Dentistry was initially
practiced by the same persons who practiced medicine,
as well. For pain relief, the prehistoric man used plants,
even in the mouth. The Egyptian papyrus Ebers mentions
many drugs for the treatment of teeth, i.e. abscesses and
inflammation of the gums. It is well possible that teeth
were extracted, too. It seems, however, that pathology
and treatment of teeth were in a primitive condition and
therapy was part of general medicine, without specialized
doctors. In ancient China, in the Nuei-King Book there are
two chapters dealing with the diseases of teeth and gums
as well as with their treatment. In Hammurabi’s Law Code
in the 18th Century B.C., practices of medicine and dentistry in Babylonia. In ancient India, plant therapy through
Ayurveda became very important in the therapy of mouth
disorders. Semitic cultures cared their teeth and knew
dental caries and its consequences. Homer also referred
to teeth. Hippocrates examines teeth from the anatomic,
physical and therapeutical point of view. In Greece, tooth
care was usually practiced by the priests. During the Roman era Cicero mentioned artificial teeth. Pliny and Galenus also wrote about teeth. The famous dentist Casselius
lived in Rome. Celsus, and Aretaeus of Cappadocia wrote
about the dental disease caused by syphilis. The Romans
used various articles to clean their teeth and fight mouth
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odour. Generally, throughout the entire course, from the
prehistoric years to the Roman era several techniques and
surgical interventions for the treatment of pain and various dental disorders were observed.
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Κοινωνική Ιατρική

Κοινωνικές επιπτώσεις του σακχαρώδη
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Περίληψη: Ο σακχαρώδης διαβήτης(ΣΔ) αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, προκαλώντας
ποικίλες κοινωνικές και λοιπές ως επί το πλείστον επιπτώσεις στους πάσχοντες.
Σκοπός: Στην παρούσα ανασκοπική μελέτη παρέχονται οι
κοινωνικές επιπτώσεις του ΣΔ στην καθημερινή ζωή των
πασχόντων και η κοινωνική μέριμνα που λαμβάνεται για
την προάσπιση και την προαγωγή της.
Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία περιελάμβανε άρθρα, σχετικά με το θέμα, που ανευρέθηκαν στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων Medline και στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link).
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Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
βρέθηκε ότι ο διαβήτης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά
την ζωή των πασχόντων με διάφορους τρόπους, όπως και
τις κοινωνικές τους σχέσεις, που μπορούν να επηρεαστούν
σοβαρά. Η επιστροφή στην πλήρη κοινωνική και επαγγελματική ζωή, η καλή φυσική και ψυχολογική κατάσταση μπορούν να βοηθήσουν το διαβητικό ασθενή καθοριστικά στη
μετέπειτα πορεία της ζωής του, αλλά και στη βελτίωση της
ποιότητας αυτής.
Συμπεράσματα: Κάθε διαβητικός ασθενής με την κατάλληλη ενημέρωση και διδασκαλία από τους επαγγελματίες
υγείας( όπως οι νοσηλευτές) μπορεί να αντιμετωπίσει όσο
το δυνατόν λιγότερα προβλήματα στο κοινωνικό του περιβάλλον.
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ποιότητα ζωής και αντιμετώπιση.

Κοινωνικές επιπτώσεις του σακχαρώδη διαβήτη.

Εισαγωγή
Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί ένα μείζον
πρόβλημα υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα από 23 εκατομμύρια άτομα
πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, ενώ εκτιμάται ότι
η ασθένεια αυτή δεν έχει ακόμη διαγνωστεί σε αρκετά
άτομα1. Τα κρούσματα της ασθένειας αυξάνονται με την
πάροδο του χρόνου, ενώ παράλληλα οι επιπλοκές έχουν
σοβαρό αντίκτυπο στα συστήματα υγείας της Ευρώπης2.
Κατά συνέπεια, οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις είναι τεράστιες. Από πλευράς επιπολασμού, οι
περιοχές της ανατολικής Μεσογείου και της μέσης Ανατολής πλήττονται περισσότερο με ποσοστό επιπολασμού
της τάξης του 9,2%. Στη Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία του 2002, το 8,2% του συνολικού πληθυσμού,
έπασχε από Διαβήτη Τύπου 2 ενώ αντίστοιχα το 2006 το
ποσοστό ανήλθε στο 9,5% 3.
Η χρονιότητα της ασθένειας επιδρά στην ποιότητα
ζωής τόσο των ασθενών, όσο και των οικογενειών τους.
Τα άτομα και οι οικογένειες με τη διάγνωση της χρόνιας ασθένειας ακολουθούν μια ανάλογη διαδικασία πένθους, που εμφανίζει διάφορα στάδια4,5. Ασθενής και
μέλη της οικογένειας του βιώνουν απώλειες, που έχουν
σχέση με την απώλεια της υγείας και της σωματικής λειτουργίας, την απώλεια των προνομίων του κοινωνικού
ρόλου του ασθενή και όσων φυσικά απέρρεαν από τον
κοινωνικό ρόλο, καθώς και πληθώρα συναισθηματικών
και οικονομικών απωλειών4,6.
Οι νεότεροι ασθενείς πρέπει να ξεπεράσουν το στάδιο της διάγνωσης, του θυμού, της απόσυρσης, της διαπραγμάτευσης, που συνοδεύονται από αντίστοιχα
δυσάρεστα και έντονα συναισθήματα, όπως άγχος, υπερβολική ανησυχία, αίσθημα αβοηθησίας, αποδιοργάνωση
και κάποιες φορές κρίσεις πανικού. Έπειτα από όλα αυτά
τα στάδια, ασθενείς και οικογένεια φθάνουν στο στάδιο
της αποδοχής και πλέον γίνονται συνεργάσιμοι και πειθαρχούν στις συνιστώμενες θεραπείες7,8. Από την άλλη
πλευρά, οι χρόνιοι ασθενείς έχουν ήδη προσαρμοσθεί
στις νέες συνθήκες της ζωής τους, ενώ εκφράζουν ανησυχίες γύρω από θέματα που αφορούν την αναγκαστική συμμόρφωση στη θεραπεία, την ανάγκη υιοθέτησης
ενός πειθαρχημένου και αυστηρού προτύπου συμπεριφοράς για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο του διαβήτη, καθώς και σε ένα ψυχαναγκαστικό, σπανίως, τρόπο σκέψης
που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη δυσφορία9.
Ο διαβήτης λοιπόν μπορεί να επηρεάσει την ζωή των
ασθενών με διάφορους τρόπους. Η προσπάθεια ικανοποιητικής ρύθμισης του διαβήτη είναι μία εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση ο ασθενής και οι
γονείς για τα παιδιά τους αναλαμβάνουν προκαταβολικά
ευθύνη για την συμπεριφορά φροντίδας του ατόμου με
αντικειμενικό σκοπό την επιτυχία του καλύτερου δυνατού μεταβολικού ελέγχου10,11.
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Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην περιγραφή των
επιπτώσεων του σακχαρώδη στην καθημερινή ζωή των
σακχαροδιαβητικών ασθενών και στην ποιότητα αυτής,
καθώς και στην κοινωνική μέριμνα που λαμβάνεται για
την προάσπιση και την προαγωγή αυτής.
Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν πρόσφατα άρθρα, σχετικά με το θέμα, που ανευρέθηκαν κυρίως σε
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως Medline και στο
Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLink), με λέξεις- κλειδιά: σακχαρώδης διαβήτης, κοινωνικές επιπτώσεις, ποιότητα ζωής και αντιμετώπιση.

Κοινωνική και ατομική αντίληψη γύρω από
το σακχαρώδη διαβήτη
Η βασική ψυχοσύνθεση του ατόμου επιδρά φυσικά
στον τρόπο που αντιμετωπίζει το στρες του σακχαρώδη
διαβήτη. Άλλα άτομα είναι περισσότερο ψύχραιμα και
εφαρμόζουν τις ιατρικές οδηγίες, χωρίς ιδιαίτερο άγχος,
ενώ άλλα πάλι είναι δύσκολο να προσαρμοσθούν στις
νέες συνθήκες και εμφανίζουν καταθλιπτικά στοιχεία ή
επαναστατούν στους περιορισμούς και τις ιατρικές εντολές, συμπεριφερόμενα σαν να μην υπάρχει δεδομένη
ανάγκη για εφαρμογή της θεραπείας9.
Στα παιδιά με ΣΔ, η υπερπροστασία των γονέων προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, τα οποία γίνονται είτε πολύ εξαρτώμενα από
τους γονείς, είτε κάποια στιγμή από αντίδραση γίνονται
εντελώς επαναστάτες. Τελικά όμως η μη συμμόρφωση
βλάπτει τελικά τους ίδιους τους ασθενείς9,12.
Πολλές προσωπικές, δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές, όπως: το φύλο, η ηλικία, οι
θρησκευτικές-φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ο βαθμός ωριμότητας, ορισμένα προδιαθεσικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα ψυχολογικά προβλήματα, οι στρατηγικές αντιμετώπισης που υιοθετεί το άτομο κ.α., παίζουν
εξίσου σπουδαίο ρόλο. Τέλος, καθοριστικής σημασίας,
αναφορικά με την ψυχική ένταση που νιώθει ο χρόνιος
ασθενής, φαίνεται να είναι κοινωνικοί, καθώς και περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως: η πληροφόρηση και η εκπαίδευση σε θέματα αυτοφροντίδας και συμπεριφορές
προαγωγής της υγείας, η κοινωνική αποδοχή και υποστήριξη από την οικογένεια, τους φίλους, την εργασία και το
κοινωνικό σύνολο, καθώς και το νοσοκομειακό πλαίσιο13.
Η θετική ή αρνητική προσαρμογή ενός ασθενούς
σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο αντίδρασης της οικογένειας του, αλλά και του ίδιου στα πρώτα στάδια μετά τη
διάγνωση της ασθένειας. Για παράδειγμα, στην έρευνα
των Elliott, Shewchuk και Richards (2003), τα υψηλότερα ποσοστά δυσφορίας και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, που εμφάνιζαν οι ασθενείς στο νοσοκομείο,
συσχετίστηκαν με μικρότερη αποδοχή του προβλήματος και της νέας κατάστασης και επομένως, δυσκολότε-
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ρη προσαρμογή μετά την έξοδο από το νοσοκομείο14. Η
προσαρμογή σε μια χρόνια ασθένεια προκαλεί, επίσης,
αρκετές γνωστικές διεργασίες. Συχνά, τα άτομα ψάχνουν
να βρουν ένα νόημα στην ασθένειά τους, να επανακτήσουν ένα αίσθημα ελέγχου και να αποκαταστήσουν την
αυτοεκτίμηση τους13,14.

Συναισθηματικές προεκτάσεις
Ο βαθμός επίδρασης της ασθένειας στην ποιότητα
ζωής του ασθενούς, εξαρτάται από τη φύση της ασθένειας και την προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Όσον
αφορά το σακχαρώδη διαβήτη, υφίσταται μια αμοιβαία
επίδραση των πεποιθήσεων και των ατομικών αξιών σε
σχέση με την κατάσταση της σωματικής του υγείας1,2.
Είναι γνωστό ότι η ασθένεια επηρεάζει αρνητικά
την καθημερινότητα του ατόμου, όμως η πρόγνωση της
ασθένειας εξαρτάται από την ικανότητα του ατόμου να
υιοθετήσει συμπεριφορές που θα αντισταθμίσουν τις
επιδράσεις της νόσου15. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός,
ότι οι κρίσεις και οι αξιολογήσεις που κάνουν εξαρτώνται
από την ψυχολογική τους κατάσταση τη δεδομένη στιγμή
της ζωής τους, παρά από το επίπεδο της σωματικής τους
υγείας16.
Οι απόψεις ενός διαβητικού ατόμου αναφορικά με
την πάθηση του είναι τόσο ισχυρές για την ιδιοσυγκρασία του, με αποτέλεσμα να δρουν αλληλεπιδραστικά
ακόμη και με το είδος ή την ποιότητα των φυσιολογικών
αλλαγών, που πρόκειται να συμβούν στο σώμα του σε
περιόδους μεταβολικών διαταραχών. Αυτό σημαίνει ότι
οι σκέψεις και τα συναισθήματα με αρνητικό φορτίο για
την ασθένεια μπορούν να οδηγήσουν σε μια κατάσταση
σύγχυσης και άγχους. Κατά συνέπεια, μια θετική στάση
ζωής απέναντι στο πρόβλημα θα στοχεύει ευκολότερα
προς έναν καθημερινό έλεγχο και στην βέλτιστη ρύθμιση9,17.

΄Άγχος και κατάθλιψη
Η αρνητική συναισθηματική διάθεση που προξενεί
ο διαβήτης στον πάσχοντα, σε συνδυασμό με τον παράγοντα της χρονιότητας της πάθησης και της δυσκολίας
που ενέχει η αυτορρύθμιση της, δημιουργεί παρατεταμένο στρες, και κατά επέκταση τεράστια ψυχολογική
επιβάρυνση, με αποτέλεσμα όχι σπάνια να επηρεάσει
σημαντικά, και μακροχρόνια, την ποιότητα ζωής τους1,18.
Η προσαρμογή στις απαιτήσεις της ασθένειας, όπως η
αδυναμία διατήρησης των επιπέδων της γλυκόζης στα
φυσιολογικά επίπεδα, καθώς και η ανάγκη για συνεχή
παρακολούθηση των προγραμμάτων δίαιτας και ινσουλινοθεραπείας, επιδρούν σε σημαντικό βαθμό στην ποιό-

τητα της ζωής των ατόμων2,4.
Η αδυναμία, μάλιστα, της ρύθμισης των κλινικών παραμέτρων, όσον αναφορά τον έλεγχο της πορείας της
νόσου, εμπεριέχει αρνητικές προεκτάσεις σε ό,τι αφορά
την αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμησή του ατόμου1,9.
Μάλιστα ειδικά για τα νεαρά άτομα, η άφιξη της
ασθένειας στη ζωή τους αποτελεί ένα τραυματικό γεγονός, αλλά και σημείο αναφοράς στη ζωή τους. Το παιδί
αναφέρεται χρονολογικά στο «πριν» και στο «μετά» το
διαβήτη με νοσταλγία για το «πριν» διάστημα και μελαγχολία για το «μετά». Η αίσθηση της επικινδυνότητας της
πάθησης και το γεγονός ότι δεν υφίσταται οριστική θεραπεία, αποτελεί έναν ισχυρό ενισχυτικό παράγοντα για
την εμφάνιση της χρόνιας κατάθλιψης12,19.
Ταυτόχρονα, η ιδέα ότι ο διαβήτης παρεμβαίνει στις
επιθυμίες, τις προσδοκίες και τις ενασχολήσεις, συνιστά
στοιχείο ενισχυτικό για την ανάπτυξη της καταθλιπτικής
σημειολογίας στους διαβητικούς ασθενείς. Η απειλή που
σχετίζεται με την ψυχολογική επίδραση του διαβήτη στην
αυτοπεποίθηση, την ευτυχία, ή την ικανοποίηση από τη
ζωή είναι σε θέση να προβλέψει σημαντικά την κατάθλιψη που μπορεί να εμφανίσουν τα άτομα με διαβήτη9,20.
Η ψυχοθεραπεία και η χρήση ήπιων ψυχοφαρμάκων
μπορεί να ανακουφίσει τους ασθενείς, αλλά και να βελτιώσει σημαντικά την ευεξία τους, να επαναφέρει την ομαλή κατάσταση του ύπνου και των διατροφικών συνηθειών, που έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά τον σακχαρώδη
διαβήτη. Επίσης να βελτιώσει τη φυσική κατάσταση και
τη συμμόρφωση του ασθενή, προς τη θεραπεία. Από την
άλλη πλευρά, σκοπός της ψυχοθεραπείας είναι η αποδοχή της ιδιαιτερότητάς και διαφορετικότητας του, συγκριτικά με τους συνανθρώπους του. Κατά προσέγγιση, η
πρόωρη διάγνωση και θεραπεία της κατάθλιψης λαμβάνει χώρα μόνο στο 25% των περιστατικών15.

Συμμόρφωση προς τη θεραπεία
Αρκετοί ασθενείς αδυνατούν να φτάσουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, στα επιθυμητά επίπεδα, παρά τις
προσπάθειες και τις επεμβάσεις του ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού. Οι ανωτέρω δυσκολίες στην προσαρμογή
στην ασθένεια οδηγούν σε μια σημαντική, αλλά επίμονη μεταβολική αστάθεια, ανεξέλεγκτη και απρόβλεπτη,
με διακυμάνσεις στα επίπεδα γλυκόζης του αίματος, που
συνοδεύονται από συχνά επεισόδια υπεργλυκαιμίας ή
υπογλυκαιμίας και ανάγκη για νοσηλεία στο νοσοκομείο.
Τα παραπάνω φαινόμενα απαντώνται συνήθως σε νέους
ασθενείς και ειδικότερα στα νεαρά κορίτσια15.
Για να διευκρινιστούν οι ψυχογενείς παράγοντες που
εμπλέκονται και οδηγούν στην απορρύθμιση του διαβήτη είναι ωφέλιμο να διεξαχθεί μια ψυχοδιαγνωστική συνέντευξη, ώστε να ενημερωθεί ένας έμπειρος ψυχολόγος
για τα τυπικά προβλήματα του ατόμου και, εάν χρεια-
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στεί, να αναζητηθούν οι επιπρόσθετες πληροφορίες από
το στενό οικογενειακό του κύκλο15,21.
Από την πλευρά του ο επιβλέπων επαγγελματίας
υγείας απαραίτητο είναι να επιδείξει προς τον ασθενή
τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται, όπως η τεχνική
της χορήγησης, ο έλεγχος της γλυκόζης του αίματος και
η φροντίδα του ποδιού, εάν συνυπάρχει η ανάλογη διαταραχή. Σημαντικό επίσης είναι να διαμορφωθεί ένας
θετικός τρόπος σκέψης, που να δείξει τρόπους ώστε να
καταστεί ο ασθενής, περισσότερο ευέλικτος στις στρεσογόνες καταστάσεις8,22.

Διατροφικές συνήθειες
Οι διατροφικές συνήθειες και η ανάγκη για μια διαρκώς ελεγχόμενη δίαιτα στα διαβητικά άτομα δημιουργεί
μια πολύπλοκη σχέση, η οποία προκαλεί ψυχολογικές
προεκτάσεις συσχετιζόμενες με την αντιλαμβανόμενη εικόνα του σώματος και την αυτοκριτική του ασθενή9,23. Ως
εκ τούτου δημιουργούνται προκαταλήψεις στον ασθενή,
ο οποίος επηρεάζεται από την κατάσταση και οδηγείται
σε αρνητικές σκέψεις για την κατάσταση της υγείας του
και την εξέλιξή της24.
Οι διαταραχές της διατροφής και οι άμεσες επιπτώσεις τους στην ψυχολογία και υγεία του πάσχοντα παραμένουν συχνά χωρίς την πρέπουσα αναγνώριση και την
καταλληλότερη αντιμετώπιση. Ταυτόχρονα, η διαφοροποίηση ανάμεσα στο τι θεωρείται φυσιολογικό και τι παθολογικό, αναφορικά με τα ζητήματα της διατροφής και
της σωματικής εικόνας, με τις αντίστοιχες προεκτάσεις
που μπορεί να διαθέτουν για την ψυχολογία και υγεία
του διαβητικού ατόμου, συνιστά μια δύσκολη υπόθεση
για τους ενδιαφερομένους25.
Ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις, όπου τα άτομα αδυνατούν να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να δεχθούν
τη σοβαρότητά της κατάστασης, η παρακολούθηση της
κατάστασης από το στενό οικογενειακό περιβάλλον κρίνεται αναγκαία για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων26. Τέλος, ακόμα και σε περιπτώσεις, όπου τα άτομα
αποδέχονται χωρίς δυσκολίες ή αντιστάσεις τις παραπάνω συνθήκες, η ψυχολογική υποστήριξη από κοντινά
πρόσωπα είναι πολύ σημαντική9.

Κοινωνική μέριμνα
Η κοινωνική υποστήριξη αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή διαβητικών ασθενών, αλλά
και γενικά των ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης19,27. Τα άτομα συνήθως στρέφονται στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον για
να αναζητήσουν διαθέσιμη βοήθεια με σκοπό να ανταπεξέλθουν στα στρεσσογόνα γεγονότα της ασθένειας
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τους12. Η αντίληψη, από την πλευρά του πάσχοντα, ότι
υπάρχει διαθέσιμη κοινωνική υποστήριξη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα κάνοντας το άτομο να νιώσει πραγματική στήριξη
από κοντινά του πρόσωπα, ακόμα και σε περιόδους κατάθλιψης4,15.
Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η ύπαρξη υποστηρικτικού δικτύου σε νεαρά άτομα που πάσχουν από ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη. Συνήθως, ο έφηβος με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη νιώθει ότι είναι διαφορετικός και στην
προσπάθειά του να συγκαλύψει την ύπαρξη της χρόνιας
ασθένειας εγκαταλείπει το πρόγραμμα ρύθμισης ή παρουσιάζει τάσεις απομόνωσης, ώστε κατά συνέπεια να
δυσχεραίνεται η ένταξή του στην ομάδα των συνομηλίκων του12,25.
Ο φόβος του κοινωνικού στίγματος επηρεάζει βέβαια
και την οικογένεια. Δυστυχώς αρκετές φορές, οι γονείς
φοβούνται για τη μη αποδοχή του παιδιού λόγω της χρόνιας ασθένειας και αυτό το γεγονός απομακρύνει την
οικογένεια από το ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό
περιβάλλον. Απόρροια όλων αυτών είναι η ελάττωση της
δυνατότητας παροχής υποστήριξης, όταν είναι διαθέσιμη28. Έχει παρατηρηθεί ότι ένας νεαρός διαβητικός ασθενής θεωρεί την οικογένεια ως τον σημαντικότερο παράγοντα προσαρμογής του στη ασθένεια. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι η οικογένεια καλύπτει τις πρωταρχικές
ανάγκες και την αναγκαία συναισθηματική υποστήριξη
που απαιτείται29.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λάβουμε υπόψη, ότι
όταν ασθενεί κάποιο μέλος της οικογένειας, επηρεάζεται
αισθητά όλη η οικογένεια. Πιο συγκεκριμένα, η οικογένεια βιώνει μία κρίση και αρχίζουν να παρατηρούνται
διαταραχές στη συνοχή της4. Παρόλα αυτά η οικογένεια
πρέπει να δώσει έμφαση στις ικανότητες και τις δυνατότητες του παιδιού μετατοπίζοντας έτσι το κέντρο βάρους
της αυτοφροντίδας στις υφιστάμενες δυνατότητες.

Επίλογος
Για έναν διαβητικό ασθενή λοιπόν, είναι σημαντική η διατήρηση ενός συχνά απαιτητικού τρόπου ζωής.
Επίσης σημαντική είναι η άμεση και έμμεση επίδραση
ποικίλων αρνητικών ψυχολογικών και κοινωνικών μεταβλητών, στη σωματική υγεία του ατόμου, αλλά και
το αντίθετο13. Ο σημαντικότερος στόχος των επαγγελματιών παροχής φροντίδας στους διαβητικούς έγκειται
στην υποστήριξη των ασθενών, ώστε να προβαίνουν σε
κατάλληλες συμπεριφορές αυτοφροντίδας και την εκπαίδευση των ασθενών σε αυτές τις συμπεριφορές. Η
εκπαίδευση των ασθενών με χρόνιες ασθένειες αποτελεί
το απαραίτητο στοιχείο μιας άρτιας θεραπευτικής αντιμετώπισης30. Η αποδοχή από τον ασθενή των αλλαγών,
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που απαιτούνται στον τρόπο ζωής του, θα επιτευχθεί
μόνο στην περίπτωση που αυτός κατανοήσει πλήρως τη
φύση της νόσου του, τη σοβαρότητα της κατάστασης του
και του ρόλου που διαδραματίζει η σωστή συνεργασία
με τους λειτουργούς υγείας.

Summary
Social impact of diabetes
Lemonia Papadopoulou
RN, General Hospital of Thessaloniki, Agios Pavlos
Introduction: Diabetes mellitus (DM) is a major health
problem worldwide, causing a variety of social and other
mostly impact on sufferers.
PURPOSE: In this review study are provided, the social impact of diabetes in the daily life of the patients and the
social care, which is taken to protect and improve it.
Methodology: The methodology included articles on the
subject, found at the online Medline database and the
Association of Greek Academic Libraries Link (HEAL-Link).
Results: The literature review found that diabetes can
greatly affect the lives of sufferers in various ways, as their
social relationships can be seriously affected. The return
to full social and professional life, good physical and psychological condition can help the diabetic patient decisive
in the subsequent course of his life and improve its quality.
Conclusions: Every diabetic patient with appropriate information and teaching by health professionals (such as
nurses) may face as few problems in the social environment.
Key words: diabetes mellitus, social impact, quality of life
and treatment.
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Περίληψη: Η απονεύρωση αποτελεί μία διαδικασία που
επιδρά σημαντικά στα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του μυός. Η αντιμετώπιση αυτών των συνεπειών έχει
αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για αιώνες. Ειδικότερα η
επίδραση του ηλεκτρικού ερεθισμού είχε εξαρχής διεγείρει το ενδιαφέρον λόγω επίτευξης ευεργετικών δράσεων.
Η σύγχρονη έρευνα επιτυγχάνει να εντοπίσει με ακρίβεια
τις αλλαγές που υφίσταται ο απονευρωμένος μυς μετά τη
χρόνια εφαρμογή ηλεκτρικής διέγερσης καθώς και να ταυτοποιήσει τις προϋποθέσεις που καθιστούν τη μέθοδο πλέον αποτελεσματική.

Εισαγωγή
΄Όταν τα περιφερικά νεύρα κόβονται ή συνθλίβονται κατά
τη διάρκεια μίας παρατεταμένης ή οξείας βλάβης, οι μύες
χάνουν τη σύνδεσή τους με το κεντρικό νευρικό σύστημα
και καθίστανται απονευρωμένοι. Για να συμβεί η πλήρης
λειτουργική αποκατάσταση, τα περιφερικά νεύρα πρέπει
να αυξηθούν από το σημείο του τραυματισμού μέχρι να
φτάσουν στο μυ και αποτελούν λειτουργικές νευρομυϊκές
διασταυρώσεις. Ο απονευρωμένος μυς υφίσταται μία σειρά δομικών και λειτουργικών μεταβολών. Ο χρόνιος ηλεκτρικός ερεθισμός του έχει εφαρμοστεί εδώ και αιώνες και
πολλαπλές μελέτες αποδεικνύουν την ευεργετική του επίδραση.

Προσαρμογές απονευρωμένου μυός μετά από χρόνιο ηλεκτρικό ερεθισμό του.

Επίδραση της απονεύρωσης στο μυ
Μία από τις πιο έντονες παρατηρούμενες αλλαγές
σε ένα μυ που χάνει τη λειτουργική του σύνδεση είναι η
ταχεία μείωση του μεγέθους, που ονομάζεται ατροφία
απονεύρωσης. Στους ανθρώπους το μέγεθος των μυϊκών
ινών μπορεί να μειωθεί μέχρι και κατά 50% μετά από 2-3
μήνες απονεύρωσης.1 Οι μυϊκές ίνες σε τρωκτικά μειώνονται με ακόμη ταχύτερο ρυθμό. Δεν είναι ασυνήθιστο
στην ατροφία σε αρουραίους να μειωθεί το μέγεθος των
μυϊκών ινών κατά 50% σε μόνο 2 εβδομάδες.2 Υπάρχουν
ενδείξεις ότι η απώλεια συσταλτικής δραστηριότητας σε
ένα μυ είναι κατά τουλάχιστον εν μέρει η αιτία αυτής της
ατροφίας. Μελέτες που χρησιμοποίησαν χημικές ουσίες
(όπως τετροδοτοξίνη) για να προκαλέσουν μπλοκ αγωγιμότητας σε υγιείς μυς έδειξαν αλλαγές προσομοιάζουσες
σε απονεύρωση που δεν ήταν διαφορετικές από ένα μυ
που είχε κοπεί το νεύρο του.3,4 Η ατροφία ακολουθείται
από δύο ξεχωριστές φάσεις, την οξεία εκφύλιση και την
ινώδη αποδιαφοροποίηση.5 Σε αυτές τις δύο τελευταίες
φάσεις, όχι μόνο οι μυϊκές ίνες έχουν ατροφήσει, αλλά
ορισμένες από αυτές υφίστανται μη αναστρέψιμες αλλαγές που προκύπτουν από τη νέκρωση της ίνας. Τα μονοπύρηνα κύτταρα διηθούν την περιοχή της νεκρωτικής
ίνας και φαγοκυτταρώνουν τα συντρίμματα. Λιπώδη κύτταρα αντικαθιστούν τελικά τμήματα των εκφυλισμένων
μυϊκών ινών.6 Οι μυϊκές άτρακτοι επηρεάζονται επίσης
από την απονεύρωση. Οι ενδοατράκτιες μυϊκές ίνες υποβάλλονται σε ατροφία κυρίως όπως οι εξωατράκτιες (κύριες) ίνες και ο ενδοκαψικός χώρος εντός της ατράκτου
εξαφανίζεται.7
Η ατροφία δεν επηρεάζει εξίσου τις ταχείες και τις
βραδείες μυϊκές ίνες. Στον αρουραίο βραδείς μύες, όπως
ο υποκνημίδιος στο κάτω άκρο, υφίστανται ατροφία
πολύ πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι
ταχείς μύες, όπως ο μακρός εκτείνων τους δακτύλους στο
κάτω άκρο.8,9 Έχει προταθεί ότι οι διαφορές στο ρυθμό
της ατροφίας μεταξύ των τύπων των μυών προκαλείται
από το φυσικό μήκος του μυός ή το ποσό της παθητικής
τάσης που υφίσταται.10
Αλλαγές του τύπου των μυϊκών ινών δύνανται επίσης
να συμβούν κατά τη διάρκεια της απονεύρωσης. Ωστόσο
διάφορα ζωικά είδη εμφανίζουν διαφορετικούς τύπους
αλλαγών. Στο ινδικό χοιρίδιο και τον αρουραίο υπάρχει
τάση για τις βραδείες μυϊκές ίνες (τύπου Ι) να μετατρέπονται σε ταχείες μυϊκές ίνες (τύπου ΙΙ).11 Στο κουνέλι και οι
δύο τύποι μυϊκών ινών προοδευτικά μετατρέπονται προς
ίνες τύπου Ι.12 Οι μύες που έχουν μικτού τύπου ίνες, αλλά
είναι κυρίως ταχείες, όπως το διάφραγμα ή ο γαστροκνήμιος, μετατρέπονται σχεδόν αποκλειστικά σε ταχύ τύπο
μυών.13
Έχουν επίσης περιγραφεί αλλαγές στα υπερδομικά
συστατικά του μυός μετά από απονεύρωση. Τα διάφορα οργανίδια εντός του μυός παρουσιάζουν όλα σημεία
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ατροφίας. Αυτά τα οργανίδια ατροφούν σε παρόμοια ποσοστά, όπως το σύνολο των μυϊκών ινών.14 Τα ποσοστά
ατροφίας δεν είναι διαφορετικά μεταξύ ταχέως και βραδέως τύπου μυών. Ωστόσο και τα μιτοχόνδρια και το σαρκοπλασματικό δίκτυο μεγενθύνονται αρχικά πριν ατροφήσουν.6 Η μεγέθυνση του σαρκοπλασματικού δικτύου
θα είχε αντίκτυπο στη σύζευξη διέγερσης-συστολής. Διαπιστώθηκε ότι η διεύρυνση οφείλεται στην αύξηση της
πρόσληψης ασβεστίου.15,16 Αυτή η διεύρυνση οδηγεί σε
απελευθέρωση μεγαλύτερης ποσότητας ασβεστίου στο
σαρκόπλασμα. Όταν συνδυάζονται με μια πιο αργή επαναπρόσληψη ασβεστίου, οι αλλαγές αυτές υποστηρίζουν
την υπόθεση ότι οι πρώιμες (2- 4 ημέρες) μεταβολές στις
συσταλτικές ιδιότητες μετά την απονεύρωση οφείλονται
σε αλλαγές στο σαρκοπλασματικό δίκτυο.17
Οι συσταλτικές αλλαγές που αναφέρθηκαν συνήθως
αντιπροσωπεύουν μία επιβράδυνση της ταχύτητας συρρίκνωσης που είναι πιο εμφανής σε ταχείς μυς από ότι
σε βραδείς μυς.18 Οι συσταλτικές και τετανικές δυνάμεις
επίσης μειώνονται εξαιτίας της ατροφίας των μυϊκών
ινών. Η αναλογία σύσπασης-τετάνου αυξάνεται - πιθανά
λόγω αλλαγών στις μεμβρανικές ιδιότητες των μυών.19
Πράγματι η μεμβράνη του μυός υφίσταται μία σειρά από
αλλαγές. Η πρώτη αλλαγή, που συμβαίνει μέσα σε λίγες
ώρες από την απονεύρωση, είναι μια πτώση του δυναμικού ηρεμίας της μεμβράνης, που προκαλείται από την
αναστολή της αντλίας νατρίου - καλίου και μία μείωση
στη μεμβρανική διαπερατότητα στο κάλιο.20,21 Λίγο μετά
μία παροδική αύξηση των ανθεκτικων στην τετροδοτοξίνη (ΤΤΧ) διαύλων νατρίου εμφανίζεται στο μυ.22 Αυτά
τα κανάλια κορυφώνονται 3-5 ημέρες μετά την απονεύρωση στα τρωκτικά και στη συνέχεια μειώνονται.23 Διαπιστώθηκε ότι αυτά τα νέα TTX-ανθεκτικά κανάλια είναι
εμβρυακές μορφές των ώριμων διαύλων νατρίου.24,25
Τέλος ο μυς αναπτύσσει αυξημένη ευαισθησία στην ακετυλοχολίνη που προκύπτει από την έκφραση των νέων
υποδοχέων ακετυλοχολίνης, η οποία μπορεί να ανιχνευθεί 24 ώρες περίπου μετά την απονεύρωση.26

Ηλεκτρικός Μυϊκός Ερεθισμός
Η χρήση της ηλεκτρικής διέγερσης ως θεραπεία δεν
είναι κάτι νέο. Χρησιμοποιήθηκε ως ιατρική θεραπεία
πάνω από 2000 χρόνια πριν, όταν ένας από τους πρώτους Ρωμαίους ιατρούς, ο Σκριβώνιος Λάργος, συνέστησε τη χρήση του ψαριού τορπίλη, το οποίο παρέχει
ηλεκτροσόκ, για την αντιμετώπιση ήπιων συμπτωμάτων
όπως πονοκέφαλοι και πόνοι στις αρθρώσεις.27 Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της μυϊκής μάζας,
της δύναμης και της αερόβιας ικανότητας.28
Η πρώτη χρήση της ηλεκτρικής διέγερσης των απονευρωμένων μυών διεξήχθη από το Reid το 1841.29 Τότε
το κύριο ερώτημα ήταν τι ήταν αυτό που ελέγχει τη συ-
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σταλτικότητα των μυών. Οι περισσότεροι επιστήμονες
υπέθεσαν ότι ο μυς δεν μπορεί να συσπαστεί ανεξάρτητα
από το νεύρο και αυτό αντικρούστηκε από το Reid στην
έκθεσή του. Τα πειράματα διεξήχθησαν σε βατράχους,
όπως ξεκίνησε και ο Galvani όταν ανακάλυψε το βιοηλεκτρισμό. Ημερήσια γαλβανική διέγερση (παρόμοια με τη
χρήση μίας μπαταρίας) εφαρμόστηκε σε μυς των άκρων
που είχαν κεντρικά απονευρωθεί και μετά από 2 μήνες
ο Reid δεν παρατήρησε καμία διαφορά στο μέγεθος των
μυών ανάμεσα σε αυτούς που διεγέρθηκαν και στην
ομάδα ελέγχου. Παρά το γεγονός ότι ο Reid απέδειξε τα
θετικά αποτελέσματα της ηλεκτρικής διέγερσης, η διαμάχη για αυτή τη θεραπεία μόλις άρχιζε.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1900, οι Langley και Kato
διερεύνησαν τη χρήση γαλβανικού ερεθισμού για τη μείωση των ινιδικών δυναμικών που συμβαίνουν κατά την
απονεύρωση.30 Η υπόθεση εκείνη την εποχή ήταν ότι η
μυϊκή ατροφία οφείλεται στην ινίδωση, η οποία προκαλεί κόπωση των μυών. Πρόσθετος ερεθισμός που παρέχεται ηλεκτρικά θα ήταν χωρίς όφελος. Οι Langley και
Kato κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γαλβανική διέγερση δεν εμπόδιζε την ινίδωση και τα οφέλη για τη μάζα
των μυών ήταν ελάχιστα. Ωστόσο δήλωσαν ότι η διέγερση της επιφάνειας που χρησιμοποιούσαν μπορεί να ήταν
πολύ αδύναμη για να συσπάσει ισχυρά το μυ. Σε μία ανασκόπηση λίγα χρόνια αργότερα, οι Langley και Hashimoto
έδειξαν ότι μία πολύ ισχυρότερη γαλβανική διέγερση
μπορεί να σταματήσει τον ινιδισμό, αλλά δεν εμποδίζει
την ατροφία.31 Το 1920 μία μελέτη του Hartman στο Τορόντο διερεύνησε την καθημερινή γαλβανική διέγερση
στα άκρα σε κουνέλι με συντεθλιμμένα ισχιακά νεύρα. Η
θεραπεία περιλάμβανε 15 λεπτά γαλβανικού ρεύματος
με συχνότητα 1 Hz. Ο Hartman κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ηλεκτρική διέγερση δεν είχε κανένα όφελος.32
Ανέφερε επίσης ότι τα ρεύματα χρησιμοποιούν μόνο τις
συνεσπασμένες επιφανειακές μυϊκές ίνες.
Αργότερα ο Fischer δήλωσε το προφανές, ότι τα
ασθενή ρεύματα μπορεί να είναι το πρόβλημα που κάνει
την ηλεκτρική διέγερση για να είναι αναποτελεσματική.
Ο Fischer επανέλαβε τα προηγούμενα πειράματα χρησιμοποιώντας 12-20 λεπτά καθημερινής φαραδικής ή
γαλβανικής διέγερσης σε απονευρωμένους γαστροκνήμιους και υποκνημίδιους μυς αρουραίου.33 Η διαφορά
μεταξύ φαραδικού και γαλβανικού ρεύματος είναι ότι
το φαραδικό είναι εναλλασσόμενο σε μία προκαθορισμένη συχνότητα, ενώ το γαλβανικό είναι συνεχές ρεύμα. Ο Fischer επανακαθόρισε τον τρόπο εφαρμογής του
γαλβανικού ρεύματος χρησιμοποιώντας μία συσκευή
μεταγωγής που παράγει συχνότητες διέγερσης μεταξύ 8
και 20 Hz. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι έντονες συσπάσεις, που παράγονται χρησιμοποιώντας ισχυρά ρεύματα, μπορεί να μειώσουν αισθητά τη μυϊκή ατροφία.
Ο Fischer διερεύνησε επίσης το βέλτιστο χρόνο έναρξης
της ηλεκτρικής διέγερσης. Ανέφερε ότι για να ληφθεί η

μέγιστη ωφέλεια της θεραπείας θα πρέπει να αρχίσει
αμέσως μετά την απονεύρωση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από άλλους.34 Οι Solandt και συνεργάτες35 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 25 Hz ημιτονοειδές ρεύμα
παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα στην ελαχιστοποίηση της ατροφίας σε σχέση με το φαραδικό και το γαλβανικό και αυτό υποστηρίχθηκε και από άλλους.36 Παρά
τη βιβλιογραφία στην οποία χρησιμοποιήθηκαν ισχυρά
ρεύματα για τη μείωση της ατροφίας, οι αρνητικές επιδράσεις, που αναφέρθηκαν για τα ασθενέστερα ερεθίσματα, έχουν προσθέσει αμφιβολίες και καθυστέρησαν
την έγκριση της ηλεκτρικής διέγερσης για κλινική χρήση.
Οι επόμενες τέσσερις δεκαετίες παρήγαγαν το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας σε αυτόν τον τομέα.
Οι περισσότερες από τις μελέτες αυτές διερεύνησαν το
φυσικό πρότυπο της ηλεκτρικής εκκένωσης σε ταχείς
και βραδείς μυς και τις επιπτώσεις της διέγερσης στις
συσταλτικές, μεταβολικές και ιστολογικές ιδιότητες του
μυός. Μια μελέτη-ορόσημο δημοσιεύτηκε από τους
Buller, Eccles και Eccles, στην οποία ένα νεύρο που νευρώνει ένα βραδύ μυ διασταυρώθηκε με ένα νεύρο που
νευρώνει έναν ταχύ μυ.37 Αυτή η διασταυρωτική ένωση
παρήγαγε μυς με ιδιότητες παρόμοιες με τους αρχικούς
μυς, επιδεικνύοντας μία φαινοτυπική επίδραση των κινητικών νεύρων στους μυς. Η εργασία αυτή επεκτάθηκε
από τους Salmons και Vrbova όπου διέγειραν ηλεκτρικά ήρεμους υποκνημίδιους, πρόσθιους κνημιαίους, και
εκτείνοντες τους δακτύλους με ένα αργό πρότυπο.38
‘
Έδειξαν ότι ένα συνεχές αργό πρότυπο εφαρμοζόμενο
σε ένα φυσιολογικά νευρούμενο ταχύ μυ μπορεί να αλλάξει το φαινότυπο σε μυ που προσομοιάζει με βραδύ.
Ομοίως, ερεθίζοντας έναν ηλεκτρικά αθόρυβο βραδύ μυ
με αργό πρότυπο μπορεί να προληφθεί η φυσική μετάβαση προς έναν ταχύ φαινότυπο. Αυτή η εργασία κατέδειξε ότι η διέγερση με ένα πρότυπο που μοιάζει με την
κανονική δραστηριότητα, μπορεί να διατηρήσει τους μυϊκούς φαινότυπους. Οι Lomo και συν επέκτειναν αυτή την
εργασία με τον ερεθισμό απονευρωμένου υποκνημίδιου
μυός τόσο σε γρήγορες (100 Hz), όσο και σε αργές (10
Hz) συχνότητες με μία μέση ημερήσια συχνότητα 2 Hz
και στις δύο περιπτώσεις.39 Ο λόγος του ερεθισμού των
απονευρωμένων μυών ήταν να απομακρυνθούν οποιεσδήποτε επιδράσεις μπορεί να έχει ένα άθικτο νεύρο στις
συσταλτικές ιδιότητες του μυός. Ακόμα κι αν τα πρότυπα
διέγερσης δεν ήταν αντιπροσωπευτικά των φυσιολογικών κινητικών διαδρομών, εξακολουθούσε να καταφέρνει να αλλάζει τις συσταλτικές ιδιότητες ενός μυός. Όταν
διεγείρετο στα 100 Hz, ο υποκνημίδιος είχε ιδιότητες
παρόμοιες με έναν ταχύ μυ. Η διέγερση με αργή συχνότητα στα 10 Hz διατηρούσε τον υποκνημίδιο μυ σε βραδύ τύπο. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η μυϊκή ατροφία
ήταν σημαντικά μειωμένη. Ωστόσο, το συμπέρασμα ότι
η συχνότητα της διέγερσης μπορεί να τροποποιήσει τις
συσταλτικές ιδιότητες δεν υποστηρίχθηκε από άλλους.40

Προσαρμογές απονευρωμένου μυός μετά από χρόνιο ηλεκτρικό ερεθισμό του.
Οι Al-Amood και Lewis διερεύνησαν τη χρήση ερεθισμού
σταθερής συχνότητας (40 Hz) με διαφορετικά μεσοδιαστήματα στο ερέθισμα (60-600 s) και τη χρήση σταθερών
μεσοδιαστημάτων με κυμαινόμενη συχνότητα (10-100
Hz) και αριθμό παλμών σε απονευρωμένο υποκνημίδιο
αρουραίου.41 Αυτοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι
χρόνοι συστολής παρέμεναν ίδιοι, ανεξάρτητα από τη
συχνότητα που χρησιμοποιείτο, αλλά επιβεβαίωσαν ότι
η αργή συνεχής διέγερση στα 10 Hz μπορεί να αποτρέψει τις αλλαγές στον απονευρωμένο υποκνημίδιο μυ. Με
βάση τις δικές τους παρατηρήσεις και άλλων,42,43 οι AlAmood και Lewis δήλωσαν ότι είναι ο χρόνος μεταξύ των
συσπάσεων και όχι η συχνότητα που μπορεί να αλλάξει
τις συσταλτικές ιδιότητες των μυών.
Αν και οι περισσότεροι ερευνητές προσπάθησαν να
χρησιμοποιήσουν πρότυπα διέγερσης που μιμούνταν τη
φυσική συχνότητα πυροδότησης, δεν υπήρχαν πειστικά
ποσοτικά στοιχεία για τα ποια είναι η συχνότητα πυροδότητσης in vivo. Οι Hennig και Lomo έλυσαν αυτό το
πρόβλημα εξετάζοντας πρότυπα πυροδότησης σε έναν
αριθμό διαφορετικών κινητικών νευρώνων σε ταχείς και
βραδείς μυς αρουραίου επί 24ώρου βάσεως.44 Ποσοτικοποίησαν τον αριθμό των παλμών που παρήγαγε κάθε τύπος κινητικής μονάδας παράλληλα με τη συχνότητα πυροδότησης. Το κύριο συμπέρασμα ήταν ότι οι βραδείες
μυϊκές ίνες έχουν μια συνεχή κινητική πυροδότηση, που
λαμβάνει σχεδόν 500.000 ερεθίσματα ανά ημέρα, ενώ
οι ταχείες ευαίσθητες στην κόπωση ίνες παρουσιάζουν
πολύ σύντομη και μικρή κινητική διαδρομή, λαμβάνοντας έως 11.000 παλμούς ανά ημέρα. Τα αποτελέσματα
αυτά επέτρεψαν στους Eken και Gunderson να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να δοκιμάσουν ένα
νέο πρότυπο διέγερσης ταχέος μυός που μοιάζει με τη
φυσιολογική ενεργοποίηση του μυός.45 Το πρότυπο τριπλέτα που εισήγαγαν, που περιλάμβανε τρεις παλμούς
με τους δύο πρώτους να χωρίζονται από 5ms και τους
δύο τελευταίους από 10ms, διατηρούσε τις κανονικές
συσταλτικές ιδιότητες στους ταχείς μυς.
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι η ηλεκτρική διέγερση μπορεί να αλλάξει ή να διατηρήσει τις ιδιότητες των μυών. Οι πρόοδοι
στην απεικόνιση οδήγησαν στη μικροηλεκτρονική που
επέτρεψε την ανάπτυξη ενός αριθμού εμφυτεύσιμων
διεγερτών για μελέτες σε ζώα.46-50 Αυτό διευκόλυνε την
υιοθέτηση της συνεχούς 24ωρης διέγερσης. Ο Williams
έχει δείξει τόσο σε ζώα και όσο και σε ανθρώπους, ότι
όταν χρησιμοποιηθεί ένας εμφυτεύσιμος διεγέρτης του
εμπορίου, ένα παράδειγμα 24ωρης διέγερσης είναι σε
θέση να μειώσει δραστικά τη μυϊκή ατροφία.51,52 Πιο
πρόσφατα, οι Dennis και συν μελέτησαν την 24ωρη διέγερση σε απονευρωμένο εκτείνοντα των δακτύλων μυ
αρουραίου και έδειξαν ότι η χρήση ενός προτύπου υψηλής συχνότητας (100 Hz) ήταν αποτελεσματική στη διατήρηση της μυϊκής μάζας σε επίπεδα που δε διαφέρουν
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από ένα μυ ελέγχου.47 Η ίδια ομάδα στη συνέχεια διερεύνησε τον απαιτούμενο αριθμό συσπάσεων για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και δύναμης χρησιμοποιώντας
το ίδιο πρότυπο των 100 Hz.53 Αυτοί διαπίστωσαν ότι 200
έως 800 συσπάσεις ανά ημέρα διατηρούσαν το βάρος
και τη δύναμη των μυών και σε ορισμένες περιπτώσεις
οδηγούσαν τις μυϊκές ίνες σε υπερτοφία. Προκειμένου
να επεκτείνουν την προηγούμενη εργασία από τους AlAmood και Lewis, οι Dow και συν στη συνέχεια διερεύνησαν την κατανομή των περιόδων ανάπαυσης για διάφορους αριθμούς καθημερινών συσπάσεων.54 Κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι η διέγερση μπορεί να εφαρμόζεται
σε 4ώρα σετ και να είναι αποτελεσματική στη διατήρηση μάζας και δύναμης με 200-800 συστολές ημερησίως.
Όταν χρησιμοποιήθηκαν 100 συστολές σε μία ημέρα με
περίοδο ανάπαυσης 20 ωρών, τα αποτελέσματα ήταν
παρόμοια με αυτά απονευρωμένων μυών χωρίς διέγερση. Παρότι ο 24ωρος χρόνιος ερεθισμός απεδείχθη ότι
είναι ευεργετικός διατηρώντας μάζα και δύναμη, μία
εφαρμογή που δεν απαιτεί συνεχή διέγερση θα ήταν πιο
επωφελής για την αντιμετώπιση απονευρωμένων μυών
κλινικά. Αυτό συμβαίνει επειδή οι 24ώρες εφαρμογές
απαιτούν δαπανηρούς εμφυτεύσιμους διεγέρτες και
μπορεί να προξενούν στους ασθενείς δυσφορία καθώς η
διέγερση συνεχίζεται καθ ‘όλη την ημέρα.
Οι Ashley και συν μελέτησαν διάφορα πρότυπα ερεθισμού του απονευρωμένου μυός για μόνο μία ώρα την
ημέρα.55 Ωστόσο το μοντέλο τους επέτρεπε την έναρξη
των αλλαγών στην απονεύρωση να συμβεί κατά τη διάρκεια μίας περιόδου 10 εβδομάδων πριν ξεκινήσει ο
ερεθισμός. Αυτό κατέστησε δύσκολη τη σύγκριση με
αποτελέσματα προηγούμενων μελετών, όπου η διέγερση συνήθως άρχιζε αμέσως μετά τη διατομή του νεύρου.
Παρόλα αυτά, οι Ashley και συν έδειξαν ότι 24.000 παλμοί ανά ημέρα προκαλούντες 1200 συσπάσεις την ημέρα αύξησαν σημαντικά τη δύναμη και το βάρος. Αυτά τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι τόσο σε κουνέλια, όσο και σε
αρουραίους53 ένας μικρός αριθμός ημερήσιων συσπάσεων και παλμών, που εκτελούνται σε σύντομο χρονικό
διάστημα, μπορεί να προάγει την ανάκτηση της μυϊκής
μάζας και δύναμης.
Η πλειονότητα των πιο πάνω μελετών ερεύνησαν την
ηλεκτρική διέγερση στον απονευρωμένο μυ χωρίς να
εξετάσουν τη λειτουργική αποκατάσταση μετά από μία
νευρική επανασύνδεση. Η λειτουργική αποκατάσταση
τυπικά καθορίζεται από το βάρος των μυών, τη δύναμη,
τις συσταλτικές ιδιότητες, την επανανεύρωση και τα ιστολογικά αποτελέσματα. Είναι ενδιαφέρον ότι η χρήση μίας
24ωρης εφαρμογής κατά τη διάρκεια 3,5 μηνών απονεύρωσης σε μυ αρουραίου πριν από την επανανεύρωση
φάνηκε να μην έχει κανένα όφελος για τη λειτουργική
αποκατάσταση.56 Αυτό ήταν σε αντίθεση με την εργασία
των Williams και Marqueste και συνεργάτες όπου η ηλεκτρική διέγερση είχε θετικές επιπτώσεις στη λειτουργική
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αποκατάσταση.51,52,57 Ωστόσο οι μελέτες με θετικά αποτελέσματα συνέχισαν να ερεθίζουν το μυ από τη στιγμή
που θεωρείτο ότι η λειτουργική επανανεύρωση λάμβανε
χώρα, ενδεχομένως δημιουργώντας αμφιβολίες για τα
αποτελέσματα.56 Πιο πρόσφατα, οι Gigo-Benato και συν
διέγειραν ηλεκτρικά τον πρόσθιο κνημιαίο μυ αρουραίου μετά από βλάβη του ισχιακού νεύρου.58 Κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι η διέγερση έχει αρνητικές συνέπειες στη λειτουργική ανάρρωση, καθώς το μυϊκό βάρος
και η επιφάνεια διατομής μειώθηκαν. Δήλωσαν ότι η
ηλεκτρική διέγερση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πριν
την επανανεύρωση. Ωστόσο αυτά τα αποτελέσματα ήταν
αμφιλεγόμενα, καθώς μόνο 20 συσπάσεις παράχθηκαν
κατά τη διάρκεια των συνεδριών διέγερσης που συνέβαιναν κάθε 48 ώρες.59 Τα αρνητικά αποτελέσματα μπορούν
να αποδοθούν σε χαμηλά επίπεδα διέγερσης.
Οι επιδράσεις της ηλεκτρικής διέγερσης στην επανανεύρωση έχουν επίσης ερευνηθεί. Υπάρχουν πολλές
αναφορές που δείχνουν πως η ηλεκτρική διέγερση πριν
και μετά την επανανεύρωση δεν έχει ανεπιθύμητες ενέργειες.60-63 Οι τελικές κινητικές πλάκες μετά από βραχυπρόθεσμο ερεθισμό σε ζώα προσομοιάζουν περισσότερο
στην εμφάνιση με την ομάδα ελέγχου παρά με τους μυς
ζώων που δεν έχουν ερεθιστεί.61,62 Ομοίως, οι Jansen και
συν έδειξαν ότι η διέγερση μετά από νευρική βλάβη δεν
επηρεάζει την αξονική αναγέννηση και επανανεύρωση.64
Ωστόσο υπάρχει μία αυξανόμενη τεκμηρίωση ότι η χρόνια διέγερση καταστέλλει την επανανεύρωση. Ο Hennig
ανέφερε ότι μία καθυστέρηση στην έναρξη της ηλεκτρικής διέγερσης μετά από κρυο-κατάψυξη του ισχιακού
νεύρου σε αρουραίους μειώνει την επανανεύρωση.65 Οι
Ironton και συν ανέφεραν ότι η διέγερση αμέσως μετά τη
μερική απονεύρωση σε ποντίκια μειώνει τον αριθμό των
τελικών κλάδων που σχηματίζονται, αλλά όχι τον αριθμό
των κομβικών κλάδων.66 Αυτό επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από τους Love και συν που βρήκαν ότι η ηλεκτρική
διέγερση επηρεάζει τις διαδικασίες που αναπτύσσονται
από τα τερματικά κύτταρα Schwann.67 Αυτές οι διαδικασίες συμβάλλουν στην προαγωγή της τελικής εκβλάστησης (sprouting) σε μερικώς απονευρωμένο μυ. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διέγερση μπορεί να παρέχει
στα κύτταρα Schwann ένα χημικό σήμα για την αναστολή της εκβλάστησης, υποστηρίζοντας την υπόθεση ότι ο
απονευρωμένος μυς στέλνει διαχεόμενα σήματα ή τροφικούς παράγοντες.68,69
Τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι ο χρόνιος ηλεκτρικός ερεθισμός του
απονευρωμένου ταχέος εκτείνοντα τους δακτύλους μυ
ενήλικων αρουραίων για έως και 4 μήνες, με ένα «αργό»
πρότυπο που μοιάζει με τη δραστηριότητα κινητικών μονάδων του υποκνημίδιου ήταν ότι όλες οι τύπου ΙΙΒ και
σχεδόν όλες οι τύπου IIX ίνες εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των 3 πρώτων εβδομάδων της διέγερσης. Είχαν
αντικατασταθεί από τύπου ΙΙΑ και τύπου Ι ίνες, των οποί-

ων τα ποσοστά αυξήθηκαν. Οι ίνες τύπου ΙΙα παρέμειναν
σε αυτό το ποσοστό για σχεδόν 2 μήνες και στη συνέχεια
αντικαταστάθηκαν σταδιακά από ίνες τύπου Ι κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών. Η μεταμόρφωση συνέβη διαδοχικά με τη σειρά ΙΙΒ / IIX → ΙΙα → I, με ένα πρώτο
βήμα (ΙΙΒ / IIX → ΙΙα) που συμβαίνουν μετά από μια μικρή
καθυστέρηση (2 εβδομάδες) και ένα τελευταίο βήμα (ΙΙΑ
→ Ι αρχικά ΙΙΒ ή IIX ίνες) με μεγάλη καθυστέρηση (> 2
μήνες). Φαίνεται ότι ο μετασχηματισμός στον τύπο Ι συνέβη στις προϋπάρχουσες ίνες τύπου ΙΙ, αφού δεν παρατηρήθηκαν σημεία βλάβης ή αναγέννησης ινών.70

Συμπέρασμα
Η ηλεκτρική διέγερση των απονευρωμένων μυών έχει
διανύσει μεγάλη απόσταση από την πρώτη μελέτη του
Reid το 1841. Είναι σαφές ότι η ηλεκτρική διέγερση μπορεί να αλλάξει τις μυϊκές συσταλτικές ιδιότητες ανάλογα
με το πρότυπο διέγερσης που χρησιμοποιείται. Νέα βραχυπρόθεσμα πρότυπα διέγερσης μαζί με συνεχή 24ωρα
πρότυπα έχουν αναδείξει υποσχόμενα αποτελέσματα
για τη μείωση της μυϊκής ατροφίας. Αν και υπάρχουν
μελέτες που υποστηρίζουν ότι η διέγερση είναι αναποτελεσματική, τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται
συνήθως δεν προκαλούν ισχυρές συσπάσεις ή αδυνατούν να παράσχουν επαρκή αριθμό καθημερινών ερεθισμάτων. Εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για τα
αποτελέσματα της διέγερσης στην επανανεύρωση και τη
λειτουργική ανάρρωση. Ωστόσο, περιορισμένες έρευνες
σε ανθρώπους έχουν δείξει ότι η μακροχρόνια ηλεκτρική διέγερση των μυών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά
το λειτουργικό επίπεδο,71 καθιστώντας το μία σημαντική
θεραπεία για τον απονευρωμένο μυ.
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Adaptations of the denervated muscle after chronic
electrical stimulation
Tzanos Ioannis - Alexandros1, Gioti Konstantina2
1
Physiatrist, PhD
2
Resident in Physical and Rehabilitation Medicine, National Rehabilitation Center
Denervation is a procedure that significantly affects
the structural and functional characteristics of the muscle.
The treatment modalities against these effects has been
studied for centuries. More particularly the influence of
the electrical stimulation had initially attracted interest
because of the achievement of beneficial effects. Modern
research achieves to accurately identify the changes
that the denervated muscle sustains after application
of chronic electrical stimulation and to identify the
conditions that make the process more efficient.
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- Ας αρχίσουμε με το εμφανές :“ Η μύτη σας είναι ή πάρκαρε λεωφορείο στο πρόσωπο σας ; ”
- Μετεωρολογικό : “ Καλυφθείτε θα φυσήξει !”
- Φιλοσοφικό : “Δεν έχει σημασία το μέγεθος της μύτης το
περιεχόμενο είναι που μετρά ! ”
- Συμπονετικό : “Οι γονείς σου έχασαν το στοίχημα από το
θεό !”
- Θρησκευτικό : “ Έδωσε ο θεός και συνέχισε να δίνει …να
δίνει…”
- Αρωματικό : “ Θα είναι υπέροχο να μυρίζεις τον καφέ το
πρωί στη … Βραζιλία ! ”
Είναι μερικές από τις ευρηματικές ατάκες που έδωσε ο Σι
Ντι (Στηβ Μάρτιν) πρωταγωνιστής της αμερικανικής ταινίας Ρωξάνη σε κάποιον θερμόαιμο που τον αποκάλεσε κοροϊδευτικά απλά … “μυταρά “ (φωτ.1).

Εικόνα 1.
Στηβ Μάρτιν και Ντάρυλ Χάννα από την ταινία Ρωξάνη
(1987).

Ρωξάνη: Η ιατρική στην τέχνη ή η τέχνη στην ιατρική.
Πρόκειται για μια ταινία, σύγχρονη μεταφορά της
κλασικής ρομαντικής κωμωδίας Σιρανό Ντε Μπερζεράκ,
όπου ο συμπαθέστατος πυροσβέστης, συναρπαστικός
και αντιφατικός, μια πολυσχιδής προσωπικότητα με ικανότητα στο λόγο, λυγίζει μπροστά στον ερώτα για την
όμορφη Ρωξάνη (φωτ.2).1 Θέλει να της ομολογήσει το
πάθος του, αλλά φοβάται την απόρριψη λόγω του “μικρού ” του προβλήματος … της τεράστιας μύτης του !
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φορά την αναγκαιότητα αποτύπωσης του ανθρώπινου
κάλλους.
Διάφορα λογοτεχνικά αριστουργήματα έχουν χρησιμοποιήσει σαν κεντρικό τους θέμα τη μύτη .
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το λογοτεχνικό αριστούργημα “ Μύτη’’ του Νικολάι Γκογκόλ (1835) . Στο διήγημα αυτό μια μύτη αποσπάται από τον κάτοχο της ,ζει
μια ανεξάρτητη ζωή και μετά από ένα διάστημα επιστρέφει στη θέση της. Το κείμενο δίνει μια αλληγορική ερμηνεία του αλλόκοτου συμβάντος της αποσπώμενης μύτης
,σχετικά με το γεγονός ότι ένας καθώς πρέπει κύριος δεν
μπορεί να μην έχει μύτη .
Ένα ακόμη πρωτότυπο μυθιστόρημα είναι ΄΄Η μύτη
του Εδουάρδου Τρένκομ΄΄ που παρουσιάστηκε πρόσφατα σε παιδική θεατρική παράσταση. Βρετανικό φλέγμα
και υπόγειο χιούμορ για την τραγική μοίρα της οικογενείας Τρένκομ μέσα από τους αιώνες, όπου εδώ και εννιά
γενιές οι άρρενες απόγονοι της οικογενείας είναι όλοι
προικισμένοι με εξωφρενικά μεγάλη καμπουρωτή μύτη
και ανεπανάληπτη οσφρητική ικανότητα, που τους καθιστά ανεκτίμητους σύμβουλους βασιλέων και μεγιστάνων.
Επίσης στο ιταλικό παραμύθι “ Πινόκιο ” του Κάρλο
Κολόντι, ο κεντρικός ήρωας κάθε φορά που έλεγε ψέματα μεγάλωνε η μύτη του. Μια αλληγορική ιστορία όπου η
μεγάλη μύτη της ξύλινης κούκλας υποδηλώνει το ψέμα ,
την υποκρισία και την υπερβολή (φωτ.3) .2

Εικόνα 2.
Σιρανό Ντε Μπερζεράκ.

Η αναζήτηση της ομορφιάς παράλληλα με την επιβεβαίωση και την αποδοχή από τους άλλους , αποτελεί
διαχρονική ψυχική ανάγκη του άνθρωπου. Η ομορφιά
λατρεύτηκε σε όλους τους πολιτισμούς ανά τους αιώνες,
έτσι και για τους αρχαίους έλληνες η ομορφιά ήταν δώρο
των θεών. Ήξεραν να τη λατρεύουν έχοντας συνείδηση
του πόσο εφήμερη είναι.
Η μύτη σαν στοιχείο ομορφιάς του προσώπου είναι
πολύ σημαντικό, αν σκεφτεί κανείς ότι προβάλλεται στο
κέντρο του προσώπου, επηρεάζοντας το προφίλ, την έκφραση των χειλιών, το βλέμμα των ματιών και τη γενική έκφραση του προσώπου. Υπάρχουν πολλοί τύποι και
σχήματα μύτης, οι οποίες κατά γενική ομολογία θεωρούνται άσχημες, επειδή μειώνουν τη συμμετρία και την
εναρμόνιση των χαρακτηριστικών του προσώπου.
Για το ζήτημα αυτό υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία πολλές αναφορές ανθρωπολόγων, γλυπτών ,ζωγράφων, γελοιογράφων που αποδεικνύουν για ακόμη μια

Εικόνα 3.
Σιρανό Ντε Μπερζεράκ.

Η μύτη έχει την τιμητική της και στη γελοιογραφία,
φροντίζοντας οι διάφοροι δημιουργοί να την παρουσιάζουν συνήθως παραμορφωμένη, αναδεικνύοντας την
κωμικά και σαν κυρίαρχο χαρακτηριστικό του προσώπου
και περνώντας μηνύματα πολιτικά και μη για διάφορα
πρόσωπα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι γελοιογραφείς
του γνωστού Ιταλού καρτουνίστα, Αλτάν, δημιουργού
της αείμνηστης “ Βαβέλ ”. Ο ισοπεδωτικός αυτός καλλιτέχνης, καυστικός και κυνικός, όπως είναι, ασκεί δριμύτατη
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Εικόνα 4.
Σκίτσο του Αλτάν.
κριτική στο κεφάλαιο και στις κυβερνήσεις παρουσιάζοντας τους ήρωες του, που είναι οι ίδιοι που κυβερνούν,
πάντοτε με μεγάλη πλακουτσωτή, άσχημη μύτη (φωτ.4).
Kαι ας μην ξεχνάμε την ελληνική καρικατούρα τον καραγκιόζη, όπου παρουσιάζεται κουτσός, καμπούρης με
μεγάλη μύτη και χέρια, αλλά πανούργος και δολοπλόκος
στο χαρακτήρα (φωτ.5).
Σπουδαίοι κλασικοί καλλιτέχνες στη γλυπτική και τη
ζωγραφική έχουν επίσης χρησιμοποιήσει τη μύτη σαν
όργανο δημιουργίας και έκφρασης. Για παράδειγμα το
κύριο χαρακτηριστικό της αρχαϊκής γλυπτικής ήταν οι

Εικόνα 5.
Καραγκιόζης.

Εικόνα 6.
Μιχαήλ Άγγελος . Αυτοπροσωπογραφία.
κούροι με τη μακριά μύτη και το προτεταμένο πηγούνι.
Ο Μιχαήλ Άγγελος ο μεγάλος γλυπτής, ζωγράφος και
αρχιτέκτονας της αναγέννησης, έπειτα από συμπλοκή
που είχε με τον συμφοιτητή του Τοριτζιάνο στα εφηβικά
τους χρόνια, στοιχειώθηκε τόσο πολύ από την εικόνα της
σπασμένης μύτης του, επηρεάζοντας όλη την καλλιτεχνική του πορεία στην υπόλοιπη ζωή του και τον οδήγησε
στην εμμονή του να κάνει τις διάσημες αυτοπροσωπογραφίες του (φωτ.6). Λέγεται μάλιστα ότι ζήλευε τρομερά τον άξιο αντίπαλο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι εξαιτίας
της όμορφης όψης με τη ρωμαϊκή ολόκληρη και επιβλητική μύτη του.3
Το πιο σημαντικό έργο του Αύγουστου Ροντέν του
γάλλου γλύπτη, που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη γλυπτική του 20ου αιώνα, είναι το γλυπτό “ Άντρας με σπασμένη μύτη ” (φωτ.7) .4
Ο ζωγράφος της αναγέννησης Τζιουζέπε Αρτσιμπόλντο μαθητής του Ντα Βίντσι , έργα του οποίου εκτίθενται στο μουσείο του Λούβρου, δημιούργησε πολλά
πορτρέτα για λογαριασμό του οίκου των Αψβούργων
. Αντί για τη μύτη λοιπόν χρησιμοποιούσε έναν ελέφαντα , αντί για αυτί έναν πελεκάνο ή έναν αλιγάτορα, αντί για στόμα το σχήμα ενός ώριμου φρούτου
(φωτ.8).5
΄Όλα τα παραπάνω είναι ένα μικρό παράδειγμα του
πόσο η μύτη, που δεσπόζει στο κέντρο του ανθρώπινου
προσώπου, επηρεάζει την τέχνη.
Η λατρεία για το όμορφο ανθρώπινο σώμα και κυρίως για το πρόσωπο δίνει το στίγμα για τις καλλιτεχνικές
τάσεις της εκάστοτε εποχής, οικοδομώντας μια σημαντική πρόταση της χειρουργικής πορείας ώστε η ρινοπλαστικη, σε ότι την αφορά, να επιτυγχάνει αρμονική φυσιο-

Ρωξάνη: Η ιατρική στην τέχνη ή η τέχνη στην ιατρική.

Εικόνα 7.
“ Άντρας με σπασμένη μύτη ”
του Αύγουστου Ροντέν.
γνωμία στο χώρο και το χρόνο.
Η ρινοπλαστική λέξη ελληνική από το ρις και το πλάσσειν, είναι η χειρουργική επέμβαση για την επιδιόρθωση
ή την αναδιαμόρφωση της μύτης, που γίνεται είτε για
αισθητικούς λογούς είτε για να διορθωθεί μια δομική
εκ γενετής ανωμαλία ή ανωμαλία που προκλήθηκε από

Εικόνα 8.
« Ο κηπουρός Λαχανικών « του Τζιουζέπε Αρτσιμπόλντο.
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τραυματισμό.
Μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την ρινοπλαστική δείχνει ότι αναπτύχτηκε πρώτη φορά στην αρχαία
Ινδία (800 π.χ.)από το γιατρό Sushruta ο οποίος περιέγραψε στην επιτομή Sushruta Samhita ,την αποκατάσταση διαμελισμένων μελών και της μύτης ειδικότερα,
έπειτα από θρησκευτικές, δικαστικές ή στρατιωτικές
ποινές, με αυτόλογα μοσχεύματα από το μάγουλο των
ασθενων . Βασισμένος στην μέθοδο της ινδικής ρινοπλαστικής, κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,
ο Κορνήλιος Κέλσιος δημοσίευσε την πραγματεία του με
τίτλο De Medicina, στην όποια περιγράφονται τεχνικές
πλαστικής χειρουργικής και μέθοδοι για τη διόρθωση
και αναδόμηση της μύτης έπειτα από ακρωτηριασμό.
Με τον καιρό το 18ο αιώνα οι δυτικοί γιατροί Κρούσσο
και Φίντλεϊ, δημοσιεύουν ένα εικονογραφημένο άτλαντα
περιγράφοντας τη μέθοδο “ ρινοπλαστική πτερύγιο” μια
παραλλαγή της τεχνικής Sushruta που είχε περιγραφεί
είκοσι τρεις αιώνες πριν. Στη Γερμανία η ρινοπλαστική
θα τελειοποιηθεί από χειρουργούς του πανεπιστημίου
του Βερολίνο (1818) και στη συνεχεία ο πρώσος Ζακ Τζόζεφ (1931) θα περιγράψει πιο εκλεπτυσμένες χειρουργικές τεχνικές για την μείωση της μύτης μέσω εσωτερικών
τομών στο κλασικό σύγγραμμα του, το πρώτο στο είδος
του, “ Ρινοπλαστική Και Πλαστική Χειρουργική Προσώπου”. Στις αρχές του 20ου αιώνα οι Φρίερ και Κίλιαν πρωτοστάτησαν στη διαδικασία διόρθωσης της σκολίωσης
του ρινικού διαφράγματος.
Δίπλα στον Τζόζεφ και τους άλλους πρωτοπόρους
μαθήτευσαν πολλοί πλαστικοί χειρουργοί προσώπου,
που έγιναν διάσημοι τα επόμενα χρόνια , κυρίως Αμερικάνοι και Βρετανοί. Από τότε μέχρι σήμερα οι βασικές αρχές της αισθητικής ρινοπλαστικής εξελίχθηκαν,
βελτιώθηκαν και τελειοποιήθηκαν καθώς συνδυάστηκαν με τη διόρθωση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος αποσκοπώντας πλέον και στην αποκατάσταση του λειτουργικού προβλήματος της μύτης .
Ο έμπειρος χειρουργός είναι αυτός που συνδυάζει
επιστημονική γνώση μαζί με καλλιτεχνική αντίληψη
και δεξιοτεχνία, ώστε σαν ένας σύγχρονος γλύπτης
να δώσει το θεμιτό σχήμα, μορφή και μέγεθος στη
μύτη ώστε να “δέσει ” αρμονικά με το πρόσωπο του
ατόμου.
Οι υποψήφιοι για ρινοπλαστική επέμβαση είναι
άτομα που αναζητούν όχι μόνο την ομορφιά του
προσώπου τους , αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής τους, καθώς ενισχύεται η ψυχολογική τους
υγεία και η αυτοπεποίθηση τους. Κάτι τέτοιο ουσιαστικά αναζητούσε και ο Σι Ντι για να ομολογήσει τον
έρωτα του στην όμορφη Ρωξάνη.
Η εξωτερική εμφάνιση σίγουρα δεν είναι πανάκεια.
Το πιο βασικό είναι η ομορφιά της ψυχής που είναι
μοναδική σε κάθε άτομο. Όμως μοναδική είναι και η
ευτυχία που νιώθουν τα άτομα που έχουν υποβληθεί
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σε ρινοπλαστική επέμβαση, όταν τους αποκαλύπτεται
η νέα τους μύτη από τον χειρουργό τους.

Summary
Roxanne: The medicine in art or the art in medicine.
Georgia Zacharia1 , Athanasios Skouras2
1
Anesthesiologist , National society of Functional Rhinoplasty
2
Head & neck surgeon , Chief of Department of Functional Rhinoplasty , Rea Clinic
The pursuit of beauty alongside confirmation and acceptance of others, is enduring mental human need . The
beauty was worshiped in all cultures throughout the ages,
so for the ancient Greek beauty was a gift of the gods.
They knew to adore aware of how fleeting it is.
The nose as an element of facial beauty is very important when you consider that displayed in the center of
the face, affecting the profile, the expression of the lips,
the look of the eyes and overall facial expression. There
are many types and nose shapes which admittedly are
considered bad because they reduce the symmetry and
alignment of facial features.
On this issue there are in the literature many references anthropologists, sculptors, painters, cartoonists proving once again the necessity of depicting human beauty.
The “good” surgeon is one who combines scientific
knowledge with artistic perception and skill so as a modern sculptor to give fair shape, form and size of the nose
to «tie» in harmony with the person’s face.
Candidates for rhinoplasty are individuals who seek
not only the beauty of their face, but also improve the
quality of life it enhances psychological health and
self-confidence. The exterior appearance is certainly not
a panacea. The most basic is the beauty of the soul that
is unique to each person. But unique is the happiness felt
by people who have undergone rhinoplasty when their
new noses get revealed for the first time by the surgeon.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
για το περιοδικό «Ιατρικά Χρονικά Β.Δ. Ελλάδος»
Τα «ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Β.Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ» είναι το επίσημο επιστημονικό όργανο της «Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας» 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, κλινικοεργαστηριακά. επιδημιολογικά ή άλλης φύσεως που αφορούν όλες τις
ιατρικές ειδικότητες (κλινικές και εργαστηριακές). Τα άρθρα
μπορούν να εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
Ενημερωτικά άρθρα: Αφορούν θέματα όπου υπάρχουν
πρόσφατες εξελίξεις, ενεργό ερευνητικό ενδιαφέρον και πολλές φορές αντικρουόμενες απόψεις. Υποβάλλονται στο περιοδικό κατόπιν συνεννόησης ή πρόσκλησης από τη Συντακτική
Επιτροπή. Η έκταση τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5-10 δακτυλογραφημένες σελίδες και οι βιβλιογραφικές παραπομπές
τις 20.
Ανασκοπήσεις: Γράφονται από έναν ή δύο συγγραφείς διαφορετικής όμως ειδικότητας που είναι ιδιαίτερα γνώστες του
θέματος ώστε να προσφέρουν πλήρη υπεύθυνη και ουσιαστική ενημέρωση. Καλύπτουν το θέμα συνολικά και διαχρονικά με
ιδιαίτερη βέβαια έμφαση στα νεότερα δεδομένα. Η έκταση δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις 15 - 25 δακτυλογραφημένες σελίδες
και οι βιβλιογραφικές παραπομπές τις 60.
Πρωτότυπες εργασίες: Έχουν πειραματικό, κλινικό, κλινικό εργαστηριακό ή επιδημιολογικό χαρακτήρα. Η έκταση τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις 12 δακτυλογραφημένες σελίδες και οι
βιβλιογραφικές παραπομπές τις 30. Η δομή των πρωτότυπων
εργασιών είναι η παρακάτω: Περίληψη αυτοτελής ως 200 λέξεις που περιλαμβάνει το σκοπό, τη μεθοδολογία, τα κυριότερα
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Μια βραχεία Εισαγωγή
που περιέχει τα τελευταία δεδομένα του θέματος και το σκεπτικό που οδήγησε στην περαιτέρω διερεύνηση. Το Υλικό και οι
Μέθοδοι της μελέτης. Τα Αποτελέσματα και τη Συζήτηση όπου
περιλαμβάνονται και τα συμπεράσματα της μελέτης.
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Σ’ αυτές περιγράφονται
σπάνιες κλινικές εικόνες ή περιπτώσεις με ενδιαφέρον από
άποψη εκδήλωσης, διαγνωστικής προσπέλασης ή αντιμετώπισης. Η έκταση τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 δακτυ
λογραφημένες σελίδες και οι βιβλιογραφικές παραπομπές τις
15. Η δομή τους περιλαμβάνει Περίληψη, σύντομη Εισαγωγή,
Περιγραφή της Περίπτωσης και βραχεία Συζήτηση.
Γράμματα προς τον εκδότη: Περιλαμβάνουν σχόλια, κριτική ή απαντήσεις σε ήδη δημοσιευμένα άρθρα του περιοδικού
ή πολύ βραχεία ανάλυση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η έκταση τους δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις 3 - 4 δακτυλογραφημένες σελίδες συμπεριλαμβανομένων
3-4 βιβλιογραφικών παραπομπών.
Οδηγίες για τη σύνταξη των χειρογράφων: Τα άρθρα που
υποβάλλονται για κρίση πρέπει να είναι γραμμένα στη νεοελληνική δημοτική με μονοτονικό σύστημα. Ο φιλόλογος διορθωτής του περιοδικού έχει το δικαίωμα για γλωσσικές τροποποιήσεις χωρίς να αλλοιώνει το ύφος του συγγραφέα. Οι εργασίες
πρέπει να αποστέλλονται σε τρία αντίγραφα, δακτυλογραφημένα με διπλό διάστημα και περιθώρια στις δύο πλευρές.

Οι εξής ενότητες αρχίζουν σε καινούργια σελίδα. Η σελίδα
τίτλου που περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα
των συγγραφέων στην ονομαστική, το ίδρυμα από που προέρχεται, την επιστημονική εκδήλωση που πιθανόν ανακοινώθηκε,
το ίδρυμα ή οργανισμό απ’ όπου πιθανόν χρηματοδοτήθηκε η
σχετική έρευνα, το όνομα, την πλήρη διεύθυνση και τηλέφωνα
του συγγραφέα με τον οποίο γίνεται η αλληλογραφία. Η σελίδα
της περίληψης που συμπεριλαμβάνει 3 - 7 λέξεις κλειδιά. Το κείμενο της εργασίας. Η σελίδα της περίληψης στην αγγλική που
περιλαμβάνει και τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα απ’
όπου προέρχεται η εργασία και τις λέξεις κλειδιά στην αγγλική.
Η σελίδα με τις ευχαριστίες προς πρόσωπα, ιδρύματα κ.λ.π. Οι
βιβλιογραφικές παραπομπές. Η σελίδα με τους υπότιτλους των
εικόνων, οι πίνακες και οι εικόνες. Οι πίνακες αριθμούνται με
αραβικούς αριθμούς και έχουν βραχύ επεξηγηματικό τίτλο του
περιεχομένου τους και τις συντμήσεις που τυχόν εμφανίζονται
στο κάτω μέρος. Τα σχήματα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας υπό μορφή φωτογραφιών ή πρωτοτύπων. Στην πίσω, επιφάνεια του σχήματος πρέπει να υπάρχει ο αριθμός, ένδειξη του
πάνω μέρους και ένδειξη της εργασίας στην οποία ανήκει π.χ.
το όνομα του πρώτου συγγραφέα. Πίνακες και σχήματα πρέπει
να στέλλονται σε τριπλούν.
Βιβλιογραφικές παραπομπές: Ακολουθείται το σύστημα
Vancouver. Στο κείμενο παρατίθενται υπό μορφή αριθμού με
την σειρά που εμφανίζονται. Στην βιβλιογραφία εμφανίζονται
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 συγγραφέων χωρίζονται
με κόμμα. Οι συντμήσεις των περιοδικών γίνονται με βάση το
Index Medicus.
Παράδειγμα βιβλιογραφικών παραπομπών: Άρθρο δημοσιευμένο σε περιοδικό: Stewaret JF, Tattersall ΜΗ, Woods
RL et. al. Unkown primary adenocarcinoma: incidence of
overinvestigation and natural history. Br Med J 1979; 1Q 1530
- 1533.
Οι εργασίες που υποβάλλονται για κρίση προς δημοσίευση
στα «Ιατρικά Χρονικά Β.Δ. Ελλάδος» συνοδεύονται από ένα
γράμμα που δηλώνει ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιευθεί σε άλλο περιοδικό ή δεν βρίσκονται υπό κρίση για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό και ότι όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν για πιθανή δημοσίευση στα «Ιατρικά Χρονικά Β.Δ.
Ελλάδος». Εφόσον η εργασία εκπληρώνει όλες τις παραπάνω
οδηγίες, αποστέλλεται από τη Συντακτική Επιτροπή σε δύο
από τους κριτές του περιοδικού. Ανάλογα με την κρίση, η εργασία απορρίπτεται ή γίνεται δεκτή χωρίς μεταβολές ή δεκτή
με μεταβολές σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών. Όταν η
εργασία τυπωθεί αποστέλλεται δοκίμιο για διορθώσεις στους
συγγραφείς. Διορθώσεις που επιτρέπονται αφορούν μόνο τυπογραφικά λάθη. Οποιαδήποτε άλλη διόρθωση δεν γίνεται
δεκτή. Επίσης συμπληρώνεται από τους συγγραφείς έγγραφο
παραγγελίας ανατύπων.
Οι εργασίες που δημοσιεύονται στα «Ιατρικά Χρονικά Β.Δ.
Ελλάδος» αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του περιοδικού.
Η αναδημοσίευση, μερική ή ολική, επιτρέπεται μόνο μετά από
γραπτή άδεια της Συντακτικής Επιτροπής.

