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Περίληψη
Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου αναφέρεται στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, τις κοινωνικές δομές και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οργάνωσης (όπως δίκτυα,
νόρμες και εμπιστοσύνη) που διευκολύνουν την συνεργασία και την συλλογική δράση αποβλέποντας στο συλλογικό
ή ατομικό όφελος. Το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί δείκτη
υγείας και είναι πολύ σημαντικό στην επίτευξη της υγιούς
γήρανσης ιδιαίτερα σε ένα πληθυσμό που συνεχώς γηράσκει. Σκοπός της περιγραφικής αυτής ανασκόπησης είναι να
αποσαφηνίσει τον ρόλο του κοινωνικού κεφαλαίου ως μέσο
για την επίτευξη του στόχου της υγιούς γήρανσης στην ομάδα των ηλικιωμένων. Για την συγγραφή της συγκεκριμένης
ανασκόπησης έγινε αναζήτηση βιβλιογραφίας στις βάσεις
tripdatabase και pubmed με τους παρακάτω όρους-κλειδιά:
social capital, elderly, ageing, healthy ageing, depression,
social isolation και από τα άρθρα που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν 27 που ήταν διαθέσιμα σε μορφή πλήρους
κειμένου. Η μελέτη της παραπάνω αρθρογραφίας οδηγεί
στην διαπίστωση χρήσιμων αποτελεσμάτων σχετικά με την
επίπτωση του κοινωνικού κεφαλαίου στην επίτευξη του
στόχου της υγιούς γήρανσης. Πιο συγκεκριμένα το αυξημένο κοινωνικό κεφάλαιο σχετίζεται με μειωμένη επίπτωση κατάθλιψης, με βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών,
με αυξημένη φυσική δραστηριότητα μέσω της κοινωνικής
συμμετοχής, με μειωμένο κίνδυνο κακής διατροφής και
υποσιτισμού και με καλύτερο επίπεδο υγείας, όπως αυτό
εκτιμάται από τους ίδιους τους ηλικιωμένους. Το κοινωνικό
κεφάλαιο είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό στην επίτευξη
του στόχου της υγιούς γήρανσης. Η κοινωνία πρέπει να
εστιάσει στην ενθάρρυνση συμμετοχής των ηλικιωμένων
στο κοινωνικό σύνολο, στην αύξηση των ομαδικών παρεμβάσεων με εκπαιδευτικές και κοινωνικές δραστηριότητες,
που στοχεύουν σε ηλικιωμένα άτομα για να προληφθεί η
μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση και τέλος στην παροχή
ευκαιριών για εθελοντική εργασία από εθελοντές ηλικιωμένους προκειμένου να διατηρηθεί το κοινωνικό κεφάλαιο.
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1. Εισαγωγή
Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου έχει κυριαρχήσει
τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της κοινωνικής επιδημιολογίας και όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις ο
ορισμός του είναι αρκετά προβληματικός. Ουσιαστικά,
ο όρος κοινωνικό κεφάλαιο αναφέρεται στις κοινωνικές
αλληλεπιδράσεις, τις κοινωνικές δομές και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οργάνωσης (όπως δίκτυα, νόρμες
και εμπιστοσύνη) που διευκολύνουν την συνεργασία
και την συλλογική δράση αποβλέποντας στο συλλογικό
ή ατομικό όφελος1. Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου
αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι το κοινωνικό πλαίσιο
και οι κοινωνικές σχέσεις ασκούν σημαντική επιρροή
στην καθημερινότητα των ανθρώπων2. Tο κοινωνικό
κεφάλαιο περιλαμβάνει: ύπαρξη κοινωνικών δικτύων,
αστική δέσμευση (συμμετοχή σε συλλογικές διαδικασίες και χρήση των παραπάνω δικτύων), αστική ταυτότητα
(αίσθημα ίσης συμμετοχής στην κοινωνία), εμπιστοσύνη
και αμοιβαιότητα3. Η ποσοτική μέτρηση του κοινωνικού
κεφαλαίου γίνεται με την χρήση ειδικών εργαλείων και
κυρίως της ‘Κλίμακας ποσοτικής εκτίμησης του κοινωνικού κεφαλαίου’ (Social Capital Questionnaire), που αναπτύχθηκε αρχικά στην Αυστραλία και έπειτα από ψυχομετρική και γνωσιακή στάθμιση χρησιμοποιείται πλέον
και στην Ελλάδα1,2. Η κλίμακα ποσοτικής εκτίμησης του
κοινωνικού κεφαλαίου στην Αυστραλία περιλαμβάνει
ερωτήσεις κατηγοριοποιημένες πάνω σε οκτώ άξονες:
1) συμμετοχή στην τοπική κοινότητα, 2) ανάπτυξη στο
κοινωνικό πλαίσιο, 3) αισθήματα εμπιστοσύνης και
ασφάλειας, 4) σχέσεις με τους γείτονες, 5) σχέσεις με
συγγενείς και φίλους, 6) ανοχή στη διαφορετικότητα, 7)
εκτίμηση της ζωής και 8)σχέσεις στην εργασία. Στην Ελλάδα η αντίστοιχη κλίμακα δεν περιλαμβάνει την ανάπτυξη
στο κοινωνικό πλαίσιο και τις σχέσεις με τους γείτονες. Το
κοινωνικό κεφάλαιο είναι δείκτης υγείας και σχετίζεται
με μείωση των δεικτών θνησιμότητας και της επίπτωσης
καρδιαγγειακών νοσημάτων και με καλύτερο εκτιμώμενο επίπεδο υγείας και ικανοποίησης από την ζωή1. Παράλληλα σχετίζεται με μειωμένη επίπτωση φυματίωσης,
μειωμένα ποσοστά κατάχρησης αλκοόλ και εγκυμοσύνης
σε μικρή ηλικία2.

ζωής των ηλικιωμένων, να μειωθούν οι δαπάνες υγείας
και να εξοικονομηθούν πόροι για τους νέους και την κοινωνική ανάπτυξη. Σημαντικό ρόλο προς την επίτευξη της
υγιούς γήρανσης (δηλαδή της διαδικασίας μεγιστοποίησης των ευκαιριών για σωματική, κοινωνική και ψυχική
υγεία, ώστε οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας να είναι
σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία χωρίς διακρίσεις και να απολαμβάνουν μία ανεξάρτητη και καλής
ποιότητας ζωή) παίζει η διατήρηση του κοινωνικού κεφαλαίου. Σκοπός της περιγραφικής αυτής ανασκόπησης
είναι να αποσαφηνίσει τον ρόλο του κοινωνικού κεφαλαίου ως μέσο για την επίτευξη του στόχου της υγιούς
γήρανσης στην ομάδα των ηλικιωμένων.

Γράφημα 1.
Σύγκριση της μέσης ηλικίας του πλυθησμού των 27
χωρών της Ε.Ε. για τα έτη 2008 και 2060.

Γράφημα 2.
Εξέλιξη της κατανομής του πληθυσμού στην Ε.Ε.
των 25 χωρών κατά την περίοδο 1950-2050.

3. Υλικό & Μέθοδος
2. Σκοπός
Με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη στις επιστήμες υγείας παρατηρείται μια συνεχής τάση αύξηση του
προσδόκιμου ζωής όπως φανερώνουν και στοιχεία της
EUROSTAT. Έτσι, παρατηρείται συνεχής αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων σε σχέση με τους νέους ιδίως σε
χώρες με υπογεννητικότητα (Γράφημα 1 και 2). Είναι λοιπόν σημαντικό να διατηρείται ο ηλικιωμένος πληθυσμός
σε υγιή κατάσταση προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα

Για την συγγραφή της συγκεκριμένης ανασκόπησης
έγινε αναζήτηση με τους παρακάτω τρόπους:
Στην tripdatabase με την μέθοδο PICO: (ageing)(social
capital)(healthy ageing), που απέδωσε 353 αποτελέσματα από τα οποία μετά από χρήση φίλτρου αναγνώστηκαν
5 που ήταν διαθέσιμα σε μορφή πλήρους κειμένου.
Στην tripdatabase με την μέθοδο PICO: (elderly)(social
capital)(healthy ageing) που απέδωσε 161 αποτελέσματα
από τα οποία μετά από χρήση φίλτρου αναγνώστηκαν 6
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που ήταν διαθέσιμα σε μορφή πλήρους κειμένου.
Στην tripdatabase με την μέθοδο PICO: (ageing)(social
capital)(depression) που απέδωσε 248 αποτελέσματα
από τα οποία μετά από χρήση φίλτρου αναγνώστηκαν 7
που ήταν διαθέσιμα σε μορφή πλήρους κειμένου.
Στο pubmed με τους όρους-κλειδιά: social capital AND
elderly (full text-review) που απέδωσε 13 αποτελέσματα
από τα οποία μετά από χρήση φίλτρου αναγνώστηκαν 2
που ήταν διαθέσιμα σε μορφή πλήρους κειμένου.
Στο pubmed με τους όρους-κλειδιά: social capital
AND healthy ageing που απέδωσε 56 αποτελέσματα από
τα οποία μετά από χρήση φίλτρου αναγνώστηκαν 5 που
ήταν διαθέσιμα σε μορφή πλήρους κειμένου.
Στο pubmed με τους όρους-κλειδιά: social capital AND
social isolation που απέδωσε 155 αποτελέσματα από τα
οποία μετά από χρήση φίλτρου αναγνώστηκαν 10 που
ήταν διαθέσιμα σε μορφή πλήρους κειμένου.
Στο pubmed με τους όρους-κλειδιά: social capital
AND ageing NOT youth που απέδωσε 104 αποτελέσματα
από τα οποία μετά από χρήση φίλτρου (free full text review) αναγνώστηκαν 5 που ήταν διαθέσιμα σε μορφή
πλήρους κειμένου.
Τελικά από το σύνολο των αναγνωσθέντων βιβλιογραφικών πηγών χρησιμοποιήθηκαν 27.

4. Αποτελέσματα
Η μελέτη της παραπάνω αρθρογραφίας οδηγεί στη
διαπίστωση χρήσιμων αποτελεσμάτων σχετικά με την
επίπτωση του κοινωνικού κεφαλαίου στην επίτευξη
του στόχου της υγιούς γήρανσης. Πιο συγκεκριμένα το
αυξημένο κοινωνικό κεφάλαιο σχετίζεται με μειωμένη
επίπτωση κατάθλιψης, με βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών, με αυξημένη φυσική δραστηριότητα μέσω της
κοινωνικής συμμετοχής, με μειωμένο κίνδυνο κακής διατροφής και υποσιτισμού4 και με καλύτερο επίπεδο υγείας, όπως εκτιμάται από τους ίδιους τους ηλικιωμένους5,9.
Το ατομικό κοινωνικό κεφάλαιο οδηγεί σε βελτίωση του
επιπέδου υγείας μέσω κοινωνικής στήριξης, κοινωνικής
επιρροής (υιοθέτηση υγιών συμπεριφορών), κοινωνικής συμμετοχής και παροχής πόρων, ενώ το συλλογικό
κοινωνικό κεφάλαιο μέσω αυξημένης εμπιστοσύνης και
συλλογικής δράσης10. Ωστόσο το κοινωνικό κεφάλαιο
μπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις, όπως κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων που δεν ανήκουν στα συγκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα (κοινωνικές ανισότητες),
αυξημένες απαιτήσεις για την παροχή επαρκών πόρων
και μείωση της ατομικής ελευθερίας για την επίτευξη του
συλλογικού καλού 4, 6, 10, 11.

4.1 Κατάθλιψη
Η μείζων καταθλιπτική διαταραχή είναι η πιο συχνή
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νοητική ασθένεια παγκοσμίως και χαρακτηρίζεται από
συμπτώματα κακής διάθεσης και απώλειας του ενδιαφέροντος του ατόμου για καθημερινές δραστηριότητες.
Το μειωμένο κοινωνικό κεφάλαιο σχετίζεται με την εμφάνιση κατάθλιψης αλλά ο μηχανισμός δεν είναι πλήρως
κατανοητός. Η διερεύνηση της σχέσης του κοινωνικού
κεφαλαίου και κατάθλιψης με ψυχοκοινωνικά μέτρα ,
όπως η εμπιστοσύνη, η αμοιβαιότητα και η κοινωνική
συμμετοχή, οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα. Πιο συγκεκριμένα η γενικευμένη εμπιστοσύνη σχετίζεται με
καταθλιπτικά συμπτώματα, ενώ η εμπιστοσύνη προς
κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή ομάδα ατόμων, όπως οι
γείτονες, φαίνεται να έχει προστατευτικό ρόλο έναντι της
κατάθλιψης. Η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες
δεν φαίνεται να επηρεάζει την εμφάνιση κατάθλιψης. Η
διερεύνηση της σχέσης του κοινωνικού κεφαλαίου και
κατάθλιψης με μέτρα που αφορούν τα υφιστάμενα κοινωνικά δίκτυα φανερώνουν την σχέση μεταξύ των κακών
σχέσεων με τους γείτονες και την πιθανότητα εμφάνισης
κατάθλιψης12. Το κοινωνικό κεφάλαιο που προκύπτει μεταξύ σχέσεων ατόμων κοινών χαρακτηριστικών (ηλικία,
φύλο, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, φυλή και εθνικότητα) (bonding social capital) σχετίζεται με μειωμένη πιθανότητα κατάθλιψης. Αντιθέτως το κοινωνικό κεφάλαιο
που προκύπτει μεταξύ σχέσεων ατόμων διαφορετικών
χαρακτηριστικών (ηλικία, φύλο, κοινωνικoοικονομικό
επίπεδο, φυλή και εθνικότητα) (bridging social capital)
σχετίζεται με αυξημένη εκδήλωση καταθλιπτικών διαταραχών ιδίως στις γυναίκες. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο
σε επίπεδο σχέσεων στην γειτονιά, όσο και στην εργασία13, 14. Το μειωμένο κοινωνικό κεφάλαιο ατόμων διαφορετικών χαρακτηριστικών και σε διαφορετικά ιεραρχικά
επίπεδα (linking social capital) στις σχέσεις στην γειτονιά
ακόμα και όταν μελετούνται νεότερα ηλικιακά άτομα
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης15.

4.2 Μοναξιά – κοινωνική απομόνωση
Η μοναξιά είναι το υποκειμενικό αίσθημα που προκύπτει ως αποτέλεσμα των μειωμένων (σε σχέση με τις
αναμενόμενες) κοινωνικών επαφών. Αντιθέτως η κοινωνική απομόνωση είναι η αντικειμενική έλλειψη κοινωνικών επαφών ή σχέσεων16. Η μοναξιά συνδέεται με
αυξημένο κίνδυνο θνητότητας, καρδιαγγειακών νοσημάτων (σχετίζεται με ταχύτερη πρόοδο αρτηριοσκλήρυνσης, αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού
επεισοδίου, και αυξημένη καρδιαγγειακή θνητότητα,
καθώς συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα παχυσαρκίας, διαβήτη, υπέρτασης και υπερτροφίας αριστερής
κοιλίας), διαταραχών ύπνου (διαταραχής της ποιότητας
του ύπνου και κυρίως πολλές διακοπές και μη ξεκούραση κατά τον ύπνο), γνωστικών ελλειμμάτων και άνοιας
(κυρίως με διαταραχή στην μνήμη και τις εκτελεστικές

12

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2017, Τόμος 13, Τεύχος 1

λειτουργίες)16,17. Οι ηλικιωμένοι είναι μια ομάδα πληθυσμού σε αυξημένο κίνδυνο μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης, καθώς μετά την συνταξιοδότηση τους χάνουν
τον έως τότε κοινωνικό τους ρόλο και σκοπό, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να εμφανίζουν πολλαπλά νοσήματα και
αναπηρίες (που περιορίζουν την κοινωνική δραστηριότητα τους), να έχουν χαμηλό εισόδημα και τέλος να έχουν
πτωχή κοινωνική υποστήριξη λόγω απώλειας/θανάτου
των συντρόφων τους ή και των φίλων τους16, 17. Η συμμετοχή λοιπόν σε κοινωνικές δραστηριότητες και άρα το
βελτιωμένο κοινωνικό κεφάλαιο όχι μόνο σχετίζεται με
μείωση του κινδύνου εμφάνισης μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης, αλλά μετριάζει και την σχέση μεταξύ
ευμάρειας και μοναξιάς (έχει αποδειχθεί ότι η μοναξιά
εμφανίζεται συχνότερα σε λιγότερο εύπορα άτομα)16.
Στα παραπάνω μπορούν να συνεισφέρουν ακόμα και
σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές μέθοδοι ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές18.

4.3 Διαταραχή γνωστικών λειτουργιών
Το μειωμένο κοινωνικό κεφάλαιο σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γνωστικών διαταραχών και
άνοιας7. Επηρεάζει έτσι την ποιότητα ζωής και κάνει ακόμα πιο δύσκολη την διατήρηση των κοινωνικών σχέσεων.
Η επακόλουθη μειωμένη κοινωνική υποστήριξη έχει σαν
αποτέλεσμα να επηρεάζονται όλες οι εκτελεστικές λειτουργίες17.

4.4 Φυσική δραστηριότητα και κοινωνικό κεφάλαιο
Η φυσική αδράνεια ορίζεται ως η κατάσταση με την
ελάχιστη σωματική κίνηση και ένα άτομο χαρακτηρίζεται
φυσικά ανενεργό όταν κατατάσσεται κάτω από τα συνιστώμενα επίπεδα μέτριας και έντονης δαπάνης ενέργειας. Η φυσική αδράνεια σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2 και συγκεκριμένων τύπων καρκίνου. Το πτωχό κοινωνικό κεφάλαιο και συγκεκριμένα αυτό που σχετίζεται με το εύρος των κοινωνικών
δικτύων (network social capital) συνδέεται με αυξημένη
πιθανότητα μειωμένης φυσικής δραστηριότητας ακόμα
και αδράνεια)7, 19. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η αυξημένη κοινωνική συμμετοχή σχετίζεται με αυξημένη φυσική δραστηριότητα και άρα καλύτερο επίπεδο υγείας19. Το
αυξημένο κοινωνικό κεφάλαιο (τόσο μέσω βελτίωση της
εμπιστοσύνης στα πλαίσια της γειτονιάς, όσο και μέσω
της κοινωνικής συμμετοχής) σχετίζεται με καλύτερο επίπεδο φυσικής δραστηριότητες με βάση μετρήσεις των
επιπέδων συμμετοχής σε καθημερινές δραστηριότητες
(activities of daily living) και μεγαλύτερη ανεξαρτησία20.

4.5 Διαταραχή της ποιότητας του ύπνου
Το σύνδρομο Restless sleep χαρακτηρίζεται από διαταραχή στην επέλευση και διατήρηση του ύπνου κατά
την διάρκεια της νύκτας και σχετίζεται με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, κατάθλιψη, αυξημένο άγχος και
μειωμένο αυτοεκτιμώμενο επίπεδο υγείας. Η βελτίωση
του κοινωνικού κεφαλαίου (κυρίως όσον αφορά τις σχέσεις με τους γείτονες αλλά και τις υπόλοιπες κοινωνικές
σχέσεις) έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση του ύπνου και
του γενικότερου επιπέδου υγείας21.

4.6 Αυτοεκτιμώμενο επίπεδο υγείας
Το αυξημένο κοινωνικό κεφάλαιο σχετίζεται με αυξημένο επίπεδο αναφερόμενης υγείας 9, 22, 23, 24. Πιο συγκεκριμένα το αυξημένο αίσθημα εμπιστοσύνης οδηγεί
σε καλύτερο επίπεδο υγείας, ενώ η κοινωνική απομόνωση σχετίζεται με μειωμένο επίπεδο υγείας. Αντιθέτως
η συμμετοχή σε τοπικούς συλλόγους/οργανισμούς δεν
φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά το αυτοεκτιμώμενο
επίπεδο υγείας22. Ιδιαιτέρως στα ηλικιωμένα άτομα (με
τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν) έχουν μεγάλη σημασία οι οικογενειακές και οι κοινωνικές σχέσεις.
Άτομα με αυξημένο κοινωνικό κεφάλαιο χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από την ζωή τους
και την υγεία τους, ακόμα και όταν έχουν πτωχές οικογενειακές σχέσεις25. Πρέπει να τονιστεί ότι το είδος των
κοινωνικών δικτύων παίζει σημαντικό ρόλο στον βαθμό
επίδρασης στην υγεία (αρχικά το καλύτερο αντίκτυπο
στη υγεία έχουν τα κοινωνικά δίκτυα με διάφορα άτομα
(diverse network type) και ακολουθούν αυτά των σχέσεων με φίλους και την οικογένεια)26.

5. Συμπεράσματα - Συζήτηση
Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό
στην επίτευξη του στόχου της υγιούς γήρανσης. Η διατήρηση του κοινωνικού κεφαλαίου σχετίζεται με τη συναισθηματική ισορροπία (αποφυγή μοναξιάς), τη ψυχική
ευεξία (διάθεση και κίνητρα για ζωή) και τη σωματική
υγεία (συμμετοχή σε δραστηριότητες, άσκηση π.χ. μέσα
από κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως χορός και εκδρομές
συλλόγων). Έτσι λοιπόν η κοινωνία πρέπει να εστιάσει
στην ενθάρρυνση συμμετοχής ηλικιωμένων στο κοινωνικό σύνολο (όπως πολιτιστική ζωή, κοινωνική ζωή, πολιτική ζωή, οικογενειακή ζωή, αθλητισμός κλπ.), στην
αύξηση των ομαδικών παρεμβάσεων με εκπαιδευτικές
και κοινωνικές δραστηριότητες που στοχεύουν σε ηλικιωμένα άτομα, για να προληφθεί η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση και τέλος στην παροχή ευκαιριών για
εθελοντική εργασία από εθελοντές ηλικιωμένους, όπως

Η σημασία του Κοινωνικού Κεφαλαίου στη διαδικασία επίτευξης του στόχου της Υγιούς Γήρανσης
στο πρόγραμμα Experience Corps με απασχόληση ηλικιωμένων σε σχολεία (27). Υπάρχει ανάγκη στη διεθνή βιβλιογραφία για διερεύνηση των μέτρων που πρέπει να
ληφθούν για την διατήρηση του κοινωνικού κεφαλαίου
και της ακριβούς επίπτωσης τους στις διάφορες παραμέτρους του κοινωνικού κεφαλαίου. Φυσικά υπάρχει
μεγάλη ανάγκη για μελέτες για το κοινωνικό κεφάλαιο
στην Ελλάδα ή τουλάχιστον στην Ευρώπη προκειμένου
να αναχθούν τα αποτελέσματα και στον ελληνικό πληθυσμό.
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The term of social capital is referred to social interactions,
social structures and characteristics of social organization
(such as networks, norms and trust) that facilitate the collaboration and team action targeting to team or personal
benefit. The social capital is a health index and it is very
important in achieving the goal of healthy ageing, particularly in a continuously ageing population. Purpose of this
review is to clarify the role of social capital as a mean for
achieving the goal of healthy ageing in the elderly. For this
review, references were searched on tripdatabase and
Pubmed using the keywords: social capital, healthy ageing, elderly, depression and social isolation. Finally, 27 reviews were used that they were in free full text mode. The
study of these articles and reviews outcomes to useful results about the effect of social capital in achieving the goal
of healthy ageing. Particularly, the increased social capital
is related with reduced incidence of depression, improvement of cognitive function, increased physical activity
throughout social participation, decreased incidence of
malnutrition and with better self-estimated health level.
Social capital is very important the in achieving the goal
of healthy aging. The society should focus on the encouragement of the elderly to participate to society, on the increase of group interventions with educational and social
activities which target to the elderly in order to prevent
loneliness and social isolation and finally on giving opportunities for voluntary work to elderly volunteers in order
to preserve the social capital.
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Περίληψη: Η γήρανση συνοδεύεται από αυξημένη συχνότητα εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, μείωση του λειτουργικού επιπέδου και επομένως απαιτείται πιο συχνά ιατρική
και νοσηλευτική φροντίδα για κάποιο χρονικό διάστημα. Οι
λοιμώξεις αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα στην ομάδα αυτή
των ασθενών και ιδίως σε όσους φιλοξενούνται σε κέντρα
χρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων. Η διάγνωση και αντιμετώπιση των λοιμώξεων στα κέντρα χρόνιας περίθαλψης ηλικιωμένων είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω ιδιαιτεροτήτων τόσο
της ηλικιακής ομάδας των ασθενών αυτών όσο και του τρόπου οργάνωσης αυτών των δομών. Οι συχνότερες λοιμώξεις αφορούν το ουροποιητικό σύστημα, το αναπνευστικό
σύστημα, το γαστρεντερικό σύστημα και το δέρμα με τα μαλακά μόρια. Χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση και στρατηγική διάγνωσης και αντιμετώπισης των λοιμώξεων αυτών.
Ιδιαίτερα σημαντική καθίσταται η καθιέρωση μέτρων πρόληψης, αλλά και περιορισμού της εξάπλωσης των λοιμώξεων στα κέντρα χρόνιας περίθαλψης ηλικιωμένων.
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1. Εισαγωγή
1.1 Κέντρα χρόνιας περίθαλψης ηλικιωμένων
Ο πληθυσμός των ανεπτυγμένων χωρών αυξάνει
διαρκώς. Η γήρανση συνοδεύεται από αυξημένη συχνότητα εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, μείωση του
λειτουργικού επιπέδου και επομένως απαιτείται πιο
συχνά ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα για κάποιο
χρονικό διάστημα1. Τα κέντρα χρόνιας περίθαλψης ηλικιωμένων είναι δομές που προσφέρουν κυρίως νοσηλευτική φροντίδα σε ανθρώπους με χρόνια νοσήματα,
που δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα.
Αυτή η φροντίδα μπορεί να αφορά μεγάλα διαστήματα σε ασθενείς που δεν είναι σε οξεία φάση νόσου ή
μικρότερα κυρίως για παροχή φροντίδας αποκατάστασης 2.
1.2 Λοιμώξεις και ιδιαιτερότητες τους στα κέντρα χρόνιας περίθαλψης
Οι λοιμώξεις στα κέντρα χρόνιας περίθαλψης ηλικιωμένων είναι ιδιαίτερα συχνές. Οι νοσηλευόμενοι σε
αυτά τα κέντρα είναι ασθενείς υψηλού κινδύνου για
λοιμώξεις. Οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι με πολλά
συνοδά νοσήματα (όπως καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, σακχαρώδη διαβήτη,
νεφρική ανεπάρκεια, άνοια) που δημιουργούν δυσκολίες στη διάγνωση της λοίμωξης. Επίσης συχνά τα κέντρα
αυτά δεν διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί
έγκαιρα μια λοίμωξη3. Επιπλέον οι ηλικιωμένοι έχουν
μειωμένη ανοσολογική απόκριση λόγω φαινοτυπικών
και λειτουργικών αλλαγών στα B και Τ κύτταρα. Η κακή
διατροφή, οι συννοσηρότητες και η πολυφαρμακία (κυρίως ανοσοκατασταλτικών) παίζουν ρόλο στη μειωμένη
ανοσολογική απόκριση. Η κακή υγιεινή (πλύσιμο χεριών, προσωπική υγιεινή) των ηλικιωμένων, συνήθως
λόγω κατάκλισης, μειωμένης κινητικότητας και άνοιας,
οδηγεί σε αποικισμό από μικρόβια. Η παρουσία φλεβικών καθετήρων, ουροκαθετήρων, σωλήνων σίτισης και
συσκευών μηχανικού αερισμού αυξάνει τον κίνδυνο για
την εμφάνιση μιας λοίμωξης. Τέλος, οι ασθενείς αυτοί,
στις περισσότερες των περιπτώσεων, έχουν ήδη μακρά
νοσηλεία σε νοσοκομεία, οπότε έχουν λάβει για μεγάλο διάστημα αντιμικροβιακή αγωγή (συνήθως ευρέως
φάσματος) γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση πολυανθεκτικών στελεχών3.		
Η διάγνωση και η αντιμετώπιση των λοιμώξεων
στα κέντρα αυτά εμφανίζει δυσκολίες. Υπάρχει δυσκολία στην διάγνωση, καθώς οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν
άτυπα συμπτώματα. Η απουσία πυρετού στους ηλικιωμένους είναι ιδιαίτερα συχνή λόγω της πτώσης της
φυσιολογικής θερμοκρασίας του σώματος. Άλλα συμπτώματα, που θα πρέπει να αφυπνίσουν το προσωπικό των κέντρων αυτών, είναι η έκπτωση του επιπέ-

δου συνείδησης, η σύγχυση, οι πτώσεις, η ακράτεια, η
επιδείνωση της κινητικότητας, η μειωμένη σίτιση και
η αδυναμία συνεργασίας με το προσωπικό. Επίσης τα
κέντρα αυτά δεν είναι στελεχωμένα με το απαραίτητο
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και δεν διαθέτουν
τον κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό3.

2. Υπεύθυνοι παθογόνοι μικροοργανισμοί
Τα πιο συχνά μικρόβια που προκαλούν λοιμώξεις
στους νοσηλευόμενους ηλικιωμένους είναι:
• gram- μικρόβια όπως Ε.coli, Klebsiella spp,
Proteus spp, Pseudomonas spp, Enterobacter spp,
Acinetobacter spp, Serratia spp, Salmonella spp,
Shigella spp, Haemofilus influenza,
• gram+ όπως Staphylococcus aureus, Streptococci
(κυρίως pneumoniae), Clostridium difficile (κυρίως
μετά από χρήση αντιβιοτικών),
• μύκητες,
• παράσιτα (Gardia lamblia, Entamoeba listolytica)
• Ιοί (Influenzae A,B,
Parainfluenzae, Syncytial
virus,
Adenovirus,
Rhinovirus,
Rotovirus,
Coronavirus3,4,5
Συχνά πολυανθεκτικά στελέχη είναι τα εξής:
• ανθεκτικά στα β-λακταμικά αντιβιοτικά (κλαβουλανικό, σουλμπακτάμη, ταζομπακτάμη),
• ανθεκτικά στις κινολόνες ,
• ESBL (extended spectrum b lactamase)
• Gram- βακτήρια με αντοχή στην πενικιλίνη και στις
κεφαλοσπορίνες
• ΑΜP-C gram- βακτήρια με αντοχή σε κεφαλοσπορίνες (πιθανώς εξαίρεση η κεφεπίμη) και συνήθως
αντοχή σε κλαβουλανικό και σουλμπακτάμη,
• μικρόβια που εκκρίνουν καρβαπεναμάσες (πχ συχνά στελέχη KPC,MBL) υδρολύουν πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες και καρβαπενέμες 4.
• MRSA (methicillin resistant Staphylococcus aureus)
• VRE (vancomycin resistant Enterococci)
• PRP (penicillin resistant S.pneumoniae)1

3. Διάγνωση και στρατηγική αντιμετώπισης
Οι πιο συχνές λοιμώξεις είναι οι λοιμώξεις του ουροποιητικού, του αναπνευστικού, του γαστρεντερικού2,3
και των μαλακών μορίων και δέρματος3. Σε υποψία λοίμωξης θα πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες
από το νοσηλευτικό προσωπικό. Αρχικά θα πρέπει να
γίνεται εκτίμηση των ζωτικών σημείων του ασθενούς,
δηλαδή θερμομέτρηση, αριθμός αναπνοών, σφυγμός,
αρτηριακή πίεση, έλεγχος σημείων αφυδάτωσης και
της νοητικής κατάστασης2. ΄Όσον αφορά τη θερμομέτρηση στοιχείο υπέρ λοίμωξης είναι μια μέτρηση

Λοιμώξεις σε κέντρα χρόνιας περίθαλψης ηλικιωμένων.
>37,80C ή πολλές μετρήσεις >37,20C από στόματος ή
>37,50C από ορθό ή σταθερά > 1,10C από τη συνήθη
θερμοκρασία. Εν συνεχεία, μια γενική αίματος δίνει μια
εικόνα της κατάστασης του ασθενούς. Αν στη γενική
ανευρεθούν λευκά αιμοσφαίρια >14.000 ή αριστερή
στροφή >6% θα πρέπει να ακολουθήσει ο κατάλληλος
έλεγχος.

3.1 Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος
Η ουρολοίμωξη είναι η πιο συχνή λοίμωξη σε τέτοια
κέντρα. Εμφανίζεται με δυσουρικά ενοχλήματα (κυστίτιδα), οσφυικό πόνο (πυελονεφρίτιδα) ή άλλα άτυπα
συμπτώματα, όπως έχει προαναφερθεί2. Σε υποψία ουρολοίμωξης σε ασθενή που δεν φέρει καθετήρα θα πρέπει να αποστέλλεται γενική ούρων. Στη γενική ούρων
αξιολογείται η παρουσία πυοσφαιρίων >10 ΚΟΠ (κατά
οπτικό πεδίο), η παρουσία νιτρικών και η θετική λευκοκυτταρική εστεράση. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει
να αποστέλλεται καλλιέργεια ούρων. Σε περίπτωση θετικής καλλιέργειας ούρων (105-106 μικρόβιο cfu/ml) θα
πρέπει να δίνεται θεραπεία βάσει του αντιβιογράμματος3. Σε ασθενείς με καθετήρα θα πρέπει να προηγείται
αλλαγή καθετήρα κάτω από άσηπτες συνθήκες και μετά
να δίνεται καλλιέργεια. Σε υποψία σήψης θα πρέπει να
γίνεται καλλιέργεια αίματος3.		
Οι ουρολοιμώξεις μπορούν να αποφευχθούν περιορίζοντας τη χρήση ουροκαθετήρων, με ενυδάτωση των
ασθενών, τοποθέτηση του καθετήρα (μόνο αν χρειάζεται) με άσηπτες συνθήκες, αλλαγή γαντιών από ασθενή
σε ασθενή και αποφυγή τραυματισμών2.

3.2 Λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος
Η λοίμωξη αναπνευστικού είναι επίσης πολύ συχνή (πνευμονία, λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού
από S.pneumoniae, Legionella spp, ιούς, φυματίωση)2.
Τα αίτια μπορεί να είναι το μειωμένο αντανακλαστικό
βήχα, η διαταραχή της χλωρίδας του ανώτερου αναπνευστικού, οι σωλήνες σίτισης2. Οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν άτυπα συμπτώματα, βήχα, ταχύπνοια. Σε υποψία με αναπνοές >25/λεπτό πρέπει να γίνεται μέτρηση
κορεσμού οξυγόνου και, αν είναι >90%, τότε θα πρέπει
να γίνεται ακτινογραφία3. Επίσης θα πρέπει να δίνεται
επίχρισμα ρινοφάρυγγα για ιούς, καλλιέργεια πτυέλων,
ούρα για ανίχνευση αντιγόνου Λεγεονέλλας και πνευμονιόκοκκου. Σε υποψία φυματίωσης θα πρέπει να γίνεται Mantoux και καλλιέργεια πτυέλων2.
Για να προληφθούν οι λοιμώξεις αναπνευστικού θα
πρέπει να γίνονται τα εμβόλια γρίπης και πνευμονιοκόκκου, να γίνεται χρήση γαντιών από το νοσηλευτικό
προσωπικό και αλλαγή τους από ασθενή σε ασθενή για
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αποφυγή διασποράς και επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται, όσο είναι δυνατόν, η χρήση αναρροφήσεων και
να γίνεται φυσιοθεραπεία.

3.3 Λοιμώξεις γαστρεντερικού συστήματος
Οι λοιμώξεις του γαστρεντερικού είναι συνήθως
ιογενής γαστρεντερίτιδα, λοίμωξη από Clostridium
difficile μετά από χρήση αντιβιοτικών, παρασιτώσεις,
γαστρεντερίτιδα από Shigella spp, Salmonella spp2.
Επίσης συχνά οι ηλικιωμένοι εμφανίζουν εκκολπωματίτιδα, χολοκυστίτιδα, χολαγγειίτιδα, ενδοκοιλιακά
αποστήματα (νοσήματα που χρειάζονται νοσηλεία σε
νοσοκομείο)3. 			
Αν οι ασθενείς είναι σταθεροί και τα συμπτώματα
διαρκούν μέχρι 7 μέρες δεν χρειάζεται κάποιος έλεγχος
παρά μόνο ενυδάτωση, διόρθωση των ηλεκτρολυτικών
διαταραχών και παρακολούθηση. Αν παραμένουν >7
μέρες και συνυπάρχει πυρετός ή διάρροιες με αίμα,
τότε θα πρέπει να γίνεται καλλιέργεια και παρασιτολογική κοπράνων. Αν έχει προηγηθεί χρήση αντιβιοτικών
θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση του αντιγόνου και των
τοξινών Α κ Β του Clostridium difficile στα κόπρανα.

3.4 Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων
Οι λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων (μυκητίαση, έλκη κατάκλισης έλκη λόγω ΣΔ, έρπης,
έρπης ζωστήρας, ψώρα) οφείλονται σε λύση της συνέχειας του δέρματος, σε λήψη στεροειδών, λόγω ΣΔ, κατάκλισης και κακής θρέψης 2,3.
Τα έλκη κατάκλισης είναι αποικισμένα με μικρόβια,
όπως το δέρμα, οπότε δεν χρειάζονται καλλιέργεια και
αντιβιοτική θεραπεία. Χρειάζονται όμως περιποίηση,
τοπικό καθαρισμό και, αν χρειαστεί, χειρουργικό καθαρισμό3. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει υποκείμενη
λοίμωξη (κυτταρίτιδα, οστεομυελίτιδα, σήψη) απαιτείται άμεση θεραπεία2. Σε περίπτωση έρπη/έρπη ζωστήρα μπορεί να γίνει διάγνωση με ξέσματα δέρματος για
γιγαντοκύτταρα και PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης) και θεραπεία με κατάλληλη αντιική αγωγή1.
΄Όπως επίσης σε ψώρα γίνονται διαγνωστικά ξέσματα
και μετά κατάλληλη αγωγή. Σε υποψία μυκήτων και
δερματοφύτων θα πρέπει να γίνεται καλλιέργεια και
άμεσο παρασκεύασμα με 10% ΚΟΗ3. Η πρόληψη επιτυγχάνεται μέσω καλής διατροφής και προσωπικής
υγιεινής, αποφυγής υγρασίας και κατάκλισης και καλού
πλυσίματος του ιματισμού κυρίως για τη αποφυγή της
διασποράς της ψώρας3.		
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4. Συμπεράσματα
Τα κέντρα χρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων, όσο αυξάνει το όριο ηλικίας των ανθρώπων, θα αποτελούν ένα
σημαντικό κομμάτι του συστήματος υγείας. Επομένως
οι λοιμώξεις των ηλικιωμένων θα συνεχίζουν να αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα των κέντρων αυτών. Θα
πρέπει να υιοθετηθεί ένα πρόγραμμα ελέγχου λοιμώξεων από κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να
περιλαμβάνει: την παρακολούθηση και επιτήρηση των
λοιμώξεων, τη συλλογή και καταγραφή των περιστατικών καθώς και των πολυανθεκτικών στελεχών1,4. Επίσης
θα πρέπει βάσει του προγράμματος αυτού να γίνεται
εκπαίδευση του προσωπικού, εφαρμογή μεθόδων για
πρόληψη διασποράς και εξάρσεων των λοιμώξεων,
εφαρμογή πρωτοκόλλων υγιεινής των υπαλλήλων, χειρισμού και αποθήκευσης του ιματισμού καθώς και εμβολιασμού των νοσηλευόμενων και του προσωπικού3.
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Πρόδρομη ανακοίνωση

Νόσος του Parkinson: Τι περιλαμβάνει
η πολυπαραμετρική μελέτη ύπνου και
ποια είναι τα συχνότερα ευρήματα σε
αυτή;
Τζάνος Ιωάννης – Αλέξανδρος1
Γιώτη Κωνσταντίνα2
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Φυσίατρος, Επικουρικός Ιατρός, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειδικευόμενη Φυσίατρος, Εθνικό Κέντρο
Αποκατάστασης

Περίληψη: Η ύπαρξη διαταραχών του ύπνου συνιστά μία
συχνή επιπλοκή της νόσου του Παρκινσον (PD), με επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Η πολυπαραμετρική
μελέτη ύπνου ποσοτικοποιεί τις παραμέτρους των διαταραχών του ύπνου με αντικειμενικό τρόπο. Η υποκειμενική
υπνηλία φαίνεται να σχετίζεται με την PD, ωστόσο η μέτρηση του λανθάνοντα χρόνου έλευσης του ύπνου, ενδέχεται να μην αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο εκτίμησης της
υπνηλίας στην PD. Οι αφυπνίσεις διάρκειας >15 δευτερόλεπτα ενδέχεται να είναι αυξημένες στην PD και να επηρεάζονται από τους ντοπαμινεργικούς παράγοντες. Τα στοιχεία δεν καταδεικνύουν διαφορά στα στάδια ύπνου 1 και
2 μεταξύ των ασθενών με PD και των μαρτύρων, ενώ όσον
αφορά στις περιοδικές κινήσεις των άκρων κάποιες έρευνες
εντοπίζουν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης στην PD. Τέλος
δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα που να υποστηρίζουν
τη σχέση μεταξύ αποφρακτικής άπνοιας ύπνου και PD.

Εισαγωγή

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Ιωάννης – Αλέξανδρος Τζάνος,
Ευρυάλης 16 Κηφισιά, 6943455271,
tzanosalexandros@yahoo.gr

Λέξεις κλειδιά : Νόσος Παρκινσον, πολυπαραμετρική μελέτη ύπνου, υπνηλία, αφυπνίσεις,
περιοδικές κινήσεις, άπνοια

H συχνότητα των διαταραχών του ύπνου στους ασθενείς
με νόσο Πάρκινσον (PD) αναφέρεται από 40-90%1. Οι διαταραχές ύπνου είναι συνήθεις στην PD και επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα ζωής των ασθενών2,3 αλλά και των συντρόφων και φροντιστών τους αυξάνοντας τον καθημερινό τους
φόρτο. Η διαταραχή της καθημερινής διαβίωσης στα πλαίσια
της οικογένειας που προκαλείται από διαταραχές του ύπνου
μπορεί να είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση για εισαγωγή των ασθενών σε δομές κλειστής νοσηλείας.
Οι νυκτερινές διαταραχές του ύπνου που επηρεάζουν
τους ασθενείς με PD περιλαμβάνουν αϋπνία, διαταραχές
στην αναπνοή κατά τον ύπνο (όπως αποφρακτική άπνοια
ύπνου), διαταραχές κίνησης σχετιζόμενες με τον ύπνο, όπως
το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών (RLS), περιοδικές κινήσεις
των άκρων κατά τον ύπνο και διαταραχή συμπεριφοράς κατά
το στάδιο REM του ύπνου (RBD)2,4. Οι ασθενείς με PD εμφανίζουν επίσης υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και αυτό μπορεί να οφείλεται σε ντοπαμινεργικά φάρ-
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μακα, κατάθλιψη και υπερυπνία κεντρικής προέλευσης,
όχι δευτερογενής επί νυκτερινών διαταραχών 3-6. Ωστόσο, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ PD και ύπνου είναι περίπλοκες, επειδή πολλές από τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον ύπνο δεν είναι ειδικές για την PD.
Η ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ της PD και ενός αριθμού
πρωτογενών διαταραχών του ύπνου, συμπεριλαμβανομένης της αποφρακτικής άπνοιας κατά τον ύπνο (OSA),
του RLS και της RBD, παραμένει αμφισβητούμενο ζήτημα με συγκεχυμένα στοιχεία στην επιστημονική βιβλιογραφία. Οι μηχανισμοί διαταραχών του ύπνου στους
ασθενείς περιλαμβάνουν τη δυσκαμψία και τη βραδυκινησία, που παρεμποδίζουν την περιστροφή στο κρεβάτι, την επίδραση των ντοπαμινεργικών φαρμάκων, τις
μεταβολές, που σχετίζονται με την ηλικία, και τις αλλαγές που είναι συνυφασμένες με την ίδια την ασθένεια.
Τα ντοπαμινεργικά φάρμακα είναι γνωστό ότι έχουν
ιδιότητες επαγωγής ύπνου σε χαμηλές δόσεις, ενώ παράλληλα προωθούν την εγρήγορση σε υψηλές δόσεις2.
Οι αλλαγές στο στέλεχος εμφανίζονται νωρίς κατά
τη διάρκεια της PD, επηρεάζοντας τους νευροδιαβιβαστές που παίζουν ρόλο στη διέγερση και την εγρήγορση. Υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής των ορεξινεργικών
νευρώνων στο οπίσθιο τμήμα του πλαγίου υποθαλάμου και των ντοπαμινεργικών νευρώνων της κοιλιακής
καλυπτρικής περιοχής στην PD 7.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα προβλήματα, που επηρεάζουν τους ασθενείς, και να αναπτυχθούν αποτελεσματικές στρατηγικές θεραπείας,
πρέπει να γίνει κατανοητή η φύση των προβλημάτων
του ύπνου και η υποκείμενη παθοφυσιολογία στην PD.
Η πολυπαραμετρική μελέτη ύπνου (PSG) θεωρείται πως
έχει τη μέγιστη χρησιμότητα, καθώς παρέχει μία αντικειμενική μέτρηση παραμέτρων ύπνου.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η πολυπαραμετρική μελέτη ύπνου σε έναν ασθενή με νόσο
του Parkinson
Ο πλήρης PSG έλεγχος σε ασθενείς με PD πραγματοποιείται με ένα ψηφιακό σύστημα ύπνου χρησιμοποιώντας τη διεθνή τοποθέτηση ηλεκτροδίων 10-20 C3-A2,
C4-A1, O1-A2, O2-A1 για καταγραφή ηλεκτροεγκεφαλογράμματος (ΗΕΓ), ηλεκτρομυογραφήματος (ΗΜΓ)
ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ), αναπνευστικής προσπάθειας (από θωρακικές και κοιλιακές αναπνευστικές
κινήσεις), οξυμετρίας, θέσης σώματος, ροής αέρα (αισθητήρας ρινικής πίεσης και θερμοκρασίας), ήχου ροχαλητού, ρυθμού παλμών και κίνησης των άκρων8.

Υπερβολική ημερήσια υπνηλία (EDS)
Τέσσερις μελέτες διαπίστωσαν ότι η EDS ήταν σημαντικά υψηλότερη στους ασθενείς από τους μάρτυρες
(50 - 66% έναντι 2,9 - 12%) 8-11.
Οι Shpirer και συν9 δε διαπίστωσαν διαφορά στο
στάδιο ή στη διάρκεια της νόσου μεταξύ των ασθενών
με ή χωρίς EDS. Οι ασθενείς με EDS τείνουν να έχουν
αυξημένο ποσοστό ύπνου βραδέων κυμάτων (SWS),
υψηλότερο δείκτη άπνοιας-υπόπνοιας (AHI) και υψηλότερο περιοδικό δείκτη κίνησης ποδιού (PLMI). Μία
μεμονωμένη μικρή μελέτη δεν ανέφερε σημαντική διαφορά στη βαθμολογία της Epworth Sleepiness Scale
(ESS) μεταξύ ασθενών με PD, που δεν είχαν υποβληθεί
σε θεραπεία, και ομάδας ελέγχου12.
Η υποκειμενική υπνηλία στην PD έχει επιβεβαιωθεί στην πλειοψηφία των μελετών περιπτωσιολογικού ελέγχου και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα
ζήτημα ποιότητας ζωής σε ασθενείς με PD. Καμία από
τις μελέτες δεν αφορούσε το σύμπτωμα κόπωσης ή
δυσκολίας στην έναρξη ή τη διατήρηση εκούσιων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν
στο αίσθημα υπνηλίας. Ωστόσο, έχει αναφερθεί υψηλή
συχνότητα της EDS χρησιμοποιώντας διαφορετικές κλίμακες για τη μέτρηση της υπνηλίας13,14.

Υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας με
χρήση του λανθάνοντα χρόνου έλευσης του
ύπνου (MSLT)
Τρεις μελέτες δε διαπίστωσαν διαφορά στην ανώμαλη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας μεταξύ των
ασθενών και της ομάδας ελέγχου8,9,15.
Οι Rye και συν15 ανέφεραν ότι ο μέσος λανθάνων
χρόνος έλευσης του ύπνου (MSL) δε συσχετίζεται με το
επίπεδο αναπηρίας, τη διάρκεια της νόσου ή τη χρήση
φαρμάκων. Είναι ενδιαφέρον ότι οι ερευνητές βρήκαν
αντίστροφη σχέση μεταξύ του MSL και του συνολικού
χρόνου ύπνου, του ποσοστού του ύπνου σταδίου 1 και
της επάρκειας του ύπνου. Οι ασθενείς που είχαν μεγαλύτερη δυσκολία να κοιμούνται τη νύχτα χρειάστηκαν
επίσης περισσότερο χρόνο για να κοιμηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι τιμές MSLT για ασθενείς που δεν
έλαβαν φαρμακευτική αγωγή δε διέφεραν σημαντικά
από ασθενείς υπό αγωγή, αν και οι ασθενείς που έλαβαν σελεγιλίνη έτειναν να έχουν αυξημένη υπνηλία. Οι
Shpirer και συν9 επίσης δε διαπίστωσαν διαφορά στην
MSLT μεταξύ των ασθενών που έλαβαν μόνο L-dopa και
εκείνων που έλαβαν θεραπεία με συνδυασμό L-dopa
και ντοπαμινεργικών αγωνιστών. Τα ευρήματα του
MSLT δεν αντανακλούν τις αναφορές ασθενών για υποκειμενική υπνηλία. Παρόλο που ο MSLT είναι χρήσιμος
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για τη μέτρηση της υπνηλίας στην άπνοια ύπνου και τη
ναρκοληψία, μπορεί να μην είναι κατάλληλος για την
ανίχνευση της υπνηλίας που εμφανίζεται στην PD, ιδιαίτερα επειδή οι αυξημένοι λανθάνοντες χρόνοι ύπνου
μπορεί να υποδεικνύουν προβλήματα σχετικά με την
έναρξη του ύπνου στην PD.

Αφυπνίσεις
Οι Diederich και συν16 δεν ανέδειξαν διαφορά στον
αριθμό των αφυπνίσεων διάρκειας <15 δευτερόλεπτα,
αλλά οι ασθενείς είχαν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό
αφυπνίσεων διάρκειας >15 δευτερόλεπτα ανεξάρτητα από τον AHI. Μία PSG μελέτη διάρκειας 2 νυχτών
δεν κατέδειξε επίσης σημαντική διαφορά στον αριθμό
των αφυπνίσεων διάρκειας <15 δευτερόλεπτα μεταξύ
ασθενών και ομάδας ελέγχου σε οποιαδήποτε νύχτα17.
Μία άλλη μελέτη διάρκειας 2 νυχτών ανίχνευσε αυξημένο αριθμό αφυπνίσεων διάρκειας >15 δευτερόλεπτα
σε ασθενείς με PD18.
Οι Wailke και συν19 παρατήρησαν σημαντική διαφορά στις αφυπνίσεις διάρκειας >15 δευτερόλεπτα μεταξύ των ασθενών με ΡD χωρίς αγωγή και των μαρτύρων,
αλλά όχι μεταξύ των ασθενών με αγωγή και των μαρτύρων. Μία μελέτη 9 de novo ασθενών ανέδειξε ότι ο
αριθμός των αφυπνίσεων διάρκειας >15 δευτερόλεπτα
αυξήθηκε σημαντικά μετά την έναρξη της θεραπείας 20.

Συνολικός χρόνος ύπνου
Ο συνολικός χρόνος ύπνου (TST) βρέθηκε να είναι
μικρότερος σε ασθενείς με PD σε διάφορες μελέτες8-10.
Οι Wailke και συν19 κατέδειξαν σημαντικά μειωμένο TST
σε ασθενείς υπό L-dopa έναντι μαρτύρων (306 έναντι
385 min, p<0.001), αλλά όχι μεταξύ ασθενών χωρίς ντοπαμινεργική φαρμακευτική αγωγή και μαρτύρων. Οι
Yong και συν8 επίσης διαπίστωσαν ότι ο μειωμένος TST
συσχετίστηκε σημαντικά με αυξημένη δόση L-dopa. Άλλες μελέτες δεν ανιχνεύουν καμία σημαντική διαφορά
στην TST μεταξύ ασθενών και μαρτύρων.15,16,18,20,21
Οι Brunner και συν,20 εξετάζοντας de novo ασθενείς, δε διαπίστωσαν σημαντική διαφορά στον TST πριν
ή μετά την έναρξη της ντοπαμινεργικής θεραπείας σε
ασθενείς σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Είναι σημαντικό ότι καμία από τις μελέτες δεν αξιολόγησε το συνολικό χρόνο ύπνου 24 ωρών.

Αποδοτικότητα ύπνου
Οι Happe και συν17 μέτρησαν την υποκειμενική αποδοτικότητα του ύπνου για 14 ημέρες σε 17 ασθενείς
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και 62 μάρτυρες. Η αποδοτικότητα του ύπνου βαθμολογήθηκε σημαντικά χαμηλότερα στους ασθενείς από
ότι στους μάρτυρες. Στη συνέχεια, οι ασθενείς εμφάνισαν μειωμένη αντικειμενική αποδοτικότητα ύπνου σε 2
νύχτες PSG παρακολούθησης, αν και οι ασθενείς και οι
μάρτυρες υπερεκτιμήθηκαν ως προς την αποδοτικότητα του ύπνου και για τις δύο νύχτες. Δύο άλλες μελέτες
παρείχαν επίσης στοιχεία υποστήριξης της χαμηλότερης επάρκειας ύπνου σε ασθενείς με PD σε σύγκριση
με τους μάρτυρες.8,9 Ωστόσο, 3 μελέτες δεν κατέδειξαν
σημαντική διαφορά.16,20,21

Φάσεις ύπνου
Μόνο μία μελέτη8 διαπίστωσε ότι το ποσοστό της
φάσης 1 του ύπνου αυξήθηκε σε ασθενείς με PD σε
σύγκριση με τους μάρτυρες, ενώ άλλες 3 δεν κατέδειξαν σημαντική διαφορά.9,10,21 Τέσσερις μελέτες δε διαπίστωσαν διαφορά στο ποσοστό του ύπνου σταδίου
2 μεταξύ ασθενών και ομάδας ελέγχου,8,10,20,21 ενώ μία
μελέτη διαπίστωσε ότι ο ύπνος σταδίου 2 ήταν μεγαλύτερης διάρκειας στην ομάδα ελέγχου.9 Πέντε μελέτες
δε διαπίστωσαν σημαντική διαφορά στο ποσοστό SWS
μεταξύ ασθενών και ομάδας ελέγχου.8-10,20,21
Οι Wailke και συν19 βρήκαν ότι οι ασθενείς με PD
τόσο υπό αγωγή με ντοπαμινεργικά φάρμακα, όσο και
χωρίς, έχουν μειωμένο SWS σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Οι Diederich και συν16 κατέγραψαν αυξημένο SWS
στους ασθενείς με PD, αν και οι μάρτυρες είχαν υποψία
συνδρόμου άπνοιας κατά τον ύπνο, το οποίο μπορεί να
μειώσει τον SWS καθυστερώντας την έλευση του SWS ή
προκαλώντας έξοδο από τον SWS με κάθε αφύπνιση.22
Το ποσοστό του ύπνου REM ήταν σημαντικά μικρότερο σε ασθενείς με PD σε σύγκριση με τους μάρτυρες
σε 3 μελέτες (8,2% - 10% έναντι 16,4% -17,1%)8,9,11
Άλλες 5 μελέτες δε διαπίστωσαν διαφορά στο ποσοστό του συνολικού χρόνου ύπνου REM μεταξύ ασθενών
και μαρτύρων.9,16,19-21

Διαταραχή συμπεριφοράς σταδίου REM του
ύπνου
Το 1997, η αναθεωρημένη διεθνής ταξινόμηση των
διαταραχών ύπνου (ICSD-R), δήλωσε ότι η διάγνωση
του RBD θα μπορούσε να γίνει κλινικά.23 Τα διαγνωστικά κριτήρια τροποποιήθηκαν στην έκδοση 2005 της Διεθνούς Κατηγοριοποίησης Διαταραχών του Ύπνου (ICSD2) έτσι ώστε η πολυμετρική καταγραφή ύπνου να είναι
απαραίτητη για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.24 Ο
ύπνος REM χωρίς ατονία πρέπει να αποδειχθεί με ηλεκτρομυογραφικά (ΗΜΓ) ευρήματα.
Οι Yong και συν8 δεν μπόρεσαν να αναδείξουν την
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RBD σύμφωνα με τα κριτήρια ICSD-2 σε οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες στην έρευνά τους, με ΗΜΓ
καταγραφές από το σιαγώνα και τα άκρα. Οι Shpirer και
συν9 σημείωσαν ότι το 7% των ασθενών με PD είχε τόσο
αυξημένη τονική ΗΜΓ δραστηριότητα κατά τη διάρκεια
του ύπνου REM όσο και ιστορικό νυκτερινής σύγχυσης,
η οποία μπορεί να ήταν επαρκής για τη διάγνωση του
RBD σύμφωνα με τα κριτήρια του ISCD.
Σε μία μελέτη 33 ασθενών με PD, το ένα τρίτο ικανοποίησε τα PSG κριτήρια για RBD, τόσο με απουσία
ατονίας σιαγώνος, όσο και με σύνθετη κινητική συμπεριφορά στον ύπνο REM, σε σύγκριση με κανένα μάρτυρα.25 Επιπλέον, οι ασθενείς με PD είχαν χαμηλότερο
ποσοστό ατονίας ύπνου REM από ότι η ομάδα ελέγχου
(60,1% έναντι 93,2%, p=0.003). Από τους 29 ασθενείς
που συμμετείχαν στη συνέντευξη, και οι 5, που είχαν
ένα τυπικό RBD ιστορικό, πληρούσαν τα PSG κριτήρια.
Οι Eisensehr και συν26 βρήκαν PSG-διαγνωσμένο RBD σε
47% των ασθενών με PD σε σχέση με 1,8% των ασθενών
που δεν είχαν PD (p<0.0001). Τρεις από τους 4 ασθενείς
με PD και οι 4 από τους 5 μάρτυρες με κλινικά διαγνωσμένο RBD σύμφωνα με το ICSD-R πληρούσαν επίσης
τα κριτήρια για μία PSG διάγνωση.
Οι Garcia-Borreguero και συν12 παρακολούθησαν
12 ασθενείς με PSG καταγραφές πριν και μετά την έναρξη της L-dopa σε σύγκριση με μάρτυρες. Στη συνέχεια,
οκτώ ασθενείς απογαλακτίστηκαν από την L-dopa και
η PSG επαναλήφθηκε. Αρχικά, κανένας από τους ασθενείς δεν είχε RBD. Κατά τη δεύτερη PSG μελέτη, 5 ασθενείς είχαν αναπτύξει κλινική RBD. Οι ασθενείς που δεν
είχαν υποβληθεί σε θεραπεία είχαν μειωμένο φασικό
τίναγμα κατά τη διάρκεια του ύπνου REM έναντι των
μαρτύρων (p<0.01). Δεν ανιχνεύθηκε καμία διαφορά
στην ΗΜΓ δραστηριότητα μεταξύ των ασθενών που
υποβλήθηκαν σε θεραπεία και των μαρτύρων κατά
τον ύπνο REM. Μετά τη διακοπή της L-dopa, μειώθηκε
το REM φασικό τίναγμα, ενώ η τονική δραστηριότητα
παρουσίασε μη σημαντική αύξηση. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι οι αλλαγές στην τονική δραστηριότητα κατά
τη διάρκεια του ύπνου REM θα μπορούσαν να αντανακλούν την πρόοδο της νόσου.
Η έρευνα των Amulf και συν27 κατέδειξε ότι η υπνηλία σχετίζεται με την ιδιοπαθή RBD και αποτελεί προγνωστικό παράγοντα ταχύτερης μετατροπής σε παρκινσονισμό και άνοια, υποδεικνύοντας ότι αποτελεί
πρώιμο δείκτη νευρωνικής απώλειας στα συστήματα
διέγερσης του εγκεφάλου. Επίσης οι Rolisnki και συν
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατό να ανιχνευθεί η βλάβη της μνήμης που σχετίζεται με την PD
σε άτομα με RBD, κατάσταση που συνδέεται με υψηλό
κίνδυνο εμφάνισης PD. Επομένως δύναται να χρησιμοποιηθεί ως πρώιμος δείκτης επέλευσης του παρκινσονισμού.28

Περιοδικές κινήσεις κάτω άκρων κατά τον
ύπνο
Έξι PSG μελέτες μέτρησαν τις περιοδικές κινήσεις
των κάτω άκρων κατά τον ύπνο (PLMS). Σε όλες τις μελέτες, οι ασθενείς και οι μάρτυρες είχαν αντίστοιχη ηλικία. Πέντε μελέτες δεν έδειξαν σημαντική διαφορά στο
δείκτη περιοδικών κινήσεων των κάτω άκρων (PLMI) μεταξύ των ασθενών και των μαρτύρων.8-10,12,21 Οι Cochen
de Cock και συν10 δεν μπόρεσαν να αποδείξουν καμία
διαφορά μεταξύ των μη επιλεγμένων ασθενών με PD
και των ασθενών με διαταραχές του ύπνου. Αντίθετα,
οι Maria και συν11 διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με PD
είχαν σημαντικά περισσότερες PLMS από τους μάρτυρες (5,9/h έναντι 3,2/h, p=0.009). Οι Diederich και συν16
επίσης παρατήρησαν ότι οι ασθενείς έτειναν να έχουν
υψηλότερο PLMΙ από τους μάρτυρες.

Άπνοια ύπνου στην PD
Δύο μελέτες δεν έδειξαν διαφορά στον AHI μεταξύ
ασθενών και μαρτύρων.8,29 Μία ασιατική μελέτη διαπίστωσε OSA στο 49,1% των ασθενών με PD και στο
65,7% των μαρτύρων, αν και η διαφορά δεν είχε στατιστική σημασία.8 Ο μέσος δείκτης κεντρικής άπνοιας
ήταν κλινικά μη σημαντικός και στις δύο ομάδες. Μία
άλλη μελέτη δε διαπίστωσε διαφορές στον αριθμό των
απνοιών ή τον ελάχιστο κορεσμό οξυγόνου μεταξύ των
ασθενών και των μαρτύρων.18
Οι Cochen de Cock και συν10 διαπίστωσαν ότι η OSA
ήταν πιο συχνή στους μάρτυρες από ότι στους ασθενείς
(40% έναντι 27%, p<0.002) παρότι ο AHI ήταν μεγαλύτερος μεταξύ των ασθενών με παράπονα σχετικά με τον
ύπνο, όταν συγκρίθηκαν με μη επιλεγμένους ασθενείς
με PD. Ο ελάχιστος κορεσμός οξυγόνου ήταν χαμηλότερος στους μάρτυρες.
Δύο άλλες μελέτες διαπίστωσαν ότι ο AHI ήταν υψηλότερος στους ασθενείς από ό,τι στους μάρτυρες (7,912,2 έναντι 2,7-5,7).9,11 Οι Maria και συν11 διαπίστωσαν
ότι 10 από τους 15 (66,6%) ασθενείς με PD είχαν διαταραγμένη αναπνοή ύπνου, εκ των οποίων 9 είχαν μέτρια
OSA και 1 είχε κεντρική άπνοια ύπνου (CSA). Οι μάρτυρες είχαν σημαντικά μεγαλύτερο ελάχιστο και διάμεσο
κορεσμό οξυγόνου σε σύγκριση με τους ασθενείς. Οι
Shpirer και συν9 βρήκαν πως το 37% των ασθενών με
PD είχαν OSA σε σύγκριση με 13% στους μάρτυρες.
Οι Diederich και συν16 ανίχνευσαν λιγότερα συμβάντα OSA σε ασθενείς με PD από ό,τι στους μάρτυρες
(1,48 έναντι 3,57). Οι ασθενείς με PD έτειναν να έχουν
ίδια αναλογία OSA, CSA και μικτή άπνοια ύπνου, ενώ οι
μάρτυρες είχαν πολύ μεγαλύτερη αναλογία CSA. Τόσο
οι ελάχιστοι όσο και οι μέσοι κορεσμοί οξυγόνου ήταν
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σημαντικά χαμηλότεροι στους μάρτυρες από ό,τι στους
ασθενείς.16 Σε άλλη έρευνα εξήχθη το συμπέρασμα ότι
η OSA σχετίζεται με τόσο με υπνηλία, όσο και με γνωστική δυσλειτουργία σε ασθενείς με PD, υποδεικνύοντας ότι η OSA μπορεί να ασκεί μία αναστρέψιμη συνεισφορά σε αυτά τα μη κινητικά συμπτώματα της PD.30

Συμπέρασμα
Η υποκειμενική υπνηλία στην PD έχει επιβεβαιωθεί
στην πλειονότητα των μελετών. Παρόλο που ο MSLT δεν
αναδεικνύει αυξημένη υπνηλία σε ασθενείς με PD, μπορεί να μην είναι επαρκές τεστ υπνηλίας στην PD, όπου
ο χρόνος ως την έλευση του ύπνου τείνει να αυξάνεται. Η πλειοψηφία των μελετών δε δείχνει αύξηση των
αφυπνίσεων διάρκειας <15 δευτερόλεπτα στους ασθενείς με PD. Οι αφυπνίσεις διάρκειας >15 δευτερόλεπτα
μπορεί να είναι αυξημένες στην PD και να επηρεάζονται
από τους ντοπαμινεργικούς παράγοντες. Τα στοιχεία
δεν καταδεικνύουν διαφορά στα στάδια ύπνου 1 και 2
και στα SWS μεταξύ των ασθενών με PD και των μαρτύρων. Τέλος δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα που να
υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ OSA και PD.
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Ανασκόπηση

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις:
Εφαρμογές και όρια στον λειτουργικό
έλεγχο της αναπνοής
Μίλτος Π. Βασιλείου
Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας

Λέξεις κλειδιά : Αναπνευστική φυσικοθεραπεία,
πνευμονική αποκατάσταση

Περίληψη: Η τεχνική των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων ως μέθοδος λειτουργικής διερεύνησης του αναπνευστικού συστήματος και ειδικότερα της μηχανικής
του συμπεριφοράς, αριθμεί περισσότερα από 70 έτη
από την πρώτη έγγραφη αναφορά της. Από την 10ετία
του 80 και μετά, με την εμπνευσμένη δραστηριότητα
φυσιολόγων, που εμπλούτισαν το θεωρητικό της υπόβαθρο υπήρξε μία αξιόλογη πύκνωση της σχετικής
ερευνητικής και κλινικής δραστηριότητας. Εντούτοις
παραμένει, ως μέθοδος, μάλλον εξεζητημένη, εις το
περιθώριο του τρέχοντος λειτουργικού ελέγχου της
αναπνοής. Τώρα πλέον υπάρχει μεγάλος αριθμός
δημοσιευμένων ερευνών, που έχουν καταδείξει την
χρησιμότητα της μεθόδου όχι μόνον σε εξειδικευμένες περιπτώσεις αλλά σε μεγάλο εύρος διαδεδομένων
παθογόνων καταστάσεων του αναπνευστικού (Χρόνια
Aποφρακτική Πνευμονοπάθεια, βρογχικό άσθμα, δοκιμασίες βρογχικής πρόκλησης, διάγνωση του περιορισμού της εκπνευστικής ροής κ.λ.π.). Πρέπει ακόμη
να υπογραμμισθεί, ότι η τεχνική έχει επιτυχέστατη
εφαρμοσιμότητα στον λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής των παιδιών, όπου ακόμη και η απλή σπιρομέτρηση συναντά συχνότατα ανυπέρβλητα εμπόδια
συνεργασιμότητας και -κατ’ επέκταση- αξιοπιστίας.
Πολύ σημαντική εξάλλου είναι η καταλληλότητα της
μεθόδου υπό συνθήκες μηχανικού αερισμού, όπου
αναδεικνύεται, πιθανότατα, ως η μόνη με τέτοιο εύρος εφαρμογής σε διαφορετικής συνθήκες μηχανικής
υποστήριξης της αναπνοής με ή και χωρίς μυϊκή αναπνευστική δραστηριότητα.
Στις γραμμές που ακολουθούν επιχειρείται μία επιγραμματική περιγραφή των βασικών αρχών και παραδοχών της μεθόδου, ενώ παρέχονται πληροφορίες
σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής της σε
μεγάλο εύρος της αναπνευστικής παθολογίας.
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Εισαγωγή στην μηχανική του αναπνευστικού
συστήματος
Είναι προφανές, ότι το κύριο μέρος της βιολογικής αποστολής του αναπνευστικού συστήματος, ήτοι η
ανταλλαγή του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα από τον ατμοσφαιρικό αέρα προς τον κυψελιδικό
χώρο και αντίστροφα, επιτελείται μέσω της μηχανικής,
κινητικής του συμπεριφοράς. Γι’ αυτό η μηχανική προσομοίωση του αναπνευστικού προς μηχανικό σύστημα
δεν συνιστά αφαιρετική αυθαιρεσία, αλλά εύλογη προτύπωση, από την έρευνα της οποίας προκύπτουν πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία της αναπνοής ή/και για
τις τυχόν παρεκκλίσεις από αυτή. Ως μηχανικό σύστημα
περιγράφεται σύνολο υλικών σωμάτων με διαφορετικά
πιθανότατα μηχανικά χαρακτηριστικά, που ο τύπος της
αλληλοσύνδεσής τους είναι τέτοιος, ώστε υπό την επίδραση εξωτερικής δύναμης το σύστημα εμφανίζει ενιαία
μηχανική συμπεριφορά1,2.
Το αναπνευστικό σύστημα, λοιπόν, ελέγχεται ως μηχανικό σύστημα, που υπακούει στην Νευτώνεια Μηχανική και του οποίου δομικά στοιχεία είναι: Το θωρακικό
τοίχωμα αποτελούμενο από το σύνολο των ανατομικών
δομών, που το απαρτίζουν ήτοι τον οστέινο θωρακικό
κλωβό (θωρακική μοίρα της Σπονδυλικής στήλης, κλείδες, στέρνον και πλευρές) και οι μύες του θώρακα, μεταξύ των οποίων καθοριστική λειτουργικά θέση κατέχουν
οι αναπνευστικοί μύες (έξω, έσω και εσώτατοι μεσοπλεύριοι και το διάφραγμα). Οι δύο πνεύμονες με τον τεράστιο πλήθος αεραγωγών συνδεδεμένων σε δενδριτική
διάταξη (κλάδοι) με 22-32 γενεές κατά σειρά (θεωρούμενης της τραχείας ως μηδενικής γενεάς, των στελεχιαίων βρόγχων ως πρώτης κ.ο.κ.) και μερικές εκατοντάδες
χιλιάδες σε παράλληλη σύνδεση. Εκτός των αεραγωγών,
συστατικό στοιχείο των πνευμόνων είναι ο πνευμονικός
ιστός, που διαθέτει πλήθος δομών κυτταρικών και ιστικών. Ορισμένοι μελετητές της φυσιολογίας του αναπνευστικού συστήματος θεωρούν ως συστατικό του μηχανικού αναπνευστικού συστήματος και τον αέρα, που ρέει
από το ατμοσφαιρικό περιβάλλον προς τον κυψελιδικό
χώρο κατά την εισπνοή και αντίστροφα κατά την εκπνοή3.
Η αναπνευστική κινητική συμπεριφορά σε γραμμική
έκφραση αποδίδεται από τον 3ο Νόμο του Νεύτωνα για
την κίνηση, που ορίζει ότι στην δρώσα δύναμη (πίεση)
των αναπνευστικών μυών (φυσιολογικά μόνον των εισπνευστικών κατά την εισπνοή) το αναπνευστικό σύστημα αντιδρά με μία ίση και αντίθετη. Δηλ.

Pmus= PA.Σ.
Η τελευταία, δηλαδή η πίεση η αντιδρώσα εκ μέρους

του Αναπνευστικού Συστήματος, σχετίζεται με τις φυσικές ποσότητες της κίνησης της αναπνοής (όγκος (V), Ροή
(V’), επιτάχυνση του όγκου (V’’) κ.λ.π.) αλλά και τις μηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήματος, ήτοι την
Ελαστικότητα (ΕA.Σ), την αντίσταση στην διακίνηση αέρα
αλλά και την αντίσταση τριβής των ιστών (RA.Σ), την αναπτυσσόμενη αδράνεια (ΙA.Σ) κ.λ.π. Ισχύει δηλαδή:

PA.Σ = ΕA.Σ.V + PA.Σ V’+ IA.Σ V’’ 1
H Γραμμική αυτή προσέγγιση (η θεώρηση δηλαδή
των μηχανικών συντελεστών ως σταθερών, ανεξάρτητων
από τις φυσικές ποσότητες της αναπνευστικής κίνησης
και τον χρόνο) είναι ευρέως εφαρμοσμένη στην κλινική
πράξη. Εντούτοις, εμπεριέχει στοιχεία αυθαιρεσίας, ακόμη και σε φυσιολογικές συνθήκες αναπνοής1-3, ιδιαίτερα
έντονης σε παθολογικές καταστάσεις του αναπνευστικού
(ΧΑΠ, άσθμα, διάμεσες πνευμονοπάθειες, πνευμοθώρακας) 4-10.
Κλασικότερη μη γραμμική περιγραφή της μηχανικής
συμπεριφοράς του αναπνευστικού συστήματος είναι η
διατυπωμένη από τον Rohrer πριν από έναν περίπου αιώνα εξάρτηση της αντίστασης από την αναπτυσσόμενη
ροή ή ακριβέστερα για την πτώση της πίεσης κατά μήκος
αγωγού11.

P=K1.V’ + K2.V’2

Εικόνα 1.
Γραφική απεικόνιση της μη γραμμικής σχέσης πίεσης-ροής κατά Rohrer. Η σε κάθε χρονική στιγμή ολική
τιμή αντίστασης εκφράζεται από την εφαπτομένη
(παράγωγο) της δευτεροβάθμιας σχέσης (P-V’).
Η μη γραμμική θεώρηση του αναπνευστικού συστήματος6-9 μπορεί να προσφέρει σημαντικές διαγνωστικές
πληροφορίες με πρακτικές κλινικές θεραπευτικές προεκτάσεις 12-15, αλλά παραμένει άφιλη προς τον κλινική
ιατρό.
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Μέθοδος των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων
Η μέθοδος των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων (ΜΕΤ)
διευκολύνει την μελέτη της μηχανικής του Α.Σ. σε γραμμική βάση, με αξιόλογη ακρίβεια.
Συμπληρώνονται σχεδόν εβδομήντα χρόνια από την
πρωτοπορειακή εργασία των Dubois και συν16, που άνοιξε τον δρόμο στο γνωστικό αντικείμενο της ΜΕΤ και των
πολλών εφαρμογών της στην εφαρμοσμένη φυσιολογία
του αναπνευστικού συστήματος.
Στις γραμμές που ακολουθούν επιχειρείται μία επίτομη αναφορά στις αρχές της ΜΕΤ.
Η δράση μικρού εύρους μεταβολών γύρω από την
θέση αναφοράς (π.χ. θέση ηρεμίας) επιτρέπει την θεώρηση του αναπνευστικού συστήματος ως γραμμικού,
για την συγκεκριμένη συχνότητα. Πιο απλά: μικρές ταλαντώσεις δεν μεταβάλλουν αξιόλογα τις μηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
εφαρμοζόμενης δύναμης17-20.
Η ταλαντωσιακή μηχανική είναι η μελέτη των δομών
και των μηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήματος, όπως αυτή προκύπτει από τις μηχανικές του απαντήσεις σε μικρές, μεταβλητές στον χρόνο δυνάμεις20.
Οι δυνάμεις αυτές μπορεί να δημιουργηθούν εντός του
αναπνευστικού συστήματος (αναπνευστικοί μύες, φωνητικές χορδές) ή εξωγενώς με συσκευές (μεγάφωνα, μηχανικές αντλίες) συνδεδεμένες στο στόμα ή το θωρακικό
τοίχωμα17. Ευρύτερη διάδοση έχουν οι εξωγενώς εφαρμοζόμενες δυνάμεις, που μπορεί να είναι περιοδικές,
τυχαίες, ή ψευδοτυχαίες ως προς το χρονικό προφίλ και
συνήθως σε συχνότητες σαφώς μεγαλύτερες από τις φυσιολογικά σημειούμενες στα αναπνευστικά φαινόμενα.
Η αναπτυσσόμενες από την γεννήτρια (μεγάφωνο)
(Εικόνα 2) (μικρο)πιέσεις έχουν σαν αποτέλεσμα την
ανάπτυξη (μικρο)ροών, που είναι τελείως ανεξάρτητες
από τα υποκείμενα αντίστοιχα μεγέθη της αναπνοής. Η

Εικόνα 2.
Σχηματική απεικόνιση της αναγκαίας υποδομής για
την εφμαρογή ΜΕΤ. Η γεννήτρια των εφαρμοζόμενων
μικροπιέσεων είναι στην προκείμενη περίπτωση ένα
μεγάφωνο (το συνηθέστερο).
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ανεξαρτησία αυτή ενισχύεται και από το γεγονός, ότι η
εφαρμογή των κυματομορφών (μικρο)πίεσης πραγματοποιείται σε συχνότητες πολλαπλάσιες των αναπνευστικών συχνοτήτων.
‘Ετσι, η μελέτη της μηχανικής του αναπνευστικού συστήματος in vivo αφήνει τελείως ανεπηρέαστη την ίδια
την αναπνευστική λειτουργία. Και όχι μόνον: η μέθοδος
δεν απαιτεί καμμία μεταβολή της φυσιογνωμίας της αναπνοής (πιο γρήγορη, διακεκομμένη, δυναμική κ.λ.π.). Καθίσταται, λοιπόν πρόδηλο ότι ένα από τα κύρια οφέλη
της μεθοδολογίας είναι η εφαρμοσιμότητά της κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες αυτόματης ή μηχανικής αναπνοής χωρίς καμία απαίτηση συνεργασιμότητας από πλευράς εξεταζομένου.
Στην εικόνα 3 αποτυπώνονται οι κυματομορφές ροής
και πίεσης αεραγωγών στην διάρκεια πειραματικού μηχανικού αερισμού με εφαρμογή εξαναγκασμένων ταλαντώσεων (συχνότητα εφαρμοζόμενων ταλαντώσεων 18
Hz). Χαρακτηριστικές είναι οι επικαθήμενες μικροταλαντώσεις των διαγραμμάτων πίεσης (P) και ροής (V’), που
στην προκείμενη περίπτωση έχουν ημιτονοειδή μορφή.

Εικόνα 3.
Διαγράμματα ροής (V’, άνω) και πίεσης αεραγωγών
(Pao, κάτω) κατά την διάρκεια πειριματικού μηχανικού αερισμού σε κονίκλους υπό γενική αναισθησία και
χάλαση των αναπνευστικών μυών. Η φυσιογνωμία του
αερισμού χαρακτηρίζεται από σταθερή εισπνευστική
ροή, ενώ η σημειούμενη κατά την εκπνοή αρνητική πίεση οφείλεται σε εφαρμοζόμενη έλξη στο εκπνευστικό
κύκλωμα με σκοπό την ανίχνευση τυχόν περιορισμού
της εκπνευστικής ροής)

Στην εφαρμοσμένη φυσιολογία του αναπνευστικού
είναι συχνότατη και από παλιά1-3,20 η προσομοίωση του
αναπνευστικού συστήματος προς ηλεκτρικό κύκλωμα
εναλλασσόμενου ρεύματος (εισπνοή, εκπνοή), που υπό
την επίδραση ηλεκτρικής τάσης (αναλογία προς την πίεση των αναπνευστικών μυών) διαθέτει χωρητικότητα
(πυκνωτής), αντίσταση (ηλεκτρικό καλώδιο) και αυτεπαγωγή (πηνίο). Οι αντιστοιχίες μηχανικών και ηλεκτρικών
ιδιοτήτων έχουν ως εξής: ελαστικότητα προς χωρητικότητα, μηχανική αντίσταση τριβής προς την ωμική ηλεκτρική
αντίσταση και αδράνεια προς επαγωγή.
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φάση). Η τάση στα άκρα του πηνίου (VL) προηγείται κατά
90ο ως προς την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (Im),
ενώ η τάση στα άκρα του πυκνωτή (VC) έπεται κατά 90ο
ως προς την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (Im). Για
το αριθμητικό μέγεθος των αντίστοιχων τάσεων ισχύει:
Vc=Im x Xc, VR = Im x R και VL = Im x XL (εκτός φάσης).
Αν προσομοιάσουμε το αναπνευστικό σύστημα προς
κύκλωμα RC (αντίσταση-πυκνωτής), η γραφική απεικόνιση της ανυσματικής κατεύθυνσης της ολικής τάσης (Vm)
σε σχέση με την κατεύθυνση της έντασης του ρεύματος
(Im) αποδίδεται στο παρακάτω διάγραμμα. (Σε περίπτωση, που δεν παραλείπεται η τάση αυτεπαγωγής (VL), τότε
ο κατακόρυφης αρνητικής κατεύθυνσης όρος Vc θα αντικατασταθεί από τον όρο Vx, όπου θα ισχύει Vx=Vc-VL.)

Εικόνα 4.
Σχηματική απεικόνιση ηλεκτρικού κυκλώματος
(αριστερά), που διαθέτει αντίσταση (R), Αυτεπαγωγή
(πηνίο- L) και χωρητικότητα (πυκνωτή – C). Οι διαφορές δυναμικού (τάσεις) VR, VL και VC, ορίζονται στα
άκρα των αντίστοιχων δομών. Στο δεξιό μέρος της
εικόνας παρίστανται οι κυματομορφές των τάσεων
αυτών. Εχοντας ως αναφορά την VR, είναι φανερό, ότι
η VC έπεται κατά 90ο της VR ενώ η VL προηγείται κατά
90ο της VR.

Εικόνα 5.
Σε σχέση με το άνυσμα της έντασης του ηλεκτρικού
ρεύματος (Im), το άνυσμα της τάσης VR συμπίπτει ως
προς την κατεύθυνση, ενώ τα ανύσματα των τάσεων VL
και VC, προηγούνται και έπονται αντίστοιχα της κατεύθυνσης του ανύσματος Im.
Είναι φανερό από τα παραπάνω διαγράμματα, ότι
η τάση (διαφορά δυναμικού) στις άκρες της ωμικής
αντίστασης (VR) ταυτίζεται ανυσματικά ως προς την κατεύθυνσή με ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (Im) (σε

Εύκολα προκύπτει με την εφαρμογή της αρχής του
ορθογωνίου τριγώνου, ότι το μέγεθος του ανύσματος της
συνιστάμενης τάσης Vm, είναι:

Ορίζουμε ως εμπέδηση ή σύνθετη αντίσταση το μέγεθος Zm, που καθορίζεται από:

Αποτελεί, δηλαδή, η εμπέδηση την έκφραση του συνόλου των ιδιοτήτων αντίστασης. Στην προκείμενη περίπτωση η εμπέδηση εκφράζει ταυτόχρονα την ωμική (R)
και την χωρητική αντίσταση XX . H Ζm είναι ανυσματικό
μέγεθος και η κατεύθυνσή του (με αναφορά τον οριζόντιο άξονα παρέχεται από την διαφορά φάση φ, όπως
αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα.
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Ισχύει, λοιπόν:

Η προσομοίωση του αναπνευστικού συστήματος
προς κύκλωμα RC (με αντίσταση και πυκνωτή, παραλείποντας κατ’αρχήν τον ασήμαντο -υπό συνήθεις συχνότητες αναπνοής- συντελεστή αδράνειας) οδηγεί στην
αντιστίχοιση της ωμικής αντίστασης προς τις αντιστάσεις
τριβής του αναπνευστικού συστήματος (αεραγωγών,
πνευμονικού ιστού και θωρακικού τοιχώματος) και τη
χωρητική αντίσταση (Χc) προς τις ελαστικές αντιστάσεις
ή την διατασιμότητα του αναπνευστικού συστήματος,
όπως καθορίζεται από την σχέση Εrs = Xc.2πf, όπου Εrs:
ελαστικότητα του αναπνευστικού συστήματος, Χc: η χωρητική αντίσταση του αναπνευστικού συστήματος και f:
η συχνότητα της αναπνοής κατά την αξιολόγηση της αναπνευστικής μηχανικής.
Στην κλινική πράξη, οι μετρήσεις κατά την ΜΕΤ προκύπτει πάνω στα σήματα των διαμορφούμενων μικροταλαντώσεων αγωγού πίεσης (Pao) και ροής (V’). ‘Όταν η
καταγραφή των ταλαντώσεων P και V’ γίνεται στην ίδια
πύλη ειδόδου (π.χ. στόμα) τότε μετράται η εμπέδηση
εισόδου (input Impedance), ενώ, αν οι καταγραφή γίνεται σε διαφορετικά περιοχές (π.χ. στόμα και επιφάνεια
σώματος), το υπολογιζόμενο μέγεθος είναι η διαφορική
εμπέδηση (transfer impedance). Για την ακρίβεια των
μετρήσεων και, συνεπώς, για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η προηγούμενη «διασταύρωση» των χρησιμοποιούμενων αισθητήρων Pao και V’
κυρίως για την γραμμικότητα των αποκρίσεών τους με
αποδεκτές αποκλίσεις έως και 2%.
Εργαλείο της εφαρμογής είναι η ανάλυση Fourier,
που μετατρέπει τα χρονικά σήματα φυσικών ποσοτήτων
σε σήματα συχνοτήτων, όπως φαίνεται στα παρακάτω
διαγράμματα. Ειδικότερα στο αριστερό μέρος της εικόνας 6 απεικονίζονται τα χρονικά σήματα πίεσης και ροής,
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ενώ στο δεξιό μέρος αποτυπώνονται τα σήματα συχνοτήτων των αντίστοιχων ποσοτήτων.
Αμεσα, λοιπόν, υπολογιζόμενο μέγεθος με την μέθοδο ΜΕΤ είναι η εμπέδηση ή σύνθετη αντίσταση (Zrs), που
εκφράζει την σχέση πίεσης και ροής στο εφαρμοσμένο
εύρος συχνοτήτων. Ισχύει δηλαδή:
Από τον άμεσο υπολογισμό της Zrs προκύπτουν οι
συντελεστές αντίστασης (Rrs) και ελαστικότητας (Ers) ή
διατασιμότητας (Crs=1/Ers). Είναι, λοιπόν, η εμπέδηση,
το μέγεθος κλειδί της ΜΕΤ, καθώς περιλαμβάνει τα «σε
φάση» και «εκτός φάσης» στοιχεία της σχέσης P και V’.
Σε φάση είναι η αντίσταση (Rrs) του συστήματος, που
εκφράζει την καταναλισκόμενη (μετατρεπόμενη σε θερμότητα) ενέργεια κατά την κίνηση του αναπνευστικού
συστήματος, ενώ εκτός φάσης είναι η χωρητική αντίσταση (Xrs), που σε χαμηλές συχνότητες εκφράζει κυρίαρχα
τις ελαστικές ιδιότητες του σστήματος, που καθαρίζονται
από την σχέση P και V (όγκου), ενώ σε υψηλές συχνότητες τις αδρανειακές ιδιότητες (σχέση μεταξύ P και V’’
(επιτάχυνση του όγκου), οι οποίες γίνονται σημαντικότερες με την αύξηση της συχνότητας (βλ. Εικόνα 7)
Οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις (ή πιέσεις) για την
υπερνίκηση των αντιστάσεων είναι δυνάμεις (πιέσεις)
συντηρητικές, αφού η παραγόμενη κατά την ανάπτυξή
τους ενέργεια εξέρχεται από το σύστημα και «χάνεται»
με την μορφή θερμότητας. Αντίθετα οι ελαστικές (και
οι αδρανειακές) δυνάμεις (πιέσεις) είναι συντηρητικές ,
καθώς παραμένουν μέσα στο σύστημα. Αναπτύσσονται
κατά την εισπνοή με την επίδραση των εισπνευστικών
μυών και επαναποδίδονται στο σύστημα για την πραγματοποίηση της εκπνοής, που υπό αυτούς τους μηχανικούς
όρους και σε συνθήκες φυσιολογικής αναπνοής είναι
φαινόμενο «παθητικό». Δεν χρειάζεται δηλαδή παροχή
ενέργειας καθώς πραγματοποιείται με κατανάλωση της
αποταμιευθείσας στο σύστημα κατά την εισπνοή ελαστικής ενέργειας. Η εξοικονομητική αυτή συνθήκη ισχύει σε

Εικόνα 6.
Χρονική (αριστερά) και συχνοτική (δεξιά) απεικόνιση των σημάτων της Πίεσης(άνω) και της Ροής (κάτω) κατά
την διάρκεια μηχανικού αερισμού σταθερής εισπνευστικής ροής με τελο-εισπνευστική παύλα.
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Εικόνα 7.
Διαγράμματα Resistance (άνω) και Reactance
(κάτω) συναρτήσει της συχνότητας σε φυσιολογικές
συνθήκες αναπνοής (συνεχείς γραμμές) και σε περίπτωση αποφρακτικού τύπου διαταραχής (διακεκομμένη γραμμές).
συνθήκες φυσιολογικής αναπνοής. Αν οι αντιστάσεις του
αναπνευστικού συστήματος είναι αυξημένες (ΧΑΠ, βρογχικό άσθμα), τότε η αποταμιευμένη ελαστική ενέργεια
δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της εκπνευστικής κίνησης και τότε επιβάλλεται η ενεργοποίηση των εκπνευστικών μυών. Αντίθετα, σε διαταραχές περιοριστικού τύπου
(π.χ. διάμεσες ινωδοποιοί πνευμονοπάθειες) οι εισπνευστικοί μύες καταβάλλουν ισχυρό τίμημα για την υπερνίκηση των υψηλών ελαστικών αντιστάσεων κατά την εισπνοή. Εξαιτίας όμως της ανάπτυξης υψηλών ελαστικών
δυνάμεων κατά την εισπνοή, η εκπνοή πραγματοποιείται
«ανέξοδα» από ενεργειακή άποψη. Στις καταστάσεις αυτές είναι χαρακτηριστική η ταχεία γενικά αναπνοή (rapid
swallow breathing), που έχει αποκλειστικά μηχανικά αίτια. Τα παραπάνω μηχανικά δεδομένα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία των ευρημάτων κατά την
εφαρμογή της ΜΕΤ.

Εφαρμοζόμενες συχνότητες κατά την ΜΕΤ
Από τις πρώτες κλινικές εφαρμογές ΜΕΤ οι εφαρμοζόμενες συχνότητες βρίσκονταν στο εύρος των 2-4 Hz,
δηλαδή, περίπου 10πλάσιες των συνήθων αναπνευστικών συχνοτήτων, έτσι ώστε να είναι ανεπηρέαστα τα
ευρήματα από υψηλότερες αρμονικές συνιστώσες του

σήματος της αναπνοής. Ανώτερες τιμές εφαρμοζόμενων
συχνοτήτων μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 100 Hz.
Κατά την τελευταία 10ετία, στην κλινική πράξη καθιερώθηκαν οι «μεσαίες συχνοτήτες» και ειδικότερα από 5 έως
30 Hz. Το εύρος αυτό είναι κατάλληλο για να διερευνηθεί η εξάρτηση της Zrs από την συχνότητα και ειδικότερα
της Αντίστασης (Rrs), που υπό συνθήκες φυσιολογικής
αναπνοής οφείλει να είναι ανεξάρτητο της συχνότητας.
Για την εφαρμογή της ΜΕΤ χρησιμοποιούνται δύο τύποι
εξωτερικών σημάτων:
Α) Σύνθετα σήματα, είτε ψευδοτυχαία ή επικαθήμενα
σήματα πολλών συχνοτήτων. Η χρήση τους είναι προτιμητέα, όταν επιδιώκεται η διερεύνηση της εξάρτησης της
Zrs από την συχνότητα21
Β) Μονοσυχνοτικά σήματα, δηλαδή σήματα που διαμορφώνονται σε μία αποκλειστικά συχνότητα, π.χ. 10 Hz
και εφαρμόζονται για μικρό χρονικό διάστημα (αρκούν
συνήθως τα 10 sec) είτε σε διαφορετικές συχνότητες (π.χ.
5,10 & 20 Hz), που εφαρμόζονται διαδοχικά (η κάθε συχνότητα για περίπου 10 sec). Η εφαρμογή πολλών (3 ή
και περισσότερων) μονοσυχνοτήτων επιτρέπει τόσο την
εστίαση στην μηχανική του Α.Σ. σε συγκεκριμένη συχνότητα, όσο και την μελέτη τυχόν εξαρτήσεων των μηχανικών ιδιοτήτων (Zrs, Rrs) από την συχνότητα21.

Προβλήματα των μετρήσεων
Ειδικές απαιτήσεις για την ακρίβεια των μετρήσεων
Προτιμητέα στάση σώματος η καθιστή με τον κεφάλι
σε μάλλον ουδέτερη θέση ή ελαφρά υπερέκταση. Περισσότερο απαιτητικές είναι οι μετρήσεις των παιδιών.
Η παρουσία των γονέων μπορεί να είναι διευκολυντική ,
ενώ χρήσιμη μπορεί να αποδειχτεί μία μικρή εκπαίδευση παιδιών ή/και γονιών στο χώρο της μέτρησης ή το
σπίτι. Πριν από την μέτρηση είναι αναγκαία η εξοικίωση
προς την διαδικασία για την εξασφάλιση ήρεμης, κατά
το δυνατόν, σταθερής αναπνοής κοντά στο επίπεδο της
λειτουργικής υπολοιπόμενης χωρητικότητας. Απαιτείται
πάροδος τουλάχιστον 3 min, αν έχουν προηγηθεί μέγιστες ή/και βεβιασμένες αναπνευστικές κινήσεις. Είναι
επιβεβλημένο να αποφεύγονται καταπωτικές κινήσεις,
σύγκλιση της γλωττίδας, απώλειες από το ρινοπίεστρο ή
υπεραερισμός κατά την διάρκεια της δοκιμασίας. Τρείς
έως πέντε αποδεκτές μετρήσεις είναι αναγκαίες. Σημαντικό κριτήριο για την αποδοχή των αποτελεσμάτων είναι ο συντελεστής διακύμανσης (coefficient of VariationCV) των βασικών μετρήσεων. Η τιμή του δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 15% 20,21.
Ας μην λησμονείται ότι η όλη προσέγγιση της ΜΕΤ είναι γραμμική και αυτό μπορεί να επικαλύπτει σοβαρές
και κλινικά σημαντικές μη γραμμικότητες της αναπνευστικής μηχανικής, ιδιαίτερα σε συνθήκες μηχανικού αε-
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ρισμού, όπου και αναδεικνύονται οι σοβαρότερες αναπνευστικές διαταραχές. Απαιτείται τότε προσέγγιση σε
μη γραμμική βάση7-9.
Το τεχνικό πρόβλημα (artefact) των ανώτερων αεραγωγών
Κατά την τυπική εφαρμογή της ΜΕΤ για τον υπολογισμό της Zrs (in) μέρος της ταλαντωσιακής ροής εξαντλείται στους ανώτερους αεραγωγούς (au) και δεν φτάνει
στην περιφερειακές δομές του αναπνευστικού συστήματος. Η Zrs (ua) αυξάνει δυσανάλογα με την αύξηση της
ολικής Zrs. Παρότι η Zrs (ua) ελαττώνεται με την αύξηση της συχνότητας, η συνολική ελάττωση της Zrs (με την
αύξηση της συχνότητας) καθιστά την Zrs (ua) συγκριτικά
σημαντικότερη. Στην φυσιολογική αυτή διαδικασία πρέπει να αποδοθεί η καταγραφόμενη, ακόμη και σε φυσιολογικές συνθήκες αναπνοής, εξάρτηση της Rrs από την
συχνότητα. Τεχνική για την σχετική τουλάχιστον υπέρβαση του προβλήματος είναι η συγκράτηση των παρειών
κατά την διάρκεια της μέτρησης ενώ εφάμιλλης αποτελεσματικότητας είναι η εφαρμογή ΜΕΤ με την βοήθεια
καλύμματος της κεφαλής. Η τελευταία τεχνική -σύμφωνα
με ορισμένες πηγές- δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή από
παιδιά21.
Κριτήρια παθολογικότητας
Τόσο στα παιδιά, όσο και στους ενήλικες κριτήρια παθολογικής ερμηνείας των αποτελεσμάτων είναι: α) υψηλότερες τιμές Zrs και Rrs. β) χαμηλότερες τιμές Xrs και
γ) υψηλότερες τιμές συχνότητας συντονισμού (fres). Το
σύνολο αυτών των αποκλίσεων έχει αποδεχθεί εξαιρετικά ευαίσθητο στην διάγνωση πρώιμων ή/και εξαιρετικά
χαμηλού βαθμού αναπνευστικών διαταραχών, ακόμη και
χωρίς αξιολογίσιμη μεταβολή του FEV118.
Σε καταστάσεις ενδοπνευμονικής αύξησης των αντιστάσεων σημειώνονται υψηλές τιμές Rrs στις χαμηλότερες συχνότητες, που ομαλοποιούνται με την αύξηση της
f. Αυτή η αρνητική εξάρτηση της Rrs από την συχνότητα
δηλώνει περιοχιακές μηχανικές ανισοτιμίες του ανα-
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πνευστικού. Εντούτοις πρέπει να σημειωθεί ότι το ίδιο
εύρημα (αρνητική εξάρτηση της Rrs από την f) έχει καταγραφεί σε περιπτώσεις εξωπνευμονικής στένωσης των
αεραγωγών, χωρίς ενδοπνευμονική βλάβη19. Εντούτοις,
πρέπει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα της ΜΕΤ παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση με την ενεργό διάμετρο της
τραχείας και καθιστούν την μέθοδο προτιμητέα για την
αναγνώριση εξωθωρακικής στένωσης των αεραγωγών.
Δυστυχώς, σε περιοριστικού τύπου διαταραχές δεν σημειώνονται ευρήματα της ΜΕΤ διαφοροδιαγνωστικά.
Αντίθετα, τα ευρήματα, όταν υπάρχουν, είναι παρόμοια
με εκείνα της βρογχικής απόφραξης.

Κλινικές εφαρμογές
Τιμές αναφοράς
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, όπως ισχύει για
όλες τις μετρήσεις λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής, επιβάλλει την σύγκριση προς προβλεπόμενες τιμές.
Εντούτοις είναι σχετικά λίγες οι εργασίες, που μας παρέχουν εξισώσεις προβλεπόμενων τιμών για τις βασικές
παραμέτρους (Zrs, Rrs, Xrs) σε διαφορετικές συχνότητες
μετρήσεων21. Το πρόβλημα της επαναληψιμότητας φαίνεται πως είναι σημαντικό και γι’ αυτό ο προαναφερθείς
συντελεστής διακύμανσης πρέπει να αξιολογείται. Πολυκεντρική μελέτη φανέρωσε σημαντικές διαφορές για
μετρήσεις φυσιολογικών ατόμων και το εύρημα καταδεικνύει την ανάγκη καθιέρωσης αυστηρής και γενικευμένης διαδικασίας προτύπωσης των χρησιμοποιούμενων
υποδομών για την εφαρμογή ΜΕΤ.
Παθολογία του αναπνευστικού και ΜΕΤ
Όπως προαναφέρθηκε, η μέθοδος είναι εξαιρετικά
ευαίσθητη για την διάγνωση της απόφραξης αεραγωγών, κεντρικής ή περιφερικής. Γενικά, σε περίπτωση
απόφραξης κεντρικών αεραγωγών τα αποτελέσματα δείχνουν αύξηση των αντιστάσεων (Rrs), χωρίς συχνοτική
εξάρτηση και χωρίς αξιολογίσιμες μεταβολές της χωρητι-

Εικόνα 8.
Αποτύπωση των ευρημάτων της ΜΕΤ σε περίπτωση κεντρικής (αριστερά) και περιφεριακής (δεξιά) απόφραξης
των αεραγωγών.
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κής αντίστασης Xrs και της συχνότητας συντονισμού (βλ
αριστερή σχήμα εικόνας 8). Σε περίπτωση περιφεριακής
απόφραξης, εκτός από την αύξηση της Rrs μπορεί να σημειωθεί και συχνοτική εξάρτησή της, που κυρίως οφείλεται σε περιοχιακές μηχανικές ανισοτιμίες του αναπνευστικού παρεγχύματος. Ταυτόχρονα σημειώνεται σοβαρή
ελάττωση της Xrs με παράλληλη αύξηση της συχνότητας
συντονισμού21.
Η ΜΕΤ, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει ήδη αποδεχθεί ως ιδιαίτερα χρήσιμη για την διαγνωστική προσέγγιση του άσθματος, της ΧΑΠ, της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας, αλλά και της αναστρεψιμότητάς της
(αξιολόγηση βρογχοδιασταλτικού αποτελέσματος) ή
της προκλητής αύξησής της (ισταμίνη, μεταχολίνη, κρύος αέρας). Για την διάγνωση της κεντρικής απόφραξης
των αεραγωγών έχει αναδειχθεί εξίσου αναγκαία με την
λαρυγγοσκόπηση και περισσότερο ευαίσθητη από την
σπιρομετρία και την παρατηρούμενη ισοπέδωση του εισπνευστικού σκέλους της καμπύλης ροής – όγκου, που
δεν διαφοροδιαγνώσκει την κεντρική από την περιφερική απόφραξη.
Σπουδαία είναι η διαγνωστική απόδοση της ΜΕΤ για
την διάγνωση του περιορισμού της εκπνευστικής ροής
(ΠΕΡ) τόσο σε συνθήκες αυτόματης, όσο -κυρίως- σε
συνθήκες μηχανικά υποστηριζόμενης αναπνοής. Η ανάπτυξη (ΠΕΡ) στην διάρκεια μηχανικού αερισμού δεν είναι
μία απλά ποσοτική επιδείνωση της αποφρακτικής διαταραχής του πάσχοντα, αλλά συνιστά ειδική συνθήκη με
υπερβολική αύξηση του έργου της αναπνοής, δυναμική
υπερδιάταση των πνευμόνων και συμπίεση ευαίσθητων
γειτονικών προς το αναπνευστικό σύστημα δομών, όπως
του καρδιαγγεικού σχηματισμού. Η διάγνωση, λοιπόν,
του ΠΕΡ είναι επείγουσας και αποφασιστικής σημασίας
για την επιλογή κατάλληλων σταθερών του αερισμού.
Η προταθείσα παλιότερα εφαρμογή πρόσθετης αρνητικής εκπνευστικής πίεσης (negative expiratory pressure
– NEP)22 απαιτεί ειδική πρόσθετη υποδομή, αλλά και παρέμβαση στις συνθήκες του μηχανικού αερισμού. Ως εκ
τούτου είναι φανερό, ότι η μέθοδος είναι πλήρως ακατάλληλη για εφαρμογή συνεχούς ελέγχου (monitoring).
Αντίθετα, η ΜΕΤ με μικρού εύρους ταλαντώσεις της τάξης 1 hPa δεν συνιστά ουδεμία εκτροπή των όρων του
αερισμού και παρέχει συνεχή πληροφόρηση ως προς
την ύπαρξη ΠΕΡ, την βαρύτητά του, αλλά και την τυχόν
διόρθωσή του (μερική ή ολική) υπό την εφαρμογή των
κατάλληλων ρυθμίσεων στις σταθερές (μεταβολή της
αναπνευστικής συχνότητας ή/και της χρονικής σχέσης εισπνοής-εκπνοής, προσθήκη ή/και αύξηση θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης).23-30
Παρά το γεγονός, ότι η απόδοση της ΜΕΤ στην διάγνωση και παρακολούθηση διάμεσων πνευμονοπαθειών
είναι περιορισμένη, δεν λείπουν έρευνες, που υποστηρίζουν την συμβολή της μεθόδου στην διάγνωση επιμέ-

ρους νοσολογικών χαρακτηριστικών, όπως π.χ. στην διάγνωση συνυπάρχουσας νόσου των μικρών αεραγωγών31.
Φασικές διαφορές της Xrs και συχνοτική εξάρτηση της
Rrs έχουν καταγραφεί σε ασθενείς με ρευματοπάθεια,
αλλά το εύρημα δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ειδικό32.
Εφάμιλλης αξιοπιστίας έχουν αναδειχθεί τα ευρήματα τα CT πνευμόνων και της ΜΕΤ στην διάγνωση και
ποσοτική αξιολόγηση της πυριτίασης των πνευμόνων33-35.
Από την ίδια ομάδα ερευνητών έχει υποστηριχθεί η ευαισθησία της ΜΕΤ στην ποσοτική αξιολόγηση των πνευμονικών βλαβών κατά την σαρκοείδωση δείχνοντας υψηλή
ευαισθησία και ειδικότητας (75%) της Zrs στα 4 Hz36.
Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα εργασίας, που μελέτησε την συσχέτιση ιστικών και μηχανικών δεδομένων
του αναπνευστικού σε περίπτωση πειραματικής οξείας
απόρριψης αλλογενούς μοσχεύματος. Η Xrs σε χαμηλές
συχνότητες έδειξε υψηλότατη συσχέτιση προς την ιστική
βλάβη37.
Και πάλι, η φασική μελέτη της μηχανικής του αναπνευστικού σε διάμεσες πνευμονοπάθειες ανέδειξε την
εισπνευστική συχνότητα συντονισμού ως ευαίσθητο δείκτη με ικανοποιητική συσχέτιση τόσο ως προς τον σύνθετο φυσιολογικό δείκτη (προκύπτει από συνεκτίμηση των
FVC, FEV1 και διαχυτικής ικανότητας), όσο και του δείκτη
ίνωσης (προκύπτει από αξιολόγηση CT θώρακος) 38.
Είναι φανερό ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο πλήθος
εργασιών, που προδικάζουν διείσδυση της ΜΕΤ και στο
διαγνωστικό πεδίο των διάμεσων πνευμονοπαθειών με
υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα.
Ισως, η πιο ευαίσθητη και η περισσότερο επαναλήψιμη παράμετρος της ΜΕΤ είναι η συχνότητα συντονισμού
(fres) του αναπνευστικού συστήματος. Η εκτροπή της
είναι χαρακτηριστική μηχανικής εκτροπής της αναπνοής
ακόμη και πρώιμης και μη ανιχνεύσιμης με άλλη λειτουργική δοκιμασία.

Συμπεράσματα
H MET, αν και έχει συμπληρώσει εξηκονταετία από
την πρώτη της εφαρμογή, παραμένει μία πολλά υποσχόμενη διαγνωστική τεχνική, της οποίας το θεωρητικό
υπόβαθρο, αλλά και το πλαίσιο των κλινικών εφαρμογών
συνεχώς διευρύνονται, χάρις στην συμβολή αξιόλογων
ερευνητών στο γνωστικό αντικείμενο της θεωρητικής και
εφαρμοσμένης φυσιοπαθολογίας του αναπνευστικού.
Μεγάλο πλεονέκτημα της ΜΕΤ συνιστά η απλότητα της
εφαρμογής της για τον εξεταζόμενο και η μη τροποποίηση της φυσιογνωμίας της αυτόματης ή της μηχανικά υποστηριζόμενης αναπνοής. Η μέθοδος καθίσταται όλο και
πιο επιλέξιμη τεχνική λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής για νήπια, παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες, υπερήλικες και γενικά σε περιπτώσεις μειωμένης συνεργασίας

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις: Εφαρμογές και όρια στον λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής
για την πραγματοποίηση σπιρομετρίας. Τα προβλήματα
ως προς την επαναληψιμότητα και την αξιοπιστία των
ευρημάτων διερευνώνται και επιλύονται συν το χρόνω.
Η ευαισθησία της ΜΕΤ είναι εξαιρετικά υψηλή για αποφρακτικού τύπου διαταραχές (ΧΑΠ, άσθμα, ΠΕΡ). Λιγότερο ειδικά είναι τα λειτουργικά ευρήματα σε παθήσεις
του διάμεσου πνευμονικού ιστού, όπου όμως η σχετική
έρευνα συνεχίζεται και εμπλουτίζει την σχετική γνώση.
H MET δεν είναι υποκατάστατη λειτουργική δοκιμασία του αναπνευστικού συστήματος, που μπορεί, δηλαδή, να χρησιμοποιηθεί αντί της σπιρομέτρησης, πληθυσμογραφίας κ.λ.π.39 Είναι αυτούσια τεχνική με ειδικό
διαγνωστικό πεδίο, που αναφέρεται κυρίως στον περιφερικό πνεύμονα (μικρούς αεραγωγούς), δηλαδή την
χαρακτηριζόμενη ως «σιωπηρή ζώνη». ΓΙ’ αυτό και το
ενδιαφέρον των ειδικών για την ΜΕΤ βαίνει ραγδαία αυξανόμενο. Η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της
δυναμικής σύμπτωσης των τοιχωμάτων των μικρότερων
αεραγωγών (dynamic collapse)23 μπορεί να αποδειχτεί
ως μοναδικής ικανότητας διαφοροδιαγνωστική τεχνική
μεταξύ άσθματος και ΧΑΠ.
Η εξοικίωση του κλινικού ιατρού και ειδικότερα του
πνευμονολόγου είναι επιβεβλημένη, όπως για κάθε
επερχόμενη γνωσιακή πρόοδο σε κάθε ειδικότητα. Ταυτόχρονα η χρήση της πληροφορικής και ο διαγνωστικός
«αυτοματισμός» δεν υποκαθιστούν ασφαλώς τον ρόλο
του ιατρού, αλλά μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά
το έργο του.
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καθήλωση του μυελικού κώνου.

Εισαγωγή

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Χαράλαμπος Χρυσικόπουλος
ΕυρωΔιάγνωση Κέρκυρας,
8η Πάροδος Ι. Θεοτόκη, Κέρκυρα 49100
26610 83800

Η διαστηματομυελία είναι μια σπάνια διαμαρτία
περί την διάπλαση του σπονδυλικού σωλήνα, που
χαρακτηρίζεται από τμήση του νωτιαίου μυελού, με
ή χωρίς την παρουσία ινώδους η οστέινου διαφραγματίου1-7. Η διαστηματομυελία συνήθως απαντάται
στα επίπεδα Θ9 – Ι1, και είναι σπάνιο φαινόμενο στην
ΑΜΣΣ. Απαντάται ελαφρώς πιο συχνά σε γυναίκες,
πάρα σε άνδρες. Οι ασθενείς μπορεί να μην παρουσιάσουν συμπτώματα όταν γεννηθούν, αλλά με την πάροδο του χρόνου μπορεί να εκδηλώσουν δυσλειτουργία του εντερικού σωλήνα ή της ουροδόχου κύστεως,
επιδεινούμενα άλγη καθώς και κινητικοαισθητικές
διαταραχές.

Παρουσίαση
Λέξεις κλειδιά : διαστηματομυελία, οστέινο η
ινώδες ενδοκαναλικό διαφραγμάτιο, διαμαρτία
περί την διάπλαση σπονδύλων, συριγγομυελία,
υπερτρίχωση οσφύος

Μία ασθενής, ηλικίας 40 ετών προσήλθε στο ιατρείο, με ιστορικό υψηλής οσφυαλγίας από 3μήνου,
με επέκταση του άλγους προς τα εμπρός, αμφοτερόπλευρα. Η ασθενής δεν ανέφερε άλλα συμπτώματα,
το δε ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ήταν ελεύθερο. Η ασθενής έφερε εκ γενετής εστία τριχοφυίας
στην ΟΜΣΣ.
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Η κλινική εξέταση ήταν αρνητική για κινητικοαισθητικές
διαταραχές. Ο αρχικός απεικονιστικός έλεγχος έγινε με
αξονική τομογραφία ΟΜΣΣ, η οποία ανέδειξε: α) μειωμένη προσθιο-οπίσθια διάμετρο των σπονδυλικών σωμάτων 01-04 (εικόνες 1, α και β), β) ατελή δισχιδή ράχη 0103 και Ι1, γ) λεπτό, ατελές οστέινο διαφραγμάτιο εντός
του σπονδυλικού σωλήνα (βέλη, εικόνες 1, α και β). Το
εν λόγω διαφραγμάτιο είχε οβελιαίο προσανατολισμό,

αφετηρία τη βάση της υπερτροφικής 02 ακανθώδους
αποφύσεως, και πορεία προς το 01-02 μεσοσπονδύλιο
διάστημα, κατά την μέση γραμμή. Περαιτέρω έλεγχος διενεργήθηκε με μαγνητική τομογραφία, η οποία ανέδειξε
επιπρόσθετα ευρήματα: α) ινώδη προέκταση του προαναφερθέντος ενδοκαναλικού διαφραγματίου, με πλήρη
διχοτόμηση του σπονδυλικού σωλήνα καθώς και του νωτιαίου μυελού (βέλη, εικόνες 2α και 3α), β) καθήλωση

Εικόνα 1α,β
α) οβελιαία ανασύνθεση αξονικής τομογραφίας (ΑΤ) οσφυικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ). Η προσθιοοπίσθια διάμετρος των σπονδυλικών σωμάτων 01-03 είναι μειωμένη συγκριτικά με τα σπονδυλικά σώματα 04 και
05. Η υπερτροφική 02 ακανθώδης απόφυση προκαλεί ήπιο εντύπωμα επί του μηνιγγικού σάκου εκ των όπισθεν.
Παρατηρούμε τοπική διεύρυνση του σπονδυλικού σωλήνα στο 03 επίπεδο. Λεπτή οστική ακίδα εντός του σπονδυλικού σωλήνα έχει αφετηρία την πρόσθια άνω παρυφή της 02 ακανθώδους αποφύσεως και κατευθύνεται προς το
01-02 μεσοσπονδύλιο διάστημα (βέλος).
β) Εγκάρσια τομή ΑΤ στο 02 επίπεδο. Απεικονίζεται ευκρινώς το λεπτό, ατελές οστικό διαφραγμάτιο με οβελιαίο
προσανατολισμό (βέλος).

Εικόνα 2 α, β.
α, β. Δύο συνεχόμενες οβελιαίες τομές μαγνητικής τομογραφίας (ΜΤ) ΟΜΣΣ, βαρύτητας Τ2.
α) Απεικονίζεται πλήρες διαφραγμάτιο στο επίπεδο 02 καθ’ όλη την προσθιοπίσθια διάμετρο του νωτιαίου
σωλήνα (βέλη). Το ινώδες τμήμα του διαφράγματος δεν απεικονίζεται στην ΑΤ.
β) Ο μυελικός κώνος ελέγχεται καθηλωμένος στο οπίσθιο του νωτιαίου σάκου (βέλος).

Απεικονιστική Διερεύνηση Διαστηματομυελίας με Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία.
του μυελικού κώνου στην ραχιαία επιφάνεια του νωτιαίου σάκου στο κατώτερο 02 επίπεδο, από το διαφραγμάτιο (βέλος, εικόνα 2β), γ) η διχοτόμηση του νωτιαίου
μυελού εκτείνεται ύπερθεν του διαφραγματίου, μέχρι
το επίπεδο του Θ11-Θ12 μεσοδιαστήματος (εικόνα 3β),
δ) συριγγομυελική κοιλότητα στον ενιαίο νωτιαίο μυελό,
κεντρικά, από το Θ11-Θ12 μέχρι το Θ8-Θ9 επίπεδο, κεφαλο-ουραίας διαμέτρου και εύρους 7,4 εκ. x 4,7 εκ. (ει-
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κόνα 4, α και β) και ε) πρώιμη εκφυλιστική δισκοπάθεια
ΘΜΣΣ, με οπίσθια πρόπτωση των πηκτοειδών πυρήνων
Θ5-Θ6, Θ6-Θ7, Θ10-Θ11, και Θ11-Θ12. Το Θ10-Θ11 και
Θ11-Θ12 προπίπτον δισκικό υλικό εφάπτεται του νωτιαίου μυελού, χωρίς να προκαλείται στένωση του σπονδυλικού σωλήνα (εικόνα 4, α και β).

Εικόνα 3α, β
Οβελιαίες τομές βαρύτητας Τ2 και Τ1 στην θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (ΘΜΣΣ). Εμφανής, ευρεία
σύριγγα εκτείνεται από το επίπεδο της μεσότητας του Θ8 σπονδυλικού σώματος μέχρι το επίπεδο του Θ11-Θ12 μεσοσπονδυλίου διαστήματος (βέλη). Ευρεία οπίσθια κεντρική πρόπτωση του Θ10-Θ11 πηκτοειδούς πυρήνα έρχεται
σε επαφή με τον νωτιαίο μυελό, χωρίς πιεστικά φαινόμενα επ’αυτού. Μικρότερης έκτασης πρόπτωση του Θ11-Θ12
πηκτοειδούς πυρήνα, δεν εφάπτεται του νωτιαίου μυελού. Ήπια εκφυλιστική δισκοπάθεια ελέγχεται και στα επίπεδα Θ5-Θ6 έως Θ8-Θ9.

Εικόνα 4 α,β
Δύο εγκάρσιες τομές ΜΤ βαρύτητας Τ2 στα επίπεδα 02 και 01.
α) Λεπτό διάφραγμα διχοτομεί τον νωτιαίο μυελό και τον μηνιγγικό σάκο κατά τον προσθιο-οπίσθιο άξονα.
β) σαφής ανάδειξη των δύο, ίσου μεγέθους τμημάτων του νωταίου μυελού (χωρίς επισκίαση από το ενδοκαναλικό διαφραγμάτιο).
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Συζήτηση
Η διαστηματομυελία οφείλεται σε παθολογική ανάπτυξη της νωτιαίας χορδής με παθολογικό διαχωρισμό
του σπονδυλικού σωλήνα, με αποτέλεσμα την τμήση του
νωτιαίου μυελού. Η διαστηματομυελία ταξινομείται σε
δυο κατηγορίες.
Στην πρώτη περίπτωση δυο ισομεγέθη τμήματα νωτιαίου μυελού αφορίζονται από οστέινο διαφραγμάτιο,
με παρουσία δυο ξεχωριστών σπονδυλικών σωλήνων και
νωτιαίων σάκων.
Στην δεύτερη περίπτωση υπάρχει μονήρης σπονδυλικός σωλήνας και μονήρης νωτιαίος σάκος, που περιβάλλουν αμφότερα ημίσεα του τμηθέντος νωτιαίου μυελού.
Ενδεχομένως να συνυπάρχει ινώδες διαφραγμάτιο.
Η διαστηματομυελία σχετίζεται με έτερες παθήσεις
του νωτιαίου μυελού και σπονδυλικού σωλήνα, όπως
δισχιδή ράχη, σκολίωση, μυελομηνιγγοκήλη (με ή χωρίς
συνοδό λίπωμα), διαταραχές τύπου Chiari, καθήλωση
του μυελικού κώνου και παθολογική διαμόρφωση σπονδύλων. Εντοπισμένη υπερτρίχωση του δέρματος συμβαίνει συχνά σε αυτούς τους ασθενείς. Η συριγγομυελία
αποτελεί σπάνιο συνοδό εύρημα.
Η ασθενής την οποία παρουσιάσαμε είχε πολύ ήπια
συμπτώματα, τα οποία δεν προμήνυαν την έκταση των
παθολογικών απεικονιστικών ευρημάτων. Ένα επιπλέον
ενδιαφέρον σημείο είναι ότι τα ευρήματα στην αξονική
τομογραφία αποτελούσαν την «κορυφή του παγόβουνου», και ενδεχομένως με μία βιαστική ανάγνωση να
περνούσαν απαρατήρητα.

Summary
Imaging evaluation of diastematomyelia with computed
tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI)
Nikolaos Mpalis, Orthopedic Surgeon
Haris Chrysikopoulos, Diagnostic Radiologist
EuroDiagnosis Kerkyra
8th Parodos I. Theotoki, Corfu, Greece 49100
26610 -83800

A 40 year old female patient visited the Orthopedic
outpatient office complaining of atypical low back pain,
without motor/sensory or bladder disturbances. Clinical examination revealed an area of cutaneous hypertrichosis in the lower back. There was no muscle weakness
or muscle atrophy. Imaging evaluation with CT and MRI
revealed: congenital malformation of lumbar vertebrae,
diastematomyelia, syringomyelia and tethering of the conus medullaris.
Key Words: diastematomyelia, osseous or fibrous septum,
vertebral malformation, syringomyelia, cutaneous
hypertrichosis
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Περίληψη: Ένας από τους σημαντικότερους αγίους της
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ο ‘Άγιος Σπυρίδων,
Επίσκοπος Τριμυθούντος Κύπρου, προστάτης της Κέρκυρας. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας εξετάζονται
οι δύο θαυματουργικές παρεμβάσεις του αγίου, με τις
οποίες διέσωσε την Κέρκυρα από την πανώλη, τα έτη 1629
μΧ και 1673 μΧ αντίστοιχα. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι
κάτοικοι του νησιού βλέποντας την πανώλη να αφανίζει
τον ντόπιο πληθυσμό ικέτευσαν τον άγιο να τους διασώσει
από το θανατικό, που είχε προκαλέσει πολλούς θανάτους,
χωρίς να μπορεί να αντιμετωπιστεί από τα ιατρικά μέσα
της εποχής. Προσέτρεξαν στο ιερό Λείψανο του αγίου, που
φυλάσσεται μετά την ‘Άλωση της Κωνσταντινούπολης στον
ομώνυμο ναό του αγίου στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, και
ο άγιος εισάκουσε τις ικεσίες τους εξαφανίζοντας την νόσο
από το νησί. Αυτό αναφέρουν άλλωστε και ιστορικοί της
εποχής, όπως ο Ανδρέας Μάρμορας, ο οποίος περιγράφει
την περίπτωση με λεπτομέρεια την πρώτη επιδρομή πανώλης στην Κέρκυρα τον Δεκέμβριο του 1629 μΧ και την περίπτωση Σαραντάρη. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι φύλακες
του Φρουρίου της Κέρκυρας καθ όλη τη διάρκεια που ο άγιος «πάλευε» με το θανατικό έβλεπαν μια άσβεστη λυχνία
στο Καμπαναριό του αγίου. Σε ανάμνηση των γεγονότων
αυτών έχουν καθιερωθεί δύο λιτανείες του σκηνώματος
του αγίου, μία την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου (Λιτανεία του Πρωτοκύριακου) και μια την Κυριακή των Βαΐων
(Βαιφόρος Λιτανεία), οι οποίες λαμβάνουν χώρα ως τις μέρες μας, αποδίδοντας την πρέπουσα τιμή των Κερκυραίων
στον Προστάτη τους.
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Εισαγωγή
Μελετώντας κανείς το βίο και τα θαύματα των αγίων της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας διαπιστώνει
πολλές περιπτώσεις που άπτονται του ερευνητικού ενδιαφέροντος της Ιστορίας της Ιατρικής. Άγιοι, Μάρτυρες,
Ιεράρχες, επιτέλεσαν πολλές αγαθοεργίες και θαύματα,
θεράπευσαν αρρώστιες και νοσήματα που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τα ανθρώπινα ιατρικά μέσα
εκείνης της εποχής. Δεν είναι λίγοι άλλωστε οι ‘Άγιοι, οι
οποίοι θεωρούνται προστάτες συγκεκριμένων ιατρικών
ειδικοτήτων, οι οποίοι και «εξειδικεύονται» θα μπορούσαμε να πούμε στη θεραπεία συγκεκριμένων νοσημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ‘Άγιοι
Ανάργυροι Ιατροί Κοσμάς και Δαμιανός, που θεωρούνται
οι προστάτες της Ιατρικής γενικότερα και των ιατρών, η
Αγία Παρασκευή της Οφθαλμολογίας, ο ‘Άγιος Στυλιανός
της Παιδιατρικής και πολλά άλλα παραδείγματα Αγίων
της Ορθόδοξης εκκλησίας, όπου η ειδικότητα με την
οποία σχετίζονται εξαρτάται ή από τα μαρτύρια που υπέστησαν (πχ ο ‘Άγιος Αντύπας που είναι ο προστάτης της
Οδοντιατρικής) ή από τα θαύματα τα οποία επιτέλεσαν
(πχ ο Άγιος Αρτέμιος, ο προστάτης της Ουρολογίας).1
Μία αντίστοιχη περίπτωση θαυματουργικής παρεμβάσεως, που άπτεται του ερευνητικού ενδιαφέροντος
της Ιστορίας της Ιατρικής και η οποία έχει ποικίλες αναφορές από ιστορικούς εκείνης της εποχής, είναι οι δύο
θαυματουργικές παρεμβάσεις του Αγίου Σπυρίδωνος
προστάτη της Κέρκυρας κατά της πανώλης, που είχε εξαπλωθεί στο νησί τον 17ο αιώνα μ.Χ. Τον 17ο αι. μΧ, όπως
και παλαιότερα, η Κέρκυρα είχε προσβληθεί από πανώλη
εξαιτίας ότι το λιμάνι της ήταν τακτικός σταθμός των νηοπομπών του Ενετικού εμπορικού και στρατιωτικού στόλου, ο οποίος έφερε πολλές φορές κρούσματα πανώλης,
από τα λιμάνια στα οποία στάθμευε 2.

Σύντομος Βίος και θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνος
‘Όπως αναφέρεται σε σπάνιο χειρόγραφο του 18ου
αι. μχ, με βυζαντινή μικρογράμματη γραφή, που περιλαμβάνει την ακολουθία, τον βίο και τα θαύματα του αγίου,
ο ‘Άγιος Σπυρίδωνας γεννήθηκε στην Κύπρο και έζησε
στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των διαδόχων του. Υπήρξε, όπως αναφέρει ο συναξαριστής του,
«τον τρόπον απλούς, την καρδίαν ταπεινός και εγένετο εξ
αρχής Ποιμήν προβάτων», κατά το πρότυπο του Χριστού,
ο οποίος στη Χριστιανική Θεολογία χαρακτηρίζεται ως ο
«Καλός Ποιμήν». Ήταν τόσα πολλά τα θαύματα που επιτέλεσε και υπήρξε λαοφιλής, ώστε πολύ σύντομα ανήλθε
στα υψηλότερα θρησκευτικά κλιμάκια ως Αρχιεπίσκοπος
Τριμυθούντος Κύπρου. Στα θαύματα του περιλαμβάνονται θεραπείες τυφλών, αναστάσεις νεκρών, της κόρης

του Ειρήνης και του υιού της τεθλιμμένης χήρας κ.α. Το
σημαντικότερο και πλέον γνωστότερο από τα θαύματα
του, που έχει επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίον αγιογραφείται, είναι το Θαύμα στην Ά Οικουμενική Σύνοδο
που έγινε στην Νίκαια το 325 μχ στην οποία συμμετείχε
κατατροπώνοντας τον Άρειο και τις μονοφυσιτικές του
απόψεις3-4.
Είναι το γνωστό θαύμα με το κεραμίδι, για να αποδείξει το ομοούσιο και αδιαίρετο της Αγίας Τριάδος παρομοιάζοντας την με το κεραμίδι και τα συστατικά του.
Κρατώντας στο χέρι του το κεραμίδι, το μετέτρεψε στα
τρία συστατικά του, στη φωτιά, στο νερό και το χώμα,
κατατροπώνοντας τις αιρετικές απόψεις του Αρείου, διατρανώνοντας την Τριαδικότητα του θεού, «και τους επί
λόγοις μέγα φρονούντας εν τη κατά την Νίκαιαν Συνόδω
τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματος επεστόμισε» 5.
Ο συναξαριστής του αναφέρει για το θαύμα της Συνόδου της Νικαίας τα ακόλουθα: «ο άγιος …. λαβών εις την
αριστερά αυτού κεραμίδα έσφιξεν αυτή και ω του θαύματος ευθύς ανέβη το πυρ εις τον αέρα, το ύδωρ εχύθη
εις την γήν, ο δε πηλός έμεινεν εις τας χείρας αυτού και
ούτως οι μεν ορόντες εξέστησαν» με τον Άρειο στη συνέχεια να ζητά από τον άγιο συγγνώμη για τις αιρετικές
του απόψεις «οι μεν ορθόδοξοι ενίκησαν, οι δε Αρειανίζοντες ενικήθηκαν και επέστρεψαν σχεδόν άπαντες εις
την ορθόδοξον πίστην».6
Ένα άλλο λιγότερο γνωστό θαύμα, που επιτέλεσε ο
Άγιος και άπτεται του ενδιαφέροντος της Ιστορίας της Ιατρικής, είναι η θαυματουργική θεραπεία του διαδόχου
του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αυτοκράτορα Κωνσταντίου, η ασθένεια του οποίου ακόμη και σήμερα δεν έχει
επαρκώς προσδιοριστεί. «Και τον βασιλέα Κωνστάντιον
του συνέχοντος πάθους απήλλαξεν», αναφέρει ο συναξαριστής του Αγίου, χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία
για το νόσημα από το οποίο έπασχε ο Βασιλέας. Ωστόσο
κατά τη μελέτη ενός άλλου χειρογράφου με μικρογράμματη βυζαντινή γραφή, τυπωμένο και αυτό στην Βενετία
τον 18ο αι. μΧ, γίνεται αναφορά σε ένα λεπρόσαρκο
νόσημα, που θεράπευσε ο άγιος από κάποιον βασιλέα,
εννοώντας προφανώς τον Κωνστάντιο: «χαίροις νόσημα
λεπρόσαρκον βασιλέως εκβαλών» και «χαίροις ο σωτήρ
λεπρικής αμαυρώσεως».7
Αναλυτικότερα όμως θα ασχοληθούμε σε επόμενη
εργασία για την θεραπεία του Βασιλέως Κωνσταντίου
από τον Άγιο Σπυρίδωνα, ο οποίος για να ευχαριστήσει
τον Άγιο για την θεραπεία του καθιέρωσε το «αφορολόγητο» της εκκλησίας «εθέσπισεν ασυδότους τους εκκλησιαστικούς», διότι θεωρούσε ότι είναι άτοπο οι επίγειοι
βασιλείς να λαμβάνουν φορολογία από «τους υπηρέτας
του βασιλέως των ουρανών»
Το περιστατικό αυτό αναφέρεται στο πρώτο τροπάριο
που ψάλλεται στον Μικρό Εσπερινό και συγκεκριμένα:
«νόσω κατεχόμενον και θανάτω Κωνστάντιον, τον Βασιλέα τούτων απήλλαξας και νουθεσίαις αυτόν κατέπεισας,
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παρατηρείν αεί, Ιερεύσιν άπασιν ως τω θεώ πάντοτε λατρεύουσι καλώς προσφέρεσθαι».8

Οι δύο περιπτώσεις θαυματουργικής διάσωσης της Κέρκυρας από την πανώλη, από τον
‘Αγιο Σπυρίδωνα

Η σχέση του Αγίου με την Κέρκυρα και η ιστορία της μεταφοράς του λειψάνου του στο νησί

Στενά συνδεδεμένο όχι μόνο με την εκκλησιαστική
ιστορία, αλλά και με την γενικότερη ζωή και ιστορία της
Κέρκυρας είναι το ιερό λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα, με
επίκεντρο τον περικαλλή ναό του, που είναι το σήμα κατατεθέν και το επίκεντρο λατρείας του Αγίου στην παλιά
πόλη της Κέρκυρας. Σε πολλές περιπτώσεις ο ζωντανός
‘Άγιος της ορθοδοξίας, όπως τον αποκαλούν οι συναξαριστές του, εισάκουσε τις δεήσεις και τις παρακλήσεις του
Κερκυραϊκού λαού, διασώζοντας τον από παντός είδους
απειλές, είτε εχθρικές επιδρομές, είτε από επιδημίες ,
όπως τις δύο περιπτώσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε.13
Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται από τον τρόπο με τον
οποίο απεικονίζεται σε πολλές περιπτώσεις το λείψανο
του Αγίου, τόσο σε ναούς ή φορητές εικόνες που φυλάσσονται σε μουσεία, και στο πλάι διάφορες σκηνές των
θαυμάτων που επιτέλεσε ο ‘Άγιος στην Κέρκυρα.14
Εις ανάμνηση αυτών των ευεργεσιών του Αγίου προς
τον πιστό Κερκυραϊκό λαό, γίνεται λιτανεία τέσσερις φορές το χρόνο στην πόλη της Κέρκυρας, οι δύο από αυτές,
δηλ. την Α΄ Κυριακή του Νοεμβρίου και την Κυριακή των
Βαίων, επειδή διέσωσε το νησί από επιδημία πανώλης.15
Όπως αναφέρει ο Κερκυραίος ιστορικός Ανδρέας
Μάρμορας, η μαρτυρία του οποίου είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι σύγχρονος της περιόδου που περιγράφουμε, τη νύκτα των Χριστουγέννων του 1629 μΧ. έκαναν την
εμφάνιση τους τέσσερα κρούσματα πανώλης στην πόλη
της Κέρκυρας. Αμέσως οι υγειονομικές αρχές του νησιού
ξεκίνησαν έρευνες, για να ανακαλύψουν την πηγή του
κακού, τόσο μεγάλος ήταν ο φόβος για την νόσο, ώστε το
χαρακτηρίζουν ως θανατικό. Μάλιστα ο Μάρμορας την
αποκαλεί «βρωτολοιγός πανώλη και μίασμα» αναφέροντας ότι ήταν τόσο μεγάλη η καταστροφή που προκάλεσε
στο νησί λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «επήνεγκεν ανεπανόρθωτον ερήμωσιν και καταστροφήν». Οι έρευνες
έδειξαν ότι η πηγή του κακού ήταν η ακόλουθη: ένας από
τους υπηρέτες ενός ευπατρίδη Κερκυραίου, επιφανούς
κατοίκου και διαπρεπούς δικηγόρου του νησιού, του
Οδηγητριανού Σαραντάρη, που ήταν μάλιστα και ένας
από τους προβλέπτες υγείας του νησιού, αγόρασε από
ένα Τουρκικό πλοίο, που ήταν δεμένο στο λιμάνι της
πόλης, δύο περίτεχνα τουρκικά μάλλινα μαντήλια «τα
εν λόγω ρινόμακτρα ήσαν τεχνικώτατα κεντημένα», τα
οποία και έδωσε ως δώρο στην κυρία του. Η σύζυγος του
Σαραντάρη τα έδωσε στη συνέχεια στην κόρη της, για να
τα φυλάξει σε ένα μπαούλο, όταν ξαφνικά ένοιωσε αδιαθεσία και πέθανε αμέσως. Οι συγγενείς και οι φίλοι
του ευγενούς Σαραντάρη, ιδίως οι γυναίκες, που πήγαν
στην οικία του για να συμπαρασταθούν στο πένθος του,
αποτέλεσαν τους πρώτους φορείς της ασθένειας, που σε

Το ιερό λείψανο του Αγίου κατέληξε στην Κέρκυρα το
1456 μΧ, τρία χρόνια μετά την Άλωση της Πόλεως από
τους Οθωμανούς, όπου φυλασσόταν εκεί. Σύμφωνα με
την επικρατέστερη εκδοχή στα 1453 μΧ, όταν έγινε η
Άλωση της Πόλεως, μεταξύ των Ελλήνων που διέφυγαν
από την Κωνσταντινούπολη ήταν και ο Γεώργιος Καλοχαιρέτης, στην ιδιοκτησία του οποίου ήταν τα Ιερά Λείψανα
της Αγίας Θεοδώρας, Αυτοκράτειρας και συζύγου του Εικονομάχου Θεοφίλου, καθώς και το Λείψανο του Αγίου
Σπυρίδωνα.9
Μάλιστα για να τα διασώσει τα είχε τοποθετήσει σε
σακιά, τα οποία είχε γεμίσει με σανό, λέγοντας σε όλους,
όσοι τον ρωτούσαν τι είχαν αυτά, ότι ήταν τροφή για τα
ζώα. Αρχικώς εγκαταστάθηκε στην Παραμυθία απέναντι
από την Κέρκυρα και αργότερα στο νησί, όπου ήταν υπό
Ενετική και όχι Οθωμανική κυριαρχία. Εκεί παντρεύτηκε
και έκανε τρεις γιούς, όπως μας αναφέρει ο ιστορικός της
Κέρκυρας Ανδρέας Μάρμορας, τον Μάρκο, τον Λουκά και
τον Φίλιππο, στους οποίους μετά τον θάνατο του κληρονόμησε και τα άγια λείψανα. Στον πρωτότοκο το σκήνωμα της αγία Θεοδώρας της Βασιλίσσης και στους άλλους
δύο το σκήνωμα του αγίου Σπυρίδωνος. Μάλιστα τα δύο
αδέλφια, σε δίκη που έγινε όταν θέλησαν να μεταφέρουν το σκήνωμα του αγίου εκτός της Κέρκυρας, αποφασίστηκε ότι διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα της
ιδιοκτησίας επί του αγίου λειψάνου. Ωστόσο μετά από
λίγα χρόνια το λείψανο του Αγίου πέρασε στην ιδιοκτησία του Κερκυραίου Σταματέλλου Βούλγαρη, ο οποίος
παντρεύτηκε την κόρη του Φίλιππου Καλοχαιρέτη. Μάλιστα ο Βούλγαρης έκτισε και τον πρώτο ιερό ναό αφιερωμένο στον Άγιο Σπυρίδωνα, όπου και εναπόθεσε για
προσκύνημα το άγιο λείψανο. Μετά όμως από την καταστροφή του από φυσικά αίτια, κτίστηκε εντός της πόλεως
μεγάλος ναός αφιερωμένος στον ‘Αγιο, που υπάρχει έως
σήμερα.10-11
Ωστόσο, σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, ο Πρεσβύτερος Γρηγόριος Πολύευκ(τ)ος ήταν αυτός που το 1453
μΧ διέσωσε από την μανία των Τούρκων κατακτητών τα
ιερά λείψανα του αγίου Σπυρίδωνος και της Βασίλισσας
Θεοδώρας, εγκαταστάθηκε αρχικώς στην Παραμυθία
της Ηπείρου και αργότερα τα μετέφερε στην Κέρκυρα το
1456 μΧ, όπου και τα απέθεσε στο ναό του Αγίου Αθανασίου. Προς το τέλος της ζωής του, μην έχοντας άλλον
έμπιστο φίλο να τα μεταβιβάσει, τα κληροδότησε στον
Κωνσταντινοπολίτη Γεώργιο Καλοχαιρέτη, ο οποίος στη
συνέχεια τα μεταβίβασε στους κληρονόμους του, όπως
προαναφέραμε στην άλλη εκδοχή.12
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σύντομο χρονικό μετέδωσαν την νόσο σε ολόκληρο το
νησί. Τότε ο λαός της πόλεως με δεήσεις και ικεσίες, που
έλαβαν χώρα στο ναό του Αγίου, ζήτησε τη βοήθεια του ,
για να διασωθούν από την θανατηφόρο ασθένεια, τα θύματα της οποίας είχαν φτάσει τα εξήντα. Ο θαυματουργός Σπυρίδων εισάκουσε τις προσευχές των κατοίκων, τα
κρούσματα άρχισαν να υποχωρούν και εξαφανίστηκαν
εντελώς την Κυριακή των Βαίων του 1630 μΧ. Μάλιστα,
όπως αναφέρουν πολλές μαρτυρίες καθ’ όλη την περίοδο που ο ‘Αγιος μαχόταν το θανατικό, που είχε εξαπλωθεί
στην πόλη της Κέρκυρας, έβλεπαν ένα φως απροσδιορίστου προελεύσεως, που έκαιγε όλη τη νύκτα στο καμπαναριό του ναού του και ήταν ορατό από τους φρουρούς
του κάστρου «εν τω ναώ αυτού έφλεγε διαρκώς κανδύλη εν σχήματι φανού, την οποίαν παρετήρουν καθ’ όλην
την νύκτα οι σκοποί των φρουρίων». Για το λόγο αυτό
αποφασίστηκε με θέσπισμα της 21 Ιουνίου 1630 μΧ. της
εγχωρίου αρχής, δηλ. των Συνδίκων, να τελείται κάθε
χρόνο την Κυριακή των Βαϊων λιτανεία του σκηνώματος
του Αγίου, η λεγόμενη Βαϊοφόρος Λιτανεία, ενώ συγκεντρώθηκαν με έρανο χίλια πεντακόσια δουκάτα για των
εξωραϊσμό του ναού του Αγίου.16-18
Η δεύτερη περίπτωση που ο ‘Άγιος έσωσε την Κέρκυρα από επιδημία πανώλης είναι στα 1673 μΧ. και γι’
αυτό πραγματοποιείται λιτανεία του λειψάνου του αγίου
την Ά Κυριακή του Νοεμβρίου, που αποτελεί την τέταρτη
και τελευταία λιτανεία του Αγίου που είναι γνωστή ως λιτανεία του Πρωτοκύριακου. Η λιτανεία αυτή καθιερώθηκε, όπως και η προηγούμενη, με απόφαση της Ενετικής
Διοικήσεως την 29η Οκτωβρίου του έτους 1673 μΧ. Όπως
αναφέρουν τα Συναξάρια του Αγίου, στα 1673 μΧ βαρύ
θανατικό έπεσε και πάλι στην Κέρκυρα, «λοιμώδους πάλιν μιάσματος αγρούς και πόλιν και κώμας λελυμασμένον, ώστε…. επικρέμασθαι θάνατον σχεδόν τε πάσαν
απολωλέναι την νήσον» με κίνδυνο να αφανίσει όλον τον
πληθυσμό του νησιού. Αλλά για ακόμη μία φορά ο Άγιος
Σπυρίδων έσωσε το νησί του «ο θαυματουργός Σπυρίδων εθεράπευσε την ασθένειαν και εποίησε πάντας τους
εξ αυτήν προσβληθέντας διά μιάς να αναλαβώσι και να
ιατρευθώσι» αναφέρουν οι μαρτυρίες της εποχής, με την
ασθένεια να εξαφανίζεται ξαφνικά στα τέλη Οκτωβρίου,
χάρη στην μεσιτεία του αγίου.19-20
Μάλιστα η λαϊκή φαντασία τροφοδοτούμενη από
ένθερμη πίστη αναφέρει ότι οι κάτοικοι της Κέρκυρας
έβλεπαν τον ‘Αγιο να κρατά το Σταυρό και να διώχνει το
θανατικό μακριά από την πόλη του.21
Η εικόνα αυτή αναπαρίσταται σε ένα από τα δεκαεπτά τμήματα της περίφημης «ουρανίας» του Παναγιώτη
Δοξαρά, όπως αποκαλείται ο θόλος του ναού του Αγίου
Σπυρίδωνα στην πόλη της Κέρκυρας. Ο Παναγιώτης Δοξαράς, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Επτανησιακής αρχιτεκτονικής, γεννήθηκε
στο Κουτήφαρι της Μάνης το 1662 μΧ., φιλοτέχνησε την
«ουρανία» (έτσι ονομάζεται η οροφή) του αγίου Σπυρί-

Εικόνα 1.
Εικόνα από την «ουρανία» του Αγίου Σπυρίδωνα,
έργο του Παναγιώτη Δοξαρά: ο άγιος κυνηγάει με το
Σταυρό την πανώλη, που εικονίζεται ως δαίμονας που
ίπταται πάνω από την πόλη της Κέρκυρας, σκορπίζοντας το θανατικό σε όλην την πόλη.
δωνα στην Κέρκυρα στα 1727 μΧ. Αυτή περιλαμβάνει δεκαεπτά τμήματα, με δεκατρείς παραστάσεις από τον βίο
και τα θαύματα του αγίου, και στις τέσσερις γωνίες της
εικονίζονται οι Ευαγγελιστές.22-23
Μελετώντας κανείς τον Βίο και τα θαύματα του Αγίου
Σπυρίδωνα, θα διαπιστώσει τη διαχρονική προσφορά και
μεσιτεία του Αγίου στους κατοίκους του νησιού, γεγονός
που εξηγεί και την διαχρονική σχέση λατρείας και πίστης
των κατοίκων του προς τον προστάτη τους. Αυτή την ειδική σχέση τη διαπιστώνει κανείς μελετώντας τα κείμενα
και τις μαρτυρίες των ιστορικών της Κερκύρας αλλά κυρίως μπορεί εύκολα να το διαπιστώσει ακόμη και σήμερα,
με μια επίσκεψη στο νησί, όπου θα γίνει μάρτυρας των
εκδηλώσεων αγάπης και λατρείας προς το σκήνωμα του
αγίου, το οποίο φυλάσσεται στον ομώνυμο ναό στο κέντρο της παλιάς πόλης.
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Θαυματουργική θεραπεία κατά της πανώλης στη Νήσο Κέρκυρα από τον Άγιο Σπυρίδωνα: συμβολή στην Ιστορία της Ιατρικής.
One of the most important saints of the Eastern Orthodox Church is Saint Spyridon Bishop Tremithus Cyprus,
patron of Corfu.As part of this study examined the two
miraculous interventions of the saint, with which rescued
Corfu from the plague in the years 1629 AD and 1673
AD respectively.In both cases, the inhabitants of the island watching the plague destroying the local population
begged the saint to save them from the mortal epidemic,
which had caused many deaths, and could not be treated
by medical means of the time. Rushed to the sacred relic
of the Saint, kept after the Fall of Constantinople, in the
homonym temple of saint in the old town of Corfu, and
the Saint granted their supplications of eliminating the
disease from the island. This event is also reported by contemporary historians, such as Andreas Marmoras, who
gives a detailed account of the event of the first raid of
the plague on Corfu in December 1629 AD, as well as the
event of Sarantaris. Testimonials report that the guards of
Corfu Fortress throughout the time that the Saint «struggled» with the pestilence, saw an inextinguishable light
in the Belfry of Saint.In commemoration of these events,
two litany processions of Saint Spyridon’s relic have been
established; one at the first Sunday of November (Litany
of Protokyriakou) and the other one at the Palm Sunday
(Vaiforos Procession). Both survive in our time, attributing
the appropriate honor to the patron Saint of Corfu.
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Περίληψη: Η Ιόνιος Ακαδημία σύμφωνα με νεότερα στοιχεία φαίνεται να αποτελεί την κοιτίδα της Οδοντιατρικής
Εκπαίδευσης στη νεότερη Ελληνική ιστορία. Ταυτόχρονα
θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια ιδιάζουσα περίπτωση στον
ευρωπαϊκό χώρο σε ό,τι αφορά τη χορήγηση πανεπιστημιακών τίτλων στην οδοντιατρική εκπαίδευση. Από την Επίσημη Εφημερίδα του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων
εντοπίζεται στο πρόγραμμα σπουδών η διδασκαλία του
μαθήματος Τέχνη Οδοντιάτρου από το 1843 για τις ειδικότητες της Χειρουργικής και Κατώτερης Χειρουργικής (ή
Χαμαιχειρουργικής). Ταυτόχρονα το 1849 ανάμεσα στους
πρώτους απόφοιτους της Ιατρικής Σχολής της Ιονίου Ακαδημίας αναφέρεται πτυχιούχος ο οποίος φέρει τον τίτλο
του Προλύτη της Χαμαιχειρουργικής και Οδοντιατρικής και
πιθανότατα αποτελεί τον πρώτο ευρωπαίο πτυχιούχο πανεπιστημίου, το δίπλωμα του οποίου αναφέρεται και στην
Οδοντιατρική. Η δε ισότιμη αναφορά στην Οδοντιατρική
και την Χαμαιχειρουργική φανερώνει ότι η διδασκαλία της
Οδοντιατρικής ήταν αναβαθμισμένη και ίδιου επιπέδου με
την Κατώτερη Χειρουργική.

Σκοπός: Η μελέτη και παρουσίαση των πρώτων μαθημάτων
Οδοντιατρικής σε Ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα κατά την
επαναλειτουργία της Ιατροχειρουργικής Σχολής (1844 –
1865), αλλά και των πρώτων διπλωματούχων με αναφορές
στην Οδοντιατρική επιστήμη.

Υλικό - Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της ιστορικής έρευνας για τη μελέτη, την ανάλυση και την ερμηνεία
της πρωτογενούς και δευτερογενούς βιβλιογραφίας.

Λέξεις κλειδιά:
Ιστορία Ελληνικής Οδοντιατρικής, Ιστορία
Ιατρικής, Ιόνιος Ακαδημία, Ιστορία Ευρωπαϊκής
Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης.

Οι απαρχές της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στην Ιόνιο Ακαδημία.
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Εισαγωγή

Κατώτερης Χειρουργικής και Μαιευτικής. Ειδικότερα στο
άρθρο 23 ορίζεται ότι: Εἰς τὴν Αἴθουσα τῆς Ἰατρικῆς θέ-

Η Ιόνιος Ακαδημία σύμφωνα με νεότερα στοιχεία
φαίνεται να αποτελεί την κοιτίδα της Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στη νεότερη Ελληνική ιστορία. Ταυτόχρονα
θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια ιδιάζουσα περίπτωση
στον ευρωπαϊκό χώρο σε ό,τι αφορά τη χορήγηση πανεπιστημιακών τίτλων στην οδοντιατρική εκπαίδευση.
Μοιραία ανατρέπονται οι μέχρι σήμερα καθιερωμένες
αντιλήψεις που εντόπιζαν τις απαρχές της οδοντιατρικής
εκπαίδευσης στις μη αναγνωρισμένες από το Ιατροσυνέδριο1 ιδιωτικές οδοντιατρικές σχολές Καρακατσάνη και
Δέρβη στα τέλη του 19ου αιώνα2,3.

λουν παραδίδεσθαι πέντε εἰδῶν σπουδαί, τουτ᾿εστί, Ἰατρι-

Η Ιόνιος Ακαδημία
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, γνωστότερο ως Ιόνιος Ακαδημία, ιδρύθηκε χάρη στις προσπάθειες του μεγάλου άγγλου φιλέλληνα Frederic North, κόμη του Guildford (1766
- 1827). Ξεκίνησε δε τη λειτουργία του το 1824 ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του Ηνωμένου Κράτους των
Ιονίων Νήσων και αποτέλεσε το πρώτο πανεπιστημιακό
ίδρυμα του Νέου Ελληνισμού.
Σύμφωνα με απόφαση της 1ης Συνόδου της 2ης
Βουλής της Ιονίου Πολιτείας, η οποία λήφθηκε στις 29
Μαΐου 1823, θεσμοθετήθηκε η ίδρυση και λειτουργία
του Πανεπιστημίου με έδρα την Κέρκυρα4. Ένα χρόνο
αργότερα αποφασίζεται5 ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα
αποτελείται από τέσσερεις σχολές: τη Θεολογική, τη Νομική, την Ιατρική και τη Φιλοσοφική. Στην πρώτη περίοδο
λειτουργίας της Ιονίου Ακαδημίας, η οποία τερματίστηκε
περίπου με το θάνατο Guildford (1827) και αναστέλλεται
η λειτουργία της Ιατρικής Σχολής (1828), ελάχιστα είναι
γνωστά για την οργάνωσή της και ιδιαίτερα για το πρόγραμμα σπουδών από το οποίο και θα μπορούσαν να
αντληθούν κρίσιμα στοιχεία για την ύπαρξη οδοντιατρικών μαθημάτων.

Η επαναλειτουργία της Ιατρικής Σχολής
Η πλέον ενδιαφέρουσα περίοδος σε ό,τι αφορά την
παρουσία οδοντιατρικών μαθημάτων συμπίπτει με την
επαναλειτουργία της Ιατρικής Σχολής το 1843. Συγκεκριμένα, με την απόφαση υπ’ αριθμ. 20 της 8ης Μαΐου 18436
συστήνεται Ιατροχειρουργική Σχολή, η οποία αναλαμβάνει τη διδασκαλία μαθημάτων, τα οποία ανάγονται στις
κατευθύνσεις Ιατρικής, Χειρουργικής, Φαρμακευτικής,

κή, Χειρουργική, Φαρμακευτική, Κατωτέρα Χειρουργική καὶ
Μαιευτική. Ενώ, στο επόμενο άρθρο αποφασίζεται η ανά-

θεση της διδασκαλίας των μαθημάτων των πέντε «ειδικοτήτων» σε τέσσερεις καθηγητές. Ο πρώτος καθηγητής
αναλαμβάνει τα μαθήματα της Ανατομίας, Φυσιολογίας
και Μαιευτικής. Ο δεύτερος τη διδασκαλία της Θεωρητικής Χειρουργείας, δηλαδή των σχετικών εισηγήσεων
με τη χειρουργική, αλλά και τις χειρουργικές εργασίες.
Επίσης, ο ίδιος καθηγητής όφειλε να διδάσκει Κλινική Ιατρική και Κλινική Χειρουργική. Ο τρίτος καθηγητής ήταν
υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Χημείας,
Φαρμακοποιίας και Ιατρικής Ύλης, ενώ ο τέταρτος ήταν
επιφορτισμένος με τα μαθήματα της Θεωρητικής και
Πρακτικής Ιατρικής «ἦτοι γενικῆς καὶ εἰδικῆς Παθολογίας,
Θεραπευτικῆς και Δικαστιατρικῆς». Η δε φοίτηση είναι πενταετής για την Ιατρική και Χειρουργική, τριετής για τη
Φαρμακευτική, διετής για τη Μαιευτική και τέλος η φοίτηση στην Κατώτερη Χειρουργική είναι μονοετής.

Η διδασκαλία οδοντιατρικών μαθημάτων
Από το πρόγραμμα μαθημάτων για την ειδικότητα της
Χειρουργικής διαπιστώνεται η ύπαρξη μαθήματος με την
επωνυμία «Τέχνην Ὀδοντιατροῦ». Δεδομένου ότι η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ιονίου Πολιτείας ήταν τόσο
στην ελληνική, όσο και στην αγγλική και ιταλική γλώσσα,
το μάθημα αποδίδεται ως «Art of Dentist» και «Arte del
Dentista» αντίστοιχα (Εικόνα 1). Όμοια, στον Κανονισμό
του 1843 για την Κατώτερη Χειρουργική εμφανίζεται η
διδασκαλία της Τέχνης του Οδοντιάτρου και του «ποδοκόμου». Ωστόσο αποδίδεται στα αγγλικά ως «the art of
operators on the teeth», ενώ στα ιταλικά παραμένει η
απόδοση «Arte del Dentista». Ο Πεντόγαλος7 και ο Κουρκουμέλης8, οι οποίοι μελέτησαν την Ιόνιο Ακαδημία, πρεσβεύουν ότι είναι μάθημα που αφορά αποκλειστικά την
Οδοντιατρική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο. Επομένως, πρόκειται για την πρώτη επίσημη αναφορά σε
οδοντιατρικό μάθημα, το οποίο διδάσκεται στον Ελλαδικό χώρο και έχει ιδιαίτερη αξία, αν αναλογιστούμε ότι
τα πρώτα εξειδικευμένα μαθήματα οδοντιατρικής στην
Αγγλία πραγματοποιούνται μόλις το 18729.
Συγκεκριμένα στη λεγόμενη «σπουδή» (ειδικότητα)
της Χειρουργικής το μάθημα Τέχνην Ὀδοντιατροῦ διδασκόταν συστηματικά στο πρώτο, αλλά και στο δεύτερο
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έτος σπουδών. Αποτελεί δε ένα από τα ελάχιστα μαθήματα η διδασκαλία των οποίων διαρκούσε για περισσότερο από ένα έτη, γεγονός που υποδηλώνει την ιδιαίτερη
αξία του μαθήματος Τέχνη Ὀδοντιατροῦ για την εκπαίδευση των χειρουργών, αλλά και τις αυξημένες ανάγκες
για οδοντιατρική περίθαλψη των Επτανήσων. Εξάλλου η
άσκηση της οδοντιατρικής από τους χειρουργούς ήταν
κάτι συνηθισμένο ειδικά στην Αγγλία10.
Αναντίρρητα ακόμα πιο σημαντική ήταν η διδασκαλία
στη μονοετή σπουδή της Κατώτερης Χειρουργικής, όπου
προβλέπονται τα μαθήματα Κατωτέρα Χειρουργία, Τέχνη
Ὀδοντιατροῦ και Ποδοκόμου (Εικόνα 2). Η ειδικότητα της
Κατώτερης Χειρουργικής, αν και αφορά μικρής έκτασης
χειρουργικές επεμβάσεις, είναι στενά συνδεδεμένη με
τηνΤέχνη Ὀδοντιατροῦ. Με τα σημερινά μέτρα και σταθμά θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αποτελούν δύο αυτόνομα γνωστικά αντικείμενα δεδομένου ότι το μάθημα
Κατωτέρα Χειρουργία, όπως και η Τέχνη Οδοντιάτρου,
εμφανίζεται ως αυτοτελές στο πρώτο και δεύτερο έτος
σπουδών της Χειρουργικής. Τα δύο μαθήματα δεν ταυτίζονται και δεν επικαλύπτονται με κανένα άλλο μάθημα.
Κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό έτος (1845 – 1846),
μετά την επαναλειτουργία της Ιατρικής Σχολής, με νέο
κανονισμό, όπου διευθετούνται θέματα μαθημάτων,
εξετάσεων και τίτλων όλων των ειδικοτήτων υγείας, το
μάθημα Τέχνη Ὀδοντιατροῦ μετονομάζεται σε «Τέχνη τοῦ
Ὀδοντοκόμου». Ωστόσο, στο επίσημο φύλλο της Εφημερίδας της Ιονίου Πολιτείας, στην ιταλική διατύπωση του
κανονισμού, παραμένει η απόδοση ως Arte del Dentista11
(Εικόνα 3).

Παράλληλα στην ειδικότητα της Χειρουργικής περιορίζεται η διδασκαλία του οδοντιατρικού μαθήματος μόνο
στο πρώτο έτος σπουδών. Αντίθετα παραμένει στην ειδικότητα της Κατώτερης Χειρουργικής, αν και μετονομάζεται απόΤέχνη Ὀδοντιατροῦ σε «Τέχνη Οδοντοκόμου». Στην
ίδια ειδικότητα αντικαθίσταται το μάθημα του «ποδοκόμου» με το μάθημα της Ανατομίας δίδοντας ιδιαίτερη
έμφαση στην Οστεολογία (Εικόνα 4).
Σαφέστατα και η αντικατάσταση του δεύτερου συνθετικού από «–ίατρος»12,13 σε «–κόμος»14,15 αφαιρεί την
άμεση συσχέτιση της οδοντιατρικής πράξης με την αποκατάσταση της υγείας και τη θεραπεία των παθήσεων
των δοντιών και άρα την αποκλείει από τη θεώρησή της
ως επιμέρους ειδικότητα της ιατρικής. Η χρήση του δεύτερου συνθετικού «-κόμος» προσδίδει μια μη ιατρική
διάσταση, αφού ο οδοντοκόμος είναι κάποιος ο οποίος
φροντίζει και περιποιείται τα δόντια χωρίς να τα θεραπεύει. Πολύ αδρά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι νοηματικά η διαφορά οδοντιάτρου - οδοντοκόμο παραπέμπει
στη απόδοση των όρων ιατρού - νοσοκόμου.
Η διδασκαλία του μαθήματος Τέχνη Ὀδοντοκόμου
παραμένει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1856 – 1857 οπότε
καταργείται με τον Νόμο 20 της 15ης Ιουλίου 185716. Στο
ίδιο νομοθέτημα όσοι σπουδάζουν Ιατρική ή Χειρουργική παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα, ενώ η ειδικότητα
της Κατώτερης Χειρουργικής μετονομάζεται σε Υποχειρουργία μονοετούς φοίτησης, όπου και διδάσκεται ένα
μόνο μάθημα με το γενικό τίτλο Υποχειρουργία. Είναι
πολύ πιθανό σε αυτό το μάθημα να περιλαμβάνονταν
και ιδιαίτερες παραδόσεις σχετικά με οδοντιατρικά ζητή-

Εικόνα 1.
Απόσπασμα της υπ. αριθ. Κ’/8-11-1843 Απόφασης της Κυβερνήσεως της Ιονίου Πολιτείας (Φ.Ε.Ε.Η.Κ.Ι.Ν.
674/13-11-1843) όπου καταγράφεται το πρόγραμμα σπουδών της Χειρουργικής Σπουδής (ειδικότητας). Στα μαθήματα του 1ου και 2ου έτους περιλαμβάνεται το μάθημα «Τέχνην Οδοντιατροῦ»

Οι απαρχές της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στην Ιόνιο Ακαδημία.
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Εικόνα 2.
Το πρόγραμμα σπουδών του 1843 για τις ειδικεύσεις των Φαρμακοποιών, Κατώτερων Χειρουργών και Μαιών.
Οι Κατώτεροι χειρουργοί εκπαιδεύονταν και στην «Τέχνη τοῦ Ὀδοντιατροῦ» Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων (Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie) Αρ. 674/ 1843: 17.

Εικόνα 3.
Το πρόγραμμα σπουδών του 1845 για την ειδίκευση της Χειρουργικής. Πλέον το μάθημα «Τέχνη Ὀδοντιατροῦ»
μετονομάζεται σε «Τέχνη Ὀδοντοκόμου» και η διδασκαλία του πραγματοποιείται στο 1ο έτος. Απόσπασμα Εφημερίς
Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων (Gazzetta Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie) Αρ. 43/
1845:14

Εικόνα 4.
Τα μαθήματα της Κατώτερης Χειρουργικής μεταξύ των οποίων είναι και η «Τέχνη τοῦ Ὀδοντοκόμου»
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ματα, ωστόσο δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για περαιτέρω τεκμηρίωση.
Δυστυχώς, δεν έχουν διασωθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα Τέχνη Ὀδοντιατροῦ και
Τέχνη τοῦ Ὀδοντοκόμου, όπως μετονομάσθηκε. Ούτε διαθέτουμε πληροφορίες για το ποιός ήταν ο εντεταλμένος
καθηγητής για τη διδασκαλία τους. Ωστόσο, θα πρέπει να
θεωρήσουμε, με σχετική ασφάλεια, ότι επιφορτισμένος
με την παράδοση του οδοντιατρικού μαθήματος ήταν ο
καθηγητής ο οποίος δίδασκε τα χειρουργικά μαθήματα
και ιδιαίτερα το μάθημα της Κατωτέρας Χειρουργίας.
Πρόκειται για τον Κερκυραίο Άγγελο Κοϊεβίνα (ή Κογεβίνα) (1800 – 1871), ο οποίος σπούδασε Ιατρική και Χειρουργική στην Πίζα17. Το 1843 εκλέχτηκε καθηγητής της
Ιατρικής Σχολής, η εκλογή του οποίου δηλοποιήθηκε
στην 22α Δεκεμβρίου 1843 από τη Γραμματεία της Γενικής Επιτροπής για τη Δημόσια Παιδεία18.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό του 1844: Ὁ Καθηγητής
Δωρ. Άγγελος Κοϊεβίνας κατά τας ρηθείσας ώρας θέλει παραδίδει τετράκις της εβδομάδος χειρουργικάς εισηγήσεις,

περιλαμβανομένης της κατωτέρας χειρουργίας και των χειρεργασιών, και πασημέραν Κλινικήν Ιατροχειρουργικήν.

Να σημειωθεί ότι η συντομογραφία Δωρ. αναφέρεται
στον ακαδημαϊκό τίτλο του διδάκτορα (Διδάκτωρ), δηλαδή τον κάτοχο διδακτορικού διπλώματος.
Ο Κοϊεβίνας δίδασκε τα μαθήματά του όπως της Κατώτερης Χειρουργικής (άρα και του μαθήματος Οδοντιατρικής) κατά τις πρωινές ώρες 8 με 10 από τον Νοέμβριο
μέχρι και το Μάρτιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ενώ από
τον Απρίλιο μέχρι και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους
στα μέσα Ιουλίου η παράδοση πραγματοποιούνταν πρωινές ώρες μεταξύ 7 και 919 (Εικόνα 5)
Το επόμενο έτος ο Κανονισμός της Ιατροχειρουργικής
Σχολής τροποποιείται και επέρχονται οι ήδη γνωστές μεταβολές επί των μαθημάτων της Κατωτέρας Χειρουργίας
μεταξύ των οποίων το μάθημα Τέχνη Ὀδοντιατροῦ μετονομάζεται σε Τέχνη Ὀδοντοκόμου. Όμοια και με το νέο
Κανονισμό το μάθημα της Κατωτέρας Χειρουργίας, άρα
και της Τέχνης Ὀδοντοκόμου ανατίθεται εκ νέου στον Κοϊεβίνα20.

Εικόνα 5.
Ωράριο διδασκαλίας των Καθηγητών της Ιατρικής, Χειρουργικής, Φαρμακευτικής, Μαιευτικής και Κατώτερης
Χειρουργικής της Ιουνίου Ακαδημίας

Οι απαρχές της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στην Ιόνιο Ακαδημία.
Οι παραδόσεις ήταν προφορικές, χωρίς συγκεκριμένο
σύγγραμμα με αποτέλεσμα να μην είμαστε σε θέση να
γνωρίζουμε το ακριβές περιεχόμενο της διδασκαλίας του
μαθήματος Τέχνη Οδοντιάτρου ή Οδοντοκόμου. Ως προς
το περιεχόμενο της διδασκαλίας μόνο εικασίες μπορούν
να διατυπωθούν. Όμως, αν λάβουμε υπόψη τις απαιτήσεις των εξετάσεων, τις οποίες διοργάνωνε το Ιατροσυνέδριο21 από το 1858, για την απόκτηση άδειας άσκησης
του οδοντιάτρου εντός του Βασιλείου της Ελλάδος, τότε
η διδασκαλία ίσως να περιλάμβανε παρόμοια θεματολογία όπως: Ἀνατομία τοῦ κοίλου τοῦ στόματος καὶ τῶν γνάθων, Φυσιολογία τῶν ὀδόντων, Παθολογία καὶ θεραπευτικὴ
τῶν ὀδόντων, Θέματα περὶ ἐγχειρήσεως τῶν ὀδόντων (συμπεριλαμβανομένης της εξακτικής), Τεχνικὴ ὀδοντιστικής
κ.α.

Οι απόφοιτοι Κατώτερης Χειρουργικής και
Οδοντιατρικής
Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από τη διδασκαλία των οδοντιατρικών μαθημάτων παρουσιάζουν οι
απόφοιτοι της ειδικότητας της Κατώτερης Χειρουργικής,
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καθώς ο επίσημος τίτλος τους φανερώνει έναν απρόσμενα αναβαθμισμένο ρόλο του οδοντιατρικού σκέλους.
Την 9η Αυγούστου 1849, μαζί με τους πρώτους απόφοιτους της Ιατρικής Σχολής λαμβάνει το δίπλωμα του
«Προλύτη τῆς Χαμαιχειρουργίας καὶ τῆς Ὀδοντοϊατρικῆς»

ο Διονύσιος Λιπαράκης. Στην τελετή επίδοσης, όπου
παρίσταται σύσσωμη η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία
του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, απονέμονται τα πτυχία και η σειρά είναι δηλωτική της θέσης που
καταλαμβάνει η κάθε Σχολή. Όπως ήταν αναμενόμενο,
πρώτος αναφέρεται ο διδάκτορας της Θεολογικής, ακολουθούν οι διδάκτορες της Νομικής και εν συνεχεία της
Ιατρικής, ενώ έπονται οι προλύτες της Φαρμακευτικής
και η απόφοιτος της Μαιευτικής. Τελευταίος στην τάξη
καταγράφεται ο Λιπαράκης ως απόφοιτος της Κατωτέρας
Χειρουργικής και Οδοντοϊατρικής (Εικόνα 6).
Είναι φανερό ότι, αν και σε όλους τους κανονισμούς
λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου γίνεται αναφορά
για την κατεύθυνση σπουδών της Κατώτερης Χειρουργικής, στην πράξη τα διπλώματα τα οποία χορηγούνται
αποτυπώνουν ισότιμα και την Οδοντιατρική. Φαίνεται
λοιπόν, ότι εκ των πραγμάτων η διδασκαλία της Οδοντιατρικής ήταν αναβαθμισμένη και ίδιου επιπέδου με την

Εικόνα 6.
Η δηλοποίηση της αποφοίτησης πτυχιούχων της Ιονίου Ακαδημίας. Τελευταίος αναφέρεται ο Διονύσιος Λιπαράκης Προλύτης της Χαμαιχειρουργίας και Οδοντιατρικής.
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Κατώτερη Χειρουργική. Αυτό το γεγονός προσδίδει ιδιαίτερη αξία στην Ιόνιο Ακαδημία, αφού την καθιστά ως τον
ανώτερο εκπαιδευτικό θεσμό στον οποίο εντοπίζεται η
απαρχή της οδοντιατρικής εκπαίδευσης στον ευρύτερο
Ελλαδικό χώρο.
Η περίπτωση Λιπαράκη δεν είναι και η μοναδική. Από
τις διαθέσιμες αρχειακές πηγές προκύπτει ότι η σπουδή
της Οδοντιατρικής στα πλαίσια της ειδικότητας της Κατωτέρας Χειρουργικής ήταν αναβαθμισμένη.
Στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών φυλάσσεται ένα μοναδικό τεκμήριο των απαρχών
της οδοντιατρικής εκπαίδευσης στην Ιόνιο Ακαδημία.
Πρόκειται για το δίπλωμα Χαμαιχειρουργικῆς καὶ Ὁδοντοτεχνηκῆς Ἐπιστήμης (Κατώτερης Χειρουργικής και
Οδοντιατρικής) του Άγγελου Γαβαλά (Εικόνες 7 & 8). Η
μεταγραφή του διπλώματος έχει ως εξής:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ

τήσαι Χαμαιχειρουργικῆς καὶ Ὁδοντοτεχνηκῆς Ἐπιστήμης
ἐκπεδευόμενος διατελέσαι ἀνακηρύττουσι τανῦν δὲ τὰς ἐν
αὐταῖς σπουδὰς διανύσαντα, ἔλεγχον ἐν ταῖς ἐθισμέναις
δοκιμασίαις σαφέστατον παρασχεῖν, καὶ δόκιμον περὶ τῆς
Χαμαιχειρουργηκῆς καὶ Ὁδοντοτεχνηκοῖς ἐπιστήμης παρὰ
τῶν Καθιγητῶν μαρτυρηθῆναι, Ἄξιόν τε ἐγκριθῆναι ἐπεὶ τῇ
αὐτῇ Ἐπιστήμη τῷ Χαμαιχειρουργικῷ καὶ Ὁδοντοτεχνηκῷ
κομησθῆναι βαθμῷ.
Διὰ δὴ ταῦτα τῆν παροῦσαν καθομολόγησιν ἡ Σχολῆ
αὐτῷ διδοῦσα ἐπιτρέπει, τῆς ἐν τῷ Α΄. ἄρθρω τῆς ξε΄ πράξεως τῆς Γ΄. ἐκτάκτου συνεδριάσεως τῆς ὀγδόης Γερουσίας
νενομισμένος ὑφάψεσθαι ὅπως τῷ Χαμαιχειρουργικῷ καὶ
Ὁδοντοτεχνηκῷ βαθμῷ καὶ παρὰ τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Συμβουλίου τιμηθῇ.
Ἀθανάσιος Πολίτης
Ἰω. Β. Β. Δελβινιώτης
Α. Κογεβίνας
? Κ. ??? Σ.Α. Νικοκάβουρα
Ε.Χ. Γραμματία

Κερκύρα αωνε΄ Ιουλίου φθίνοντος
Τῆς Ἰατροχειρουργοφαρμακευτικῆς Σχολῆς ὑποφαινόμενοι Καθηγηταὶ Ἀγγέλου Ἰωάννου Γαβαλὰν ἐκ Λευκάδος ὁρμόμενον Ἐτήσιον ὅλην τὴν Ἰόνιον Ἀκαδιμίαν φοι-

Δύο είναι τα κύρια στοιχεία τα οποία εντυπωσιάζουν
με την πρώτη ανάγνωση: α) η ισότιμη αναφορά στα ακαδημαϊκά γνωστικά αντικείμενα της Κατώτερης Χειρουρ-

Εικόνα 7.
H recto όψη του διπλώματος Χαμαιχειρουργικής
και Οδοντοτεχνικής Επιστήμης του Α. Γαβαλά με
ημερομηνία έκδοσης Ιούλιος 1855. Φυλάσσεται στο
Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εικόνα 8.
H verso όψη του διπλώματος Χαμαιχειρουργικής
και Οδοντοτεχνικής Επιστήμης του Α. Γαβαλά με
ημερομηνία έκδοσης Ιούλιος 1855. Φυλάσσεται στο
Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι απαρχές της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στην Ιόνιο Ακαδημία.
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γικής και της Οδοντιατρικής και β) η μη αναμενόμενη
ανορθογραφία του διπλώματος.
Η ανορθογραφία σχετίζεται με το πρόβλημα της
γλώσσας στα πλαίσια λειτουργίας της Ιονίου Ακαδημίας,
αλλά και της κερκυραϊκής κοινωνίας ευρύτερα. Αρχικά
και μέχρι το θάνατο του Guildford η γλώσσα, η οποία επικρατεί στις παραδόσεις, είναι η ελληνική και μάλιστα η
κοινή λογία, η Κοραϊκή, ενώ η αρχαϊκή και η δημοτική δεν
αποκτούν ποτέ ερείσματα22. Ωστόσο, σταδιακά η διδασκαλία, ειδικά στην Ιατρική Σχολή23, γίνεται στα ιταλικά,
τη γλώσσα της κερκυραϊκής αριστοκρατίας. Αν στα ανωτέρω προσθέσουμε και το γεγονός ότι δεν είχε διαμορφωθεί ακαδημαϊκή νεοελληνική γλώσσα με συγκεκριμένους και σταθερούς κανόνες, δε θα πρέπει να προξενεί
εντύπωση η έλλειψη κανόνων ορθογραφίας ακόμα και
σε ένα ακαδημαϊκό έγγραφο.
Το πλέον σημαντικό στοιχείο είναι η σχέση της Κατώτερης Χειρουργικής και της Οδοντοτεχνικής (Οδοντιατρικής). Και τα δύο γνωστικά αντικείμενα αποτυπώνονται
ως ισότιμα και χαρακτηρίζονται, καθ’ υπερβολή, Επιστήμη. Με το παρόν δίπλωμα ο Γαβαλάς κρίνεται από τους
καθηγητές του άξιος να έχει το βαθμό του Χαμαιχειρουργού και Οδοντοτεχνικού «επιστήμονα».
Εκτός από τον ήδη γνωστό Κογεβίνα, την πιστοποίηση

υπογράφουν οι Α. Πολίτης και Ι. Δελβινιώτης καθηγητές
υπό τους οποίους φοίτησε ο Γαβαλάς. Ο Πολίτης (1790 –
1864) αρχικά σπούδασε Ιατρική και Χημεία στην Παβία
και εν συνεχεία παρακολούθησε στο Παρίσι περαιτέρω
μαθήματα Φυσικής και Χημείας24. Όπως και ο Κογεβίνας
διορίσθηκε τον Δεκέμβριο του 1843 καθηγητής στην Ιατρική Σχολή για τα μαθήματα της Χημείας, Φαρμακοποιΐας και Ιατρικής Ύλης25.
Επιπρόσθετα από το ακαδημαϊκό έτος 1851 – 1852,
δηλαδή τέσσερα χρόνια πριν από την απόκτηση του πρώτου διπλώματος του Γαβαλά, στην Ιατρική Σχολή ο Ιωάννης Βαπτιστής Δελβινιώτης υπήρξε καθηγητής της Φυσικής, αλλά και της Πειραματικής και Αναλυτικής Χημείας ,
μαθήματα τα οποία παρακολούθησε ο Γαβαλάς. Ενώ, την
ίδια περίοδο το μάθημα της Ανατομίας διδάσκεται από
τον Χαράλαμπο Τυπάλδο Πρετεντέρη26. Η απουσία του
Πρετεντέρη από τους καθηγητές οι οποίοι υπογράφουν
το δίπλωμα Γαβαλά θα πρέπει να αποδοθεί σε κάποιο
προσωπικό κόλλημα, καθώς είναι βέβαιο ότι ο Γαβαλάς
πριν από την αποφοίτησή του παρακολούθησε μαθήματα Ανατομίας και μάλιστα με έμφαση την Οστεολογία.
Τον Ιούλιο του 1856 ο Γαβαλάς λαμβάνει και το πτυχίο
της Φαρμακευτικής (Εικόνες 9 – 10). Στις 20 Αυγούστου
του 1856 εμφανίζεται μαζί με τον Κ Λειβαδά να λαμβά-

Εικόνα 9.
H recto όψη του διπλώματος της Φαρμακευτικής
του Α. Γαβαλά με ημερομηνία έκδοσης Ιούλιος 1856.
Φυλάσσεται στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών.

Εικόνα 10.
H verso όψη του διπλώματος της Φαρμακευτικής
του Α. Γαβαλά με ημερομηνία έκδοσης Ιούλιος 1856.
Φυλάσσεται στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
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νουν «τὸ τῆς Χαμαιχειρουργίας καὶ Φαρμακευτικῆς Ἀπολυτήριον» όπως δημοσιεύεται στην Εφημερίς Επίσημος του
Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων Αρ. 253/ 1856:2
και ο τύπος της εγγραφής είναι ο εξής:
ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ
Κέρκυρα τῇ 20 Αὐγούστου 1856.
Κατὰ τ`ην 19ην τοῦ ὁδεύοντος Αὐγούστου ἐτελέσθη ἡ
συνήθης μετὰ τὴν παῦσιν τῶν μαθημάτων τελετῆν, καθ’ ἣν
ἡ Α.Υ. ὁ Πρόεδρος τῆς Γερουσίας μετὰ τὴν κατ’ ἔθος δέησιν
διένιμεν εἰς τοῦς Φοιτητὰς τοῦ τε Πανεπιστημίου καὶ Γυμνασίου, τὰ Διπλώματα, Ἀπολυτήρια καὶ Βραβεία.
[...]
Κύριος Ἄγγελος Γαβαλᾶς Λευκάδιος
» Κωνσταντῖνος Λειβαδᾶς Κεφαλλήν.
Ἔλαβον τὸ τῆς Χαμαιχειρουργίας καὶ Φαρμακευτικῆς
Ἀπολυτήριον.

Πιθανότατα και ο Λειβαδάς έλαβε πρώτα το ίδιο δίπλωμα με τον Γαβαλά δηλαδή το περὶ τῆς Χαμαιχειρουργηκῆς καὶ Ὁδοντοτεχνηκοῖς ἐπιστήμης, ένα χρόνο πριν τη
λήψη του απολυτηρίου της Φαρμακευτικής (Εικόνα 11).
Οι περιπτώσεις των Λειβαδά και Γαβαλά δεν είναι και οι
μοναδικές καθώς ο Εμ. Εμμανουήλ καταγράφει και την

περίπτωση του Ν. Βαρβιάνη από τη Ζάκυνθο, ο οποίος
τον Ιούλιο του 1861 λαμβάνει το δίπλωμα, το οποίο του
παρείχε το δικαίωμα να μετέρχεται την υποχειρουργία.
Στις 5 Νοεμβρίου του 1862 ο Βαρβιάνης λαμβάνει και το
δίπλωμα τις Φαρμακευτικής27.
Όπως ορθά επισημαίνει ο Εμμανουήλ η Ιόνιος Ακαδημία διατηρεί το ενετικό έθιμο της χορήγησης διπλώματος
στην Κατώτερη Χειρουργική (και την Οδοντιατρική) ένα
χρόνο πριν από τη λήψη του πτυχίου της Φαρμακευτικής28. Έτσι αποκτούσαν το δικαίωμα της εκτέλεσης
αφαιμάξεων, απλών χειρουργικών μικροεπεμβάσεων,
αλλά και οδοντιατρικών πράξεων.
Ωστόσο, όπως φανερώνει η περίπτωση Λιπαράκη το
1849, αλλά και μεταγενέστερες εγγραφές του 1864, δηλαδή των αποφοίτων της Υποχειρουργικής Κάσκαρη και
Κυτρόπουλου η συνέχιση των σπουδών για την απόκτηση πτυχίου Φαρμακευτικής δεν ήταν μονόδρομος. Οι δύο
τελευταίοι, όντας απόφοιτοι της κατεύθυνσης σπουδών
Υποχειρουργίας της Ιατρικής Σχολής υποβάλουν αίτηση
στις 7-7-1864 για εγγραφή στον κατάλογο των χαμαιχειρουργών, ώστε να ασκήσουν το επάγγελμα Κατώτερου
Χειρουργού – Οδοντιάτρου. Οι αιτήσεις και των δύο γίνονται αποδεκτές και διατάσσεται η άμεση εγγραφή τους29.
Οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι η σύνδεση της

Εικόνα 11.
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ιονίου Πολιτείας την απόκτηση του διπλώματος της Φαρμακευτικής από τους Γαβαλά και Λειβαδά. Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων (Gazzetta
Uffiziale degli Stati Uniti delle Isole Ionie) Αρ. 253/ 1856:2.

Οι απαρχές της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στην Ιόνιο Ακαδημία.
Κατώτερης Χειρουργίας με την Οδοντιατρική πρέπει να
στόχευε στον περιορισμό της δραστηριότητας των εμπειρικών και κυρίως των τσαρλατάνων, οι οποίοι «ασχολούνταν» με την οδοντιατρική και σίγουρα αποτελούσαν
μάστιγα, όπως στον υπόλοιπο ελλαδικό και ευρωπαϊκό
χώρο. Όμοια στο σκέλος της Κατώτερης Χειρουργικής
παρείχε στοιχειώδεις γνώσεις επιδεσμολογίας, προφανώς και φαρμακευτικής, για να προσφέρουν τις πρώτες
βοήθειες, όπου απουσίαζαν οι ιατροί. Η δε παρακολούθηση του μαθήματος της Ανατομίας με έμφαση την
Οστεολογία σχετίζονταν με την εκπαίδευση των φοιτητών στην αντιμετώπιση καταγμάτων.
Επίσης, έχοντας ως δεδομένο το πτυχίο Γαβαλά, με
το οποίο επιβεβαιώνεται η ακαδημαϊκή ισοτιμία της Κατώτερης Χειρουργικής με την Οδοντοτεχνική (Οδοντιατρική), φαίνεται να υπάρχει στενότερη σύζευξη μεταξύ
της Χαμαιχειρουργικής και της Οδοντιατρικής παρά με τη
Φαρμακευτική. Αυτή η σχέση πιστοποιείται ήδη από το
1849 με την περίπτωση Λιπαράκη που ονομάζεται προλύτης της Χαμαιχειρουργίας – Οδοντοϊατρικής και όχι
της Φαρμακευτικής. Η Φαρμακευτική είναι σαφέστατα
ανώτερος τίτλος, η φοίτηση της είναι διετής, αναφέρεται
ως Φαρμακευτικαί Σπουδαί, αντίθετα η μονοετής Κατώτερη Χειρουργική αναφέρεται ως Μαθήματα τῆς Κατωτέρας Χειρουργίας. Ωστόσο, δεν πρέπει να διαφεύγει της
προσοχής μας ότι από το 1849 υπήρχε συγκεκριμένος
τύπος διπλώματος, ο οποίος πιθανότατα αντιστοιχούσε
σε καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών και αφορούσε και
τα γνωστικά αντικείμενα της Κατώτερης Χειρουργικής
και της Οδοντιατρικής. Επίσης, το γεγονός ότι η Κατώτερη Χειρουργική είναι απήχηση βενετσιάνικου θεσμού και
πριν από την ίδρυση της Ιονίου Ακαδημίας το Ιατρικό Κολέγιο της Κέρκυρας χορηγούσε κατόπιν εξετάσεων άδεια
ασκήσεως χαμαιχειρουργού, ένα έτος πριν τη λήψη της
άδειας ασκήσεως της Φαρμακευτικής, είναι πολύ πιθανό
στοιχεία οδοντιατρικής να διδάσκονταν ήδη από το 1808
στην πρόδρομο της Ιονίου Ακαδημίας («Ακαδημία των
Γάλλων»).
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Ωστόσο, οφείλουμε να σταθούμε στην ιδιαιτερότητα
των διπλωμάτων, τα οποία χορηγούσε η Ιόνιος Ακαδημία
για την ειδικότητα της Κατώτερης Χειρουργικής, καθώς
είναι ο πρώτος πανεπιστημιακός ευρωπαϊκός φορέας,
ο οποίος αναφέρεται στην Οδοντιατρική απονέμοντας
ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών.
Επίσης, εν έτη 1845 η προσφορά οδοντιατρικών μαθημάτων εκ μέρους ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος
και ειδικά ευρωπαϊκού είναι εξαιρετικά σπάνια. Για παράδειγμα στη Γαλλία η École Dentaire de Paris και École
Dentaire de France ιδρύθηκαν το 1880 και 1884 αντίστοιχα30και λειτούργησαν ως ανεξάρτητες ιδιωτικές σχολές
μέχρι το 1965 μη αναγνωριζόμενες από τα γαλλικά πανεπιστήμια. Στη Γερμανία η πρώτη ιδιωτική οδοντιατρική σχολή ιδρύθηκε από τον Ed. Albrecht στο Βερολίνο το
1855, ενώ στην Ιταλία η κατάσταση ήταν συγκεχυμένη
μέχρι και τη δεκαετία του 1980 όπου οι οδοντίατροι ήταν
κάτοχοι ιατρικού πτυχίου και δεν υπήρχαν οδοντιατρικές
σχολές31.
Μόλις το 1906 το πανεπιστήμιο του Birmingham απένειμε το πρώτο ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό δίπλωμα
Bachelor of Dental Surgery32. Συνεπώς, η διδασκαλία και
μόνο πανεπιστημιακών μαθημάτων αναφερόμενων στην
Οδοντιατρική το 1843 αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα στην οδοντιατρική εκπαίδευση όχι μόνο για
την Ελληνική αλλά και για την Ευρωπαϊκή Οδοντιατρική.
Μάλιστα ο Λιπαράκης, ο οποίος το 1849 αποκτά από το
Ιόνιο Πανεπιστήμιο τον τίτλο του προλύτη της Χαμαιχειρουργικής και Οδοντιατρικής θα πρέπει να αποτελεί τον
πρώτο ευρωπαίου πτυχιούχο πανεπιστημίου, το δίπλωμα του οποίου αναφέρεται στην Οδοντιατρική.
Είναι πλέον φανερό ότι η Ιόνιος Ακαδημία δεν αποτελεί απλά το πρώτο ίδρυμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον ελλαδικό χώρο, αλλά και τον πρώτο ελληνικό
ανώτατο εκπαιδευτικό θεσμό που πρόσφερε μαθήματα
οδοντιατρικής εκπαίδευσης.

Συμπεράσματα
Η Ελληνική ιδιαιτερότητα στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Οδοντιατρική Εκπαίδευση
Η ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα είχε σαν αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας της Ιονίου Ακαδημίας
(1865). Δυστυχώς από τη μέχρι τώρα μελέτη του διαθέσιμου αρχειακού υλικού δεν έχουν εντοπισθεί κρίσιμα
στοιχεία τα οποία θα διαφώτιζαν ακόμα περισσότερο
την ύλη και το περιεχόμενο του μαθήματος Τέχνη Ὀδοντιατροῦ. Η διδασκαλία οδοντιατρικών μαθημάτων και
η ισοτιμία στους απονεμόμενους τίτλους σπουδών φανερώνει ότι οι Κατώτεροι Χειρουργοί καλούνταν να διαδραματίσουν και ένα ρόλο οδοντιάτρου.

Σαφέστατα η Ιόνιος Ακαδημία είναι το πρώτο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο στο οποίο απονέμονται διπλώματα,
τα οποία αναγνωρίζουν την Οδοντιατρική ως ιδιαίτερο
γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο διδάχθηκαν και εξετάσθηκαν οι φοιτητές. Αναντίρρητα υπήρξε η κοιτίδα της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης και αξίζει περαιτέρω διερεύνηση ανέκδοτων αρχειακών πηγών, τα οποία
θα αποσαφηνίσουν την ύλη και τη διδασκαλία των πρώτων οδοντιατρικών μαθημάτων στον Ελλαδικό χώρο.
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Abstract:
The Ionian Academy, according to updated evidence,
seems to be the place of origin for the Dental Education
in Modern Greek History. At the same time, it must be
considered as a special case in Europe in respect to the
accreditation of University decrees in dental education. In
1843, the curriculum included the lesson of “Dental Art”
for the specialties of Surgery and Lower Surgery as we are
informed by the publication in the Official Newspaper of
the United State of the Ionian Islands.
In 1849, among the first graduates of the Medical
School of the Ionian Academy is a person who possessed
the degree of “Lower Surgery and Dentistry”. He is probably the first European who ever got a degree in dentistry
from a European University. Dentistry as equivalent to
lower surgery. Thus, we assume that education in dentistry was upgraded, at the same level of that of Lower
Surgery.
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Ιατροκοινωνικά Θέματα

Νομική αναγνώριση της ταυτότητας του
φύλου στην Ευρώπη
Μαρία Κανάκη 1
Δημήτριος Κανάκης 2
1

2

Δικηγόρος, Απόφοιτος Νομικής Σχολής
Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
«Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση»
Παθολογοανατόμος & Νευροπαθολογοανατόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Λέξεις-κλειδιά:
Ταυτότητα φύλου, Διεμφυλικός, «Αρχές της
Yogyakarta», Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

Περίληψη: Η ταυτότητα του φύλου αποτελεί αναπόσπαστο
στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης και συνδέεται με όλες
τις εκφάνσεις της ζωής αυτού. Αναφέρεται στον ατομικό και
εσωτερικό τρόπο με τον οποίο το ίδιο το άτομο αντιλαμβάνεται εν γένει το φύλο του, το οποίο είναι δυνατό να συμπίπτει ή όχι με αυτό που του έχει αποδοθεί από την κοινωνία
κατά την γέννηση του.
Διάφορες διεθνείς συμβάσεις προστατεύουν και κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα από διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής, παρά το γεγονός ότι εντός αυτών δε γίνεται ειδική αναφορά στο σεξουαλικό προσανατολισμό και
την ταυτότητα του φύλου.
Ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέσω υποθέσεων με τις οποίες έχει κατά καιρούς
ασχοληθεί, έχει αναπτύξει εκτενή νομολογία σχετικά με τα
δικαιώματα των τρανσέξουαλ ατόμων. Οι εν λόγω αποφάσεις του ως άνω Δικαστηρίου εξέτασαν θέματα που αφορούσαν i. τη νομική αναγνώριση αλλαγής φύλου και ονόματος, ii. του δικαιώματος στο γάμο, iii. της κάλυψης του
κόστους για εγχείρηση επαναπροσδιορισμού φύλου και
τέλος iv. τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα σύμφωνα με το υιοθετηθέν φύλο.
Στα Ευρωπαϊκά Κράτη ισχύει διαφορετικό νομικό καθεστώς
αναφορικά με την αλλαγή του φύλου. Πιο συγκεκριμένα,
ενώ σε άλλες χώρες τίθεται ως προϋπόθεση για την αλλαγή του φύλου στο πιστοποιητικό γέννησης, η υποβολή του
ατόμου σε μία εκ των τριών διαδικασιών, και δη, ορμονοθεραπεία, χειρουργική επέμβαση ή μη αναστρέψιμη στείρωση, σε άλλες χώρες απαιτείται η ιατρική παρακολούθηση
του ατόμου και η προσκόμιση πιστοποιητικού από ψυχίατρο ή ψυχολόγο που να τεκμηριώνει τη δυσφορία του προσώπου για το αποδιδόμενο κατά τη γέννηση σε αυτό φύλο.
Οι διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος κατοχυρώνουν
στα άρθρα 2§1 και 5§1 τόσο την προστασία της ανθρώπινης
αξίας όσο και της ίδιας της προσωπικότητας του ατόμου και
εμμέσως προστατεύεται μέσω των συγκεκριμένων άρθρων
και το ίδιο το φύλο.
Ο νόμος 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου ορίζει ότι για την αλλαγή εγγράφων και τη
διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου απαιτείται αφενός
πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα του ατόμου, αφετέρου
αγαμία. Ωστόσο, δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
οποιαδήποτε προηγούμενη ιατρική (χειρουργική ή μη)
επέμβαση, αλλά ούτε και ψυχιατρική διάγνωση.
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Εισαγωγή και έννοιες
Η ταυτότητα του φύλου (gender identity) αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης και
συνδέεται με όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Αναφέρεται
στον ατομικό και εσωτερικό τρόπο με τον οποίο το ίδιο το
άτομο αντιλαμβάνεται εν γένει το φύλο του, και το οποίο
μπορεί να συμπίπτει ή όχι με αυτό που του έχει αποδοθεί από την κοινωνία κατά τη γέννηση του. Επιπλέον, περιλαμβάνει τόσο την προσωπική εμπειρία του ατόμου με
το σώμα του, όσο και με τις ιδιαιτερότητες του φύλου
του, που συνδέονται άμεσα με την ένδυση, τον τρόπο
ομιλίας, αλλά και την όλη συμπεριφορά του. Η ταυτότητα του φύλου ως ο τρόπος που ο κάθε άνθρωπος βιώνει
το φύλο του υφίσταται διαφοροποιήσεις, λόγω του εκάστοτε σεξουαλικού προσανατολισμού του. Ο τελευταίος
δε, σχετίζεται με τη σεξουαλική ή/και συναισθηματική
έλξη για ένα άλλο πρόσωπο, η οποία εκφράζεται μέσω
της αποκλειστικής ετεροφυλίας, ομοφυλοφιλίας ή των
διαφόρων μορφών αμφισεξουαλικότητας. Σε περίπτωση
όμως που το άτομο δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του εντός
του φύλου, που τον ενέταξε η κοινωνία από την αρχή της
ύπαρξης του, δημιουργείται μία πάλη μέσα του και επιζητά τρόπους με τους οποίους θα αποτινάξει τα δεσμά
του και θα ανακτήσει τη χαμένη του υπόσταση, όπως το
ίδιο την αντιλαμβάνεται. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η μέχρι πρότινος επικρατούσα αντίληψη
του «φυσικού φύλου», η οποία εκφράζονταν μέσω της
κυρίαρχης θεώρησης για τη σχέση μεταξύ βιολογικού και
κοινωνικού φύλου, αμφισβητείται ανοιχτά μέσω της κρυφής επιθυμίας του συγκεκριμένου ατόμου. Το τελευταίο
δεν αποδέχεται την παγιωμένη αντίληψη της εσωτερικής
συνέχειας ανάμεσα στο βιολογικό και το κοινωνικό φύλο,
δηλαδή την εμφάνιση και την επιθυμία. Προκειμένου
να απεγκλωβιστεί από το υπάρχον σώμα του, έτσι ώστε
να αποκτήσει τη δυνατότητα έκφρασης των ιδιαίτερων
επιθυμιών και ορέξεων του, προβαίνει στις μέρες μας σε
τροποποίηση της εμφάνισης ή της λειτουργίας των φυλετικών του χαρακτηριστικών μέσω ιατρικών (επεμβατικών
ή μη) μεθόδων. Δεδομένης της σύγχυσης, που υφίσταται λόγω των διαφόρων όρων που έχουν προκύψει τα
τελευταία χρόνια, είναι σκόπιμο σε αυτό το σημείο να
προχωρήσουμε σε μία σύντομη αποσαφήνιση αυτών.
Συγκεκριμένα, σήμερα περισσότερο από οποιαδήποτε
άλλη φορά, γίνεται ευρεία χρήση των ακόλουθων ονομασιών (εννοιών):
Διαφυλικός (Transgender): Πρόκειται για άτομο στο
οποίο η ταυτότητα και έκφραση του φύλου διαφέρει από
αυτή που του έχει αποδοθεί κατά τη γέννηση. Επομένως,
ο εν λόγω όρος σχετίζεται με την ταυτότητα του φύλου
και όχι με το σεξουαλικό προσανατολισμό του ατόμου.
Διεμφυλικός (Transsexual): Αφορά σε άτομο που καταφεύγει σε επέμβαση αλλαγής φύλου λόγω σεξουαλι-
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κής ταυτότητας, και με αυτό τον τρόπο αποκαθίσταται η
δυσαρμονία που είχε προκληθεί κατά τη γέννηση «μίας
γυναίκας εντός ανδρικού σώματος ή ενός άνδρα εντός
γυναικείου σώματος».
Μεσοφυλικός (Intersex): Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν ο εκλιπών πλέον όρος Ερμαφρόδιτος (που κατά την
ελληνική μυθολογία ήταν παιδί του Ερμή και της Αφροδίτης). Πρόσωπο που φέρει εκ γενετής χαρακτηριστικά
και των δύο φύλων και που σε κάποια στιγμή της ζωή του
επιλέγει να διατηρήσει μία εκ των δύο «ταυτοτήτων»
του.
Παρενδυτικός (Cross-dressing): Άνδρας που χρησιμοποιεί γυναικεία ένδυση, χωρίς όμως απαραίτητα να είναι ομοφυλόφιλος ή διεμφυλικός. Η εν λόγω ενδυματική
προτίμηση θεωρείται και μορφή φετιχισμού. Στη δεκατία
του ’80 χρησιμοποιούνταν αντί αυτού ο όρος “travestie”.
Τα διεμφυλικά κυρίως άτομα λόγω της έμπρακτης
απόφασης τους για αλλαγή του φύλου τους, υφίστανται
πολλές φορές διακρίσεις και ρατσιστικού τύπου συμπεριφορές, που έχουν ως αποτέλεσμα να παραβιάζονται τα
θεμελιώδη δικαιώματα της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας τους, ενώ επιπλέον στερούνται της
ευχέρειας επιλογών και της ισότιμης μεταχείρισης στην
εργασία.
Προκειμένου λοιπόν να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα των ατόμων αυτών και να αποδίδεται δικαιοσύνη,
όταν αυτά καταστρατηγούνται, έχουν θεσπισθεί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο συγκεκριμένες νομοθεσίες.

Αναγνώριση των δικαιωμάτων διεμφυλικών
ατόμων σε διεθνές επίπεδο
Διάφορες διεθνείς συμβάσεις προστατεύουν και κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα από διακρίσεις
οποιασδήποτε μορφής, παρά το γεγονός ότι εντός αυτών
δε γίνεται ειδική αναφορά στο σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα του φύλου. Σχετικά πρόσφατα
(2006) όμως συντάχθηκαν οι «Αρχές της Yogyakarta»,
οι οποίες πλήρως εναρμονισμένες με το διεθνές δίκαιο,
υποδεικνύουν πλέον ρητά τις υποχρεώσεις των κρατών
για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των
ατόμων. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι το
κείμενο της Yogyakarta δεν εισάγει νέους κανόνες δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά επισημαίνει την
ανάγκη σεβασμού των ήδη υφισταμένων, επί τη βάση
των αρχών της ισότητας και της μη διάκρισης. Παράλληλα όμως επιζητά από όλα τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν (θεσμοθετήσουν) νόμους, που να αντιστρατεύονται οποιαδήποτε μορφή διάκρισης λόγω σεξουαλικού
προσανατολισμού ή ταυτότητας του φύλου τους, καθώς
αναγνωρίζει τις τελευταίες έννοιες ως αναπόσπαστο
κομμάτι της προσωπικότητας του ατόμου και κατά αυτή
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την έννοια ως άρρηκτα συνυφασμένες με τον αυτοκαθορισμό, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του1. Άλλωστε,
εξίσου σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και η
ενέργεια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
Ο.Η.Ε. να ασχοληθεί για πρώτη φορά με το εν λόγω ζήτημα, και εν τέλει να εκδώσει σχετικό ψήφισμα τον Ιούνιο
του 20112. Αποτέλεσμα τούτου ήταν και η σύνταξη από
ειδική Επιτροπή (υπό την καθοδήγηση του Ύπατου Αρμοστή) έκθεσης, εντός της οποίας διευκρινίζονταν οι δυσκολίες στις διάφορες πτυχές της ζωής των δυεμφυλικών
ατόμων, από την απουσία της δυνατότητας προς αυτά
να προσδιορίζουν τα ίδια το όνομα και το φύλο τους σε
δηλωτικά της ταυτότητας τους έγγραφα. Εν τέλει, η Επιτροπή συστήνει προς τα κράτη-μέλη να παρέχουν εφεξής
την ανωτέρω αναφερθείσα δυνατότητα στα διεμφυλικά
άτομα, επιτρέποντας τα έτσι τον αυτοπροσδιορισμό τους
μέσω της τροποποίησης των επίσημων εγγράφων τους3.

Ενέργειες των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Οργάνων για τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων
Πέραν όμως από τις προαναφερθείσες παραινέσεις
και υποδείξεις καθώς και της έμμεσης δεσμευτικότητας ,
που αυτές έχουν σε διεθνές επίπεδο, και η Ευρώπη προχώρησε μέσω των Κοινοτικών της Οργάνων σε ανάλογες
ενέργειες. Καταρχήν, ο Επίτροπος των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφερόμενος στην αξία των Αρχών της Yogyakarta, επεσήμανε την
ανάγκη ενσωμάτωσης αυτών στις εθνικές νομοθεσίες
των κρατών-μελών. Στο πλαίσιο αυτό εξέδωσε γραπτή
τοποθέτηση (Issue Paper) με την οποία, απευθυνόμενος
προς τα τελευταία, ζητούσε αφενός μεν να επιτρέψουν
την αλλαγή του ονόματος και του φύλου των διεμφυλικών ατόμων στα επίσημα τους έγγραφα, αφετέρου δε να
αίρουν κάθε διάταξη που θέτει την όποια ιατρική θεραπεία ως προαπαιτούμενη για τη νομική αναγνώριση της
ταυτότητας του φύλου. Ιδιαίτερη δε αναφορά έγινε στο
εν λόγω κείμενο και στις διάφορες ακραίες ή μη μορφές
καταπάτησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων και επισημάνθηκε η ανάγκη λήψης μέτρων
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων
της τρανσφοβίας4. Εξάλλου, το έτος 2010 και η Επιτροπή
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ασχολήθηκε με
το εν λόγω ζήτημα και πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα (σε
πλήρη αντιστοιχία με τις υποδείξεις του Επιτρόπου), που
τα κράτη-μέλη όφειλαν να λάβουν για τη διασφάλιση
των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων5.

Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)
Τέλος, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μέσω υποθέσεων
με τις οποίες έχει κατά καιρούς ασχοληθεί, έχει αναπτύξει εκτενή νομολογία σχετικά με τα δικαιώματα των
τρανσέξουαλ ατόμων. Οι εν λόγω αποφάσεις του ως άνω
δικαστηρίου σχετίζονται με θέματα που αφορούν την
νομική αναγνώριση αλλαγής φύλου και ονόματος, του
δικαιώματος στο γάμο, της κάλυψης του κόστους για εγχείρηση επαναπροσδιορισμού φύλου, τα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα σύμφωνα με το υιοθετηθέν φύλο, αλλά και
την αναγνώριση του δικαιώματος των τρανς ατόμων σε
διαφανείς διαδικασίες επαναπροσδιορισμού φύλου.
Συγκεκριμένα, το ΕΔΔΑ στις 25 Μαρτίου του 1992
ασχολήθηκε με την υπόθεση B. v. France, κατά την οποία
η αιτούσα (η οποία προ εικοσαετίας είχε υποβληθεί σε
εγχείρηση αλλαγής φύλου) λόγω του διαρκούς εξευτελισμού της από τη συνεχή επίδειξη των εγγράφων, που
δεν ανταποκρίνονταν στο αποκτηθέν φύλο και όνομα
της μετά την επέμβαση, ζήτησε από τις Γαλλικές Αρχές
να διορθώσουν το πιστοποιητικό γέννησης και το όνομα
στα δηλωτικά της ταυτότητας της έγγραφα. Επειδή όμως
η στάση των Γαλλικών Αρχών απέναντι στο αίτημα της
ήταν αρνητική, αυτή κατέφυγε στο ΕΔΔΑ. Το Δικαστήριο
λοιπόν κατέληξε στην απόφαση ότι με την άρνηση τους
αυτή οι Γαλλικές Αρχές παραβίαζαν το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ
και συγκεκριμένα το δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής 6, 7.
Σε μία άλλη υπόθεση, που αφορούσε την Christine
Goodwin and I v. United Kingdom, το ως άνω Δικαστήριο
με την απόφαση του στις 11 Ιουλίου του 2002 διαπίστωσε παραβίαση των άρθρων 8 και 12 της ΕΣΔΑ, καθώς η
αδυναμία αλλαγής πιστοποιητικού γεννήσεως (άρθρο
8) στερούσε στους αιτούντες και το δικαίωμα να τελέσουν μεταξύ τους γάμο (άρθρο 12). Το Δικαστήριο έκρινε
ότι η αναφορά σε άνδρες και γυναίκες δεν περιορίζεται
αποκλειστικά και μόνο σε βιολογικά κριτήρια, και ως εκ
τούτου τα διεμφυλικά άτομα δεν πρέπει να στερούνται
του δικαιώματος τους στο γάμο. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα για την εισαγωγή νομοθεσίας (Gender Recognition Act), αφορούσα την
αλλαγή εγγράφων διεμφυλικών ατόμων χωρίς πλέον να
υφίσταται η προϋπόθεση της επέμβασης επαναπροσδιορισμού φύλου6, 8.
Στην υπόθεση της Grant v. United Kingdom (23 Μαΐου
2006) το Δικαστήριο έκρινε ότι η άρνηση της Βρετανικής
Κυβέρνησης να αναγνωρίσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε γυναίκα τρανσέξουαλ (male to female), όταν αυτή
έφτασε στο απαιτούμενο ηλικιακό όριο, παραβίαζε το
άρθρο 8 της ΕΣΔΑ. Ειδικότερα η κυρία Grant, ενώ μετά
την επέμβαση αλλαγής φύλου είχε εγγραφεί στην εθνική κάρτα ασφάλισης και κατέβαλε τις ασφαλιστικές της
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εισφορές ως γυναίκα, όταν αυτή αιτήθηκε σε ηλικία 60
ετών την απόδοση σύνταξης, το ασφαλιστικό της ταμείο
την ενημέρωσε ότι θα δικαιούταν αυτή με τη συμπλήρωση του συντάξιμου ορίου ηλικίας για τους άνδρες (65
έτη)6, 9.
Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις, που θα μας απασχολήσουν, αφορούν σε αρνητικές κρίσεις/αποφάσεις που
έλαβε το ΕΔΔΑ σχετικά με διακρίσεις εις βάρος τρανς
ατόμων. Στη μεν πρώτη, P.V. v. Spain (30 Νοεμβρίου
2010), η συγκεκριμένη τρανσέξουαλ γυναίκα θεωρούσε
ότι με την απόφαση ενός Ισπανικού δικαστηρίου να της
περιοριστεί κατόπιν της αλλαγής του φύλου της η επικοινωνία με το παιδί της (που η ίδια είχε αποκτήσει πριν
την επέμβαση), παραβιάζονταν τα άρθρα 8 (σεβασμός
του δικαιώματος στην ιδιωτικά και προσωπική ζωή) και
14 (απαγόρευση διακρίσεων) της ΕΣΔΑ. Ωστόσο, το ΕΔΔΑ
δέχτηκε ότι ήταν προς το συμφέρον του παιδιού να μειωθεί η συχνότητα των επαφών της P.V. με το παιδί της,
λόγω της συναισθηματικής της αστάθειας. Με αυτό τον
τρόπο το Δικαστήριο έκρινε ότι θα διαφυλάσσονταν η
συναισθηματική σταθερότητα και η ομαλή ανάπτυξη της
προσωπικότητας του παιδιού και σε καμία περίπτωση δε
θίγονταν τα άρθρα 8 και 14 της ΕΣΔΑ6, 10. Η δεύτερη περίπτωση, Guerrero-Castillo v. Italy, αφορούσε σε γυναίκα
πολίτη προερχόμενη από το Περού, η οποία από το Μάρτιο του 1998 διέμενε στην Ιταλία με άδεια παραμονής για
εργασία, με χρονική διάρκεια ισχύος μέχρι και το Μάρτιο
του 2004. Τον Ιούνιο του 2003, κατόπιν έγκρισης από δικαστήριο του τόπου διαμονής, υπεβλήθη σε εγχείρηση
επαναπροσδιορισμού φύλου από γυναίκα σε άνδρα (Φεβρουάριος 2004). Συνακολούθως, τον Απρίλιο του 2004,
το δικαστήριο έκανε αποδεκτή την αλλαγή του φύλου και
του ονόματος του αιτούντος, ενώ παράλληλα εξουσιοδότησε τις Ιταλικές Αρχές να προβούν σε αλλαγή των σχετικών εγγράφων, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα.
Ωστόσο, οι τελευταίες δεν μπορούσαν να ανανεώσουν
την άδεια παραμονής του, γιατί το Περού αρνούνταν
να του εκδώσει καινούργιο διαβατήριο ως άνδρα πλέον, καθώς στον Περουβιανό νόμο δεν αναγνωρίζεται η
επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου. Το Δικαστήριο
απεφάνθη αφενός ότι οι Ιταλικές Αρχές εκπλήρωσαν τις
υποχρεώσεις τους απέναντι στο άρθρο 8, αφετέρου δε
ότι οι ισχυρισμοί του αιτούντος περί παραβίασης του
άρθρου 3 (απαγόρευση απάνθρωπης και απαξιωτικής
συμπεριφοράς) δεν πληρούσαν ούτε στον ελάχιστο βαθμό τις απαιτούμενες προϋποθέσεις παραβίασης του εν
λόγω άρθρου6.

Ισχύον νομικό καθεστώς, σχετικά με την αλλαγή του φύλου στα διάφορα κράτη της Ευρώπης
(δες και ένθετο πίνακα)
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Βέλγιο
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Sex Discrimination
Act 2007) πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: i.
διαρκής και μη αναστρέψιμη «ανάγκη» του ατόμου να
ανήκει στο αντίθετο φύλο και ii. αδυναμία να φέρει στη
ζωή απογόνους σύμφωνα με το ισχύον του φύλο. Τα
ανωτέρω θα πρέπει να πιστοποιούνται μέσω δηλώσεων από ένα χειρουργό και ένα ψυχίατρο. Επιπλέον, για
την αλλαγή του ονόματος οφείλει το άτομο να αποδείξει
προηγούμενη ιατρική θεραπεία, κάτι που όμως δε συνεπάγεται και τη χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου11.

Γερμανία
Η ισχύουσα Γερμανική νομοθεσία (Transsexuellengesetz – TSG) της 10ης Σεπτεμβρίου 1980, η οποία τροποποιήθηκε στις 17 Ιουλίου του 2009, δίνει τη δυνατότητα στα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το
αποδοθέν (από τη γέννηση) σε αυτά φύλο να προχωρήσουν είτε απλά στην αλλαγή του ονόματος, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i. έντονη επιθυμία
και «ανάγκη» του ατόμου για διάστημα τουλάχιστον 3
ετών να ανήκει στο αντίθετο φύλο, ii. ισχυρή πεποίθηση
ότι αυτό δε θα επιθυμήσει την επιστροφή του στο προηγούμενο φύλο μελλοντικά και iii. Γερμανική υπηκοότητα
λόγω γέννησης, αλλά και δυνατότητα σε οποιονδήποτε
άλλο πολίτη (όπως αλλοδαπός ή άτομο που έχει υπαχθεί
σε καθεστώς ασύλου, εφόσον όμως πληρούται η δυνατότητα παραμονής εντός της Γερμανίας). Επιπλέον, παρέχεται νομοθετικά η δυνατότητα της αλλαγής του φύλου επί
της βάσεως των προαναφερομένων προϋποθέσεων για
την αλλαγή του ονόματος, αλλά προκειμένου να επιτευχθεί το δεύτερο πρέπει επιπροσθέτως να συντρέχουν και
οι εξής δύο συνθήκες: i. μόνιμη ανικανότητα γενετήσιου
πολλαπλασιασμού και ii. χειρουργική επέμβαση εξωτερικών χαρακτηριστικών12.

Ηνωμένο Βασίλειο
Σύμφωνα με τη Πράξη Αναγνώρισης Φύλου του 2004
(Gender Recognition Act 2004) στη συγκεκριμένη χώρα, η
αλλαγή του φύλου στο πιστοποιητικό γέννησης δεν θέτει
ως προαπαιτούμενο οποιαδήποτε μορφή ορμονοθεραπείας ή χειρουργικής επέμβασης επαναπροσδιορισμού
του φύλου. Ουσιαστικά, και πέραν του βασικού προαπαιτούμενου της ηλικίας (>18) του ενδιαφερόμενου ατόμου, τίθενται επιπλέον οι εξής προϋποθέσεις, τις οποίες
οφείλει να πληροί αυτό: i. να ζει μόνιμα στο προτιμώμενο από αυτό φύλο για τουλάχιστον δύο χρόνια, ii. να
είναι υπό ιατρική παρακολούθηση και να υπάρχει πιστοποιητικό (είτε πρόσφατο είτε εκδοθέν σε παρελθόντα
χρόνο) από ψυχίατρο ή ψυχολόγο, που να τεκμηριώνει
τη «δυσφορία» του για το αποδιδόμενο κατά τη γέννηση
σε αυτό φύλο, iii. να μην είναι επί του παρόντος συζευγμένο και iv. να υποβάλλει δήλωση της πρόθεσης του να
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παραμείνει μόνιμα στο επιλεγμένο από αυτό φύλο για το
υπόλοιπο της ζωής του. Το αίτημα για αλλαγή του πιστοποιητικού γέννησης υποβάλλεται στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Φύλου (Gender Recognition Panel), το οποίο
είναι και το αρμόδιο όργανο να αποφανθεί. Εφόσον
εκδοθεί το πιστοποιητικό αναγνώρισης του νέου φύλου
από τη συγκεκριμένη επιτροπή, το νεοαποκτηθέν πλέον
φύλο ορίζεται ως το ισχύον για όλες τις μελλοντικές χρήσεις. Επιπλέον δε, φωτοτυπία του ως άνω εγγράφου θα
πρέπει να προσκομισθεί και στο αρμόδιο ληξιαρχείο. Η
νομική αναγνώριση του φύλου συντελείται μόνο μέσω
του πιστοποιητικού γέννησης και όχι με την αλλαγή του
φύλου στο διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης13.

Ιρλανδία
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για την νομική αναγνώριση του φύλου (Πράξη 2013), που προτάθηκε από τη
Γερουσιαστή Zappone στις 2 Ιουλίου του 2013, προκειμένου κάποιο άτομο να υποβάλλει αίτηση για εγγραφή
του στο Αρχείο Αναγνώρισης Φύλου, πρέπει να πληροί
το ηλικιακό όριο των 18 ετών και άνω. Σε περίπτωση
όμως που το άτομο είναι νεότερο, η αίτηση προσκομίζεται μέσω του/των νόμιμου/ων αντιπροσώπου/ων του
[guardian/s]), ο/οι οποίος/οι οφείλουν να έχουν πλήρη
επίγνωση των επιθυμιών του νέου, λαμβάνοντας όμως
επιπλέον υπόψη τόσο την ηλικία, όσο και την ωριμότητα
αυτού. Η συγκεκριμένη εγγραφή στο Αρχείο περιλαμβάνει πέραν από την αλλαγή του φύλου και τη μεταβολή
του ονόματος, ούτως ώστε να υφίσταται πλέον μόνο
το επιθυμητό από το άτομο όνομα. Παράλληλα γίνεται
ειδική υποσημείωση στα στοιχεία του συγκεκριμένου
ατόμου στο ληξιαρχείο, και ειδική παραπομπή στις υφιστάμενες καταγεγραμμένες αλλαγές του Αρχείου Αναγνώρισης Φύλου14.

Μάλτα
Στις 10 Δεκεμβρίου του 2010 τέθηκε στο Μαλτέζικο
Κοινοβούλιο η επονομαζόμενη Πράξη Ταυτοποίησης Φύλου (Gender Identity Act), η οποία δεν απαιτεί από τα ενδιαφερόμενα άτομα την μη αναστρέψιμη αλλαγή φύλου
μέσω χειρουργικής επέμβασης, για την αναγνώριση του
επιθυμητού προς αυτά φύλου. Επιπλέον, η συγκεκριμένη Πράξη παρέχει τη δυνατότητα σύναψης γάμου στα ως
άνω άτομα, ενώ πρόκειται να αντικαταστήσει μακρόχρονες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες, όπως αυτές
ορίζονταν στο νόμο του 200415.

Ολλανδία
Στη συγκεκριμένη χώρα κατατέθηκε το Δεκέμβριο του
2013 νομοσχέδιο για την τροποποίηση της προϋπάρχουσας -έως και τη δεδομένη στιγμή- νομοθεσίας σχετικά
με την νομική αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου. Ο
νέος νόμος θα τίθονταν σε ισχύ τον Ιούλιο του 2014 και
βάσει αυτού οι καινούριες προϋποθέσεις, που θα πρέπει

να συντρέχουν, προκειμένου ένα άτομο να τροποποιήσει
το αποδιδόμενο (κατά τη γέννηση) σε αυτό φύλο, είναι:
i. Ολλανδική υπηκοότητα (λόγω γέννησης στη χώρα ή διαμονής σε αυτή), ii. ηλικία τουλάχιστον 16 ετών, iii. Δήλωση από ειδικό (ιατρό ή ψυχολόγο), που να πιστοποιεί
τη διαρκή επιθυμία του ατόμου να ανήκει στο αντίθετο
φύλο, χωρίς όμως την απαίτηση να έχει προηγηθεί χειρουργική επέμβαση, ορμονοθεραπεία ή μη αναστρέψιμη στείρωση16.

Πορτογαλία
Η Πορτογαλία με το νόμο 7/2011 (15 Μαρτίου 2011)
ήταν η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισήγαγε νομοθεσία σχετικά με τη νομική αναγνώριση του προτιμώμενου φύλου, εναρμονισμένη πλήρως με τις Αρχές
της Yogyakarta. Σύμφωνα λοιπόν με την κείμενη νομοθεσία, το αίτημα για την αλλαγή τόσο του ονόματος, όσο
και του φύλου στα νομιμοποιητικά έγγραφα, γίνεται σε
οποιοδήποτε ληξιαρχείο και πρέπει να συνοδεύεται από
τα εξής έγγραφα: i. έγγραφη δήλωση για επιθυμία αλλαγής του φύλου και του ονόματος, βάσει δε αυτών που θα
προκύψουν να γίνεται εφεξής και η νόμιμη αναγνώριση
του ενδιαφερόμενου ατόμου και ii. έκθεση από ομάδα
ειδικών μίας δημόσιας ή ιδιωτικής κλινικής σεξολογίας,
που να πιστοποιεί τη διάγνωση δυσφορίας ταυτότητας
φύλου (gender identity disorder). Η ομάδα των ειδικών
πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από έναν ιατρό και
έναν ψυχολόγο. Σε κάθε εξεταζόμενη περίπτωση, η απόφαση είτε για την αποδοχή, την απόρριψη ή τέλος την
προσκόμιση επιπλέον στοιχείων, λαμβάνεται εντός οχτώ
ημερών17.

Σουηδία
Σύμφωνα με την Πράξη Αναγνώρισης Φύλου
(1972:119), η οποία αναπροσαρμόστηκε το 2012, μπορεί ένα άτομο να αιτηθεί την αλλαγή του φύλου του στο
Ληξιαρχείο υπό τον όρο ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις: i. ελάχιστο ηλικιακό όριο τα 18 έτη, ii. εγγεγραμμένος κάτοικος Σουηδίας, iii. ισχυρή πεποίθηση του
ιδίου ότι ανήκει στο άλλο φύλο, iv. αυτή να έχει εκδηλωθεί εμπράκτως έστω και για μικρό χρονικό διάστημα στο
παρελθόν και v. βάσιμη προσδοκία ότι θα διάγει «εντός
του» επιθυμητού φύλου τη μελλοντική του ζωή. Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα σε άτομα που γεννήθηκαν με σοβαρό πρόβλημα ανάπτυξης των ιδίων χαρακτηριστικών του φύλου να επιλέξουν αυτά το φύλο, που
θεωρούν ότι τους εκφράζει καλύτερα. Η εγχείρηση αλλαγής γεννητικών οργάνων δεν αποτελεί προϋπόθεση για
τη νομική αναγνώριση του φύλου στη Σουηδία, ωστόσο,
εάν κάποιο άτομο επιθυμεί να προβεί σε οποιαδήποτε
επέμβαση αυτής της μορφής, θα πρέπει προηγουμένως
να έχει αποκτήσει την εν λόγω αναγνώριση18.
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Προστασία του φύλου στο ισχύον Ελληνικό Δίκαιο
Οι
διατάξεις
του
Ελληνικού
Συντάγματος
1975/1986/2001/2008 κατοχυρώνουν στα άρθρα 2§1
και 5§1 τόσο την προστασία της ανθρώπινης αξίας όσο
και της ίδιας της προσωπικότητας. Εφόσον όμως το
φύλο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας
του προσώπου, γίνεται σαφές ότι με τα ως άνω άρθρα
προστατεύεται εμμέσως και αυτό. Επιπλέον, το Σύνταγμα καθιερώνει και την αρχή της ισότητας (άρθρο 4§1 Σ.)
όλων έναντι του νόμου, απαγορεύοντας ως εκ τούτου τις
όποιες διακρίσεις μεταξύ των φύλων.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση από
την 2.5.2017 έως και την 12.6.2017 ένα σχέδιο νόμου
για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου.
Το εν λόγω νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Bουλή και
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Νόμος 4491/2017-ΦΕΚ 152/Α/13-10-2017) [19]. Ειδικότερα
όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του συγκεκριμένου νόμου,
κάθε άτομο έχει πλέον τη δυνατότητα να ζητήσει τη διόρθωση του καταχωρισμένου σε αυτό φύλο, εφόσον αυτό
δε συνάδει με το φύλο της προτίμησης του. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου είναι να υφίσταται πλήρης δικαιοπρακτική
ικανότητα του προσώπου, που επιθυμεί την αλλαγή, με
εξαίρεση τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17o) έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει ρητή συναίνεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα
και τους ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο
πέμπτο (15o) έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει επιπλέον θετική γνωμάτευση διεπιστημονικής επιτροπής. Η
επιτροπή αυτή θα πρέπει να απαρτίζεται από: α) έναν
παιδοψυχίατρο, β) έναν ψυχίατρο, γ) έναν ενδοκρινολόγο, δ) έναν παιδοχειρουργό, ε) έναν ψυχολόγο, ε) έναν
κοινωνικό λειτουργό και τέλος έναν παιδίατρο, όλοι με
εξειδίκευση στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Δεύτερη προϋπόθεση για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου είναι το πρόσωπο το οποίο ζητεί τη διόρθωση του φύλου του να μην είναι έγγαμο. Επίσης, το συγκεκριμένο άρθρο ορίζει πως για την ως άνω διαδικασία
δεν απαιτείται η υποβολή του ατόμου σε οποιαδήποτε
προηγούμενη ιατρική επέμβαση, ούτε όμως και η εξέταση ή ιατρική αγωγή που να σχετίζεται με τη σωματική ή
ψυχική υγεία του.
Στη συνέχεια στο άρθρο 4§1 του ίδιου νόμου, που
αφορά τη διαδικασία διόρθωσης του καταχωρισμένου
φύλου, προβλέπεται ότι αυτή οφείλει να γίνεται με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 782ΚΠολΔ.
Στη σχετική αίτηση που υποβάλλεται στο δικαστήριο θα
πρέπει να δηλώνεται το επιθυμητό φύλο, το κύριο όνομα
που επιλέγεται και το προσαρμοσμένο σχετικά επώνυμο.

Επίσης, θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του προσώπου.
Παράλληλα στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου
αναφέρεται ότι στη νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης, στα
νέα έγγραφα και καταχωρίσεις (από τις υπηρεσίες που
είναι αρμόδιες για την έκδοση νέων εγγράφων) δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αναφορά σε διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου.
Τέλος, στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται
ότι η νέα ληξιαρχική πράξη δύναται εφεξής να αλλάξει
μια ακόμη φορά, με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις.
Το άρθρο 5 αναφέρεται στις συνέπειες της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου. Ειδικότερα προβλέπει
ότι από την καταχώριση της στο ληξιαρχείο η διόρθωση
του φύλου του προσώπου ισχύει έναντι όλων. Όσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, αλλά και κάθε είδους ευθύνη
του προσώπου, είχαν δημιουργηθεί πριν από τη διόρθωση του φύλου του εξακολουθούν να υφίστανται και μετά
την πραγματοποιηθείσα διόρθωση.
Πρόσφατα το Ειρηνοδικείο Αθηνών με σχετική απόφαση του (ΕιρΑθ 418/2016), που αφορούσε την αίτηση
διεμφυλικού ατόμου, απεφάνθη ότι η αφαίρεση των
γυναικείων γεννητικών οργάνων και η μη προσθήκη των
χαρακτηριστικών των ανδρικών γεννητικών οργάνων δεν
αποτελεί κώλυμα για τις αλλαγές στην ληξιαρχική πράξη
γέννησης, διότι αυτές συνιστούν υποχρεωτική στείρωση
και ως εκ τούτου παραβιάζουν αφενός το άρθρο 8 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ) αφετέρου δε και τα άρθρα 2 και 26 του Διεθνούς
Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα
(ICCPR).
Εξάλλου, μια άλλη απόφαση του ίδιου δικαστηρίου
(ΕιρΑθ 1572/2016) έκρινε ότι η απαίτηση για πρόκληση
μόνιμης στειρότητας ή άλλης χειρουργικής επέμβασης,
ως προϋπόθεση για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, δε συνεκτιμάται το γεγονός ότι κάποια
διεμφυλικά άτομα δεν επιθυμούν την υποβολή τους σε
τέτοιου είδους επεμβάσεις20.

Επίλογος
Προϋπόθεση για την ευημερία μιας κοινωνίας είναι
αυτή να απαρτίζεται από ευτυχισμένους ανθρώπους.
Όταν ένα άτομο αισθάνεται εγκλωβισμένο σε ένα φύλο,
το οποίο δεν το εκφράζει, αυτό έχει ως αποτέλεσμα το
εν λόγω άτομο να αντιμετωπίζει δυσφορία, άγχος, γεγονός που οδηγούν σε διαταραχή των διαπροσωπικών
και επαγγελματικών του σχέσεων. Από την άλλη πλευρά
η ταυτότητα του φύλου αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου και μια έκφραση του δικαιώματος
αυτοκαθορισμού και αξιοπρέπειας του. Επομένως, απο-

Νομική αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου στην Ευρώπη.
τελεί υποχρέωση της κάθε πολιτείας να διαφυλάττει και
να προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών που
την απαρτίζουν. Κατά αυτή την έννοια πρέπει το κάθε
κράτος να προσφέρει την ουσιαστική δυνατότητα στα
άτομα εκείνα που επιθυμούν να αλλάξουν το φύλο τους
να το πράττουν δίχως χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως χωρίς να θέτουν ως προαπαιτούμενο
οποιαδήποτε μορφή ορμονοθεραπείας ή χειρουργικής
επέμβασης.
Ο Νόμος 4491/2017 για τον επαναπροσδιορισμό
του φύλου έχει ακριβώς αυτό τον σκοπό. Αφενός μεν να
προασπίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των διεμφυλικών
ατόμων, αφετέρου δε να απλουστεύσει τη διαδικασία
επαναπροσδιορισμού του φύλου, χωρίς να απαιτείται
προηγούμενη χειρουργική επέμβαση του ατόμου και
χωρίς ψυχιατρική εξέταση αυτού, παρέχοντας επιπλέον
τη δυνατότητα σε κάθε διεμφυλικό άτομο να μεταβάλει
τα στοιχεία της ταυτότητας του όπως αυτό επιθυμεί. Επιπλέον, ο εν λόγω Νόμος προσπαθεί να προλάβει καταστάσεις που πιθανόν να προκύψουν από την επιθυμία
αλλαγής φύλου, όταν αυτή εκφράζεται από ανήλικα άτομα. Τα τελευταία, δεδομένου ότι δεν έχουν διαμορφώσει
ακόμη την προσωπικότητα τους, είναι δυνατό να αλλάξουν την αρχική τους επιθυμία (για αλλαγή του φύλου
τους) σε μεταγενέστερο χρόνο, οπότε και να υφίσταται
σοβαρό πρόβλημα, καθώς κάτι τέτοιο θα είναι πλέον
πρακτικά αδύνατο. Προκειμένου λοιπόν να επιληφθεί
του συγκεκριμένου ζητήματος, ο Νόμος 4491/2017 απαιτεί για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου των
ανηλίκων, αφενός μεν τη συναίνεση των γονέων, αφετέρου δε τη θετική γνωμάτευση της Διεπιστημονικής Επιτροπής.

Abstract
Gender identity constitutes integral element of human substance and is connected with all expressions of
human’s life. It refers to the individual and internal way
the individual conceives in general his/her sex; which can
coincide or not with the sex that has been attributed to
him/her by the society at the time of his/her birth.
Various international conventions protect and guarantee the human rights from any kind of discriminations, despite the fact that within these there is no special report,
regarding sexual orientation and gender identity.
More specifically, the European Court of Human Rights
has dealt occasionally with affairs and has developed extensive case law concerning the rights of transsexuals.
The decisions of Court related to the following subjects:
i. the legal recognition of change of sex and name, ii. the
right in the marriage, iii. the cover of costs for operations
with respect to sex redefinition, and iv. the retirement
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rights, according to the adopted sex.
In the European Countries there exist different laws
regarding the change of sex. Whereas in certain States is a
prerequisite for the change of sex in birth certificate, one
of the following procedures, namely hormone-therapy,
surgical intervention of redefinition of sex or irreversible
sterilization, in other Countries is required the medical
follow-up of the individual and the submission of a certificate from a psychiatrist or psychologist, which would
confirm the dissatisfaction of the individual for the attributed sex at the birth.
The Greek constitution guarantees, in the articles 2§1
and 5§1, the protection of human value and individual’s
personality, and indirectly also the gender itself.
The law 4491/2017, regarding the legal recognition of
sex-identity, mentions that for the change of documents
and the correction of registered sex, is required on the
one hand the complete (full) legal capacity of the individual and on the other hand the unmarried state. However,
it is not a prerequisite any previous medical (surgical or
not) intervention or any psychiatric diagnosis.
Keywords: Gender identity, Transsexual, “Principles of Yogyakarta”, European Convention of Human Rights (ECHR)
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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.

