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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ογκολογία είναι η γονιδιακή ταυτοποίηση του όγκου, η σταδιοποίηση 

με PET-CT και ενδογαστρική κάψουλα, η θεραπεία με μικρά μόρια που 

επιλεκτικά στοχεύουν τα νεοπλασματικά κύτταρα. Όμως Ογκολογία είναι και ο 

ηλικιωμένος ασθενής με κακή γενική κατάσταση, ο ασθενής που παίρνει πολλά 

φάρμακα, για τα συνοδά προβλήματα που έχει και ο κατακεκλιμμένος ασθενής. 

Ογκολογία είναι τα προσφιλή άτομα του αρρώστου που κρέμονται από τα 

χείλη του γιατρού τους περιμένοντας για ένα λόγο παραμυθίας, μια κουβέντα 

υποστήριξης και ελπίδας. Ογκολογία είναι επίσης τα υγιή άτομα της κοινότητας, 

που ανησυχούν, θέλουν να κάνουν πρόληψη, ή τουλάχιστον έγκαιρη διάγνωση 

ενός νεοπλασματικού νοσήματος, βομβαρδίζονται πολλαπλώς από μηνύματα 

σχετικά με τον καρκίνο, αλλά αδυνατούν να τα αξιολογήσουν. Τέλος Ογκολογία 

είμαστε όλοι εμείς, γιατροί και νοσηλευτές που ζούμε καθημερινά μέσα στον 

ανθρώπινο πόνο, που συχνά βιώνουμε την αστοχία των παρεμβάσεών μας, που 

χρειαζόμαστε υποστήριξη και ενθάρρυνση για να συνεχίσουμε το έργο μας. 

Για όλα αυτά τα θέματα σας καλώ να προβληματιστούμε, να εκπαιδευτούμε 

και να ανταλλάξουμε απόψεις, για μια ακόμη φορά, στο ετήσιο συνέδριο 

«Ογκολογία στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη», που πραγματοποιείται στην 

Αθήνα.

Κωνσταντίνος Ν. Συρίγος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Χαιρετισμός
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08:30 – 09:30

Αναιμία σε ασθενείς με νεοπλασματικά νοσήματα
Πρόεδροι: Γιάννης Γκιόζος, Δημήτρης Σταθόπουλος

1. Σιδηροπενική αναιμία
 Παναγιώτης Πετεινάτος

2. Μεγαλοβλαστική αναιμία
 Σπυριδούλα Πέππα

3. Αιμολυτική αναιμία
 Μερόπη Παναγιωταράκου

4. Αναιμία χρόνιας νόσου
 Σωτήρης Παπαδόπουλος

5. Αναιμία από τη χημειοθεραπεία
 Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος

09:30 – 11:30

Συνοσηρότητα του ασθενή με καρκίνο
Πρόεδροι: Νικόλαος Κατσιλάμπρος – Απόστολος Αχείμαστος

1. Συνύπαρξη ιδιοπαθούς υπέρτασης
 Χριστίνα Αλαμάρα

2. Συνύπαρξη σακχαρώδη διαβήτη
 Θεμιστοκλής Παναγιώτου

3. Συνύπαρξη χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας
 Ασπασία Προβατά

4. Συνύπαρξη θετικής δερμοαντίδρασης Mantoux
 Σωτήρης Τσιμπούκης

5. Συνύπαρξη καρδιακής ανεπάρκειας
 Ηλίας Νικολαΐδης

12:00 – 13:30

Παρανεοπλασματικά σύνδρομα
Πρόεδροι: Γεώργιος Βαϊόπουλος, Δημήτριος Κορρές 

1. Παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις από το ενδοκρινικό σύστημα
 Σπύρος Κούτμος

2. Παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις από το νευρικό σύστημα
 Κώστας Κυλιντηρέας

3. Παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις από το δέρμα
 Αλεξάνδρα Κατσαρού

4. Παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό σύστημα
 Αλέξανδρος Ανδριανάκος

Eπιστημονικό Πρόγραμμα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου
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Eπιστημονικό Πρόγραμμα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

13:30 – 14:00 

Διάλεξη
Πρόεδρος: Ανδριανή Χαρπίδου

Όταν οι γιατροί ασθενούν
Νικόλαος Καρβούνης 

16:30 – 18:00 

Εκδηλώσεις από τη στοματική κοιλότητα σε ασθενείς με 
νεοπλασματικά νοσήματα
Πρόεδροι: Αλέξανδρος Ραπίδης, Στέφανος Μανίκας

1. Νεοπλάσματα της στοματικής κοιλότητας
 Ζήσης Πάππας

2. Εκδηλώσεις αιματολογικών νοσημάτων από τη στοματική κοιλότητα
 Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

3. Τοξικότητα των αντινεοπλασματικών φαρμάκων από τη στοματική κοιλότητα
 Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη

4. Τοξικότητα της ακτινοθεραπείας από τη στοματική κοιλότητα
 Ζωή Καλαΐτζή

18:00 – 19:30 

Νεότερες διαγνωστικές μέθοδοι στην Ογκολογία: Βασικές αρχές, 
εφαρμογές και περιορισμοί
Πρόεδροι: Ευστράτιος Πατσούρης, Βαγγέλης Γεωργίου

1. Μικροσυστοιχίες
 Δέσποινα Σανούδου

2. FISH
 Κατερίνα Πολίτη

3. PET-CT
 Σόφη Χατζηιωάννου

4. Ενδοσκόπηση με κάψουλα
 Αδάμ Αδαμόπουλος

20:00 – 20:30

Διάλεξη
Πρόεδρος: Νικόλαος Σταυριανέας
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Eπιστημονικό Πρόγραμμα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Τελετή Έναρξης

20:30   

Χαιρετισμοί

20:45   

Εναρκτήρια Ομιλία

Η σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα και η εκπαίδευση στο Βυζάντιο:  
συγκριτική προσέγγιση
Δημήτριος Βασιλόπουλος
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09:00 – 10:30 

Καρκίνος Κεφαλής - Τραχήλου
Πρόεδροι: Λεωνίδας Μανωλόπουλος, Παναγιώτης Παντελάκος

1. Έγκαιρη διάγνωση
 Αναστάσιος Χαντζάκος

2. Τραχειοστομία: ενδείξεις, περιποίηση και προβλήματα
 Ευάγγελος Σεψάς

3. Ακτινοθεραπεία: ενδείξεις και τοξικότητα
 Γρηγόρης Γεωργακόπουλος 

4. Θεραπείες στόχευσης: επιτεύγματα και προσδοκίες
 Νικόλαος Κατιρτζόγλου

10:30 – 12:00 

Μακροχρόνια παρακολούθηση και απώτερες επιπλοκές του Καρκίνου 
του Μαστού
Πρόεδροι: Κώστας Γεννατάς, Κοσμάς Βερίγος

1. Κριτήρια επιλογής της επικουρικής ορμονοθεραπείας
 Δημήτριος Πεκτασίδης

2. Λεμφοίδημα άνω άκρου
 Βαγγέλης Δημακάκος

3. Οστεοπόρωση
 Γιώργος Ζωγράφος

4. Υπογονιμότητα
 Σπύρος Ξυνόγαλος

5. Δεύτερο πρωτοπαθές νεόπλασμα
 Ιωάννης Βαρθαλίτης

12:30 - 13:00 

Διάλεξη
Πρόεδρος: Γεώργιος Παπαστρατής

Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του μαστού
Βασίλης Μπαρμπούνης

Eπιστημονικό Πρόγραμμα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
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Eπιστημονικό Πρόγραμμα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

13:00 - 14:30 

Βιολογικές θεραπείες του καρκίνου
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Καλόφωνος
1. Επαγωγή της απόπτωσης
 Γεώργιος Πενθερουδάκης

2. Αναστολή του υποδοχέα του αυξητικού επιδερμικού παράγοντα
 Κωνσταντίνος Παπαζήσης

3. Θεραπεία με ιούς
 Λένα Καραπαναγιώτου

4. Αναστολή της αγγειογένεσης
 Σοφία Αγγελάκη

17:00 – 18:30

Ο κατακεκλιμένος ασθενής με καρκίνο
Πρόεδροι: Νίκος Βαρσαμιδάκης, Αγγελική Ράπτη 
1. Εντερική υποστήριξη της διατροφής
 Αλεξία Θωμοπούλου

2. Οξυγονοθεραπεία στο σπίτι
 Νικόλαος Πουλάκης

3. Περιποίηση των κατακλίσεων
 Μιχαήλ Κοντές

4. Χρόνια χρήση του ουροκαθετήρα
 Αντώνης Φαρμάκης

18:30 – 20:00

Ψυχιατρική υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο
Πρόεδροι: Αντώνης Μαΐλης, Γεράσιμος Ρηγάτος
1. Το δίλημμα της ενημέρωσης του ασθενή σχετικά με τη διάγνωση
 Αθανάσιος Καρκανιάς

2. Άγχος και κατάθλιψη στους ασθενείς με καρκίνο
 Θωμάς Ματσούκας

3. Αντικαταθλιπτική θεραπεία
 Αναστάσιος Κουζούπης

4. Υποστήριξη της οικογένειας
 Βαλέρια Πομίνι

20:00

Διάλεξη
Ιατρική: Επιστήμη ή Τέχνη;
Κωνσταντίνος Συρίγος
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E N A Ρ Κ Τ Η Ρ Ι Α  Ο Μ Ι Λ Ι Α

Η σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα και η εκπαίδευση 
στο Βυζάντιο: συγκριτική προσέγγιση

Δημήτριος Βασιλόπουλος

Στην παρουσίαση αυτή επιχειρείται μία εντελώς παράδοξη σύγκριση: της σημερι-
νής εκπαιδευτικής πραγματικότητας προς εκείνη που υπήρχε στην Ανατολική Ρωμαϊκή 
(την αποκαλούμενη «Βυζαντινή») αυτοκρατορία.

Είναι προφανές ότι η συγκριτική αυτή προσέγγιση δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα 
γνωστικά πεδία, αλλά εστιάζεται σε θέματα αρχών και μεθοδολογίας της εν γένει εκπαί-
δευσης.

Ειδικότερα, εξετάζονται θέματα όπως:
•	 ο σκοπός της εκπαίδευσης
•	 οι διδακτικές μέθοδοι
•	 οι μέθοδοι αξιολόγησης και
•	 ο ρόλος του δασκάλου

Καταρχάς παρουσιάζεται σε αδρές γραμμές το πλαίσιο της σύγχρονης εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας, όπως αυτό εφαρμόζεται κυρίως στις δυτικές κοινωνίες και αναφέρο-
νται οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις που ισχύουν για τα επιμέρους θέματα και στη συ-
νέχεια γίνεται προσπάθεια συγκριτικής παρουσίασης των αρχών και των κανόνων που 
ίσχυαν για τα θέματα αυτά στην περίοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
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Σιδηροπενική αναιμία σε ασθενείς  
με νεοπλασματικά νοσήματα

Παναγιώτης Πετεινάτος, Δημήτριος Σταθόπουλος

Ορισμός
Η ανεπάρκεια σιδήρου οδηγεί σε μικροκυτταρική,  υποχρωμική αναιμία. Είναι η πιο 

κοινή μορφή αναιμίας στον γενικό πληθυσμό. Κύριες αιτίες μείωσης των αποθεμάτων 
σιδήρου είναι η μειωμένη απορρόφηση του από τον πεπτικό σωλήνα, οι αυξημένες 
απώλειες ή η αυξημένη απαίτηση του οργανισμού σε σίδηρο.  Για τον ορισμό της αναι-
μίας λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης (Hb) στο αίμα σε συνάρτηση 
με την ηλικία και το φύλο του ασθενούς. Γενικά στους καρκινοπαθείς ισχύουν οι ίδιες 
αρχές διάγνωσης και αντιμετώπισης  της σιδηροπενίας με εκείνες  που αφορούν τον 
γενικό πληθυσμό.  Διαφορές συναντούμε κυρίως στα οριακά επίπεδα μερικών εργα-
στηριακών τιμών (πχ. φερριτίνη) και στην δυσκολία που συναντούμε ορισμένες φορές 
να διακρίνουμε την σιδηροπενία από την αναιμία χρόνιας νόσου. Η έγκαιρη διάγνωση 
και αντιμετώπιση της αναιμίας είναι σημαντική καθώς βελτιώνει την ποιότητα ζωής του 
ασθενούς αλλά και την πιθανότητα αντιμετώπισης της νεοπλασίας (1).

Μεταβολισμός σιδήρου
Φυσιολογικά τα αποθέματα του σιδήρου είναι περίπου 3.5 g σε έναν άντρα και 2.5 g 

σε μια γυναίκα. Η διαφορά στα δυο φύλα οφείλεται κυρίως στο μέγεθος του σώματος, 
στα χαμηλά επίπεδα ανδρογόνων, και στην απώλεια του σιδήρου κατά τη διάρκεια της 
εμμηνορρυσίας και της εγκυμοσύνης στις γυναίκες. Η κατανομή του σιδήρου σε έναν 
μέσο άνδρα είναι Hb (2100 mg), μυογλοβίνη (200 mg), ένζυμα ιστών είτε σε μορφή 
αίμης είτε όχι (150 mg) ενώ δεσμεύεται με την φερριτίνη (700 mg) και την αιμοσιδιρίνη 
(300 mg).

  Η διαχείριση του σιδήρου από τον οργανισμό γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο ώστε να 
ανακυκλώνεται και να επαναχρησιμοποιείται καθημερινά το 97 % του σιδήρου (25 mg/
ημέρα). Η ποσότητα του σιδήρου που προέρχεται από την διατροφή αντιστοιχεί σε 1.0 
mg ημερησίως για τους άντρες και  1.4 mg για τις γυναίκες (2).

Η απορρόφηση του σιδήρου γίνεται κυρίως στο δωδεκαδάκτυλο και στο εγγύς τμή-
μα της νήστιδας και απορροφάται ευκολότερα όταν είναι συνδεδεμένος με το μόριο της 
αίμης (κατανάλωση κρέατος). Το εντερικό επιθήλιο ρυθμίζει ως ένα βαθμό την απορ-
ρόφηση του σιδήρου ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού. Ολόκληρη η ποσότητα 
σιδήρου που λαμβάνει καθημερινά από την διατροφή ένας άντρας (1 mg) περιλαμβά-
νεται μόνο σε 2 ml αίματος (0,5 mg/ml) ενώ η μέγιστη δυνατή απορρόφηση από το 
επιθήλιο του εντέρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.5 mg/ημέρα. Συνεπώς, σε περίπτωση 
χρόνιας αιμορραγίας η απώλεια σιδήρου είναι εξαιρετικά σημαντική (0,5 mg/ml) και 
είναι αδύνατον να εξισορροπηθεί από την διατροφή.

Καθώς διέρχεται ο σίδηρος από το εντερικό επιθήλιο δεσμεύεται από μια γλυκο-
πρωτεΐνη, την τρανσφερίνη. Η τρανσφερίνη μεταφέρει το σίδηρο στους ιστούς και 
κυρίως στον μυελό των οστών που χρησιμοποιείται από τους ερυθροβλάστες για τον 
σχηματισμό αιμοσφαιρίνης. Μέσα στα κύτταρα η παρουσία ελεύθερου σιδήρου είναι 
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τοξική. Για τον λόγο αυτό ο ενδοκυττάριος σίδηρος συνδέεται με την αποφερριτίνη 
σχηματίζοντας την φερριτίνη. Η περίσσεια του σιδήρου αποθηκεύεται με την μορφή 
ενός άμορφου συμπλέγματος, την αιμοσιδηρίνη η οποία αποτελεί μια αποθήκη σιδή-
ρου που επαναχρησιμοποιείται και ανακυκλώνεται. Περίπου το  30% του σιδήρου του 
οργανισμού βρίσκεται αποθηκευμένο με τη μορφή φερριτίνης σε ήπαρ, σπλήνα και 
μυελό των οστών. 

Για την βιοσύνθεση της αίμης η τρανσφερίνη μεταφέρει σίδηρο στους ερυθροβλά-
στες όπου παράγουν πρωτοπορφιρίνη (το μεταβολικό πρόδρομο της αίμης) και αίμη. 
Η αίμη τοποθετείται στο κέντρο των 4 πρωτεϊνικών αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης των 
ερυθροκυττάρων. Επομένως ο σίδηρος ως συστατικό της αιμοσφαιρίνης εξυπηρετεί 
στην δέσμευση και την μεταφορά του οξυγόνου στους ιστούς.  

Δεν υπάρχει ρυθμιζόμενη απέκκριση του σιδήρου από τον οργανισμό. Οι απώλειες 
του σιδήρου είναι μικρές και προέρχονται από τις απώλειες των κυττάρων του οργανι-
σμού στα κόπρανα, στα ούρα, στον ιδρώτα, το δέρμα, στις τρίχες και κυρίως κατά την 
έμμηνο ρύση. Συνεπώς, η πρόσληψη του σιδήρου από την διατροφή είναι απαραίτητη 
για να αντισταθμίσει αυτές τις μικρές απώλειες. 

Στάδια σιδηροπενικής αναιμίας
Μεσολαβεί ένα χρονικό περιθώριο από την στιγμή που θα ξεκινήσει το αρνητικό 

ισοζύγιο σιδήρου μέχρι την στιγμή που θα εκδηλωθεί η σιδηροπενική αναιμία. Η διαδι-
κασία αυτή μπορεί να χωριστεί σε 3 στάδια: 

Α. Αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου. Στο πρώτο στάδιο επηρεάζονται αρνητικά οι αποθή-
κες σιδήρου του οργανισμού. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω της αυξημένης απώλειας 
σιδήρου (πχ. αιμορραγία) ή της αυξημένης μεταβολικής δραστηριότητας που οδηγεί σε 
μεγαλύτερες απαιτήσεις σιδήρου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η εγκυμοσύνη 
και η ανάπτυξη του οργανισμού στην βρεφική, παιδική ή εφηβική ηλικία. Στην πρώτη 
φάση δεν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα αλλά αρχίζουν να μειώνονται τα επίπεδα της 
φερριτίνης και να αυξάνεται η ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα του ορού (TIBC). 

Β. Ερυθροποίηση με ελαττωμένη επάρκεια σιδήρου. Σε αυτό το στάδιο ο κορεσμός 
της τρανσφερίνης μειώνεται στο 15-20% και η βιοσύνθεση της αιμοσφαιρίνης (Hb) αρ-
χίζει να παρεμποδίζεται. Εμφανίζονται τα πρώτα μικροκυτταρικά υποχρωμικά ερυθρο-
κύτταρα.

Γ. Σιδηροπενική αναιμία. Η αιμοσφαιρίνη (Hb) και ο αιματοκρίτης αρχίζουν να ελατ-
τώνονται. Ο κορεσμός της τρανσφερίνης βρίσκεται στο 10-15%. Στην ήπια αναιμία (Hb 
10-13 g/dL) ο μυελός των οστών παραμένει υποπλαστικός. Σε σοβαρότερη μορφή 
αναιμίας (Hb 7-8 g/dL) η υποχρωμία και η μικροκυττάρωση είναι περισσότερο έντο-
νη με την ταυτόχρονη παρουσία ποικιλοκυττάρωσης. Σε μακροχρόνια σοβαρή αναιμία 
εμφανίζεται υπερπλασία του μυελού αντί της υποπλασίας που συναντούμε στην ήπια 
μορφή (2). 

Αιτιολογία 
Στην απορρόφηση του σιδήρου παίζει σημαντικό ρόλο η διατροφή. Οι χορτοφά-

γοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση καθώς τα φυτά δεν περιέχουν πλούσια αποθέματα 
σιδήρου σε μορφή αίμης ενώ αντίθετα περιέχουν ουσίες που μπορεί να μειώσουν την 
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απορρόφηση του σιδήρου ως και 50%. Τέτοιες ουσίες είναι τα άλατα των φυτικών οξέων 
που περιέχονται σε δημητριακά ολικής αλέσεως, οι ταννίνες που περιέχονται στο τσάι 
και τον καφέ κ.α. Όμοια δράση έχουν και συγκεκριμένα αντιβιοτικά (πχ. τετρακυκλίνη). 
Αντίθετα η απορρόφηση του σιδήρου ενισχύεται με την κατανάλωση κρέατος, ψαριών 
ενώ το ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C) είναι το μοναδικό κοινό διατροφικό συστατικό που 
μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση του σιδήρου που δεν βρίσκεται σε μορφή αίμης.

Οι ασθενείς με κακοήθη νοσήματα είναι κατά κανόνα ηλικιωμένοι και η εκδήλω-
ση σιδηροπενικής αναιμίας στους ηλικιωμένους ασθενείς σχετίζεται με την μειωμένη 
απορροφητικότητα του πεπτικού συστήματος λόγω της μείωσης των επιπέδων των  γα-
στρικών εκκρίσεων, της μειωμένης γαστρικής κινητικότητας, της μειωμένης σπλαχνικής 
κυκλοφορίας και της ελάττωσης της συνολικής απορροφητικής επιφάνειας. Η απορρό-
φηση του σιδήρου στον δωδεκαδάκτυλο μπορεί να παρεμποδίζεται από την παρουσία 
της εψιδίνης (hepcidine), μιας γλυκοπρωτεΐνης που συντίθεται στο ήπαρ και επάγεται 
από την ιντερλευκίνη-6 (3). 

Το γαστρικό οξύ είναι απαραίτητο για την απελευθέρωση του σιδήρου των τροφών 
και την μετατροπή του σε δισθενή σίδηρο. Συνεπώς η υποχλωριδία των ηλικιωμένων 
μπορεί να  οδηγήσει σε δυσαπορρόφηση σιδήρου. Με όμοιο τρόπο μειώνεται η απορ-
ρόφηση του σιδήρου κατά την χορήγηση  αναστολέων αντλίας πρωτονίων ή μετά από 
χειρουργικές παρεμβάσεις στον  στόμαχο. Ακόμα, μειωμένη απορρόφηση σιδήρου εμ-
φανίζεται στην φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και σε χειρουργικές επεμβάσεις του πε-
πτικού σωλήνα. Επιπλέον, πρόσφατα (2006) βρέθηκε ο συσχετισμός της σιδηροπενικής 
αναιμίας με την γαστρίτιδα εξαιτίας του H. pylori  καθώς το βακτήριο χρησιμοποιεί τον 
σίδηρο ως θρεπτικό συστατικό για την ανάπτυξή του (4).

Στις κύριες αιτίες σιδηροπενίας στους καρκινοπαθείς περιλαμβάνεται η αιμορρα-
γία εξ’ αιτίας νεοπλασίας του πεπτικού σωλήνα ή του ενδομητρίου. Πιθανή αιτία είναι 
και η αιμορραγία από καλοήθη αίτια όπως εκκολπωματική νόσος στο κόλον, αγγειοδυ-
σπλασία ή πολύποδες. Όλα τα παραπάνω είναι περισσότερο συχνά με την αύξηση της 
ηλικίας. 

Οι αγγειοδυσπλασίες και οι αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες αφορούν κυρίως ηλικι-
ωμένους ασθενείς (>60 ετών) και συνήθως αναπτύσσονται στο τυφλό έντερο και στο 
ανιόν κόλον. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνυπάρχουν συστηματικά νοσήματα όπως νε-
φρική ανεπάρκεια, κίρρωση του ήπατος, σύνδρομο CREST (Calcinosis cutis, Raynaud’s 
phenomenon, Esophageal dysmotility, Sclerodactyly, Telangiectasias).  

Περιληπτική ταξινόμηση αιτιών σιδηρπενικής αναιμίας
Α. Μειωμένη απορρόφηση σιδήρου. 

•	 Διατροφή: χορτοφάγοι, δημητριακά ολικής αλέσεως, ταννίνες σε τσάι, καφέ 
κ.α. 

•	 αντιβιοτικά (πχ. τετρακυκλίνη). 
•	 υποχλωριδία 
•	 δυσαπορρόφηση 
•	 αναστολείς αντλίας πρωτονίων 
•	 χειρουργικές παρεμβάσεις
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Β. Αυξημένη απώλεια σιδήρου
1. Απώλεια αίματος από τον πεπτικό σωλήνα:

•	 Επίσταξη
•	 Κιρσοί
•	 Διαβρωτική οισοφαγίτιδα
•	 Νεοπλασία (καρκινοειδής νεοπλασία στο στόμαχο ή το λεπτό έντερο)
•	 Γαστρίτιδα
•	 Γαστρικό ή δωδεκαδακτυλικό έλκος
•	 Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
•	 Εκκολπωματίτιδα
•	 Πολύποδες 
•	 Αγγειοδυσπλαστικές αλλοιώσεις
•	 Αγκυλοστομίαση και σχιστοστομίαση
•	 Χρόνια χρήση ασπιρίνης ή ΜΣΑΦ 
•	 Χρόνια ενδοαγγειακή αιμόλυση
•	 Ανεπάρκεια βιταμίνης C (οδηγεί ευθραυστα τριχοειδή, αιμόλυση και αιμορ-

ραγία)
•	 Αιμορροΐδες 

2. Απώλεια αίματος από τους πνεύμονες: χρόνια αιμόπτυση, πνευμονική αιμοσι-
δήρωση ή πνευμονική λοίμωξη 

3. Απώλεια αίματος από τα νεφρά: αιματουρία
4. Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας: εμμηνορρυσία, κύηση ,  θηλασμός, μηνορ-

ραγία
5. Άλλες αιτίες απώλειας αίματος: τραύμα, εκτεταμένη φλεβοτομή, μεγάλου μεγέ-

θους αγγειοδυσπλασίες
Γ.  Αυξημένες απαιτήσεις του οργανισμού σε σίδηρο

• Βρέφη
• Παιδιά
• Εγκυμοσύνη
• Θηλασμός

Δ. Φαρμακευτικές αιτίες: ΜΣΑΦ, αναστολείς πρωτονίων, αντιβιοτικά

Λειτουργική σιδηροπενική αναιμία (Functional Iron Deficiency)
Η σιδηροπενική αναιμία όταν εμφανίζεται σε ασθενείς με καρκίνο συχνά συνυ-

πάρχει με ένα υπόβαθρο μειωμένης ικανότητας ερυθροποίησης.   Αυτό οφείλεται στις 
εκδηλώσεις του καρκίνου ως «χρόνια φλεγμονή» προκαλώντας σταδιακή μείωση της 
αιμοποιητικής δύναμης του οργανισμού. Στην απλή σιδηροπενία η τιμή της ερυθροποι-
ητίνης αναμένεται αυξημένη ενώ όταν η σιδηροπενία συνυπάρχει με φλεγμονή η τιμή 
της ερυθροποιητίνης μειώνεται.

Τα μειωμένα επίπεδα ερυθροποιητίνης και η αυξημένη απελευθέρωση παραγόντων 
φλεγμονής παρεμποδίζουν ως έναν βαθμό την ερυθροποίηση. Ταυτόχρονα ο χρόνος 
ημιζωής των ερυθροκυττάρων είναι ελαττωμένος είτε λόγω της «φλεγμονής» του καρ-
κίνου είτε λόγω της αυξημένης ηλικίας των ασθενών με καρκίνο. Συνυπάρχει το φαινό-
μενο της λειτουργικής σιδηροπενίας το οποίο οφείλεται στην έκφραση συγκεκριμένων 
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κυτοκινών από τα μακροφάγα (TNF, IL-1, IFN-g) που παρεμποδίζουν την χρησιμοποίη-
ση του σιδήρου από τα ερυθροκύτταρα. 

Με την χορήγηση κάποιου παράγοντα ενεργοποίησης της ερυθροποίησης (ESA-  
Erythropoiesis Stimulating Agents) ο μυελός των οστών καταναλώνει μεγαλύτερες πο-
σότητες σιδήρου προκειμένου να ανταπεξέλθει στην ερυθροποίηση. Χαρακτηριστικό 
είναι το παράδειγμα ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου όπου χορηγείται 
ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ερυθροποιητίνη (recombinant human erythropoietin - 
rHepo). Αν και οι ποσότητες του σιδήρου θα μπορούσαν να θεωρηθούν επαρκείς υπό 
φυσιολογικές συνθήκες, η λειτουργική ανάγκη του σιδήρου αυξάνεται για να ανταπε-
ξέλθει στην αυξημένη ερυθροποίηση. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται λειτουργική σι-
δηροπενική αναιμία. Σε αντίθεση με την γνήσια σιδηροπενική αναιμία (absolute iron 
deficiency), στην λειτουργική τα αποθέματα σιδήρου φαίνονται φυσιολογικά ή ακόμα 
και αυξημένα. Υπό αυτές τις συνθήκες εμφανίζεται ως πραγματικό δίλημμα η ερώτηση 
κατά πόσο ο ασθενής έχει γνήσια σιδηροπενική αναιμία ή όχι. Η χορήγηση σιδήρου θα 
ξεκινήσει αφού διαπιστωθεί η γνήσια σιδηροπενία και μπορεί να γίνεται παράλληλα με 
την χορήγηση ερυθροποιητίνης όπως στην περίπτωση των ασθενών με καρκίνο νε-
φρού τελικού σταδίου ή κατά την περίοδο λήψης της χημειοθεραπευτικής αγωγής.

Μια ακραία περίπτωση λειτουργικής σιδηροπενικής αναιμίας είναι ο δικτυο-
ερυθροκυτταρικός αποκλεισμός του σιδήρου (RE blocade). Είναι ένα φαινόμενο που 
συναντούμε σε περιπτώσεις οξείας ή χρόνιας φλεγμονής και σε λοιμώξεις. Συχνά σχετί-
ζεται με υψηλές τιμές C-αντιδραστικής πρωτεΐνης ή / και αυξημένης ΤΚΕ. Με την παρεμ-
βολή μιας πρωτεΐνης, της εψιδίνης (hepcidin), τα αποθέματα σιδήρου εγκλωβίζονται 
μέσα στο δικτυοερυρθοκυτταρικό σύστημα και αποκλείονται από την αιματική κυκλο-
φορία. Σε συνθήκες δικτυο-ερυθροκυτταρικού αποκλεισμού η φερριτίνη δεν είναι πλέ-
ον αξιόπιστος δείκτης της σιδηροπενίας αφού τα επίπεδά της παραμένουν φυσιολογικά 
ή αυξημένα ενώ υπάρχει λειτουργική ανεπάρκεια σιδήρου και χαμηλός κορεσμός της 
τρανσφερίνης του άιματος. Το φαινόμενο είναι ακόμα πιο σύνθετο αν λάβουμε υπόψη 
μας ότι η φερριτίνη είναι αντιδραστήριο οξείας φάσης ( acute phase reactant ) όπως η 
C-αντιδρώσα πρωτεΐνη. Επομένως με την παρουσία φλεγμονής τα φυσιολογικά ή  αυ-
ξημένα επίπεδα της φερριτίνης οφείλονται στην φλεγμονή και όχι στην επάρκεια σιδή-
ρου. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι: τα επαρκή επίπεδα φερριτίνης του ορού 
αποκλείουν την ύπαρξη σιδηροπενικής αναιμίας;  Επαρκεί ο χαμηλός κορεσμός της 
τρανσφερίνης ως κριτήριο αξιολόγησης των επιπέδων της σιδηροπενίας; 

Κλινική εικόνα σιδηροπενικής αναιμίας
Η σιδηροπενική αναιμία μοιράζεται τα ίδια γενικά συμπτώματα με όλες τις υπόλοι-

πες αναιμίες αλλά καμία αναιμία δεν μπορεί να διαγνωστεί μόνο από την κλινική της 
εικόνα. Τα γενικά συμπτώματα όπως ωχρότητα, δύσπνοια, ταχυκαρδία δεν οφείλονται 
στο είδος αλλά στη σοβαρότητα της αναιμίας. Για παράδειγμα μια σιδηροπενική αναι-
μία με χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης Hb 7 g/dL αναμένεται να εμφανίσει περίπου τα 
ίδια συμπτώματα με την αναιμία χρόνιας νόσου που έχει τα ίδια επίπεδα αιμοσφαιρίνης. 
Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει ωχρότητα του δέρματος εξαιτίας της ελάττωσης της αι-
μοσφαιρίνης και αίσθημα ψύχους που οφείλεται στην αγγειοσύσπαση του δέρματος. Η 
δύσπνοια επέρχεται κυρίως μετά από κόπωση και σε σοβαρότερες περιπτώσεις συνο-
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δεύεται με ταχυκαρδία, έκτακτες συστολές, αίσθημα παλμών ακόμα και συμπτώματα 
καρδιακής ανεπάρκειας (2). 

Η φτωχή οξυγόνωση του ΚΝΣ οδηγεί σε αδυναμία πνευματικής συγκέντρωσης, 
ζάλη, ίλιγγο, κεφαλαλγία, ευερεθιστότητα και αϋπνία. Επίσης, μπορεί να εκδηλωθούν 
συμπτώματα κατάθλιψης. Η μετακίνηση του αίματος από το πεπτικό σύστημα σε άλλα 
ζωτικότερα όργανα προκαλεί συμπτώματα όπως ναυτία, ανορεξία, δυσπεψία. Η  προ-
χωρημένη αναιμία μπορεί να συνοδεύεται από βλάβες των επιθηλίων όπως γλωσσί-
τιδα, χειλίτιδα της γωνίας του στόματος, κοιλονυχία, ευθραυστότητα των τριχών της 
κεφαλής. Η  σιδηροπενική αναιμία που οφείλεται σε αιμορραγία του πεπτικού σωλήνα 
μπορεί να συνοδεύεται με σημεία αίματος στα κόπρανα πχ μέλαινες κενώσεις. Σπανι-
ότερα, η σιδηροπενική αναιμία σχετίζεται με την εμφάνιση του συνδρόμου Plummer-
Vinson, μια μορφή δυσφαγίας. Ακόμα, έχει παρατηρηθεί λαιμαργία για αφύσικη τροφή 
(pica) όπως πάγο, σκόνη, μπογιά (5,6).

Σιδηροπενία στον ηλικιωμένο ασθενή
Εκτιμάται ότι τουλάχιστον το 60% των νεοπλασματικών νοσημάτων αφορούν ασθε-

νείς ηλικίας άνω των 65 ετών.  Οι ασθενείς αυτής της ηλικίας έχουν αυξημένη πιθανότη-
τα πάνω από 10 φορές να νοσήσουν από καρκίνο και 15 φορές μεγαλύτερη θνησιμότη-
τα λόγω του καρκίνου. Η αύξηση της ηλικίας όμως συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο 
σιδηροπενίας ανεξάρτητα από την ύπαρξη νεοπλασματικής νόσου. Η συνήθης κλινική 
εμφάνιση σιδηροπενίας στους ηλικιωμένους ασθενείς οφείλεται στην παρουσία χρό-
νιας απώλειας αίματος  λόγω της πιθανής κακοήθειας, της παρουσίας εκκολπωμάτων, 
πολυπόδων ή κάποιας αγγειοδυσπλασίας. 

Στους ηλικιωμένους έχει διατυπωθεί η υπόθεση πως η αναιμία επηρεάζει άμεσα την 
μυϊκή λειτουργία. Όταν συγκρίνονται ηλικιωμένοι με και χωρίς αναιμία οι αναιμικοί είναι 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με μειωμένο δείκτη μάζας σώματος, με ιστορικό καρδια-
κής νόσου, γαστρικού έλκους ή νεφρικής ανεπάρκειας. Η φυσική κατάσταση αλλά και 
η δύναμη έκτασης του γόνατος είναι μικρότερη ανάμεσα στους ασθενείς με αναιμία. Η  
αναιμία σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα πτώσης του ηλικιωμένου ασθενούς καθώς 
και με την μειωμένη γνωστική λειτουργία η οποία είναι απαραίτητη για να εξασφαλίζει 
την αυτό- συντήρισή του ο ασθενής (7).

Πίνακας 1. Οι επιπτώσεις αναιμίας στους ηλικιωμένους ασθενείς 

Αυξημένος κίνδυνος θνησιμότητας

Αυξημένος κίνδυνος λειτουργικής εξάρτησης του ασθενούς

Αυξημένος κίνδυνος άνοιας

Αυξημένος κίνδυνος παραληρήματος που προκαλείται από φάρμακα 

Αυξημένος κίνδυνος τοξικότητας και επιπλοκών σχετιζόμενων με την χημειοθεραπεία

Αυξημένος κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας

Αυξημένος κίνδυνος πτώσεων, καταγμάτων στο ισχίο και θνησιμότητας

Αυξημένος κίνδυνος θεραπευτικών και χειρουργικών επιπλοκών

Μείωση γνωστικών ικανοτήτων ακόμα και σε ήπια αναιμία
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Γιατί είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση της αναιμίας
Η εκδήλωση αναιμίας είναι περισσότερο συχνή σε ασθενείς με καρκίνο του ενδο-

μητρίου και σε καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου. Ωστόσο, το αίσθημα κόπωσης 
είναι εξαιρετικά κοινό μεταξύ των ασθενών με νεοπλασματική νόσο ακόμα και στην πε-
ρίπτωση που δεν πάσχουν από αναιμία. Η κόπωση οφείλεται στην εξέλιξη της νεοπλα-
σίας και στη θεραπευτική της αντιμετώπιση. Όταν συνυπάρχει αναιμία τα συμπτώματα 
επιβαρύνονται και επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα ζωής . Οι ασθενείς με μειωμένα 
επίπεδα αιμοσφαιρίνης δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις εργασιακές συνθήκες 
λόγω της αναιμίας ακόμα και όταν το αίσθημα κόπωσης δεν είναι πιο σοβαρό από εκεί-
νο των υπόλοιπων καρκινοπαθών χωρίς αναιμία. Συνεπώς η διάγνωση και αντιμετώπι-
ση της αναιμίας είναι σημαντική για την ποιότητα ζωής του ασθενή ανεξάρτητα από το 
είδος της αναιμίας. 

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της αναιμίας σχετίζεται όχι μόνο με την ανα-
κούφιση των συμπτωμάτων αλλά  με την επιβίωση.  Η αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της αναιμίας αυξάνει σε σημαντικό βαθμό την επιβίωση και την ανταπόκριση του ασθε-
νούς στην θεραπεία. Συγκρίνοντας διαφορετικές μελέτες ασθενών με νεοπλασματική 
νόσο βρέθηκε ότι η παρουσία αναιμίας αυξάνει την θνησιμότητα κατά 64%, στην περί-
πτωση δε αναιμικών ασθενών με καρκίνωμα της κεφαλής ή του τραχήλου η θνησιμό-
τητα αυξάνεται κατά 75 % (12).  

Κλινική διερεύνηση της σιδηροπενικής αναιμίας
Η κυρίαρχη αιτία σιδηροπενικής αναιμίας στους άνδρες άνω των 50 ετών και στις 

γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση είναι η χρόνια αιμορραγία του πεπτικού. Η σιδηρο-
πενική αναιμία σε ασθενείς χωρίς δυσπεψία όταν συνοδεύεται με ανεξήγητη απώλεια 
βάρους και επαναλαμβανόμενους εμέτους θεωρείται ότι αποτελεί ένδειξη  κακοήθειας 
του ανώτερου πεπτικού. Ένδειξη κακοήθειας του κατώτερου πεπτικού αποτελεί η ανε-
ξήγητη σιδηροπενική αναιμία με αιματοκρίτη Hb < 11g/100ml στους άνδρες  και  Hb < 
10g/100ml στις μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (9,11).

Τη μεγαλύτερη δυσκολία διερεύνησης της παθογένειας συναντούμε στους ασθενείς 
με σιδηροπενική αναιμία χωρίς κλινικές εκδηλώσεις από το πεπτικό καθώς δεν απο-
κλείεται το ενδεχόμενο  η εστία της αιμορραγίας να εντοπίζεται στο πεπτικό σύστημα. 
Για την εκτίμηση της ασυμπτωματικής σιδηροπενικής αναιμίας τόσο οι αμερικανικές 
όσο και οι ευρωπαϊκές οδηγίες (guidelines) συνιστούν την διενέργεια ενδοσκόπησης 
ανώτερου και κατώτερου πεπτικού.

Στη βιβλιογραφία, χαρακτηριστική είναι η μελέτη των E. Niv et al. (10) η οποία αφο-
ρά  μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες άνω των 50 ετών και με σιδηροπενική 
αναιμία  χωρίς συμπτώματα (βλ. πίνακα 2). Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
τόσο το ανώτερο όσο και το κατώτερο πεπτικό είναι εξίσου επικίνδυνες εστίες ασυ-
μπτωματικής αιμορραγίας. Η μελέτη αναδεικνύει ότι ένα μεγάλο ποσοστό (29%) σιδη-
ροπενικής αναιμία χωρίς κλινικά συμπτώματα  οφείλεται σε κακοήθεια που εντοπίζεται 
στο δεξιό κόλον. Στην περίπτωση αυτή η σιδηροπενική αναιμία αποτελεί την πρώτη 
και μοναδική κλινική ένδειξη και πρέπει να εκτιμηθεί έγκαιρα (14). Αντίθετα, η εικόνα 
της κακοήθης νεοπλασίας στο αριστερό κόλον συνοδεύεται από περισσότερο έντονα 
κλινικά συμπτώματα όπως αλλαγή στη συνήθεια του εντέρου (απόφραξη, δυσκοιλιότη-
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τα). Συνεπώς, στις μεγαλύτερες  ηλικίες η κολονοσκόπηση συνιστάται ως πρώτη κλινική 
εξέταση. Η διερεύνηση του λεπτού εντέρου συνιστάται στην επιμένουσα σιδηροπενική 
αναιμία με αρνητικά κλινικά ευρήματα, χωρίς παθολογικά ευρήματα από την ενδοσκό-
πηση του ανώτερου και του κατώτερου πεπτικού. Η μελέτη του λεπτού εντέρου γίνεται 
με εντερόκληση (ακτινολογική εικόνα) ή ενδοσκόπηση με κάψουλα  στην οποία εισάγε-
ται μικροκάμερα που καταγράφει τα τοιχώματα του λεπτού εντέρου. 

Πίνακας 2. Αίτια ασυμπτωματικής σιδηροπενικής αναιμίας 

Αίτια Αριθμός ατόμων

Α. Ενδοσκοπικές μελέτες

1) Ανώτερο πεπτικό

Οισοφαγίτιδα•	 2

Διαφραγματοκήλη + διαβρώσεις•	 2

Διαβρωτική γαστρίτιδα•	 2

Ατροφική γαστρίτιδα•	 7

Διαβρωτική φλεγμονή του δωδεκαδακτύλου•	 1

Δωδεκαδακτυλικό έλκος•	 1

Καρκίνωμα στομάχου•	 2

2) Κατώτερο πεπτικό

Πολύποδες στον κόλον•	 5

Αγγειοδυσπλασία•	 3

Καρκίνωμα στο κόλον•	 10

3) Επιπρόσθετες μελέτες (CT scan)

Κακοήθεια λεπτού εντέρου•	 1

Καρκίνωμα στο κόλον*•	 1

* Η κακοήθης εξεργασία στο κόλον διέφυγε από την πρώτη και έγινε αντιληπτή 
στην δεύτερη εξέταση κολονοσκόπησης. Ο κίνδυνος διαφυγής αλλοιώσεων μπορεί να 
οφείλεται είτε στην πλημμελή προετοιμασία του ασθενούς είτε στην μη ολοκλήρωση 
της κολονοσκόπησης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του εντοπισμού αιμορροΐ-
δων ή κάποιας αλλοίωσης  στο αριστερό κόλον, τα οποία μπορούν να ερμηνεύσουν την 
αιμορραγία, αλλά ταυτόχρονα δεν αποκλείουν συνύπαρξη σημαντικής εξεργασίας στο 
δεξί κόλον. Συνεπώς, η ενδοσκοπική εξέταση πρέπει να ολοκληρώνεται σε όλο το μήκος 
του παχέος εντέρου ανεξάρτητα από τα ευρήματα στα πρώτα τμήματα της εξέτασης. 

Εργαστηριακή  διερεύνηση της σιδηροπενικής αναιμίας
Η κλινική εικόνα της αναιμίας από  μόνη της δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή 

διάγνωση της νόσου. Πρώτα γίνεται  έλεγχος της διατροφής του ασθενούς και κατόπιν 
ακολουθούν οι εργαστηριακές και αιματολογικές εξετάσεις. Η σιδηροπενική αναιμία 
χαρακτηρίζεται από μειωμένη ποσότητα σιδήρου του αίματος, αυξημένη σιδηροδε-
σμευτική ικανότητα, μειωμένα επίπεδα φερριτίνης και υψηλές συγκεντρώσεις διαλυ-
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τών υποδοχέων της τρανσφερίνης. 
Κατά τη διαφορική διάγνωση σιδηροπενικής αναιμίας είναι πολύ σημαντικό να δι-

ερευνηθεί η αιτία της νόσου, ειδικά για να αποκλειστεί η πιθανότητα κάποιας μορφής 
αιμορραγίας (ενδοσκόπηση). Σπανιότερα η απώλεια σιδήρου μπορεί να οφείλεται σε 
απώλεια σιδήρου λόγω χρόνιας ενδοαγγειακής αιμολυτικής αναιμίας και εκδηλώνεται 
με υψηλές ποσότητες αιμοσιδηρίνης στα ούρα.  

 Οι τιμές των εργαστηριακών εξετάσεων του αίματος (βλ. Πίνακα 3) είναι τα κριτήρια 
με τα οποία γίνεται διαφορική διάγνωση της σιδηροπενικής αναιμίας από την αναιμία 
λόγω χρόνιας φλεγμονής.

Πίνακας 3. Διάγνωση της σιδηροπενικής αναιμίας

Σιδηροπενική αναιμία Φλεγμονή
Επίχρισμα αίματος Μικροκυττταρική Υποχρωμική Μικροκυττταρική Υποχρωμική

SI <30 mg/dL <50 mg/dL

TIBC >360 μg/dL <300 μg/dL

TSAT <10 % 10-20 %

Ferritin <15 mg/dL 30-200 mg/dL

Αιμοσφαιρίνη Φυσιολογική Φυσιολογική

Εργαστηριακές τιμές στην σιδηροπενική αναιμία

•	 Ερυθροκυτταρικοί δείκτες: σε επίχρισμα αίματος μειωμένοι και οι τρεις ερυθρο-
κυτταρικοί δείκτες MCV, MCH, MCHC.

•	 Σίδηρος του ορού (SI): <30 mg/dL. Η χαμηλή στάθμη του σιδήρου του ορού δεν 
σημαίνει κατ’ ανάγκη σιδηροπενική αναιμία καθώς μπορεί να εμφανιστεί και σε 
χρόνιες νόσους.

•	 Ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα τρανσφερίνης (TIBC):  >360 μg/dL. Δείκτης 
που αυξάνεται στην σιδηροπενική αναιμία. Βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα 
όταν η σιδηροπενική αναιμία συνυπάρχει με χρόνια νόσο.

•	 Ποσοστό κορεσμού τρανσφερίνης (TSAT): <10%. Δείκτης που ελαττώνεται στην 
σιδηροπενική αναιμία. Ο κορεσμός της τρανσφερίνης υπολογίζεται από τον 
τύπο Σίδηρος του ορού/TIBCx100% και θεωρείται η περισσότερο χρήσιμη μέθο-
δος για την μέτρηση της υπερσιδηραιμίας πχ. ιδιοπαθή αιμοχρωμάτωση.

•	 Φερριτίνη του ορού : <15mg/dL. Θεωρείται  μέτρηση με μεγάλη ευαισθησία και 
ειδικότητα και αντικατροπτίζει τα συνολικά αποθέματα σιδήρου του οργανι-
σμού. Τα επίπεδα φερριτίνης μπορεί να αυξηθούν σε περιπτώσεις χρόνιας φλεγ-
μονής όπως ηπατική βλάβη (πχ. ηπατίτιδα) και σε συγκεκριμένες νεοπλασίες 
(οξεία λευχαιμία, λέμφωμα Hodgkin, καρκίνος μαστού και όγκοι του πεπτικού 
συστήματος). 

•	 Υποδοχέας της τρανσφερίνης στον ορό (sTfR): > 9 mg/L. Φυσιολογικές τιμές 
4-9mg/L. Τα επίπεδα είναι αυξημένα στην σιδηροπενική αναιμία. Αποτελεί σύγ-
χρονη μέθοδο με ανοσοφθορισμό και έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα.  
Στην περίπτωση που χορηγείται παράγοντας ερυθροποίησης στον ασθενή πρέ-
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πει να διερευνηθεί αν η αύξηση της τιμής του sTfR οφείλεται σε λειτουργική ή 
γνήσια σιδηροπενία. Σε αντίθεση με την φερριτίνη δεν επηρεάζεται από την 
φλεγμονή.

•	 Αιμοσφαιρίνη δικτυοερυθροκυττάρων (CHr - Reticulocyte Hb content): <32 pg. Τα 
δικτυοερυθροκύτταρα έχουν μικρότερο χρόνο ζωής (1-2 μέρες) και το περιε-
χόμενό τους σε αιμοσφαιρίνη αντικατροπτίζει μια πιο άμεση εικόνα της σιδη-
ροπενίας. Ως μέτρηση είναι  λιγότερο μεταβλητή και περισσότερο ακριβής από 
εκείνη του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης.

•	 Βιοψία μυελού των οστών και χρώση ιστικού σιδήρου: 0. Η βαθμολογία είναι ποιο-
τική  με σταυρούς με τιμές από με μηδέν ως 4 σταυρούς.  Η βιοψία του μυελού 
των οστών και θεωρείται ως ο «χρυσός δείκτης» (gold standard) για την εκτίμη-
ση της σιδηροπενίας με την υψηλότερη ειδικότητα και ευαισθησία. Η βιοψία του 
μυελού θα γίνει μόνο αν θεωρηθεί απαραίτητο σε περίπτωση που οι υπόλοιπες 
μετρήσεις δεν μας οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα σε 
ασθενείς με χρόνια νεοπλασματική νόσο όπου η φερριτίνη δεν αποτελεί αξιόπι-
στο δείκτη σιδηροπενίας. 

•	 Λόγος R /F (sTfR/log ferritin ): <1. Ο λόγος sTfR προς φερριτίνη χρησιμοποιείται για 
την αξιολόγηση της σιδηροπενίας με αυξημένη ευαισθησία στους ηλικιωμένους 
ασθενείς. Χρησιμοποιείται για την διάκριση της σιδηροπενικής αναιμίας από την 
αναιμία χρονίας νόσου. Ο παρανομαστής περιέχει τις τιμές της φερριτίνης (αντι-
δραστήριο οξείας φάσης) και συνεπώς σε περίπτωση λανθάνουσας κακοήθειας 
ο λόγός επηρεάζεται λόγω της φλεγμονής.

Συμπερασματικά, το απόλυτο διαγνωστικό κριτήριο της σιδηροπενικής αναιμίας 
είναι τα μειωμένα επίπεδα σιδήρου στον μυελό των οστών. Τα μειωμένα αποθέματα 
σιδήρου στον μυελό σχετίζονται με επίπεδα φερριτίνης <12–15 ng/mL. Επειδή όμως 
η φερριτίνη είναι αντιδραστήριο οξείας φάσης τα επίπεδά της αυξάνονται κατά την 
διάρκεια της φλεγμονής. Συνεπώς όταν η  χρόνια φλεγμονή ή κακοήθεια συνυπάρχει  
με σιδηροπενική αναιμία τα επίπεδα της φερριτίνης μπορεί να παραμένουν αυξημένα 
μεταξύ 15 και 200 ng/mL δυσκολεύοντας τη διάγνωση της σιδηροπενικής αναιμίας.  Η 
φερριτίνη θεωρείται ότι δεν αντικατροπτίζει τα επίπεδα του σιδήρου στις παρακάτω 
καταστάσεις:  υπερθυρεοειδισμός, κακοήθεια, φλεγμονή, ηπατοκυτταρική νόσος κατα-
νάλωση αλκοόλ και χρήση εκ του στόματος αντισυλληπτικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
οι τιμές της φερριτίνης πρέπει πάντα να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με τα υπόλοι-
πα εργαστηριακά δεδομένα.  Το ποσοστό των υποχρωμικών ερυθροκυττάρων και τα 
υποχρωμικά δικτυοερυθροκύτταρα θεωρούνται χρήσιμες ενδείξεις του μεγέθους της 
λειτουργικής σιδηροπενικής αναιμίας προβλέποντας την ανταπόκριση στην ερυθρο-
ποιητίνη (Epogen) και τη θεραπεία με ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου.

Στην σιδηροπενική αναιμία οι εργαστηριακές τιμές συχνά αλληλεπικαλύπτονται με 
εκείνες της αναιμίας χρόνιας νόσου (16,17). Όταν υπάρχει αμφιβολία λαμβάνεται δείγμα 
βιοψίας από το μυελό των οστών για χρώση και επιβεβαίωση. Σε αυτή την περίπτωση 
θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη η μέτρηση του διαλυτού υποδοχέα της τρανσφερίνης 
τα επίπεδα του οποίου μειώνονται στην αναιμία χρόνιας νόσου και αυξάνονται στην 
σιδηροπενική αναιμία. Εφόσον από το σύνολο των εργαστηριακών εξετάσεων εξακο-

ABSTRACT BOOK_001-086.indd   22 2/12/08   12:52:08



23

λουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα η ανταπόκριση στην θεραπεία χορήγησης σιδήρου 
αποτελεί το τελικό διαγνωστικό κριτήριο.

Πίνακας 4.  Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ σιδηροπενικής αναιμίας και αναιμίας 
χρονίας νόσου

Σιδηροπενική Αναιμία Αναιμία Χρονίας Νόσου
Μειωμένα επίπεδα σιδήρου Μειωμένα επίπεδα σιδήρου

Υψηλή σιδηροδεσμευτική ικανότητα 
τρανσφερίνης (TIBC)

Χαμηλή ή φυσιολογική σιδηροδεσμευτική 
ικανότητα τρανσφερίνης (TIBC)

Χαμηλός κορεσμός τρανσφερίνης Χαμηλός κορεσμός τρανσφερίνης 

Αυξημένη πρωτοπορφυρίνη 
ερυθροκυττάρων

Αυξημένη πρωτοπορφυρίνη 
ερυθροκυττάρων

Ερυθροκυτταρική μικροκυττάρωση Νορμοκυτταρικά ή μικροκυτταρικά 
ερυθροκύτταρα

Μειωμένη φερριτίνη Φυσιολογική ή αυξημένη φερριτίνη

Άδειες αποθήκες σιδήρου στον μυελό των 
οστών, χωρίς σιδηροβλάστες

Φυσιολογικές ή αυξημένες αποθήκες 
σιδήρου στον μυελό των οστών, μειωμένοι 
σιδηροβλάστες

sTrR/log ferritin < 1 sTrR/log ferritin < 2

Όπως έχει αναφερθεί, οι ασθενείς με καρκίνο είναι στην πλειοψηφία τους ασθενείς 
μεγάλων ηλικιών.  Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτές τις ηλικίες η ανεπάρκεια βιταμίνης 
B12 δεν θεωρείται σπάνια. Έχει βρεθεί ότι η μεγαλοβλαστική αναιμία λόγω ανεπάρκειας 
vit B12 μπορεί να συνυπάρχει με την σιδηροπενική αναιμία μέσω ενός κοινού μηχανι-
σμού, τη λοίμωξη από H. Pylori. (15) Τα διαγνωστικά τεστ δεν είναι αλάθητα και όταν 
υπάρχει αμφιβολία πρέπει να χορηγείται θεραπεία στον ασθενή καθώς οι επιπτώσεις 
από την μη αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της vit B12 μπορεί να είναι σημαντικές (βλ. 
Πίνακα 5). 

Πίνακας 5. Αλληλοεπικάλυψη εργαστηριακών αποτελεσμάτων για σιδηροπενική 
αναιμία και ενεπάρκεια βιταμίνης B12

Ομάδα ασθενών Κοβαλαμίνη < 181 ng/mL Σιδηροπενική 
αναιμία

Μακροκυτταρική (n=29) MCV >100 100 % 10 %

Νορμοκυτταρική (n=83) 92 % 50 %

Μικροκυτταρική (n=83) MCV <80 46 % 100 %

Αντιμετώπιση
Όταν η σιδηροπενία προκαλείται από διατροφικές αιτίες προτιμάται η χορήγηση 

σιδήρου δια του στόματος. Τα άλατα σιδήρου παρουσιάζουν αυξημένη διαλυτότητα 
και βιοδιαθεσιμότητα στο pH του δωδεκαδακύλου και της νήστιδας.  Η τυπική θερα-
πεία της σιδηροπενικής αναιμίας στους ενηλίκους περιλαμβάνει τη χορήγηση δισκίου 
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300 mg θειικού σιδήρου (60 mg στοιχειακού σιδήρου) 3 ή 4 φορές ημερησίως. Συνί-
σταται η χορήγηση του σιδήρου 30 λεπτά πριν από το γεύμα καθώς τα αντιόξινα του 
γεύματος μειώνουν την απορρόφηση του. Στις μείζονες παρενέργειες της χορήγησης 
δισκίων σιδήρου περιλαμβάνονται η επιγαστρική δυσφορία, οπισθοστερνικός καύσος, 
ναυτία, έμετος και διάρροια. Οι παρενέργειες περιορίζονται με την μείωση της δόσης, 
τη χορήγηση σιδήρου κατά τη διάρκεια του γεύματος και τη σταδιακή αύξηση της δο-
σολογίας.

Τα σκευάσματα γλυκονικού σιδήρου περιλαμβάνουν μικρότερη ποσότητα καθα-
ρού σιδήρου (320mg με 36 mg στοιχειακού σιδήρου)

Η λήψη σιδήρου αυξάνεται σταδιακά μέχρι που να φθάσει στη δόση που έχει συ-
νταγογραφηθεί. Μια τυπική αρχική δόση ξεκινάει από 60 mg καθαρού σιδήρου ( αντι-
στοιχεί σε 325g θειικού σιδήρου) 1 ή 2 φορές την ημέρα. Οι μεγαλύτερες δόσεις δεν 
απορροφούνται το ίδιο αποτελεσματικά ενώ αυξάνουν τις παρενέργειες, ειδικά την 
δυσκοιλιότητα. Το ασκορβικό οξύ  συμβάλλει στην απορρόφηση του σιδήρου και χο-
ρηγείται είτε σε μορφή σκευάσματος (500mg) είτε μέσω χυμού πορτοκαλιού. Η παρε-
ντερική χορήγηση σιδήρου αν και προκαλεί το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα μπορεί να 
προκαλέσει παρενέργειες όπως αναφυλακτική αντίδραση, πόνο και θρομβοφλεβίτιδα. 
Η δόση του σιδήρου που χορηγείται παρεντερικά και συνίσταται μόνο σε ασθενείς που 
δεν μπορούν να λάβουν σίδηρο δια του στόματος όπως και στους ασθενείς που χάνουν 
μεγάλες ποσότητες αίματος. 

Ανεξάρτητα του τρόπου χορήγησης του σιδήρου είναι σημαντικό η θεραπεία να συ-
νεχιστεί περισσότερο από 6 μήνες μετά από την διόρθωση των επιπέδων της αιμοσφαι-
ρίνης προκειμένου να αποκατασταθούν οι αποθήκες του σιδήρου στον οργανισμό. Η 
σιδηροπενία συνήθως διορθώνεται σε 2 μήνες και σε αυτό το διάστημα είναι σημαντική 
η παρακολούθηση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης (Hb) του ασθενούς. Τα δικτυοερυθρο-
κύτταρα ανταποκρίνονται τις 4 πρώτες ημέρες από την χορήγηση του σιδήρου και θα 
πλησιάσουν τη μέγιστη τιμή στις 7 – 10 μέρες. Η φερριτίνη ανταποκρίνεται σε διάστημα 
λίγων ημερών ενώ η ανταπόκριση του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης καθυστερεί. 
Τις πρώτες εβδομάδες η Hb αυξάνει με μικρό ρυθμό. Κατόπιν η αύξηση της Hb πλησιά-
ζει το 0.7 ως 1 g/εβδομάδα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στην θεραπεία πρέπει να υπο-
θέσουμε συνεχόμενη αιμορραγία από το πεπτικό, συνυπάρχουσα λοίμωξη, κακοήθεια 
ή ανεπαρκή πρόσληψη σιδήρου. Σπάνιο αίτιο είναι η δυσαπορρόφηση του σιδήρου.

 Ένα ερώτημα που προκύπτει στους ασθενείς με καρκίνο είναι το κατά πόσο είναι 
ορθή η χορήγηση σιδήρου μαζί με ερυθροποιητικούς αυξητικούς παράγοντες. Μέχρι 
σήμερα θεωρείται ότι η σιδηροπενία πρέπει να διορθώνεται πρώτα από την χορήγηση 
ανασυνδυασμένης ερυθροποιητίνης. Ωστόσο, σε ασθενείς με μειωμένα αποθέματα σι-
δήρου, ειδικότερα σε ασθενείς με αναιμία σχετιζόμενη με χημειοθεραπεία, η χορήγηση 
σιδήρου εκ του στόματος φαίνεται να μην έχει αποτελέσματα σε αντίθεση με την πα-
ρεντερική χορήγηση που διπλασιάζει τον ρυθμό ανταπόκρισης της ερυθροποίησης. Σε 
μελέτες που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα (19)  η ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου φαίνεται 
να βελτιώνει τα ποσοστά ανταπόκρισης της αιμοσφαιρίνης στους ασθενείς που χορη-
γείται ταυτόχρονα ερυθροποιητικός αυξητικός παράγοντας.
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Μεγαλοβλαστική αναιμία σε ασθενείς  
με νεοπλασματικά νοσήματα

Πέππα Σπυριδούλα, Δημήτριος Σταθόπουλος

Ορισμός
Η μεγαλοβλαστική αναιμία ανήκει στην ευρύτερη ομάδα των μακροκυτταρικών 

αναιμιών, οι οποίες συνοδεύονται από αύξηση του μέσου μεγέθους του ερυθροκυτ-
τάρου. Ο μυελός των οστών παρουσιάζει μεγαλοβλαστική εικόνα με τις  χαρακτηριστι-
κές άωρες, άτυπες και μεγάλες ερυθροβλάστες (μεγαλοβλάστες), σε αντίθεση με τη μη 
μεγαλοβλαστική μακροκυτταρική αναιμία, στην οποία ο μυελός είναι νορμοβλαστικός 
(1). Το 50% της μακροκυττάρωσης οφείλεται σε έλλειψη Β12 ή φυλλικού οξέος, που 
αποτελούν τα βασικά αίτια της μεγαλοβλαστικής αναιμίας. Στο υπόλοιπο ποσοστό των 
ασθενών, επικρατέστερες αιτίες της μακροκυττάρωσης θεωρούνται η ηπατική νόσος 
και ο αλκοολισμός, που εκδηλώνονται με μη μεγαλοβλαστική αναιμία, καθώς και η υπο-
βολή σε χημειοθεραπευτική αγωγή για κακοήθη νόσο (2).

Αίτια
Περίπου το 95% των περιπτώσεων μεγαλοβλαστικής αναιμίας σχετίζεται με ανε-

πάρκεια φυλλικού οξέος και/ ή βιταμίνης Β12 οποιασδήποτε αιτιολογίας (3), αλλά μπο-
ρεί να είναι και αποτέλεσμα της διαταραχής της σύνθεσης αυτών, κυρίως του φυλλικού. 
Σε ασθενείς με νεοπλασία, η εκδήλωση μεγαλοβλαστικής αναιμίας υπονοεί την ύπαρξη 
κάποιου μηχανισμού σχετιζόμενου με την κακοήθεια που οδηγεί σε έλλειψη των παρα-
πάνω ουσιών.

Το φυλλικό οξύ αποτελεί ουσιώδες υπόστρωμα και η Β12 (κοβαλαμίνη) συμπαρά-
γοντα της ενζυμικής σύνθεσης του αμινοξέος μεθειονίνη από την ομοκυστεϊνη. Προϊόν 
της παραπάνω αντίδρασης είναι το τετραϋδροφυλλικό οξύ, το οποίο μετατρέπεται σε 
μονοφωσφορική θυμιδίνη προκειμένου να ενσωματωθεί στο DNA. Η έλλειψη κάποιου 
από τα δύο συστατικά οδηγεί στη συσσώρευση ομοκυστεϊνης στο πλάσμα και τη μειω-
μένη σύνθεση DNA. Το παρατηρούμενο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία κυττάρων με 
ατελή ωρίμανση του πυρήνα αλλά κανονική ανάπτυξη του κυτταροπλάσματος (πυρη-
νο-κυτταροπλασματικός ασυγχρονισμός). Επηρεάζονται όλα τα διαιρούμενα κύτταρα 
του οργανισμού, από τα επιθηλιακά κύτταρα των βλεννογόνων  μέχρι τα κύτταρα του 
μυελού των οστών, ο οποίος λόγω της μη αποδοτικής ερυθροποίησης παρουσιάζεται 
διογκωμένος και κυτταροβριθής (4). 

1) ανεπάρκεια Β12
Φυσιολογικά η βιταμίνη Β12 προσλαμβάνεται από τροφές ζωικής προέλευσης (μυ-

ϊκός ιστός, αυγά, προϊόντα γάλακτος). Οι ημερήσιες ανάγκες έχουν υπολογιστεί 1-5 μg, 
ενώ οι φυσιολογικές τιμές στο πλάσμα κυμαίνονται μεταξύ 150-450 pg/ml. Με τη διά-
σπαση των τροφών από το γαστρικό υγρό απελευθερώνεται Β12 στο στόμαχο. Η Β12 
ενώνεται στη συνέχεια με μια γλυκοπρωτεϊνη, τον ενδογενή παράγοντα (intrinsic factor 
- IF, παράγοντας του Castle), που παράγεται από τα τοιχωματικά κύτταρα του σώματος 
και του πυθμένα του στομάχου. Η δημιουργία αυτού του συμπλέγματος είναι απαραίτη-
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τη για την απορρόφηση της Β12 από το κατώτερο τμήμα του ειλεού. Η Β12 μεταφέρε-
ται στο πλάσμα δεσμευμένη από τις τρανσκοβαλαμίνες TCI και TCII. Η TCI ανευρίσκεται 
στους ιστούς και στο πλάσμα και είναι εξ ολοκλήρου δεσμευμένη με Β12. Η TCII είναι με-
ρικά δεσμευμένη, αντιπροσωπεύει την πρωτεϊνη μεταφοράς και μετακίνησης της από 
το έντερο στις αποθήκες ή τους ιστούς. Η αποβολή της βιταμίνης γίνεται κυρίως από τα 
ούρα (2). Η έλλειψη εκδηλώνεται με μεγαλοβλαστική αναιμία πολλά χρόνια μετά την δι-
ακοπή πρόσληψης της βιταμίνης, καθώς το ήπαρ αποθηκεύει ποσότητες Β12 αρκετές, 
ώστε να ικανοποιήσουν τις ημερήσιες ανάγκες για 3 χρόνια (4). 

Η ανορεξία που συχνά συνοδεύει κακοήθειες μπορεί να εκδηλωθεί πρώιμα ή όψιμα 
στην ασθένεια, στη φάση εξέλιξης και εξάπλωσης του όγκου. Μερικοί ασθενείς εμφα-
νίζουν ανορεξία όταν διαγιγνώσκονται με κακοήθεια. Η πλειοψηφία των ασθενών με 
εκτεταμένο καρκίνο παρουσιάζει ανορεξία (5). Η ανορεξία είναι η πιο συχνή αιτία υπο-
σιτισμού στους ασθενείς με νεοπλασίες.  Ανάμεσα στα συστατικά των τροφών που δεν 
προσλαμβάνονται σε επαρκείς ποσότητες περιλαμβάνεται και η βιταμίνη Β12.

Σε άλλες περιπτώσεις, η Β12 προσλαμβάνεται μεν σε επαρκείς ποσότητες, αλλά η 
επίδραση παραγόντων που περιορίζουν την απορρόφησή της οδηγεί στην έλλειψή της 
και την εκδήλωση μεγαλοβλαστικής αναιμίας. 

Συχνό αίτιο δυσαπορρόφησης Β12 αποτελεί η κακοήθης αναιμία (Τύπος ενηλίκων- 
Νόσος των Addison- Biermier). Παρατηρείται σε ηλικίες μεγαλύτερες των 60,κυρίως 
αφορά τους Βόρειους Ευρωπαίους (1:10.000) και αποτελεί το 80% των περιπτώσεων 
μεγαλοβλαστικής αναιμίας. Οφείλεται σε έλλειψη του ενδογενούς παράγοντα (intrinsic 
factor- IF). Θεωρείται νόσος αυτοάνοσης αιτιολογίας και συχνά ανευρίσκονται αντιτοι-
χωματικά (90%), αντιθυρεοειδικά αντισώματα και αντισώματα έναντι του ενδογενούς 
παράγοντα (50%). Φαίνεται να υπάρχει οικογενής προδιάθεση (2). Η επίπτωση της κα-
κοήθους αναιμίας αυξάνεται με την ηλικία (6). Συνοδές παθήσεις της κακοήθους αναιμί-
ας είναι η ισταμινοάντοχη αχυλία και η ατροφία του γαστρικού βλεννογόνου. Η συχνό-
τητα εμφάνισης γαστρικού αδενοκαρκινώματος διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται, ακόμη 
και στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία (2). Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη 
η προληπτική ετήσια γαστροσκόπηση.  Σε μία πρόσφατη μελέτη, η μέση συγκέντρω-
ση νιτρικών στο γαστρικό υγρό δεκατριών ασθενών με κακοήθη αναιμία, ήταν σχεδόν 
50πλάσια από τις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες και είναι πιθανό ότι ενδογαστρική πα-
ραγωγή “καρκινογόνων” νιτρικών προϊόντων θα μπορούσε να ευθύνεται για την καρκι-
νογένεση (7).  Επίσης το ιστορικό γαστρεκτομής ή κακοήθους αναιμίας έχει συσχετιστεί 
με διπλάσια ή τριπλάσια αύξηση του κινδύνου εμφάνισης παγκρεατικού καρκίνου (8). 
Τα παραπάνω δεδομένα δηλώνουν ότι ο φυσιολογικός βλεννογόνος του στομάχου 
ίσως ασκεί προστατευτική δράση απέναντι σε πιθανά καρκινογόνα.

Γαστρική δυσαπορρόφηση της κοβαλαμίνης σε ασθενείς με νεοπλασίες μπορεί να 
προκληθεί μέσω του περιορισμού των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου που πα-
ράγουν τον ενδογενή παράγοντα. Αυτό συμβαίνει με την απώθησή τους από ένα γαστρι-
κό καρκίνωμα που εξαπλώνεται ή την εξάλειψή τους μετά από γαστρεκτομή, η οποία 
αποτελεί μέρος της θεραπευτικής αγωγής των γαστρικών κακοηθειών. Η περιορισμένη 
παραγωγή του ενδογενούς παράγοντα επιτρέπει την ανάπτυξη μεγαλοβλαστικής αναι-
μίας, καθώς  η σύζευξή του με τη Β12 είναι βασική προϋπόθεση για την απορρόφησή 
της. Οι ασθενείς με υφολική γαστρεκτομή και γαστρικό bypass πρέπει να παρακολου-
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θούνται, καθώς 20% θα αναπτύξει ανεπάρκεια της Β12 μετά από αρκετά χρόνια (9). 
Η στάση του εντερικού περιεχομένου δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανά-

πτυξη μικροοργανισμών. Ο βιολογικός ανταγωνισμός που εκδηλώνεται σχετικά με την 
πρόσληψη της Β12, ανάμεσα στα κύτταρα του εντερικού επιθηλίου και στους μικροορ-
γανισμούς, μπορεί να οδηγήσει σε ατελή απορρόφησή της, με συνέπεια την εμφάνιση 
αναιμίας. Τα νεοπλάσματα μεγάλου μεγέθους κατά μήκος του εντέρου είναι υποψήφια 
για δημιουργία σημαντικών ενδαυλικών ελλειμάτων, προκαλώντας στενώσεις που προ-
ωθούν την μικροβιακή ανάπτυξη. Επιπρόσθετοι μηχανισμοί πρόκλησης στάσης του 
εντερικού περιεχομένου θεωρούνται οι χειρουργικές αναστομώσεις μετά από εντερε-
κτομή, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο χειρουργικής αντιμετώπισης νεοπλασιών στο 
λεπτό έντερο και η δημιουργία τυφλών ελίκων που αποτελούν επίσης επακόλουθο της 
εξαίρεσης νεοπλάσματος.

Επεμβάσεις εκτομής του τμήματος του εντέρου όπου συντελείται η απορρόφηση 
της Β12, δηλαδή του τελικού ειλεού, εξαιτίας της ανάγκης αφαίρεσης νεοπλάσματος, 
είναι φυσικό να ευθύνονται για τη δυσαπορρόφησή της με τα γνωστά επακόλουθα. Η 
συγκέντρωση των υποδοχέων IF-Β12 στον τελικό ειλεό είναι τόσο υψηλή, που απώλεια 
30,5 – 60 cm επιφάνειας αρκεί για την πρόκληση σημαντικής δυσαπορρόφησης της 
κοβαλαμίνης (9). 

2) ανεπάρκεια φυλλικού οξέος
Στον όρο φυλλικό οξύ περιλαμβάνονται το πτεροϋλογλουταμικό οξύ και τα παράγω-

γά του, ουσίες που περιέχονται σε αφθονία στα πράσινα φυτά, στο συκώτι και στο κρέας. 
Οι ημερήσιες ανάγκες σε φυλλικό είναι 50 μg, και οι φυσιολογική του συγκέντρωση στο 
πλάσμα και τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι 6,5-19,6 ng/ml και  160-600 ng/ml αντίστοιχα. 
Η απορρόφησή του συντελείται στο πρώτο τριτημόριο του λεπτού εντέρου. Το φυλλικό 
οξύ δε δεσμεύεται από ειδική πρωτεϊνη και δεν αποθηκεύεται, όπως η Β12 στο ήπαρ, και 
γι’ αυτό τα αποτελέσματα της έλλειψής του εκδηλώνονται μετά από λίγες εβδομάδες (2). 

Μειωμένη πρόσληψη φυλλικών παρατηρείται κυρίως σε “ιδρυματιζόμενους” πλη-
θυσμούς (υπερήλικες, αλκοολικοί, πάσχοντες από χρόνια νοσήματα), αλλά μπορεί να 
παρατηρηθεί και σε ασθενείς με κακοήθεια λόγω της ανορεξίας.

Οι αυξημένες απαιτήσεις σε φυλλικό οξύ αποτελούν μια αιτία ανεπάρκειάς του, 
όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ταχείας κυτταρικής αναγέννησης του μυελού 
των οστών. Στους ασθενείς με νεοπλασία, η αντιρροπιστική διέγερση της ερυθροποίη-
σης στο μυελό των οστών εξαιτίας της αυξημένης αιμόλυσης ή ύστερα από χημειοθε-
ραπευτική αγωγή φαίνεται να αποτελεί αίτιο ανεπάρκειας του φυλλικού.

Οι επίκτητες διαταραχές του μεταβολισμού του φυλλικού οξέος οφείλονται κυρί-
ως σε φάρμακα, τα οποία δρουν αναστέλλοντας τη διυδροφυλλική ρεδουκτάση και 
εμποδίζουν το σχηματισμό τετραϋδροφυλλικού οξέος. Φάρμακο της συγκεκριμένης 
κατηγορίας αποτελεί η μεθοτρεξάτη, διαδεδομένο χημειοθεραπευτικό. Η μεθοτρεξάτη 
χορηγείται για τη θεραπεία της οξείας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας, του λεμφώματος 
Burkitt στα παιδιά, του οστεοσαρκώματος, του χοριοκαρκινώματος και των νεοπλασι-
ών του μαστού, της κεφαλής και του τραχήλου. Με παρόμοιο μηχανισμό δρουν η 6-μερ-
καπτοπουρίνη, η 6-θειογουανίνη, η αζαθεοπρίνη και η ακυκλοβίρη (10). Η αναστολή 
μεταβολισμού του φυλλικού είναι μία σπάνια αιτία μεγαλοβλαστικής αναιμίας (2). 
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Η 5-φλουοουρακίλη ( 5-FU) είναι ανάλογο της πυριμιδίνης (αντικατάσταση του H με 
F στην 5η θέση του ουρακιλικού δακτυλίου), ουσία που χρησιμοποιείται στη χημειοθε-
ραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου, του μαστού, των ωοθηκών, 
του παγκρέατος και του στομάχου, καθώς και στην αντιμετώπιση επιπολής βασικοκυτ-
ταρικών καρκινωμάτων, ύστερα από τοπική εφαρμογή. Αντίστοιχα με την 6-μερκαπτο-
πουρίνη, παρεμποδίζει τη σύνθεση του DNA, και για περιορισμό των επιπτώσεων από 
τη χρήση, χορηγείται μαζί με λευκοβορίνη (10).

Η πεμετρεξάτη, που χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση νεοπλασιών, καταστέλλει 
το μυελό των οστών προκαλώντας παγκυτταροπενία. Η συμπληρωματική χορήγηση 
φυλλικού οξέος και Β12 πριν και κατά τη θεραπεία περιορίζει την τοξικότητά της. Σε 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αγωγή με πεμετρεξάτη για την αντιμετώπιση κακοήθει-
ας και χορηγήθηκε συμπληρωματικά βιταμίνη Β12 και φυλλικό, παρατηρήθηκε σημα-
ντική μείωση της ουδετεροπενίας και της λευκοπενίας και αύξηση του προσδόκιμου 
επιβίωσης (11). 

Κλινική εικόνα
Η κλινική εικόνα της μεγαλοβλαστικής αναιμίας περιλαμβάνει τόσο τα χαρακτηρι-

στικά συμπτώματα των αναιμίων σαν σύνολο όπως ωχρότητα επιπεφυκότων και δέρ-
ματος, δύσπνοια προσπαθείας, στηθαγχικά ενοχλήματα, αδυναμία και καταβολή δυ-
νάμεων, όσο και στα ειδικά, μη αιματολογικά συμπτώματα του συγκεκριμένου τύπου 
αναιμίας.

Τα γενικά συμπτώματα αναιμίας εμφανίζονται εξαιτίας της χαμηλής Hb του αίματος 
που οδηγεί σε αδυναμία των μακροκυττάρων να καλύψουν τις ανάγκες των ιστών σε 
οξυγόνο. Η αναποτελεσματική οξυγόνωση ενεργοποιεί αντιρροπιστικούς μηχανισμούς  
του οργανισμού όπως ανακατανομή του αίματος προς ζωτικά όργανα (καρδιά, εγκέφα-
λος), αύξηση της καρδιακής παροχής, αύξηση της παραγωγής ερυθροποιητίνης από 
τους νεφρούς (αντιρροπιστική ερυθροποίηση). Κλινικά  η αντιρροπιστική δράση διαπι-
στώνεται κυρίως με αύξηση του ρυθμού και του βάθους των αναπνοών και ταχυκαρδία. 
Όταν οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί αποτύχουν, εκδηλώνονται συμπτώματα  λόγω της 
υποοξυγοναιμίας των ιστών όπως αδιαθεσία (90% περιπτώσεων) και αδυναμία, δύ-
σπνοια κυρίως μετά την προσπάθεια (50% περιπτώσεων), ασταθής στηθάγχη, ενώ από 
το νευρικό σύστημα  κεφαλαλγία, αδυναμία συγκέντρωσης,ζάλη, ίλιγγος, ευερεθιστό-
τητα και αϋπνία. Οι ασθενείς με αναιμία εμφανίζουν ωχρότητα λόγω της ελάττωσης της 
Hb και της αντανακλαστικής αγγειοσύσπασης. Η αγγειοσύσπαση του δέρματος ίσως 
προκαλέσει αίσθημα ψύχους. Η λεμονόχρους χροιά του δέρματος είναι το αποτέλεσμα 
της συνδυασμένης επίδρασης σε αυτό του ικτέρου λόγω της έμμεσης υπερχολερυθρι-
ναιμίας και της ωχρότητας της βαρείας αναιμίας (12). 

Τα ειδικά συμπτώματα της μεγαλοβλαστικής αναιμίας αφορούν τις εκδηλώσεις της 
ανεπάρκειας Β12 ή φυλλικού οξέος, οι οποίες δεν περιορίζονται στα κύτταρα της ερυ-
θρής σειράς. 

Στα ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνονται:

1)Γλωσσίτιδα του Hunter. Τα χαρακτηριστικά της γλωσσίτιδας είναι αίσθημα πόνου 
και καύσου, επιπέδωση των θηλών της γλώσσας και ερυθρότητα.
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2) Εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Παρατηρούνται μόνο σε ανεπάρκεια Β12 και διακρίνονται 
σε νευρολογικές και ψυχιατρικές:

-νευρολογικές επιπτώσεις: Η B12 είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική κατάσταση 
της μυελίνης και η ανεπάρκεια της προκαλεί βλάβη των οπίσθιων και πλάγιων δεσμών 
του ΝΜ, με αποτέλεσμα νευρολογική συνδρομή. Κλινικά εκδηλώνεται με διαταραχές 
της επιπολής και εν τω βάθει αισθητικότητας, με πρώιμο σύμπτωμα το αίσθημα καύσου 
και αιμωδίας των κάτω άκρων, συμμετρικά, ως ένα ορισμένο ύψος που του δίνει την 
είκονα “κάλτσας”, καθώς και με διαταραχές της παλλαισθησίας (2).  Η προσβολή των 
πρόσθιων κεράτων λαμβάνει χώρα σε προχωρημένες καταστάσεις και εκδηλώνεται με 
αταξία και πυραμιδική συνδρομή. Τα παραπάνω δεν αποτελούν απαραίτητα εκδηλώ-
σεις βαρείας αναιμίας, και πράγματι συχνά εμφανίζονται σε περιπτώσεις ήπιας αναιμίας 
ή μακροκυττάρωσης (9). 

-ψυχιατρικές εκδηλώσεις: Περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων που κυμαί-
νεται από διαταραχές της συμπεριφοράς μέχρι τυπικές εικόνες μείζονων ψυχώσεων, 
όπως ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις, παράνοια, μανιακές κρίσεις, σχιζοφρένεια, κατά-
θλιψη,αλλαγή προσωπικότητας. Οι ψυχιατρικές εκδηλώσεις της μεγαλοβλαστικής αναι-
μίας είναι γνωστές ως megaloblastic madness. Η θεραπεία με Β12 δεν είναι αποτελε-
σματική σε παραμελημένες περιπτώσεις.

  
3)ΓΕΣ διαταραχές. Η ανεπάρκεια φυλλικού οδηγεί σε διαταραχή της σύνθεσης DNA 

των επιθηλιακών κυττάρων του πεπτικού συστήματος και την ατροφία του βλεννο-
γόνου, με μηχανισμό αντίστοιχο με τη γλωσσίτιδα του Hunter. Στους ασθενείς εκδη-
λώνεται κλινικά με διάρροια ή και δυσκοιλιότητα, δυσπεπτικά ενοχλήματα, σύνδρομο 
δυσαπορρόφησης, καταστάσεις που υποχρεώνουν τον ασθενή σε ανορεξία και τελικά 
καταλήγουν σε απώλεια βάρους.

  
4)Καρδιαγγειακές επιπλοκές. Τα αυξημένα επίπεδα ομοκυστεϊνης του ορού, που είναι 

αποτέλεσμα έλλειψης Β12 ή φυλλικού οξέος και επομένως ανεπαρκούς μετατροπής της 
σε μεθειονίνη, θεωρούνται σήμερα υπεύθυνα για αρτηριοσκλήρυνση και στεφανιαία 
νόσο (2). 

  
5)Νεοπλασία. Σε ασθενείς με κακοήθη αναιμία, η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου 

στομάχου  ή παγκρεατικού καρκίνου τριπλασιάζεται (8). Η έλλειψη φυλλικού έχει πρό-
σφατα συσχετισθεί κυρίως με τη νεοπλασία του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες με 
έλλειψη φυλλικού λόγω χρόνιας λήψης αντισυλληπτικών δισκίων (2), αλλά και με την 
ανάπτυξη κολοορθικού καρκίνου (13). Διάφορες μελέτες υποδεικνύουν την συγκαρ-
κινογόνο δράση της έλλειψης Β12. Μια πρόσφατη έρευνα σε πειραματόζωα έδειξε ότι 
ανεπαρκής δίαιτα σε Β12 κατέληξε σε μειωμένη μεθυλίωση του DNA και περιορισμένη 
συμπληρωματικότητα της ουρακίλης στο DNA των κυττάρων του βλεννογόνου του κό-
λου, που είναι δύο από τους προτεινόμενους μηχανισμούς για την εμφάνιση κακοήθει-
ας του παχέος εντέρου (14).
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Εργαστηριακά ευρήματα και διάγνωση
α) μορφολογία κυττάρων: Η αιματολογική εικόνα της έλλειψης βιταμίνης Β12 είναι 

κοινή με εκείνη της ανεπάρκειας φυλλικού. Παρατηρείται μακροκυττάρωση, ανισοκυτ-
τάρωση, ποικιλοκυττάρωση με επιμήκη μακροκύτταρα και σταγονοκύτταρα. Η κεντρι-
κή ωχρότητα των ερυθρών απουσιάζει λόγω του αυξημένου πάχους και διαμέτρου. 
Επηρεάζονται όλες οι κυτταρικές σειρές του αίματος. Χαρακτηριστικό εύρημα  είναι η 
παρουσία υπερκατάτμητων ουδετεροφίλων (αύξηση της φυσιολογικής λόβωσης του 
πυρήνα σε 5-12 λοβούς). Μπορεί να υπάρχουν αραιά υπερκατάτμητα  ηωσινόφιλα, μα-
κροπολυκύτταρα και βασεόφιλη στίξη. Καθώς η αναιμία επιδεινώνεται εμφανίζονται 
(πέρα απο ανισοκυττάρωση και ποικιλοκυττάρωση) μικροκύτταρα, θραύσματα ερυ-
θρών, κύτταρα Howell-Jolly καθώς και μεγαλοβλάστες και άωρες μορφές της κοκκιώ-
δους σειράς στην περιφέρεια. Αναπτύσσεται μέτρια ουδετεροπενία και ελαφρά λεμφο-
πενία. Ο αριθμός ΔΕΚ είναι μικρός και δεν υπάρχει πολυχρωματοφιλία (15). Η αιματολο-
γική εικόνα της αναιμίας από ανταγωνιστές του φυλλικού (μεθοτρεξάτη) δεν διακρίνε-
ται από την παραπάνω. Μικρές διαφορές στην αιματολογική εικόνα παρατηρούνται σε 
αναιμία  οφειλόμενη σε άλλα, περισσότερο παρεμβατικά στη σύνθεση DNA, φάρμακα. 
Όταν τα φάρμακα χορηγούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να παρατηρηθεί 
έντονη μακροκυττάρωση, με ή χωρίς αναιμία, ίσως και στοματοκυττάρωση. Τα υπερκα-
τάτμητα ουδετερόφιλα είναι σπανιότερα.

Όταν συνυπάρχει σιδηροπενική αναιμία με έλλειψη Β12 ή φυλλικού οξέος (π.χ. σε  
μία κακοήθη εξεργασία του στομάχου που εμποδίζει τη φυσιολογική απορρόφηση της 
Β12, ενώ ταυτόχρονα αιμορραγεί) η μορφολογία του αίματος ποικίλει, με άλλοτε την 
ταυτόχρονη παρουσία  υπόχρωμων μικροκυττάρων και μακροκυττάρων (δίμορφος πλη-
θυσμός) και άλλοτε την υπεροχή των  ευρημάτων της σιδηροπενικής αναιμίας, με μόνη 
εκδήλωση της ένδειας Β12/φυλλικού την παρουσία  υπερκατάτμητων ουδετεροφίλων. 
Μερικές φορές η έλλειψη σιδήρου αποκαλύπτεται μετά τη χορήγηση Β12/φυλλικού σε 
ασθενή με σιδηροβλαστική αναιμία. Στους πάσχοντες από ετερόζυγη β-μεσογειακή 
αναιμία είναι λιγότερο συχνή η εξέλιξη της μακροκυττάρωσης προς μεγαλοβλαστική 
αναιμία. Ο MCV φτάνει στα ανώτερα φυσιολογικά όρια χωρίς να τα υπερβεί. 

β) εργαστηριακά ευρήματα:
•	Hb: Είναι συχνά μειωμένη, στη βαρεία αναιμία συχνό εύρημα  οι τιμές <7%.
•	ΜCV: Ειναι συχνά αυξημένος και μάλιστα >120 fl. Καθώς η αναιμία εξελίσσεται, η 

έντονη ποικιλοκυττάρωση και η παρουσία σπασμένων ερυθρών μπορεί να οδη-
γήσουν σε μια παράδοξη μείωση του MCV.

•	ΜCH: Η χωρητικότητα της αιμοσφαιρίνης στο ερυθρό είναι ανάλογη του όγκου 
του ερυθρού. Έτσι, αν και συνολικά  η Ηb είναι μειωμένη, η Ηb ανά ερυθρό αυξά-
νεται.

•	MCHC: Ο δείκτης παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα.
•	Αριθμός ερυθρών και ΔΕΚ: χαμηλός για το βαθμό της αναιμίας. Παρατηρείται μα-

κροκυττάρωση, ποικιλοκυττάρωση, ανισοκυττάρωση και βασεόφιλη στίξη.
•	Αριθμός λευκοκυττάρων : ελάχιστα  ή αισθητά μειωμένος ή φυσιολογικός. Χαρα-

κτηριστικά  τα ώριμα υπερπολύτμητα πολυμορφοπύρηνα.
•	Αριθμός αιμοπεταλίων: ελάχιστα  ή αισθητά μειωμένος ή φυσιολογικός.
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•	Μυελός Των Οστών: Ο μυελός εμφανίζει τις χαρακτηριστικές μεγάλες, άωρες και 
άτυπες ερυθροβλάστες, που ονομάζονται μεγαλοβλάστες. Λόγω της αφθονίας 
των προερυθροβλαστών, ο μυελός των οστών γίνεται “γαλάζιος”. Παρατηρούνται 
επίσης γιγάντια μεταμυελοκύτταρα και ραβδοπύρηνα, δυσπλαστικά μετακαρυ-
οκύτταρα, αυξημένος Fe αποθηκών και παθολογικές μη δακτυλιοειδείς σιδηρο-
βλάστες.

•	Επίχρισμα αίματος: Ποικιλοκυττάρωση, ωοειδή μακροκύτταρα, σπασμένα ερυ-
θρά, πολύλοβα πολυμορφοπύρηνα.

•	Fe ορού, δεσμευτική ικανότητα Fe, φερριτίνη ορού: Αυξημένα λόγω μειωμένης ερυ-
θροποίησης.

•	LDH πλάσματος: Αυξημένη, συχνά σε μεγάλο βαθμό, εξαιτίας της αυξημένης ενδο-
αγγειακής καταστροφής παθολογικών ερυθρών.

•	Έμμεση χολερυθρίνη: μικρή αύξηση (1,5-2,5 mg%) λόγω εξωαγγειακής αιμόλυσης.
•	Ελάττωση του καλίου του ορού κατά την έναρξη της θεραπείας.
•	Ατυπίες επιθηλίων: Λόγω ένδειας Β12/φυλλικού οξέος παρατηρούνται αλλοιώσεις 

στα επιθηλιακά κύτταρα του στοματικού και γαστρικού βλεννογόνου και του κολ-
πικού επιθηλίου.

•	Επίπεδα Β12/φυλλικού οξέος του ορού: Ο προσδιορισμός γίνεται με ραδιοϊσοτο-
πικές και μικροβιολογικές μεθόδους και μπορεί να διαφοροδιαγνώσει την μεγα-
λοβλαστική αναιμία λόγω ένδειας Β12 από την αναιμία λόγω έλλειψης φυλλικού. 
Στην έλλειψη Β12, οι τιμές Β12 είναι μειωμένες, ενώ τα επίπεδα φυλλικού οξέος 
του ορού μπορεί να είναι αυξημένα. Αντίθετα, στην έλλειψη φυλλικού οξέος, τόσο 
τα επίπεδα του φυλλικού όσο και της Β12 είναι ελαττωμένα. (2,4)

γ) διαγνωστικές δοκιμασίες: Εκτός από τον προσδιορισμό των παραπάνω παραμέ-
τρων, η διάγνωση της μεγαλοβλαστικής γίνεται πιο συστηματικά με τις εξής μεθόδους:

1) Schiling test: Είναι μέθοδος διαφοροδιάγνωσης της μεγαλοβλαστικής αναιμίας 
που προκαλεί η μειωμένη έκκριση του ενδογενούς παράγοντα, από τη μεγαλοβλαστική 
αναιμία λόγω εντερικής δυσαπορρόφησης ή ελλειπούς πρόσληψης της Β12. Στην δια-
δικασία περιλαμβάνεται η χορήγηση ραδιοσημασμένης Β12 από το στόμα, και συνδυα-
σμένη χορήγηση ραδιοσημασμένης Β12 και ενδογενούς παράγοντα σε δεύτερη φάση, 
εφόσον χρειαστεί, και μέτρηση της απέκκρισής της στα ούρα 24ώρου. Η φυσιολογική 
απέκκριση είναι 8 - 40% της χορηγηθείσας ραδιοσημασμένης Β12, το πρώτο 24ωρο.  

2) Άλλες μέθοδοι (χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται περαιτέρω τεκμηρίωση της 
έλλειψης Β12/φυλλικού): προσδιορισμός των επιπέδων μεθυλομαλονικού οξέος στον 
ορό και των επιπέδων ομοκυστεϊνης ορού και η δοκιμασία καταστολής της δεοξυου-
ριδίνης.

Να σημειωθεί οτι για τη τελική διάγνωση της μεγαλοβλαστικής αναιμίας, απαιτείται 
πάντα εξέταση του μυελού των οστών, η οποία, για να να είναι χρήσιμη διαγνωστικά, 
πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τη λήψη οποιασδήποτε θεραπείας (9). 

Θεραπεία
Όταν η μεγαλοβλαστική αναιμία διαγιγνώσκεται ορθά, η θεραπεία είναι ασφαλής, 

χαμηλού κόστους και με πλήρη ανταπόκριση. Η θεραπεία προσανατολίζεται στην εκλε-
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κτική εφαρμογή των παρακάτω, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνο-
νται από το ατομικό ιστορικό του ασθενούς.

1) ΧΟΡΗΓΗΣΗ Β12. Έκτός από την χορήγησή της για τη θεραπεία της μεγαλοβλαστι-
κής αναιμίας λόγω ανεπάρκειας Β12, χορηγείται προφυλακτικά σε άτομα με ολική γα-
στρεκτομή ή ολική εκτομή του ειλεού. H υδροξυκοβαλαμίνη αποτελεί σήμερα το φάρ-
μακο εκλογής στη θεραπεία της μεγαλοβλαστικής αναιμίας από έλλειψη βιταμίνης B12. 
Παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι δεσμεύεται σε μεγάλο ποσοστό από τις πρωτεΐνες του 
πλάσματος και παραμένει περισσότερο χρόνο στο αίμα. Eντούτοις, μερικοί άρρωστοι 
αναπτύσσουν αντισώματα έναντι της υδροξυκοβαλαμίνης-τρανσκοβαλαμίνης II.  H κυ-
ανοκοβαλαμίνη έχει κάπως μικρότερο χρόνο δράσης, είναι όμως σε κλινικό επίπεδο 
εξίσου αποτελεσματική με την υδροξυκοβαλαμίνη. Χρησιμοποιείται συχνότερα στις 
ΗΠΑ και είναι οικονομικά πιο συμφέρουσα από την υδροξυκοβαλαμίνη. Σε συγκεκριμέ-
νες περιπτώσεις, όπως στην οπτική νευρίτιδα, η υδροξυκοβαλαμίνη προτιμάται παρά 
το κόστος της (9). Για τη θεραπεία της μεγαλοβλαστικής αναιμίας πρέπει να χορηγεί-
ται σε ενήλικους και παιδιά 1 mg ενδομυϊκά ημερησίως για 5 ημέρες, προκειμένου να 
πληρωθούν οι αποθήκες του οργανισμού σε Β12. Μετά την πλήρωση των αποθηκών, 
ακολουθεί η θεραπεία διατήρησης τους που περιλαμβάνει την χορήγηση 1mg ΕΜ κάθε 
μήνα χωρίς διακοπή εφ’ όρου ζωής. Χορήγηση από το στόμα δε συνιστάται, αν και στη 
ξένη βιβλιογραφία συναντάται καθημερινή πρόσληψη 2mg per os κυανοκοβαλαμίνης 
ως εναλλακτική χρόνια θεραπεία, όταν η παρεντερική χορήγηση δεν ενδείκνυται (3). 
Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη (2003), η per os χορήγηση της κοβαλαμίνης είναι 
εξίσου αποτελεσματική με την παρεντερική, με το επιπρόσθετο πλεονέκτημα του χα-
μηλού κόστους και της άνετης αποδοχής της μεθόδου από τους ασθενείς (16). Ωστόσο, 
το μικρό δείγμα των ασθενών που συμμετείχαν στην έρευνα και η βραχεία διάρκειά της 
δεν επιτρέπουν την ασφαλή γενίκευση του πορίσματος στον ευρύ πληθυσμό και περαι-
τέρω έρευνες απαιτούνται για την οριστική τεκμηρίωση ή την απόρριψή του. 

2) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΥΛΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ. Η ζημία που προκαλεί η αναιμία λόγω έλλειψης 
φυλλικού εκδηλώνεται άμεσα και με σημαντικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής του 
ασθενή. Για την αντιμετώπιση της μεγαλοβλαστικής αναιμίας συνήθως χορηγούνται 5 
mg per os την ημέρα για 2 εβδομάδες, με δόση συντήρησης 0.5-1 mg την ημέρα ή 5 
mg εφάπαξ εβδομαδιαίως, και στα παιδιά έως 0.3 mg την ημέρα. Η χορήγηση φυλλικού 
οξέος αντενδείκνυται σε αμιγή έλλειψη Β12 γιατί θα προκαλέσει επιδείνωση των νευρο-
λογικών εκδηλώσεων. Ακόμα και σε μικτές ελλείψεις το φυλλικό πρέπει να χορηγείται 
παράλληλα με κοβαλαμίνη, ώστε να βελτιωθεί τόσο η αιματολογική εικόνα, όσο και 
το νευρολογικό σύνδρομο. Tο φυλλικό οξύ μπορεί να ελαττώσει τη δράση των αντα-
γωνιστών του φυλλικού οξέος (μεθοτρεξάτη), καθώς και τη στάθμη της φαινυτοΐνης 
στο αίμα. Συνήθως χορηγείται μαζί με σίδηρο (2), καθώς η ραγδαία ερυθροποίηση που 
έπεται της θεραπείας οδηγεί σε εξάντληση των σιδηραποθηκών του οργανισμού. Αν τα 
αποθέματα των σιδηραποθηκών εξαντληθούν, η ανταπόκριση στην θεραπεία με κο-
βαλαμίνη ή/και φυλλικό οξύ είναι ατελής.  Επαναλαμβανόμενες μεταγγίσεις δεν αποτε-
λούν ένδειξη για συμπληρωματική χορήγηση του σιδήρου. Το φυλλικό οξύ χορηγείται 
με την στοματική οδό αρκετά αποτελεσματικά, και μάλιστα είναι εξαιρετικά σπάνιο για 
έναν ασθενή να ανταποκριθεί σε παρεντερική χορήγηση φυλλικού σε περίπτωση που η 
θεραπεία per os έχει ήδη αποτύχει (9). 
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3) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΥΛΛΙΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (ΛΕΥΚΟΒΟΡΙΝΗΣ). Είναι το φάρμακο εκλογής ενα-
ντίον της τοξικότητας που προκαλούν οι ανασταλτές της διυδροφυλλικής ρεδουκτά-
σης. Το φυλλινικό οξύ είναι ένα παράγωγο του διυδροφυλλικού οξέος. Μπορεί εύκολα 
να μετατραπεί στα ίδια προϊόντα στα οποία μετατρέπεται το φυλλικό οξύ μετά από ανα-
γωγή και επομένως έχει ανάλογη δράση με αυτό. Εφόσον δεν απαιτείται διϋδροφυλ-
λική ρεδουκτάση για την παραπάνω μετατροπή του, η δράση του ως βιταμίνη μένει 
ανεπηρέαστη από φάρμακα -ανασταλτές του ενζύμου αυτού, όπως η μεθοτρεξάτη. Το 
φυλλινικό οξύ χρησιμοποιείται και στη θεραπεία προχωρημένου καρκίνου του ορθο-
πρωκτικού σωλήνα και γενικά του πεπτικού συστήματος σε συνδυασμό με 5-FU (17). 
Eπίσης χρησιμοποιείται στη θεραπεία μεγαλοβλαστικών αναιμιών από έλλειψη φυλλι-
κού οξέος όταν η από του στόματος λήψη του τελευταίου είναι αδύνατη ή η θεραπεία 
αναποτελεσματική.

4) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΥ. 
Απαραίτητη είναι η άρση του αιτίου που προκάλει την αναιμία, π.χ. με την χορήγηση 

αντιβιοτικής αγωγής σε καταστάσεις όπου το νεόπλασμα ή η χειρουργική του αντιμε-
τώπιση ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών που χρησιμοποιούν την Β12 (π.χ. στο 
σύνδρομο τυφλής έλικας).

5) ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ. 
Επί βαρείας αναιμίας (κάτω από 7 gr/dl Hb) χορηγούνται συμπυκνωμένα ερυθρά 

με πολύ αργό ρυθμό (πάνω από 4 ώρες) και άλλες προφυλάξεις με στόχο την πρόληψη 
πνευμονικού οιδήματος. Η ταχύτατη ανταπόκριση στην αναπλήρωση του ελλείποντα 
παράγοντα περιορίζει την ανάγκη μετάγγισης (2). Η χρονιότητα της αναιμίας συνεπά-
γεται καλή προσαρμογή του ασθενούς στον χαμηλό αιματοκρίτη, οπότε το πλεονέκτη-
μα της ταχείας ανόρθωσης της τιμής του, μέσω της μετάγγισης, υπερβαίνει ο κίνδυνος 
οξείας συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας και πιθανόν θανάτου. Η τακτική της με-
τάγγισης ενός προκαθορισμένου αριθμού μονάδων αίματος δεν συνιστάται και ίσως 
εξελιχθεί επικίνδυνα. Μια μόνη μετάγγιση είναι  συχνά αρκετή να ανακουφίσει τα συ-
μπτώματα, όποτε η ανάγκη για επανάληψη της διαδικασίας πρέπει να επανεκτιμηθεί με 
προσοχή (9). Μεταγγίσεις αιμοπεταλίων σπάνια απαιτούνται.

6) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ. 
Η ερυθροποιητίνη χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση όλων των μορφών αναιμίας 

και η δράση της αφορά στην επίταση της αιμοποίησης από το μυελό των οστών. Σε 
περίπτωση που παρά την αγωγή με κοβαλαμίνη και φυλλικό οξύ, δεν παρατηρείται δι-
κτυοερυθροκυττάρωση (η οποία δηλώνει την έναρξη της διαδικασίας ερυθροποίησης) 
στις πρώτες 10 μέρες, και εφόσον έχει αποκλειστεί η πιθανότητα ανεπάρκειας σιδήρου, 
τότε τίθεται υποψία έλλειψης ερυθροποιητίνης .(3) Υπάρχουν αρκετές μορφές χορη-
γούμενης ερυθροποιητίνης (epoetin alfa, darbepoetin alfa, epoetin beta και epoetin 
zeta).

Οι πρόσφατες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) αναφέ-
ρουν ότι η μετάγγιση αίματος πρέπει να είναι η μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση 
της αναιμίας σε ασθενείς με κακοήθεια. Η Επιτροπή Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 
(CHMP) του ΕΜΕΑ έχει επανεξετάσει νέα δεδομένα που προέκυψαν από μελέτες τα 
οποία έδειξαν έναν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης όγκων, φλεβικής θρομβοεμβολής και 
μικρότερου προσδόκιμου επιβίωσης σε ασθενείς αυτής της κατηγορίας που ελάμβαναν 
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ερυθροποιητίνες, σε σχέση με αυτούς που δεν ελάμβαναν. Σε συνέχεια αυτής της επα-
νεξέτασης η CHMP (Ιούνιος 2008) συμπέρανε ότι τα οφέλη από την χρήση των ερυθρο-
ποιητινών στις εγκεκριμένες τους ενδείξεις συνεχίζουν να υπερτερούν των κινδύνων. 
Εντούτοις, στους ασθενείς με νεοπλασίες στους οποίους αντιστοιχεί ένα εύλογο προσ-
δόκιμο επιβίωσης, το όφελος από τη χρήση των ερυθροποιητινών δεν αντισταθμίζει 
τον κίνδυνο επιδείνωσης του όγκου και περιορισμού του προσδόκιμου επιβίωσης και 
επομένως η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε αυτούς τους ασθενείς η αναιμία 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεταγγίσεις αίματος (18).

Έλεγχος της ανταπόκρισης στη θεραπεία
Η ανταπόκριση των μεγαλοβλαστικών αναιμιών στην αναπλήρωση του ελλείποντα 

παράγοντα είναι ταχύτατη (2). Πρώιμο και χρήσιμο σημείο ανταπόκρισης στη θεραπεία 
είναι η αύξηση των δικτυοερυθροκυττάρων. Η αύξηση αυτή ξεκινά 2-3 ημέρες μετά την 
έναρξη της θεραπείας, κορυφώνεται περί την 5η- 10η ημέρα και μπορεί να φτάσει στο 
50%  (δικτυοερυθροκυτταρική κρίση) (4). Ακολουθεί σταδιακή πτώση των δικτυοερυ-
θροκυττάρων, προοδευτική άνοδος της αιμοσφαιρίνης ( κατά 1 g/dl κάθε εβδομάδα) 
και αποκατάσταση των λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων σε 1-2 εβδομάδες. Ο αι-
ματοκρίτης αναμένεται να φτάσει στα φυσιολογικά επίπεδα μέσα σε 8 εβδομάδες (9). 

Χαρακτηριστική είναι η ταχύτατη ανταπόκριση του μυελού των οστών (6-8 ώρες) 
και η αποκατάστασή της μεγαλοβλαστικής εικόνας του 24- 48 ώρες μετά την έναρξη 
της θεραπείας. Η ραγδαία αιμοποίηση που συντελείται στο μυελό των οστών ως απο-
τέλεσμα αυτής της ανταπόκρισης, συνοδεύεται από μείωση του καλίου στο πλάσμα 
και ταχεία ελάττωση των αποθεμάτων του σιδήρου. Επομένως πρέπει να χορηγούνται 
συμπληρώματα σιδήρου και καλίου όπου κρίνεται απαραίτητο. Ταχύτατη επίσης είναι 
η βελτίωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς σε λίγα 24ωρα. Ενίοτε τα συμπτώματα 
και σημεία από το νευρικό σύστημα εμφανίζουν αντίσταση στη Β12. Η αισθητηριακή 
νευροπάθεια μπορεί να χρειαστεί 6- 12 μήνες ως ότου αποκατασταθεί. Βαρείες και μα-
κροχρόνιες νευρολογικές εκδηλώσεις είναι δυνατόν να ανταποκρίνονται βραδέως ή να 
μην είναι αναστρέψιμες. Εκείνες που δεν έχουν βελτιωθεί με την πάροδο ενός έτους, 
είναι απίθανο να αντιστραφούν (3). 
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Αιμολυτική αναιμία σε καρκινοπαθείς
Μερόπη Παναγιωταράκου, Ιωάννης Γκιόζος

ΕΙΣΑΓΩΓH
Αιμολυτική αναιμία είναι μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένο ρυθμό κα-

ταστροφής των ερυθρών αιμοσφαιρίων μεγαλύτερο από αυτόν που ο μυελός των οστών 
μπορεί να αναπληρώσει (ο μυελός των οστών μπορεί να αυξήσει την παραγωγή των ερυ-
θρών κατά 6-8 φορές αυξάνοντας την αναλογία των παραγόμενων ερυθρών, αυξάνοντας 
έτσι τον όγκο του ενεργού μυελού και απελευθερώνοντας πρόωρα ΔΕΚ) ή  από βράχυνση 
της ζωής αυτών λόγω διάφορων παθολογικών καταστάσεων (σε ένα υγιές άτομο, ένα 
ερυθροκύτταρο επιβιώνει, κατά μέσο όρο, 90-120 ημέρες στην κυκλοφορία. Η καταστρο-
φή γερασμένων και “φθαρμένων” ερυθροκυττάρων γίνεται κυρίως στον σπλήνα).

Κατάταξη Αιμολυτικών Αναιμιών (Σχήμα 1)
Α) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ

1. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΣΦΑΙΡΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
2. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΕΙΠΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
3. ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
4. ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ
5. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ-6-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (G6PD DEFICIENCY OR FAVISM)

B) ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ
- ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 
 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

i. ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ
ii. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ, ΑΡΘΡΙΤΙ-

ΔΕΣ, ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ Κ.Α.
iii. ΣΥΝΔΡΟΜΟ Evan’s (παραγωγή αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων)
 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΧΡΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

i. ΙΔΙΟΠΑΘΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΨΥΧΡΟΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΩΝ
ii. ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΠΩΣ Η ΛΟΙΜΩΔΗ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΤΥΠΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ 

(Mycoplasma)
iii. ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΚΡΥΟΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ

(2)  ΑΛΛΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
i. ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ (HDN)
ii. ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

(3)  ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ( φάρμακα που ενεργοποίησαν το ανοσοποιητικό 
σύστημα του οργανισμού/ π.χ. υψηλή δόση πενικιλίνης, μεθυλντόπα, ακεταμινοφένη)

- ΜΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (άμεση Coomb’s αρνητική)
	ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (κάποιες ναρκωτικές ουσίες, καθώς και άλλες που εισέρχονται 

στον οργανισμό μπορεί να οδηγήσουν σε αιμόλυση λόγω της άμεσης δράσης τους με τα 
ερυθροκύτταρα π.χ.ριπαβιρίνη)

	ΤΟΞΙΝΕΣ (π.χ. από δήγμα φιδιού)
	ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ (μηχανικές βλάβες από π.χ. εκτεταμένα χειρουργεία αγγείων, καρδιακές 

βαλβίδες κ.α.)
	ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
	ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (ΕΛΟΝΟΣΙΑ/ ΣΗΨΑΙΜΙΑ/ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ/ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Κ.Α. )
	ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (σπάνια επίκτητη κλωνική διαταραχή των 

επιφανειακών πρωτεϊνών των ερυθρών αιμοσφαιρίων)
	ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
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Στις κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες, το πρόβλημα εντοπίζεται στα γονίδια που 
ελέγχουν την παραγωγή των ερυθροκυττάρων. Ασθενείς με αυτού του είδους  την αι-
μολυτική αναιμία κληρονομούν ελλιπές – ελαττωματικό γονίδιο που ελέγχει τα ερυθρο-
κύτταρα από τον ένα ή και τους δύο γονείς, με αποτέλεσμα την παραγωγή παθολογικών 
ερυθρών κυττάρων, με διαταραχή στη μεμβράνη αυτών, στο μεταβολισμό τους ή στην 
παραγωγή από αυτά παθολογικής αιμοσφαιρίνης.

Αντίθετα, στην επίκτητη αιμολυτική αναιμία, ο οργανισμός παράγει φυσιολογικά 
ερυθροκύτταρα, αλλά ασθένειες και άλλοι οργανικοί παράγοντες (ανοσολογικές ανω-
μαλίες, μολύνσεις, αντιδράσεις λόγω φαρμάκων και ασυμβάτου αίματος από μετάγγι-
ση) καταστρέφουν πρώιμα τα κύτταρα αυτά (αιμόλυση). Η καταστροφή τους πραγμα-
τοποιείται είτε στην κυκλοφορία ή, συνηθέστερα, στον σπλήνα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ- ΦΥΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ- ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Η κλινική εξέταση θα αποκαλύψει σημεία αναιμίας, ερυθροκυτταρικής καταστρο-

φής, επιπλοκές της αιμόλυσης και, φυσικά, τα συμπτώματα της υποκείμενης νόσου. 
•	 Γενικευμένη ωχρότητα, ωχροί επιπεφυκότες και όνυχες των δακτύλων υποδηλώ-

νουν αναιμία, αλλά δεν είναι ενδεικτικά της αιμολυτικής αναιμίας.
•	 Γενικευμένη κόπωση λόγω μειωμένου αριθμού των ερυθροκυττάρων που δεν 

επαρκεί για την καλή οξυγόνωση του οργανισμού. Έτσι, το έλλειμμα του οξυ-
γόνου προκαλεί στο άτομο αίσθημα ζάλης και αδυναμία, κεφαλαλγία, αίσθημα 
βραχείας αναπνοής, ακόμη και λιποθυμία σε αλλαγή στάσης του σώματος (π.χ. 
ορθοστατική υπόταση).

•	 Πυρετός, κυρίως στην αιμολυτική αναιμία με αίτιο τη μετάγγιση αίματος ή την 
φαρμακογενή.

•	 Ταχυκαρδία, ταχύπνοια και υπόταση εξαιτίας της ανοξίας και του μειωμένου αγ-
γειακού όγκου συνήθως σε εμφάνιση βραχυχρόνιας αναιμίας, αλλά δεν είναι εν-
δεικτικές της αιμολυτικής.

•	 Ίκτερος μπορεί να εμφανιστεί λόγω μέτριας αύξησης στην έμμεση χολερυθρίνη 
κατά την αιμόλυση. Η αύξηση αυτή δεν είναι χαρακτηριστική για τις αιμολυτικές 
επιπλοκές και μπορεί να προκληθεί από κάποια ηπατική νόσο, χολόσταση και 
κληρονομικές ηπατικές ασθένειες. Τα επίπεδα της χολερυθρίνης στην αιμόλυση 
σπάνια υπερβαίνουν το όριο των 4mg/dL εκτός και αν υποκρύπτεται ηπατική νό-
σος ή χολολιθίαση.

•	 Σπληνομεγαλία, η οποία λαμβάνει χώρα στην κληρονομική σφαιροκυττάρωση 
και σε άλλες αιμολυτικές αναιμίες, αλλά δεν εμφανίζεται σε άλλες αιμολυτικές 
διαταραχές όπως στην ανεπάρκεια γλυκόζης -6- φωσφορικής αφυδρογονάσης. 
Υποδεικνύει συνυπάρχουσες ασθένειες, όπως χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, 
λεμφώματα και συστηματικό ερυθηματώδη λύκο.

•	 Έλκη και άλγη των κάτω άκρων.
•	 Αιμορραγική διάθεση και πετέχειες δείχνουν θρομβοκυτταροπενία του συνδρό-

μου Evan’s ή της θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας εάν συνυπάρχουν και 
νευρολογικά συμπτώματα.
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Εργαστηριακά αποτελέσματα- έμμεσες ενδείξεις αιμόλυσης[1]:
- Μικροσκοπικά ευρήματα περιφερικού αίματος σε πλακάκι:

Τεμάχια ερυθρών αιμοσφαιρίων- πιθανή η παρουσία σχιστοκυττάρων
Μικρότερα και στρογγυλοποιημένα ερυθροκύτταρα- σφαιροκύτταρα
Αύξηση των επιπέδων των δικτυοερυθροκυττάρων

- Αύξηση των επιπέδων της ασύζευκτης- έμμεσης χολερυθρίνης, σε μεγάλη κατα-
στροφή των ερυθροκυττάρων. Η τιμή της εξαρτάται και από την ηπατική λειτουργία , 
οπότε είναι επισφαλής η διάγνωση της αιμολυτικής αναιμίας μόνο μέσω της τιμής αυ-
τής. Επίσης, αύξηση της μη συζευγμένης- έμμεσης χολερυθρίνης μπορεί να εμφανιστεί 
σε μεγάλα αιματώματα, αιμορραγίες σε κλειστές κοιλότητες και σε μη αποδοτική ερυ-
θροποίηση, ενώ σε συνδυασμό με τη μη αυξημένη καταστροφή των ερυθροκυττάρων, 
αύξηση παρατηρείται σε διαταραχές της λειτουργίας του ηπατικού κυττάρου. 

- Αύξηση των επιπέδων της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) επί περιφερικής και 
ενδομυελικής καταστροφής ερυθρών ή πρωιμότερων μορφών τους. (Αναγκαίος ο απο-
κλεισμός άλλων αιτιών αύξησης.)

- Απουσία ή μεγάλη μείωση των απτοσφαιρίνων. Είναι ευαίσθητος δείκτης αιμόλυ-
σης, αν και πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι απτοσφαιρίνες υπόκεινται και σε ανεξάρτη-
τες μεταβολές παραγωγής σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, ή μπορεί να λείπουν 
συγγενώς.  

- Παρουσία αιμοσφαιρίνης στα ούρα, χαρακτηριστικό της ενδαγγειακής αιμόλυσης. 
Σε μερικές οξείες αιμολυτικές αναιμίες η δια πίστωση αιμοσφαιρινουρίας δεν είναι πά-
ντοτε εμφανής και τις περισσότερες φορές η διάγνωση βασίζεται σε έμμεσες ενδείξεις.

- Παρουσία αιμοσηδιρίνης στα ούρα, υποδεικνύοντας χρόνια ενδαγγειακή αιμόλυ-
ση (νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία, χρόνια αιμόλυση επί τεχνητών βαλβί-
δων ή προθέσεων κλπ).

- Παρουσία ουροχολιγόνου στα ούρα.
- Αύξηση του ουροχολιγόνου των κοπράνων (ποσοτικός προσδιορισμός). Η μέθο-

δος προσδιορισμού είναι δύσκολη και δύσχρηστη. 

Ειδικές και παθογνωμικές εξετάσεις για την αιμόλυση:
- Άμεση αντίδραση Coomb’s [Coomb’s test: δοκιμασία ανιχνεύσεως αντισωμάτων 

κατά των ερυθροκυττάρων με την χρήση αντισφαιρίνης. Στην άμεση Coomb’s(direct 
Coomb’s test), που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση αντισωμάτων δεσμευμένων από 
κύτταρα, τα ερυθροκύτταρα ξεπλένονται από τον ορό και τα ελεύθερα αντισώματα 
και προστίθεται αντισφαιρίνη. Η συγκόλληση υποδηλώνει την παρουσία αντισώματος. 
Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ευαισθητοποιημένων ερυθροκυτ-
τάρων στην αιμολυτική νόσο του νεογνού και στην αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία./ 
Στην έμμεση Coomb’s (indirect Coomb’s test), που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση 
κυκλοφορούντων αντισωμάτων, ένα δείγμα ορού του ατόμου επωάζεται με ερυθρο-
κύτταρα του δότη, τα κύτταρα ξεπλένονται και προστίθεται αντισφαιρίνη. Αν τα κύττα-
ρα προσροφήσουν αντισώματα, τότε αυτά θα συγκολληθούν.]

- Αναζήτηση σωματίων Heinz. Τεχνική ιδιαίτερα χρήσιμη για την διάγνωση της οξεί-
ας αιμόλυσης από έλλειψη G6PD, ή τοξικά αίτια και για την διάγνωση των ασταθών 
αιμοσφαιρινών.
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- Ποιοτικός έλεγχος αιμοσφαιρίνης, κυρίως με ηλεκτροφόρηση, έλεγχος για ειδικές 
ανωμαλίες (δοκιμασία δρεπάνωσης) και αναζήτηση εγκλείστων από περίσσεια α ή β 
αλυσίδων αιμοσφαιρίνης στα ερυθρά αιμοσφαίρια.

- Μορφολογία ερυθρών σε νοσήματα με συνδυασμό μείωση της επιβίωσης των 
ερυθρών.

- Δικτυοερυθροκυττάρωση έντονη, επιμένουσα και σε σταθερά επίπεδα αιμοσφαι-
ρίνης.

- Διαταραχές του συστήματος πήξης- ινωδόλυσης στα αιμολυτικά σύνδρομα που 
συνοδεύουν την ενδαγγειακή πήξη.

Θεραπεία αιμολυτικής αναιμίας[2], [11] 
Υπάρχουν πάνω από 200 τύποι αιμολυτικής αναιμίας και καθένας από αυτούς απαι-

τεί συγκεκριμένη θεραπεία. Παρακάτω, όμως, θα αναφερθούν οι μέθοδοι εκείνοι που 
είναι κοινοί στις περισσότερες υποθέσεις.

Μετάγγιση αίματος: οι μεταγγίσεις πρέπει γενικότερα να αποφεύγονται, εκτός αν 
είναι πλέον απαραίτητο. Σε ασθενείς όπου υπήρξε σταδιακή ανάπτυξη της αναιμίας και 
σε γενικές γραμμές ήταν ασυμπτωματική, η μετάγγιση αίματος αποφεύγεται. Στόχος 
είναι η διατήρηση του αιματοκρίτη σε όσο το δυνατόν φυσιολογικά επίπεδα. Στην αυτο-
άνοση αιμολυτική αναιμία, η διασταύρωση και η ταύτιση αίματος δότη και λήπτη είναι 
μια δύσκολη περίπτωση. Ο κίνδυνος περεταίρω αιμόλυσης είναι αυξημένος, αλλά το 
μέγεθος εξαρτάται από τον βαθμό της ενστάλαξης. Η βραδεία μετάγγιση, με τη μισή 
ποσότητα κρυσταλλικών μονάδων ερυθροκυττάρων, είναι ικανή να αποτρέψει την τα-
χεία καταστροφή του μεταγγιζόμενου αίματος.[4]

Γλυκοκορτικοειδή: Τα γλυκοκορτικοειδή αποτελούν την πιο συχνή θεραπεία εκλο-
γής για την αιμόλυση. Η προτίμηση αυτή βασίζεται στην δράση των στεροειδών αυτών, 
που μειώνουν την απομόνωση των ερυθροκυττάρων στον σπλήνα από τα μακροφά-
γα του οργάνου και την σύνθεση των αυτοαντισωμάτων. Επιπλέον, μειώνονται οι Fc- γ 
υποδοχείς στην επιφάνεια των μονοκυττάρων του αίματος των ασθενών με αυτοάνοση 
αιμολυτική αναιμία, με συνέπεια την βελτίωση της αιμόλυσης μετά από 1 έως 3 ημέρες 
από την έναρξη της θεραπείας. Η θεραπεία που ακολουθείται είναι η λήψη δια του στό-
ματος πρεδνιζόνης σε δόση 60-100 mg/ ημέρα, ενώ σε σοβαρή αιμόλυση προτιμάται η 
ενδαγγειακή χορήγηση μεθυλ- πρεδνιζόνης σε δόση των 100-200 mg/ ημέρα για 10-14 
ημέρες. Στην πορεία, καθώς ανεβαίνει ο αιματοκρίτης, η δόση μειώνεται σταδιακά στο 
επίπεδο των 30 mg/ ημέρα για δύο εβδομάδες. Επαναλαμβανόμενα επεισόδια αιμόλυ-
σης μπορεί να απαιτούν επανάληψη της θεραπείας με πρεδνιζόνη, ή σπληνεκτομή ή  
θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά. Τα γλυκοκορτικοειδή μειώνουν τον βαθμό της αιμό-
λυσης σε περίπου τα δύο τρίτα των ασθενών. Περίπου το 20% κατορθώνουν μια πλή-
ρη απόκριση στην θεραπεία και περίπου μόνο το 10% δεν αποκρίνεται. Οι επιπλοκές 
είναι συνήθεις μετά την παύση χορήγησης πρεδνιζόνης, ακόμη και αν οι ασθενείς είχαν 
ανταποκριθεί πλήρως στην θεραπεία αυτή. Συνεπώς, μια μακρά παρακολούθηση των 
ασθενών είναι απαραίτητη, έστω και για μερικά χρόνια.[5]

Σπληνεκτομή: Με την σπληνεκτομή ‘καταργείται’ ο βασικός τόπος εγκλωβισμού και 
καταστροφής των ερυθροκυττάρων. Εάν η αιμόλυση επιμένει και μετά την αφαίρεση, η 
καταστροφή των ερυθρών λαμβάνει χώρα σα ηπατοκύτταρα Kuppfer. Η εύρεση υψη-

ABSTRACT BOOK_001-086.indd   40 2/12/08   12:52:48



41

λών επιπέδων του συμπλόκου ερυθροκύτταρο-IgG, 6-10 φορές υψηλότερα από τα μη 
χειρουργηθέντα άτομα, υποδεικνύει την απαίτηση διατήρησης του δεδομένου βαθμού 
αιμολύσεως μετά την σπληνεκτομή. Με την αφαίρεση του σπλήνα, παρατηρείται στα 
δύο τρίτα των ασθενών σταδιακή μείωση ή και παύση της αιμόλυσης, αν και η επανεμ-
φάνιση της είναι πιθανή. Αυτό, πιθανόν, συμβαίνει λόγω μείωσης της παραγωγής αυτο-
αντισωμάτων εναντίον των ερυθροκυττάρων με αποδεικτικό στοιχείο την εξασθένιση 
της δοκιμασίας DAT {DAT: Direct Antiglobulin Test (antiglobulin= αντισφαιρίνη: αντίσω-
μα που δρα ενάντια της γ-σφαιρίνης, όπως αυτή που χρησιμοποιείται στη δοκιμασία 
Coomb’s}. Η σημαντικότερη επιπλοκή της σπληνεκτομής είναι ο κίνδυνος σήψης, με 
το ποσοστό κινδύνου για την ζωή των χειρουργηθέντων να φτάνει στο 5%, ακόμη και 
μετά από μερικά χρόνια. Συνιστάται εμβολιασμός για τον Haemophilus Influenzae type 
B και για τον πνευμονιόκοκκο με επαναλήψεις ανά 5-6 χρόνια. Η χημειοπροφύλαξη με 
φαινοξυμεθυλ-πενικιλίνη ή ερυθρομυκίνη σε ενήλικες ασθενείς είναι αμφισβητήσιμη, 
σε αντίθεση με άλλο κύκλο οδηγιών που προτείνει χημειοπροφύλαξη εφόρου ζωής. 
Ο κίνδυνος για κεραυνοβόλο σήψη και αιφνίδιο θάνατο είναι υψηλός και γι’ αυτό είναι 
σημαντικό οι ασθενείς να ακολουθούν εμπειρική αγωγή με αντιβιοτικά στην έναρξη 
οποιασδήποτε ασθένειας συνοδευμένης με πυρετό. 

Rituximab: Είναι ένα μονόκλωνο αντίσωμα που δρα άμεσα ενάντια στο αντιγόνο 
CD20, που εκφράζεται στην επιφάνεια των Β- λεμφοκυττάρων. Το αντίσωμα αυτό έχει 
χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στην επίμονη αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία και σε ασθενείς 
στους οποίους δεν εδείκνυται η σπληνεκτομή. Δρα με στόχο την εξάλειψη εκείνων των 
Β- λεμφοκυττάρων που παράγουν αντισώματα εναντίον των ερυθρών του ίδιου του 
οργανισμού. Η συνιστάμενη δόση είναι 375 mg/ m2 εβδομαδιαίως για 2-4 εβδομάδες, 
παρόμοια που ακολουθείται στην θεραπεία λεμφώματος τύπου Β. 

Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα: Κυτταροτοξικά φάρμακα όπως η κυκλοφωσφμί-
δη, η 6-μερκαπτοπουρίνη, η αζαθειοπρίνη ή η 6-θειογουανίνη χρησιμοποιούνται σε 
επιμένουσα αιμολυτική αναιμία με σκοπό την καταστολή σύνθεσης αυτοαντισωμάτων. 
Επειδή τα παραπάνω φάρμακα καταστέλλουν ταυτόχρονα και την αιμοποίηση, κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας  θα πρέπει να παρακολουθούνται τα επίπεδα των κυττάρων 
του αίματος και των δικτυοερυθροκυττάρων. Στις επιπλοκές περιλαμβάνεται ο κίνδυ-
νος επακολουθούσα νεοπλασίας για την κυκλοφωσφαμίδη και την αζαθειοπρίνη, ενώ η 
πρώτη εγκυμονεί και κίνδυνο αιμορραγικής κυστίτιδας. Η κυκλοσπορίνη Α και η μυκο-
φαινυλάτη εμφανίζουν έντονη τοξικότητα και οι ασθενείς που τις λαμβάνουν θα πρέπει 
να παρακολουθούνται στενά.    

Γενικότερα συνιστάται ειδική μεταχείριση για τους ασθενείς με αιμολυτική αναιμία 
και η θεραπεία θα πρέπει να καθορίζεται από το γιατρό μεμονωμένα και θα βασίζεται 
στα εξής: 

•	  την ηλικία, την εικόνα της συνολικής υγείας και το ιατρικό ιστορικό 
•	  την έκταση της νόσου 
•	  τις αιτίες της νόσου 
•	  την ανοχή του ασθενούς για συγκεκριμένα φάρμακα, διαδικασίες, ή θεραπείες 
•	  τις προσδοκίες για την πορεία της νόσου 
•	  τη γνώμη, την θέληση ή τις επιλογές του ίδιου του θεράποντα
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Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη: 
•	  βιταμίνες και ανόργανες ουσίες συμπληρώματα 
•	  αλλαγή στη διατροφικές συνήθειες  
Ολοκληρώνοντας, η θεραπεία της αιμολυτικής αναιμίας είναι μια πολλή δύσκολη υπόθε-

ση και μπορεί να είναι και ανεπιτυχής. Βασικός στόχος του ιατρού θα πρέπει να είναι η ίαση 
ή η εξάλειψη του αιτιολογικού παράγοντα της αιμόλυσης και συγκεκριμένα εδώ η αφαίρεση 
ή η καταστολή ανάπτυξης του συμπαγούς όγκου που την προκαλεί. 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ[6]

•	 Η αναποτελεσματική αιμοποίηση μπορεί μερικές φορές λανθασμένα να διαγνω-
σθεί ως αιμόλυση. 

o  Κλινικά αυτές τις συνθήκες μπορεί να μοιράζονται πολλά χαρακτηριστικά των 
αιμολύσεων

o  Παραδείγματα: μεσογειακή αναιμία, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
•	  Μεγαλοβλαστική αναιμία λόγω ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 ή φυλλικού οξέος.
•	 Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη.
•	 Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος.
•	 Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα. 

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ  
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Στην κατηγορία αυτή των αιμολυτικών αναιμιών, το ανοσοποιητικό σύστημα του 

οργανισμού καταστρέφει τα ερυθροκύτταρα του οργανισμού. Τρεις τύποι αναιμίας 
υπάγονται στην κατηγορία αυτή: η αυτοάνοση, η αλλοάνοση και η φαρμακογενής.

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία: στην αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, το ανοσο-
ποιητικό σύστημα λανθασμένα παράγει αυτοαντισώματα που στρέφονται εναντίον 
των πρωτεϊνών της μεμβράνης του ερυθροκυττάρου. Πρόκειται είτε για θερμοσυγκολ-
λητίνες με μέγιστη δραστικότητα στους 37 °C, ή για λιγότερα συχνά, ψυχροσυγκολλητί-
νες, όπου η δραστηριότητα αυξάνει σε θερμοκρασίες κάτω από 37 °C. Το 50% περίπου 
των περιπτώσεων αιμολυτικής αναιμίας υπάγονται σ’ αυτόν τον τύπο. Οι αιτίες του είναι 
άγνωστες. 
ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

Η μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία είναι μια επιθετική αιμολυτική αναιμία 
με την δοκιμασία Coomb’s αρνητική και με παρουσία τεμαχισμένων ερυθροκυττάρων 
στο περιφερικό αίμα. Το είδος αυτό της αναιμίας μπορεί να συνοδεύει την θρομβωτική 
θρομβοπενική πορφύρα, το αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο και την κακοήθη υπέρτα-
ση. Το 50% των περιστατικών προκαλείται από γαστρικό καρκίνωμα, το 15% από καρ-
κίνο του στήθους και το 10% από καρκίνο των πνευμόνων, ενώ λιγότερα συχνά σε καρ-
κίνο του κόλου, του προστάτη, του αυχένα και του παγκρέατος. Οι παράγοντες που την 
προκαλούν είναι υπό μελέτη. Πιθανολογείται ότι τα καρκινικά κύτταρα παράγουν παρά-
γοντες που ενισχύουν τη συσσώρευση αιμοπεταλίων (π.χ. θρομβίνη) προς σχηματισμό 
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θρόμβου και αντισώματα εναντίον των ενδοθηλιακών κυττάρων και των πρόδρομων 
πρωτεϊνών της πήξης. Έτσι, έμβολα καρκινικών κυττάρων με τη συμμετοχή ανοσολογι-
κών συμπλεγμάτων οδηγούν σε τραυματισμούς του ενδοθηλίου των αγγείων που με τη 
σειρά τους προκαλούν συσσώρευση αιμοπεταλίων και ενδοθηλιακό πολλαπλασιασμό. 
Ακολουθεί ο χαρακτηριστικός τεμαχισμός των ερυθροκυττάρων, δηλαδή η αιμόλυση 
που προκαλείται από την άμεση επαφή των ερυθροκυττάρων με τις παθολογικές αρτη-
ρίες, αρτηριόλια και τριχοειδή.      
ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ (ΘΘΠ, Σύνδρομο Moschcowitz)[7], [8]

Η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα είναι μία αιμολυτική αναιμία με μικροαγ-
γειοπαθητικά και θρομβοπενικά στοιχεία, συνδυασμός, δηλαδή, αγγειακής και αιμοπε-
ταλιακής διαταραχής. Ως αίτιό της θεωρείται η βλάβη του αγγειακού ενδοθηλίου, φάρ-
μακα ή (αυτό)άνοσες εξεργασίες, που οδηγούν σε σχηματισμό υαλοειδών θρομβοκυτ-
ταρικών μικροθρόμβων, ιδιαίτερα στο προτριχοειδικό τμήμα των αρτηριολιδίων όλων 
των οργανισμών. Έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 20 διαφορετικές περιπτώσεις όπου η 
ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα σχετίζεται με συμπαγείς κακοήθεις όγκους (πνεύ-
μονα, ωοθηκών, μαστού).
ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ

Ονομάζεται η διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ελάττωση των παραγόντων που 
εμπλέκονται στην πήξη του αίματος και οφείλεται σε κατανάλωση τους, λόγω διάχυτης 
πήξεως του αίματος εντός των αγγείων. Πιο συγκεκριμένα, η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη 
μπορεί να προκληθεί από καρκίνο του πνεύμονα, του προστάτη και του παγκρέατος 
(αδενοκαρκίνωμα). Η βλάβη των ενδοθηλίων από τις προαναφερθείσες αιτίες ενεργο-
ποιεί τα ενδοθηλιακά κύτταρα να παράγουν ιστικό παράγοντα, προκαλώντας με την 
παραγωγή αυτή την ενεργοποίηση του καταρράκτη της πήξεως μέσω της εξωγενούς 
οδού (δηλαδή την οδό του ιστικού παράγοντα TF) ενώ και η θρομβοπλαστίνη που προ-
έρχεται από τους κατεστραμμένους ιστούς μπορεί να ενεργοποιήσει, επίσης, την πήξη. 
Η ενδαγγειακή αυτή πήξη λαμβάνει χώρα με την κατανάλωση αιμοπεταλίων, παραγό-
ντων  V και VIII και ινωδογόνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια δυνητικά αιμορραγική 
κατάσταση, λόγω ελάττωσης των συστατικών της αιμόστασης.

ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ[5]

Η επαγόμενη από τα φάρμακα αιμόλυση παρουσιάζει μεγάλο κλινικό ενδιαφέρον, 
αφού και εδώ τα φάρμακα ενεργά προκαλούν καταστροφή ερυθρών αιμοσφαιρίων.   

Αιμόλυση με τη συμμετοχή του ανοσοποιητικού συστήματος: Η Πενικιλίνη σε 
υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσει τη μεσολάβηση του ανοσοποιητικού συστήματος 
ενεργοποιώντας το μηχανισμό της απτίνης (=μερικό αντιγόνο, μια ειδική πρωτεϊνική 
ουσία που δεν προκαλεί αφ’ εαυτή σχηματισμό αντισωμάτων, αλλά ελκύει ανοσολο-
γική απόκριση όταν συνδυάζεται με πρωτεΐνη φορέα)[8], με τον οποίο τα αντισώματα 
στοχεύουν κατά του συνδυασμού της πενικιλίνης σε συνεργασία με ερυθρά αιμοσφαί-
ρια. Το συμπλήρωμα δραστηριοποιείται από το παραγόμενο αντίσωμα και συνεισφέρει 
στην απομάκρυνση των ερυθρών αιμοσφαιρίων από τον σπλήνα. Το ίδιο το φάρμακο 
μπορεί να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα, π.χ. με την IgE σε αντίδραση υπε-
ρευαισθησίας τύπου Ι στην πενικιλίνη και σπάνια να οδηγήσει σε αναφυλαξία. Επίσης, 
πολλές φαρμακευτικές ουσίες προκαλούν στον οργανισμό αντίδραση υπερευαισθησί-
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ας τύπου ΙΙ, που οδηγεί στον σχηματισμό κυτταροτοξικών αντισωμάτων (IgG, IgM) ένα-
ντι αντιγόνων της κυτταρικής επιφάνειας. Συνήθως, ενεργοποιείται και το συμπλήρωμα 
μέσω των Fc υποδοχέων, προς σχηματισμό επιθετικού συμπλέγματος της μεμβράνης 
(MAC) C5b-9. Οι διεργασίες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την αποδόμηση της εξωκυτ-
τάριας ουσίας, μέσω της παραγωγής πρωτεολυτικών ενζύμων, όπως ο ενεργοποιητής 
πλασμινογόνου τύπου ουροκινάσης, μεταλλοπρωτεΐνες της οικογένειας των κολλαγε-
νασών κ.α.[9]

Στις παραπάνω αντιδράσεις του οργανισμού που οδηγούν στην αιμόλυση στηρί-
ζεται και η θεωρία που η αιμολυτική αναιμία χαρακτηρίζεται ως σύνδρομο επαγόμενο 
των κυτοκινών.   

Αιμόλυση χωρίς τη μεσολάβηση του ανοσοποιητικού συστήματος: Αιμόλυση 
με μη ανοσολογική απόκριση μπορεί να προκύψει μέσω οξειδωτικών μηχανισμών.  
Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό να συμβεί όταν υπάρχει μια έλλειψη του ένζυμου G6PD, 
σημαντικό για το αντιοξειδωτικό αμυντικό σύστημα των ερυθρών αιμοσφαιρίων.  Ένα 
παράδειγμα είναι τα ανθελονοσιακά φάρμακα, όπως η primaquine, που προκαλούν 
βλάβες στα ερυθρά αιμοσφαίρια, ενώ σε ελάττωμα ή απουσία, τα ερυθρά αιμοσφαίρια 
γίνονται ευάλωτα στο οξειδωτικό στρες λόγω της μειωμένης παραγωγής  NADPH ως 
συνέπεια της ανεπάρκειας του ένζυμου. 

Ορισμένα φάρμακα προκαλούν τη λύση των ερυθρών αιμοσφαιρίων ακόμη και 
στην κανονική τους χρήση. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται η δαψόνη, η σουλφασαλαζίνη, οι 
κεφαλοσπορίνες, η λεβοντόπα, η μεθυλντόπα, η κινιδίνη και ορισμένα αντιφλεγμονώ-
δη. Αιμολυτική αναιμία προκαλούν και χημειοθεραπευτικά του καρκίνου, όπως η ιφω-
σφαμίδη , η κυκλοφωσφαμίδη και η θειοτέπα από τους αλκυλιούντες παράγοντες, η 
καρμουστίνη, η λομουστίνη και η φοτεμουστίνη από τις νιτροζουρίες, η γεμσιταβίνη 
υδροχλωρική, η θειογουανίνη, η μεθοτρεξάτη, η φθοριοουρακίλη και η μερκαπτουρίνη 
από τους αντιμεταβολίτες, ενώ καταστροφή των ερυθρών και καταστολή του μυελού 
προκαλούν και τα κυτταροτοξικά αντιβιοτικά.

Μη ανοσολογικής  μεσολάβησης επαγόμενη αιμόλυση μπορεί επίσης να προκύ-
ψει από τη χρήση φαρμάκων που προκαλούν βλάβη στο κύτταρο με την καταστροφή 
των μηχανισμών ελέγχου. Για παράδειγμα μπορούν να βλάψουν άμεσα ή έμμεσα τη 
ρυθμιστική μείωση του κυτταρικού όγκου, λειτουργία η οποία ενεργοποιείται όταν το 
ερυθροκύτταρο διογκώνεται λόγω υποτονικού ενδοκυττάριου υγρού για να επιστρέψει 
στον κανονικό όγκο.  Η συνέπεια των δράσεων αυτών των φαρμάκων είναι η αμετάκλη-
τη κυτταρική διόγκωση και λύση (π.χ. ouabain σε πολύ υψηλές δόσεις). 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΙ) ΚΑΙ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ[2]

Η αναιμία που συνοδεύει και κυρίως έπεται της κακοήθειας οφείλεται σε άμεσα δρώ-
ντες παράγοντες από τον όγκο ή σε ‘ενέργειες’ αυτής, όπως η αιμορραγία, η ερυθροφα-
γοκύττωση, η διήθηση του μυελού των οστών από καρκίνους κλπ. Αξιοσημείωτοι είναι 
οι συμπαγείς όγκοι, όπως ο καρκίνος του μαστού και του προστάτη, που διηθούν το 
νωτιαίο μυελό.[10] 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.  ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ 

ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΟΞΕΙΑ Η΄ ΧΡΟΝΙΑ)

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ- ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΕΟΥ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΑΡΚΩΜΑΤΑ
ΟΓΚΩΔΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ
ΗΠΑΤΩΜΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ
ΟΓΚΟΙ ΦΛΟΙΟΥ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ

ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΣΕ ΦΑΓΟΚΥΤΑΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥ 
ΜΥΕΛΟΥ
ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ
ΑΛΛΑ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ
ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ
ΜΥΕΛΩΜΑΤΑ
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ (ΜΑΣΤΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΤΗ)

Στις άμεσες αιτίες της αναιμίας από κακοήθεια περιλαμβάνονται γνωστά προϊόντα 
παραγόμενα από τον καρκίνο, όπως αμυλάση, αντισώματα και προπηκτικές πρωτεΐνες. 
Η ανάπτυξη αντισωμάτων στην χρόνια λεμφοκυτταρική αναιμία, από λεμφώματα και, 
μερικές φορές από συμπαγείς όγκους μπορεί να οδηγήσει σε περιπτώσεις αιμολυτικής 
αναιμίας. Επιπλέον, η ανάπτυξη της μικροαγγειοπαθητικής αναιμίας, που συναντάται σε 
ορισμένους συμπαγείς όγκους, μπορεί να οφείλεται σε πρόδρομες ουσίες των πρωτεϊ-
νών πήξης αίματος που απελευθερώνονται από τον καρκίνο.[11] 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ

ΑΜΥΛΟΕΙΔΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΔΥΣΚΡΑΣΙΑ (ΚΑΧΕΞΙΑ) 
ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ 
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ, ΛΕΜΦΩΜΑ, 
ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

ΠΡΟΠΗΚΤΙΚΕΣ  ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 
ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΟΓΚΟΙ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ(ΒΛΕΝΝΙΝΗ), 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

Οι συμπαγείς όγκοι μπορεί να εμφανίσουν ως παρανεοπλασματικό σύνδρομο αιμο-
λυτική αναιμία. Πιο συγκεκριμένα ο καρκίνος των πνευμόνων, του παχέος εντέρου, των 
νεφρών και των ωοθηκών και το θύμωμα προκαλούν θερμή αυτοάνοση αιμόλυση.[4] 
Επιπλέον, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη μπορεί να προκληθεί από συμπαγείς  όγκους του 
πνεύμονα, του προστάτη και του παγκρέατος.
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Οι μηχανισμοί με τους οποίους οι συμπαγείς όγκοι οργάνων οδηγούν σε αιμολυτι-
κή αναιμία δεν έχουν διευκρινισθεί και ακόμη αποτελούν γρίφο για τους επιστήμονες- 
ερευνητές.[11]

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου οδηγεί σε σχηματισμό νέων εύθραυστων αγγείων 
και καταστρέφει τα υπάρχοντα υγιή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πρώιμη καταστροφή 
των ερυθροκυττάρων και την εμφάνιση μικροσκοπικής αιμορραγίας.

Κακοήθεις όγκοι του μαστού διηθούν τους ιστούς με ινοβλάστες και συνδετικό 
ιστό. Έτσι, πραγματοποιείται δεσμοπλαστική αντίδραση, μέσω παραγόντων όπως ο  
transforming growth factor- beta  (TGFb) και ο αυξητικός παράγοντας παράγωγο των 
αιμοπεταλίων με αποτέλεσμα αγγεία να διηθούνται και να διαβρώνονται.

Αδενοκαρκινώματα (ιδίως του στομάχου) προκαλούν μικροαγγειοπαθητική αιμολυ-
τική αναιμία, ενώ άλλα (ιδίως του προστάτη) διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (αίτια έμμεσης 
επίδρασης: ουροκινάση, άλλοι διαμεσολαβητές ινωδόλυσης).

Περίπου τριάντα είδη όγκων των ωοθηκών (καρκινώματα, κοκκιοκυτταρικού τύπου 
όγκοι σε συνδυασμό με αγγείωμα σπληνικής αρτηρίας) εμφάνισαν σε ασθενείς αυτοά-
νοση αιμολυτική αναιμία, με την άμεση Coomb’s θετική.[10]

ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ = ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΥΤΤΟΚΙΝΕΣ;;;;;[2], [11]

Έχουν περιγραφεί τρεις αιτιολογικοί μηχανισμοί για την ανάπτυξη αναιμίας σε ασθε-
νείς με κακοήθεια: βράχυνση του χρόνου επιβίωσης των ερυθροκυττάρων, ανεπάρκεια 
του μυελού των οστών να αυξήσει την ερυθροποίηση ώστε να αναπληρώσει τις απώ-
λειες και ανικανότητα του μυελού των οστών να απελευθερώσει σίδηρο από τα φαγο-
κυτταρομένα από τα μακροφάγα του μυελού γερασμένα ερυθρά.  Νέα στοιχεία προτεί-
νουν ότι στην ανάπτυξη αυτή συμμετέχουν ανωμαλίες στην παραγωγή της ερυθροποι-
ητίνης (ΕΡΟ). Στο στάδιο της υποπλασίας στην αναιμία του καρκίνου φαίνεται να έχουν 
σχέση ή η μειωμένη παραγωγή της ΕΡΟ ή η αδυναμία του μυελού να ανταποκριθεί σε 
αυτή. Πρόσφατα στοιχεία οδηγούν στο ότι ΕΡΟ γενετικά ανασυνδυασμένη μπορεί να 
διορθώσει την αναιμία σε αρκετούς ασθενείς. Ακόμη, πιστεύεται ότι η ακατάλληλη και 
μη συμβατή έκκριση της ερυθροποιητίνης συνδέεται με την παραγωγή κυτοκινών από 
τον όγκο. Επιστημονικές μελέτες υποδεικνύουν ότι ο παράγοντας νέκρωσης όγκου TNF 
και η ιντερλευκίνη-1 παρεμποδίζουν την σύνθεση του EPO mRNA. Φαίνεται ότι η μειω-
μένη απόκριση του μυελού των οστών στην αναιμία  σε καρκινοπαθείς είναι φαινόμενο 
συνδεδεμένο με την δράση των κυτοκινών και μπορεί να χαρακτηριστεί ως «σύνδρομο 
κυτοκινών», όπου ποικίλες κυτοκίνες αλληλεπιδρούν με στόχο την καταστολή της ερυ-
θροποίησης και τη διαταραχή του μεταβολισμού του σιδήρου. Οι έρευνες συνεχίζονται 
με σκοπό να διαλευκάνουν τον τρόπο που δρουν και ποιες συγκεκριμένες κυτοκίνες 
συνδέονται με κάθε νεόπλασμα ιδιαίτερα.[12] 

Έτσι, αν και η θεραπεία της αναιμίας που έχει προκληθεί από κακοήθεια εστιάζει 
στο να θεραπεύσει την υποκείμενη κακοήθεια, υπάρχουν αναφορές με βάση τις οποίες 
η χρήση ΕΡΟ έχει αυξήσει σημαντικά τη μάζα των ερυθροκυττάρων σε καρκινοπαθείς 
που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, π.χ. με σισπλατίνη και καρβοπλατίνη, και σε θε-
ραπεία με ακτινοβολία. Τελικά, η δυνατότητα του γενετικού ανασυνδυασμού της ΕΡΟ 
ενισχύει σημαντικά τα επιστημονικά εφόδια για την καταπολέμηση της αναιμίας του 
καρκίνου, αφού αυξάνει τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης, μειώνει τις απαιτήσεις για με-
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τάγγιση αίματος και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών με αναιμία και κακοή-
θεια που έχουν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία.[13]
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Η αναιμία της χρόνιας νόσου σε καρκινοπαθείς  
με συμπαγή όγκο

Σωτήριος Παπαδόπουλος, Δημήτριος Σταθόπουλος, Ιωάννης Γκιόζος

Εισαγωγή
Η αναιμία της χρονίας νόσου (AXN) είναι η δεύτερη σε συχνότητα αναιμία μετά τη 

σιδηροπενική (1). Είναι μια ήπια ως μέτρια αναιμία και συνοδεύει αρκετές λοιμώξεις, 
φλεγμονώδεις καταστάσεις και κακοήθειες (2),(3). Αποτελεί την έκφραση μιας γενικό-
τερης ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος και πιθανόν να απορρέει από 
μια αμυντική στρατηγική του οργανισμού που προσπαθεί να εξαλείψει τον απαραίτητο 
για την ανάπτυξη σίδηρο από τα εισβάλλοντα παθογόνα και τα καρκινικά κύτταρα (3). 
Η πιο πρόσφατη τάση είναι να ονομαστεί αυτό το σύνδρομο «αναιμία της φλεγμονής» 
μιας και αυτή η ονομασία φαίνεται να αντανακλά καλλίτερα τους παθοφυσιολογικούς 
μηχανισμούς (2). 

Παθοφυσιολογία
Ο ακριβής μηχανισμός δημιουργίας της ΑΧΝ είναι άγνωστος αλλά οι μέχρι στιγμής 

έρευνες δείχνουν ότι προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από ανοσολογικά αίτια. Οι κυττα-
ροκίνες, οι ορμόνες που ρυθμίζουν την κυτταρική ανάπτυξη του ανοσοποιητικού αλλά 
και άλλων συστημάτων καθώς και τα κύτταρα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, 
κυρίως τα μακροφάγα επάγουν αλλαγές στην ομοιοστασία του σιδήρου, το πολλαπλα-
σιασμό και τη διαφοροποίηση των προγονικών ερυθροκυττάρων, την παραγωγή ερυ-
θροποιητίνης και τη διάρκεια ζωής των ερυθροκυττάρων, καταστάσεις που συνολικά  
συμβάλλουν στην παθογένεια της αναιμίας. Η ανάπτυξη της ΑΧΝ πιθανόν να παρέχει 
κάποια πλεονεκτήματα στον οργανισμό που αμύνεται απέναντι στον καρκίνο.Είναι 
γνωστό ότι τα ταχέως πολλαπλασιαζόμενα καρκινικά κύτταρα έχουν αυξημένη ανάγκη 

Σχήμα 1 από Guenter Weiss, Lawrence T. Goognough. Anemia of Chronic 
Disease. N. Eng. J. Med 352; 10. March, 2005. 

Στο τμήμα A η παρουσία  των κακοηθών κυττάρων προκαλεί την ενεργο-
ποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων και των μονοκυττάρων που κινητοποιούν τους 
ανοσολογικούς μηχανισμούς παράγοντας κυτταροκίνες (ιντερφερόνη-γ, TNF-α, 
ιντερλευκίνη-1,-6,-10 )

Στο τμήμα Β η ιντερλευκίνη-6 και οι λιποπολυσακχαρίυες διεγείρουν την 
παραγωγή εψιδίνης (πρωτεΐνη οξείας φάσης ) η οποία αναστέλλει την απορρό-
φηση σιδήρου από το δωδεκαδάκτυλο.

Στο τμήμα C η ιντερφερόνη-γ διεγείρει την πρόσληψη την πρόσληψη σι-
δήρου από τα μακροφάγα. Η ιντερλευκίνη-10 αυξάνει και αυτή την πρόσληψη 
σιδήρου από τα μακροφάγα μέσω της υπερέκφρασης του υποδοχέα της τραν-
σφερρίνης. Ο TNF-α προκαλεί βλάβες στα ερυθροκύτταρα και επάγει τη φαγο-
κυττάρωση τους από τα εναργοποιημένα μακροφάγα. Η ιντερφερόνη-γ και η 
εψιδίνη μειώνουν το ρυθμό εξόδου του σιδήρου από τα μακροφάγα μέσω της 

φεροπορτίνης. Συνολικά οι TNF-α, και ιντερλευκίνες-1, -6, -10 επάγουν την παραγωγή φερριτίνης και άρα την αποθή-
κευση του σιδήρου.

Στο τμήμα D, TNF-α και ιντερφερόνη-γ αναστέλλουντην παραγωγή ερυθροποιητίνηςστους νεφρούς. 
Στο τμήμα E, TNF-α, ιντερφερόνη-γ και ιντερλευκίνη-1 αναστέλλουν τη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό 

των προγονικών ερυθροκυττάρων.
Τα + δείχνουν διέγερση και τα – αναστολή.   
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για σίδηρο, αφού είναι βασικό συστατικό πολλών ενζύμων που σχετίζονται με το κύκλο 
του κιτρικού οξέως, τη μιτοχονδριακή αναπνοή και τη σύνθεση του DNA. Επομένως, η 
εκτροπή του σιδήρου από την κυκλοφορία προς τις αποθήκες του δικτυοενδοθηλιακού 
συστήματος, ενδέχεται να αποτελεί μια προσπάθεια του οργανισμού να αποτρέψει τη 
χρήση του από τα καρκινικά κύτταρα. Αυτή η υπόθεση ενισχύεται από έρευνες που δεί-
χνουν ότι η αυξημένη διαθεσιμότητα σιδήρου σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυ-
ξης καρκίνου από υγιή άτομα καθώς και με γρηγορότερη ανάπτυξη ήδη υπαρχόντων 
όγκων (4). 

-Διαταραχή της ομοιόστασης του σιδήρου 
Ένα πολύ χαρακτηριστικό εύρημα στην ΑΧΝ είναι η ανάπτυξη διαταραχών της κινη-

τικής του σιδήρου με αυξημένη πρόσληψη και κατακράτηση του μετάλλου στα κύττα-
ρα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος . Έτσι έχουμε μια εκτροπή του σιδήρου από 
την κυκλοφορία προς την αποθήκευση, περιορισμό της διαθεσιμότητας του σιδήρου 
προς τα προγονικά ερυθροκύτταρα και συνεπώς μείωση της ερυθροποίησης (1).   

-Μειωμένη ερυθροποίηση
Στους ασθενείς με ΑΧΝ ο πολλαπλασιασμός και η διαφοροποίηση των προγονικών 

ερυθροκυττάρων ελαττώνονται, γεγονός που συνδέεται με τις ανασταλτικές δράσεις 
της ιντερφερόνης –α,-β,-γ , του TNF-α ,και της ιντερλευκίνης-1(5). Η ιντερφερόνη-γ ίσως 
να είναι ο ισχυρότερος ανασταλτικός παράγοντας κάτι που εικάζεται από την αντιστρό-
φως ανάλογη σχέση που έχει με τη συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης και το δείκτη δικτυο-
ερυθροκυττάρων (6). 

-Ελαττωμένη απάντηση στην ερυθροποιητίνη
Η ερυθροποιητίνη είναι ορμόνη της οποίας ο βασικός ρόλος είναι η κεντρική ρύθμι-

ση του πολλαπλασιασμού των ερυθροκυττάρων. Η ανακάλυψη όμως κατά τη δεκαετία 
του ΄90 του υποδοχέα της ερυθροποιητίνης (epoR) σε ιστούς εκτός του αιμοποιητικού 
οδήγησε στη σύνδεση της ορμόνης με πλήθος άλλων λειτουργιών εκτός της αιμοποί-
ησης (νευροπροστατευτική δράση, επούλωση πληγών, αγγειογένεση και άλλες).Σε αυ-
τούς τους ιστούς έχει παρατηρηθεί ότι η ερυθροποιητίνη δρα με αυτοκρινή ή με πα-
ρακρινή δράση. Επειδή όμως η αιμοποίηση παραμένει η κύρια δράση της ορμόνης, η 
έκφρασή της είναι αντιστρόφως ανάλογη με το βαθμό της ιστικής οξυγόνωσης, δηλαδή 
σε έναν ασθενή με αναιμία περιμένουμε να υπάρχουν αυξημένα επίπεδα της ορμόνης. 
Στους περισσότερους όμως ασθενείς με ΑΧΝ , τα επίπεδα ερυθροποιητίνης είναι από 
φυσιολογικά έως ελαφρώς αυξημένα , σε κάθε περίπτωση όμως αναντίστοιχα προς το 
βαθμό της αναιμίας. Αν και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από μελέτες  με ανθρώπους 
, σε in vitro πειράματα έχει βρεθεί ότι οι κυτταροκίνες ιντερλευκινη-1 και TNF-α, έχουν 
άμεση ανασταλτική δράση κατά της παραγωγής της ερυθροποιητίνης (7). 

-Διάρκεια ζωής ερυθροκυττάρων
Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι κυτταροκίνες επιδρούν αρνητικά στην επιβίωση των ερυ-

θρών αιμοσφαιρίων. Σε πρόσφατη έρευνα η χορήγηση TNF-α σε ποντίκια μείωσε το 
χρόνο ημιζωής των ερυθροκυττάρων, ελάττωσε την πρόσληψη σιδήρου από αυτά και 
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προκάλεσε μείωση του σιδήρου του ορού και τελικά αναιμία (8). Επίσης σε κάποια in 
vitro πειράματα , ο TNF-α φαίνεται να επάγει την ερυθροφαγοκυττάρωση από τα μα-
κροφάγα χωρίς όμως αποδείξεις για τον ακριβή μηχανισμό δράσης. Ένα ακόμη στοιχείο 
που συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης της ερυθροφαγοκυττάρωσης από τα μακροφάγα εί-
ναι ότι τα μεταγγιζόμενα ερυθροκύτταρα ΑΧΝ έχουν φυσιολογικό χρόνο επιβίωσης σε 
υγιή άτομα , ενώ τα φυσιολογικά ερυθρά έχουν μειωμένο χρόνο επιβίωσης σε άτομα με 
ΑΧΝ (2). Φαίνεται ότι οι κυτταροκίνες έχουν άμεσα τοξική δράση στα προγονικά κύττα-
ρα, αφού επάγουν το σχηματισμό ελεύθερων δραστικών ριζών (μονοξείδιο του αζώτου 
και υπεροξείδιο του υδρογόνου) (9).

 
Εργαστηριακή αξιολόγηση  

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της ΑΧΝ είναι η μετακίνηση του σιδήρου από την 
κυκλοφορία προς την αποθήκευση προκαλώντας έτσι ταυτόχρονα πτώση του επιπέ-
δου του σιδήρου του ορού και αύξηση του επιπέδου της φερριτίνης (3). Η αναιμία που 
προκαλείται είναι από ήπια (αιμοσφαιρίνη 9,5 g/dL) έως μέτρια (αιμοσφαιρίνη 8,5 g/dL) 
και είναι γενικά ορθόχρωμη και ορθοκυτταρική (1),(2). Σε περιπτώσεις συνύπαρξης του 
συνδρόμου με γνήσια σιδηροπενία η αναιμία γίνεται  υπόχρωμη και υποκυτταρική (1). 
Σε κάθε περίπτωση υποψίας ΑΧΝ θα πρέπει να αξιολογείται ο σίδηρος του οργανισμού 
για να αποφευχθεί πιθανή σύγχυση με σιδηροπενική αναιμία. Οι δύο τύποι έχουν ως 
κοινά ευρήματα τον χαμηλό σίδηρο του ορού και τον χαμηλό κορεσμό της τρανσφερ-
ρίνης διαφέρουν όμως ως προς τη φερριτίνη. Στη σιδηροπενία και αυτός ο δείκτης είναι 
μειωμένος ενώ στην ΑΧΝ είναι φυσιολογικός ή αυξημένος αντανακλώντας την εκτροπή 
του σιδήρου προς την αποθήκευση (1). Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα 
της CRP πριν την έναρξη της όποιας θεραπείας αποτελούν έναν αξιόπιστο δείκτη για 
την ανταπόκριση του οργανισμού σε αυτή. Αν η συγκέντρωση της CRP είναι πάνω από 
50mg/L η αναιμία είναι βαρύτερη και ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία 
με ερυθροποιητίνη, Αντιθέτως επίπεδα CRP κάτω από 50mg/L αποτελούν καλό προγνω-
στικό σημείο (2).Επίσης σημασία φαίνεται να έχει ο προσδιορισμός του τίτλου της εν-
δογενούς ερυθροποιητίνης, ως προς την ανταπόκριση του οργανισμού σε ενδεχόμενη 
θεραπεία με ερυθροποιητίνη. Προσφάτη ανακάλυψη αποτελεί ο διαλυτός υποδοχέας 
της τρανσφερρίνης (sTfR) ο προσδιορισμός του τίτλου του οποίου μας επιτρέπει να δια-
χωρίσουμε την ΑΧΝ από την ΑΧΝ με συνυπάρχουσα σιδηροπενία (1).Αυτή τη στιγμή δυ-
στυχώς δεν υπάρχει μια φθηνή και γρήγορη  μέθοδος για τον προσδιορισμό του sTfR.

Θεραπεία
Για να θεραπεύσουμε την ΑΧΝ στους καρκινοπαθείς  πρωταρχικό μας μέλημα είναι 

η αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου δηλαδή του καρκίνου. Αν αυτό δεν είναι δυνατό 
τότε κατευθυνόμαστε προς την αντιμετώπιση της ίδιας της αναιμίας. Είναι προφανές 
πως η αναιμία από μόνη της επιβαρύνει το καρδιαγγειακό σύστημα με επιπλέον έργο 
αφού πρέπει με κάποιον τρόπο να διατηρηθεί η ιστική οξυγόνωση και επιπλέον φαίνε-
ται πως η αναιμία συνδυάζεται με κακή πρόγνωση σε μια ποικιλία καταστάσεων που πε-
ριλαμβάνουν και τον καρκίνο (1). Σε πρόσφατη (2001) έρευνα βρέθηκε ότι οι ασθενείς 
με αναιμία και καρκίνο είχαν 65% αυξημένο σχετικό κίνδυνο θανάτου σε σχέση με τους 
καρκινοπαθείς χωρίς αναιμία(10). Μια πιθανή εξήγηση για το παραπάνω εύρημα είναι 
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η σχέση που μπορεί να έχει η αναιμία με την ανάπτυξη της υποξίας του όγκου. Έρευ-
νες έχουν δείξει ότι η υποξία του όγκου ενισχύει την αντίστασή του στις ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες και στους οξυγονοεξαρτώμενους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες και 
ότι η βελτίωση της οξυγόνωσης του καρκινικού ιστού βελτιώνει την ανταπόκριση του 
όγκου στις παραπάνω θεραπείες (11). Επομένως μια μέτρια αναιμία πρέπει να διορθω-
θεί, ιδίως σε ασθενείς που είναι πάνω από 65 ετών ή έχουν κάποιον επιπλέον παράγοντα 
κινδύνου (στεφανιαία νόσο, χρόνια αναπνευστική ή νεφρική νόσο ) (12).

-Μεταγγίσεις
Οι μεταγγίσεις αίματος είναι γνωστό ότι αποτελούν μια άμεση και αποτελεσματική 

θεραπευτική παρέμβαση. Όμως παρόλο που γίνεται πλήθος ελέγχων στο αίμα υπάρχει 
πάντα ο κίνδυνος της μετάδοσης παθογόνων. Επίσης αν και τα στοιχεία είναι ελλιπή κά-
ποιες έρευνες δείχνουν ότι οι μεταγγίσεις πιθανόν να έχουν κάποια δράση επί του ανο-
σοποιητικού συστήματος (13). Για να εξαλειφθούν αυτές οι επιδράσεις των μεταγγίσεων 
έχει προταθεί η αφαίρεση των λευκών αιμοσφαιρίων, ένα μέτρο που ήδη εφαρμόζεται 
σε πολλές χώρες. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία καταδεικνύουν ότι περίπου το 10% των με-
ταγγιζόμενων ασθενών υφίστανται αρνητική ανοσορύθμιση, ποσοστό αρκετά μεγάλο 
για να επιβάλλει τη λήψη μέτρων (13). 

-Σίδηρος
Για τη θεραπεία με σκευάσματα σιδηρού οι οδηγίες είναι συγκεκριμένες ώστε να 

μην χορηγείται ο σίδηρος ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με ΑΧΝ και καρκίνο (3)! Ο σί-
δηρος ενοχοποιείται ως καρκινογόνος , αφού μπορεί να προκαλέσει ιστική καταστροφή 
και να συνεισφέρει έτσι στη δημιουργία κακοηθών κυττάρων (14) . Επίσης  η χορήγηση 
σιδήρου πιθανόν να βοηθήσει στην πρόσληψή του από τα ίδια τα καρκινικά κύτταρα 
ενώ φαίνεται πως επιδρά και στην καταστολή των αντικαρκινικών ανοσολογικών μη-
χανισμών (14) . Ικανός αριθμός προοπτικών ερευνών σε ζώα υπογραμμίζουν τη σχέση 
αιτίου-αιτιατού ανάμεσα στο υπερβολικό φορτίο σιδήρου και την καρκινογένεση , αλλά 
εξαιτίας προφανών ηθικών προβλημάτων καμία τέτοια έρευνα δεν έχει γίνει σε ανθρώ-
πους (14) . Η μόνη περίπτωση που προτείνεται η χορήγηση σιδήρου είναι σε συνδυα-
σμό με ερυθροποιητικούς παράγοντες.

-Ερυθροποιητικοί παράγοντες   
Οι ερυθροποιητικοί παράγοντες είναι ένα πολύ δημοφιλές θεραπευτικό μέτρο που 

σκοπό έχει να ελαττώσει την ανάγκη για μεταγγίσεις. Υπάρχουν μέχρι τώρα τρία είδη 
ανθρώπινης ανασυνδυασμένης ερυθροποιητίνης (rHuEPO – recombinant Human EPO) 
τα epoetin-A, epoetin-B και darbepoetin-A, με διαφορετική διάρκεια ημιζωής το κα-
θένα, που μας δίνουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε με αρκετά μεγάλη ακρίβεια τις 
δόσεις. 

Η έρευνα σχετικά με την rHuEPO προσανατολίζεται σήμερα προς δύο κατευθύνσεις. 
Η μία έχει να κάνει την ποιότητα ζωής. Σε πολλές έρευνες έχει βρεθεί ότι η θεραπεία 
με rHuEPO βελτίωσε όλους τους δείκτες κόπωσης και ενέργειας των ασθενών σε ση-
μαντικό κλινικά βαθμό (15). Οι ασθενείς αυτοί μπορούσαν σε ικανοποιητικό βαθμό να 
εκτελέσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για 
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το επίπεδο της ψυχολογίας τους(15). Η βελτίωση στην ποιότητα ζωής ίσως να σχετίζεται 
και με τις μη αιμοποιητικές δράσεις της ερυθροποιητίνης. Η ορμόνη φαίνεται να έχει 
νευροπροστατευτική δράση καθώς και επίδραση στην επούλωση των πληγών (16).

Η δεύτερη κατεύθυνση που λαμβάνει η έρευνα έχει να κάνει καθαρά με τη θερα-
πευτική έκβαση της νόσου μετά τη θεραπεία με rHuEPO. Και εδώ η έρευνα χωρίζεται σε 
δύο κατευθύνσεις, μία εργαστηριακή και μία κλινική. Ως προς το εργαστηριακό μέρος, 
τα ευρήματα δείχνουν  ότι υπάρχει αυξημένος αριθμός υποδοχέων ερυθροποιητίνης σε 
σχεδόν όλους τους συμπαγείς όγκους. Επίσης, πάλι από ιστολογικά παρασκευάσματα 
και κυτταρικές καλλιέργειες, βρέθηκε ότι τα κακοήθη κύτταρα εκκρίνουν ερυθροποιη-
τίνη (17) (18). Τα παραπάνω ευρήματα υποδεικνύουν κάποια πιθανή αυτοκρινή σχέση 
που μπορεί να έχει να έχει η ορμόνη με τους υποδοχείς της στα καρκινικά κύτταρα.

Το κλινικό σκέλος της διεξαγόμενης έρευνας αφορά προοπτικές έρευνες σε ασθε-
νείς που υφίστανται χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή συνδυασμό και των δύο. Τα 
αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα. Για τους ασθενείς που υφίστανται ακτινοθεραπεία 
ο θεραπευτικός στόχος έχει τεθεί στα επίπεδα αιμοσφαιρίνης 12-14 g/dL και μέχρι τώρα 
τα αποτελέσματα δείχνουν αύξηση της επιβίωσης (19). Για τους ασθενείς που υφίστα-
νται χημειοθεραπεία τα πράγματα γίνονται περίπλοκα. Ο θεραπευτικός στόχος εδώ έχει 
τεθεί στα επίπεδα αιμοσφαιρίνης 11-12 g/dL καθώς η παραπάνω αύξηση με τη χρήση 
rHuEPO έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο θρομβο-εμβολικών επεισοδίων (16).  Ένας 
ικανός αριθμός ερευνών της δεκαετίας του ΄90 έδειχνε θετικά αποτελέσματα στη θερα-
πεία με rHuEPO (1). Πιο πρόσφατες όμως έρευνες ανατρέπουν τα δεδομένα, με κυριό-
τερη την έρευνα σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού η οποία τερματίστηκε 
πρόωρα επειδή σημειώθηκε αυξημένη θνητότητα στις ασθενείς που λάμβαναν rHuEPO 
σε σχέση με αυτές που ήταν στην ομάδα του placebo γεγονός που προβλημάτισε έντο-
να την ιατρική κοινότητα (20). Ο προβληματισμός γίνεται εμφανής στην αλλαγή των 
οδηγιών της Αμερικανικής Εταιρείας Ογκολογίας μεταξύ των ετών 2002 και 2007. Ενώ 
στις οδηγίες του 2002 οι ερυθροποιητικοί παράγοντες αντιμετωπίζονται ως πανάκεια, 
σε αυτές του 2007 συστήνεται μεγάλη προσοχή στη χρήση τους και δίνεται μεγάλη ση-
μασία στο όριο των 12 g/dL στη συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης που καλό είναι να μην 
ξεπερνιέται λόγω της αύξησης των ανεπιθύμητων συμβαμάτων (21) (22).
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Αναιμία σε ασθενείς με νεοπλασματικά νοσήματα
Αναιμία από χημειοθεραπεία

Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος, Ιωάννης Γκιόζος

Βασικές αρχές της χημειοθεραπείας
Η βασική θεραπευτική αντιμετώπιση των συμπαγών όγκων επιδιώκει αρχικώς την 

ελάττωση της μάζας του όγκου διεγχειρητικά ή/και ακτινοθεραπευτικά, ενώ κατά δεύ-
τερο λόγο την πρόληψη τυχόν απομακρυσμένων μεταστάσεων ή/και αντιμετώπιση 
τους εφ’ όσον έχουν εκδηλωθεί, με τη χορήγηση χημειοθεραπείας.

Τα αντινεοπλασματικά φάρμακα συνήθως χορηγούνται ως συνδυασμός για μεγαλύ-
τερη αποτελεσματικότητα, με βασική ανεπιθύμητη ενέργεια την ενίσχυση των τοξικών 
παρενεργειών τους. Έτσι, φάρμακα με παρόμοιο μηχανισμό τοξικής δράσης, όπως π.χ. 
καταστολή του μυελού των οστών, συγχορηγούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια εάν χρησι-
μοποιηθούν σε μειωμένες δόσεις ή με τη ταυτόχρονη χορήγηση αυξητικών παραγόντων.

Ο κύριος μηχανισμός της τοξικότητας της χημειοθεραπείας είναι ότι ταυτόχρονα με 
την καταστροφή των ταχέως αναπαραγόμενων νεοπλασματικών κυττάρων, προσβάλ-
λονται επίσης και τα φυσιολογικά κύτταρα του οργανισμού που πολλαπλασιάζονται 
γρήγορα, όπως του στοματικού βλεννογόνου, του μυελού των οστών, του γαστρεντερι-
κού βλεννογόνου και των θυλάκων των τριχών. Κύριο χαρακτηριστικό της μυελοκατα-
στολής είναι ότι η προσβολή όλων των σειρών του αίματος και μάλιστα αθροιστικά. Η 
διάρκεια και η χρονική αλληλουχία εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών ποικίλλει. 
Η αναιμία εμφανίζεται καθυστερημένα σε σχέση με την ουδετεροπενία, ανεξαρτήτως 
φαρμάκου, επειδή ο χρόνος επιβίωσης των δύο σειρών στο αίμα διαφέρει.

Φυσιολογία της ερυθροποίησης
Η ερυθροποίηση συντελεί στην παραγωγή επαρκούς εφεδρείας μακρόβιων ερυ-

θροκυττάρων με μέσο όγκο (MCV): 90 fl (φ.τ. 80-100), μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης 
(MCH): 30 pg (φ.τ. 26-34) και μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης ανά ερυθροκύτταρο 
(MCHC): 34% γρ/100dl (φ.τ. 32-36). Ο καθοριστικότερος από τους ερυθροκυτταρικούς 
δείκτες είναι η MCHC, την οποία ο οργανισμός προσπαθεί να διατηρήσει σταθερή[1].

Τα αρχέγονα κύτταρα της ερυθράς σειράς σχηματίζουν μονάδες «εκρηκτικής αύ-
ξησης» ερυθροειδών κυττάρων (Bursts Forming Units-e ή BFU-e). Τα προγονικά αυτά 
κύτταρα σχηματίζουν με τη σειρά τους μια άλλη προγονική κυτταρική σειρά, την CFU-e 
(Colony-Forming-Unit-erythroid, μονάδα σχηματισμού αποικιών). Ακολουθούν κατά 
σειρά ο σχηματισμός προερυθροβλάστης και στη συνέχεια η βασεόφιλη, η πολυχρω-
ματόφιλη και η ορθοχρωματική μορφή. Το επόμενο και προτελευταίο στάδιο είναι το 
δικτυοερυθροκύτταρο. Ο αυξητικός παράγοντας ερυθροποιητίνη απελευθερώνεται 
από το νεφρό και επιδρά στις σειρές BFU-e και CFU-e. Η έκκριση της ερυθροποιητίνης 
φαίνεται να είναι αντιστρόφως ανάλογη της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης[1].

Επιδημιολογία της αναιμίας από χημειοθεραπεία
Η εμφάνιση αναιμίας σε ασθενή με κακοήθη νόσο είναι πολυπαραγοντικής αιτιο-

λογίας, με συνήθη αιτία την αντινεοπλασματική αγωγή. Αν και τα στοιχεία είναι περιο-

ABSTRACT BOOK_001-086.indd   54 2/12/08   12:53:26



55

ρισμένα και η επίπτωση ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του νεοπλάσματος, το στάδιο 
και την ηλικία του ασθενούς, συνολικά θεωρείται ότι εως και 40% των ασθενών που 
προσέρχονται με καρκίνο παρουσιάζουν και αναιμία[2]. Η συχνότητα αυτή αυξάνεται 
κατά 40% μετά τη χημειοθεραπεία[3]. Μάλιστα, θεωρείται ότι τα δεδομένα είναι υποεκτι-
μημένα, διότι ο όρος «αναιμία» που χρησιμοποιείται στις τρέχουσες διαβαθμίσεις της 
αναιμίας δεν συμπίπτει με τον φυσιολογικό ορισμό, ενώ πολλές φορές δε λαμβάνεται 
υπ’ όψη η επίδραση του φύλου[3]. Οι περισσότεροι ασθενείς πάσχουν από ήπια έως μέ-
σου βαθμού αναιμία.

Πίνακας 1.  Κριτήρια τοξικότητας αναιμίας από χημειοθεραπεία  
Αιμοσφαιρίνη σε g/dl [4]

NCI (National Cancer 
Institute)

WHO

Βαθμός 1 (ήπια) 10,0 g/dl – ΚΦΟ 9,5 –10,9 g/dl

Βαθμός 2 (μέση) 8,0 – 10,0 g/dl 8 – 9,4 g/dl

Βαθμός 3 (σοβαρή/κρίσιμη) 6,5 – 7,9 g/dl 6,5 – 7,9 g/dl

Βαθμός 4 (απειλητική για τη ζωή) < 6,5 g/dl <6,5 g/dl

ΚΦΟ: κατώτερα φυσιολογικά όρια

Η μυελοτοξικότητα 
από παλαιότερους 
συνδυασμούς φαρμάκων 
προκαλεί στο 1/3 των 
περιπτώσεων, σύμφωνα 
με τον παραπάνω πίνακα, 
αναιμία 3ου βαθμού[5]. 
H ευρεία χρήση νέων 
χημειοθεραπευτικών 
παραγόντων προκαλεί 
συνεχή αύξηση της 
επίπτωσης της αναιμίας 
από χημειοθεραπεία, με 
κυρίως 1ου ή 2ου βαθμού5].

Ήπια          Σοβαρή
Μυελοκαταστολή

Σχήμα 1. Σύγκριση των 
μυελοκατασταλτικών ιδιοτήτων 
των αντινεοπλασματικών 
φαρμάκων
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Παραδείγματα συμπαγών όγκων που σχετίζονται με αυξημένη επίπτωση αναιμίας 
από χημειοθεραπεία

Συγκρίνοντας τις περιπτώσεις σοβαρής αναιμίας που χρειάστηκαν μετάγγιση αίμα-
τος σε ασθενείς με διάφορες μη μυελογενείς κακοήθειες μετά από χημειοθεραπεία, οι 
μέγιστες συχνότητες (μέχρι και 50-60%) παρατηρούνται σε ασθενείς με λεμφώματα, 
νεοπλάσματα πνευμόνων, γυναικολογικά (ωοθήκες) και νεοπλάσματα του ουροποιο-
γεννητικού [6].
Πίνακας 2. Επίπτωση αναιμίας από χημειοθεραπευτικά. Κλινικές μελέτες [3]

Πρωτόκολλα

Επίπτωση

Σοβαρή αναιμία  
(3ου ή 4ου βαθμού)

Ήπια Αναιμία 
(1ου ή 2ου βαθμού)

Αριθμός 
ασθενών

Μεταστατικός καρκίνος του μαστού
5-FU, δοξορουβικίνη, 
κυκλοφωσφαμίδη, 
μεθοτρεξάτη

1%
δεν υπάρχουν 

στοιχεία
266

υψηλής δόσης 
κυκλοφωσφαμίδη, 
μιτοξαντρόνη, ετοποσίδη 

80%
δεν υπάρχουν 

στοιχεία
45

υψηλής δόσης πακλιταξέλη σε 
24h

30% 49% 76

χαμηλότερης δόσης 
πακλιταξέλη (3h)

2% 45% 229

ντοσεταξέλη, 1η φορά 7% 93% 30

ντοσεταξέλη, σε ήδη 
υποβληθέντες

10% 85% 41

*πακλιταξέλη-δοξορουβικίνη, 
1η φορά

9% 80% 34

*πακλιτ-δοξορ, σε ήδη 
υποβληθέντες

<1% 59% 21

Καρκίνος ωοθηκών
πακλιταξέλη, χαμηλή δόση,  
σε 3h

6% 62% 98

πακλιταξέλη, υψηλή δόση,  
σε 24h

11% 78% 105

Τοποτεκάνη 40% χωρίς στοιχεία 112

καρβοπλατίνη 0% χωρίς στοιχεία 36

καρβοπλατίνη, 
κυκλοφωσφαμίδη

3% 98% 148

* = Νέοι συνδυασμοί και ουσίες                                                                 5FU = 5-φθοριοουρακίλη
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Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι η επίπτωση και η βαρύτητα της 
αναιμίας από χημειοθεραπεία εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων, όπως ο τύπος 
της κακοήθειας και η εντατικοποίηση της θεραπείας και εάν ο ασθενής έχει υποβληθεί 
παλαιότερα σε μυελοτοξική χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Πιο ευάλωτοι στα συ-
μπτώματα της αναιμίας είναι ασθενείς με ΣΟΒΑΡΉ συνοσηρότητα, όπως καρδιαγγεικές 
και πνευμονικές παθήσεις[7].

Διαγνωστική προσέγγιση
Ιστορικό και κλινική εξέταση: Η κόπωση είναι το συχνότερα αναφερόμενο σύμπτω-

μα στους ασθενείς με κακοήθη νόσο, προσβάλλοντας το 80% με 100% σχεδόν, των 
ασθενών που έλαβαν χημειοθεραπεία. Άλλες εκδηλώσεις αναιμίας είναι η ωχρότητα, 
ο λήθαργος (51%) και η καταβολή δυνάμεων που ο ασθενής συνήθως αντιλαμβάνε-
ται ως δύσπνοια (33%)[8]. Η δύσπνοια αποτελεί υποκειμενικό αίσθημα δυσχέριας στην 
αναπνοή. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί ασθενείς συγχέουν το αίσθημα της κόπωσης 
λόγω αναιμίας με το αίσθημα δύσπνοιας λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας. Ο ρόλος 
του ιατρού είναι να αποσαφηνίσει την αδυναμία κατά τη βάδιση και την καταβολή δυ-
νάμεων λόγω χαμηλού αιματοκρίτη από το “λαχάνιασμα” κατά τη βάδιση λόγω ανα-
πνευστικής δυσχέρειας.

Εργαστηριακά (βλ. επίσης Πίνακα 3): Η αναιμία ενός ασθενή με κακοήθη νόσο που 
έχει υποβληθεί σε χημειοθεραπεία είναι δυνατόν να οφείλεται και σε άλλο αίτιο πέρα 
από την τοξικότητα της αντινεοπλασματικής αγωγής. Βέβαια, η ανεύρεση συνυπάρχου-
σας ουδετεροπενίας και θρομβοκυττοπενίας συνηγορούν υπέρ της μυελοτοξικότητας, 
ως αίτιο της συνοδού αναιμίας.

Πίνακας 3. Οδηγίες για τις περιπτώσεις αναιμίας από χημειοθεραπεία (National 
Comprehensive Cancer Network, 2008)

Αρχικά, γενική αίματος με ερυθροκυτταρικούς δείκτες και επίχρισμα περιφερικού •	
αίματος.

Διενεργούνται βιοψία μυελού, επάρκεια σιδήρου, κρεατινίνη ορού και/ή κάθαρση •	
κρεατινίνης, B12 ορού, φυλλικό, τεστ αναζήτησης λανθάνουσας αιμορραγίας στα 
κόπρανα (Mayer), LDH, προσδιορισμός χολερυθρίνης, άμεση Coombs, ηλεκτροφόρηση 
αιμοσφαιρίνης, ποσοστό δικτυοερυθροκυττάρων προκειμένου να αποκλειστούν άλλες 
αιτίες αναιμίας.

Δεν απαιτείται ο προσδιορισμός του επιπέδου της ερυθροποιητίνης.•	
Εάν είναι απαραίτητη η άμεση διόρθωση, αντιμετώπιση εκλογής είναι η μετάγγιση.•	
Σε συμπτωματικούς ασθενείς ή σε ασθενείς με κίνδυνο ανάπτυξης συμπτωματικής •	
αναιμίας χρησιμοποιείται ερυθροποιητίνη εάν τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης είναι ≤10 g/dl.
Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με κίνδυνο επιδείνωσης της αναιμίας γίνεται σε βάθος •	
έλεγχος επάρκειας σιδήρου
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Αντιμετώπιση της αναιμίας από χημειοθεραπεία
Η μετάγγιση αίματος αντιμετωπίζει κυρίως τα οξέα περιστατικά αναιμίας. Σταδιακά 

δε αντικαθίσταται από τη χορήγηση ανασυνδυασμένης ανθρώπινης ερυθροποιητίνης 
(recombinant human erythropoietin), η οποία έχει εγκριθεί από τον FDA ήδη από το 
1993. Είναι διαθέσιμη σε δύο μορφές: epoetin alfa και darbepoetin (Πίνακας 4). Η δια-
φορά τους είναι ότι η darbopoein έχει 3 φορές μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας ζωής[7]. Είναι 
πολύ διαδεδομένες και μάλιστα η τιμή αιμοσφαιρίνης μέχρι την οποία ενδύκνειται η 
χρήση τους ήταν, έως το 2007, 11-12 g/dl (χρησιμοποιείται δηλαδή εκτός από τις σοβα-
ρές και στις ήπιες αναιμίες). Νεώτερες μελέτες προτείνουν το συνδυασμό τους με p.o. ή 
iv χορήγηση σιδήρου[11] και τη συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων αυτού.

Σχήμα 2. Διάγραμμα σχέσης μεταξύ αιμοσφαιρίνης και Linear Analog Scale Assessment (LASA),  
που είναι δείκτης της ποιότητας ζωής (QOL)

Πίνακας 4. Αναθεωρημένες ενδείξεις και δοσολογία ερυθροποιητίνης, FDA 30 
Ιουλίου 2008

Epoetin alfa

Αναιμία από χημειοθεραπεία μη μυελογενών 
κακοηθειών

150U/kg 3/εβδομ.
40.000U /εβδομ.Μείωση της ανάγκης μεταγγίσεων, όταν 

προγραμματίζεται χημειοθεραπεία τουλάχιστον 
2 μηνών

Darbepoetin alfa
Αναιμία από χημειοθεραπεία μη μυελογενών 
κακοηθειών

2,25 μg/kg/εβδομ
500 μg /3εβδομ.

•	 Αύξηση της δοσολογίας σε περίπτωση χαμηλής ανταπόκρισης (αύξηση της αιμοσφαιρίνης 
<1g/dL μετά από 4 ή 6 εβδομάδες αντίστοιχα).

•	 Διακοπή χορήγησης σε περίπτωση μη ανταπόκρισης μέσα σε 8 εβδομάδες.
•	 Διακοπή χορήγησης μετά την ολοκλήρωση των κύκλων της χημειοθεραπείας.
•	 Παύση εάν η αιμοσφαιρίνη επιστρέψει σε τιμή όπου δε απαιτείται μετάγγιση.
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Επιπλοκές από τη χρήση ερυθροποιητίνης
Μια πρόσφατη μελέτη 939 ασθενών[12], έδειξε ότι σε ασθενείς που έλαβαν ερυθρο-

ποιητίνη για 12 μήνες, η επιβίωση ενός χρόνου ήταν μειωμένη σε σχέση με ασθενείς 
που δεν την λάμβαναν. Σε άλλες μελέτες[13], η χρήση ερυθροποιητίνης αν και διόρθω-
σε την αναιμία, δεν επέφερε βελτίωση της επιβίωσης. Για την αρνητική επίπτωση στην 
υγεία του ασθενούς, έχουν ενοχοποιηθεί η υποτροπή της ασθένειας λόγω της αυξητι-
κής δράσης της ορμόνης (υποδοχείς ερυθροποιητίνης στα καρκινικά κύτταρα) και η 
αυξημένη συχνότητα θρομβοεμβολικών επεισοδίων.

Επίδραση της Αναιμίας στη Θνησιμότητα
Η αναιμία που εμφανίζεται πριν τη χημειοθεραπεία του μη-μικροκυτταρικού καρκί-

νου των πνευμόνων αποτελεί κακό προγνωστικό παράγοντα διότι αντικατοπτρίζει την 
βαρύτητα της νόσου[14]. Αντιθέτως, οι επιθετικότερες χημειοθεραπευτικές αγωγές με 
υψηλή μυελοτοξικότητα, σε μερικές περιπτώσεις σχετίζονται με μεγαλύτερη επιβίωση. 
Για παράδειγμα, σε μια κλινική μελέτη φάνηκε ότι ασθενείς με μεγαλύτερη πτώση της 
αιμοσφαιρίνης κατά την διάρκεια της χημειοθεραπείας τους παρουσιάζουν καλύτερα 
ποσοστά επιβίωσης[15]. Επομένως, χρησιμότερη από την διόρθωση της αναιμίας, ίσως 
είναι η έρευνα στην κατέυθυνση της μείωσης των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας, 
όπου ο αντινεοπλασματικός παράγοντας θα στοχεύει σχεδόν αποκλειστικά στα καρκι-
νικά και δε θα βλάπτει τα υγιή κύτταρα.
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Συνοσηρότητα του ασθενή με καρκίνο
Συνύπαρξη ιδιοπαθούς υπέρτασης

Χριστίνα Β. Αλάμαρα

Καρκίνος και αρτηριακή υπέρταση
Η διάμεση ηλικία διάγνωσης του καρκίνου είναι τα 67 έτη, με ποσοστό 55% των 

ατόμων κατά την διάγνωση να είναι >65 ετών [1]. Στα 4/5 των ασθενών >65 ετών συ-
νυπάρχουν χρόνια προβλήματα υγείας που περιπλέκουν την αντιμετώπιση τους [2], με 
συχνότερη χρόνια νόσο σε ασθενείς με καρκίνο άνω των 55 ετών την αρτηριακή υπέρ-
ταση, με συχνότητα που αγγίζει το 42,9% [3]. 

Οι μεταβολές της αρτηριακής πίεσης είναι πολύ συχνές κατά την διάρκεια της πα-
ρακολούθησης των ασθενών με καρκίνο και οφείλονται τόσο στην μεταβολή της δια-
τροφής και του σωματικού βάρους, όσο και στην αλληλεπίδραση της φαρμακευτικής 
αγωγής. Είναι γνωστό ότι φάρμακα που χρησιμοποιούνται ευρέως στους ασθενείς με 
καρκίνο, όπως τα στεροειδή, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, η ερυθροποιητίνη προκα-
λούν αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ενώ μείωση της αρτηριακής πίεσης προκαλείται 
από οπιούχα αναλγητικά, αντικαταθλιπτικά φάρμακα κ.α., γεγονός που καταδεικνύει 
την ανάγκη παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και τροποποίησης της φαρμα-
κευτικής αγωγής.

Νεότερα αντινεοπλασματικά φάρμακα
Η τακτική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης έχει ιδιαίτερη σημασία σε ασθε-

νείς που λαμβάνουν τα νεότερα αντινεοπλασματικά φάρμακα, που η δράση τους έγκει-
ται στην αναστολή της αγγειογένεσης του όγκου και παρουσιάζουν ως μια από τις συ-
χνότερες και σημαντικότερες παρενέργειες τους την υπέρταση. Αυτά είναι:

Bevacizumab: Πρόκειται για ανασυνδυασμένο μονοκλωνικό IgG1 αντίσωμα που συν-
δέεται εκλεκτικά και εξουδετερώνει την βιολογική δραστηριότητα του VEGF και έχει 
ένδειξη για τον καρκίνο του παχέος εντέρου [4], τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του 
πνεύμονα [5] αλλά και τον καρκίνο του μαστού και του νεφρού [6]. Η συχνότερη παρε-
νέργεια είναι η εμφάνιση ή η επιδείνωση προϋπάρχουσας αρτηριακής υπέρτασης, λόγω 
της αγγειοσυστολής που προκαλείται από την αναστολή του VEGF και παρατηρείται σε 
ποσοστό 22,4% των ασθενών [7]. Η αύξηση της αρτηριακής πίεσης σε συνδυασμό με 
την αυξημένη πιθανότητα για αιμορραγία, θρόμβωση και πρωτεϊνουρία που προκαλεί 
το Βevacizumab [7], κάνει απαραίτητη την τακτική παρακολούθηση της αρτηριακής πί-
εσης σε όλους τους ασθενείς και την έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης αντιϋπερτασικής 
αγωγής [7].     

Sorafenib – Sunitinib: Πρόκειται για αναστολείς πολλαπλών κινασών (multikinase 
inhibitors), με διπλή αντινεοπλασματική δράση τόσο στην αύξηση του όγκου όσο και 
στην αγγειογένεση [8, 9]. Η αύξηση της αρτηριακής πίεσης παρατηρείται τις πρώτες 4-6 
εβδομάδες της θεραπείας με Sorafenib, στο 17% των ασθενών με νεφροκυτταρικό καρ-
κίνο και αποτελεί μία από τις συχνότερες παρενέργειες του [8]. Σημαντική αύξηση της 
αρτηριακής πίεσης (τοξικότητα grade 3/4) παρατηρήθηκε σε ποσοστό 4% των ασθε-
νών που ελάμβαναν Sunitinib για νεφροκυτταρικό καρκίνο και όγκο GIST [9].
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Η ολοένα αυξανόμενη χρήση των νεότερων αντινεοπλασματικών φαρμάκων κάνει 
απαραίτητη την προσεκτικότερη και τακτικότερη παρακολούθηση των ασθενών με 
υπέρταση και καρκίνο.  
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Συνύπαρξη σακχαρώδη διαβήτη και καρκίνου
Θεμιστοκλής Παναγιώτου, Καλλιόπη Δηλανά

Εισαγωγή
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 αποτελεί σήμερα μια παγκόσμια πρόκληση στον 

χώρο της υγείας. Οι επιδημικές διαστάσεις του προβλήματος αφορούν τόσο αναπτυγ-
μένες όσο και αναπτυσσόμενες χώρες, καθ’ότι ο αριθμός των πασχόντων το 2025 υπο-
λογίζεται ότι θα προσεγγίσει τα 250 εκατομμύρια, αριθμός αυξημένος κατα 50 % από 
τον σημερινό διαβητικό πληθυσμό. Οι μακροχρόνιες επιπλοκές του διαβήτη (μακρο- και 
μικροαγγειοπάθεια) αυξάνουν την νοσηρότητα, υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής 
και μειώνουν το προσδόκιμο επιβίωσης. Γι αυτό και οι σύγχρονες κατευθύνσεις επιβάλ-
λουν όχι μόνο αυστηρό γλυκαιμικό έλεγχο αλλά και έλεγχο των λοιπών παραγόντων 
καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως είναι η υπέρταση και η δυσλιπιδαιμία. Έχει αποδειχθεί 
από κλινικές μελέτες (1,2,3) ότι ο αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος μειώνει την συχνότητα 
εμφάνισης και επιβραδύνει την εξέλιξη των μικροαγγειακών επιπλοκών, ενώ η μείωση 
της μακροαγγειοπάθειας δεν φαίνεται να επηρεάζεται σε βαθμό στατιστικά σημαντικό.  
Θεωρείται όμως ότι για να φανεί η ευνοική επίδραση της γλυκαιμικής ρύθμισης ως προς 
την μακροαγγειοπάθεια χρειάζεται περισσότερος χρόνος, πράγμα το οποίο επιβεβαι-
ώνεται από την παρακολούθηση των αρρώστων μετά το τέλος του προκαθορισμένου 
χρόνου των μελετών. 

Έτσι, με την προοπτική αυτή, οργανισμοί, όπως η Αμερικάνικη Διαβητολογική 
Εταιρεία, (4), έχουν ορίσει σαν στόχους γλυκαιμικής ρύθμισης, την HbA1c < 7%, την 
προγευματική γλυκόζη πλάσματος < 130 mg/dl και την μεταγευματική γλυκόζη πλά-
σματος < 180 mg/dl. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να εξατομικεύονται βάσει κριτηρίων όπως 
η διάρκεια του διαβήτη, η ηλικία, οι συνυπάρχουσες καταστάσεις και η ανεπίγνωστη 
υπογλυκαιμία. Έτσι για ένα συγκεκριμένο άτομο με διαβήτη ο στόχος της HbA1C μπο-
ρεί να γίνει αυστηρότερος (επίπεδα < 6,5%) ή υψηλότερος (επίπεδα > 7%) ανάλογα με 
τα συνυπάρχοντα προβλήματα. Ένα τέτοιο σοβαρό συνυπάρχον πρόβλημα είναι και ο 
καρκίνος, η ύπαρξη του οποίου τροποποιεί τη θεραπευτική στρατηγική του διαβήτη. 
Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν για τον σχεδιασμό αυτής της στρατηγικής 
είναι η έκταση της νόσου, η καρδιακή, αναπνευστική, ηπατική και νεφρική λειτουργία, 
το προσδόκοιμο επιβίωσης, η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής και η δια-
τροφική του κατάσταση. 

Δεν υπάρχουν ή υπάρχουν ελάχιστες κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς που πά-
σχουν από νεοπλασίες, πέρα από αυτές που συνιστούν μια λιγότερο επιθετική στρατη-
γική, που σκοπό έχει να απαλλάξει τον ασθενή από τα συμπτώματα της υπεργλυκαιμίας 
και να τον προφυλάξει από τον κίνδυνο της υπογλυκαιμίας.

Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπ’όψιν ότι (1) πολλοί άρρωστοι θα επιβιώσουν για χρό-
νια μετά την διάγνωση και τη θεραπεία ή τη σταθεροποίηση της νεοπλασματικής νόσου, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο γλυκαιμικός έλεγχος θα επηρεάσει τόσο την κλινική τους 
κατάσταση όσο και την ποιότητα ζωής τους, (2) πρόσφατες κλινικές μελέτες έδειξαν 
ότι η συνύπαρξη  διαβήτη μπορεί να επηρεάσει την ανταπόκριση του αρρώστου στη 
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θεραπεία του καρκίνου του πεπτικού (5,6). (3) η υπεργλυκαιμία σχετίζεται με αυξημένο 
ποσοστό λοιμώξεων και αυξημένη θνητότητα σε νοσηλευόμενους ασθενείς (7,8).

Έτσι βάσει των ανωτέρω, είναι πιθανό η αυστηρότερη γλυκαιμική ρύθμιση να είναι 
σημαντική για την γενικότερη πορεία της νόσου όπως και για την ειδική ανταπόκριση 
(μείωση του καρκινικού φορτίου) των ασθενών που λαμβάνουν αντινεοπλασματική 
αγωγή.

Θεραπευτικά Μέσα
Τα θεραπευτικά μέσα που διαθέτουμε για την γλυκαιμική ρύθμιση είναι τα αντιδια-

βητικά δισκία και η ινσουλίνη. Σε αυτά θα αναφερθούμε παρακάτω λαμβάνοντας υπ’ό-
ψιν τις ιδιαιτερότητες του αρρώστου με νεοπλασία.

Από του στόματος δισκία
1. Σουλφονυλουρίες
Οι σουλφονυλουρίες είναι ινσουλινοεκκριτικά φάρμακα. Διεγείρουν το β- κύτταρο 

μετά την σύνδεσή τους με τον υποδοχέα τους στην μεμβράνη. Η κύρια παρενέργεια 
τους είναι η υπογλυκαιμία, ο κίνδυνος της οποίας αυξάνει όταν ο ασθενής σιτίζεται ελ-
λιπώς . Ιδιότητα που σχετίζεται με τον κίνδυνο αυτό είναι η μακρά τους δράση. Για τους 
λόγους αυτούς η χρήση των σουλφονυλουριών είναι περιορισμένη σε νοσηλευόμενους 
ασθενείς. (9). Δεν χορηγούνται σε νεφρική/ηπατική ανεπάρκεια και η δόση πρέπει να 
είναι μειωμένη σε ηλικιωμένους.

2. Μεγλιτινίδες
Είναι νεότερα ινσουλινοεκκριτικά φάρμακα. Διεγείρουν το β- κύτταρο μέσω διαφο-

ρετικού από τις σουλφονυλουρίες υποδοχέα. Έχουν ταχύτερη και βραχύτερη δράση 
από τις σουλφονυλουρίες και προκαλούν λιγότερες υπογλυκαιμίες. Η κύρια χρήση τους 
είναι γευματική. Η έλλειψη κλινικών μελετών περιορίζει την χρήση τους.

3. Μετφορμίνη
Δρά υπογλυκαιμικά μέσω της μείωσης της νεογλυκογένεσης. Μειώνει την αντίστα-

σηστην ινσουλίνη κυρίως στο ήπαρ και λιγότερο στους μύς. Οι περιορισμοί στην χρήση 
της οφείλονται σε αντενδείξεις, που σχετίζονται με την δυνητικά θανατηφόρα γαλα-
κτική οξέωση (10). Οι συχνότεροι παράγοντες κινδύνου για γαλακτική οξέωση είναι η 
καρδιακή ανεπάρκεια και η ιστική υποάρδευση, η νεφρική ανεπάρκεια, η μεγάλη ηλικία 
και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Στο νοσοκομείο όπου ο κίνδυνος υποξίας 
και μειωμένης άρδευσης των ιστών είναι μεγαλύτερος λόγω αιμοδυναμικών ή άλλων 
διαταραχών, η χρήση της μετφορμίνης θα πρέπει να περιορίζεται.

4. Θειαζολιδινεδιόνες / γλιταζόνες
Οι γλιταζόνες μειώνουν την αντίσταση των περιφερικών ιστών στην δράση της ιν-

σουλίνης. Χορηγούνται ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μετφορμίνη ή σουλφονυ-
λουρίες. Η κύρια αντένδειξη είναι η καρδιακή ανεπάρκεια λόγω αύξησης του ενδαγγει-
ακού όγκου που προκαλούν. Τελευταία, έχει προστεθεί ως αντένδειξη για την ροσιγλι-
ταζόνη η ισχαιμική καρδιοπάθεια. Το θεραπευτικό τους αποτέλεσμα εμφανίζεται μετά 

ABSTRACT BOOK_001-086.indd   64 2/12/08   12:53:28



65

μήνα περίπου από την έναρξη της χορήγησης τους. Η χρήση τους σε ενδονοσοκομεια-
κούς ασθενείς με παρεμβάσεις ή αιμοδυναμικές αλλαγές, δεν ενδείκνυται. 

5.Εξενατίδη- Αναστολείς του DDP-IV
Τα φάρμακα αυτά έχουν μπεί στην θεραπευτική του διαβήτη πρόσφατα δρούν κυρί-

ως μειώνοντας την μεταγευματική υπεργλυκαιμία. Ασθενείς που δεν σιτίζονται ή έχουν 
μειωμένη θερμιδική πρόσληψη δεν θα οφεληθούν ιδιαίτερα. Η εξενατίδη,  η οποία προ-
καλεί συχνά ναυτία, δεν είναι σκόπιμο να χορηγείται σε ασθενείς που λόγω της βασικής 
νόσου ή ως αποτέλεσμα θεραπευτικών χειρισμών παρουσιάζουν ανορεξία ή ναυτία.

Έχοντας υπ’όψιν τις ενδείξεις και αντενδείξεις των αντιδιαβητικών δισκίων μπορού-
με να χορηγήσουμε σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη που πάσχουν από καρκίνο αλλά 
η κατάσταση τους είναι σταθερή. Εάν η νόσος είναι εκτεταμένη και η πρόσληψη τροφής 
ασταθής, τα αντιδιαβητικά δισκία δεν έχουν αρκετή ευελιξία ώστε να καλύπτουν τις 
αυξομειούμενες ανάγκες των αρρώστων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές η γλυκαιμική 
ρύθμιση πρέπει να γίνεται με ινσουλίνη. Το ίδιο ισχύει και για τους νοσηλευόμενους 
στο νοσοκομείο αρρώστους, όπου η γενική τους κατάσταση μπορεί να είναι ακόμη πιο 
ευμετάβλητη.

Ινσουλινοθεραπεία
Η φαρμακοκινητική της ινσουλίνης που θα επιλέξουμε, η δοσολογία, το είδος και η 

ποσότητα της προσλαμβανόμενης τροφής είναι σημαντικοί παράμετροι για την απο-
τελεσματικότητα της θεραπείας. Η δοσολογία πρέπει να καλύπτει τις βασικές ανάγκες 
σε ινσουλίνη και τη θερμιδική πρόσληψη. Στο νοσηλευόμενο ασθενή η θερμιδική πρό-
σληψη δεν προέρχεται μόνο από τα γεύματα, αλλά και από την ενδοφλέβια χορήγηση 
διαλυμάτων γλυκόζης, από τα θεραπευτικά συμπληρώματα ή την ολική παρεντερική 
σίτιση. Με τον όρο «βασικές ανάγκες» σε ινσουλίνη , εννοούμε την απαραίτητη ποσό-
τητα για την πρόληψη ανεξέλεγκτης νεογλυκογένεσης και κετογένεσης ανάμεσα στα 
γεύματα. Επιπρόσθετος παράγοντας που αυξάνει τις ανάγκες σε ινσουλίνη  στον νο-
σηλευόμενο ασθενή είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη που συχνά συνοδεύει την οξεία 
νόσο ή οφείλεται σε φαρμακευτική αγωγή (πχ κορτικοστεροειδή).

Υποδόρια χορήγηση
Η υποδόρια χορήγηση ινσουλίνης ενδείκνυται σε ασθενείς που δεν βρίσκονται σε 

βαριά κατάσταση. Η υποδόρια χορήγηση ινσουλίνης πρέπει να καλύπτει τις βασικές 
και γευματικές ανάγκες και διακρίνεται σε προγραμματισμένη (scheduled) και συ-
μπληρωματική ή διορθωτική. Η διορθωτική δόση αποτελεί σημαντική προσθήκη στην 
προγραμματισμένη, αφενός μεν σαν στρατηγική για τον καθορισμό της αναγκαίας δο-
σολογίας, αφετέρου για την αντιμετώπιση  αλλαγών που οδηγούν σε υπεργλυκαιμία. 
Εάν οι διορθωτικές δόσεις που απαιτούνται είναι συχνές τότε χρειάζεται αύξηση στο 
σταθερό σχήμα. Η παραδοσιακή «κλίμακα» με δόσεις κρυσταλλικής ινσουλίνης χωρίς 
προσθήκη ενδιάμεσης ή μακράς διάρκειας δράσης ινσουλίνης είναι αναποτελεσματική, 
γιατί «θεραπεύει» την ήδη εγκατεστημένη υπεργλυκαιμία αντί να προφυλάσσει από την 
εγκατάστασή της (11)
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Στον άρρωστο ο οποίος σιτίζεται, χορηγείται NPH σε δύο δόσεις οι οποίες στοιχει-
ωδώς μπορούν να καλύψουν τις βασικές και μεταγευματικές ανάγκες. Όταν όμως η πο-
σότητα της προσλαμβανόμενης τροφής δεν είναι προβλέψιμη, η χορήγηση μιας δόσης 
αναλόγου βραδείας δράσης και η χορήγηση αναλόγου υπερταχείας δράσης αμέσως 
μετά το γεύμα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και να προφυλάξουν τον άρρωστο 
από υπογλυκαιμία (12).

Ενδοφλέβια χορήγηση ινσουλίνης
Για την ενδοφλέβια χορήγηση χρησιμοποιείται κρυσταλλική ινσουλίνη και αφορά 

ασθενείς που νοσηλεύονται σε βαριά κατάσταση, που έχουν βαρεια υπεργλυκαιμία ή 
υπερωσμωτική κατάσταση, που είναι σε παρεντερική διατροφή ή λαμβάνουν υψηλές 
δόσεις κορτικοειδών ενδοφλέβια.

Ο χρόνος ημίσειας ζωής μιας εφάπαξ δόσης είναι περίπου 5 λεπτά. Ετσι δεν είναι 
εφικτή η ρύθμιση με επανειλλημένες εφαπαξ δόσεις αλλά με συνεχή ενδοφλέβια έγ-
χυση. Για ενήλικες με φυσιολογική γλυκόζη πλάσματος η έγχυση αρχίζει με  1 μονάδα 
/ ώρα και αυξάνεται ανάλογα με τις ανάγκες. Εναλλακτικά, οι βασικές ανάγκες μπορεί 
να υπολογιστούν με τον τύπο: 0,02 μονάδες / kg / ώρα. Χαμηλότερος αρχικός ρυθμός 
έγχυσης χρειάζεται σε ασθενείς με μειωμένο σωματικό βάρος, νεφρική ή ηπατική ανε-
πάρκεια ή αν η έγχυση συμπίπτει με την δράση υποδόριας δόσης που χορηγήθηκε 
προηγουμένως. Μεγαλύτερος αρχικός ρυθμός έγχυσης (> 2 μονάδες / ώρα) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει υπεργλυκαιμία, ή όταν συνυπάρχουν καταστάσεις που 
σχετίζονται με αντίσταση στην ινσουλίνη.

Είναι απαραίτητη η μέτρηση της γλυκόζης πλάσματος αρχικά ανά ώρα και η ανα-
προσαρμογή του ρυθμού έγχυσης μέχρι να σταθεροποιηθούν τα επίπεδα της γλυκόζης 
για 6-8 ώρες. Μετά οι μετρήσεις μπορεί να γίνονται ανά 2-3 ώρες.

Η μετάβαση από την ενδοφλέβια στην υποδόρια χορήγηση πρέπει να γίνεται με χο-
ρήγηση μέσης ή βραδείας δράσης ινσουλίνης 2-3 πριν από τη διακοπή της ενδοφλέβιας 
χορήγησης. Εάν χορηγηθεί υποδόρια κρυσταλλική ινσουλίνη η διακοπή της ενδοφλέβι-
ας χορήγησης πρέπει να γίνεται 1-2 ώρες μετά (13).

Υπογλυκαιμία σε νοσηλευόμενους ασθενείς
Ο κίνδυνος της υπογλυκαιμίας είναι ο σημαντικότερος λόγος μη εντατικοποίησης 

της γλυκαιμικής ρύθμισης (14). Για τον νοσηλευόμενο διαβητικό με νεοπλασματική 
νόσο υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντεςκινδύνου όπως οι τροποποιημένες διατρο-
φικές συνήθειες, η ναυτία, η νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια, οι λοιμώξεις καθώς και 
ιατρογενείς παράγοντες όπως η απότομη μείωση των χορηγούμενων κορτικοειδών,  η 
μείωση των χορηγούμενων ορών γλυκόζης, η ακατάλληλη χρονικά - σε σχέση με τα 
γεύματα - χορήγηση ινσουλίνης ταχείας δράσης. 
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Συνοσηρότητα του ασθενή με καρκίνο
Συνύπαρξη χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ)

Βασίλειος Τζίλας, Aσπασία Προβατά, Γεώργιος Βιολάτος,  
Ηλεάνα Σαμαρτζή, Γεώργιος Κόρρας, Παναγιώτης Ψιμούλης

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΑΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια  και ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελούν 

δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην πνευμονολογία. Και οι δύο νόσοι σχετίζονται 
κυρίως με το κάπνισμα, την ηλικία και την έκθεση σε  επαγγελματικούς και /ή  περιβαλ-
λοντικούς ρύπους. Προσβάλλονται άτομα μεγάλης ηλικίας, συνήθως άνω των 65 ετών, 
καπνιστές. Επιπλέον καπνιστές που πάσχουν από ΧΑΠ εμφανίζονται να έχουν αυξημέ-
νο κίνδυνο να παρουσιάσουν και καρκίνο πνεύμονα,  υποδεικνύοντας ότι, υπάρχει μία 
αλυσίδα μεταξύ της διαδικασίας που προκαλεί ΧΑΠ και εκείνης που προκαλεί καρκί-
νο. Ο σχετικός κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου αυξάνεται κατά 2.4-2.7 φορές για τους 
ασθενείς με μέτριου βαθμού ΧΑΠ και 2.8-4.9 φορές για εκείνους με σοβαρή ΧΑΠ. Η πι-
θανότητα να αναπτύξουν καρκίνο πνεύμονα μέσα στα επόμενα 10 χρόνια είναι 3 φορές 
μεγαλύτερη στα άτομα με ήπια ή μέτρια ΧΑΠ, έναντι καπνιστών με φυσιολογική πνευ-
μονική λειτουργία και τέλος 10 φορές μεγαλύτερη σε άτομα με σοβαρή ΧΑΠ. Μολονότι 
το αθροιστικό ιστορικό του καπνίσματος αυξάνει τον κίνδυνο για την ανάπτυξη και των 
δύο νόσων, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η πλειονότητα των καπνιστών δεν 
αναπτύσσει ούτε τη μία ούτε την άλλη νόσο[1]. Το διάστημα που μεσολαβεί από την 
έναρξη του καπνίσματος έως την ανάπτυξη του καρκίνου κυμαίνεται από 15-50 χρό-
νια.  Ο κίνδυνος εξαρτάται από τον αριθμό των τσιγάρων ανά έτος και από την ηλικία 
έναρξης αυτού. Η σταθερή έκθεση στις ουσίες  του καπνού προκαλεί αυξημένα επίπεδα 
των κυκλοφορούντων   καρκινογόνων μεταβολιτών, εμμένουσα βλάβη στο DNA και 
καρκινογένεση. Η παρουσία βλάβης της αναπνευστικής λειτουργίας είναι επίσης ένας 
ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα, πιθανά 
μέσω της φλεγμονής [2].

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΠ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Το 60% όλων των νέων περιπτώσεων ασθενών με καρκίνο, ηλικίας άνω των 65 ετών, 

πάσχει και από μία άλλη τουλάχιστον  χρόνια νόσο. Η ΧΑΠ φαίνεται ότι είναι η πιο συχνή 
συνυπάρχουσα νόσος στους νεοδιαγνωσθέντες με καρκίνο ασθενείς(17%). Η εκτίμη-
ση της επίπτωσης για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών ήταν 13% για τους άνδρες και 
6.4% για τις γυναίκες[1]. Σε μία μελέτη του SAM van de Schans και των συνεργατών του 
[3]   που περιελάμβανε μεγάλο αριθμό καρκινοπαθών, βρέθηκε ότι το 12% όλων των 
ασθενών με καρκίνο κατά την πρωτοδιάγνωση, έπασχε  και από χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια. Η πρωτοπαθής εστία του καρκίνου αφορούσε όργανα  πάνω από το 
διάφραγμα αλλά και κάτω αυτού. Ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα, άνδρες ηλικίας άνω 
των 65 ετών, σε ποσοστό άνω του 30% πάσχουν και από ΧΑΠ, ενώ για τις ηλικίες 35-64 
ετών  το ποσοστό κυμαίνεται στο 19%. Συνύπαρξη ΧΑΠ και καρκίνου οισοφάγου στους 
άνδρες βρέθηκε σε ποσοστό 18% στους ηλικιωμένους ασθενείς και 12% σε μέσης ηλι-
κίας άνδρες καθώς και 15% σε μέσης ηλικίας γυναίκες. Ο καρκίνος λάρυγγα σε μέσης 

ABSTRACT BOOK_001-086.indd   68 2/12/08   12:53:57



69

ηλικίας άνδρες και γυναίκες και ο καρκίνος νεφρού σε μέσης ηλικίας γυναίκες, συνυ-
πάρχει με  ΧΑΠ. Η ΧΑΠ συνυπάρχει επίσης με καρκίνο προστάτη, ουροδόχου κύστης και 
εντέρου, πιθανά λόγω της σχέσης τους με το κάπνισμα  Ασθενείς που πάσχουν από καρ-
κίνο πνεύμονα και ΧΑΠ λόγω του καπνίσματος, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης 
πλακώδους τύπου καρκίνο (29%), συγκρινόμενοι με το μικροκυτταρικό (24%) και το 
αδενοκαρκίνωμα (22%).Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής το πλακώδες 
καρκίνωμα είναι το συχνότερο και ακολουθεί με ίδια ποσοστά το αδενοκαρκίνωμα και 
το μικροκυτταρικό. Στα ίδια αποτελέσματα καταλήγει και ο Purdue και οι συνεργάτες 
του[2].  Το κάπνισμα αποτελεί έναν καθ’ υπεροχήν παράγοντα κινδύνου  για την εμφά-
νιση ΧΑΠ και καρκίνου πνεύμονα [4]. 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΧΑΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Η παθογένεση και των δύο νόσων είναι κατανοητή ιδιαίτερα για τη ΧΑΠ. Είναι δύο 

ξεχωριστές νόσοι ή αποτελούν δύο εκδηλώσεις της ιδίας νόσου σε άτομα με γενετι-
κή προδιάθεση στο κάπνισμα και την έκθεση σε επαγγελματικούς ή περιβαλλοντικούς 
παράγοντες [5]; Η ΧΑΠ συνήθως προσβάλλει καπνιστές μέσης ηλικίας  και είναι στενά 
συνδεδεμένη με τον καρκίνο του πνεύμονα. Το κατά πόσον αυτή η σχέση οφείλεται 
σε κοινούς παράγοντες κινδύνου ( π.χ το κάπνισμα) αναμειγνύοντας τρωτά γονίδια ή 
σε ανεπάρκεια της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης των καρκινογόνων ουσιών δεν είναι 
σαφής [6]. Το κάπνισμα, η επαγγελματική έκθεση σε τοξίνες και η μόλυνση της ατμό-
σφαιρας προκαλεί μια σειρά από συσσωρευμένες και βλαβερές μεταλλάξεις που τελικά 
οδηγούν σε φλεγμονή και καταστροφή των κυψελίδων των αεραγωγών και επίσης προ-
καλεί δυσπλαστικές και νεοπλαστικές αλλαγές εις τον πνεύμονα των ασθενών με ΧΑΠ 
και καρκίνο. Μελέτες του Kasahara και συν[7], δείχνουν ότι η  μείωση του κυψελιδικού 
τοιχώματος είναι συνέπεια της απώλειας των τριχοειδών από τη μείωση του αγγειακού 
ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF). Η πνευμονική τριχοειδική κοίτη συμπιέ-
ζεται από τα κυψελιδικά υπερτροφικά αγγεία. Έτσι όταν φλεγμαίνουν οι αεραγωγοί η 
κυψελιδική αλλοίωση είναι ισχαιμική. Τα τριχοειδή απομακρύνονται μέσω επιταχυνό-
μενης απόπτωσης. Σε μέτριου βαθμού ΧΑΠ, ο VEGF μπορεί να είναι εμπλεκόμενος σε 
δυσμενείς  πνευμονικές αγγειακές αντιδράσεις με αποτέλεσμα την  πνευμονική υπέρ-
ταση. Είναι γνωστό ότι το κεντρολοβιδιακό εμφύσημα εντοπίζεται στις κορυφές των 
πνευμόνων των καπνιστών. Και ο καρκίνος πνεύμονα εντοπίζεται στους άνω λοβούς 
στους εμφυσηματικούς καπνιστές. Μια υπόθεση είναι ότι αυτό οφείλεται στην υποξία 
των κορυφών. Είναι γνωστόν ότι υπάρχουν  τα υποξίας-σχετιζόμενα γονίδια που μπορεί 
να συμβάλλουν στην αγγειογένεση. Έχει αποδειχθεί  ότι, η αγγειογενετική δυσπλασία  
προηγείται της διηθητικής νεοπλασίας. Είναι πιθανόν ο VEGF να είναι η αιτία της αγγειο-
γενετικής δυσπλασίας που φαίνεται να είναι μία προκαρκινωματώδης κατάσταση. 

Τόσο η ΧΑΠ όσο και ο καρκίνος του πνεύμονα συνδέονται με το κάπνισμα τσιγά-
ρων, το οποίο με την παραγωγή δραστικών οξειδωτικών ουσιών προκαλούν μία χρό-
νια φλεγμονώδη κατάσταση στον πνεύμονα. Οι ουσίες αυτές δρουν  ιδιαιτέρως επί 
του νουκλεινικού παράγοντα κΒ (NF-κB) και στις δύο νόσους και εκφράζεται  από έναν 
αριθμό μεταλλαγμένων γονιδίων. Στον καρκίνο πνεύμονα έχουμε βλάβη στο DNA, έλ-
λειψη της επανορθωτικής διαδικασίας του DNA και επικρατεί  αστάθεια στο αυτοανα-
παραγώμενο τμήμα του κυττάρου (γονιδίωμα ), ενώ στη ΧΑΠ επικρατεί καταστροφή  
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της θεμελίου ουσίας, λόγω ελλείψεως της επαναδιόρθωσης και μία έντονη ανοσοαπά-
ντηση. Ο λόγος της διαφορετικής απάντησης στην κοινή φλεγμονώδη αντίδραση που 
προκαλείται με το κάπνισμα παραμένει υπό παρατήρηση, αλλά, πιθανά οφείλεται στο 
γενετικό πολυμορφισμό των γονιδίων που ρυθμίζουν την ακεραιότητα του γονιδιώμα-
τος στον καρκίνο και στην ανοσολογική απάντηση καταστροφής των ιστών στη ΧΑΠ. 
Είναι γνωστόν ότι ο καπνός του τσιγάρου παίζει τον κύριο ρόλο στην εμφάνιση  τόσο 
στη ΧΑΠ όσον και στον καρκίνο πνεύμονα[8]. 

Η πορεία από τη φλεγμονή εις την ανάπτυξη ΧΑΠ  και καρκίνου φαίνεται εις τη fig.Ι

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ
Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει μία εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση οξειδωτικών 

ριζών μαζί με έναν αριθμό γνωστών καρκινογόνων [9]. Τα δραστικά οξειδωτικά είδη 
(ROS) που παράγονται με το κάπνισμα, προκαλούν φλεγμονή στον πνεύμονα και στους 
αεραγωγούς και προκαλούν μεταλλάξεις στο DNA των επιθηλιακών κυττάρων. Ο κίνδυ-
νος ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα δεν εξαφανίζεται μετά τη διακοπή του καπνί-
σματος. Έχει αποδειχθεί ότι η έκφραση ενός μεγάλου αριθμού γονιδίων διαφοροποιεί-
ται εις  τα επιθηλιακά κύτταρα των καπνιστών. Η  έκφραση ειδικών αντιοξειδωτικών και 
φαρμακομεταβολικών  γονιδίων, επιστρέφει στο φυσιολογικό  μέσα σε δύο χρόνια από 
τη διακοπή του καπνίσματος, αλλά η έκφραση ενός αριθμού γονιδίων ογκογενετικών  
κυρίως αλλά και  ογκοκατασταλτικών γονιδίων  διακόπτεται. Αυτά τα γονίδια μπορεί να 
είναι υπεύθυνα για το γεγονός να εμφανίζεται ο καρκίνος πνεύμονα 20-30  χρόνια μετά 
τη διακοπή του καπνίσματος. Με παρόμοιο τρόπο, η τοπική πνευμονική φλεγμονή που 
ξεκινά με ROS σε καπνιστές, επιμένει σε άτομα με ΧΑΠ μετά τη διακοπή του καπνίσμα-
τος, παράγοντας ένα καπνο-εξαρτώμενο οξειδωτικό stress και εξηγεί την επιμονή και 
την εξέλιξη της νόσου μετά τη διακοπή του καπνίσματος.
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Κατά τον ίδιο τρόπο η χρόνια φλεγμονή προκαλεί καρκίνο σε οποιοδήποτε όργανο 
του σώματος[10].

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΧΑΠ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Πάνω από 600 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από ΧΑΠ. Στην 

Ελλάδα πάσχει το 8,4 του πληθυσμού άνω των 35 ετών[11]. 
Στην γενική κατάταξη ως αιτία θανάτου το 1990 κατείχε την 8η θέση και το 2010 ανα-

μένεται ότι θα κατέχει την 4η θέση (ERS/ELF2003). Σύμφωνα με μια Ευρωπαική αναφορά 
έχει αποδειχθεί ότι μόνον το 25% των περιπτώσεων ΧΑΠ έχει διαγνωσθεί, ενώ στις ΗΠΑ 
ακόμα και το 70% των ασθενών μπορεί να μην έχει διαγνωσθεί.

Από τις αρχές του 20ού αιώνα ο καρκίνος του πνεύμονα ήταν  μία  σπάνια νόσος, 
αλλά το ποσοστό έχει ανέβει δραματικά, έτσι ώστε να θεωρείται μία από τις μεγαλύτε-
ρες επιδημίες του 20ού αιώνα. Είναι η υπ΄ αριθμόν ένα αιτία θανάτου μεταξύ όλων των 
καρκίνων. Η θνητότητα εξαρτάται από τη συχνότητα και την επιβίωση.  

Ο καρκίνος του πνεύμονα κλασσικά ταξινομείται σε μικροκυτταρικό και μη μικρο-
κυτταρικό καρκίνωμα.Το τελευταίο περιλαμβάνει το πλακώδες, το αδενοκαρκίνωμα, το 
μεγαλοκυτταρικό αδιαφοροποίητο καρκίνωμα το οποίον καλείται και <<westebasket>> 
η nonentity και ορισμένους σπάνιους υποτύπους, όπως το αδενοπλακώδες κυτταρικό 
καρκίνωμα, βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα και αδενοκυστικό καρκίνωμα [10]. Προ-
σβάλλει άνδρες μέσης ηλικίας κυρίως αλλά και μεγαλύτερης και δεν θεωρείται πλέον 
νόσος των ανδρών διότι έχει αυξηθεί και το ποσοστό προσβολής των γυναικών, πιθανά 
λόγω της αύξησης της καπνιστικής συνήθειας. Μεταξύ 1990 και 1998 υπάρχει αύξη-
ση κατά 1.1% στα ποσοστά θανάτου των γυναικών από καρκίνο πνεύμονα συγκριτικά 
με την πτώση κατά 1.8% στους άνδρες κατά την ίδια χρονική περίοδο. Το 2003 στον 
καρκίνο του πνεύμονα οφείλεται το 25% όλων των θανάτων στις γυναίκες Ξεπέρασε 
σε ποσοστά τον καρκίνο του μαστού που ήταν η πρώτη αιτία θανάτου έως το 1987. 
Σε μια πρόσφατη μελέτη που περιελάμβανε άνδρες και γυναίκες καπνιστές βρέθηκε 
ότι, δεν υπάρχει  στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά τον ιστολογικό τύπο του 
καρκίνου μεταξύ ανδρών και γυναικών, η σύνδεση της ΧΑΠ με το στάδιο της νόσου δεν 
ήταν στατιστικά σημαντική, αλλά  η παρουσία ΧΑΠ ήταν σημαντικά χαμηλότερη στις 
γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες[12]. Το πλακώδες καρκίνωμα  άρχισε να μειώνεται 
από τις αρχές του 1980 που ήταν το συχνότερο μέχρι τότε, ενώ άρχισε να αυξάνεται το 
ποσοστό εμφάνισης του αδενοκαρκινώματος  στους άνδρες στις ΗΠΑ από τα μέσα του 
1990. Στις δυτικές χώρες το πλακώδες καρκίνωμα είναι ο πλέον συχνός ιστολογικός τύ-
πος καρκίνος μεταξύ των ανδρών. Μεταξύ των γυναικών το αδενοκαρκίνωμα είναι ο πιο 
συχνός ιστολογικός τύπος (περίπου το 1/3) και το ποσοστό συχνότητας επί όλων των 
ιστολογικών υποτύπων έχει αυξηθεί [9]. Η αύξηση της εμφάνισης του αδενοκαρκινώ-
ματος είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Η ανάπτυξη των διαγνωστικών τεχνικών και της ταυ-
τοποίησης για την αύξηση φαίνεται απίθανη. Η εισαγωγή φίλτρου στα τσιγάρα από τα 
μέσα του 1950 μπορεί να ευθύνεται για την εμφάνιση του αδενοκαρκινώματος, επειδή 
τα φίλτρα δεν απομακρύνουν τα πολύ μικρά σωματίδια τα οποία εναποτίθενται στους 
μικρούς αεραγωγούς, οι καπνιστές δε αυτοί παίρνουν συνεχώς βαθιές εισπνοές,  ώστε 
προσβάλλονται οι περιφερικές πνευμονικές ζώνες που είναι και οι θέσεις προσβολής 
από αδενοκαρκίνωμα. Όμως πιθανά να σχετίζονται και με την υψηλή περιεκτικότητα σε 
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νιτρικά τα οποία περιέχουν αυτά τα τσιγάρα. Η γενετική προδιάθεση παίζει ρόλο στην 
αιτιολογία του καρκίνου πνεύμονα.

Το μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα παρουσιάζει πενταετή επιβίωση στο 
13-19%. Διαφέρει ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο με καλύτερη πρόγνωση για το πλα-
κώδες και το αδενοκαρκίνωμα (1 χρόνο επιβίωση 40-50%)  από το μεγαλοκυτταρικό (1 
χρόνο επιβίωσης το 25-30%).

Το μικροκυτταρικό καρκίνωμα παρουσιάζει 5ετή επιβίωση σε ποσοστό 5%. Ο θά-
νατος συμβαίνει λόγω προόδου της νόσου μετά από 2 χρόνια από τη διάγνωση στο 
80-98% των περιπτώσεων. Ο πνεύμονας προσβάλλεται πρωτοπαθώς αλλά και δευτε-
ροπαθώς[13]. Τα νεοπλάσματα που εμφανίζουν σε μεγαλύτερη συχνότητα πνευμονικές 
μεταστάσεις είναι, ο καρκίνος του πνεύμονα, το κακόηθες μελάνωμα, το καρκίνωμα του 
νεφρού, το σάρκωμα, το χοριοκαρκίνωμα, ο καρκίνος του εντέρου, ο καρκίνος του μα-
στού και ο καρκίνος του θυρεοειδούς.

Γενικά  ο καρκίνος οισοφάγου στομάχου, εντέρου, λάρυγγα, πνεύμονα, μαστού, 
μήτρας, ωοθηκών, προστάτη, νεφρών, ορθού, τραχήλου, ουροδόχου κύστης και NHL, 
συνδέονται πιθανά και με το κάπνισμα. 

Η σημασία  της ΧΑΠ στη σταδιοποίηση του καρκίνου
Η ΧΑΠ δεν παίζει ρόλο στη σταδιοποίηση του καρκίνου στην πρωτοδιάγνωση [3] με 

εξαίρεση τον καρκίνο του πνεύμονα. Συχνά  τα συμπτώματα που παρουσιάζει ο ασθε-
νής με καρκίνο πνεύμονα, μιμούνται τα συμπτώματα της ΧΑΠ με αποτέλεσμα να βρί-
σκεται σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο κατά τη πρωτοδιάγνωση. Είναι δυνατόν όμως 
η στενή ιατρική παρακολούθηση των ασθενών με ΧΑΠ, να συμβάλει στην πρώιμη διά-
γνωση της νεοπλασίας. Επίσης ασθενείς με σοβαρή ΧΑΠ δεν δύνανται να υποβληθούν 
σε πλήρη έλεγχο σταδιοποίησης λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας η κακής γενικής 
κατάστασης.

Η σημασία  της ΧΑΠ στην θεραπεία πρωτοπαθών όγκων 
Η ΧΑΠ επηρεάζει την Ογκολογική θεραπευτική στρατηγική, είτε αυτή αφορά χει-

ρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία ή ορμονική θεραπεία, στους 
πρωτοπαθείς όγκους του πνεύμονα, λάρυγγα και οισοφάγου ( όλοι οι όγκοι που εντοπί-
ζονται πάνω από το διάφραγμα)[3]..

 Στους ανωτέρω τύπους καρκίνου η χειρουργική αντιμετώπιση είναι λιγότερο συ-
χνή, η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία κυρίως είναι συχνότερες. Οι ασθενείς που 
πάσχουν από μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα και ΧΑΠ υποβάλλονται σε ακτινο-
θεραπεία συχνότερα παρά χειρουργική επέμβαση ή χημειοθεραπεία. Ο τρόπος που 
επιδρά είναι με το κακό performance status, την αναπνευστική ανεπάρκεια και τη μεί-
ωση ανοσολογικής επάρκειας. Οι ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα σταδίου Ι και ΙΙ που 
οδηγούνται στο χειρουργείο θα πρέπει να ελέγχονται για συνύπαρξη και ΧΑΠ διότι ο 
μετεγχειρητικός κίνδυνος για εμφάνιση επιπλοκών από το αναπνευστικό αυξάνει. Απαι-
τείται προετοιμασία των ασθενών αυτών και αντιμετώπιση της σοβαρότητας της ΧΑΠ. 
Η προεγχειρητική εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας είναι απαραίτητη για τους 
εξής λόγους.
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1. Να διαγνωσθεί πνευμονική νόσος
2. Να εκτιμηθεί ο κίνδυνος της επέμβασης και το πιθανό όφελος.
3. Να ρυθμιστεί η περιεγχειρητική φροντίδα
4.Να εκτιμηθεί η μετεγχειρητική πνευμονική λειτουργία
Πρέπει να γίνεται σε όλους τους ασθενείς που είναι υποψήφιοι για πνευμονική εκτο-

μή, αλλά και για επεμβάσεις άνω κοιλίας  και θώρακος, σε ασθενείς με γνωστή πνευμο-
νική νόσο και σε καπνιστές άνω των 40 ετών, επειδή αυτές οι επεμβάσεις αποτελούν 
τον μεγαλύτερο κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών. Οι κατάλληλες  προεγχειρητικές 
και περιεγχειρητικές παρεμβάσεις (βρογχοδιασταλή), θα μειώσουν τη νοσηρότητα και 
τη θνησιμότητα που σχετίζονται με την επέμβαση.

Ο οδηγός για να εκτιμηθεί ο μετεγχειρητικός κίνδυνος είναι η σπιρομέτρηση και 
η λήψη αερίων αρτηριακού αίματος . Έτσι ταξινομούνται σαν αυξημένου κινδύνου οι 
ασθενείς που έχουν FVC <50% της προβλεπόμενης και FEV1<2.0 L η <50% της προβλε-
πόμενης. Υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι ασθενείς με FVC≤1.5L, FEV1≤1.0L, MVV<50% 
της προβλεπόμενης και PaCO2 ≥45 mmHg.Σπινθηρογράφημα αερισμού και αιμάτωσης 
των πνευμόνων γίνεται για  να εκτιμηθεί η μετεγχειρητική πνευμονική λειτουργία ειδικά 
για τους ασθενείς με οριακή πνευμονική λειτουργία. Διάφοροι αλγόριθμοι χρησιμοποι-
ούνται για τον υπολογισμό της πνευμονικής λειτουργίας μετά την εκτομή του πνευμο-
νικού ιστού.

FEV1μετεγχειρητική= FEV1 Προεγχειρητική x [(18-τον αριθμό των αφαιρ. τμηματι-
κών βρόγχων)] / 18

Εφ’ όσον η μετεγχειρητική FEV1 είναι κάτω του 0.8 L η επέμβαση είναι απαγορευτική.
Η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου/ Kg /min υπολογίζεται κατά περίπτωση και δεν 

αποτελεί εξέταση ρουτίνας.

Η επίπτωση της ΧΑΠ στην επιβίωση των καρκινοπαθών
Επειδή οι ασθενείς με καρκίνο, μεγάλης ηλικίας και με συνύπαρξη ΧΑΠ αποκλείο-

νται από τις κλινικές μελέτες, λίγα είναι τα βιβλιογραφικά δεδομένα σε σχέση με την 
φροντίδα υγείας και την επιβίωση των ασθενών αυτών. 

Υποστηρίζεται ότι, η ΧΑΠ σχετίζεται με μείωση της επιβίωσης των ασθενών με καρ-
κίνο πνεύμονα, λάρυγγα, οισοφάγου και γενικότερα σε καρκίνους που εντοπίζονται 
πάνω από το διάφραγμα και τον τράχηλο[3].Οι ασθενείς αυτοί λαμβάνουν συχνά μια 
τροποποιημένη θεραπεία η προτιμάται εναλλακτικά η ακτινοθεραπεία. Η πρόγνωση 
των ασθενών αυτών είναι  πτωχή ούτως η άλλως και μερικοί ασθενείς καταλήγουν από 
τον καρκίνο και όχι από τη ΧΑΠ. Ασθενείς μέσης ηλικίας με καρκίνο, μαστού, προστά-
τη, ουροδόχου κύστης και ηλικιωμένοι με καρκίνο εντέρου, προστάτη και ουροδόχου 
κύστης, ορθού και συνύπαρξη ΧΑΠ, φαίνεται ότι έχουν μειωμένο χρόνο επιβίωσης, 
συγκριτικά με ασθενείς που δεν πάσχουν από ΧΑΠ. Αυτό συμβαίνει διότι  οι ασθενείς 
αυτοί, δέχονται μία εναλλακτική θεραπεία, λόγω κακής γενικής κατάστασης, η παρου-
σιάζουν θεραπευτικές επιπλοκές.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΧΑΠ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Λόγω της μεγάλης επίπτωσης της ΧΑΠ σε ασθενείς με καρκίνο θα πρέπει να αναζη-

τείται η διάγνωση αυτής σε κάθε νεοεμφανιζόμενο ασθενή με καρκίνο. 
Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια [14] είναι μία νόσος που μπορεί να προλη-

φθεί και  να θεραπευτεί με σημαντικές εξωπνευμονικές  συστηματικές εκδηλώσεις που 
μπορεί να επιβαρύνουν τη σοβαρότητα της υγείας των ασθενών. Χαρακτηρίζεται από 
απόφραξη των αεραγωγών η οποία δεν είναι πλήρως αναστρέψιμη. Ο περιορισμός 
στη ροή του αέρα είναι συνήθως προοδευτικός και σχετίζεται με μη τυπική φλεγμονώ-
δη αντίδραση των πνευμόνων σε βλαβερά σωματίδια ή αέρια που προκαλείται κυρίως 
από το κάπνισμα. Οι βλάβες τις οποίες προκαλεί η φλεγμονή αφορούν  μικρούς αερα-
γωγούς (αποφρακτική βρογχιολίτις) και καταστροφή του παρεγχύματος (εμφύσημα). 

Το 50% των ασθενών δεν γνωρίζει ότι πάσχει από τη νόσο και ο έλεγχος θα πρέπει 
να γίνει αξιολογώντας το ιστορικό του ασθενή και τα συμπτώματά του.

ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ: Επειδή η ΧΑΠ στα πρώιμα στάδια της δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή, 
απαιτείται  εγρήγορση του κλινικού γιατρού για το ενδεχόμενο ύπαρξης της νόσου. Κάθε 
ασθενής με χρόνιο βήχα, αυξημένη απόχρεμψη και δύσπνοια, με ιστορικό εκθέσε-
ως σε έναν από τους παράγοντες κινδύνου και ιδιαίτερα το κάπνισμα, να εξετάζεται 
για το ενδεχόμενο να πάσχει από ΧΑΠ.Ο βήχας παρουσιάζεται αρχικά τις πρωινές ώρες, 
αργότερα είναι συνεχής, παραγωγικός συνήθως και σπάνια νυκτερινός. Η απόχρεμψη 
συνήθως πρωινή, αργότερα συνεχής, κοπιώδης, με μικρή ποσότητα βλεννωδών πτυέ-
λων. Η δύσπνοια προοδευτικά επιδεινούμενη που αναγκάζει τον άρρωστο να αλλάξει 
συνήθειες για να τη μειώσει[14]. Θα εξετάζεται το ιστορικό γνωστής αναπνευστικής 
νόσου, ιστορικό παροξύνσεων και νοσηλειών, συνοσηρότητα και θα αναζητούνται συ-
στηματικές εκδηλώσεις από τη ΧΑΠ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Αυτή περιλαμβάνει την κλασσική εξέταση αναπνευστικού και καρδιάς με επισκό-

πηση, επίκρουση, ακρόαση. Επίσης την μέτρηση ζωτικών σημείων, ύψους και βάρος 
σώματος, αναζήτηση σημείων πνευμονικής καρδίας, έλεγχος κατάσταση θρέψης/ μυι-
κής ισχύος  και αναζήτηση σημείων υποξαιμίας και αναλόγως λήψη αερίων αρτηριακού 
αίματος

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Το απαραίτητο και αναντικατάστατο εργαλείο διάγνωσης της ΧΑΠ είναι η Σπιρομέ-

τρηση. Όταν ο λόγος FEV1/FVC είναι < 0.70 μετά από βρογχοδιαστολή επιβεβαιώνεται 
η παρουσία μη αναστρέψιμου περιορισμού της ροής του αέρα [3]-[13]

Η Σπιρομέτρηση πρέπει να διενεργείται σε κάθε άτομο με έκθεση στο κάπνισμα ή 
σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, με οικογενειακό ιστορικό ΧΑΠ ή με συμπτώματα από 
το αναπνευστικό. Πρέπει να συνδυάζεται με τη δοκιμασία αναστρεψιμότητας και με Α/α 
θώρακα. Οι εξετάσεις αυτές αρκούν συνήθως για την επιβεβαίωση της νόσου αλλά και 
για τον αποκλεισμό άλλων διαγνώσεων ως πιθανών αιτίων αυτών των συμπτωμάτων. Η 
σοβαρότητα της νόσου των ασθενών που πάσχουν από ΧΑΠ ταξινομείται σε 4 στάδια, 
η αξιολόγηση των οποίων θα μας οδηγήσουν στην κατάλληλη θεραπευτική ογκολογική 
αντιμετώπιση των  ασθενών με καρκίνο.
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Σπιρομετρική ταξινόμηση της σοβαρότητας της ΧΑΠ σύμφωνα με την τιμή του 
FEV1 μετά από βρογχοδιαστολή

Στάδιο Ι: ήπια FEV1/FVC≤ 0.70 μετά από βρογχοδιαστολή 
 FEV1≤80% predicted
Στάδιο ΙΙ: μέτρια FEV1/FVC≤0.70
 50%< FEV1<80% predicted
Στάδιο ΙΙΙ: σοβαρή FEV1/FVC <0.70
 30%≤FEV1<50% predicted
Στάδιο ΙV: πολύ σοβαρή FEV1/FVC<0.70
 FEV1<30%predicted or FEV1 <50% predicted με χρόνια 
 αναπνευστική ανεπάρκεια
Σπανίως απαιτείται μία σειρά από πιο εξεζητημένες παρακλινικές εξετάσεις για να 

θέσουν τη διάγνωση της νόσου (πληθυσμογραφία- διάχυση CO, αέρια αρτηριακού αί-
ματος, ισχύς αναπνευστικών μυών, υπερηχοκαρδιογράφημα, εργοσπιρομέτρηση, CT-
θώρακος, μελέτη ύπνου).

Ωστόσο επειδή τελευταία έχει αποδειχθεί ότι η επιβίωση των αρρώστων με ΧΑΠ, 
εξαρτάται τόσο με το δείκτη μάζας σώματος όσο και με τη βαρύτητα της δύσπνοιας οι 
δύο αυτοί προγνωστικοί δείκτες πρέπει να αξιολογούνται σε κάθε περίπτωση αρρώ-
στου (BMI<21 Kgr/m2 σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΝΟΣΟΥ: Χορηγούνται  β2 διεγέρτες (μακράς ή βραχείας δρά-
σης εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά) η  συνδυασμός με β2 διεγέρτες μακράς δράσης 
(LABA) και εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή. Οι ασθενείς παρακολουθούνται σπιρομετρι-
κά και αξιολογούνται τα συμπτώματά τους και επί μη πλήρους βελτίωσης συγχορηγού-
νται  αντιχολινεργικά και θεοφυλλίνη. Ο συνδυασμός τους οδηγεί σε μεγαλύτερη σπι-
ρομετρική και κλινική βελτίωση. Πρόσφατες κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η χρόνια 
συστηματική θεραπεία σε ασθενείς με ΧΑΠ μπορεί να μειώσει σημαντικά τη συχνότητα 
των παροξύνσεων. Οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι οι μακράς δράσης β-αγωνιστές (LABA) 
βρογχοδιαστολείς, σαλμετερόλη και φορμοτερόλη και το τιοτρόπιο μειώνουν τη μέση 
συχνότητα των παροξύνσεων της  ΧΑΠ[15]. Εφ’όσον ο ασθενής παρουσιάζει αναπνευ-
στική ανεπάρκεια θα του χορηγηθεί και οξυγόνο για οξυγονοθεραπεία κατ΄οίκον. Συ-
μπληρωματικά μπορεί να χορηγηθούν  βλεννολυτικά και αντιοξειδοτικοί παράγοντες. 
Εφ’ όσον ο ασθενής σταθεροποιηθεί κλινικά και παρουσιάσει τη μέγιστη βελτίωση στη 
σπιρομέτρηση  μπορεί να υποβληθεί στην κατάλληλη ογκολογική θεραπεία.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ  ΤΗΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΧΑΠ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 
Η ΧΑΠ συνυπάρχει σε  ένα μεγάλο αριθμό ασθενών με καρκόνο και σχετίζεται με 

σημαντική νοσηρότητα, αναπηρία και θνητότητα Επιπλέκεται από συχνές και υποτρο-
πιάζουσες οξείες παροξύνσεις. Αυτές μπορεί να παρουσιάζονται στην πρωτοδιάγνωση 
του καρκίνου ή ακόμα να είναι η αιτία προσέλευσης του ασθενούς στο Νοσοκομείο, 
οπότε επιβάλλουν άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση για περαιτέρω προγραμματισμό 
ογκολογικής θεραπείας του καρκινοπαθή ασθενή. 

Σαν παρόξυνση ΧΑΠ ορίζεται μία κατάσταση στη φυσική πορεία της νόσου που 
χαρακτηρίζεται από μεταβολή στη δύσπνοια, το βήχα και /η τα πτύελα του ασθενούς 
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μεγαλύτερη από τη συνήθη, η οποία είναι αρκετή για να καταστήσει απαραίτητη την 
αλλαγή στη θεραπεία[14]. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί ένας βιολογικός δείκτης στα πτύε-
λα ή στο πλάσμα, ο οποίος να μετρά την παρουσία ή τη βαρύτητα της παρόξυνσης . Οι 
πιο συχνές αιτίες παρόξυνσης είναι η λοίμωξη του τραχειοβρογχικού δένδρου, η μόλυν-
ση της ατμόσφαιρας, ενώ στο 1/3 των σοβαρών παροξύνσεων δεν ανευρίσκεται αίτιον. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται η ύπαρξης κάποιου άλλου νοσήματος στη 
διαφορική μας διάγνωση όπως συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια , πνευμοθώρακας, 
πλευριτική συλλογή, πνευμονική εμβολή. Το ερώτημα που τίθεται πάντα ειδικά στην 
ήπιας μορφής παρόξυνση, είναι αν απαιτείται χορήγηση αντιβίωσης ή όχι. Αντιβίωση 
χορηγείται όταν εμφανίζονται τα 3 κύρια συμπτώματα δηλαδή η δύσπνοια, ο βήχας 
και  απόχρεμψη και αλλαγή αυτής σε πυώδη. Χορηγείται σε 2 από τα 3 κύρια συμπτώ-
ματα με το ένα να είναι η πυώδης απόχρεμψη  και /η σε πυρετό. Απόλυτη ένδειξη χορή-
γησης αντιβιοτικών στους ασθενείς με μηχανικό αερισμό. 

Η εκτίμηση της σοβαρότητας κατά την παρόξυνση θα γίνει από το ιστορικό του 
αρρώστου και τα σημεία σοβαρότητας. Πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν η προηγούμενη 
τιμή της FEV1, η διάρκεια της επιδείνωσης, τα νέα συμπτώματα, ο προηγούμενος αριθ-
μός παροξύνσεων και νοσηλειών, οι συνυπάρχουσες νόσοι και η φαρμακευτική αγωγή 
που ελάμβανε. Σημεία σοβαρότητας  αποτελούν η χρήση επικουρικών αναπνευστικών 
μυών, η παράδοξη κινητικότητα του θωρακικού τοιχώματος, η επιδείνωση ή εμφάνιση 
κυάνωσης, περιφερικά οιδήματα, αιμοδυναμική αστάθεια,  σημεία δεξιάς καρδιακής 
ανεπάρκειας και σύγχυση.

Κίνδυνος λοίμωξης από ψευδομονάδα είναι οι συχνές νοσηλείες του ασθενή, η 
συχνή λήψη αντιβιοτικών  (>4 φορές το τελευταίο έτος), οι σοβαρές παροξύνσεις, η 
απομόνωση αυτής σε προηγούμενη νοσηλεία ή αποικισμός κατά τη διάρκεια σταθερής 
νόσου. Η απομόνωση ενός νέου μικροβίου συνδυάζεται με παρόξυνση και θα πρέπει 
να τεθεί σε αντιβίωση βάσει ευαισθησίας. Αναπτύσσεται ειδική ανοσοαπάντηση στο 
λοιμοξιογόνο βακτηριακό στέλεχος. Συνυπάρχει και αύξηση του αριθμού των ουδετε-
ροφίλων της φλεγμονής στην παρόξυνση.

Η παρόξυνση ταξινομείται σε επίπεδα ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων 
και /η της παροχής υγείας που απαιτεί.

Επίπεδο Ι : ============     θεραπεία κατ’ οίκον
Επίπεδο ΙΙ:=========== =    απαιτείται νοσηλεία
Επίπεδο ΙΙΙ:============     επικείμενη αναπνευστική ανεπάρκεια και 

μηχανικός αερισμός   

Αιτιολογία της παρόξυνσης: H παρόξυνση μπορεί να οφείλεται σε:
Ι.Λοίμωξη :  Ιογενής (Rhinovirus, influenza) 

Μικροβιακή (streptococcus p, H.Influenza, M. Catarrhalis, Entero-  
bacteriaceae, Pseudomonas spp)

                       Άτυπα (μυκόπλασμα , χλαμύδια πν,)
ΙΙ. Μόλυνση της ατμόσφαιρας
ΙΙΙ.Άγνωστη στο 30% των περιπτώσεων
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Η  διαφορική μας διάγνωση θα γίνει από τη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, 
τον πνευμοθώρακα, την πλευριτική συλλογή, την πνευμονική εμβολή και την καρδιακή 
αρρυθμία.

Θεραπεία επιπέδου Ι-Εξωνοσοκομειακή
Πολύ μεγάλη σημασία έχει η εκπαίδευση του ασθενή για τη σωστή χρήση των συ-

σκευών λήψης των βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων όταν χορηγούνται με συσκευές 
MDI με spacer η nebulizer.

Ταχείας δράσης βρογχοδιασταλτικά: ( β2 αγωνιστές και / η ipratropium MDI με 
spacer η nebuliser ανάλογα) ανά 4-6 ώρες.

Μακράς δράσης β2 αγωνιστές  αν δεν χρησιμοποιείται ήδη ο συνδυασμός.
Συνδυασμός β2 αγωνιστών μακράς δράσης και εισπνεόμενων κορτικοστερο-

ειδών
Κορτικοστεροειδή: Prednisolone 30-40 mgr ημερησίως για 7-10 ημέρες per oς 

και  
εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή μετά τη διακοπή της λήψεως από το στόμα των 

κορτικοστεροειδών.
Αντιβιοτικά: Χορηγείται Amoxicillin/ampicilline, Doxycycline, macrolides
Amoxicillin/clavulanate  η αναπνευστικές  κινολόνες εφ’ όσον έχει αποτύχει η προ-

ηγούμενη θεραπεία
 

Θεραπεία επιπέδου ΙΙ (Απαιτείται νοσηλεία)
Βρογχοδιασταλτικά ταχείας δράσης ( β2-αγωνιστέςκαι/ η ιπρατρόπιο MDI με 

spacer η nebuliser ανάλογα) ανά 6ωρο. 
Οξυγονοθεραπεία ( εάν το saturatione είναι <90%)
Κορτικοστεροειδή Prednisone 30-40 mg ημερησίως από το στόμα η IV ανάλογα
Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή με spacer- nebulizer 
Αντιβιοτικά Amoxicillin/clavulanate η τετρακυκλίνη η αναπνευστικές κινολόνες. Σε 

περίπτωση κινδύνου για  ψευδομονάδα δίδεται αντιψευδομοναδική θεραπεία
Ρύθμιση υγρών-διατροφής
Ηπαρίνη προφυλακτικά
Αντιμετώπιση καρδιακής ανεπάρκειας

Θεραπεία επιπέδου ΙΙΙ
Aντιμετωπίζεται όπως του επιπέδου ΙΙ αλλά προστίθεται και χορήγηση αμινοφυλ-

λίνης σε δοσολογία φόρτισης 5-7mg /kg ΒΣ και συντήρησης 7-10mg /kgΒΣ με παρακο-
λούθηση των επιπέδων αυτής.

Οι ασθενείς αυτοί είναι υποψήφιοι για μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό ή μηχανική 
υποστήριξη. 
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗ ΧΑΠ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟ

Ομάδα Βαρυτητα νόσου Μικροοργανισμος

Ομάδα Α
Ήπια παρόξυνση  

χωρίς παράγοντες κινδύνου
H.influenzae, S.Ppneumoniae, M. 
Catarrhalis, Chlamydia pn. Viruses

Oμάδα Β
Μέτρια παρόξυνση με  

έναν παράγοντα κινδύνου

Ότι και η ομάδα Α και 
Enterobacteriaceae όπως 

K.pneumoniae, E.coli,Proteus 
Enterobacter Παρουσία ανθεκτικών  

Μικροοργανισμών (παραγωγή 
β-λακταμάσης ανθεκτικότητα στην 

πενικιλλίνη S.pneumoniae)

ΟΜΑΔΑ Γ
Σοβαρή παρόξυνση με κίνδυνο 

λοίμωξης από ψευδομονάδα
Ομάδα Β και P. Aeruginosa

Στους παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται συνυπάρχουσες νόσοι, συχνές λοι-
μώξεις (>3/έτος) και λήψη αντιβιώσεως στους τελευταίους 3 μήνες. Έτσι λοιπόν η προ-
τεινόμενη αντιβιοτική αγωγή που πρέπει να χορηγηθεί στους ασθενείς αυτούς σύμφω-
να με τις θέσεις ομοφωνίας του ERS/ATS 2006[14] είναι η ακόλουθη:

1. Για τους ασθενείς της ομάδας Α με ένα κυρίαρχο σύμπτωμα και χωρίς λήψη 
αντιβίωσης συστήνεται β-Lactam (Penicillin, Ampicillin, Amoxicillin) η Tetracycline 
η Trimethoprim/Sulfamethoxazole από το στόμα Εναλλακτικά μπορεί να δοθούν 
β-lactam/β-lactamase inhibitor, μακρολίδια (Azithromycin, Clarithomycin, Rox-
ithromycin), Κεφαλοσπορίνες 2ης και 3ης γενιάς ή κετολίδη (Telithromycin).

2. Για τους ασθενείς της ομάδος Β συστήνεται χορήγηση B-lactam/B-lactamase in-
hiditor (Co-amoxiclav) η Fluoroquinolone (Gemifloxacin, Levofloxacin, Moxifloxa-
cin) από το στόμα ή παρεντερικά B-lactam/B-lactamase inhibitor (Co-amoxiclav, 
ampicillin/sulbactam) ή Κεφαλοσπορίνες 2ης ή 3ης γενιάς ή Fluoroquinolones 
(Levofloxacin, Moxifloxacin).

3. Για τους ασθενείς της ομάδας Γ συστήνεται από το στόμα ή ΙV υψηλές δόσεις 
Fluoroquinolones (Ciprofloxacin, Levofloxacine ) και β-lactam με ψευδομοναδική 
δραστηριότητα.

Η αναγνώριση της παρόξυνσης είναι  σημαντική διότι σχετίζεται άμεσα με :
- αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα
- επιδρά αθροιστικά στην επιδείνωση της κατάστασης υγείας του ασθενή.
- αυξάνεται η πιθανότητα νέων παροξυσμών
- ταχύτερη έκπτωση της FEV1
- καθυστερεί την ανάρρωση μετά από κάθε παροξυσμό η δεν είναι πλήρης
- δυσχεραίνει την πρόγνωση
Στόχος μας είναι η πρόληψη, η πρώιμη διάγνωση και η αποτελεσματική θεραπεία 

με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, την επιβίωση και να μειωθούν οι κίνδυνοι 
νοσηλείας. Να βελτιώσει την πρόγνωση και την επιβίωση των ασθενών με καρκίνο
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ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ  ΧΑΠ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ
Η πρόγνωση των ασθενών με συνύπαρξη ΧΑΠ και καρκίνου εξαρτάται από την ηλι-

κία, τον ιστολογικό τύπο και την πρωτοπαθή εντόπιση αυτού, από το στάδιο και την 
έκταση της νόσου καθώς  και από το είδος της  επιλεγμένης θεραπείας. 

Σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλιογραφία οι ασθενείς με συνύπαρξη ΧΑΠ και καρκί-
νου έχουν αυξημένα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας, συγκρινόμενοι με εκείνους 
που πάσχουν από μια εκ των δύο νόσο[16]. Παρουσιάζουν  συχνές νοσηλείες, συχνό-
τερες παροξύνσεις της ΧΑΠ, συχνές επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, 
κρίνονται ως λιγότερο κατάλληλοι υποψήφιοι  για εισαγωγή σε παρηγορητική χημει-
οθεραπεία. Εμφανίζουν  μεγαλύτερα ποσοστά παρενεργειών και τοξικότητας από την 
εφαρμοσμένη ογκολογική θεραπεία.
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Συνύπαρξη θετικής δερμοαντίδρασης Mantoux
Σωτήριος Τσιμπούκης, Ανδριανή Χαρπίδου 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η φυματίωση σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί μείζον ιατρικό πρόβλημα ιδίως 

μετά την εξάπλωση του AIDS που κατά την τελευταία 20ετία ανέτρεψε την μέχρι τότε 
πτωτική της τάση.Παράλληλα τροποποίησε τη φυσική πορεία της νόσου έτσι ώστε να 
εκδηλώνεται ατύπως κλινικά και ακτινολογικά,να διαγιγνώσκεται δύσκολα και συχνά με 
ειδικές επεμβατικές τεχνικές ή ακόμα να καθίσταται ανθεκτική στη θεραπεία.

Πλην του AIDS κάθε άλλη κατάσταση που οδηγεί σε ανοσοκαταστολή και που επη-
ρεάζει άμεσα ή έμμεσα την κυτταρική ή την χυμική ανοσία αποτελεί παράγοντα κινδύ-
νου για ανάπτυξη φυματίωσης.

Αυτές οι καταστάσεις είναι:
1. Κακή διατροφή-κατάχρηση αλκοόλ
2. Συμπαγείς όγκοι
3. Κακοήθη νοσήματα αιμοποιητικού
4. Κορτικοστεροειδή-κυτταροτοξικά
5. ΣΔ
6. ΧΝΑ
7. Πυριτίαση
8. Γαστρεκτομή/νηστιδο-ειλεική αναστόμωση

MANTOUX
  Η φυματινοαντίδραση είναι δερματική 
αντίδραση επιβραδυνόμενου τύπου 
υπερευαισθησίας πρός το αντιγό-
νο(φυματινοπρωτείνη) του μικροβίου η 
οποία αναπτύσσεται 2-10 εβδομάδες 
μετά τη μόλυνση και την ανάπτυξη κυτ-
ταρικής ανοσίας και συνήθως παραμέ-
νει εφ’όρου ζωής αν και δύναται να εξα-
σθενήσει.

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
1. Εντοπισμός της λανθάνουσας λοίμωξης από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης.

(Η διάμετρος της MANTOYX συσχετίζεται με το μελλοντικό κίνδυνο ανάπτυξης 
της νόσου της φυματίωσης και ο βαθμός αύξησής της λαμβάνεται υπ’όψιν ως πα-
ράγοντας κινδύνου για πρόοδο της νόσου).

2. Εντοπισμός της πρόσφατης λοίμωξης,με μεταστροφή της αντίδρασης από αρνη-
τική σε θετική.
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3. Διάγνωση της ΤΒ νόσου.(Ωστόσο η δερματινοαντίδραση της φυματίνης αποτελεί 
πτωχό προγνωστικό παράγοντα.Δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ μεγέθους και 
της πιθανότητας οξείας λοίμωξης).Επίσης η διάγνωση της νόσου εξαρτάται πάντα 
από την απομόνωση του μυκοβακτηριδίου στον οργανισμό.(1)

Η δερματική δοκιμασία για την TB είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος αναγνώ-
ρισης των ατόμων με ασυμπτωματική λοίμωξη από M.tuberculosis.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ MANTOUX
Είναι η ενδοδερμική ένεση 0.1 ml (5 μονάδες φυματίνης) μιάς ουσίας βιολογικά ισο-

δύναμης με το PPD-S.Συνήθως εκτελείται με μια πολύ μικρή σύριγγα και μεταφέρεται 
στον ενδοδερμικό χώρο με την εγκοπή της βελόνας προς τα πάνω.Άλλοι τύποι δερματι-
κής δοκιμασίας,όπως το “tine-test” δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Εφαρμόζεται ενδοδερμικά στην καμπτική επιφάνεια του αντιβραχίου ,σε μια περι-
οχή μακριά από φλέβες.Κατά τη διάρκεια της έγχυσης εγείρεται ένας πομφός με διά-
μετρο 6-10 mm.Μετά απ’ο 48-72 ώρες ελέγχεται η θέση της ένεσης για το μέγεθος της 
σκληρίας που παράγεται από την επιβραδυνόμενη αντίδραση υπερευαισθησίας.

Θα μετρηθεί μόνο η διήθηση στο δέρμα και όχι η ερυθρότητα!!

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
Η φυματινοαντίδραση διενεργείται σε άτομα που έχουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης 

και σε ασθενείς που πιθανόν πάσχουν από ενεργό φυματίωση.
•	 Mantoux ≥12 mm οφείλεται σε μολύνσεις από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίω-

σης
•	 Mantoux <5 mm   δείχνουν ότι δεν υπάρχει μόλυνση, και 
•	 Mantoux 6-11 mm  μπορεί να οφείλονται σε μολύνσεις είτε από μυκοβακτηρίδια 

φυματίωσης είτε από άλλα μυκοβακτηρίδια(3).

Πίνακας I. Άτομα που πρέπει να υποβάλλονται σε δερμοαντίδραση
1.Άτομα με σημεία ή και συμπτώματα ενεργού TBC

2.Άτομα με στενή επαφή με πάσχοντες από TBC

3.Άτομα με παθολογική ακτ/φία θώρακα συμβατή με παλαιά TBC

4.Άτομα με ιστορικό που αυξάνει τον κίνδυνο νόσησης από TBC 
(ΣΔ,ΧΝΑ,Γαστρεκτομή,Κακοήθειες,Ανοσοκατασταλτική θεραπεία)

5.Άτομα με HIV μόλυνση

6.Άτομα με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης με το μυκοβακτηρίδιο,όπως 
μετανάστες,προσωπικό και τρόφιμοι διαφόρων ιδρυμάτων 

Η απουσία αντίδρασης στη φυματίνη δεν αποκλείει ούτε τη μόλυνση ούτε τη νό-
σο.Η διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας που προκαλεί αρνητική φυματινοαντίδραση 
ονομάζεται ανεργία.Περίπου 10-25%  των ασθενών με ενεργό φυματίωση και θετικά 
πτύελα έχουν αρνητική Mantoux χωρίς άλλου είδους ανοσοκαταστολή(4).
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Πίνακας II. Αίτια ψευδώς αρνητικής φυματινοαντίδρασης

1. Παράγοντες που σχετίζονται με τον εξεταζόμενο
Α.Λοιμώξεις:ιογενείς(ιλαρά,ανεμοβλογιά) μικροβιακές(βρουκέλλωση,τυφοειδής 
πυρετός,TBC πλευρίτιδα)
Β.ΧΝΑ
Γ.Διαταραχές θρέψης
Δ.Νοσήματα αίματος και λεμφικού ιστού
Ε.Σαρκοείδωση
ΣΤ.Ανοσοκατασταλτικά
Ζ.Ηλικία,νεογέννητα,υπερήλικες.

2. Παράγοντες που σχετίζονται με την τεχνική χορήγησης.
Α.Μικρή ποσότητα αντιγόνου
 Β.Βαθιά έγχυση

3. Παράγοντες που σχετίζονται με το διάβασμα της Mantoux.
Α.Απειρία του εξεταστού 
Β.Λανθασμένη μέτρηση

Όταν υπάρχει υποψία ανεργίας και επομένως ψευδώς αρνητικής Mantoux γίνεται 
έλεγχος της επιβραδυνόμενου τύπου υπερευαισθησίας σε άλλα αντιγόνα,στα οποία ο 
εξεταζόμενος έχει εκτεθεί και επομένως πρέπει να αναπτύξει επιβραδυνόμενου τύπου 
υπερεαισθησία.

Σήμερα χρησιμοποιείται γι΄αυτόν το σκοπό το «Multi test» το οποίο περιλαμβάνει 
τα αντιγόνα τετάνου.στρεπτόκοκκου,φυματίνης,πρωτέα,candida και διφτερίτιδας.Ο 
χημικός παράγοντας DNCB (Dinitro chlobenzene) προκαλεί επιβραδυνόμενου τύπου 
ευαισθησία η οποία ελέγχεται με ενδοδερμική έγχυση και διατηρείται για έναν περίπου 
χρόνο. Εάν υπάρχει θετική αντίδραση τότε η αρνητική Mantoux είναι αληθώς αρνητική.
Εάν δεν υπάρχει τότε σημαίνει ανεργία(5).

Πίνακας III.Mantoux ≥5 mm θεωρείται θετική
1. Άτομα με μόλυνση HIV

2. Άτομα που είχαν στενή  επαφή με ασθενείς με μολυσματική TBC

3. Άτομα με ακ/φία ενδεικτική παλαιάς TBC

Πίνακας IV. Mantoux ≥10 mm θεωρείται θετική για τις εξής ομάδες

•	 Άτομα με πρόσφατη μόλυνση με μυκοβακτηρίδιο TBC
•	 ΣΔ,πυριτίαση,κορτικοειδή ή άλλα ανοσοκατασταλτικά
•	 Ca εγκεφάλου,τραχήλου,νοσήματα αίματος και λεμφικού ιστού
•	 ΧΝΑ,γαστρεκτομή
•	 Χρήστες εφ ναρκωτικών ουσιών 
•	 Άτομα από περιοχές με υψηλό δείκτη TBC
•	 Παιδιά κάτω των 4 ετών 
•	 Τρόφιμοι ιδρυμάτων
•	 Πληθυσμοί που ζούν σε συνθήκες εξαθλίωσης
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MANTOUX KAI ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ BCG
Η ερμηνεία θετικής φυματινοαντίδρασης σε άτομα που έχουν υποβληθεί σε BCG θα 

πρέπει να γίνεται με βάση τα ακόλουθα δεδομένα:
•	 Δεν εμφανίζουν όλοι οι εμβολιασθέντες μετατροπή της φυματινοαντίδρασης 
•	 Η μέση διάμετρος της αντίδρασης σε εμβολιασθέντες δεν υπερβαίνει τα 10 mm 

ενώ δεν προκαλούνται αντιδράσεις διαμέτρου > 15-20 mm
•	 Η υπερευαισθησία στην φυματίνη συνήθως εξαφανίζεται μερικά χρόνια μετά τον 

εμβολιασμό
Στις τελευταίες συστάσεις της ATS , συστήνεται να αξιολογούνται οι αντιδράσεις > 

10 mm σε άτομα που έχουν εμβολιασθεί με BCG(6).

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ
Οι ασθενείς με νεοπλασματική νόσο εμφανίζουν αυξημένη επίπτωση λοίμωξης από 

μυκοβακτηρίδια όταν είναι ανοσοκατασταλμένοι ,είτε λόγω της υποκείμενης νόσου 
είτε λόγω της θεραπείας.Η διάγνωση πολλές φορές καθυστερεί και θα πρέπει να αναζη-
τείται επίμονα επί υπόνοιας της νόσου.

Η συχνότητα λοίμωξης από M.Tuberculosis εξαρτάται από το ιστορικό προηγούμε-
νης μόλυνσης ,καθώς και τον επιπολασμό του στην ευρύτερη περιοχή.

Η χημειοπροφύλαξη σε ασθενείς με θετική φυματινοαντίδραση συνιστάται και πρέ-
πει να προηγείται της ανοσοκατασταλτικής αγωγής.

Σε παλαιότερη μελέτη,οι Kaplan και συν επί 207 ασθενών με νεοπλασματική νόσο 
κατέγραψαν 34(17%) με διάσπαρτη φυματίωση.Εξ αυτών οι 29 είχαν θποβληθεί σε κά-
ποιο είδος θεραπείας ,συνήθως χημειο-ακτινο θεραπεία, μαζί με κορτικοστεροειδή.

Το λέμφωμα Hodgkin επίσης μπορεί να επιπλακεί με φυματίωση δημιουργώντας σε 
αρκετές περιπτώσεις και πρόβλημα διαφοροδιαγνωστικό.

Οι Karakas et al μελέτησαν 70 παιδιά με HL και διαπίστωσαν πνευμονική φυματίω-
ση σε ποσοστό 20%.Από τα παιδιά αυτά τα περισσότερα εμφάνισαν τη νόσο κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας του λεμφώματος ή και μετά το τέλος της ενώ σε 3 περιπτώσεις 
η διάγνωση της TB είχε προηγηθεί αυτής του λεμφώματος(7).

XHMEIOΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Η χημειοπροφύλαξη κατά της φυματίωσης απευθύνεται σε άτομα με φυματική μό-

λυνση τα οποία συνήθως δεν αναπτύσσουν άμεσα κλινική νόσο ούτε μπορούν να τη 
μεταδώσουν ,αλλά φιλοξενούν σε διάφορους ιστούς τους βιώσιμα μυκοβακτηρίδια της 
φυματίωσης και αντιμετωπίζουν σε όλη τους τη ζωή τον κίνδυνο να νοσήσουν.

Η χημειοπροφύλαξη με την χορήγηση INH αποτελεί μέρος του αντιφυματικού αγώ-
να και δρα μειώνοντας το βακτηριδιακό πληθυσμό σε επουλωθείσες ακτινολογικές 
βλάβες.Η προστασία μετά από χορήγηση ΙΝΗ για ένα έτος δυνατόν να ισχύει μέχρι και 
20 χρόνια,ενώ σε 6μηνη χορήγηση η προστασία είναι πενταετής.

Ταξινομείται σε 2 υποκατηγορίες:
1. Πρωτοπαθής, η οποία δίδεται σε άτομα που δεν έχουν μολυνθεί ακόμα από το 

μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης ,ή έχουν μολυνθεί και βρίσκονται ακόμα στην 
προαλλεργική περίοδο,με αρνητική Mantoux
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2. Δευτεροπαθής,η οποία χορηγείται σε μολυνθέντες με εκδήλωση της μόλυνσης τη 
θετική Mantoux χωρίς κλινική ή ακτινολογική εικόνα της νόσου.

Οποιοσδήποτε παρουσιάζει θετική δερμοαντίδραση είναι σε κίνδυνο εμφάνισης 
φυματίωσης και κατά συνέπεια δυνητικά θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη χορήγη-
ση ΙΝΗ.Όμως δεν παρουσιάζουν όλοι τον ίδιο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου.Στην από-
φαση χορήγησης ή μη χημειοπροφύλαξης  θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο κίνδυνος 
νόσησης,οι παρενέργειες των φαρμάκων και το προσδόκιμο επιβίωσης.

Πίνακας  V.   Oδηγίες για την εφαρμογή χημειοπροφυλάξεως(8)

MANTOYX Άτομα σε στενή επαφή με λοιμογόνο ασθενή

Αρνητική
1. Παιδιά και έφηβοι ΙΝΗ για 3 μήνες και εάν είναι αρνητική 

διακόπτεται, αν θετική συνεχίζεται
2. Άτομα HIV πλήρη χημειοπροφύλαξη

>5 mm Λαμβάνουν όλοι χημειοπροφύλαξη

>5 mm Άτομα με γνωστή ή ύποπτη λοίμωξη HIV

>5 mm
Ακτινολογικά ευρήματα συμβατά με παλαιά ΤΒ
Εξετάσεις πτυέλων αρνητικές,ακτινολογική εικόνα σταθερή

Μεταστροφή της Mantoux από αρνητική σε θετική τα τελευταία 
2 έτη

>10 mm Άτομα < 35 ετών.

>15 mm Άτομα >35 ετών.

>10 mm

Άτομα με παθολογικές καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο 
για την ανάπτυξη της φυματιώσεως και οποιασδήποτε ηλικίας
•	 Συμπαγείς όγκοι
•	 Ανοσοκατασταλτική θεραπεία
•	 Κορτικοστεροειδή
•	 Αιματολογικές κακοήθειες
•	 Χρήστες ναρκωτικών ουσιών
•	 ΧΝΑ
•	 Γαστρεκτομή
•	 ΣΔ

>10 mm

Άλλες καταστάσεις
•	 Άτομα που έχουν γεννηθεί σε χώρες με υψηλή συχνότητα 

φυματίωσης
•	 Τρόφιμοι ιδρυμάτων
•	 Ιατρικό,νοσηλευτικό προσωπικό

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ   ΤΒ  ΛΟΙΜΩΞΗΣ
Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε άλλη μέθοδος εναλλακτική της Mantoux για τη δι-

άγνωση της λανθάνουσας φυματίωσης και συνεπώς δεν υπήρχε και ο τρόπος για να 
ελέγξουμε τα ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα της Mantoux.
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Σήμερα υπάρχουν δύο νέες αιματολογικές μέθοδοι, οι οποίες υπόσχονται να επιλύ-
σουν αυτά τα προβλήματα. Οι μέθοδοι ονομάζονται «Μέθοδοι Ιντερφερόνης-γ».

Οι μέθοδοι Ιντερφερόνης-γ (IFN-γ) είναι in vitro μέθοδοι, σε αντίθεση με τη Mantoux 
που είναι in vivo και στηρίζονται στην ιδιότητα ότι: τα Τ κύτταρα των ατόμων τα οποία 
έχουν ευαισθητοποιηθεί από το μυκ/διο της φυματίωσης, παράγουν IFN-γ όταν διεγερ-
θούν εκ νέου με αντιγόνα του μυκ/δίου.

Το 2001 το  QuantiFERON®-TB test (QFT) εγκρίθηκε απ’τον Αμερικανικό οργανισμό 
φαρμάκων με σκοπό να βοηθήσει στον εντοπισμό της λανθάνουσας φυματικής λοί-
μωξης.Αυτό το test βασίζεται στον ποσοτικό προσδιορισμό της ιντερφερόνης- γ που 
απελευθερώνεται από ευαισθητοποιημένα λεμφοκύτταρα(9).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
•	 Για τη διερεύνηση της ενεργού φυματίωσης.
•	 Στη διαφορική διάγνωση μόλυνσης μεταξύ των άτυπων μυκ/δίων και του μυκ/

δίου της φυματίωσης.
•	 Στη διαφορική διάγνωση του BCG και της πραγ ματικής μόλυνσης με μυκοβακτη-

ρίδιο της φυματίωσης
•	 Στην παρακολούθηση της εκ νέου δραστηριοποίησης της νόσου μεταξύ εκείνων 

με λανθάνουσα φυματίωση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•	 Ενεργή ΤΒ λοίμωξη επειδή συνδυάζεται με μειωμένη αντίδραση της IFN-γ

•	 Άτομα σε στενή επαφή με λοιμογόνο φυματικό ασθενή
•	 Παιδιά κάτω των 17 ετών,έγκυες γυναίκες,άτομα HIV θετικά

Πλεονεκτήματα
• Οι μέθοδοι της IFN-γ αποκαλύπτουν το 91% των πασχόντων από φυματίωση, ενώ 

με τη Mantoux μόνο το 65%.
• Οι μέθοδοι IFN-γ επηρεάζονται λιγότερο από τα άτυπα μυκοβακτηρίδια σε σχέση 

με τη Mantoux.
• Οι μέθοδοι IFN-γ επηρεάζονται λιγότερο από το BCG από ότι η Mantoux.

Μειονεκτήματα
•	 Περιορισμένη εργαστηριακή και κλινική εμπειρία
•	 Μικρότερη ευαισθησία(10)

Υπάρχουν όμως ορισμένα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν: (α) ποια είναι η 
ικανότητα των δοκιμασιών αυτών να διαφοροδιαγνώσουν τη νόσο από τη μόλυνση 
(β) ποια είναι η αξία τους σε εξωπνευμονικές μορφές φυματίωσης και (γ) ποιό είναι το 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ μόλυνσης και θετικοποιήσης των δοκιμασιών 
IFN-γ;(11)
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα,η φυματίωση αποτελεί τη λοίμωξη με το με-

γαλύτερο επιπολασμό παγκοσμίως.Η εξαφάνιση αυτής της παγκόσμιας απειλής για τη 
δημόσια υγεία αποτελεί έναν στόχο που μέχρι τώρα αποδεικνύεται μη ρεαλιστικός.

Συμπερασματικά, η φυματίωση αποτελεί λοίμωξη που πρέπει να αναζητάται απί-
μονα σε ασθενείς με πάσης φύσης ανοσοκαταστολή.Η συχνότητά της εξαρτάται από 
το είδος της ανοσοκαταστολής αλλά και από την επίπτωση της νόσου στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιφέρεια.Τόσο η ολοένα αυξανόμενη συχνότητά της όσο και η-πολλές 
φορές-άτυπη εκδήλωση της νόσου επιβάλλουν τη βελτίωση των εργαστηριακών μεθό-
δων ανίχνευσης ώστε τόσο η διάγνωση όσο και η αντιμετώπιση να γίνουν έγκαιρα.
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Συνύπαρξη καρκίνου και καρδιακής ανεπάρκειας
Ηλίας Νικολαΐδης

Α. Η KΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια προσβάλλει το 1% του πληθυσμού των ΗΠΑ 

και είναι υπεύθυνη για περισσότερες από 500.000 εισαγωγές στο νοσοκομείο ετησίως. 
Η στεφανιαία νόσος και το έμφραγμα μυοκαρδίου έχουν αντικαταστήσει την     

υπέρταση ως προς την συχνότητα πρόκλησης καρδιακής ανεπάρκειας. Τα συχνό-
τερα συμπτώματα στην έναρξη της νόσου είναι η δύσπνοια και η κόπωση. Σε άλλες 
περιπτώσεις παρατηρούνται παροξυσμική νυκτερινή δύσπνοια, ορθόπνοια, ανεξήγητη 
σύγχυση, πνευματικές διαταραχές, θωρακικό άλγος, αίσθημα παλμών και συγκοπή 1.

Από την κλινική εξέταση συχνότερα ευρήματα είναι ο τρίτος καρδιακός τόνος, πνευ-
μονικοί ρόγχοι, αυξημένη σφαγιτιδική πίεση και περιφερικό οίδημα που είναι τυπικά 
συμμετρικό, με εντυπώματα, στην αρχή τοπικά και αργότερα γενικευμένα. Άλλα ευ-
ρήματα είναι ο εναλλασσόμενος σφυγμός, η αναπνοή Cheyne-Stokes, παρατεταμένη 
καρδιακή ώση, ευρήματα που οφείλονται σε αυξημένο αδρενεργικό τόνο (ταχυκαρδία, 
εφίδρωση, ψυχρά και ωχρά άκρα) καθώς και τα ευρήματα που οφείλονται στη δεξιά 
καρδιακή ανεπάρκεια (ηπατομεγαλία, ασκίτης, ηπατοσφαγιτιδική παλινδρόμηση)1.

Θνησιμότητα στο 1 έτος: ήπια – μέτρια καρδιακή ανεπάρκεια: 20% 2. Σοβαρή καρδια-
κή ανεπάρκεια: 50% 3. Ο θάνατος μπορεί να είναι αποτέλεσμα επιδεινούμενης καρδια-
κής ανεπάρκειας ή μπορεί να είναι αιφνίδιος πιθανότατα από κοιλιακές ταχυαρρυθμίες. 
Οι βραδυαρρυθμίες και ο καρδιακός αποκλεισμός είναι λιγότερα συχνά. Οι συνοδές  με-
ταβολές στη σοβαρή χρόνια αύξηση της πνευμονικής τριχοειδικής πίεσης είναι πολλές 
φορές το αίτιο υποεκτίμησης της σοβαρότητας των αιμοδυναμικών ανωμαλιών κατά 
τους υπολογισμούς από την κλινική εξέταση.

Β. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Η καρδιακή ανεπάρκεια σε σχέση με ένα κακόηθες νόσημα είναι ευνόητο ότι μπορεί 

να συνπάρχει.  Α) Μπορεί να προϋπάρχει του καρκίνου οπότε θα πρέπει να συνυπο-
λογιστεί ως νοσολογική οντότητα στη λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων (είδος και 
δόσεις χορηγούμενων κυτταροτοξικών παραγόντων – σχεδιασμός ακτινοθεραπείας), 
Β) Μπορεί να προκληθεί από την ανατομική εντόπιση του πρωτοπαθούς όγκου ή των 
δευτεροπαθών εντοπίσεων, είτε στο μυοκάρδιο είτε στο περικάρδιο, Γ) Μπορεί να είναι 
απότοκος της χορηγηθείσας  χημειο ή/και ακτινοθεραπείας λόγω καρδιοτοξικότητας ή 
λόγω αναιμίας.

Για τα προηγούμενα 40 χρόνια, οι καρδιαγγειακές παθήσεις  και ο καρκίνος ήταν για 
την Β.Αμερική και τη Δυτ.Ευρώπη οι κυριότερες αιτίες θανάτου στο γενικό πληθυσμό. 
Δεδομένου ότι οι θεραπείες για τον καρκίνο, τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τον διαβήτη 
και άλλες χρόνιες παθήσεις συνεχώς εξελίσσονται, οι γιατροί συναντούν τα πιο σύνθετα 
προβλήματα θεραπευτικών αποφάσεων για τους ασθενείς τους. Αναφέρεται μάλιστα 
ότι η συμφορητική  καρδιακή ανεπάρκεια είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία  θανάτου, 
μακροπρόσθεμα για τους ασθενείς που επιβίωσαν από το καρκίνο τους4. 
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Έτσι, οι καρκινοπαθείς με ή χωρίς προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο εκτίθενται πλέον 
σε μια ευρεία ποικιλία αντινεοπλασματικών παραγόντων που συνήθως επηρεάζουν δυ-
σμενώς πολλά όργανα και φυσιολογικούς ιστούς. Συνηθέστερα οι τοξικότητες εμφανί-
ζονται σε ιστούς με ταχέως πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα, οι οποίοι όμως ταυτόχρονα 
μπορούν γρήγορα να επιδιορθώσουν τις βλάβες τους. Το μυοκάρδιο αποτελείται από 
κύτταρα που έχουν ως επί το πλείστον χάσει την αναπαραγωγική τους ικανότητα γεγο-
νός που καθιστά την καρδιά ιδιαίτερα ευάλωτη είτε σε μόνιμα είτε σε παροδικά δυσμε-
νή αποτελέσματα που προκαλούνται από τους αντινεοπλασματικούς παράγοντες ή την 
ακτινοβολία4. Τέτοια τοξικότητα μπορεί να κυμαίνεται από σχετικά αθώες αρρυθμίες 
έως θανατηφόρα καρδιακά επεισόδια, έμφραγμα ή ισχαιμία του μυοκαρδίου και μυο-
καρδιοπάθεια.  

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σε έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας πριν την έναρξη αντινεοπλασματικής θερα-

πείας ή ακτινοθεραπείας θα πρέπει να υποβάλλονται όλοι οι ασθενείς που πρόκειται 
να υποβληθούν σε θεραπεία για τον καρκίνο τους. Εξετάσεις ρουτίνας περιλαμβάνουν 
την κλινική εξέταση (ψηλάφηση, ακρόαση , είδη σφυγμών, μέτρηση της αρτηριακής 
πίεσης), την ακτινογραφία θώρακος, το ΗΚΓ, και το υπερηχοκαρδιογράφημα. Σε περί-
πτωση που ανευρεθεί υποκείμενη καρδιακή παθολογία, μπορεί να απαιτηθούν, 24ωρη 
εγγραφή ΗΚΓ, σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου, ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία, αξονική 
στεφανιογραφία, ηλεκτροφυσιολογική μελέτη κ.τ.λ1

Κατά την διάρκεια της θεραπείας και μετά την χορήγηση καρδιοτοξικών παραγό-
ντων ή ακτινοβόλησης του θώρακα, ο τακτικός έλεγχος της καρδιακής λειτουργίας, 
ρυθμού και συσταλτικότητας είναι απαραίτητος. Περισσότερο ειδικές από τις ανωτέρω 
εξετάσεις θεωρούνται η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία και η βιοψία του μυοκαρδίου.

α)Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία σε ηρεμία και μετά από άσκηση θεωρείται εξαι-
ρετικά αξιόπιστη μέθοδος έγκαιρης επισήμανσης υποκλινικών διαταραχών της συσταλ-
τικότητας του μυοκαρδίου, προτού δηλαδή εκδηλωθούν συμπτώματα συμφορητικής 
καρδιακής ανεπάρκειας από την δράση του καρδιοτοξικού παράγοντα. Παλαιότερες 
μελέτες έδειξαν ότι η πτώση της τιμής του κλάσματος εξώθησης προηγούνταν της ανά-
πτυξης κλινικά εμφανούς συμφορητικής ανεπάρκειας. Γενικά κλάσμα εξώθησης ≤45% 
ή μείωση αυτού ≥10% της τιμής αναφοράς αξιολογείται ως παθολογικό και είναι ένδει-
ξη διακοπής της καρδιοτοξικής θεραπείας5.

β)Βιοψία μυοκαρδίου. Μετά την ανάπτυξη ασφαλών τεχνικών βιοψίας του ενδο-
καρδίου αναπτύχθηκε ένα σύστημα βαθμολόγησης της βαρύτητας των ευρημάτων 
των βιοψιών. Με σοβαρότερη επιπλοκή της μεθόδου τη διάτρηση του μεσοκοιλιακού 
διαφράγματος (συχνότητα ≤0,2% σε εξειδικευμένα κέντρα), τα ιστολογικά παρασκευά-
σματα λαμβάνονται συνήθως από το κοιλιακό διάφραγμα και εξετάζονται στο ηλεκτρο-
νικό μικροσκόπιο. Η βαθμολόγηση των βλαβών γίνεται σύμφωνα με ειδική κλίμακα 
(Πίνακας 1)6
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Κλίμακα αξιολόγησης βλαβών μυοκαρδίου

Βαθμός Χαρακτηριστικά

0 Καμία παθολογική αλλοίωση 

1 ≤5% κυττάρων με πρώιμες βλάβες

2 5-15% κυττάρων με σαφείς βλάβες

3 16-25% κυττάρων με σαφείς βλάβες 

4 26-35% κυττάρων κατά τμήμα ιστού με σαφείς βλάβες

5 Διάχυτη ≥35% βλάβη κυττάρων με εκσεσημασμένες αλλοιώσεις

Κατά Billingham τροποποιηθέν.

 
Εικόνα από 
ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο όπου 
αναδεικνύονται 
βλάβες του 
μυοκαρδιακού ιστού 
μετά από έκθεση σε 
Trastuzumab

Δ. ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
Μυοκαρδιοπάθεια που οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια προκαλείται αποδεδειγμένα 

κατά κύριο λόγο από τις ανθρακυκλίνες (όσον αφορά τους παλαιούς χημειοθεραπευ-
τικούς παράγοντες) και από το μονοκλωνικό αντίσωμα Trastuzumab από τα νεότερα 
αντικαρκινικά.

Αν και έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι μηχανισμοί , εντούτοις πιθανότερος θεωρείται 
ο σχηματισμός ελευθέρων ριζών ΟΗ- και Η2Ο2, οι οποίες προκαλούν βλάβη της κυττα-
ρικής μεμβράνης των μιτοχονδρίων, του ενδοπλασματικού δικτύου και των πυρηνικών 
οξέων.6 Μετά την έκθεση του καρδιακού κυττάρου στη δράση των ανθρακυκλινών, η 
δραστηριότητα του ενζύμου υπεροξειδάση της γλουταθειόνης, που αποτελεί βασικό 
προστατευτικό παράγοντα του καρδιακού κυττάρου από την τοξική δράση των ελευ-
θέρων ριζών, είναι μειωμένη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη από το 
καρδιακό κύτταρο και άλλων προστατευτικών παραγόντων και μηχανισμών, οι οποίοι 
υπάρχουν σε άλλα φυσιολογικά κύτταρα, το καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτο σε παρόμοι-
ες βλαπτικές επιδράσεις6. 

Η εγκατάσταση μυοκαρδιοπάθειας που οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να 
οφείλεται σε οξεία ή χρόνια καρδιοτοξικότητα5.

i)Οξεία καρδιοτοξικότητα. Μπορεί να εκδηλωθεί με αρρυθμία (ιδιαίτερα κολπική 
μαρμαρυγή), μη ειδικές αλλαγές του κύματος ST-T, περικαρδίτιδα,κ.α. Αυτή εμφανίζεται 
συνήθως κατά τη διάρκεια της i.v. έγχυσης έως και 1-2 μέρες από τη χορήγηση του χη-
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μειοθεραπευτικού παράγοντα και είναι ανεξάρτητη τη δόσης. Οξεία καρδιοτοξικότητα 
παρατηρείται σε   μικρό ποσοστό ασθενών(≤10%),συνήθως υποχωρεί γρήγορα χωρίς 
σοβαρές επιπλοκές και δεν απαιτείται διακοπή της θεραπείας7.

ii) Χρόνια καρδιοτοξικότητα (μυοκαρδιοπάθεια). Εκδηλώνεται με υποκλινική δυσλει-
τουργία της αριστερής κοιλίας ή (κυρίως) με αμφοτερόπλευρη  συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια (χαρακτηριστικά χαμηλά δυναμικά QRS). Τα σημεία και συμπτώματα της 
χρόνιας καρδιοτοξικότητας περιλαμβάνουν, δύσπνοια, μη παραγωγικό βήχα  και οίδη-
μα των κάτω άκρων. Αυτή παρατηρείται σε ≤5% των ασθενών και μπορεί να εμφανιστεί 
εβδομάδες ή μήνες μετά τη χορήγηση της χημειοθεραπείας. Η χρόνια καρδιοτοξικότη-
τα (μυοκαρδιοπάθεια) είναι μη αναστρέψιμη και η παρουσία της είναι ένδειξη άμεσης 
διακοπής του φαρμάκου7.

Η ανάπτυξη καρδιοτοξικότητας εξαρτάται από το είδος του φαρμάκου (κυρίως), τη 
δόση και πιθανότατα τον τρόπο χορήγησης του. Έτσι για παράδειγμα η παρατεταμένη 
ενδοφλέβια έγχυση της δοξορουβικίνης έδειξε σε μελέτες φάσεις ΙΙ/ΙΙΙ, μείωση της καρ-
διοτοξικότητας σε σχέση με την ταχεία έγχυση8. Αποδεδειγμένα αυξημένος κίνδυνος 
ανάπτυξης καρδιοτοξικότητας από δοξορουβικίνη συνδυάζεται με: 7

i) το γυναικείο φύλο
ii) ηλικία ≥70 έτη
iii) συσσωρευτικές δόσεις δοξορουβικίνης ≥550mg/m2 ή 450 mg/m2 αν έχει προη-

γηθεί ακτινοθεραπεία μεσοθωρακίου ( ιδιαίτερα ≥4000cGy) 
iv) ιστορικό καρδιοπάθειας ή υπέρτασης.
v)  ταυτόχρονη χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης ή μεθοτρεξάτης ή Trastuzumab. 

Ε.ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πέραν της μυοκαρδιοπάθειας που οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια  μετά τη χορήγη-

ση ανθρακυκλινών ή trastuzumab και άλλοι παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για ποικί-
λες μορφές καρδιοτοξικότητας που οδηγούν επίσης σε άλλοτε άλλο βαθμό καρδιακής 
ανεπάρκειας.

i) Αρρυθμίες: Έχουν ενοχοποιηθεί οι ταξάνες, η ιφωσφαμίδη, οι ανθρακυκλίνες, η 
ετοποσίδη σε δόσεις μεγαθεραπείας, η cis-πλατίνη, η μεθοτρεξάτη, η ιντερλευκίνη-2. 
Ειδικά η πακλιταξέλη φαίνεται να προκαλεί ασυμπτωματική βραδυκαρδία σε  ≥30% των 
ασθενών ενώ σε ποσοστό περίπου 5% προκαλεί κοιλιακή βραδυκαρδία, μπλόκ αριστε-
ρού σκέλους, ισχαιμία ή έμφραγμα. Διακόπτεται  πάντως μόνο σε επιδεινούμενες κολ-
ποκοιλιακέ διαταραχές αγωγιμότητας.

ii) Περικαρδίτιδα: Συνηθέστερα εμφανίζεται λόγω νεοπλασματικής διήθησης. Προ-
ηγηθείσα ακτινοθεραπεία μεσοθωρακίου αποτελεί ένα σημαντικό προδιαθεσικό πα-
ράγοντα για την εμφάνιση περικαρδίτιδας. Φάρμακα που ασθενώς ενοχοποιούνται για 
πρόκληση περικαρδίτιδας είναι οι ανθρακυκλίνες και η κυκλοφωσφαμίδη. Σε περίπτω-
ση συμπιεστικής περικαρδίτιδας/επιπωματισμού, απαιτείται άμεση παρακέντηση ή πε-
ρικαρδιοτομή για να βελτιωθούν οι αιμοδυναμικές συνθήκες.

iii) Ισχαιμία μυοκαρδίου και έμφραγμα. Σπάνια αποδεικνύεται ότι ισχαιμία ή έμφραγ-
μα του μυοκαρδίου προκλήθηκε από τη χορήγηση αντινεοπλασματικού παράγοντα. Τα 
φάρμακα πάντως που έχουν ενοχοποιηθεί  είναι η φθοριουρακίλη, τα αλκαλοειδή της 
vinca, η μπλεομυκίνη, οι ανθρακυκλίνες και η cis-πλατίνη. Θεραπευτικά συνιστάται η 

ABSTRACT BOOK_087-.indd   90 2/12/08   13:49:20



91

χορήγηση νιτρωδών ή ανταγωνιστών διαύλων ασβεστίου, η οποία προκαλεί συνήθως 
υποχώρηση του προκάρδιου άλγους και επιτρέπει την συνέχιση της θεραπείας.

ΣΤ. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
i) Πολύ καλή εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας πριν τη χορήγηση καρδιοτοξικής 

θεραπείας. Τακτικός έλεγχος με ΗΚΓ, ECHO-triplex καρδιάς και πιθανότατα. ραδιοϊσο-
τοπικός έλεγχος όπως ήδη αναφέρθηκε αναλυτικά. Κλάσμα εξώθησης ≤45% ή μείωση 
αυτού ≥10% από την τιμή αναφοράς θεωρείται παθολογικό και απαιτεί διακοπή των 
καρδιοτοξικών παραγόντων. Η βιοψία του μυοκαρδίου θεμελιώνει τη διάγνωση αλλά 
απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού. Τα επίπεδα troponin T φαίνεται να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης πρώιμης καρδιακής βλάβης9.

ii)Αλλαγή του τρόπου-σχήματος χορήγησης χημειοθεραπείας. π.χ. η παρατεταμένη 
έγχυση δοξορουβικίνης δείχνει ηπιότερο καρδιοτοξικό προφίλ σε σχέση με την ταχεία 
έγχυση, χωρίς διαφορά στη δραστικότητα8. 

iii) Η χρήση του καρδιοπροστατευτικού παράγοντα Dextrazoxane (DZR) δείχνει να 
προλαβαίνει την καρδιακή τοξικότητα σε ασθενείς που λαμβάνουν ανθρακυκλίνες5. 
Με τη χρήση του DZR οι ασθενείς ανέχονται συσσωρευτικές δόσεις έως 700mg/m2 
δοξορουβικίνης έναντι 550 mg/m2 χωρίς DZR. Χορηγείται 30 min πριν τη χορήγηση 
δοξορουβικίνης σε αναλογία 10/1 (δηλ. με δόση δοξορουβικίνης 50 mg θα πρέπει να 
χορηγούνται 500 mg DZR)

iv) Χρήση αναλόγων της δοξορουβικίνης  (π.χ. επιρουμπικίνης, λιποσωμιακής δο-
ξορουβικίνης, ινταρουμπικίνης κ.α.). Φαίνεται να έχουν ανάλογη αντινεοπλασματική 
δραστικότητα με σημαντικά χαμηλότερη καρδιοτοξικότητα.

v) Μακρόχρονη παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας δεδομένου ότι οι απώ-
τερες καρδιοτοξικές  επιδράσεις της θεραπείας με ανθρακυκλίνες ή trastuzumab διατη-
ρούνται ίσως και εφ’όρου ζωής, απαιτείται ανά εξάμηνο ΗΚΓ και triplex καρδιάς και ανά 
3-5 έτη σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου για τους επιβιώσαντες.

Ζ. ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Πληθώρα νέων αντινεοπλασματικών παραγόντων είναι πλέον διαθέσιμοι στα χέρια 
των ογκολόγων. Βιολογικές θεραπείες, μονοκλωνικά αντισώματα, ανοσοθεραπεία, στο-
χευμένες θεραπείες, γονιδιακές θεραπείες. Η ιατρική κοινότητα βρίσκεται μπροστά σε 
μια μεγάλη πρόκληση. Να αξιολογήσει και να ενεργοποιήσει άμεσα τις νέες θεραπείες 
που προσφέρουν όφελος ενώ ταυτόχρονα να παρακολουθεί στενά τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες των νέων παραγόντων και να αναδεικνύει τις πραγματικά βλαβερές. Πολλοί 
από τους νέους παράγοντες προκαλούν σοβαρές δυσλειτουργίες  του καρδιαγγειακού 
συστήματος που οδηγούν αργά ή γρήγορα σε ποικίλου βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια.

i) Sunitinib: Προκαλεί υπέρταση (15-25%), περιφερικό οίδημα(17%), αριστερή καρ-
διακή ανεπάρκεια και μείωση του κλάσματος εξώθησης.

ii) Sorafenib: Υπέρταση (17%). Έχουν αναφερθεί ισχαιμία και έμφραγμα του μυο-
καρδίου.

iii) Imatinib: Έχουν αναφερθεί αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια σε ασθενείς με ιστο-
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ρικό καρδιακής νόσου και ηλικιωμένους.
iv) Erlotinib: (σε συνδυασμό με Gemcitibine). Αρρυθμίες, ισχαιμία, συγκοπτικά επει-

σόδια.
v) Cetuximab: Καρδιοαναπνευστική ανακοπή στο 2% των ασθενών στους οποίους 

είχε προηγηθεί ακτινοθεραπεία στο θώρακα.
vi) Lapatinib: Οδηγία για διακοπή χορήγησης σε σταδιακά επιδεινούμενη αριστερή 

καρδιακή ανεπάρκεια ή πτώση του κλάσματος εξώθησης κάτω του 50%. Επανέναρξη  
με μειωμένες δόσεις επί ανάκαμψης της καρδιακής λειτουργίας10.

vii) Trastuzumab: Είναι ένα εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό αντίσωμα που μπλοκά-
ρει επιλεκτικά την πρωτεΐνη Her2. Το 1998 έλαβε έγκριση από το FDA για την χορήγησή 
του σε ασθενείς με καρκίνο μαστού που τα κύτταρα του όγκου τους υπερεκφράζουν 
την πρωτεΐνη Her2. Ο νέος παράγοντας έδειξε τόσο σε φάσεις ΙΙ όσο και σε φάσεις ΙΙΙ 
μελέτες σημαντική καρδιοτοξικότητα που αφορούσε μυοκαρδιοπάθεια με μείωση 
του κλάσματος εξώθησης11. Η   καρδιοτοξικότητα του νέου φαρμάκου, αντίθετα με ότι 
συμβαίνει με τις ανθρακυκλίνες, δεν ήταν αθροιστική (δεν καθορίστηκε ανώτερη επι-
τρεπτή συνολική δόση). Ο συνδυασμός του όμως με ανθρακυκλίνες ή κυκλοφωσφα-
μίδη μπορεί να προκαλέσει ταχέως μείωση του κλάσματος εξώθησης και συμπτώματα 
συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Η απόσυρση του φαρμάκου επιτρέπει σχετική 
ανάκαμψη της καρδιακής λειτουργίας12.

viii) Bevacizumab: Εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του αγγειακού 
ενδοθηλιακού παράγοντα αύξησης. Πέραν της αγγειακής τοξικότητας με υπέρταση και 
θρομβοεμβολικά επεισόδια φαίνεται ότι ο συνδυασμός του με ανθρακυκλίνη μπορεί 
να οδηγήσει σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια σε ποσοστό έως 14%. Τελευταία 
προειδοποίηση του FDA εφιστά την προσοχή σε άτομα άνω των 65 ετών ή με προηγού-
μενο ιστορικό θρομβοεμβολικών επεισοδίων λόγω αυξημένου κινδύνου για ισχαιμία 
και έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Η. ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ13

Η αναιμία είναι ένας συνήθης παράγων συνοσηρότητας σε ασθενείς με γνωστή καρ-
διακή ανεπάρκεια και συνδυάζεται με δυσμενέστερη έκβαση. Αν και η ακριβής αιτία 
της αναιμίας που προκαλείται από την καρδιακή ανεπάρκεια δεν έχει διευκρινιστεί πλή-
ρως, φαίνεται ότι η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας σε συνδυασμό με την παραγω-
γή κυτοκινών σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ευνοεί την εγκατάσταση αναιμίας. 
Μηχανισμοί που ενοχοποιούνται είναι η ελαττωματική χρήση του σιδήρου, η μειωμένη 
παραγωγή ερυθροποιητίνης, η καταστολή του μυελού των οστών.

Από την άλλη μεριά η αναιμία δρά σαφώς επιβαρυντικά σε ασθενείς με γνωστή καρ-
διακή ανεπάρκεια με βασικότερο μηχανισμό την αύξηση του μυοκαρδιακού φόρτου 
λόγω ελάττωσης των «κομιστών» οξυγόνου.

Ο φαύλος κύκλος καρδιακής ανεπάρκειας και αναιμίας ολοκληρώνεται με τον χειρό-
τερο τρόπο στους καρκινοπαθείς όπου η συνηθέστερη παρενέργεια των αντινεοπλα-
σματικών θεραπειών είναι η μυελοτοξικότητα. Το 90% των καρκινοπαθών εμφανίζουν 
ελάττωση των επιπέδων της αιμοσφαιρίνης τους είτε στα πλαίσια της χρόνιας νόσου 
τους είτε στα πλαίσια της θεραπείας. Η χρήση την τελευταία 15ετία ανασυνδυασμένης 
ερυθροποιητίνης σε αυτούς τους ασθενείς διεύρυνε τους θεραπευτικούς ορίζοντες, τις 
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επιλογές και τις δυνατότητες της ιατρικής κοινότητας που σε αντίθετη περίπτωση θα 
αγωνιούσε με μεταγγίσεις αίματος να ολοκληρώσει στοιχειωδώς τα θεραπευτικά πρω-
τόκολλα.

Θ. ΔΙΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ - ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να προκληθεί από την ανατομική εντόπιση εντός 

των καρδιακών κοιλοτήτων ή του τοιχώματος του μυοκαρδίου κακόηθων ή καλόηθων 
όγκων.

Καλοήθεις όγκοι μπορεί να αφορούν ινώματα, μυξώματα, λιπώματα ή αιμαγγειώμα-
τα και συνήθως εξορμούνται από τους κόλπους. Προκαλούν διαλειπόντως βαλβιδική 
απόφραξη με αποτέλεσμα δύσπνοια, κυάνωση ή συγκοπτικά επεισόδια.

Οι κακοήθεις πρωτοπαθείς όγκοι της καρδιάς είναι σπανιότατοι ενώ οι μεταστατικοί 
περισσότερο συνήθεις. Οι συνηθέστεροι πρωτοπαθείς όγκοι περιλαμβάνουν τα ινο-
σαρκώματα, αγγειοσαρκώματα, ραβδομυοσαρκώματα και ενδοθηλιακά σαρκώματα. 
Συνήθως εξορμούνται   από το ωτίο του δεξιού κόλπου και διηθούν το μυοκάρδιο και 
τις βαλβίδες. Είναι πολύ επιθετικοί και προκαλούν ταχύτατα καρδιακή ανεπάρκεια, οπι-
σθοστερνικό άλγος, απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες και ρήξη καρδιάς. Η πρόγνωση 
είναι απελπιστική.

Συνηθέστερη είναι η μεταστατική διήθηση της καρδιάς από όγκους του μεσοθω-
ρακίου ή των πνευμόνων ή από μακρινές μεταστάσεις (λεμφογενώς ή αιματογενώς). 
Συνήθεις απομακρυσμένες πρωτοπαθείς εστίες που δίνουν καρδιακές μεταστάσεις εί-
ναι το μελάνωμα, ο καρκίνος πνεύμονα και μαστού, τα λεμφώματα και οι λευχαιμίες. Η 
μεταστατική προσβολή των βαλβίδων ή του ενδοκαρδίου είναι σπάνια.

Μεταστατική διήθηση του περικαρδίου οδηγεί σχεδόν πάντα σε περικαρδιακή συλ-
λογή υγρού. Όταν προσβληθεί το σύστημα αγωγής οι ασθενείς εμφανίζουν αρρυθμίες 
και καρδιακά blocks. Όλα τα ανωτέρω προκαλούν καρδιακή ανεπάρκεια ποικίλης σο-
βαρότητας, ανάλογα της προσβεβλημένης περιοχής που δυσλειτουργεί.

Ι. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η πλήρης κατανόηση του καρδιαγγειακού προφίλ του κάθε ασθενή αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο για την ορθή επιλογή της αντινεοπλασματικής θεραπείας. Ταυτόχρο-
να απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η γνώση του καρδιοτοξικού προφίλ των φαρμά-
κων που χορηγούνται. Στους ήδη γνωστούς και εκτενώς μελετημένους από δεκαετίες 
καρδιοτοξικούς παράγοντες, (ανθρακυκλίνες, κυκλοφωσφαμίφη, μιτοξανδρόνη, ιφω-
σφαμίδη, ιντερφερόνη, ταξάνες κ.α), έρχονται τα τελευταία χρόνια νέες «στοχεμευμέ-
νες» θεραπείες (μονοκλωνικά αντισώματα, βιολογικοί παράγοντες, ανοσοτροποποιη-
τές κ.α), σε πιθανό συνδυασμό με ακτινοβόληση της περιοχής του θώρακα, να παίξουν 
το δικό τους ρόλο στην επιβάρυνση της καρδιακής λειτουργίας με μηχανισμούς που 
ακόμα δεν έχουν πλήρως κατανοηθεί και είναι υπό συνεχή μελέτη. Σε κάθε περίπτωση 
η επαγρύπνηση του ογκολόγου και η συνεργασία του με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων 
είναι επιβεβλημένη προς όφελος ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου και ταλαιπωρημένου ασθε-
νή, όπως είναι ο καρκινοπαθής.
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Ενδοκρινικές εκδηλώσεις παρανεοπλασματικών συνδρόμων
Σπύρος Θ. Κούτμος

Εισαγωγή
Νευροενδοκρινικά (ΝΕ) κύτταρα υπάρχουν πρακτικά σε όλους τους ιστούς του 

σώματος και αυτό έχει δύο συνέπειες στην ογκογέννεση. Η πρώτη είναι ότι ΝΕ όγκοι 
μπορούν να αναπτυχθούν σε κάθε ιστό και η δεύτερη ότι ΝΕ στοιχεία μπορούν να συ-
νοδεύουν τους όγκους κάθε οργάνου. Το τελευταίο σημαίνει πως κάθε όγκος έχει τη 
(θεωρητική) δυνατότητα να παράγει ουσίες που χαρακτηρίζουν ΝΕ ιστούς. Τις  ουσίες 
αυτές μπορούμε να κατατάξουμε πρακτικά σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη είναι αυτές 
που η παρουσία τους χαρακτηρίζει τους νευρικούς ή ΝΕ ιστούς και χρησιμοποιούνται 
γιά τον ιστολογική ταξινόμιση του όγκου, τη λεπτή κατάταξή του, τον καθορισμό του ΝΕ 
του στοιχείου (άν υπάρχει) και κάποτε, στην επιλογή της θεραπείας και την πρόγνωση. 
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν ουσίες με δράση ορμονική, σε μακρυνούς ιστούς και 
όργανα, που είναι υπεύθυνες γιά τα ενδοκρινικά –και όχι μόνο- σύνδρομα, που μπορεί 
να συνοδεύουν τον όγκο ή τις μεταστάσεις του. Οι ουσίες της κατηγορίας αυτής και τα 
σύνδρομα που προκαλούν, αποτελούν το αντικείμενο αυτής της ανασκόπησης.

Ολες σχεδόν οι ενδοκρινοπάθειες μπορούν να προκληθούν από την έκκριση και 
δράση ουσιών από όγκους άλλοτε άλλης κακοήθειας. Οταν οι όγκοι αφορούν ενδοκρι-
νικούς ιστούς ο κανόνας είναι να συνοδεύονται από σύνδρομα υπερπαραγωγής ουσιών 
και ορμονών που χαρακτηρίζουν τον ιστό της προέλευσής τους. Πρόκειται επομένως 
γιά ενδοκρινικές και όχι γιά παρακρινικές εκδηλώσεις, γι’αυτό και θα μείνουν εν πολ-
λοίς έξω απ’αυτή την ανασκόπηση. Το αντικείμενό μας θα αποτελέσουν ενδοκρινικές και 
μεταβολικές διαταραχές που συνοδεύουν όγκους από όργανα ή ιστούς φαινομενικά «άσχε-
τους», καθώς και τέτοιες διαταραχές που συνοδεύουν συνήθεις θεραπευτικές τακτικές. 
Θα είναι κυρίως όγκοι που επιπλέκονται με μεταβολικές διαταραχές σε κάποιο σημείο 
της εξέλιξης, ή θεραπείας τους και όχι τόσο αυτοί που εκδηλώνονται από την αρχή με εν-
δοκρινική σημειολογία. Οι διαταραχές που θα αναλυθούν συνοψίζονται στον πίνακα 1.

Υπερασβεσταιμία.
Σε νοσοκομειακούς ασθενείς η κακοήθεια είναι η συνηθέστερη αιτία τυχαίας υπε-

ρασβεσταιμίας1. Είναι συχνή διαταραχή στις κακοήθειες. 10 ως 20% των ασθενών με 
καρκίνο θα παρουσιάσουν υπερασβεσταιμία (Υ/Α) σε κάποιο στάδιο της νόσου ή θερα-
πείας(1). Οι κύριοι μηχανισμοί είναι τρείς: η παραγωγή από τον όγκο ή τις μεταστάσεις 
PTH-rp (parathormone-related protein), οι οστεολυτικές μεταστάσεις με τοπική παραγω-
γή κυτταροκινών και η παραγωγή από τον όγκο καλσιτριόλης2.

1  Σε αντίθεση με τους περιπατητικούς ασθενείς όπου η συνηθέστερη αιτία τυχαίας υπερασβεσταιμίας είναι ο υπερπα-
ραθυρεοειδισμός.
2  Βιταμίνης 1,25 (ΟΗ)2 D3 – η δραστική βιτ.D
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Πίνακας 1.

Διαταραχή Ογκος (ενδεικτικά)

Υπερασβεσταιμία
Πνεύμονες (NSCLC), Μαστός, Πολλ.Μυέλωμα, 
Εντερο, Προστάτης, Ωοθήκες, Θυρεοειδής

Υπασβεσταιμία Μεταθεραπευτικός υποπαραθ/μός, διφωσφονικά.

Σύνδρομο Cushing
Πνεύμονες (SCLC), πάγκρεας, προστάτης, θύμος, 
νησιδιακοί όγκοι, φαιο-, μυελοειδές (MTC), νεφρός

Υπογλυκαιμία Ηπάτωμα, Ινωμα, Ινοσάρκωμα, Υπερνέφρωμα

SIADH & Υπονατριαιμία SCLC, πάγκρεας

Αποιος Διαβήτης & Υπερνατριαιμία SCLC, έντερο, νεφρός

Υπο-καλιαιμία Πάγκρεας, SCLC, ηπάτωμα, φαιο-, εντέρου, AML

Παραγωγή PTH-rp
Είναι αρκετή γιά να εξηγήσει τα περισσότερα ευρήματα της Y/A της κακοήθειας 

(humoral hypercalcemia of malignancy – HHM) και είναι η πιό συνηθισμένη αιτία Υ/Α 
σε μη μεταστατικούς συμπαγείς όγκους (2), καθώς και σε μερικά non-Hodgkin λεμφώ-
ματα, χρόνιες μυελογενείς λευχαιμίες (βλαστική φάση) και Τ-λεμφώματα / λευχαιμίες.

Η πρωτεϊνη αυτή εκφράζεται φυσιολογικά σε ΝΕ, μεσεγχυματικούς και επιθηλιακούς 
ιστούς και έχει σημαντικό ρόλο στην ωρίμανση του σκελετού, κυρίως περιγεννητικά. Τα 
13 αμινοξέα του αμινο-τελικού της άκρου είναι σχεδόν ταυτόσημα με της παραθορ-
μόνης (ΡΤΗ) και γι’αυτό συνδέεται και ενεργοποιεί τον υποδοχέα της ΡΤΗ της οποίας 
μιμείται τη δράση κυρίως στην κινητοποίηση Ca από τα οστά, την επαναπορρόφηση 
Ca από τα άπω εσπειραμένα ουροφόρα σωληνάρια και την μείωση της επαναπορρόφη-
σης του φωσφόρου από τα εγγύς εσπειραμένα3. Η μόνη δράση PTH που η PTH-rp δεν 
μιμείται παρά ελάχιστα είναι η υδροξυλίωση της 25(OH)D3 (η μεγάλη δεξαμενή βιτ.D) 
σε 1,25(OH)2D3 που είναι το δραστικό της παράγωγο. Φυσιολογικά η υδροξυλίωση αυτή 
γίνεται από την 1-υδροξυλάση της βιτ.D3 του νεφρού που ρυθμίζεται κυρίως από την 
στάθμη της PTH. Η αύξηση του Ca από την δράση της PTH-rp, μειώνει την PTH σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα. Αυτό αναστέλλει την 1-υδροξυλάση κι έτσι η βιτ. 1,25(ΟΗ)2D3 ανευρί-
σκεται χαμηλή ή φυσιολογική στην Υ/Α από PTH-rp.

Η διάγνωση της Υ/Α από PTH-rp γίνεται με την ανεύρεση υψηλής στάθμης του πε-
πτιδίου στον ορρό. Η άνοδός της συνδυάζεται με χειρότερη πρόγνωση, αλλά η μέτρη-
σή της, εφ’όσον είναι δυνατή έχει κι άλλη χρησιμότητα. Είναι προγνωστικός δείκτης 
γιά την απάντηση του όγκου στην θεραπεία γενικά και γιά την απάντηση της Υ/Α στη 
θεραπεία με διφωσφονικά: Τιμές >12 pmol/L συνδυάζονται με μικρότερη μείωση του 
Ca, ταχύτερη υποτροπή της Y/A και μικρότερη επιβίωση. Ας σημειωθεί ότι δεν μπορεί 
να έχει κανείς τις ίδιες πληροφορίες από το Ca του οποίου η στάθμη δεν φαίνεται να 
σχετίζεται με την πρόγνωση ούτε με την PTH-rp (3).

Θεραπείες που στοχεύουν αποκλειστικά στη μείωση της στάθμης της PTH-rp δεν 

3  Προκαλεί δηλαδή φωσφατουρία όμοια με της παραθορμόνης
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έχουν γίνει σε ανθρώπους. Η προσθήκη αναλόγου της βιτ.D σε κυτταροκαλλιέργεια μι-
μητική του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος ανέστειλλε την παραγωγή της και μείωσε 
την ανάπτυξη των ογκο-κυττάρων (4). Μένει να δούμε και στον άνθρωπο την αποτελε-
σματικότητα των νεοτέρων αναλόγων της βιτ.D.

Οστεολυτικές μεταστάσεις 
Οι δύο συχνότεροι καρκίνοι με οστικές μεταστάσεις και Υ/Α είναι του μαστού και το 

μη-μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα (NSCLC). Κυτταροκίνες που παράγονται 
στα σημεία των εντοπίσεων, ιδίως IL-1, IL-6 & TNF διεγείρουν τους οστεοκλάστες και 
κινητοποιούν το ανταλλάξιμο Ca των οστών.

PTH-rp μπορεί να παράγεται τοπικά με το ίδιο αποτέλεσμα. Ας σημειωθεί ότι οι οστι-
κές μεταστάσεις κυττάρων του καρκίνου του μαστού παράγουν PTH-rp πολύ συχνό-
τερα απ’ότι η πρωτοπαθής εστία ή οι μεταστάσεις σε άλλα παρεγχυματικά όργανα. Το 
PTH-rp του ορρού δεν είναι αυξημένο σ’αυτές τις περιπτώσεις.

Το πολλαπλούν μυέλωμα (Υ/Α στο 1/3 των περιπτώσεων) και μερικά λεμφώματα 
όταν διηθούν το μυελό, κινητοποιούν και πολλούς άλλους οστεοκλαστικούς παράγο-
ντες. Ας σημειώσουμε πάντως ότι το νόσημα αυτό σπάνια, μπορεί να προκαλέσει και 
ψευδο-Υ/Α με την παραγωγή παραπρωτεϊνης δεσμευτικής του Ca. Το διορθωμένο Ca4 
είναι φυσιολογικό σ’αυτή την περίπτωση.

Καλσιτριόλη
Είναι σχεδόν πάντα η αιτία Υ/Α του Hodgkin λεμφώματος και στο 1/3 των περιπτώ-

σεων non-Hodgkin (5). Σ’αυτές τις περιπτώσεις τα κύτταρα του λεμφώματος εκφρά-
ζουν παθολογικά την 1-υδροξυλάση της βιτ.D3 και παράγουν αυξημένες ποσότητες 
1,25(ΟΗ)2D3 με αποτέλεσμα αυξημένη απορρόφηση Ca από το έντερο, Υ/Α και ασβε-
στιουρία. Η 1,25 D3 του ορρού είναι αυξημένη σ’αυτές τις περιπτώσεις, ο φωσφόρος 
φυσιολογικός ή αυξημένος, η PTH & το PTH-rp μειωμένα ή κατεσταλμένα. Η Υ/Α αυτή 
είναι συνήθως ηπιότερη (εκτός αν ο άρρωστος αφυδατωθεί) και απαντά καλά στη θε-
ραπεία με κορτικοειδή.

Τέλος ας σημειωθεί ότι ο υπερπαραθυρεοειδισμός5 είναι συχνότερος στις κακοήθει-
ες γι’αυτό η στάθμη της PTH πρέπει πάντα να ελέγχεται.

Υπασβεσταιμία
Η υπασβεσταιμία είναι στοιχείο του συνδρόμου λύσης του όγκου μαζί με την υπερ-

φωσφαταιμία, υπερκαλιαιμία, υπερουριχαιμία και την νεφροπάθεια που μπορεί να ακο-
λουθήσει την καθίζηση ουρικού οξέος στα ουροφόρα σωληνάρια. Συμβαίνουν κατά 
τη μαζική λύση του παθολογικού ιστού μετά την έναρξη της θεραπείας, συνήθως σε 
λεμφώματα ή λευχαιμίες, αλλά, κάποτε και σε συμπαγείς όγκους (6).

Εκτός από την οξεία αυτή κατάσταση, υπασβεσταιμία είναι δυνατό να συμβεί μετά 
από εγχειρήσεις ή/και ακτινοβολίες όγκων στην περιοχή του τραχήλου (7) από βλάβη 
των παραθυρεοειδών. Ο υποπαραθυρεοειδισμός σ’αυτή την περίπτωση μπορεί να συ-

4  Ca = Ca ορρού + 0.8 * (4.4 - Αλβουμίνη ορρού ασθενούς)
5 Ισως στα πλαίσια ΜΕΝ-1 ή ΜΕΝ-2 που παραμένει αδιάγνωστο.
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νοδεύεται ή όχι από υποθυρεοειδισμό και να είναι κλινικός ή υποκλινικός. Στην τελευ-
ταία περίπτωση μπορεί να εκδηλωθεί μετά θεραπεία με διφωσφονικά ακόμη κι αν δεν 
έχει προηγηθεί υπερασβεσταιμία και καταστολή των παραθυρεοειδών (8). Στην εργα-
σία της αναφοράς τα διφωσφονικά δόθηκαν γιά την αντιμετώπιση του πόνου από τις 
οστικές μεταστάσεις. Τη θεραπεία ακολούθησε υπασβεσταιμία.

Η υπασβεσταιμία απαντά καλά στη θεραπεία με καλσιτριόλη.

Σ.Cushing
Υποκαλιαιμία, υπέρταση, υποκλινικός ή κλινικός σακχαρώδης διαβήτης, η χαρα-

κτηριστική παχυσαρκία στον κορμό και το πρόσωπο, η κεντρομελική μυϊκή αδυναμία-
ατροφία, το λεπτό δέρμα με τις έυκολες εκχυμώσεις και οι συναισθηματικές διαταραχές 
είναι τα χαρακτηριστικά της υπερκορτιζολαιμίας. Στους κακοηθέστερους όγκους όμως, 
συνήθως δεν προλαβαίνει να εκδηλωθεί όλο το φάσμα των συμπτωμάτων. Η υποκαλι-
αιμία, ίσως και η υπέρταση, είναι συχνά τα μόνα σχετικά ευρήματα.

Είναι από παλιά γνωστό πως όταν τα κύτταρα του πνεύμονα διεγερθούν σε υπερπλα-
σία (με πληθώρα ερεθισμάτων) είναι τα ΝΕ & τα νευρο-επιθηλιακά κύτταρα που υπερ-
πλάθονται περισσότερο και επικρατούν, με πληθυσμούς μικρο-καρκινοειδών, αλλά και 
με δυσπλαστικούς πληθυσμούς (9). Αυτοί οι τελευταίοι παράγουν ΝΕ πολυπεπτίδια, με 
συχνότερη την ACTH και το εντερικό αγγειοδραστικό πολυπεπτίδιο (VIP- vasoactive 
intestinal polypeptide). Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που το μικροκυτταρικό καρκίνωμα του 
πνεύμονα (SCLC) στο 1% των περιπτώσεων παράγει βιο-δραστική ACTH, προκαλεί σύν-
δρομο Cushing και ευθύνεται γιά τις μισές περιπτώσεις εκτόπου Cushing –όσο όλοι οι 
άλλοι όγκοι μαζί. Με βάση την συχνότητα του μικροκυτταρικού (33.000 ανα εκατομμύ-
ριο πληθυσμού ανά έτος) αναμένονται 330 περιστατικά Cushing από μικροκυτταρικό 
ανά εκατομμύριο πληθυσμού κάθε χρόνο (10). Η συχνότητα αυτή είναι τόσο μεγάλη 
σε σχέση με τους άλλους όγκους, ώστε όταν το σύνδρομο εμφανισθεί σε μεταστατικό 
όγκο με άγνωστη πρωτοπαθή εστία, το πιθανότερο είναι να πρόκειται γιά SCLC (11). 

Υποκαλιαιμία,  υπέρταση, υπεργλυκαιμία και μεταβολική αλκάλωση είναι τα οδη-
γά σημεία γιά την υποψία του παρανεο- συνδρόμου Cushing. H διάγνωση επιβεβαιώ-
νεται με την ανεύρεση συνήθως υψηλών τιμών ACTH σύγχρονα με υπερκορτιζολαιμία. 
Στα κακοήθη καρκινώματα οι τιμές ACTH είναι συχνά τόσο χαρακτηριστικά υψηλές6 
ώστε η διάγνωση είναι από την αρχή βέβαιη(12). Σε κάθε αμφιβολία, η ακαμψία των τι-
μών κορτιζόλης και ACTH στη δοκιμασία μεγάλης αναστολής με δεξαμεθαζόνη (HDDT), 
είναι χαρακτηριστική και διαγνωστική. Ας σημειωθεί πως υπάρχουν σπάνιες περιπτώ-
σεις –καρκινοειδών του πνεύμονα συνήθως- όπου ο όγκος διατηρεί τόσο πολύ το  ΝΕ 
του χαρακτήρα ώστε δεν εκφράζει μόνο ACTH, αλλά διαθέτει και λειτουργικούς υποδο-
χείς κορτιζόλης, όπως τα κορτικοτρόφα κύτταρα της υπόφυσης. Σ’αυτή την περίπτωση 
η ACTH και κορτιζόλη αναστέλλονται εν μέρει στην HDDT και η διαφορική διάγνωση 
από τη νόσο Cushing μπορεί να είναι δύσκολη. Αυτό όμως είναι ένα ενδοκρινικό και όχι 
ογκολογικό πρόβλημα, γιατί τέτοιοι όγκοι είναι μικροί, αργά εξελισσόμενοι και εκδηλώ-
νονται και βλάπτουν μόνο με την ορμονοπαραγωγή τους.

6 Η ίδια μεγάλη αύξηση της ACTH ευθύνεται και γιά την μελάγχρωση που συχνά συνοδεύει το παρα-νεο σ.Cushing
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Υπάρχουν περιπτώσεις όπου όγκοι παράγουν υποθαλαμικά πεπτίδια. Με εξαίρε-
ση την αντιδιουρητική ορμόνη (ADH), τα πεπτίδια αυτά δεν έχουν αρκετό χρόνο ζωής 
στο πλάσμα ώστε να φτάσουν την υπόφυση μέσα απ’τη συστηματική κυκλοφορία και 
να διεγείρουν τον ανάλογο πληθυσμό κυττάρων. Αν πχ. ενας όγκος παράγει CRH7 πρέ-
πει να παράγει και ACTH γιά να εμφανισθεί παρανεο- σ. Cushing. Εξαίρεση αποτελούν 
όγκοι του ρινοφάρυγγα όπου η φλεβική παροχέτευση προς την υπόφυση και η γειτονία 
των ιστών κάνουν το CRH δραστικό στα κορτικοτρόφα κύτταρα της υπόφυσης και το 
σ.Cushing πιθανό. Υπάρχει σχετικά πρόσφατη αναφορά (13) γιά παρανεο- σ.Cushing 
από όγκο του θύμου, ο οποίος βρέθηκε μετά σπινθηρογράφημα με 111In-οκτρεοτίδιο, 
αφαιρέθηκε και το σ.Cushing ανεστάλη. Στην ιστολογική βρέθηκε να παράγει CRH και 
«πιθανώς ACTH». Το «πιθανώς ACTH» οφείλεται στο παραπάνω σκεπτικό. Το ότι παρή-
γαγε (με βεβαιότητα) βιο-δραστικό CRH φαίνεται από το ότι ο ασθενής είχε αποτέλεσμα 
συμβατό με νόσο Cushing στον καθετηριασμό των λιθοειδών8.

Από τη στιγμή που θα εμφανισθεί το παρανεο- σ.Cushing μπορεί να γίνει δείκτης απο-
τελεσματικότητας της όποιας θεραπείας κατά του όγκου, όπως και της υποτροπής του. Αν 
η υπερκορτιζολαιμία δεν απαντήσει στην θεραπεία κατά της πρωτοπαθούς εστίας –αν 
δηλ παραμείνει επαρκής μάζα ιστού που παράγει ACTH στο τέλος της αγωγής- η θερα-
πεία πρέπει να στοχεύσει στην επινεφριδιακή παραγωγή κορτιζόνης. Χρησιμοποιούνται 
φάρμακα που αναστέλλουν τη στεροειδογένεση σε διάφορα επίπεδα (μιτοτάνη, κετοκο-
ναζόλη, αμινογλουτεθιμίδη, κ.α) (14), είτε γίνεται επινεφριδεκτομή (13), ανάλογα με την 
πρόγνωση του όγκου, τη βαρύτητα της υπερκορτιζολαιμίας, τη συμμετοχή του σ.Cushing 
στην πρόγνωση και την ποιότητα ζωής και την ανοχή της φαρμακευτικής αναστολής .

Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε σε παρανεο- σ.Cushing που οφείλονται σε παραγωγή 
ACTH. Υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όγκων όπου η ACTH ανευρίσκεται χαμηλή παρά 
την υπερκορτιζολαιμία. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται γιά πρωτοπαθείς όγκους των 
επινεφριδίων. Οι όγκοι αυτοί είναι σπάνιοι και η υπερκορτιζολαιμία ακόμη σπανιώτερη 
γιατί συνήθως δεν εκφράζουν όλα τα ένζυμα που απαιτούνται γιά την παραγωγή κορ-
τιζόλης. Η οδός συχνά εκτρέπεται προς τα (επινεφριδιακά) ανδρογόνα, που απαιτούν 
λιγώτερα ένζυμα και η υπερανδρογοναιμία είναι συχνότερη στην περίπτωσή τους και 
εμφανέστερη όταν αφορά τα θήλεα άτομα9. Συχνότερη είναι η περίπτωση επινεφριδι-
ακού όγκου που συμπαράγει πολλές ουσίες όπως ACTH, κατεχολαμίνες και κορτιζόλη 
-πιθανώς από όσα φυσιολογικά κύτταρα στηλιδωτής ζώνης απομένουν στο ίδιο ή από 
το άλλο επινεφρίδιο.

Υπογλυκαιμία 
Σαν παρανεοπλασματικό φαινόμενο είναι γνωστό πάνω από 80 χρόνια (15). Ονομά-

ζεται και σύνδρομο Doege-Potter. Μπορεί να αποτελεί το πρώτο σύμπτωμα του όγκου 

7 Corticotrophin releasing hormone, ορμόνη εκλυτική της κορτικοτροφίνης (ACTH)
8 Petrosal sinus sampling: καθετηριάζονται οι δύο λιθοειδείς (απαγωγοί φλεβώδεις) κόλποι Δ & Α από την υπόφυση 
και μετά έγχυση οCRH λαμβάνονται σύγχρονα δείγματα αίματος γιά ACTH από τους λιθοειδείς και τη μεσοβασιλική. 
Αν ο λόγος κεντρικών προς περιφερικό δείγμα είναι >3 η ACTH θεωρείται υποφυσεϊκής προελεύσεως, όπως στη νόσο 
Cushing (κορτικοτρόφο αδένωμα υπόφυσης).
9 Στους άνδρες το 98% των ανδρογόνων παράγονται από τους όρχεις. Στις γυναίκες το 75% παράγεται από τα επινε-
φρίδια και στις εμμηνοπαυσιακές το σύνολο.

ABSTRACT BOOK_087-.indd   99 2/12/08   13:49:56



100

και όταν πρόκειται γιά μορφώματα με καλοήθη χαρακτήρα, μεγάλο μέγεθος και βρα-
δεία εξέλιξη, το μόνο τους σύμπτωμα.

Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με τη διάγνωση και τη διαφορική διάγνωση των υπογλυ-
καιμιών (υ/γ) που μπορεί να είναι δύσκολη και απαιτεί εξειδικευμένη κλινική και λε-
πτομερές πρωτόκολλο προσέγγισης. Θυμίζουμε μόνο ότι τα συμπτώματα της υ/γ είναι 
ζάλη, τρόμος, ιδρώτας, παλμοί, αίσθημα πείνας και άλλοτε άλλη διανοητική σύγχυση. Η 
γλυκόζη ορρού βρίσκεται κάτω από 60 mg%. Στην περίπτωση των όγκων πρόκειται γιά 
υ/γ νηστείας10 με εξαίρεση το σπανιώτατο νησιδιοβλάστωμα11. Το πρώτο διαγνωστικό 
βήμα γίνεται με την σύγχρονη μέτρηση ινσουλίνης του ορρού κατά την υ/γ. Αν βρεθεί 
αυξημένη πρόκειται γιά όγκο με προέλευση τα νησίδια του παγκρέατος και η έρευνα 
στρέφεται προς αυτό το όργανο κατ’αρχήν, αν και εξαιρέσεις αναφέρονται, όπως αυτή 
ΝΕ όγκου της ελάσσονος πυέλου που παρήγαγε ινσουλίνη και προϊνσουλίνη (16). Αν η 
ινσουλίνη βρεθεί χαμηλή ή μη ανιχνεύσιμη, πρόκειται γιά κατάσταση που αναφέρεται 
στη βιβλιογραφία σαν NICTH (non islet cell tumor hypoglycaemia). Στις περισσότερες 
περιπτώσεις παράγεται από τον όγκο μία πρόδρομη μορφή IGF-II12, η big-IGF-II, σε τερά-
στιες ποσότητες. Η περίσσεια της ουσίας αυτής  συνδέεται και διεγείρει τους υποδοχείς 
της ινσουλίνης προκαλώντας υ/γ. Συγχρώνως αναστέλλει αντιρροπιστικά την έκκριση 
ινσουλίνης, την GH 13 και την IGF-I14 (17). Οι μηχανισμοί της υ/γ όμως είναι περισσότεροι 
από ένας, ανάλογα με τον όγκο και παρατίθενται εδώ:

1. Αυξημένη κατανάλωση γλυκόζης στους μύς. Με την δράση της big-IGF-II η κατά λε-
πτό κατανάλωση γλυκόζης ξεπερνά πολλές φορές την παραγωγή: υπερ-8πλάσια 
στην θαυμάσια μελέτη της παραπομπής (18) και η κατανάλωση σε καρδιά, ήπαρ 
και σκελετικούς μύς είναι 0.8, 14 και 44% αντίστοιχα.

2. Αυξημένη κατανάλωση γλυκόζης από τον όγκο (αναερόβια γλυκόλυση). 15% (18) 
έως 33% (19) της κατά λεπτό παραγόμενης γλυκόζης.

3. Αναστολή της νεογλυκογένεσης
4. Εκτεταμμένη διήθηση του ηπατικού ιστού από τον όγκο ή τις μεταστάσεις του ή/και 

κατάληψη των (διπλανών) επινεφριδίων (προκαλεί μείωση της κορτιζόλης -ενός 
ακόμη διορθωτικού της υ/γ παράγοντα). Τα ηπατώματα εκτός από την κατάληψη 
του παρεγχύματος μπορούν να παράγουν και IGF-II .

5. Αντισώματα κατά της ινσουλίνης, συνήθως σε περιπτώσεις πολλαπλού μυελώμα-
τος (20) ή των υποδοχέων της ινσουλίνης, όπως σε πρόσφατη ανακοίνωση, σε πε-
ρίπτωση ερυθυματώδους λύκου (21).

Στις υ/γ από NICTH δεν είναι δυνατό μιά απλή μέτρηση IGF-II στον ορρό να θέσει 
τη διάγνωση. Εκτός του ότι οι πρόδρομες μορφές που κυκλοφορούν δεν είναι εύκολα 

10 Απαιτούν δηλαδή 12 ως 72 ωρών νηστεία γιά να εκδηλωθούν.
11 Προκαλεί  υ/γ 2 ως 4 ώρες μετά το γεύμα μιμούμενο έτσι τις πολύ αθωότερες αντιδραστικές υ/γ.
12 Insulin like growth factor II
13 Αυξητική ορμόνη. Μαζί με την γλυκαγόνη, κατεχολαμίνες και κορτιζόλη, είναι παράγοντας διόρθωσης της υπογλυ-
καιμίας.
14 Με το φαινόμενο spill over, οι τεράστιες ποσότητες big-IGF-II που κυκλοφορούν, «ξεχειλίζοντας» δεσμεύουν και 
διεγείρουν τους υποδοχείς IGF-I των GHRH κυττάρων του υποθαλάμου. Αποτέλεσμα η μείωση της GHRH, GH & IGF-I.

ABSTRACT BOOK_087-.indd   100 2/12/08   13:49:56



101

ούτε άμεσα ανιχνεύσιμες, η παλίνδρομη αλληλορύθμιση των νομότοπων IGF ουσιών 
που προκαλείται, αλλά και η αλλαγή στις δεσμευτικές τους πρωτεϊνες έχουν σαν τελικό 
αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να μην αλλάζει η μετρήσιμη στάθμη της IGF-II15 
(17). H ινσουλίνη του ορρού πάντως είναι χαμηλή στις περιπτώσεις αυτές, το ίδιο και 
τα κετονικά σώματα (β-υδροξυ-βουτυρικό οξύ), εύρημα συμβατό με την παρουσία ιν-
σουλινοτρόπων ουσιών. Το τέστ γλυκαγόνης16 είναι χρήσιμο όταν υπάρχουν ηπατικές 
μεταστάσεις γιατί δεν απαντά όταν το υγιές παρέγχυμα (άρα και τα αποθέματα γλυκο-
γόνου) είναι μικρά.

Η θεραπεία των παρανεο- υ/γ είναι κατ’αρχήν κατά του όγκου που τις προκαλεί. Η 
διαζοξίδη και η σωματοστατίνη μπορούν να είναι χρήσιμες στην περίπτωση ινσουλινω-
μάτων ή όγκων των νησιδίων. Σε περιπτώσεις NICTH όπου ο όγκος είναι ανεγχείρητος 
και οι υ/γ δεν απαντούν στα χημειοθεραπευτικά (22), έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία η 
συνεχής έγχυση γλυκαγόνης (23) και ο συνδυασμός αυξητικής & κορτιζόνης (24).

SIADH & Υπονατριαιμία
Η παρανεο- έκκριση αργινίνης βαζοπρεσσίνης ή αντιδιουρητικής ορμόνης (AVP), 

μπορεί να συνοδεύσει κάθε ΝΕ όγκο. Η έκκρισή της μειώνει την αποβολή ύδατος (υπο-
νατριαιμία) και αυξάνει την αρτηριακή πίεση με δράση κατ’ευθείαν στο λείο μυϊκό χιτώ-
να των αρτηριών. Το σύνδρομο που προκύπτει είναι το γνωστό σύνδρομο απρόσφορης 
έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης (SIADH)17.

H παρανεο-έκκριση AVP είναι συνηθέστερη στο μικροκυτταρικό καρκίνωμα του 
πνεύμονα (SCLC) όπου μπορεί να εκκρίνεται είτε συνεχώς είτε στα πλαίσια του συνδρό-
μου λύσης του όγκου (25), όπου κυτταρικό περιεχόμενο εκλύεται μαζικά στην περιφέ-
ρεια. Στην τελευταία περίπτωση η αντιδιουρητική δράση της ουσίας πυκνώνει και λιγο-
στεύει τα ούρα, αυξάνοντας έτσι  σημαντικά τη συγκέντρωση ουρικού οξέος στα ουρο-
φόρα σωληνάρια και απ’αυτή τον εγγενή γιά το σύνδρομο, κίνδυνο νεφρικής βλάβης.

Η AVP μπορεί να εκκρίνεται μόνη ή σε συνδυασμό με CRH, VIP και άλλες ουσίες. Αν 
συνυπάρχει με παρανεο- σ.Cushing η κλινική εικόνα της υπερκορτιζολαιμίας που είδα-
με στο σχετικό κεφάλαιο, επιπλέκεται με υπονατριαιμία, χαρακτηριστική του SIADH.

Αποιος διαβήτης & Υπερνατριαιμία
Αποιος διαβήτης (α/δ) είναι η αδυναμία παραγωγής AVP από τον υποθάλαμο και 

από αυτό αδυναμία επαναπορρόφησης νερού από τα ουροφόρα σωλωνάρια. Ο ασθε-
νής συνήθως διψά και πίνει πολύ, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει το νερό που πίνει. 
Τα ούρα είναι πολλά και υπότονα. Το πλάσμα είναι ισότονο όσο ο ασθενής έχει καλή 
αίσθηση δίψας και πρόσβαση στο νερό. Οταν ένα από τα δύο λείψει, η αναπλήρωση 
του χαμένου στα ούρα νερού υπολείπεται και το πλάσμα αρχίζει να γίνεται υπέρτονο 
(υπερνατριαιμία).

15 Γι’αυτό ούτε η χαμηλή IGF-II μπορεί να γίνει δείκτης γιά την ύπαρξη άλλων ινσουλινοτρόπων ουσιών στον ορρό.
16 Απάντηση στο τέστ σημαίνει αύξηση της γλυκόζης ορρού ≥20-30 mg σε 10-20 λεπτά μετά την έγχυση 30μg γλυκα-
γόνης ανά Kg βάρους σώματος. Υποδηλώνει την παρουσία γλυκογόνου στο ήπαρ, άρα την ύπαρξη ινσουλινοτρόπων 
ουσιών στο πλάσμα.
17 Syndrome of inappropriate secretion of andidiuretic hormone. 

ABSTRACT BOOK_087-.indd   101 2/12/08   13:49:56



102

Ο νεφρογενής άποιος διαβήτης οφείλεται σε ανεπαρκή ανταπόκριση στην ορμόνη, 
των υποδοχέων AVP των ουροφόρων σωληναρίων. Στην κλασσική μορφή δεν λείπει η 
AVP αλλά ο λειτουργικός υποδοχέας της. 

Και οι δύο τύποι α/δ έχουν περιγραφεί σαν παρανεο- εκδηλώσεις, αλλά ο κεντρικός 
άποιος είναι πολύ συχνότερος (26). Η εμφάνιση α/δ σε ασθενή με γνωστό όγκο πρέπει 
να σημάνει γιά μας μετάσταση στην περιοχή του υποθαλάμου-υποφύσεως μέχρι αυτό ν’α-
πορριφθεί από τα γεγονότα. Ας σημειωθεί ότι το κέντρο δίψας βρίσκεται δίπλα στους 
πυρήνες έκκρισης AVP στον υποθάλαμο, γι’αυτό είναι πολύ πιθανό η αίσθηση δίψας να 
είναι από την αρχή επηρρεασμένη και η υπερνατριαιμία γρήγορη και ακραία.

Η θεραπεία του α/δ γίνεται με χορήγηση AVP. Αν η πολυουρία-πολυδιψία επιμεί-
νει τότε πρόκειται γιά νεφρογενή α/δ (27). Ας σημειωθεί ότι η υπερασβεσταιμία18 και η 
υποκαλιαιμία συνοδεύονται με μειωμένη ανταπόκριση του νεφρού στην AVP. Αν λοιπόν 
συνυπάρχουν με τον α/δ πρέπει να συν-διορθώνονται.

Τέλος έχει αναφερθεί η θεωρητική δυνατότητα α/δ από υπερπαραγωγή ενδορφι-
νών19 από τον όγκο οι οποίες μειώνουν την ενδογενή AVP. Εχει περιγραφεί παλαιότερα 
ένα ύποπτο τέτοιο περιστατικό (28) και υπάρχει το ανάλογο δεδομένο στα πειραματό-
ζωα (29).

Υποκαλιαιμία
Η υπέρ-καλιαιμία αφορά σχεδόν πάντα το ειδικό κεφάλαιο του συνδρόμου λύσης 

του όγκου και ξεφεύγει απ’αυτή την ανασκόπηση.
Η υπο-καλιαιμία μπορεί να αποτελέσει παρανεο- εκδήλωση. Η απώλεια καλίου μπο-

ρεί να γίνει και από τις δύο πιθανές οδούς, νεφρούς και γαστρεντερικό:
1. Καλιουρία στά πλαίσια δευτεροπαθούς υπεραλδοστερονισμού από υπερπαραγω-

γή ρενίνης. Παρανεο- παραγωγή ρενίνης αναφέρονται συχνά σε κακοήθειες του αιμο-
ποιητικού (30). Στα κύτταρα της βλαστικής φάσης στην οξεία μυελογενή λευχαιμία είναι 
μάλιστα τόσο συχνή (25 ως 59%), ώστε έχει υπάρξει προβληματισμός γιά ενδεχόμενο 
αντιρροπιστικό ρόλο του φαινομένου (31).

2. Εντερική απώλεια καλίου στα πλαίσια διαρροιών από παρανεο- παραγωγή VIP 
(vasoactive intestinal polypeptide). Tο σπάνιο αυτό σύνδρομο20 έχει τρία στοιχεία: υδα-
ρείς διάρροιες, υποκαλιαιμία και αχλωρυδρία. Η διάγνωση απαιτεί την επιβεβαίωση των 
διαρροιών, την ανεύρεση υψηλής στάθμης VIP στον ορρό και την απεικόνιση του όγκου 
που το παράγει. Η θεραπεία είναι αιτιολογική και συμπτωματική.
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Παρανεοπλασματικές δερματοπάθειες
Αλεξάνδρα Κατσαρού-Κάτσαρη 

Οι δερματικές εκδηλώσεις που συνδέονται με την ύπαρξη καρκίνου εσωτερικών 
οργάνων είναι πολλές. Η παρουσία τους όμως, δεν αποτελεί αποδεικτικό αλλά ενδει-
κτικό σημείο κακοήθειας. Οι δερματικές αυτές αλλαγές αποτελούν ένα δείκτη για την 
παρουσία εσωτερικής νεοπλασίας που μπορεί να είναι ειδικά συνδεδεμένος με μια κα-
κοήθεια ή να είναι ενδεικτικός για πολλά διαφορετικά είδη καρκίνου. Παράδειγμα στα 
ανωτέρω αποτελεί το μεταναστικό νεκρολυτικό ερύθημα  που είναι ενδεικτική παρανε-
οπλασματική εκδήλωση του γλουκαγονώματος, ενώ η επίκτητη χνοώδης υπερτρίχωση 
εμφανίζεται σε πολλά διαφορετικά κακοήθη νεοπλάσματα. (1).

Για να χαρακτηριστεί μια δερματική εκδήλωση ως παρανεοπλασματική πρέπει να 
πληρούνται δυο βασικά κριτήρια  (2):

1. Η δερματοπάθεια να εμφανίστει μετά την ανάπτυξη του κακοήθους όγκου.
2. Η πορεία της παρανεοπλασματικής δερματοπάθειας να είναι παράλληλη με αυτή 

του όγκου.

Η ταξινόμηση των παρανεοπλασματικών δερματοπαθειών βάσει αιτιοπαθογενετι-
κής προσέγγισης είναι πολύ δύσκολη και πολλές φορές η συσχέτιση με την νεοπλασία 
δεν είναι κατανοητή. Για τον λόγο αυτό η ταξινόμηση που θα ακολουθήσει στο Πίνακα 
Ι,  γίνεται βάσει κλινικών κριτηρίων.

Πίνακας I     Δερματικές Εκδηλώσεις εσωτερικών κακοηθών νόσων. Ταξινόμηση βάσει 
κλινικής εκδήλωσης.

I  Αλλαγές δευτεροπαθείς στο χρώμα από εναπόθεση ουσιών στο δέρμα.
α. Ίκτερος
β. Μελάχρωση
γ. Αιμοχρωμάτωση
δ. Ξανθώματα
ε. Συστηματική αμυλοείδωσης

II  Αγγειακές διαταραχές 
α.  Ερύθημα προσώπου
β.  Παλαμιαίο ερύθημα
γ.  Τελαγγειεκτασίες
δ.  Πορφυρικό εξάνθημα
ε.  Αγγειίτις
στ. Ισχαιμία δέρματος
ζ.  Θρομβοφλεβίτις
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III  Πομφολυγώδεις διαταραχές 
α.  Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές
β.  Κοινή  πέμφιγα / παρανεοπλασματική πέμφιγα
γ.  Ερπητοειδής δερματίτις
δ.  Πολύμορφο ερύθημα
ε.  Επιδερμόλυση πομφολυγώδης επίκτητη
στ. Γραμμοειδής IgA δερματοπάθεια

IV  Φλεγμονές 
α.  Έρπης ζωστήρ
β.  Έρπης απλός
γ.  Βακτηριακές λοιμώξεις
δ.  Μυκητιάσεις
ε.  Ψώρα

V  Διαταραχές κερατινοποίησης 
α.  Μελανίζουσα ακάνθωση
β.  Επίκτητος  ιχθύαση
γ.  Υπερκερατώσεις παλαμών
δ.  Παρανεοπλασματική ακροκεράτωση του Bazex

VI  Νοσήματα κολλαγόνου 
α.  Δερματομυοσίτις
β.  Λύκος ερυθηματώδης

VII  Ογκοι δέρματος και εσωτερικές κακοήθειες 
α. Σύνδρομο Muir – Torre
β. Σύνδρομο Gardner
γ.  Νόσος Cowden
δ. Νευροϊνωμάτωση

VIII  Άλλες διαταραχές που συνδέονται με κακοήθεια 
α.  Κνησμός
β.  Ερπον γυροειδές ερύθημα
γ.  Νέκρωση υποδορίου λίπους
δ.  Σύνδρομο Sweet
ε.  Επίκτητη χνοώδες υπερτρίχωση
στ. Νεκρολυτικό μεταναστευτικό ερύθημα
ζ.  Παχυδερμοπεριόστωση
η.  Συνδρομο  Peutz – Jeghers
θ.  Πολλαπλές εξανθηματικές σμηγματορροικές υπερκερατώσεις
ι.  Οψιμος δερματική πορφυρία

Στη συνέχεια περιγράφονται οι συχνότερες παρανεοπλασματικές  δερματοπάθειες , 
η κλινική εικόνα τους  και η συσχέτιση με κακοήθεις νεοπλασίες. 
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I ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΑΠΟ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ 
α.   Ίκτερος 

Αποτελεί όψιμη εκδήλωση εσωτερικής κακοήθειας της χοληδόχου κύστεως, της κε-
φαλής του παγκρέατος, του χοληδόχου πόρου και του εντέρου.

β.  Μελάγχρωση
Παρατηρείται εναπόθεση μελανίνης στους ιστούς σε περιπτώσεις όγκων που παρά-

γουν ACTH, όπως όγκοι υποφύσεως ή μεταστατικοί όγκοι στην υπόφυση.

γ. Αιμοχρωμάτωση
Το 1/3 των ασθενών που δεν αντιμετωπίζουν θεραπευτικά την αιμοχρωμάτωση, θα 

αναπτύξουν ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (3).

δ.  Ξανθώματα
Συνδιάζονται με πολλαπλούν μυέλωμα, λευχαιμία και λεμφώματα. Οι ασθενείς με 

ξανθώματα και εσωτερική κακοήθεια πιθανόν να έχουν φυσιολογικά επίπεδα λιπιδίων 
ή συνήθως αυξημένα επίπεδα λιποπρωτεϊνών.

ε.  Συστηματική αμυλοείδωσης 
Συχνά συνδέεται με πολλαπλούν μυέλωμα. Προσβάλλονται συχνότερα το δέρμα 

(κιτρινωπές βλατίδες και οζίδια, πομφόλυγες  και πορφυρικές βλαβες λόγω εναπόθεσης 
αμυλοειδούς στα τοιχώματα των αγγειών) και ο βλεννογόνος της στομαχικής κοιλότη-
τας ( μακρογλωσσία, ελκώσεις, ξηροστομία). 

II   ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
α.  Ερύθημα προσώπου αιφνίδιο 

Κυρίως παρατηρείται  σε ασθενείς με καρκινοειδές σύνδρομο και φαιοχρωμοκύτ-
τωμα (4).

β.   Παλαμιαίο ερύθημα
Σε περιπτώσεις ηπατικής ανεπάρκειας δευτεροπαθείς λογω ηπατικού όγκου πρω-

τοπαθείς ή μεταστατικού

γ.   Τηλαγγειεκτασίες 
Τοπικές  τηλαγγειεκτασίες  στο άνω μέρος του θώρακα είναι ενδειντικές για καρκί-

νο πνευμόνων. Γενικευμένες τηλαγγειεκτασίες μπορεί να παρατηρηθούν σε περίπτωση 
κακοήθους αγγειοενδοθηλιωμάτωσης και καρκινοειδούς συνδρόμου (5).

δ.   Πορφυρικό εξάνθημα 
Τα λεμφώματα και ιδιαίτερα το Hodgkin λέμφωμα, είναι η συχνότερη αιτία ιδιο-

παθούς θρομβοκυτταροπενικής πορφύρας. Το πορφυρικό εξάνθημα που συνδέεται 
με κακοήθεις νεοπλασίες προκαλείται από ποικιλία παθογενετικών μηχανισμών όπως 
θρομβοκυτοπενία, παθήσεις πηκτικότητας του αίματος, υπερ ή δυσφαιριναιμίες, αγγει-
ακή ευθραυστότητα και αγγειίτις. 
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ε.   Αγγειϊτις 
Έχει παρατηρηθεί επι καρκίνου πλακωδών  κυττάρων των βρόγχων και νεφρού. 

Λευκοπλασματική  αγειϊτις έχει επίσης συνδεθεί με λευχαιμία και λέμφωμα .

στ.  Ισχαιμία δέρματος 
Η περιφερική ισχαιμία μπορεί να είναι δείκτης πολλών κακοήθων νεοπλασιών όπως 

καρκίνος, παγκρέατος, στομάχου, ωοθηκών, νεφρών καθώς και σε λεμφώματα και λευ-
χαιμία (6). 

ζ.   Θρομβοφλεβίτις
Οι πολλαπλές μεταναστευτικές επιπολής  θρομβοφλεβίτιδες έχουν συνδυαστεί  με 

καρκίνο παγκρέατος, προστάτου, πνεύμονα, ήπατος, ωοθηκών, εντέρου καθως και σε 
λεμφώματα και λευχαιμία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, για έλεγχο κακοήθειας, σε γυ-
ναίκες μικρότερες των 50 ετών, όταν παρατηρηθεί θρόμβωση  εν τω βάθει  φλέβας.

ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
Πομφολυγώδεις πεμφιγοειδές

Θεωρείται οτι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντικά αυξημένος κίνδυνος κακοήθειας 
στους ασθενείς με πομφολυγώδες πεμφιγοειδές,  από ότι σε  άλλα άτομα ίδιας ηλικίας. 
Μελέτη στην Ιαπωνία αναφέρει συσχέτιση όμως με νεοπλασία (7).

Κοινή Πέμφιγα / Παρανεοπλασματική Πέμφιγα
Η κοινή πέφιγα έχει συνδυαστεί με λέμφωμα Ηodgkin  και επίσης με θύμωμα.
Η παρανεοπλασματική πέμφιγα παρουσιάζει χαρακτηριστικά πολύμορφου ερυθή-

ματος και περιγράφεται σε συνδιασμό με λέμφωμα, λευχαιμία, θύμωμα, σάρκωμα και 
μακροσφαιριναιμία.

Ερπητοειδής δερματίτις 
Έχει αναφερθεί  σχετικός κίνδυνος συνύπαρξης με Hodgkin λέμφωμα κυρίως στους 

άνδρες. 

Πολύμορφο ερύθημα
Δεν αποτελεί ειδικό δείκτη εσωτερικής κακοήθειας. Δεν έχει διευκρινισθεί αν οφεί-

λεται στη θεραπευτική αγωγή ( φάρμακα ή ακτινοβολία) την οποία λαμβάνει ο ασθενής 
για τη νόσο του ή  στην ίδια την κακοήθη νόσο.

Γραμμοειδής ΙgA δερματοπάθεια 
Υπάρχουν αναφορές σε περιπτώσεις λεμφώματος, χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευ-

χαιμίας, μυελώματος, καρκίνο του οισοφάγου και ουροδόχου κύστεως (8).

IV  ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ 
΄Ερπης ζωστήρ

Μικρό ποσοστό ασθενών με έρπη ζωστήρα έχει κακοηθή νεοπλασία. Συχνότερος 
σε ασθενείς με λευχαιμία ή λέμφωμα (10%), αδενοκαρκίνωμα μαστού και νόσο Paget. 
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Σε περίπτωση συνύπαρξης με καρκίνο του μαστού , το νευροτόμιο που προσβάλλει η 
ερπητική λοίμωξη πιθανόν να υποδικνύει και την οδό μετάστασης.

Σε περίπτωση διασποράς της ερπητικής λοίμωξης, ιδιαίτερα αν τα στοιχεία είναι 
αιμορραγικά ή νεκρωτικά, τότε ο ασθενής πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε για κακο-
ήθεια. Η εμφάνιση ερπητικής λοίμωξης σε ασθενείς που έχουν υποστεί θεραπεία γιά 
κακοήθεια, είναι πολλές φορές ενδεικτική γιά υποτροπή ή μετάσταση της νόσου.

Ερπης απλούς
Ο γενικευμένος, ελκωτικός, χρόνιος απλούς έρπης ,αποτελεί μία σπάνια ενδεικτική 

εκδήλωση ύπαρξης καρκίνου.

V. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΕΡΑΤΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μελανίζουσα ακάνθωση (ΜΑ)

Διακρίνονται δύο κατηγορίες ΜΑ, η καλοήθης και η κακοήθης ΜΑ.  Η κακοήθης έχει 
συνήθως αιφνίδια και γρήγορη εξέλιξη  αλλά κλινικά δεν διαφοροδιαγνώσκεται απο τη 
καλοήθη. Προσβάλλει δέρμα και βλεννογόνους και χαρακτηρίζεται απο μελάγχρωση, 
πάχυνση της επιδερμίδας και θηλωματώδεις εκβλαστήσεις που εντοπίζονται στις μα-
σχάλες, μηρογεννητικές πτυχές, περίνεο, λαιμό.  Στο 25% των περιπτώσεων παρατη-
ρούνται υπερκερατώσεις παλαμών –πελμάτων.

Συνδιάζεται με αδενοκαρκίνωμα κοιλιακής χώρας (9). Υπάρχει ενδεχόμενο η κακοή-
θης ΜΑ να συνδέεται  με καρκίνο που εκλύει αυξητικό παράγοντα .

Επίκτητος ιχθύαση
Η γενικευμένη ξηρότητα δέρματος με απολέπιση, υπερκεράτωση παλαμών –πελ-

μάτων, που εμφανίζεται αιφνίδια σε ενήλικες, είναι ενδεικτικά κακοήθειας και κυρίως 
λεμφώματος. Η επίκτητη ιχθύαση  αποτελεί όψιμη δερματική παρανεοπλασματική 
εκδήλωση, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να προηγείται της κακοήθους νό-
σου. 

Υπερκερατώσεις παλαμών -πελμάτων 
Δύο τύποι υπερκερατώσεων συσχετίξονται με κακοήθεις όγκους.
Α) η διάχυτος υπερκεράτωση παλαμών –πελμάτων, που έχει συνδιαστεί με καρκίνο 

οισοφάγου, πνεύμονα και ωοθηκών.
Β) οι στικτές υπερκερατωσικές βλατίδες παλαμών που παρατηρούνται σε καρκίνο 

μαστού και μήτρας .

Ερυθροδερμία
Πολλές είναι οι δερματικές παθήσεις που παρουσιάζουν γενικευμένη ερυθροδερ-

μία. Η παρανεοπλασματική ερυθροδερμία χαρακτηρίζεται απο ερυθηματώδεις πλάκες 
που συρρέουν και γενικεύονται σε όλο το σώμα,  απο απολέπιση έντονη, υπερκεράτω-
ση παλαμών –πελμάτων, δυστροφικές αλλοιώσεις των ονύχων και διόγκωση των λεμ-
φαδένων.

Συνδιάζεται με λεμφώματα κυρίως –Τ κυττάρων, ( σπογγοειδή μυκητίαση, σύνδρομο 
Sezary), λέμφωμα Hodgkin, καρκίνο πνευμόνων, ήπατος, προστάτου, θυροειδούς κ.α.
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Παρανεοπλασματική ακροκεράτωση του Bazex
Το εξάνθημα δηλώνει ύπαρξη κακοήθειας σε ποσοστό 67% (10). Συνυπάρχει πολύ 

συχνά με καρκίνο του αναπνευστικού συστήματος ( φάρυγγα, οισοφάγο, γλώσσα, 
πνεύμονα). 

 Χαρακτηρίζεται απο συμμετρικές ερυθηματώδεις υπερκερατωσικές πλάκες στερεά 
προσκολλημένες στο δέρμα. Εντοπίζεται κυρίως στα άκρα αλλά και στά ώτα, ρίνα, πα-
ρειές, γόνατα. Προσβάλλονται επίσης σοβαρά και τα νύχια. Εμφανίζεται σχεδόν απο-
κλειστικά σε άνδρες και έχει καλή ανταπόκριση στα ρετινοειδή.

VI. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
Δερματομυοσίτις

Αποτελεί δείκτη εσωτερικής νεοπλασίας κυρίως η δερματομυοσίτις και όχι η πολυ-
μυοσίτις, σε ποσοστό 15-20%.  Συνυπάρχει συνήθως με καρκίνο μαστού, πνευμόνων, 
ωοθηκών, στομάχου, παχέως εντέρου, μήτρας κ.α.

 Οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου είναι ίδιες όταν υπάρχει ή δεν υπάρχει νεοπλασία. 
Εχει παρατηρηθεί ότι οι δερματικές νεκρώσεις και η αυξημένη ΤΚΕ είναι δείκτες παρα-
νεοπλασματικής δερματομυοσίτιδας και μειωμένης επιβίωσης .

VIΙ. ΟΓΚΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ
Σύνδρομο Muir-Torre

Παρατηρούνται πολλαπλοί όγκοι σμηγματογόνων αδένων με ή χωρίς κερατοακαν-
θώματα, που συνδιάζονται με σπλαχνικά νεοπλάσματα.(11) Το σύνδρομο μεταβιβάζε-
ται κληρονομικά (χρωμόσωμα 2Ρ)

 Σύνδρομο Gardner 
Χαρακτηρίζεται απο επιδερμοειδείς κύστεις προσώπου, τριχωτού κεφαλής και  θώ-

ρακα, απο πολύποδες πεπτικού με υψηλού βαθμού τάση γιά εξαλλαγή, από οστεομα-
τώσεις  γνάθου και κρανίου και από ινώματα δερματος (12) Το σύνδρομο μεταβιβάζεται 
με επικρατούντα αυτοσωματικό χαρακτήρα.

Νευροïνωμάτωση Ι
H Recklinghausen  νευροινωμάτωση έχει συνδεθεί με κακοήθεις όγκους όπως το  

Schwannoma, ινοσάρκωμα, νευροβλάστωμα, οξεία μυελογενή λευχαιμία καθώς και με-
λάνωμα του οφθαλμού (13).

VIΙΙ. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ.
Κνησμός

Είναι ένας μή ειδικός δείκτης εσωτερικής κακοήθειας. Μπορεί να είναι συνεχής ή πα-
ροξυσμικός. Παράλληλα με τον έλεγχο που πρέπει να γίνει για άλλες παθολογικές κατα-
στάσεις που συνδέονται με κνησμό, πρέπει επίσης να ελεγθεί και η ύπαρξη κακοήθειας, 
ιδιαίτερα λευχαιμίας, λεμφώματος, όγκος παγκρέατος, ήπατος και στομάχου (14).

Ερπον γυροειδές ερύθημα ( του Gammel)
Σπάνιο, αλλά συνδιάζεται σχεδόν πάντα με κακοήθεια, της οποίας συνήθως προη-
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γείται. Χαρακτηρίζεται απο ερυθηματώδεις «γιρλάντες» ελαφρά επηρμένες με ελαφρά 
απολέπιση και μεταβαλλόμενα όρια. Είναι κνησμώδες και συνυπάρχει ηωσινοφιλία. 
Υποχωρεί πλήρως μετά την αφαίρεση του όγκου.

Συνδιάζεται με καρκίνο πνευμόνων, μαστού, προστάτου, τραχήλου μήτρας, στομά-
χου και πολλαπλούν μυέλωμα 

Νέκρωσης υποδορίου λίπους
Συνδιάζεται με καρκίνο παγκρέατος και ταυτόχρονη πολυαρθραλγία, πυρετό και 

ηωσινοφιλία.  Παρατηρείται επίσης και στην παγκρεατίτιδα και κύστεις παγκρέατος.

Σύνδρομο Sweet
Χαρακτηρίζεται από επώδεινα ερυθηματώδη οζίδια και πλάκες που εντοπίζονται 

κυρίως στο πρόσωπο και άκρα. Συχνά συνυπάρχει αρθρίτιδα, επιπεφυκίτιδα και επι-
σκληρίτιδα. Συνδιάζεται με οξεία λευχαιμία, μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, χρόνια μυ-
ελογενή λευχαιμία, οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, πολλαπλούν μυέλωμα, εμβρυικό 
καρκίνωμα όρχεων και αδενοκαρκίνωμα μαστού (15).

Επίκτητη χνοώδης υπερτρίχωση
Επίκτητη και αιφνίδια αύξηση των τριχών του προσώπου, αυτιών, συνοδευόμενα 

πολλές φορές από επώδυνη γλωσσίτιδα. Συνδιάζεται με κακοήθεις νεοπλασίες του 
εντέρου, κύστεως, πνεύμονα, παγκρέατος, μαστού και λέμφωμα (16)

Νεκρολυτικό μεταναστευτικό ερύθημα
Η παρανεοπλασματική αυτή δερματοπάθεια συνδέεται με τον όγκο των νησιδίων 

του παγκρέατος που παράγει α-2 γλουκαγόνο (17).
Κλινικά χαρακτηρίζεται απο ερυθηματώδεις πλάκες στις οποίες αναπτύσσονται 

πομφόλυγες, διαβρώσεις και τέλος εφελκίδες και ουλές. Οι βλάβες εντοπίζονται στα 
άκρα, γύρω απο το στόμα, περίνεο και γεννητική  περιοχή. Οι βλάβες εξελίσσονται στην 
περιφέρεια με νέα στοιχεία, ενώ το κέντρο έχει τάση επούλωσης. Οι ασθενείς έχουν 
υψηλά επίπεδα γλουκαγόνου στο αίμα (σακχαρώδη διαβήτη). 

Το εξάνθημα έχει παρατηρηθεί και σε ασθενείς με ηπατική κίρρωση και παγκρεα-
τίτιδα

Παχυπεριόστωση
Χαρακτηρίζεται απο πάχυνση και αύξηση των μαλακών μορίων που έχει ως αποτέ-

λεσμα την διόγκωση  των χαρακτηριστικών του προσώπου (μακρογλωσσία, παχυδερ-
μία γυροειδής του κρανίου) και αύξηση του μεγέθους των άκρων παλαμών και πελμά-
των, πληκτροδακτυλία και οστεοαρθρίτιδα.

Συνδιάζεται κυρίως με βρογχογενές καρκίνο αφού το 5-10% των ασθενών παρουσι-
άζει παχυπεριόστωση( 18)  επίσης παρατηρείται στο μεσοθηλίωμα και λέμφωμα 

Σύνδρομο Peutz- Jeghers
Χαρακτηρίζεται απο μελαγχρώσεις δέρματος και βλεννογόνων καθώς και απο πο-

λύποδες γαστρεντερικού συστήματος που συνυπάρχουν με κακοήθεις όγκους. 
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Ο συχνότερος όγκος είναι ο καρκίνος του δωδεκαδακτύλου. 
Οι μελαγχρώσεις του δέρματος συνήθως εμφανίζονται με την γέννηση του παιδιού 

γύρω απο το στόμα, μάτια, δάκτυλα, παλάμες, γλώσσα. 
Το σύνδρομο κληρονομείται με επικρατούντα αυτοσωματικό χαρακτήρα.

Πολλαπλές εξανθηματικές σμηγματορροικές υπερκερατώσεις (Σημείο Leser-Trelat)
H αιφνίδια εμφάνιση πολλαπλών σμηγματορροικών υπερκερατώσεων και εφηλί-

δων  αναφέρεται ότι πιθανόν να συνοδεύεται και απο εσωτερική κακοήθεια.(19).
 Οι νεοπλασίες που περιλαμβάνονται είναι καρκίνος στομάχου, μαστού, προστά-

του, πνεύμονα, εντέρου και λέμφωμα. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι οι σμηγματορροικές 
υπερκερατώσεις είναι πολύ συχνές σε άτομα μεγάλης ηλίκίας για τον λόγο αυτό αμφι-
σβητείται η παρανεοπλασματική τους ιδιότητα.(20)

Βιβλιογραφία
1. McLean D, Haynes H. Cutaneous manifestations of internal malignant disease. In Fitzpatrick ‘s 

Dermatology in General Medicine 5th ed. Edited by  International Edition, New York,  McGraw-Hill, 
1999, p 2106.

2. McLean D: Cutaneous paraneoplastic syndromes. Arch Dermatol 122:765,1986
3. Powell LW, Isselbacher KJ: Hemochromatosis, in Harrison’s Principles of Internal Medicine, 14th ed. 

Edited by AS Fauci et al. New York, McGraw-Hill, 1998, p 2149
4. Kaplan LM: Endocrine tumors of gastrointestinal tract and pancreas, in Harrison’s Principles of 

Internal Medicine, 14th ed. Edited by AS Fauci et al. New York,McGraw-Hill, 1998, p 584
5. McLean D, Haynes H. Cutaneous manifestations of internal malignant disease. In Fitzpatrick ‘s 

Dermatology in General Medicine. 5th ed. Edited by International Edition, New York,  McGraw-Hill,  
1999, p 2108

6. Palmer HM: Digital vascular disease and malignant disease. Br J Dermatol 91:476,1974
7. Ogawa H: The incidence of internal malignancies in pemphigus and bullous pemphigoid in Japan. 

J Dermatol Sci 9:136, 1995
8. McEvoy MT, Connolly SM: Linear IgA dermatosis: Association with malignancy. J Am Acad Dermatol 

22:59, 1990
9. Rigel DS, Jacobs MI: Malignant acanthosis nigricans : A review. J Dermatol Surg   6 :923, 1980
10. Bolognia JL: Basex syndrome: Acrokeratosis paraneoplastica. Semin Dermatol 14:84, 1995
11. Torre D: Multiple sebaceous tumours. Arch Dermatol 98: 549, 1968
12. Golitz LE: Heritable cutaneous disorders which affect the gastrointestinal tract. Med Clin North Am 

64:829, 1980
13. Das Cupta TK, Brasfield RD: von Recklinghausen’s disease. Cancer 21:174, 1971
14. Newbold PCH: Skin markers of malignancy. Arch Dermatol 102: 680, 1970
15. Sweet RD: An acute febrile neutrophilic dermatosis. Br J Dermatol 76: 349, 1964
16. Hensley GT, Glynn KP: Hypertrichosis lanuginose as a sign of internal malignancy. Cancer 24: 1051, 

1969
17. Wilkinson DS: Necrolytic migratory erythema with carcinoma of the pancreas. Trans St John’s 

Dermatol Soc 59: 244, 1973
18. Minna JD: Neoplasms of the lung, in Harrison’s Principles of Internal   Medicine,14th ed,edited by 

AS Fauci et al.New York, McGraw-Hill,1998, p 552
19.  Venencie PY, Perry HO: Sign of Leser-Trelat: Report of two cases and review of the literature. J Am 

Acad Dermatol 10: 83, 1984
20. Rampen HJ, Schwengle LE: The sign of Leser-Trelat , does it exist? J Am Acad Dermatol 21: 50, 

1989

ABSTRACT BOOK_087-.indd   112 2/12/08   13:49:58



113

Παρανεοπλασματικά ρευματικά σύνδρομα
Αλέξανδρος Α. Ανδριανάκος

Εισαγωγή
Τα παρανεοπλασματικά ρευματικά σύνδρομα χαρακτηρίζονται από κλινικές εκδη-

λώσεις από το μυοσκελετικό σύστημα, οι οποίες σχετίζονται με κακοήθη νεοπλάσματα, 
επισυμβαίνουν μακράν της εστίας του πρωτοπαθούς κακοήθους νεοπλάσματος και δεν 
οφείλονται σε απευθείας εισβολή ή μεταστάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα. 

Αν και ο ακριβής επιπολασμός των παρανεοπλασματικών ρευματικών συνδρόμων 
δεν είναι γνωστός, φαίνεται ότι περίπου 7-10% των ασθενών με κακοήθη νεοπλάσματα 
εμφανίζουν κάποιο παρανεοπλασματικό ρευματικό σύνδρομο1,2. Τα παρανεοπλασμα-
τικά ρευματικά σύνδρομα συνήθως προηγούνται των εκδηλώσεων του κακοήθους νε-
οπλάσματος για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει και τα 2 χρόνια, αλλά μπορεί 
να εμφανιστούν ταυτόχρονα με τις πρώτες του εκδηλώσεις ή και αργότερα1-3. Η κλινι-
κή πορεία του παρανεοπλασματικού ρευματικού συνδρόμου είναι γενικά παράλληλη 
με εκείνη του κακοήθους νεοπλάσματος. Η ριζική χειρουργική θεραπεία ή η αποτε-
λεσματική χημειοθεραπευτική αντιμετώπιση του κακοήθους νεοπλάσματος έχει συ-
νήθως ως αποτέλεσμα την ύφεση του παρανεοπλασματικού ρευματικού συνδρόμου, 
ενώ η υποτροπή του κακοήθους νεοπλάσματος συνοδεύεται από επανεμφάνιση του 
παρανεοπλασματικού ρευματικού συνδρόμου1,3. Επομένως η έγκαιρη αναγνώριση και 
διάγνωση του παρανεοπλασματικού ρευματικού συνδρόμου έχει τετραπλή σημασία: 
Πρώτον, μπορεί να οδηγήσει στην έγκαιρη διάγνωση του κακοήθους νεοπλάσματος 
και να αποτελεί έτσι έναν παράγοντα καλύτερης πρόγνωσης και μακρότερης επιβίωσης 
των ασθενών με κακοήθη νεοπλάσματα χάρις στη δυνατότητα εφαρμογής πρώιμης θε-
ραπευτικής αντιμετώπισης. Δεύτερον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο αποτελε-
σματικής θεραπευτικής αντιμετώπισης του κακοήθους νεοπλάσματος. Τρίτον, μπορεί 
να προαναγγείλει την υποτροπή του κακοήθους νεοπλάσματος. Τέταρτον, μπορεί να 
απαλλάξει τον ασθενή από περιττές αντιρευματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. 

Παθογένεια
Οι μηχανισμοί με τους οποίους τα κακοήθη νεοπλάσματα προκαλούν παρανεοπλα-

σματικά ρευματικά σύνδρομα δεν είναι γνωστοί. Ωστόσο, δύο υποθέσεις προτείνονται 
για την ερμηνεία της παθογενετικής σχέσης των παρανεοπλασματικών ρευματικών 
συνδρόμων με κακοήθη νεοπλάσματα4,5.

α) Τα παρανεοπλασματικά ρευματικά σύνδρομα μπορεί να προκαλούνται από τη 
δράση βιολογικώς δραστικών ουσιών, όπως αυξητικών παραγόντων, προσταγλαν-
δινών, κυτταροκινών ή άλλων ουσιών, που παράγονται από τα κύτταρα των κακοήθων 
νεοπλασμάτων. Για παράδειγμα η παραγωγή από κακοήθη κύτταρα αυξητικών παραγό-
ντων, όπως του αυξητικού παράγοντα του αγγειακού ενδοθηλίου και του προερχόμε-
νου από τα αιμοπετάλια  αυξητικού παράγοντα, συμβάλλει στην παθογένεια της υπερ-
τροφικής οστεοαρθροπάθειας6. 

β) Τα παρανεοπλασματικά ρευματικά σύνδρομα μπορεί να αναπτύσσονται ως απο-
τέλεσμα ανοσιακής απάντησης είτε κατά αντιγόνων που απελευθερώνονται από απο-
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πτωτικά κακοήθη κύτταρα, είτε κατά αντιγόνων των καρκινικών κυττάρων που παρου-
σιάζουν κοινούς αντιγονικούς καθοριστές με αντιγόνα φυσιολογικών κυττάρων στα 
πλαίσια της λεγόμενης διασταυρούμενης αντίδρασης. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από 
την παρουσία ποικίλων αυτοαντισωμάτων στον ορό του αίματος ασθενών με παρανεο-
πλασματικά ρευματικά σύνδρομα7, αν και ο ρόλος και η κλινική τους σημασία δεν είναι 
γνωστοί.

Ταξινόμηση
Οι κλινικοεργαστηριακές εκδηλώσεις των παρανεοπλασματικών ρευματικών συν-

δρόμων προσομοιάζουν με εκείνες ορισμένων αυτοάνοσων ή φλεγμονωδών ρευματι-
κών παθήσεων, όπως π.χ. της δερματομυοσίτιδας-πολυμυοσίτιδας, της ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας, των αγγειιτίδων και του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου. Γι’ αυτό η 
διάκριση μεταξύ αυτοάνοσων ή φλεγμονωδών ρευματικών παθήσεων και παρανε-
οπλασματικών ρευματικών συνδρόμων είναι συχνά δύσκολη. Ωστόσο, η παρουσία 
ορισμένων κλινικών ή/και εργαστηριακών δεικτών μπορεί να εγείρει την υποψία υπο-
κείμενου κακοήθους νεοπλάσματος. Τέτοιοι δείκτες, για παράδειγμα, είναι το οικογε-
νειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος, η έκθεση σε καρκινογόνα ή φάρμακα που 
μπορεί να προκαλέσουν κακόηθες νεόπλασμα, τα άτυπα κλινικά χαρακτηριστικά του 
παρανεοπλασματικού ρευματικού συνδρόμου και η μη ανταπόκρισή του στη συνήθη 
αντιρευματική θεραπευτική αγωγή. Η διάγνωση ενός παρανεοπλασματικού ρευματι-
κού συνδρόμου μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο με τη διάγνωση του κακοήθους νεοπλά-
σματος και αφού αποκλειστούν η απευθείας εισβολή ή οι μεταστάσεις του στα οστά, 
στις αρθρώσεις και στα περιαρθρικά μαλακά μόρια. 

 Τα παρανεοπλασματικά ρευματικά σύνδρομα μπορεί να ταξινομηθούν σε αρ-
θρικά, μυϊκά, αγγειακά και δερματικά (Πίνακας)1,3-5,8.  Από όλα αυτά τα σύνδρομα τα πιο 
συχνά είναι η υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια, η καρκινωματώδης πολυαρθρίτιδα, η 
δερματομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα και η λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα. 

Αρθρικά παρανεοπλασματικά ρευματικά σύνδρομα    
Υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια

Η υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια χαρακτηρίζεται από την κλινική τριάδα της 
ολιγο- αρθρίτιδας ή πολυαρθρίτιδας, της πληκτροδακτυλίας και της περιοστίτιδας 
των μακρών οστών και διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή. Δευτεροπαθής 
υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια παρατηρείται συχνά και μάλιστα σε ποσοστό 6-12% 
των ασθενών με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονος, αλλά είναι σπάνια σε ασθενείς με 
μικροκυτταρικό καρκίνωμα9. Μπορεί επίσης να παρατηρηθεί σε ασθενείς με μεσοθη-
λίωμα υπεζωκότος ή ενδοθωρακικό λέμφωμα καθώς και σε ασθενείς με πνευμονικές 
μεταστάσεις υπερνεφρώματος, θυμώματος, οστεοσαρκώματος, ινοσαρκώματος και 
ρινοφαρυγγικού καρκινώματος9. Η αρθρίτιδα μπορεί να προηγείται της αποκάλυψης 
του υποκείμενου νεοπλάσματος κατά αρκετούς μήνες, είναι συχνά συμμετρική και αφο-
ρά συνήθως μεγάλες αρθρώσεις, όπως το γόνατα, οι ποδοκνημικές, οι πηχεοκαρπικές 
και οι αγκώνες, αλλά και μικρές αρθρώσεις, όπως οι μετακαρπιοφαλαγγικές και οι εγ-
γύς φαλαγγοφαλαγγικές. Αρκετοί ασθενείς με υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια είναι 
ασυμπτωματικοί και αγνοούν ακόμη και την παραμόρφωση των άκρων των δακτύλων 
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τους. Οι περισσότεροι όμως ασθενείς παραπονούνται για αρθραλγίες, έντονα οστικά 
άλγη στα μακρά οστά, ιδιαίτερα στις κνήμες, και καυσαλγία στα άκρα των δακτύλων. Η 
φυσική εξέταση αποκαλύπτει ευαισθησία στην ψηλάφηση όχι μόνο των προσβεβλη-
μένων αρθρώσεων, αλλά και των παρακείμενων οστών. Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό και συμβάλλει στη διάκριση της υπερτροφικής οστεοαρθροπάθειας  από 
φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Το εύρος κίνησης των προσβεβλημένων αρθρώσεων μπορεί 
να είναι ελαφρά μειωμένο, ενώ η παρουσία υδράρθρου στις μεγάλες αρθρώσεις είναι 
συχνή.

Πίνακας.  Ταξινόμηση παρανεοπλασματικών ρευματικών συνδρόμων

Αρθρικά παρανεοπλασματικά ρευματικά σύνδρομα    

Υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια

Καρκινωματώδης πολυαρθρίτιδα

Ρευματική πολυμυαλγία

Υποτροπιάζουσα οροαρνητική συμμετρική αρθρίτιδα με ζυμώδες οίδημα

Σύνδρομο παλαμιαίας περιτονιίτιδας-πολυαρθρίτιδας

Μυϊκά παρανεοπλασματικά ρευματικά σύνδρομα    

Δερματομυοσίτιδα - πολυμυοσίτιδα

Δερματικά παρανεοπλασματικά ρευματικά σύνδρομα    

Οζώδες ερύθημα

Διάχυτη ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα

Σύνδρομα προσομοιάζοντα με συστηματική σκλήρυνση

Αγγειακά παρανεοπλασματικά ρευματικά σύνδρομα    

Αγγειίτιδες

Φαινόμενο Raynaud

Ερυθρομελαλγία

Διάφορα παρανεοπλασματικά ρευματικά σύνδρομα    

Αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία ή αλγοδυστροφία

Σύνδρομο προσομοιάζον με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο

Νόσος του Still των ενηλίκων

Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα

Οστεομαλάκυνση

Από εργαστηριακής πλευράς δεν υπάρχουν ειδικές εξετάσεις που να σχετίζονται 
με την υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια. Το αρθρικό υγρό είναι μη φλεγμονώδες με  
αριθμό λευκοκυττάρων συνήθως μικρότερο από 1.000/mm3. Η ΤΚΕ είναι συχνά αυξη-
μένη, ενώ αυξημένη μπορεί να είναι και η αλκαλική φωσφατάση ιδιαίτερα σε ασθενείς 
με εκτεταμένη περιοστίτιδα. Ο ακτινολογικός έλεγχος των μακρών οστών αποκαλύπτει 
την παρουσία αμφοτερόπλευρης και συμμετρικής περιοστίτιδας, ενώ το σπινθηρο-
γράφημα οστών συμβάλλει στην πρώιμη αποκάλυψη της περιοστίτιδας. Καθοριστικής 
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σημασίας είναι ο απεικονιστικός έλεγχος του θώρακος (ακτινογραφία ή/και αξονική 
τομογραφία) για την αποκάλυψη υποκείμενου κακοήθους νεοπλάσματος. Αν και η πι-
θανότητα υποκείμενου κακοήθους νεοπλά-σματος είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς που 
παρουσιάζουν ταχέως εξελισσόμενη πληκτροδακτυλία και έντονα οστικά και αρθρικά 
άλγη, ωστόσο κάθε ασθενής που εμφανίζει κάποια ή κάποιες από τις εκδηλώσεις της 
υπερτροφικής οστεοαρθρο-πάθειας θα πρέπει να υποβάλλεται σε λεπτομερή διαγνω-
στική διερεύνηση για την αποκάλυψη υποκείμενης νόσου. Η διερεύνηση αυτή θα πρέ-
πει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε απεικονιστικό έλεγχο του θώρακος.

Η συμπτωματολογία της αρθρίτιδας βελτιώνεται με τη χορήγηση ασπρίνης ή άλλων 
μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Η ριζική θεραπεία όμως του υποκείμε-
νου νεοπλάσματος οδηγεί κατά κανόνα σε ταχεία ύφεση των κλινικών εκδηλώσεων της 
υπερτροφικής οστεοαρθροπάθειας, αλλά οι ακτινολογικές αλλοιώσεις της περιοστίτι-
δας υποχωρούν βραδύτερα, συνήθως μέσα σε μερικές εβδομάδες ή μήνες.

Καρκινωματώδης πολυαρθρίτιδα 
Πρόκειται για οροαρνητική πολυαρθρίτιδα, που συχνά συνοδεύεται από εξωαρ-

θρικές εκδηλώσεις και μπορεί να προσομοιάζει με ρευματοειδή αρθρίτιδα2,10, αλλά 
μπορεί να είναι και ολιγοαρθρίτιδα ή πολύ σπάνια μονοαρθρίτιδα11. Εμφανίζεται συ-
νήθως σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονος, του μαστού, του στομάχου και του πα-
χέος εντέρου. Η  καρκινωματώδης πολυαρθρίτιδα μπορεί να εμφανίζεται ταυτόχρονα 
ή να ακολουθεί τη διάγνωση του νεοπλάσματος, αλλά σε μεγάλο ποσοστό των ασθε-
νών προηγείται μέχρι και 21 μήνες10. Επομένως, η έγκαιρη αναγνώρισή της μπορεί να 
οδηγήσει στην έγκαιρη  διάγνωση του υποκείμενου νεοπλάσματος και στην κατάλληλη 
θεραπευτική του αντιμετώπιση. Σε μια  μεγάλη σειρά ασθενών με πρώιμη φλεγμονώ-
δη αρθρίτιδα βρέθηκε ότι η καρκινωματώδης πολυαρθρίτιδα αντιπροσώπευε μόνο το 
2,3% όλων των περιπτώσεων με αρθρίτιδα. Επομένως δεν φαίνεται σκόπιμη η λεπτομε-
ρής παρακλινική διερεύνηση όλων των ασθενών με πρώιμη φλεγμονώδη αρθρίτιδα για 
το ενδεχόμενο υποκείμενου κακοήθους νεοπλάσματος Ωστόσο, την πιθανότητα αυτή 
υποδηλώνουν ορισμένα κλινικά χαρακτηριστικά, όπως η μεγάλη ηλικία κατά την εισβο-
λή της αρθρίτιδας, η θορυβώδης εισβολή, η παρουσία εξωαρθρικών εκδηλώσεων σε 
συνδυασμό με απουσία ρευματοειδούς παράγοντα, η ασύμμετρη πολυαρθρίτιδα ή ολι-
γοαρθρίτιδα με προσβολή κυρίως των αρθρώσεων των κάτω άκρων και η απουσία ρευ-
ματοειδών οζιδίων, ακτινολογικών αρθρικών αλλοιώσεων  και οικογενειακού ιστορικού 
ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Γι’ αυτό όλοι οι ασθενείς που εμφανίζουν φλεγμονώδη αρ-
θρίτιδα με κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα πρέπει να υποβάλλονται σε πε-
ραιτέρω διαγνωστικό έλεγχο για το ενδεχόμενο αποκάλυψης υποκείμενης κακοήθους 
νεοπλασίας. Συμπτωματική ανταπόκριση της καρκινωματώδους πολυαρθρίτιδας στα 
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα παρατηρείται μόνο σε μικρό ποσοστό των 
ασθενών, ενώ τα νοσοτροποποιητικά αντιρευματικά φάρμακα είναι αναποτελεσματικά. 
Την πλέον πειστική ένδειξη ότι η καρκινωματώδης πολυαρθρίτιδα είναι παρανεοπλα-
σματική πάθηση αποτελεί το γεγονός της συχνής ύφεσης της πολυαρθρίτιδας μετά από 
την αποτελεσματική χειρουργική ή/και φαρμακευτική θεραπεία του υποκείμενου κα-
κοήθους νεοπλάσματος καθώς και το γεγονός της επανεμφάνισης  της πολυαρθρίτιδας 
κατά την υποτροπή του κακοήθους νεοπλάσματος.
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Ρευματική πολυμυαλγία
Η ρευματική πολυμυαλγία είναι μια σχετικά συχνή πάθηση, παρατηρείται στο 0,37% 

των Ελλήνων ηλικίας 50 ετών και πάνω12 και χαρακτηρίζεται από συμμετρική μυαλγία 
της ωμικής και πυελικής ζώνης, αυχεναλγία, πρωινή δυσκαμψία, καταβολή, χαμηλή πυ-
ρετική κίνηση, απώλεια βάρους, αναιμία και αυξημένη ΤΚΕ. Η συσχέτιση μεταξύ ρευ-
ματικής πολυμυαλγίας και κακοήθους νεοπλασίας είναι συχνά αμφίβολη, διότι και οι 
δύο καταστάσεις έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι η μεγάλη ηλικία, 
οι διάχυτες μυαλγίες, η καταβολή, η απώλεια βάρους και η αυξημένη ΤΚΕ.  Ωστόσο έχει 
περιγραφεί ότι μυελοϋπεροπλαστικές παθήσεις και καρκίνος μαστού, παχέος εντέρου, 
νεφρού και προστάτου μπορεί να εμφανιστούν με ένα σύνδρομο προσομοιάζον με 
ρευματική πολυμυαλγία3,13. Σε αυτές τις περιπτώσεις ορισμένα άτυπα χαρακτηριστι-
κά της ρευματικής πολυμυαλγίας, όπως είναι η ηλικία <50 ετών, η μέτρια αύξηση της 
ΤΚΕ και η φτωχή ή ανεπαρκής ανταπόκριση σε χαμηλές δόσεις γλυκοκορτικοειδών, θα 
πρέπει να εγείρουν την υποψία υποκείμενης νεοπλασίας και να οδηγήσουν σε σχετική 
διαγνωστική κλινική και παρακλινική  διερεύνηση. Η κατάλληλη και αποτελεσματική 
θεραπευτική αντιμετώπιση του υποκείμενου κακοήθους νεοπλάσματος συνεπάγεται 
υποχώρηση της συμπτωμα-τολογίας της ρευματικής πολυμυαλγίας.

Υποτροπιάζουσα οροαρνητική συμμετρική αρθρίτιδα με ζυμώδες οίδημα
Η υποτροπιάζουσα οροαρνητική συμμετρική αρθρίτιδα με ζυμώδες οίδημα χαρα-

κτηρίζεται από αρθρίτιδα των πηχεοκαρπικών, μετακαρπιοφαλαγγικών, εγγύς φαλαγ-
γοφαλαγγικών και πηχεοκαρπικών αρθρώσεων και ζυμώδες οίδημα των άκρων χειρών. 
Διακρίνεται σε πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή σχετιζόμενη με φλεγμονώδη νοσήματα ή 
κακοήθη νεοπλάσματα. Δευτεροπαθής υποτροπιάζουσα οροαρνητική συμμετρική αρ-
θρίτιδα με ζυμώδες οίδημα εμφανίζεται μερικές φορές σε ηλικιωμένα άτομα, συνήθως 
άνδρες, με Τ λεμφοκυτταρικό λέμφωμα ή καρκίνο πνεύμονος, παχέος εντέρου, στομά-
χου, μήτρας ή προστάτου4. Είναι χαρακτηριστικό ότι η σχετιζόμενη με κακοήθη νεο-
πλάσματα υποτροπιάζουσα οροαρνητική συμμετρική αρθρίτιδα με ζυμώδες οίδημα 
συνοδεύεται συνήθως από πυρετό και απώλεια βάρους, ενώ τα συμπτώματά της είναι 
σοβαρά και δεν ανταποκρίνονται στη θεραπευτική αγωγή με γλυκοκορτικοειδή. Στις 
περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται κλινική και παρακλινική  διαγνωστική διερεύνη-
ση για την πιθανότητα αποκάλυψης υποκείμενου κακοήθους νεοπλάσματος.

Σύνδρομο παλαμιαίας περιτονιίτιδας-πολυαρθρίτιδας
Πρόκειται για σπάνιο παρανεοπλασματικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από 

πόνο, θερμότητα, ερυθρότητα και βαθμιαία πάχυνση της παλαμιαίας περιτονίας, σύ-
γκαμψη δακτύλων και φλεγμονώδη συμμετρική αρθρίτιδα που αφορά συνήθως μεγά-
λες αρθρώσεις, όπως γόνατα, ποδοκνημικές, πηχεοκαρπικές και αγκώνες. Το σύνδρομο 
αυτό εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες με καρκίνο ωοθήκης, αλλά και σε ασθενείς με 
καρκίνο στομάχου, μαστού, μήτρας και προστάτου ή με λεμφοκυτταρική λευχαιμία ή 
νόσο του Hodgkin και μπορεί να προηγείται της διάγνωσης του κακοήθους νεοπλά-
σματος4,14. Συχνή είναι η παρουσία αντιπυρηνικών αντισωμάτων στον ορό των ασθε-
νών και η εναπόθεση ανοσοπρωτεϊνών στην παλαμιαία περιτονία, ευρήματα δηλωτικά 
ότι ανοσοπαθογενετικοί μηχανισμοί ευθύνονται για την ανάπτυξη του συνδρόμου. Το 
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σύνδρομο της παλαμιαίας περιτονιίτιδας-πολυαρθρίτιδας είναι συχνά ανθεκτικό στα 
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και στα γλυκοκορτικοειδή, αλλά μετά από την 
κατάλληλη και αποτελεσματική χειρουργική ή/και χημειοθεραπευτική αντιμετώπιση 
του κακοήθους νεοπλάσματος σημειώνεται συχνά βαθμιαία υποχώρηση της παλαμιαί-
ας περιτονιίτιδας και της πολυαρθρίτιδας. 

Μυϊκά παρανεοπλασματικά ρευματικά σύνδρομα    
Δερματομυοσίτιδα - πολυμυοσίτιδα

Η δερματομυοσίτιδα και η πολυμυοσίτιδα είναι συστηματικές αυτάνοσες παθήσεις 
και χαρακτηρίζονται από συμμετρική αδυναμία των κεντρομελικών μυών, δηλ. των 
μυών της ωμικής και πυελικής ζώνης,  και από αύξηση των μυϊκών ενζύμων, δηλ. της 
κρεατινικής κινάσης, αλδολάσης, γαλακτικής αφυδρογονάσης και των αμινοτρανσφε-
ρασών, στον ορό του αίματος των ασθενών. Στην περίπτωση της δερματομυοσίτιδας 
παρατηρούνται διάφορα εξανθήματα, χαρακτηριστικότερα από τα οποία είναι ηλιο-
τροπικό εξάνθημα, οι βλατίδες Gottron και το σημείo Gottron. Τα δύο τελευταία μάλι-
στα εξανθήματα θεωρούνται παθογνωμονικά για τη δερματομυοσίτιδα. Το ηλεκτρομυ-
ογράφημα και η βιοψία μυός συμβάλλουν στη διάγνωση της δερματο-μυοσίτιδας και 
της πολυμυοσίτιδας.

Αν και το θέμα της συσχέτισης μεταξύ δερματομυοσίτιδας ή πολυμυοσίτιδας και 
κακοήθων νεοπλασμάτων ήταν αμφιλεγόμενο για αρκετά χρόνια, πρόσφατες μελέτες 
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη τέτοιας συσχέτισης15. Η επίπτωση δερματομυο-σίτιδας ή 
πολυμυοσίτιδας σε ασθενείς με κακοήθη νεοπλάσματα δεν είναι γνωστή, αλλά αρκετές 
μελέτες έχουν δείξει ότι η επίπτωση κακοήθων νεοπλασμάτων σε ασθενείς με δερμα-
τομυοσίτιδα κυρίως, αλλά και με πολυμυοσίτιδα, είναι αυξημένη και κυμαίνεται από 6% 
μέχρι 60% των ασθενών16. Στα νεοπλάσματα αυτά περιλαμβάνονται ο καρκίνος ωοθήκης, 
πνεύμονος, παγκρέατος, στομάχου, παχέος εντέρου, μαστού και το μη-Hodgkin λέμφω-
μα και λιγότερο συχνά διάφορα άλλα κακοήθη νεοπλάσματα, όπως ο καρκίνος όρχεος 
και νεφρού και το μελάνωμα. Σε μια σειρά 788 ασθενών από τη Σουηδία με διάγνωση 
δερματομυοσίτιδας ή πολυμυοσίτιδας μεταξύ των ετών 1963 και 1983 και σε σύγκριση 
με το γενικό πληθυσμό, ο σχετικός κίνδυνος κακοήθους νεοπλάσματος στους ασθενείς με 
δερματομυοσίτιδα ήταν 2,4 για τους άνδρες και 3,4 για τις γυναίκες, ενώ στους ασθενείς 
με πολυμυοσίτιδα ήταν 1,8 για τους άνδρες και 1,7 για τις γυναίκες17. Η δερματομυοσίτιδα 
μπορεί να εμφανίζεται πριν, κατά ή μετά τη διάγνωση του κακοήθους νεοπλάσματος, ενώ 
η πολυμυοσίτιδα συνήθως προηγείται της διάγνωσης του κακοήθους νεοπλάσματος. 

Γενικά τα κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά της σχετιζόμενης με νεόπλασμα 
δερματομυοσίτιδας ή πολυμυοσίτιδας δεν διαφέρουν από εκείνα των αντίστοιχων 
πρωτοπαθών ιδιοπαθών παθήσεων. Έτσι τίθεται το ερώτημα αν όλοι οι ασθενείς με 
πρόσφατη εισβολή δερματομυοσίτιδας ή πολυμυοσίτιδας θα πρέπει να υποβάλλονται 
σε εκτεταμένη κλινική και παρακλινική διαγνωστική διερεύνηση για την πιθανότητα 
αποκάλυψης υποκείμενου κακοήθους νεοπλάσματος. Ασθενείς με πνευμονική ίνωση, 
παρουσία αντισωμάτων σχετιζομένων με μυοσίτιδα και συσχέτιση με άλλο νόσημα του 
συνδετικού ιστού έχουν μειωμένη πιθανότητα υποκείμενου καοήθους νεοπλάσματος. 
Ωστόσο, επειδή είναι καθοριστική η σημασία της πρώιμης διάγνωσης και θεραπείας 
του νεοπλάσματος, η αρχική εκτίμηση κάθε ασθενούς με δερματομυοσίτιδα ή πολυ-
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μυοσίτιδα θα πρέπει να στηρίζεται στο προσεκτικό ιστορικό και στην πλήρη φυσική 
εξέταση περιλαμβάνοντας και ψηλάφηση των μαστών και των όρχεων καθώς και δα-
κτυλική εξέταση από τον κόλπο και το ορθό. Ο παρακλινικός έλεγχος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει γενική αίματος και ούρων, ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων, αιμοσφαιρίνη 
κοπράνων, μαστογραφία και ακτινογραφία θώρακος. Περαιτέρω διαγνωστική διερεύ-
νηση θα πρέπει να γίνεται σε ασθενείς που παρουσιάζουν ορισμένους δείκτες, οι οποίοι 
μπορεί να υποδηλώνουν την παρουσία υποκείμενου νεοπλάσματος4. Ως τέτοιοι δεί-
κτες θεωρούνται η μεγάλη ηλικία, το ανθεκτικό στη θεραπεία ερυθρόδερμα, τα εκτε-
ταμένα ή άτυπα εξανθήματα, η ταχέως εξελισσόμενη και σοβαρή μυϊκή αδυναμία και 
η μη ανταπόκριση στη θεραπευτική αγωγή με γλυκοκορτικοειδή και μεθοτρεξάτη ή 
αζαθειοπρίνη. Η διερεύνηση των ασθενών αυτών θα πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο 
του πεπτικού με γαστροοισοφαγοσκόπηση και κολονοσκόπηση, αξονική τομογραφία 
θώρακος και κοιλίας, υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας και ελάσσονος πυέλου καθώς και 
ενδοκολπικό υπερηχογράφημα. Η κατάλληλη και αποτελεσματική χειρουργική ή/και 
χημειοθεραπευτική αντιμετώπιση του υποκείμενου κακοήθους νεοπλάσματος έχει συ-
νήθως ως αποτέλεσμα την ύφεση της δερματομυοσίτιδας ή πολυμυοσίτιδας.

Δερματικά παρανεοπλασματικά ρευματικά σύνδρομα    
Οζώδες ερύθημα

Το οζώδες ερύθημα χαρακτηρίζεται από ερυθρά, επώδυνα ή ευαίσθητα στην πίεση 
υποδόρια οζίδια συνήθως στην πρόσθια επιφάνεια των κνημών. Το οζώδες ερύθημα 
μπορεί σπάνια να εμφανιστεί ως παρανεοπλασματική εκδήλωση νόσου του Hodgkin, 
μη-Hodgkin λεμφώματος ή λευχαιμίας και σπανιότερα άλλων κακοήθων νεοπλα-
σμάτων, όπως π.χ.  ηπατοκυτταρικού καρκινώματος4. Η εμφάνιση του οζώδους ερυθή-
ματος μπορεί να προηγείται της διάγνωσης του νεοπλάσματος ή να προαναγγέλλει την 
υποτροπή του. Φτωχή ανταπόκριση στη συνήθη θεραπευτική αγωγή και διάρκεια των 
υποδόριων οζιδίων πάνω από 6 μήνες υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπόκειται κακόηθες 
νεόπλασμα3. Στις περιπτώσεις αυτές οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαγνω-
στική διερεύνηση για πιθανή αποκάλυψη υποκείμενου κακοήθους νεοπλάσματος.

Διάχυτη ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα
Η διάχυτη ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα χαρακτηρίζεται από σκλήρυνση των υποδό-

ριων ιστών σε περιοχές του κορμού, της κοιλίας και των άνω και κάτω άκρων χωρίς προ-
σβολή των άκρων χειρών και ποδών, από συγκάμψεις αρθρώσεων και από ηωσινοφιλία 
και υπεργαμμασφαιριναιμία. Έχουν περιγραφεί σποραδικές περιπτώσεις διάχυτης ηω-
σινοφιλικής περιτονιίτιδας σε ασθενείς με μυελοϋπερπλαστικές ή λεμφοϋπερπλαστικές 
παθήσεις καθώς και σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού3. Η σχετιζόμενη με νεόπλασμα 
διάχυτη ηωσινοφιλική περιτονιίτιδα μπορεί να προηγείται αρκετούς μήνες της διάγνω-
σης του κακοήθους νεοπλάσματος και συνήθως δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία με 
γλυκοκορτικοειδή, ενώ μερικές φορές υποχωρεί μετά την επιτυχή θεραπεία της υποκεί-
μενης νεοπλασίας. 
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Σύνδρομα προσομοιάζοντα με συστηματική σκλήρυνση
Η επίπτωση κακοήθων νεοπλασμάτων, κυρίως πνεύμονος και μαστού, σε ασθενείς 

με συστηματική σκλήρυνση είναι αυξημένη και σε μια μελέτη έχει βρεθεί ότι ανέρχεται 
στο 7% των ασθενών18. Ωστόσο, μόνο λίγες περιπτώσεις ενός συνδρόμου προσομοι-
ά-ζοντος με συστηματική σκλήρυνση έχουν περιγραφεί σε ασθενείς με καρκίνο στο-
μάχου, μαστού και πνεύμονος ή με Τ-λεμφοκυτταρικό λέμφωμα5. Τα κυριότερα άτυπα 
κλινικά χαρακτηριστικά τα οποία συμβάλλουν στη διάκριση του συνδρόμου αυτού από 
την ιδιοπαθή συστηματική σκλήρυνση είναι η ηλικία άνω των 50 ετών κατά την εισβολή 
του συνδρόμου, η ταχεία εξέλιξη των σκληροδερματικών βλαβών και η οξεία εγκατά-
σταση φαινομένου Raynaud. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει γίνεται διαγνωστική διε-
ρεύνηση για την πιθανότητα αποκάλυψης υποκείμενου κακοήθους νεοπλάσματος.

Δερματικές βλάβες προσομοιάζουσες με σκληρόδερμα μπορεί να εμφανιστούν ως 
πρώιμες εκδηλώσεις εντοπισμένου οστεοσκληρυντικού μυελώματος στα πλαίσια του 
συνδρόμου POEMS, που χαρακτηρίζεται επιπλέον από πολυνευροπάθεια, οργανομε-
γαλία, ενδοκρινοπάθεια και παρουσία μονοκλωνικής πρωτεΐνης. 

Αγγειακά παρανεοπλασματικά ρευματικά σύνδρομα    
Αγγειίτιδες

Διάφορες αγγειίτιδες έχουν περιγραφεί σε συνδυασμό κυρίως με λεμφοϋπερπλα-
στικές ή μυελοϋπερπλαστικές παθήσεις ή μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο και λιγότερο 
συχνά με συμπαγή κακοήθη νεοπλάσματα, όπως καρκίνος πνεύμονος, παχέος εντέ-
ρου, νεφρού, μαστού και στομάχου19. Η συνηθέστερη από τις  αγγειίτιδες αυτές είναι η 
λευκοκυτταροκλαστική και ακολουθούν η οζώδης πολυαρτηρίτιδα, η κοκκιωμάτωση 
Wegener, η μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα και η πορφύρα Henoch-Schönlein. Οι σχε-
τιζόμενες με κακοήθη νεoπλάσματα αγγειίτιδες αντπροσωπεύουν περίπου το 2,5-8% 
όλων των αγγειιτίδων20,21, ενώ έχει υπολογιστεί ότι στο 4,2% των ασθενών με λευκο-
κυτταροκλαστική αγγειίτιδα υπόκειται κακόηθες νεόπλασμα22. Οι κλινικές εκδηλώσεις 
των αγγειιτίδων αυτών περιλαμβάνουν κυρίως δερματικές βλάβες, αρθρίτιδα, περιφε-
ρική νευρίτιδα και νεφρική προσβολή. Ωστόσο νεφρική προσβολή παρατηρείται ση-
μαντικά συχνότερα στη σχετιζόμενη με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο αγγειίτιδα, ενώ 
περιφερική νευρίτιδα παρατηρείται συχνότερα στη σχετιζόμενη με συμπαγή κακοήθη 
νεοπλάσματα αγγειίτιδα. Στο 65% των περιπτώσεων η εμφάνιση και η διάγνωση της 
αγγειίτιδας γίνεται αρκετούς μήνες πριν ή ταυτόχρονα με τη διάγνωση του κακοήθους 
νεοπλάσματος19. Υποψίες για υποκείμενη νεοπλασία θα πρέπει να εγείρονται σε ασθε-
νείς με αγγειίτιδα που δεν σχετίζεται με λοίμωξη, άλλη αυτοάνοση πάθηση ή λήψη φαρ-
μάκου, δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στη θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή και ανοσοκα-
τασταλτικά ή παρουσιάζει υποτροπές. Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να υποβάλλονται 
σε κλινική και παρακλινική διαγνωστική διερεύνηση για το ενδεχόμενο αποκάλυψης 
υποκείμενου κακοήθους νεοπλάσματος. Αποτελεσματική χειρουργική ή/και χημειοθε-
ραπευτική αντιμετώπιση του κακοήθους νεοπλάσματος συνεπάγεται συνήθως ύφεση 
της αγγειίτιδας. 
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Φαινόμενο Raynaud 
Φαινόμενο Raynaud, που εμφανίζεται σε άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω, σχετίζεται 

συχνά με καρκίνο πνεύμονος, ωοθήκης, μαστού, παγκρέατος και νεφρού ή με μυελοϋ-
περπλαστικές ή λεμφοϋπερπλαστικές παθήσεις1,3. Συνήθως προηγείται κατά αρκετούς 
μήνες της διάγνωσης του κακοήθους νεοπλάσματος. Το σχετιζόμενο με κακόηθες νεό-
πλασμα φαινόμενο Raynaud χαρακτηρίζεται από ασύμμετρη προσβολή των δακτύλων, 
είναι σοβαρό, δεν ανταποκρίνεται στη φαρμακευτική αγωγή και στο 80% των περι-
πτώσεων εξελίσσεται σε ισχαιμία και γάγγραινα των δακτύλων.  Σε ασθενείς ηλικίας 50 
ετών και άνω που παρουσιάζουν φαινόμενο Raynaud με τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
θα πρέπει να εγείρονται υποψίες υποκείμενου κακοήθους νεοπλάσματος. Η επιτυχής 
χημειοθεραπεία ή χειρουργική θεραπεία του κακοήθους νεοπλάσματος συνεπάγεται 
συνήθως υποχώρηση του φαινομένου Raynaud.

Ερυθρομελαλγία 
Η ερυθρομελαλγία χαρακτηρίζεται από έντονη καυσαλγία, ερύθημα και αίσθημα 

θερμότητας, που εντοπίζονται στους άκρους πόδες και λιγότερο συχνά στις άκρες χεί-
ρες. Τα συμπτώματα αυτά εκλύονται συνήθως μετά από άσκηση ή έκθεση σε θερμό 
περιβάλλον. Η ερυθρομελαλγία διακρίνεται σε πρωτοπαθή (60% των περιπτώσεων) και 
δευτεροπαθή (40% των περιπτώσεων). Περίπου στο 20% των ασθενών με δευτεροπα-
θή ερυθρομελαλγία υπόκειται μυελοϋπερπλαστική πάθηση, όπως αληθής ερυθρά πο-
λυκυτταραιμία ή ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία23. Τα συμπτώματα της ερυθρομελαλγί-
ας προηγούνται κατά μέσο όρο επί 2,5 χρόνια της διάγνωσης της μυελοϋπερπλαστικής 
πάθησης.  Επομένως είναι προφανής η μεγάλη σημασία του  περιοδικού ελέγχου με 
γενική αίματος όλων των ασθενών με ερυθρομελαλγία. 

Διάφορα παρανεοπλασματικά ρευματικά σύνδρομα    
Αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία ή αλγοδυστροφία

Η αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία ή αλγοδυστροφία χαρακτηρίζεται από 
πόνο, οίδημα, ευαισθησία στην πίεση, αγγειοκινητικές διαταραχές και αλλοδυνία (δηλ. 
πόνο προκαλούμενο από ένα μη βλαβερό ερέθισμα) και εντοπίζεται σε ένα από τα άνω 
ή κάτω άκρα, συνήθως στην άκρα χείρα ή στον άκρο πόδα και σπανιότερα σε κεντρικό-
τερα τμήματα των άκρων, όπως το γόνατο, το ισχίο και ο ώμος. Σπάνια μπορεί να εμφα-
νιστεί αλγοδυστροφία και μάλιστα πριν από τη διάγνωση καρκίνου πνεύμονος, παχέος 
εντέρου, παγκρέατος, ωοθήκης και χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας1,8. Σε περιπτώσεις 
αλγοδυστροφίας που δεν ανταποκρίνεται στη συνήθη θεραπευτική αγωγή με γλυκο-
κορτικοειδή, καλσιτονίνη ή διφωσφονικά, ή που δεν σχετίζεται με αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο, έμφραγμα μυοκαρδίου ή τραύμα θα πρέπει να γίνεται παρακλινική διερεύ-
νηση για το ενδεχόμενο υποκείμενου κακοήθους νεοπλάσματος8. Η αποτελεσματική 
χειρουργική ή/και χημειοθεραπευτική αντιμετώπιση του νεοπλάσματος συνήθως συ-
νοδεύεται από υποχώρηση των συμπτωμάτων της αλγοδυστροφίας. 

Σύνδρομο προσομοιάζον με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο
Ένα σύνδρομο, που προσομοιάζει με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και χαρα-

κτηρίζεται από πλευρίτιδα, περικαρδίτιδα, αρθρίτιδα, φαινόμενο Raynaud, νεφρίτιδα, 
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λευκοπενία και θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα, έχει περιγραφεί σε λίγες περιπτώσεις 
και μάλιστα πριν από τη διάγνωση καρκίνου πνεύμονος, ωοθήκης, μαστού και λεμφοϋ-
περπλαστικών ή μυελοϋπερπλαστικών παθήσεων1,5. 

Νόσος του Still  των ενηλίκων 
Νόσος του Still των ενηλίκων, χαρακτηριζόμενη από διαλείποντα πυρετό, πολυαρ-

θρί- τιδα, πλευρίτιδα, περικαρδίτιδα και παροδικό υποτροπιάζον ερυθηματοβλατιδώ-
δες εξάνθημα, έχει περιγραφεί σε πολύ λίγους ασθενείς με καρκίνο του οισοφάγου ή 
του μαστού24. Στις περιπτώσεις αυτές η νόσος του Still των ενηλίκων εμφανίζεται συνή-
θως πριν από τη διάγνωση του κακοήθους νεοπλάσματος και δεν ανταποκρίνεται στη 
θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή, ενώ υποχωρεί μετά από τη χειρουργική θεραπεία της 
υποκείμενης νεοπλασίας. Όταν η νόσος του Still των ενηλίκων εμφανίζεται σε άτομα 
ηλικίας 50 ετών και πάνω και είναι ανθεκτική στη θεραπεία με γλυκοκορτι-κοειδή θα 
πρέπει να γίνεται διαγνωστική διερεύνηση για το ενδεχόμενο υποκείμενου κακοήθους 
νεοπλάσματος.

Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα
Η υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα είναι μια σπάνια νόσος που χαρακτηρίζεται από 

φλεγμονή των χόνδρινων ιστών της μύτης, των ώτων, της αναπνευστικής οδού και των 
αρθρώσεων. Η νόσος αυτή έχει περιγραφεί σε συνδυασμό με λεμφοϋπερ-πλαστικές 
παθήσεις ή μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο πριν ή μετά από τη διάγνωσή τους, συχνά 
ανταποκρίνεται στη θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή και υποχωρεί μετά από επιτυχή θε-
ραπεία του υποκείμενου κακοήθους νεοπλάσματος1,25.

Οστεομαλάκυνση
Η οστεομαλάκυνση χαρακτηρίζεται από διάχυτα οστικά άλγη, κεντρομελική μυϊκή 

αδυναμία, αυτόματα κατάγματα, υποφωσφοραιμία, υπερφωσφορουρία και χαμηλά 
επίπεδα στο πλάσμα 1,25-διυδροξυ- βιταμίνης D3 και έχει περιγραφεί σε ασθενείς με 
καλοήθη και κακοήθη νεοπλάσματα1,4. Θεωρείται ότι οφείλεται σε ουσία παραγόμενη 
από κύτταρα του νεοπλάσματος, η οποία παρεμποδίζει τη σωληναριακή επαναπορ-
ρόφηση του φωσφόρου. Η επιτυχής χειρουργική ή/και χημειοθεραπευτική αντιμετώ-
πιση του νεοπλάσματος συνοδεύεται από υποχώρηση της οστεομαλάκυνσης στους 
περισσότερους ασθενείς.
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Promises
Nickolas Karvounis

The day that would change everything
“From now on nothing will be the same”
This phrase I have heard and said many times. After the bombing in Yugoslavia, after 

the twin towers, after the invasion of Iraq, after an un-bearable death. In general after any 
twist of fate, like a cyclist being pushed out of his course. There are things that change our 
life. They are far fewer than we think. You are not left alone by those who easily forget. They 
take you to celebrations, introduce you to others. What is there to tell them? After a short 
time, the same again. The reason is, you were not ready for this changes. You simply like 
hearing nice words. You think your personal pain makes you something special, separat-
ing you from others. There it is again. Being something different. The bottom line is that, 
a different life, is again a life. Take it easy. I think that we are all looking somewhere where 
nothing is happening.

I no longer wait for “that day which would change everything” [1]

Many of us will recognize in these words their own thoughts. The only personal vari-
ables are the dead time between resolutions and their final fulfillment and, more im-
portant, the end result, reminding us of promises given that are still desperately waiting 
for us. The truth is that tedious everyday life has a steady step that irons out resolutions 
for self-change given in the heat of the moment. Of course we should know our limits, 
but no one should be so severe towards people facing collective of personal disasters. It 
would be unusual however, after big personal crises, for people not to foresee changes 
or not to seek help, but still, it could happen.

She was a typical figure of our villages, over 70, being old enough and looking really 
old, thin, with deep wrinkles lining her face, dressed in black and suffering from a seri-
ous medical problem. The young doctor serving in this almost devastated village that 
dates from Byzantine times, tried to say some compassionate words. She smiled and 
replied: “Look my son, there is no need for anything. I have lived enough and you know life 
is not to gorge yourself on; so I do not expect anything from anyone, only God’s mercy”. Her 
suffering was a peaceful one and in sharp contrast with others’, going through despair, 
anger and fear.

In an ideal word, people in great need should be seen, touched, felt, and treated 
always as friends, one should face them always as persons. No one, however, is ready for 
that. I personally understand many friends who run away in panic, not daring to glance 
at me or even make a phone call or send an E-mail message. I will wait for them to ap-
proach me and I expect them to give a hand in getting me up on my feet. I didn’t com-
plain when I got the most invaluable gift in the form of a simple piece of paper wishing 
me good luck, left on my hospital bed. A very touching message from a thoughtful 
friend that you see at the end of this autobiographic –with your forbearance– paradox 
meta-analysis. No doubt, the best way for anyone to start a painful story in the hospital 
he has worked in for the last 19 years.
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To be honest, that message was the second sur- prise. The first one happened a 
few steps inside the hospital gate on that afternoon when I met a young patient of our 
department who smilingly said “Hi doc, how are you? Shall I reserve for you the bed next to 
me?”. A sure sign that I was shifting from the healers’ ranks to that of the sick.

After two postoperative days, lying motionless with various tubes in my body and 
an itching back, I had the company of a colleague with an initially transient ischemic 
attack of the brain. Recognizing the worsening signs of his state I had the bitter feeling 
that I was working as a physician again. Two doctors from the staff sharing the same 
room? Imaging what a shocking experience it was for the personnel. 

I was thinking to change the title of this article to “The confessions of an insider”, as 
I now have a thorough view of oncology, and many colleagues now expect me to be a 
better oncologist. I chose to present my most innermost self that is the promise given 
to myself and to others. The long hours recuperating in the bed, no TV, and unable to 
concentrate on reading, turned me also into an experienced veteran of watching and 
scrutinizing others. A superb chance for a columnist, so as to obtain first-hand impres-
sions. The National Health System practicing on my body. Depending on the good will 
of various organizing committees, I already see myself as a pertinent member of a rela-
tive round tables.

For the time being, I try to be realistic and not make cheap bargains with the un-
certain. This is a great challenge, but at least I have some help. Besides great friends, 
permanent body changes are a constant reminder for the necessity thought changes. 

Let’s all wait and see.
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Νεοπλάσματα στοματικής κοιλότητος
Ζήσης Ι. Παππάς

Τα κακοήθη νεοπλάσματα της στοματικής κοιλότητας αποτελούν το 3% έως 5% του 
συνόλου των κακοηθών νεοπλασμάτων του ανθρώπου.Απαντούν συχνότερα σε ορι-
σμένα μέρη όπως η Ινδία, η Κίνα και η Ασία Η συχνότητα αυξάνει με την ηλικία. Παρά 
τις προόδους η πενταετής επιβίωση δεν έχει ουσιαστικά βελτιωθεί κατά τις τελευταίες 
τρεις δεκαετείες.Αυτή ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 50%.                   

Ο συχνότερος κακοήθης όγκος της στοματικής κοιλότητας είναι το καρκίνωμα εκ 
πλακώδους επιθηλίου.Αναπτύσσεται συνήθως επί εδάφους προκαρκινωματώδους 
βλάβης (λευκοπλακία ,ερυθροπλακία) και ενοχοποιούνται ως αιτιολογικοί παράγοντες 
το κάπνισμα, η κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών, η κακή υγιεινή του στόμα-
τος και η ηλιακή ακτινοβολία.Οι άνδρες προσβάλλονται συχνότερα από τις γυναίκες.

Εμφανίζεται σε οποιοδήποτε σημείο της στοματικής κοιλότητας,συνηθέστερες 
εντοπίσεις είναι τα χείλη,ο βλεννογόνος της παρειάς,η γλώσσα και το έδαφος της 
στοματικής κοιλότητας.Η συμπτωματολογία ποικίλλει και εξαρτάται από την εντόπι-
ση και την έκταση της βλάβης.Στην αρχή η συμπτωματολογία είναι αμβληχρά,.μετέπει-
τα τα χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι ο πόνος και η δύσοσμη αναπνοή.

Κλινικά εμφανίζεται με εξωφυτική ή ελκωτική μορφή  η οποία στην ψηλάφηση εί-
ναι σκληρή. Λόγω του πλουσίου λεμφικού συστήματος παρατηρούνται σχετικά νωρίς 
μεταστάσεις στους επιχώριους τραχηλικούς λεμφαδένες (ομόπλευρους,ετερόπλευ-
ρους,αμφοτερόπλευρους) σε ποσοστό 40% με 50% των περιπτώσεων.

Η διάγνωση της πρωτοπαθούς βλάβης επιβεβαιώνεται με τη λήψη βιοψίας και της 
μεταστατικής τραχηλικής λαμφαδενοπάθειας με τη βιοψία  δια λεπτής βελόνης (FNA). 
Απαραίτητη επίσης είναι η αξονική και η μαγνητική τομογραφία για τον καθορισμό της 
εκτάσεως της νόσου. Ενδείκνυται επίσης ο έλεγχος των πνευμόνων, του λάρυγγα και 
του οισοφάγου διότι η συχνότητα συνύπαρξης ενός δεύτερου πρωτοπαθούς όγκου στο 
ανώτερο αναπνευστικό και γαστρεντερικό σύστημα ανέρχεται σε 5% με 10%.

Οσο αναφορά τη θεραπεία ο κάθε άρρωστος πρέπει να αξιολογείται χωριστά και η 
επιλογή της θεραπείας να βασίζεται σε πολλούς παράγοντες,όπως ο ιστολογικός τύπος 
του όγκου,η θέση του,το μέγεθος και οι πιθανές μεταστάσεις στον τράχηλο.Θα πρέπει 
δε να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι παρενέργειες της θεραπείας και οι λειτουργικές 
αναπηρίες που προκαλούνται.

Η πρόγνωση γενικά του καρκίνου της στοματικής κοιλότητας είναι φτωχή και συνε-
πεία αυτού η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την καλύτερη πρό-
γνωση. Τελικός  και μονός στόχος της αντιμετώπισης πρέπει να είναι η αποτελεσματική 
ανακούφιση του ασθενούς σε συνδυασμό με την ποιότητα ζωής.

Ανάλογα λοιπόν με την περίπτωση ο ασθενής μπορεί να αντιμετωπιστεί με  1)εγ-
χείρηση, 2)ακτινοθεραπεία, 3)συνδυασμό εγχείρησης και ακτινοθεραπείας, 4)χημειοθε-
ραπεία σε συνδυασμό με εγχείρηση και ακτινοθεραπεία και 5)παρηγορητική  θεραπεία 
για την ανακούφιση των συμπτωμάτων.
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Στοματολογικές εκδηλώσεις σε ασθενείς  
με αιματολογικές κακοήθειες

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος, Μαρίνα Σιακαντάρη, Ξανθούλα Γιακουμή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η στοματική κοιλότητα προσβάλλεται συχνά στα πλαίσια πολλών συστηματικών 

νοσημάτων ή επιπλοκών διαφόρων θεραπευτικών παρεμβάσεων. Η άμεση επαφή του 
στοματικού βλεννογόνου με το εξωτερικό περιβάλλον και η παρουσία εντός αυτού 
πολλών διαφορετικών τύπων κυττάρων έχουν ως αποτέλεσμα την δυνητική εμφάνιση 
στην εν λόγω περιοχή ευρέος φάσματος λοιμώξεων, ανοσολογικών εκδηλώσεων και 
νεοπλασματικών εξεργασιών (1, 2, 3). Ως εκ τούτου η ευαισθητοποίηση των κλινικών 
ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων σχετικά με την αναγνώριση των νοσημάτων που παρου-
σιάζουν εκδηλώσεις από την στοματική κοιλότητα θεωρείται απαραίτητη.

Οι αιματολογικές κακοήθειες προσβάλλουν ποικιλοτρόπως τη στοματική κοιλότητα 
με εκδηλώσεις που ποικίλουν ανάλογα με τον συγκεκριμένο υπότυπο του νοσήματος, 
την χορηγούμενη θεραπευτική αγωγή και την κατάσταση του ανοσολογικού συστή-
ματος του ασθενούς. Για το λόγο αυτό η κλινική εξέταση της στοματικής κοιλότητος 
αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της εξέτασης των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες. 
Επιπλέον, επί ανεύρεσης βλαβών στην περιοχή του στόματος, ο ιατρός θα πρέπει να 
θέτει τα αιματολογικά νοσήματα στη διαφορική του διάγνωση. 

Στο κείμενο που ακολουθεί αποτυπώνονται κατά ομάδα νοσημάτων οι κύριες εκ-
δηλώσεις των νεοπλασματικών παθήσεων του αίματος από την στοματική κοιλότητα. 
Ακολουθεί η περιγραφή των επιπλοκών από τη στοματική κοιλότητα που συνοδεύουν 
τις θεραπευτικές παρεμβάσεις και την ανοσολογική έκπτωση των ασθενών με αιματο-
λογικές κακοήθειες, οι οποίες είναι κοινές, ανεξάρτητα από την υποκείμενη πάθηση.

ΟΞΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ
Οι οξείες λευχαιμίες προέρχονται από νεοπλασματική εκτροπή κυττάρων της κοκκι-

ώδους ή της λεμφικής σειράς με αποτέλεσμα καταστολή του λειτουργικού μυελού των 
οστών και συνεπώς εμφάνιση αναιμίας ή/και ουδετεροπενίας ή/και θρομβοπενίας που 
προδιαθέτουν σε σοβαρές λοιμώξεις και αιμορραγική διάθεση. Η αντιμετώπιση των νο-
σημάτων αυτών συνήθως απαιτεί χορήγηση τοξικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων 
που προκαλούν σοβαρή ουδετεροπενία (ουδετερόφιλα <0.5x109/l) για μεγάλο χρονικό 
διάστημα που συνήθως υπερβαίνει τις 10-15 ημέρες, ενώ ταυτόχρονα διασπούν τον 
φραγμό των βλεννογόνων. 

Οι οξείες λευχαιμίες μπορούν να προσβάλλουν τη στοματική κοιλότητα είτε λόγω 
διήθησης του βλεννογόνου από τα νεοπλασματικά κύτταρα, είτε, συχνότερα, ως απο-
τέλεσμα της ανοσοκαταστολής από το νόσημα ή από τους χημειοθεραπευτικούς παρά-
γοντες που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους (ιδέ κατωτέρω). Η παρουσία 
πετεχειών ή και πιο εκτεταμένων αιμορραγικών εκδηλώσεων στη στοματική κοιλότητα 
αποτελεί συχνότατο εύρημα στην οξεία λευχαιμία στα πλαίσια θρομβοπενίας ή/και δι-
αταραχών των παραγόντων πήξεως. Σε αντιδιαστολή με την αποκλειστική τους παρου-
σία στο δέρμα, η παρουσία αιμορραγικών εκδηλώσεων από τη στοματική κοιλότητα 
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αποτελεί σημείο σημαντικού βαθμού αιμορραγικής διάθεσης. Εκτεταμένη διήθηση των 
ούλων που εμφανίζεται ως διάχυτη υπερτροφία και συνοδεύεται συνήθως από εύκολη 
ή αυτόματη ουλορραγία ή και τοπικό άλγος αποτελεί συχνή εκδήλωση κυρίως στους 
υποτύπους Μ4 (μυελομονοκυτταρική) και Μ5 (μονοκυτταρική) της οξείας μυελογενούς 
λευχαιμίας (ΟΜΛ) (4). Αν και τυπικό εύρημα των παραπάνω υποτύπων, η υπερτροφία 
των ούλων μπορεί να αποτελεί εκδήλωση οιουδήποτε άλλου υποτύπου ΟΜΛ. Σπάνια η 
ΟΜΛ μπορεί να πρωτοεμφανισθεί με ευρήματα από την στοματική κοιλότητα, που ως 
επί το πλείστον αφορούν κοκκιοκυτταρικά σαρκώματα (χλωρώματα), όπως προκύπτει 
από τις περιορισμένες σχετικές αναφορές στη βιβλιογραφία (5). Το χλώρωμα στην στο-
ματική κοιλότητα εμφανίζεται συνήθως ως εντοπισμένη μάζα στην περιοχή των ούλων 
ή της υπερώας ή σπανιότερα ως οστική βλάβη στη γνάθο (6). 

Η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία επίσης συνοδεύεται συχνά από πετέχειες ή αυτό-
ματες αιμορραγίες από τη στοματική κοιλότητα στα πλαίσια θρομβοπενίας ή/και διατα-
ραχών της πήξεως. Επίσης μπορεί να εκδηλωθεί με λεμφαδενοπάθεια ή διόγκωση των 
σιελογόνων αδένων ή των αμυγδαλών ως αποτέλεσμα της διήθησης από τη νόσο (7) .

ΚΑΚΟΗΘΗ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ
Σε αντίθεση με τις λευχαιμίες, στις οποίες η διήθηση του στόματος από τη νόσο 

αποτελεί σπάνιο εύρημα, η προσβολή του στοματικού βλεννογόνου και της στοματι-
κής περιοχής από λεμφώματα είναι συχνότερη. Μεταξύ των κακοηθειών της ευρύτε-
ρης περιοχής κεφαλής-τραχήλου, τα λεμφώματα κατέχουν τη δεύτερη σε συχνότητα 
θέση, μετά τον καρκίνο εκ πλακώδους επιθηλίου. Το 5% των κακοηθειών της περιοχής 
της στοματικής κοιλότητος αφορούν λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα (8), ενώ τα πρω-
τοπαθή λεμφώματα του στόματος αποτελούν το 2.5% του συνόλου των λεμφωμάτων. 
Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται για μη-Hodgkin λεμφώμα-
τα (9-12). Μικρή αναλογία, <5%, των περιπτώσεων λεμφώματος Hodgkin εμφανίζουν 
προσβολή του δακτυλίου του Waldeyer ή του φάρυγγος κατά τη διάγνωση. Στην περί-
πτωση του λεμφώματος Hodgkin η προσβολή του δακτυλίου του Waldeyer ή του φά-
ρυγγος σχεδόν πάντοτε συνοδεύει την παρουσία λεμφαδενικής νόσου, δεν αποτελεί 
δηλαδή σχεδόν ποτέ τη μόνη εστία της νόσου, όπως συχνά συμβαίνει στα μη-Hodgkin 
λεμφώματα.  Άλλες εντοπίσεις στη στοματική κοιλότητα επί λεμφώματος Hodgkin είναι 
εξαιρετικά σπάνιες. 

Η διάμεση ηλικία των ασθενών με λεμφώματα στοματικής κοιλότητος είναι τα 
55-60έτη. Η κλινική εμφάνιση των λεμφωμάτων αυτών συνήθως συνίσταται σε ανώδυ-
νο, υπόσκληρο οζίδιο με ή χωρίς εξέλκωση, εντός της στοματικής κοιλότητας, ενίοτε 
όμως οι βλάβες είναι επώδυνες. Η κλινική εικόνα είναι συνήθως ταυτόσημη με αυτήν 
των επιθηλιακών νεοπλασμάτων της περιοχής. Συχνή είναι και η ταυτόχρονη μονόπλευ-
ρη ή αμφοτερόπλευρη προσβολή των λεμφαδένων της ευρύτερης τραχηλικής περιο-
χής (11).

Από μία μελέτη 361 ασθενών από την Βρεττανική Κολομβία (Καναδάς) με λεμφώ-
ματα που διαγνώσθηκαν λόγω κλινικών εκδηλώσεων από τη στοματική κοιλότητα συ-
νάγεται ότι η συχνότερη εντόπιση είναι οι αμυγδαλές (~40%). Ακολουθεί ο φάρυγγας 
(16%), η γλώσσα (10%), η υπερώα (6%), τα χείλη και τα ούλα (3%). Τα λεμφώματα της 
παρωτίδος (αν και δεν ανήκουν αυστηρά στη στοματική κοιλότητα) ήταν υπεύθυνα για 
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το 20% του συνόλου των λεμφωμάτων αυτών. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, ο συχνότε-
ρος τύπος λεμφώματος που ανευρίσκεται στη στοματική κοιλότητα είναι το διάχυτο μη 
Hodgkin λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα (~55-60%), ενώ ακολουθούν τα λεμφώματα 
από «μικρά λεμφοκύτταρα». Ο τελευταίος όρος είναι ευρύς και προφανώς περιλαμβά-
νει πολλές και ετερογενείς νοσολογικές οντότητες που αναγνωρίζονται στις σύγχρονες 
ταξινομήσεις των λεμφωμάτων. Το λέμφωμα Burkitt είναι πολύ σπανιότερο (~2%), ενώ 
το λέμφωμα Hodgkin, όπως προαναφέρθηκε, σπανίως εμφανίζεται πρωτοπαθώς στην 
στοματική κοιλότητα, σε ποσοστό <1% του συνόλου (8). Στην προαναφερθείσα μελέτη 
δεν γίνεται διάκριση μεταξύ λεμφωμάτων Β- και Τ-προέλευσης. Υπάρχουν επίσης λίγες 
αναφορές για εμφάνιση λεμφοβλαστικού λεμφώματος και Τ-λευχαιμίας/λεμφώματος 
των ενηλίκων (σχετιζόμενης με τον ιό HTLV-1) στην περιοχή του στόματος και των σιε-
λογόνων αδένων (13). 

Σπανίως τα λεμφώματα προσβάλλουν τα οστά της στοματικής κοιλότητας (άνω και 
κάτω γνάθος), όπου εμφανίζεται συνήθως ως επώδυνη διόγκωση. Ειδικά το ενδημικό 
λέμφωμα Burkitt, το οποίο κατά κύριο λόγο αφορά την Αφρική και άλλες περιοχές στο 
επίπεδο του Ισημερινού, προσβάλλει παιδιά και στις μισές περίπου περιπτώσεις εμφανί-
ζεται με προσβολή της γνάθου ή άλλων δομών του σπλαγχνικού κρανίου. Η προέλευση 
της προαναφερθείσας σειράς ασθενών από τον Δυτικό-ανεπτυγμένο κόσμο προφανώς 
εξηγεί την πολύ χαμηλή συχνότητα του λεμφώματος Burkitt.  

Στην Αιματολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών διαγνώσθηκαν και αντιμετωπίσθηκαν 46 ασθενείς με πρωτοπαθή λεμφώματα 
της στοματικής κοιλότητος σε διάστημα 10 ετών: 90% των ασθενών είχαν λεμφώμα-
τα Β-προέλευσης και 10% Τ-προέλευσης, όπως περίπου αναμένεται και για το σύνολο 
των λεμφωμάτων ανεξαρτήτως εντόπισης. Περίπου 60% των περιπτώσεων αφορούσαν 
διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα Β-κύτταρα (έναντι 30-40% επί του συνόλου των μη-
Hodgkin λεμφωμάτων). Φαίνεται ότι ενώ σε άλλες θέσεις της στοματικής κοιλότητας 
υπερισχύουν τα διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα Β-κύτταρα,  στην υπερώα και την πα-
ρωτίδα απαντώνται συχνότερα τα εξωλεμφαδενικά λεμφώματα οριακής ζώνης τύπου 
MALT. Και στη μελέτη της Κλινικής μας συχνότερη θέση ανάπτυξης λεμφώματος στομα-
τικής κοιλότητος ήταν οι αμυγδαλές (41%) με επόμενη τη γλώσσα (15%) (14).  

Η θεραπεία των λεμφωμάτων της στοματικής κοιλότητος εξαρτάται από τον ιστολο-
γικό τύπο της νόσου. Τα διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα B-κύτταρα ανταποκρίνονται 
άριστα στην ανοσοχημειοθεραπεία με τον συνδυασμό Rituximab-CHOP (αντι-CD20 μο-
νοκλωνικό αντίσωμα Rituximab, κυκλοφωσφαμίδη, αδριαμυκίνη, βινκριστίνη, πρεδνι-
ζόνη). Δεδομένου ότι η νόσος είναι συνήθως εντοπισμένη, η πιθανότητα ίασης ξεπερνά 
το 80-85%. Τα Τ-λεμφώματα αντιμετωπίζονται με τον χημειοθεραπευτικό συνδυασμό 
CHOP, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που ωφελούνται από τη υποδόριο χορήγηση ιντερ-
φερόνης-α. Η θέση της συμπληρωματικής ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση των 
ανωτέρω υποτύπων της νόσου είναι συζητήσιμη. Το λέμφωμα Burkitt αντιμετωπίζεται 
με εντατική, τοξική ανοσοχημειοθεραπεία βραχείας διάρκειας (3-6 μηνών) με καλά 
αποτελέσματα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η αντιμετώπιση και η πρόγνωση εξαρτώ-
νται από τον ακριβή ιστολογικό τύπο της νόσου. Στην ειδική περίπτωση των εξωλεμ-
φαδενικών λεμφωμάτων οριακής ζώνης τύπου MALT, που κατά μεγίστη πλειοψηφία 
αναπτύσσονται στους σιελογόνους αδένες (συχνά επί εδάφους συνδρόμου Sjogren) και 
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τον δακτύλιο του Waldeyer, η πρόγνωση είναι άριστη με 10-ετή επιβίωση που ξεπερ-
νά το 90%, χωρίς συνήθως να απαιτείται η εφαρμογή τοξικής χημειοθεραπείας.(15) Σε 
κάθε περίπτωση, εάν οι εκδηλώσεις της στοματικής κοιλότητος αποτελούν μέρος πιο 
γενικευμένης νόσου, η πρόγνωση εξαρτάται από την έκταση αυτής.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στο πλασμαβλαστικό λέμφωμα της στοματι-
κής κοιλότητος, το οποίο αναπτύσσεται σε έδαφος HIV λοίμωξης (16). Η κλινική εικόνα 
συνίσταται στην εμφάνιση ταχέως αναπτυσσόμενου όγκου στην στοματική κοιλότητα 
ή την περιοχή της γνάθου. Ο ιός Epstein-Barr εμπλέκεται στην παθογένεια της νόσου 
στους μισούς και πλέον ασθενείς. 

Πέραν της πρωτοπαθούς εκδήλωσής τους, τα λεμφώματα μπορεί σπανίως να επι-
πλακούν από παρανεοπλασματικές εκδηλώσεις από την στοματική κοιλότητα. Η παρα-
νεοπλασματική πέμφιγα ενίοτε εμφανίζεται ως επιπλοκή των κακοήθων λεμφωμάτων, 
της χρονίας λεμφογενούς λευχαιμίας και της νόσου του Castleman(17). Σπανίως επί-
σης λεμφοϋπερπλαστικές παθήσεις μπορεί να επιπλακούν από επίκτητο αγγειοοίδημα, 
λόγω υπερκατανάλωσης του αναστολέα του C1 (πιθανώς στα πλαίσια ύπαρξης αυτοα-
ντισώματος) με συνέπεια την ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση του συμπληρώματος.

  
ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΔΥΣΚΡΑΣΙΕΣ

Οι πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες εμφανίζονται επίσης στην περιοχή της στομα-
τικής κοιλότητος με τη μορφή του εξωμυελικού πλασμοκυττώματος των μαλακών μο-
ρίων, του μονήρους οστικού πλασμοκυττώματος ή της αμυλοείδωσης.(18) Η διάμεση 
ηλικία διάγνωσης των πλασμοκυττωμάτων είναι τα 55 έτη, περί τα 10 έτη δηλ. μικρότε-
ρη από αυτήν του πολλαπλού μυελώματος. 

Τα εξωμυελικά πλασμοκυττώματα είναι σπάνιοι όγκοι που ευθύνονται για το 3-5% 
του συνόλου των πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών, πλην όμως τουλάχιστον 80% αυ-
τών εντοπίζονται στην περιοχή κεφαλής-τραχήλου (19,20) . Παρουσιάζονται συνήθως 
ως όζοι ή έμμισχοι πολύποδες στη γλώσσα, την υπερώα, τους σιελογόνους αδένες ή 
το βλεννογόνο της ρινός ή του φάρυγγα. Μπορεί να είναι σαφώς περιγεγραμμένοι ή 
να εμφανίζονται ως διάχυτη σκληρία και να προκαλούν ποικιλία συμπτωμάτων, όπως 
δυσκαταποσία, πόνο, αιμορραγία ή ακόμη και δύσπνοια. Η αντιμετώπιση συνίσταται σε 
χειρουργική εξαίρεση ή/και ακτινοθεραπεία. Περίπου 15% των ασθενών αναπτύσσουν 
τελικώς πολλαπλούν μυέλωμα. 

Τα οστικά πλασμοκυττώματα αποτελούν το 5% του συνόλου των πλασματοκυττα-
ρικών δυσκρασιών, σπανίως όμως αναπτύσσονται στα οστά της γνάθου, έτσι ώστε στη 
βιβλιογραφία να αναφέρονται μόνο λίγες περιπτώσεις. Τα συμπτώματα συνίστανται σε 
άλγος, δυσκολία προσαρμογής τεχνητών οδοντοστοιχιών, διόγκωση του οστού ή εμ-
φάνιση παθολογικού κατάγματος της γνάθου. Συνήθως αφορούν την οπίσθια περιοχή, 
της κάτω γνάθου. Η αντιμετώπιση συνίσταται κυρίως σε ακτινοθεραπεία. Πλέον του 
50% των ασθενών αναπτύσσουν τελικώς πολλαπλούν μυέλωμα.

Αντίθετα οι περιπτώσεις του πολλαπλού μυελώματος που προσβάλλουν και τη στο-
ματική κοιλότητα είναι αρκετές και στις περιπτώσεις που συνυπάρχει αμυλοείδωση η 
προσβολή του στόματος είναι πολύ συχνή. Στο 12-15% των περιπτώσεων πολλαπλού 
μυελώματος συνυπάρχουν και εκδηλώσεις από το στόμα που συνήθως αφορούν οδο-
νταλγία, τοπικό άλγος ή παρέκκλιση της κάτω γνάθου. Οι οστικές εντοπίσεις στην πε-
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ριοχή της γνάθου εμφανίζονται ως οστεολυτικές εστίες χωρίς περιφερική οστική αντί-
δραση. Η εμφάνιση μακρογλωσσίας και η διόγκωση της γλώσσας αλλά και άλλων μα-
λακών μορίων της στοματικής κοιλότητας είναι το συχνότερο εύρημα σε περιπτώσεις 
αμυλοείδωσης, η οποία μπορεί να υφίσταται ως αυθύπαρκτη οντότητα ή να συνοδεύει 
το πολλαπλούν μυέλωμα και σπανιότερα άλλες παθήσεις (21-25) . 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
Σε αντίθεση με τις στοματολογικές εκδηλώσεις που συνδέονται πρωτογενώς με τις 

αιματολογικές κακοήθειες, οι δευτεροπαθείς εκδηλώσεις από το στόμα, λόγω της χη-
μειοθεραπείας αλλά και της ανοσοκαταστολής που συνοδεύει τα νοσήματα αυτά είναι 
ιδιαιτέρως συχνές. Ο βλεννογόνος του στόματος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στη χημει-
οθεραπεία, αφού τα κύτταρά του ανανεώνονται ανά 1-2 εβδομάδες. Η κυτταροτοξική 
επίδραση της χημειοθεραπείας στα ταχέως πολλαπλασιαζόμενα αυτά κύτταρα έχει ως 
αποτέλεσμα την εμφάνιση βλεννογονίτιδος (26,27). Η επίπτωση της επιπλοκής αυτής 
κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας αγγίζει, ανάλογα με τον τύπο του νοσήματος και 
το είδος της χορηγούμενης αγωγής, το 70% (28,29). Οι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες 
που συχνότερα συνδυάζονται με ανάπτυξη βλεννογονίτιδος είναι η μεθοτρεξάτη και οι 
ανθρακυκλίνες (δοξορουβικίνη και ανάλογα). Η κλινική εικόνα συνίσταται στην εμφάνι-
ση καύσου ή και ερυθήματος εντός της πρώτης εβδομάδος από τη χορήγηση της χημει-
οθεραπείας με επακόλουθες μεμονωμένες ή και συρρέουσες εξελκώσεις, οι οποίες δύ-
νανται να επιμολυνθούν δευτερογενώς. Οι περιοχές του στοματικού βλεννογόνου που 
το επιθήλιο εμφανίζει έντονη κερατινοποίηση, όπως η σκληρή υπερώα, προσβάλλο-
νται σπανιότερα. Η όλη πορεία διαρκεί έως και 2 εβδομάδες από τη διακοπή της θερα-
πείας. Η βαρύτητα της βλεννογονίτιδος επηρεάζεται από την κακή στοματική υγιεινή, 
τη λήψη τροφής, την αναπνοή από το στόμα, την ομιλία και τον έμετο. Η αντιμετώπιση 
της επιπλοκής αυτής συνίσταται σε πλύσεις με σόδα, τοπική χορήγηση αναισθητικών, 
συστηματική αναλγησία και αντιμετώπιση πιθανής επιμόλυνσης. Τελευταίως, ειδικά σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, η 
βλεννογονίτιδα αμβλύνεται με τη χορήγηση παλιφερμίνης, που δρα ως αυξητικός πα-
ράγων των κερατινοκυττάρων.

Οι μυκητιασικές λοιμώξεις και κυρίως η καντιντίαση του στοματικού βλεννογόνου 
επιπλέκουν συχνά την πορεία των ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. 
(30). Κλινικά η στοματική καντιντίαση εκδηλώνεται με επηρμένες, λευκωπές βλάβες, οι 
οποίες μπορεί να έχουν λευκωπό κέντρο και ερύθημα στην περιφέρειά τους. Ενδέχεται 
επίσης να είναι εξελκωμένες και να καλύπτονται από ψευδομεμβράνες. Η αντιμετώπιση 
συνίσταται στην τοπική χορήγηση διαλύμματος νυστατίνης ή/και τη συστηματική χο-
ρήγηση φλουκοναζόλης ή τελευταίως ποσακοναζόλης. 

Σπανιότερα αίτια στοματικών βλαβών συνιστούν οι υφομύκητες, όπως ο ασπέργιλ-
λος, και είδη ζυγομυκήτων (mucor, rhizopus κ.λ.π.) που προκαλούν συνήθως βαρειές, 
εκτεταμένες βλάβες με διήθηση των μαλακών μορίων και των οστών της περιοχής και 
γενικά συνδέονται με κακή πρόγνωση (31). Κύριος προδιαθεσικός παράγων για την 
ανάπτυξη των εν λόγω μυκητιάσεων είναι η παρατεταμένη ουδετεροπενία. Ειδικά οι 
λοιμώξεις από ζυγομύκητες αναπτύσσονται με αυξημένη συχνότητα και επί σακχαρώ-
δους διαβήτου και υπερφόρτισης με σίδηρο. Η αντιμετώπιση συνίσταται στην χορήγη-
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ση αντιμυκητιασικών ενδοφλεβίως. Επί λοιμώξεων από ζυγομύκητες, εξέχουσα θέση 
έχει ο ενδελεχής χειρουργικός καθαρισμός. 

Η αναζωπύρωση του ιού του απλού έρπητα (HSV) αποτελεί επίσης αίτιο αφθώδους 
στοματίτιδας που συχνά επιπλέκει την χορήγηση χημειοθεραπείας στους ασθενείς με 
αιματολογικές κακοήθειες (32) .

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στους μεταμοσχευμένους ασθενείς και ιδιαίτερα 
σε αυτούς που έχουν υποβληθεί σε αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων. Στις περιπτώσεις αυτές εκτός από τις παρενέργειες των χημειοθεραπευτικών 
ή της ακτινοβολίας που λαμβάνει ο ασθενής ως προπαρασκευαστικό σχήμα για τη με-
ταμόσχευση, σημαντικό αίτιο στοματικών βλαβών αποτελεί η νόσος του μοσχεύματος 
έναντι του ξενιστή (Graft versus Host Disease; GvHD) που εμφανίζεται στο 25-75% των 
ασθενών. Στο οξύ GvHD οι στοματικές βλάβες παρουσιάζονται ως επώδυνες εξελκώ-
σεις ή διάχυτο ερύθημα του βλεννογόνου ενώ στο χρόνιο GvHD οι βλάβες είναι συνή-
θως λειχηνοειδείς και μπορεί να συνοδεύονται από ξηροστομία και προοδευτική ατρο-
φία των σιελογόνων αδένων (33) .

Τέλος, όσον αφορά τις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες, εκτός από την προσβολή 
της στοματικής περιοχής από το υποκείμενο νόσημα, οι φαρμακευτικοί παράγοντες που 
χρησιμοποιούνται προκαλούν την εμφάνιση διαταραχών από την στοματική κοιλότη-
τα. Η σημαντικότερη παρενέργεια είναι η οστεονέκρωση της κάτω γνάθου που προκα-
λείται από τα διφωσφονικά, τα οποία χορηγούνται για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
των οστικών βλαβών του πολλαπλού μυελώματος καθώς και για την αντιμετώπιση της 
υπερασβεστιαιμίας (34). Εκατοντάδες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί παγκοσμίως και 
αφορούν συνήθως ηλικιωμένους ασθενείς που χρησιμοποιούν ενδοφλεβίως διφωσφο-
νικά στα πλαίσια νεοπλασματικών νοσημάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα (>36μή-
νες). Η εμφάνιση της μπορεί μεν να είναι απρόκλητη, συνήθως όμως αφορά άτομα που 
έχουν υποβληθεί σε οδοντιατρικές εργασίες ή φέρουν τεχνητές οδοντοστοιχίες. Η κλι-
νική εικόνα περιλαμβάνει άλγος ή/και πυώδη έκκριση. Η διάγνωση είναι κατά κύριο 
λόγο κλινική. Η αντιμετώπιση είναι ως επί το πλείστον συντηρητική και συνίσταται στη 
βελτίωση της υγιεινής του στόματος και την χορήγηση αντιβιοτικών, ενώ μπορεί να κα-
ταστούν αναγκαίες ελάσσονες χειρουργικές παρεμβάσεις. Ουσιώδους σημασίας είναι η 
πρόληψη της εν λόγω επιπλοκής με την λεπτομερή οδοντιατρική εξέταση και την πραγ-
ματοποίηση των αναγκαίων οδοντιατρικών παρεμβάσεων αρκετά πριν τη χορήγηση 
διφωσφονικών (35, 36). Άλλη παρενέργεια των διφωσφονικών, λιγότερο συχνή, όταν 
λαμβάνονται από του στόματος είναι η εμφάνιση ελκών στο βλεννογόνο του στόματος, 
τα οποία είναι συνήθως ανώδυνα και δυσίατα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η εξέταση της στοματικής κοιλότητος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αντικειμε-

νικής εξέτασης των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες. Πέραν της περιστασιακής 
αρχικής παρουσίασης των αιματολογικών κακοηθειών με εκδηλώσεις από την στομα-
τική κοιλότητα, οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν πολύ συχνά επιπλοκές από την εν λόγω 
περιοχή, οι οποίες μπορεί δυνητικά να είναι ακόμη και απειλητικές για τη ζωή. Επιπλέον 
η διαφορική τους διάγνωση μπορεί να είναι δυσχερής, έτσι ώστε συχνά να είναι απα-
ραίτητη η γνώμη του ειδικού. 
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Τοξικότητα των αντινεοπλασματικών φαρμάκων  
από τη στοματική κοιλότητα

Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη

Εισαγωγή
Η στοματική κοιλότητα αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους των ογκολογικών 

θεραπειών. Το στόμα είναι η θέση εμφάνισης σημαντικών άμεσων και έμμεσων, οξέων 
και όψιμων / χρόνιων επιπλοκών, με δυσμενή επίπτωση στην επιτυχία της ογκολογικής 
θεραπείας και στην ποιότητα ζωής του ασθενούς [1, 2]. 

Η τοξικότητα των αντινεοπλασματικών φαρμάκων στο στόμα είναι αποτέλεσμα της 
άμεσης τοξικής επίδρασης στο στοματικό βλεννογόνο και τους σιαλογόνους αδένες, 
αλλά και της τοξικότητας των φαρμάκων έμμεσα, με την μυελοτοξικότητα 

Οι ιδιαίτεροι παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης των επιπλοκών στο στόμα είναι το 
ταχέως αναγεννώμενο επιθήλιο, το μικροβιακό φορτίο και ο τραυματισμός του βλεννο-
γόνου κατά την φυσιολογική λειτουργία του στόματος.

Η επίπτωση των στοματικών επιπλοκών σε ασθενείς με συμπαγή όγκο και αιματο-
λογική κακοήθεια, που λαμβάνουν επικουρική και 1ης γραμμής χημειοθεραπεία κυμαί-
νεται από 10% έως 40%. Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εντατικά σχήματα και μυε-
λοαφανιστική χημειοθεραπεία το ποσοστό εμφάνισης επιπλοκών στο στόμα ανέρχεται 
στο 80%.

Πολλές από τις επιπλοκές είναι κοινές σε όλες τις αντινεοπλασματικές θεραπείες, με 
διαφορές στη συχνότητα και τη βαρύτητά τους, ενώ άλλες είναι ειδικές και χαρακτηρί-
ζουν την εκάστοτε αντινεοπλασματική θεραπεία.

Η βλεννογονίτιδα και ο πόνος, οι λοιμώξεις του βλεννογόνου, η ξηροστομία/ διατα-
ραχή της λειτουργίας των σιαλογόνων αδένων, η δυσγευσία, η δυσφαγία, η απασβεστί-
ωση των δοντιών/ τερηδόνα, οι λειτουργικές διαταραχές στο στόμα, οι διαταραχές στην 
ανάπτυξη των δοντιών στους παιδιατρικούς ασθενείς, αποτελούν επιπλοκές κοινές για 
όλες τις μορφές/είδη αντινεοπλασματικής θεραπείας. 

Η αφυδάτωση, η απώλεια βάρους/διατροφικές διαταραχές, η καταβολή, οι διαταρα-
χές του ύπνου, η διακοπή της δόσης, η επιβάρυνση του θεραπευτικού αποτελέσματος 
και η μείωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς ακολουθούν τις παραπάνω επιπλοκές.

Ειδική τοξικότητα των αντινεοπλασματικών φαρμάκων είναι η νευροτοξικότητα/
πόνος στα δόντια, η αιμορραγία/ουλορραγία και η νέκρωση των γνάθων σε ασθενείς 
που λαμβάνουν διφωσφονικά για την αντιμετώπιση της οστικής νόσου.  

 
Βλεννογονίτιδα

Η βλεννογονίτιδα του στόματος είναι συχνή, επώδυνη τοξικότητα της αντινεοπλα-
σματικής χημειοθεραπείας (και της ακτινοθεραπείας όγκων κεφαλής- τραχήλου). 

Η βαρειά βλεννογονίτιδα και ο συνδεόμενος με αυτήν πόνος, που χαρακτηριστι-
κά αναφέρεται από τους ασθενείς ως η «χειρότερη εμπειρία τους κατά τη θεραπεία», 
υπερβαίνει σε συχνότητα το 50% σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία σε πρω-
τόκολλο προετοιμασίας για μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων  ή μυε-
λοαφανιστική χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση αιματολογικών κακοηθειών και σε 
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ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινο- ή χημειο-ακτινο-θεραπεία κεφαλής- τραχήλου. 
Σε ασθενείς με συμπαγή όγκο, η επίπτωση της βαρειάς χημειο-βλεννογονίτιδας κυμαί-
νεται μεταξύ 5% έως 15%. 

Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης βλεννογονί-
τιδας σχετίζεται και με  γενετικούς δείκτες, όπως γενετική ανεπάρκεια ενζύμων για το 
μεταβολισμό χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, κ.α.., ενώ ο κίνδυνος ανάπτυξης βλεννο-
γονίτιδας του στόματος δεν φαίνεται να είναι αυξημένος σε ασθενείς που λαμβάνουν 
στοχευμένη θεραπεία [3]. 

Η βλεννογονίτιδα συνδέεται με διάφορες άλλες στοματικές επιπλοκές και επιπτώ-
σεις στην υγεία του ασθενούς και στο κόστος της αντινεοπλασματικής θεραπείας, όπως 
αύξηση των λοιμώξεων, τοπικών στο στόμα και συστηματικών, αύξηση της ανάγκης για 
παρεντερική διατροφή, της χρήσης οπιοειδών, της χορήγησης φαρμάκων υποστήρι-
ξης, αντιβιοτικών, αντιμυκητιασικών,  αντιϊκών, των ημερών με εμπύρετο, των ημερών 
νοσηλείας, κ.α.. Σε ασθενείς με ουδετεροπενία, από τη χημειοθεραπεία, η εμφάνιση 
βλεννογονίτιδας στο στόμα αποτελεί πύλη εισόδου για βακτήρια και συνδέεται σημα-
ντικά με μικροβιαιμία και σήψη.

Η βαρειά βλεννογονίτιδα, με τις πιο πάνω ακόλουθες επιπλοκές, μπορεί να οδηγή-
σει σε μείωση της δόσης ή διακοπή του χημειοθεραπευτικού σχήματος (ή της ακτινοθε-
ραπείας), θέτοντας σε κίνδυνο το θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

Είναι σημαντικό ότι, από το 2006, μετά από πρόταση της ομάδας μελέτης του 
Multinational Association of Supportive Care in Cancer - MASCC σε συνεργασία με το 
International Society of Oral Oncology - ISOO ο όρος βλεννογοννίτιδα (mucositis) περι-
λαμβάνεται ως ιδιαίτερη κατηγορία στο Medical Subject Heading – MeSH [4].

Παθοβιολογία
Η τοξικότητα / τραυματισμός του βλεννογόνου (mucosal injury) από την χημειο-

θεραπεία τείνει να είναι οξεία, αναπτύσσεται σε 1 εβδομάδα από την χορήγηση του 
φαρμάκου και κορυφώνεται σε 2 εβδομάδες. 

Η χημειο-βλεννογονίτιδα (αλλά και η ακτινο-βλεννογονίτιδα) εξελίσσεται μέσα από 
στάδια κλινικής ανάπτυξης, πιο συμπιεσμένα  χρονικά στη χημειοθεραπεία. Είναι δηλα-
δή εμφανές ότι η βλεννογονιτίδα είναι το αποτέλεσμα σειράς παθοβιολογικών διεργα-
σιών. 

Παλαιότερα επικρατούσε η άποψη ότι η βλεννογονίτιδα σχετίζεται αποκλειστικά με 
μεταβολές στο επιθήλιο ως αποτέλεσμα μιας ειδικής τοξικότητας της χημειοθεραπείας 
(και της ακτινοβολίας) στα διαιρούμενα επιθηλιακά κύτταρα της βασικής στιβάδας. 

Η άμεση αυτή τοξικότητα της χημειοθεραπείας (και της ακτινοβολίας) στη βασική 
στιβάδα οδηγούσε σε απώλεια της αναγεννητικής δραστηριότητας του επιθηλίου, κυτ-
ταρικό θάνατο, ατροφία και ακόλουθη εξέλκωση. 

Τελευταίες, όμως, μελέτες έχουν δείξει ότι η βλεννογονιτίδα είναι το αποτέλεσμα 
μιας σύνθετης σειράς βιολογικών και κυτταρικών εξεργασιών που αρχίζουν κυρίως 
στον υποβλεννογόνιο ιστό και το ενδοθήλιο των αγγείων και στοχεύουν στο υπερκεί-
μενο επιθήλιο [5,6]. 

Η όλη παθοβιολογία της βλεννογονίτιδας έχει περιγραφεί σε 5 φάσεις: 
(1) Initiation, (2) up-regulation  with generation of messengers, (3) signaling and 
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amplification, (4) ulceration with inflammation and (5) healing. 
Αυτό το μοντέλο βλεννογονίτιδας φαίνεται καλύτερα στη βλεννογόνο του στόμα-

τος αλλά ισχύει και για το υπόλοιπο γαστεντερικό σωλήνα και προσφέρει μια βάση για 
την ανάπτυξη θεραπευτικών παρεμβάσεων. 

Initiation: Αναπτύσσονται αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου (reactive oxygen species - 
ROS) οι οποίες είναι άμεσα τοξικές στα κύτταρα, τους ιστούς και τα αγγεία. Ακολούθως 
ενεργοποιούνται άλλες παθοβιολογικές εξεργασίες. 

Παράγοντες που μπλοκάρουν τις ROS έχει δειχθεί ότι μειώνουν την τοξικότητα στο 
βλεννογόνο. 

Up-regulation and generation of messenger signals: Κατά τη 2η αυτή φάση ενερ-
γοποιούνται συγχρόνως διάφορες εξεργασίες. Από τους μεταγραφικούς παράγοντες 
(transcription factors), που ενεργοποιούνται, ο Nuclear Factor –κB (NF-κB) φαίνεται 
πως είναι ο παράγοντας κλειδί στην ανάπτυξη της βλεννογονίτιδας. Ο NF-κB προάγει 
τη δραστηριότητα πολλών γονιδίων, συμπεραλαμβανομένων και αυτών που οδηγούν 
στην ανάπτυξη των προφλεγμονωδών κυτταροκινών  TNF-a, IL-1β και IL-6, με αποτέλε-
σμα τον τραυματισμό των ιστών και την απόπτωση [7,8]. 

Άλλες παράλληλες παθολογικές εξεργασίες οδηγούν επίσης στην ενεργοποίηση 
μακροφάγων, μεταλλοπρωτεϊνασών και άλλων μορίων με αποτέλεσμα περισσότερη 
παραγωγή TNF-a σε όλους τους ιστούς που εμπλέκονται. 

Signaling and amplification: Στη φάση αυτή φαίνεται πως οι  προφλεγμονώδεις κυτ-
ταροκίνες, πέρα από την άμεση τοξικότητα τους στα κύτταρα του βλεννογόνου, ενερ-
γοποιούν και άλλες βιολογικές εξεργασίες που οδηγούν σε τραυματισμό των ιστών και 
περαιτέρω παραγωγή TNF-a, 

ΙL-1 και IL-6. Ο βλεννογόνος έχει βιολογικά μεταβληθεί, παρόλο ότι φαίνεται κλινικά 
υγιής. 

Ulceration with inflammation: Στη φάση αυτή αναπτύσσονται επώδυνα έλκη. 
Πριν από την εμφάνιση της έλκωσης παρατηρείται άθροιση μακροφάγων στα πλαί-

σια αντιφλεγμονώδους αντίδρασης. Η εμφάνιση των ελκώσεων έχει ως αποτέλεσμα 
την άθροιση πολυμορφοπυρήνων λευκοκυττάρων, αποικισμό από gram (+), gram (-) 
και αναερόβια βακτήρια, περαιτέρω ενεργοποίηση και παραγωγή κυτταροκινών, με 
φλεγμονή και πόνο, ενώ ο ασθενής έχει αυξημένο κίνδυνο για μικροβιαιμία και σήψη. 

Healing: Αρχίζει με μήνυμα από την εξωκυττάρια διάμεση ουσία. Το επιθήλιο πολ-
λαπλασιάζεται και διαφοροποιείται, ενώ αποκαθίσταται η μικροβιακή χλωρίδα. 

Κλινική εικόνα
Η λέπτυνση του βλεννογόνου και το ερύθημα είναι η πρώτη κλινική εκδήλωση της 

βλεννογονίτιδας, η οποία εξελίσσεται σε επώδυνες εξελκώσεις με ποικίλη βαρύτητα.
Η ακριβής αξιολόγηση της βαρύτητας και του βαθμού (score) της βλεννογονίτιδας, 

με ειδικές κλίμακες, είναι απαραίτητη για την θεραπευτική της αντιμετώπιση. 
Οι πλέον χρησιμοποιούμενες κλίμακες είναι αυτή του World Health Organization  

(WHO) και του National Cancer Institute – Common Toxicity Criteria (NCI – CTC). Στις 
παραπάνω κλίμακες, η βλεννογονίτιδα αξιολογείται σε 4 βαθμούς. Η βλεννογονίτιδα 
βαθμού 1 χαρακτηρίζεται από ερύθημα, η βαθμού 2 από περιορισμένες, ήπια επώδυνες 
εξελκώσεις, ενώ η βαθμού 3 καθώς και η βαθμού 4 βλεννογονίτιδα χαρακτηρίζονται 
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ως «βαρειά βλεννογονίτιδα» και εμφανίζονται ως ιδιαίτερα επώδυνες εξελκώσεις που 
καλύπτουν περισσότερο από το 50% του στοματικού βλεννογόνου και συνοδεύονται 
από δυσφαγία ή ανάγκη για παρεντερική διατροφή. 

Οι εξελκώσεις καλύπτονται από ψευδομεμβράνες, με νεκρά κύτταρα, ινική, πολυ-
μορφοπύρηνα λευκοκκύτταρα και άλλα φλεγμονώδη κύτταρα και αποικίες μικροορ-
γανισμών. 

Η καταστροφή και απώλεια του προστατευτικού φραγμού του επιθηλίου, η ξηρο-
στομία και η μυελοτοξικότητα από το αντινεοπλασματικό φάρμακο προάγουν την ανά-
πτυξη λοίμωξης, τοπικής στο στόμα ή/και συστηματικής. Η τοπική, στο στοματικό βλεν-
νογόνο, λοίμωξη επιπλέκει και επιδεινώνει τη βλεννογονίτιδα και επιτείνει τον πόνο στο 
στόμα, ενώ αποτελεί εστία για συστηματική λοίμωξη.

Διαφορική Διάγνωση
Η βλεννογονίτιδα θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από τις λοιμώξεις του στοματι-

κού βλεννογόνου, οι οποίες, επίσης, αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της αντινεοπλα-
σματικής θεραπείας. 

Οι πλέον συχνές λοιμώξεις, από τις οποίες θα χρειαστεί να διαφοροδιαγνωστεί η 
βλεννογονίτιδα του στόματος είναι η ψευδομεμβρανώδης καντιντίαση και η λοίμωξη 
από τον ιό του απλού έρπητα – 1 [9-13]. 

Ειδικά κλινικά κριτήρια, όπως απότομη ή πρώϊμη εμφάνιση της βλεννογονίτιδας, 
αδυμαμία ή καθυστέρηση της επούλωσης, ανάπτυξη των βλαβών σε θέσεις κερατινο-
ποιημένου βλεννογόνου ή σε συμμετρικές εντοπίσεις μπορούν να συμβάλλουν στη, 
συνήθως δύσκολη, διαφορική διάγνωση.   

Θεραπεία 
Παρά τις σημαντικές κλινικές και οικονομικές επιπτώσεις, δεν υπάρχει, μέχρι σήμε-

ρα, αποτελεσματική θεραπεία η οποία να προφυλάσσει ή να αντιμετωπίζει τη βλεννο-
γονίτιδα.

Η τακτική αξιολόγηση του στόματος και η διατήρηση καλής στοματικής υγιεινής, 
με μείωση του μικροβιακού φορτίου του στόματος, αποτελεί βασική κατευθυντήρια 
οδηγία της ομάδας εργασίας του MASCC/ISOO. Επίσης, συστήνονται ουδέτερα στομα-
τοπλύματα, εφυγραντικά του βλεννογόνου, καλυπτικά του βλεννογόνου (gelclair), που 
περιέχουν πολυβινύλιο και υαλουρονικό νάτριο, τοπικά αναισθητικά, κ.α [14-16].

Η κρυοθεραπεία, με παγάκια στο στόμα, με στόχο την αγγειοσύσπαση και τη μείω-
ση του φαρμάκου στο στοματικό βλεννογόνο, συστήνεται κατά τη διάρκεια της χορή-
γησης 5-FU ή μελφαλάνης ή άλλων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων με μικρό χρόνο 
ημιζωής. 

Ο παράγοντας Keratinocyte Growth Factor 1 (palifermin) μπορεί να μειώσει τη βλεν-
νογονίτιδα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αι-
μοποιητικών κυττάρων και περιλαμβάνεται στις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες 
οδηγίες του MASCC/ISOO. Η ευεργετική δραστηριότητα του palifermin οφείλεται στην 
προαγωγή του πολλαπλασιασμού του επιθηλίου, αλλά και σε αντιφλεγμονώδεις ιδιότη-
τες, με αποτέλεσμα τη μείωση του TNF και αντιαποπτωτική δράση. Με τη χορήγηση του 
Palifermin, έχει βρεθεί, επίσης, ότι μειώνονται οι συστηματικές, αιματογενείς λοιμώξεις, 
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η χρήση οποιοειδών, και άλλες επιπλοκές. 
Άλλα φάρμακα, όπως αντιοξειδωτικοί παράγοντες, είναι, ακόνη, σε διάφορες φά-

σεις μελέτης. 

Οστεονέκρωση των γνάθων
Το 2003 αναφέρθηκε για πρώτη φορά νέκρωση των γνάθων σε ασθενείς που ελάμ-

βαναν αζωτούχα διφωσφονικά για την αντιμετώπιση της μεταστατικής οστικής νόσου 
[17]. Ο τραυματισμός του οστού των γνάθων, συνήθως μετά από οδοντική εξαγωγή, πε-
ριγράφηκε ως ο κύριος παράγοντας κινδύνου εμφάνισης της επιπλοκής αυτής [18,19]. 
Το ποσοστό που έχει περιγραφεί στις διάφορες μελέτες κυμαίνεται από 4% έως 7%.   

Η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών μπορεί να συμβάλλει κα-
θοριστικά στην πρόληψη της επιπλοκής. Στη δικής μας σειρά ασθενών, σε 69 ασθενείς, 
οι οποίοι μετείχαν σε σχετικό πρωτόκολλο πρόληψης, οστεονέκρωση παρατηρήθηκε 
σε δύο ασθενείς, οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες και προέβησαν σε εξα-
γωγή δοντιού, χωρίς να μας ενημερώσουν.

Συμπερασματικά
Η τοξικότητα των αντινεοπλασματικών φαρμάκων από το στόμα περιλαμβάνει σύ-

νολο επώδυνων και δυνητικά σοβαρών επιπλοκών και επιβαρύνει την ποιότητα ζωής, 
αυξάνει τη νοσηρότητα, μειώνει τη συμμόρφωση στην αντινεοπλασματική θεραπεία, 
ενώ, ακόμη, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

Η ακριβής αξιολόγηση, με τις κατάλληλες κλίμακες, η διαφορική διάγνωση της βλεν-
νογονίτιδας από τις λοιμώξεις του στοματικού βλεννογόνου, η καλή στοματική υγιεινή, 
η εφύγρανση του βλεννογόνου, η χρήση καλυπτικών / προστατευτικών του βλεννο-
γόνου (gelclair), η κρυοθεραπεία και το palifermin (Kepivance) περιλαμβάνονται στις 
επικαιροποιημένες (2007) κατευθυντήριες οδηγίες του MASCC/ISOO για την προφύλα-
ξη και την αντιμετώπιση της βλεννογονίτιδας. Τελευταία ερευνητικά δεδομένα έχουν 
αυξήσει τις γνώσεις μας σχετικά με τη σύνθετη παθοβιολογία της βλεννογονίτιδας και 
αναμένεται να προσφέρουν στόχους για θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Η αύξηση των γνώσεων και προαγωγή της ενημέρωσης των λειτουργών υγείας αλλά 
και η ενημέρωση/επιμόρφωση/εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους με 
έντυπο υλικό, μπορεί να συμβάλλει περαιτέρω στη μείωση της βλεννογονίτιδας αλλά 
και του συνόλου των επιπλοκών και των συμπτωμάτων. 

Η έρευνα των συμπτωμάτων ως «σύνολο / αλυσίδα συμπτωμάτων» (symptom 
cluster) στην ογκολογία αποτελεί το νέο πεδίο έρευνας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η δι-
άγνωση και η αντιμετώπιση ενός συμπτώματος μπορεί να μειώσει τη βαρύτητα άλλου 
συμπτώματος στην ομάδα [20].   

    
Η συμβολή του Οδοντιάτρου

Ο Οδοντίατρος μπορεί να συμβάλλει στο έργο του Ιατρού Ογκολόγου:
(α) Πριν από την έναρξη της αντινεοπλασματικής χημειοθεραπείας, με τη λήψη 

ιστορικού, με εξωστοματική και ενδοστοματική εξέταση του βλεννογόνου του στόμα-
τος και με ακτινογραφικό έλεγχο για την αναγνώριση τυχόν οδοντικών και περιοδο-
ντικών φλεγμονών, που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης πριν από την έναρξη της 
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ογκολογικής θεραπείας. Ο ασθενής ενημερώται για τις απαραίτητες οδοντιατρικές θε-
ραπείες, οι οποίες αξιολογούνται ανάλογα με τα χρονικά περιθώρια/στάδιο/κατάσταση 
της υποκείμενης νόσου. 

(β) Κατά τη διάρκεια της αντινεοπλασματικής χημειοθεραπείας οι ασθενείς αξιο-
λογούνται, ελέγχεται η στοματική κοιλότητα και χορηγείται η κατάλληλη θεραπευτική 
αγωγή, σε συνεργασία με τον ογκολόγο και όπου αυτό χρειάζεται.

(γ) Μετά το πέρας της αντινεοπλασματικής θεραπείας ο ασθενής παρακολουθείται 
και ενισχύεται στην τήρηση της καλής στοματικής υγιεινής. Ο οδοντίατρος μπορεί να 
συμβάλλει, ακόμη, στην πρώϊμη αναγνώριση τυχόν υποτροπής της κακοήθειας είτε ως 
τοπική νόσος στο στόμα είτε ως έμμεσες, παρανεοπλασματικές ή όχι εκδηλώσεις.  
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Τοξικότητα  της ακτινοθεραπείας από τη στοματική κοιλότητα
Ζωή Καλαϊτζή

Κάθε χρόνο, περίπου 60.000 ασθενείς διαγνώσκονται με Καρκίνο Κεφαλής και Τρα-
χήλου(ΚΚΤ).Οι ασθενείς αυτοί θα υποβληθούν σε Ακτινοθεραπεία (ΑΚΘ) σε συνδυασμό 
με Χημειοθεραπεία (ΧΜΘ),σε χειρουργείο ή και τα δύο.

Η ΑΚΘ αποτελεί την κύρια μέθοδο θεραπείας των ασθενών με ΚΚΤ.(1,2) 
Το ταχέως αναγεννώμενο επιθήλιο της στοματικής κοιλότητας αποτελεί δυστυχώς 

έναν από τους κύριους στόχους της Ακτινοθεραπείας ασθενών με ΚΚΤ. Τα πεδία ΑΚΘ 
συχνά συμπεριλαμβάνουν τους σιελογόνους αδένες, όλο ή το μεγαλύτερο τμήμα του 
επιθηλίου της στοματικής κοιλότητας αυξάνοντας έτσι του κινδύνου εμφάνισης στομα-
τικής βλεννογονίτιδας.

 Η οξεία βλεννογονίτιδα ορίζεται ως φλεγμονώδης επιπλοκή που οφείλεται στην 
τοξική δράση της Χημειοθεραπείας και Ακτινοθεραπείας τόσο στο επιθήλιο της στομα-
τικής κοιλότητας ,όσο και στο αγγειακό υπόστρωμα και στο συνδετικό ιστό (3)

 Κατά την διάρκεια της Ακτινοθεραπείας εκτός από τις οξείες επιπλοκές αναπτύσσο-
νται και απώτερες βλάβες των ιστών που επιβαρύνουν μόνιμα την ποιότητα ζωής του 
ασθενούς. Επιπλοκές που εμφανίζονται κατά την διάρκεια της Ακτινοθεραπείας έως και 
ενενήντα μέρες από την έναρξη της περιγράφονται ως οξείες ενώ οι παρενέργειες που 
εμφανίζονται μετά τις ενενήντα μέρες χαρακτηρίζονται ως απώτερες ή όψιμες (10). 

 Η οξεία  βλεννογονίτιδα, οι λοιμώξεις και η ξηροστομία αποτελούν τις κύριες οξείες 
παρενέργειες της Ακτινοθεραπείας. Η ξηροστομία μπορεί να εγκατασταθεί μόνιμα και 
να αποτελέσει έτσι και σημαντική όψιμη επιπλοκή της Ακτινοθεραπείας.

Η ίνωση,ο τρισμός, η οστεοακτινονέκρωση αποτελούν άλλες σοβαρές όψιμες επι-
πλοκές της Ακτινοθεραπείας όγκων τραχηλοπροσωπικής χώρας. Αυτές οι επιπλοκές 
μπορεί να οδηγήσουν σε υποσιτισμό και επιβάρυνση του ήδη βεβαρημένου καρκινο-
παθούς, αύξηση του χρόνου νοσηλείας, αύξηση της χρήσης αντιμικροβιακής και υπο-
στηρικτικής αγωγής, καθώς και διακοπή θεραπείας θέτοντας έτσι σε κίνδυνο το θερα-
πευτικό αποτέλεσμα, με ταυτόχρονη σημαντική μείωση της ποιότητας ζωής του ασθε-
νούς. Η εκτίμηση της κατάστασης της στοματικής κοιλότητας και η σταθεροποίηση της 
στοματικής νόσου πριν από την έναρξη της θεραπείας είναι εξαιρετικά σημαντική για 
την συνολική αντιμετώπιση του ασθενούς.

     
Οξείες επιπλοκές 

Οι οξείες επιπλοκές αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα της άμεσης τοξικής επίδρασης 
της ογκολογικής θεραπείας στο στόμα.

 Η οξεία βλεννογονίτιδα, και οι λοιμώξεις αποτελούν τις κύριες οξείες επιπλοκές 
στο στόμα κατά τη διάρκεια της ογκολογικής θεραπείας. 

Η οξεία βλεννογονίτιδα αξιολογείται με βάση τα κριτήρια της  RTOG/EORTC, σε βαθ-
μού 1,2,3 και 4 (3), ενώ έχουν προταθεί επίσης και νεώτερες κλίμακες, με στόχο την 
πληρέστερη καταγραφή του συνόλου των επιπλοκών (4). 

Η βλεννογονίτιδα βαθμού ΙΙΙ και ΙV χαρακτηρίζεται από επώδυνες εξελκώσεις, που 
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καλύπτονται από ψευδομεμβράνες, αποτελούμενες από πήγμα ινικής και φλεγμονώδη 
στοιχεία.

Οξεία βλεννογονίτιδα Grade III θα εμφανίσουν το 50% των ασθενών που θα υπο-
βληθούν σε ΑΚΘ και το 92% των ασθενών που θα υποβληθούν σε ΑΚΘ σε συνδυασμό 
με ΧΜΘ ή υπερκλασματοποιημένη ΑΚΘ(5).

Περισσότεροι από 10% των ασθενών αυτών θα διακόψουν την θεραπεία λόγω επώ-
δυνης, βαρειάς βλεννογονίτιδας, θέτοντας σε κίνδυνο το θεραπευτικό αποτέλεσμα, 
αλλά και την ίδια τους την ζωή .

Για κάθε 55 ασθενείς με βλεννογονίτιδα βαθμού ΙΙΙ και ΙV, οι 41 θα αναπτύξουν λοί-
μωξη και οι 5 θα πεθάνουν (6).

Το σύνολο των παθοβιολογικών εξεργασιών που καταλήγουν στην εμφάνιση 
της βλεννογονίτιδας μπορεί να ταξινομηθεί σε 5 φάσεις, την έναρξη, την διέγερση 
και παραγωγή μηνύματος, την προώθηση και αύξηση του μηνύματος, την εξέλκωση 
και την επούλωση (initiation, upregulation and message generation, signaling and 
amplification, ulceration, and healing).  Κατά την φάση της εξέλκωσης υπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος επιλοίμωξης της βλεννογονίτιδας(7).

Οι καντιντιάσεις του βλεννογόνου του στόματος, οφειλόμενες σε είδη του μύκητα 
Candida, αποτελούν την πλέον συχνή επιπλοκή που λαμβάνουν αντινεοπλασματική θε-
ραπεία (8). Η καντιντίαση του στόματος μπορεί να αποτελέσει εστία για συστηματική 
διασπορά. 

Κατά την ακτινοθεραπεία κακοήθων όγκων κεφαλής-τραχήλου, περίπου το 
35%-50% των ασθενών αναμένεται να αναπτύξουν ψευδομεμβρανώδη καντιντίαση (9) 
και θα υποβληθούν σε αντιμυκητιασική αγωγή κατά την διάρκεια της θεραπείας. 

Η λοίμωξης από τον ιό του απλού έρπητα στο στόμα εμφανίζεται με ιδιαίτερη συ-
χνότητα και επιβαρύνει τη βλεννογονίτιδα από ΧΜΘ ενώ η συχνότητα της επιπλοκής 
της ακτινοβλεννογονίτιδας με τον ιό του απλού έρπητα είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Η 
ερπητική λοίμωξη επιδεινώνει τη βαρύτητα των ελκών της βλεννογονίτιδας, ενώ παρε-
μποδίζει την επούλωση.

Η κλινική διαφορική διάγνωση της ψευδομεμβρανώδους καντιντίασης και των ελ-
κών της ερπητικής λοίμωξης από τις ψευδομεμβράνες της ελκωτικής, βαθμού III και IV, 
βλεννογονίτιδας δεν είναι εύκολη. Ειδικά κλινικά κριτήρια και εργαστηριακή αξιολόγη-
ση μπορούν να βοηθήσουν.  

Οι βακτηριακές λοιμώξεις κυρίως με Gram αρνητικά βακτήρια και σταφυλόκοκκο 
κατά τη διάρκεια της ογκολογικής θεραπείας επιβαρύνουν, τον ήδη βεβαρημένο ασθε-
νή, αυξάνοντας και τις ανάγκες νοσηλείας. 

Η Μετρονιδαζόλη αποτελεί το φάρμακο εκλογής. 
Αυξητικοί παράγοντες, τοπικά αναισθητικά και τοπικά προστατευτικά του βλεννο-

γόνου και των σιαλογόνων αδένων έχουν προταθεί και χρησιμοποιούνται με σχετικά 
καλά αποτελέσματα . Τελευταία, η εφαρμογή παραγόντων αύξησης των κερατινοκυτ-
τάρων (recombinant human Keratinocyte Growth Factor- KGF) όπως της Παλιφερμίνης 
φαίνεται πως θα συμβάλει, σε σημαντικό βαθμό, στην αντιμετώπιση της οξείας Xημειο- 
και Aκτινο- βλεννογονίτιδας( 10). 

Η ξηροστομία αποτελεί σημαντική,  επιπλοκή κατά την ακτινοθεραπεία κακοήθων 
όγκων κεφαλής και τραχήλου 
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 Η μείωση της ροής του σιάλου και η ποιοτική μεταβολή του βλάπτουν τη λειτουρ-
γία της μάσησης, την κατάποση, την ομιλία, ενώ παράλληλα αυξάνουν τον κίνδυνο ανά-
πτυξης λοιμώξεων του βλεννογόνου. 

Ο ξηροστομικός ασθενής υποσιτίζεται, με αποτέλεσμα να εμφανίσει ανεπιθύμητη 
απώλεια βάρους και δευτεροπαθείς διατροφικές διαταραχές. 

Σημαντική μείωση της ροής του σιάλου ηρεμίας και διέγερσης παρατηρείται συνή-
θως κατά την δεύτερη εβδομάδα της ΑΚΘ.

Ο πλέον σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της ξηροστομίας, μετά από ρι-
ζική ακτινοθεραπεία φαίνεται πως είναι η μάζα των σιαλογόνων αδένων που περιλαμ-
βάνεται στα πεδία ΑΚΘ. Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι επίσης η διάρκεια της 
Ακτινοθεραπείας και η Συνολική Δόση της ΑΚΘ. 

Σε περίπτωση που ολόκληρη η παρωτίδα λάβει Συνολική Δόση μεγαλύτερη των 26 
Gy η ξηροστομία εγκαθίσταται μόνιμα(11).

Θεραπευτικά, η ξηροστομία αντιμετωπίζεται με υποκατάστατα σιάλου και διέγερση 
της εκκριτικής δραστηριότητας των υπολειμματικών αδενοκυψελών που δεν έχουν κα-
ταστραφεί από την ακτινοβολία με πιλοκαρπίνη η οποία από 4 τυχαιοποιημένες μελέτες 
(του Johnson,του Davies,του Pieke,και του Hamlar) φαίνεται ότι είναι καλύτερα να δίνε-
τε μετά το πέρας και όχι κατά την διάρκεια της ΑΚΘ.

 Ο κυτταροπροστατευτικός παράγοντας Αμιφοστίνη (Εthyol) φαίνεται ότι έχει ρόλο, 
στην αντιμετώπισης της ξηροστομίας και καμία θέση στην αντιμετώπιση της βλεννο-
γονίτιδας(12).

Πρόληψη της ξηροστομίας.Η χρήση νέων τεχνικών ΑΚΘ όπως η IMRT(ΑΚΘ διαμορ-
φούμενης έντασης) συμβάλλει δραματικά στην μείωση των παρενεργειών της ΑΚΘ και 
κυρίως της ξηροστομίας.(13)Αυτή την στιγμή επίσης βρίσκεται υπό εξέλιξη μια μελέτη 
φάσης ΙΙ της RTOG η 0244 που έχει σκοπό την εκτίμηση της ξηροστομίας σε ασθενείς 
με καρκίνο του λάρυγγα υποφάρυγγα και στοματοφάρυγγα στους οποίους χειρουργι-
κά μεταφέρεται ο υπογνάθιος αδένας στην υπογενίδιο χώρα (στους συγκεκριμένους 
ΚΚΤ δεν συμπεριλαμβάνεται στα πεδία ΑΚΘ η υπογενίδιος χώρα),τα αποτελέσματα της 
οποίας αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Απώτερες επιπλοκές(14)
Ίνωση. Η ΑΚΘ αυξάνει την διαπερατότητα του τοιχώματος των αγγείων, με αποτέ-

λεσμα την εναπόθεση ινικής, η οποία ακολούθως αντικαθίσταται από κολλαγόνο που 
οδηγεί σε ίνωση του τοιχώματος των αγγείων και των περιαγγειακών χώρων, στένωση 
του αυλού των αγγείων και ανεπαρκή αιμάτωση των γύρω ιστών. Οι δυνατότητες επού-
λωσης των ιστών περιορίζονται, ενώ αυξάνεται η ευπάθεια στις λοιμώξεις. 

Η ίνωση και η απώλεια ελαστικότητας του βλεννογόνου έχει ως αποτέλεσμα λει-
τουργικά προβλήματα στη μάσηση καθώς και δυσκολία στην τήρηση καλής στοματι-
κής υγιεινής .Τα προβλήματα αυτά είναι εντονότερα σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί 
σε χειρουργική θεραπεία για την αντιμετώπιση της κακοήθειας, πριν από την ακτινοθε-
ραπεία.

Τρισμός και περιορισμός της κίνησης της κάτω γνάθου μπορεί να παρατηρηθεί 
όταν οι μασητήρες, οι πτερυγοειδείς μύες και η κροταφογναθική διάρθρωση περιλαμ-
βάνονται στο πεδίο της ΑΚΘ.
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Ο περιορισμός της διάνοιξης του στόματος αυξάνεται με την αύξηση της δόσης της 
ΑΚΘ. Ο περιορισμός της κινητικότητας της κάτω γνάθου έχει ως αποτέλεσμα περαιτέρω 
δυσκολία στη λήψη τροφής και στη λειτουργία της μάσησης. 

Η οστεοακτινονέκρωση είναι δυνητικά σοβαρή όψιμη επιπλοκή. Αποτελεί παθο-
λογική εξεργασία που εμφανίζεται μετά την ακτινοβόληση του οστίτη ιστού και χαρα-
κτηρίζεται από επιμένουσα εξέλκωση του βλεννογόνου με αποκάλυψη του οστού της 
γνάθου(15).Η κάτω γνάθος αποτελεί την κύρια θέση εμφάνισης της οστεοακτινονέκρω-
σης.

 Η Ημερήσια καθώς και η Συνολική Δόση της ΑΚΘ, η προηγηθείσα χειρουργική επέμ-
βαση και η οδοντική κατάσταση του ασθενούς παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
της οστεοακτινονέκρωσης. 

Η διάγνωση της οστεοακτινονέκρωσης βασίζεται στην κλινική εικόνα. Κύριο σημείο 
είναι ο εξελκωμένος βλεννογόνος και η επιμένουσα αποκάλυψη του οστού της γνάθου. 
Η αποκάλυψη του οστού μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό συριγγίου και παθολογικό 
κάταγμα. Ο ασθενής αναφέρει δυσγευσία, κακοσμία, παραισθησία και τοπικό πόνο.

Ακτινογραφικά, ανώμαλες διαυγάσεις εναλλάσσονται με ανώμαλες σκιάσεις, οι 
οποίες υποδηλώνουν την ύπαρξη νεκρωμένων τμημάτων του οστού. Η ακτινογραφική 
διαφορική διάγνωση θα πρέπει να περιλαμβάνει την τοπική υποτροπή της κακοήθειας 
ή μεταστατική κακοήθεια.     

Η θεραπεία της οστεοακτινονέκρωσης ποικίλει ανάλογα με την βαρύτητα της κλινι-
κής εικόνας. Εφαρμόζεται συντηρητική αγωγή, με καλή στοματική υγιεινή, τοπικά αντι-
σηπτικά και αντιβίωση. Ακόμη, μπορεί το νεκρωμένο οστό να αφαιρεθεί χειρουργικά, 
ενώ ο συνδυασμός με θεραπεία υπερβαρικού οξυγόνου, το οποίο προάγει την νεοαγ-
γειογένεση, θα δώσει καλά αποτελέσματα

Συμπερασματικά, η οξεία βλεννογονίτιδα, , οι λοιμώξεις, η ξηροστομία,  η ίνωση, η 
οστεοακτινονέκρωση αποτελούν σημαντικές επιπλοκές του στόματος από τις ογκολο-
γικές θεραπείες.

Η αξιολόγηση και η σταθεροποίηση της στοματικής νόσου σε όλες τις φάσεις της 
αντιμετώπισης του ασθενούς, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της ογκολογικής 
θεραπείας, μπορεί να συμβάλει στην μείωση των παραπάνω επιπλοκών . 

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των επιπλοκών της στοματικής κοιλότητας θα συμ-
βάλει στην αύξηση της επιτυχίας της ογκολογικής θεραπείας, θα μειώσει τις ημέρες νο-
σηλείας και το κόστος της θεραπείας, ενώ ο ασθενής θα επιβιώσει με καλή ποιότητα 
ζωής.
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Οι μικροσυστοιχίες στην ογκολογία για καλύτερη διάγνωση, 
πρόγνωση και φαρμακογενομική

Παναγιώτης Βόρκας, Δέσποινα Σανούδου

Εισαγωγή
Η Μοριακή Ογκολογία είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος τομέας που επικεντρώ-

νεται στο χαρακτηρισμό της μοριακής βάσης του καρκίνου. Χρησιμοποιώντας όλα τα 
εργαλεία της Μοριακής Βιολογίας στοχεύει στον προσδιορισμό των γενετικών αιτιών, 
στον εντοπισμό των μοριακών μηχανισμών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη κι εξέλι-
ξη του καρκίνου, στην ανακάλυψη νέων διαγνωστικών και προγνωστικών δεικτών και 
στην ανάδειξη νέων θεραπευτικών στόχων. Τα τελευταία χρόνια η πρόοδος μας στη 
Μοριακή Ογκολογία επιταχύνθηκε δραματικά χάρη σε μία νέα επαναστατική μέθοδο: 
τις Μικροσυστοιχίες (microarrays). Οι Μικροσυστοιχίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
σε ένα μόνο πείραμα εκατοντάδες χιλιάδες μετρήσεις ταυτόχρονα. Μέχρι σήμερα είναι 
η μοναδική τεχνολογία που επιτρέπει τη σφαιρική αξιολόγηση ολόκληρου του ανθρώ-
πινου γονιδιώματος (το σύνολο του DNA = 25.000 γονίδια = 3x109 νουκλεοτίδια) και 
του μεταγραφώματος (το σύνολο των μορίων mRNA και microRNA) μέσα σε λίγες μόνο 
ώρες. Οι Μικροσυστοιχίες έχουν αποτελέσει το βασικό εργαλείο σε δεκάδες χιλιάδες 
επιστημονικές δημοσιεύσεις παγκοσμίως, ενώ η μέγιστη συμβολή τους είναι στο χώρο 
της Μοριακής Ογκολογίας, όπου επέδρασαν καθοριστικά στη βελτίωση της διάγνωσης, 
της πρόγνωσης και της θεραπείας.

Τι είναι οι μικροσυστοιχίες και τι μας επιτρέπουν να κάνουμε
Οι Μικροσυστοιχίες είναι γυάλινες επιφάνειες μεγέθους 1 cm2 με συστοιχίες εκατο-

ντάδων χιλιάδων ιχνηθετών αντιπροσωπευτικών κάθε ανθρώπινου γονιδίου. Οι ιχνηθέ-
τες μπορεί να είναι μόρια cDNA μεγέθους 30-2.000 νουκλεοτιδίων που ακινητοποιού-
νται στη γυάλινη επιφάνεια με τη χρήση ρομπότ ή ολιγονουκελοτίδια μεγέθους 25-70 
νουκλεοτιδίων που συντίθεται in situ πάνω στη γυάλινη επιφάνεια.

Κάθε γονίδιο αντιπροσωπεύεται από 1 έως 20 περίπου διαφορετικούς ιχνηθέτες 
πάνω σε κάθε Μικροσυστοιχία. Για τη χρήση των Μικροσυστοιχιών ξεκινώντας από λί-
γες σταγόνες αίμα ή βιοψίες ασθενών απομονώνεται ολικό DNA ή RNA, σημαίνεται με 
φθορίζουσες χρωστικές και υβριδοποιείται στην κατάλληλη Μικροσυστοιχία. Οι δύο 
βασικότερες κατηγορίες Μικροσυστοιχιών είναι οι μικροσυστοιχίες DNA και οι μικρο-
συστοιχίες γονιδιακής έκφρασης (RNA).
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Εικόνα 1: «Οι δύο κύριες κατηγορίες μικροσυστοιχιών»

Οι μικροσυστοιχίες DNA χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν γενωμικές αλλαγές: 
σε επίπεδο χρωμοσώματος (απαλοιφές, προσθήκες, ενισχύσεις) ή σε επίπεδο μονονου-
κλεοτιδίων (σημειακές μεταλλάξεις ή πολυμορφισμοί). Οι Μικροσυστοιχίες γονιδιακής 
έκφρασης μετράνε τα επίπεδα έκφρασης κάθε γονιδίου στο δεδομένο ιστό και τη δε-
δομένη χρονική στιγμή (Sanoudou et al. 2006; Sanoudou et al. 2004a; Sanoudou et al. 
2003; Sanoudou et al. 2004b).

Τα εκατομμύρια μετρήσεων που προκύπτουν από τις μελέτες με μικροσυστοιχίες 
αναλύονται υποχρεωτικά, λόγω της πολυπλοκότητας τους, με προηγμένες αναλυτικές 
μεθόδους βιοπληροφορικής, μαθηματικών και στατιστικής

Εικόνα 2: «Τα στάδια μίας μελέτης με Μικροσυστοιχίες (Sanoudou et al. 2005)»
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«Η αξία των Μικροσυστοιχιών για τον Κλινικό Ογκολόγο»
Στη Διάγνωση

Μέχρι σήμερα η κατηγοριοποίηση των ασθενών με καρκίνο και η διάγνωση της 
νόσου βασίζονταν κατά κύριο λόγο σε κλινικά και ιστολογικά στοιχεία. Όπως δείχνουν 
όμως πολλαπλές νέες μελέτες στο χώρο της Μοριακής Ογκολογίας, ασθενείς που έχουν 
καθ’ όλα τ’ άλλα ίδιας μορφής καρκίνο, μπορεί να διαφέρουν ως προς τα μοριακά χαρα-
κτηριστικά των όγκων τους ώστε να απαιτείται η κατηγοριοποίησή τους σε διαφορετι-
κές ομάδες. Οι μικροσυστοιχίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο χώρο της διάγνωσης με 
ποικίλους τρόπους. Συγκεκριμένα οδήγησαν στην ανακάλυψη των μοριακών προφίλ 
γονιδιακής έκφρασης που χαρακτηρίζουν διαφορετικά είδη όγκων. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα από την πλούσια στο χώρο των μικροσυστοιχιών βιβλιογραφία είναι η 
επίτευξη ακρίβειας >90% στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, του παχέος εντέ-
ρου (Zhang et al. 2005) και της οξείας λευχαιμίας (Golub et al. 1999), αλλά και η δυνα-
τότητα διαχωρισμού μεταξύ κακοήθους πλευρικού μεσοθηλιώματος και αδενοκαρκι-
νώματος, στον καρκίνο του πνεύμονα με ακρίβεια 95% και 99% αντίστοιχα (Gordon et 
al. 2002). Σε άλλες μελέτες οι μικροσυστοιχίες __________συνέβαλαν στο διαχωρισμό 
μεταστατικών όγκων, αναγνωρίζοντας με βάση το μοριακό τους προφίλ τους πρωτογε-
νείς καρκίνους από τους οποίους προήλθαν, όπως για παράδειγμα καρκίνους κεφαλής 
και λαιμού, θυροειδούς, μαστού και άλλους (Hoffmann et al. 2008; Roepman et al. 2005; 
Wang et al. 2008).

Εξετάζοντας τα μοριακά αυτά προφίλ μέσα από εκτενείς αναλύσεις βιοπληροφορι-
κής, αναδείχτηκαν νέες υπο-κατηγορίες ασθενών όπου τα μοναδικά μοριακά προφίλ 
τους σχετίζονταν με διαφορετική διάγνωση. Για παράδειγμα, ανακαλύφθηκαν νέες υπο-
κατηγορίες κακόηθους μελανώματος, διάχυτου Β- μεγαλοκυτταρικού λεμφώματος και 
καρκίνου του μαστού (Alizadeh et al. 2000; Bittner et al. 2000; Sorlie et al. 2001; Sorlie 
et al. 2003).

Μια ακόμα εφαρμογή των μικροσυστοιχιών στο χώρο της διάγνωσης έχει να κάνει 
με τον ταχύτατο εντοπισμό γονιδιακών μεταλλάξεων. Για παράδειγμα, παρατηρήθηκε 
ότι περίπου το 40% των ασθενών με καρκίνο της ουροδόχου κύστεος έχουν μεταλλά-
ξεις στο γονίδιο TP53, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το στάδιο του καρκίνου (Sanchez-
Carbayo et al. 2007). Σύντομα θα είναι εμπορικά διαθέσιμες μικροσυστοιχίες που θα 
επιτρέπουν την αξιολόγηση όλων των πιθανών μεταλλάξεων του TP53 σε μία μικρο-
συστοιχία για άμεση διαγνωστική χρήση στο χώρο της Κλινικής. Αντίστοιχες μελέτες 
στο χώρο της οξεία λυμφοβλαστικής λευχαιμίας, έδειξαν ότι 32% των ασθενών έχουν 
μεταλλάξεις στο γονίδιο PAX5 (Mullighan et al. 2007).

Μέσα από τέτοιες μελέτες οι μικροσυστοιχίες αναδεικνύονται ως ένα νέο, πανίσχυ-
ρο, συμπληρωματικό εργαλείο για τον Κλινικό Ογκολόγο, που έρχεται να συμβάλει στην 
ακριβέστερη και ταχύτερη διάγνωση.

Στην Πρόγνωση
Ίσως η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα συνεισφορά των μικροσυστοιχιών είναι στο χώρο 

της πρόγνωση της κλινικής έκβασης της νόσου. Για παράδειγμα, με μικροσυστοιχίες 
DNA ανακαλύφθηκαν μεταλλάξεις στο χρωμόσωμα 1q που σχετίζονται άμεσα με το 
προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με όγκους Wilm’s (Natrajan et al. 2006). Παράλ-
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ληλα, συγκεκριμένα μοριακά προφίλ (μικροσυστοιχίες γονιδιακής έκφρασης-RNA) 
σχετίστηκαν άμεσα με το προσδόκιμο επιβίωσης ασθενών με καρκίνο του μαστού, του 
προστάτη, του καρκίνου του πνεύμονα, του λεμφώματος, του πολλαπλού μυελώματος 
και άλλους.

Σε άλλες περιπτώσεις όπως στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, η έκφραση συγκε-
κριμένων γονιδίων, όπως καταγράφηκε με μικροσυστοιχίες, αποδείχθηκε άμεσα σχε-
τιζόμενη με την πιθανότητα υποτροπής (Iizuka et al. 2003). Σειρά από μελέτες έχουν 
επίσης συσχετίσει μοριακά προφίλ με πιθανότητες μετάστασης διαφορετικών όγκων 
(Ramaswamy et al. 2003).

Καθοριστικός αποδεικνύεται να είναι ο ρόλος των μικροσυστοιχιών και στην πρό-
βλεψη της ανταπόκρισης των ασθενών σε αντι-καρκινικές θεραπείες. Για παράδειγμα 
στο παιδικό μυελοβάστομα, μία μορφή καρκίνου με μεγάλη ποικιλία ανταποκρίσεων σε 
χημειο- και ακτινο-θεραπείες, συγκεκριμένα μοριακά προφίλ σχετίστηκαν με αυξημένη 
(80%) ή μειωμένη (17%) πενταετή επιβίωση (Pomeroy et al. 2002). Το πιο αξιοσημείω-
το όμως παράδειγμα αποτελεί η έγκριση από το Food and Drug Administration (FDA) 
της Αμερικής και η εμπορική διάθεση του προγνωστικού τεστ MammaPrint® (Agendia) 
για τον καρκίνο του μαστού. Με τον προσδιορισμό έκφρασης 70 γονιδίων, οι μικροσυ-
στοιχίες αυτές επιτυγχάνουν την ακριβή πρόβλεψη των ασθενών που θα έχουν θετική 
έκβαση χωρίς χημειοθεραπεία (Glas et al. 2006; van ‘t Veer et al. 2003; van ‘t Veer et al. 
2002).

Στη Θεραπεία
Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στη Μοριακή Ογκολογία εστιάζεται στην ανά-

πτυξη νέων, αποτελεσματικότερων φαρμάκων με μεγαλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης 
των ασθενών και λιγότερες παρενέργειες. Οι μικροσυστοιχίες έχουν αρχίσει να συμβά-
λουν και σε αυτό το χώρο, θέτοντας τις βάσεις για την εδραίωση ενός νέου πεδίου: της 
Φαρμακογενομικής. Οι μικροσυστοιχίες μπορούν να συνεισφέρουν και εδώ ποικιλο-
τρόπως:

- στην ανακάλυψη νέων θεραπευτικών στόχων
- στην αξιολόγηση νέων θεραπευτικών στόχων
- στην επιλογή νέων χημικών ουσιών
- στη βελτίωση νέων φαρμάκων
- στην αξιολόγηση του μεταβολισμού νέων φαρμάκων
- στην αξιολόγηση της τοξικότητας νέων φαρμάκων
- στην αξιολόγηση ενδεχόμενων παρενεργειών των νέων φαρμάκων
- στην επιλογή των καταλληλότερων φαρμάκων για κάθε ασθενή, όχι μόνο με βάση 

τα κλινικά συμπτώματα του αλλά και του μοναδικού του γονιδιώματος.

Ενδεικτικά παραδείγματα από τις ποικίλες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε 
αυτό το χώρο συμπεριλαμβάνουν την ανάλυση της μοριακής δράσης των γλυκοκορτι-
κοειδών και άλλων φαρμάκων με απώτερο στόχο την μεγιστοποίηση της αποτελεσμα-
τικότητας τους και τη μείωση των παρενεργειών τους (Wang et al. 2003).

Πολλές μελέτες επικεντρώνονται στη μοριακή πρόβλεψη της ανταπόκρισης ασθε-
νών σε διαφορετικές θεραπείες, όπως για παράδειγμα ασθενών με μυέλομα στο φάρ-
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μακο Velcade, ασθενών με λευχαιμία στο φάρμακο Gleevec ή σε συνδυαστική χημειο-
θεραπεία, και ασθενών με πρώιμο καρκίνο του μαστού σε ανθρακυκλίνες.

Πολύτιμα για την κλινική πράξη αποδείχτηκαν τα μοριακά προφίλ που ανακαλύ-
φθηκαν ότι σχετίζονται με διαφορετική ανταπόκριση σε θεραπείες κατά του καρκίνου 
του μαστού, και χρησιμοποιούνται σήμερα από τους Κλινικούς Ογκολόγους για την επι-
λογή της καταλληλότερης θεραπείας για κάθε ασθενή (Gong et al. 2007).

Συμπερασματικά οι μικροσυστοιχίες έχουν μεταμορφώσει το χώρο της Έρευνας 
οδηγώντας στην ανακάλυψη πληθώρας νέων στοιχείων για τη μοριακή βάση του καρ-
κίνου, αλλά και της Κλινικής Πράξης αποτελώντας ένα νέο εργαλείο για την ταχύτερη κι 
ακριβέστερη διάγνωση, πρόγνωση κι επιλογή θεραπείας.
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Η τεχνική του φθορίζοντος in situ υβριδισμού  
(Fluorescence In Situ Hybridization, FISH)

Αικατερίνη Ν. Πολίτη

Η τεχνική FISH είναι η γέφυρα που καλύπτει το κενό μεταξύ των κλασσικών κυττα-
ρογενετικών και των μοριακών-γενετικών τεχνικών. Με το ευρύ φάσμα των δυνατοτή-
των εφαρμογής της οδηγεί σε σημαντικές νέες ανακαλύψεις τόσο στη βασική, όσο και 
στην εφαρμοσμένη κυτταρογενετική. Με αυτήν, καθίσταται εφικτή η  σήμανση ολόκλη-
ρων χρωμοσωμάτων ή καθορισμένων χρωμοσωμικών περιοχών  καθώς και η εντόπιση 
γονιδίων με τη βοήθεια απλών ιχνηθετών. Είναι μια τεχνική που επιτρέπει την ανίχνευ-
ση αλληλουχιών DNA σε χρωμοσώματα που βρίσκονται στη μετάφαση, σε μεσοφα-
σικούς πυρήνες, σε ιστολογικές τομές ή σε βλαστομερίδια και γαμέτες. Η σημαντική 
ερευνητική της συμβολή, ακολουθήθηκε από την επιτυχημένη ενσωμάτωσή της στην 
κλινική πράξη. Με τη συγκεκριμένη τεχνική λύνονται προβλήματα που δεν μπορούν να 
αντιμετωπισθούν με την κλασική ανάλυση καρυοτύπου, αλλά ούτε και με τις μοριακές 
τεχνικές.

Τεχνολογία εξαιρετικά ευαίσθητη και αξιόπιστη βασίζεται στην υβριδοποίηση φθο-
ριοχρωμοσημασμένων ανιχνευτών με το υπό μελέτη γενετικό υλικό. Η παρατήρηση 
του αποτελέσματος γίνεται σε μικροσκόπιο φθορισμού. Ως τεχνική διαθέτει μεγάλη 
διακριτική ικανότητα, καθώς και το σημαντικό πλεονέκτημα ότι μπορεί να εφαρμοσθεί 
σε πυρήνες (interphase FISH), συνεπώς δεν εξαρτάται από την παρουσία διαιρούμενων 
κυττάρων (μεταφάσεων) στο αναλυόμενο δείγμα.

Εισαγωγή 
Ο in situ υβριδισμός, ο οποίος εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το 1969 (1), αποτελεί 

πολύτιμη μέθοδο μοριακής βιολογίας για τον κυτταρολόγο και τον παθολογοανατόμο, 
επειδή επιτρέπει τη μορφολογική εντόπιση της γενετικής πληροφορίας. Σε αντίθεση με 
τις κλασσικές τεχνικές (Southern blot, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης PCR) που 
απλώς πιστοποιούν την παρουσία μιας αλληλουχίας DNA ή RNA, ο in situ υβριδισμός 
προσδιορίζει επιπλέον σε ποια και σε πόσα κύτταρα υπάρχει η αλληλουχία αυτή καθώς 
και σε ποιο μέρος του κυττάρου (πυρήνα ή κυτταρόπλασμα) εντοπίζεται. Επιπρόσθετα, 
συσχετίζει την παρουσία της αλληλουχίας αυτής με συγκεκριμένες ανωμαλίες σε κυτ-
ταρικό και ιστικό επίπεδο. Η τεχνική του in situ υβριδισμού βασίζεται στη θεμελιώδη 
ιδιότητα των πυρηνικών οξέων να σχηματίζουν, σύμφωνα με το νόμο της σημπληρω-
ματικότητας των βάσεων (αδενίνη-θυμίνη, γουανίνη-κυτοσίνη), σταθερά διμερή που 
ονομάζονται υβρίδια. Τα τελευταία αποτελούνται από δύο αλύσους DNA ή συνδυασμό 
αλύσεων DNA-RNA και RNA-RNA. Ο in situ υβριδισμός μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα τα 
είδη υλικού, όπως τα κυτταρικά επιχρίσματα και οι τομές παραφίνης (2).

Ιχνηθέτες (probes): οι δομικοί λίθοι του in situ υβριδισμού
Οι δομικοί λίθοι της τεχνικής ονομάζονται ιχνηθέτες (probes) και αποτελούν κα-

τάλληλα σημασμένες δίκλωνες (DNA probes) ή μονόκλωνες (RNA probes) αλληλουχίες 
νουκλεοτιδίων, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν σύμφωνα με την αρχή της συμπληρω-
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ματικότητας των βάσεων και επομένως να ανιχνεύσουν την αναζητούμενη αλληλουχία. 
Για πολλά χρόνια, η χρήση του in situ υβριδισμού ήταν περιορισμένη λόγω της έλλειψης 
ιχνηθετών νουκλεϊκών οξέων. Η μετέπειτα ανάπτυξη της τεχνολογίας του DNA στη δε-
καετία του 80 οδήγησε στη δημιουργία συγκεκριμένων πρωτοκόλλων, αντιδραστηρί-
ων και μηχανημάτων, τα οποία αύξησαν τη χρήση του (3). Επειδή σήμερα, τα φθορι-
οχρώματα (φθορίζουσες «ταμπέλες σήμανσης») χρησιμοποιούνται στις περισσότερες 
περιπτώσεις για την ανίχνευση του σήματος του υβριδισμού, χρησιμοποιείται το όνομα 
φθορίζων in situ υβριδισμός (FISH), ανεξάρτητα από τη μέθοδο απεικόνισης (εικόνα 1). 
Οι ιχνηθέτες, το μέγεθος των οποίων ποικίλλει από 1kb έως 1 Mb σημαίνονται συνήθως 
με απτίνες, οι οποίες ανιχνεύονται μετά τον υβριδισμό από αντισώματα αντιαπτίνης τα 
οποία φέρουν φθοριόχρωμα. Η έμμεση αυτή μέθοδος (έμμεσος ανοσοφθορισμός) χρησι-
μοποιεί ιχνηθέτες σημασμένους με βιοτίνη ή διγοξιγενίνη, οι οποίοι απαιτούν επιπλέον 
βήματα ενίσχυσης για να ανιχνευθούν. Είναι η μέθοδος εκλογής για ιχνηθέτες μικρότε-
ρους των 40 kb. Σήμερα, πολλοί ιχνηθέτες είναι άμεσα σημασμένοι με φθοριοχρώματα 
και επιτρέπουν στο σήμα του φθορισμού να συνδεθεί με το στόχο σε ένα βήμα υβριδι-
σμού (άμεσος ανοσοφθορισμός). Η ύπαρξη απλοποιημένων πρωτοκόλλων υβριδισμού 
και μικροσκοπίων ψηφιακής ανάλυσης εικόνας βελτίωσε πολύ τη δυνατότητα εντοπι-
σμού αλληλουχιών νουκλεϊκών οξέων σε χρωμοσώματα που βρίσκονται στη μετάφαση, 
αλλά και σε μεσοφασικούς πυρήνες.  Η επιλογή του κατάλληλου ιχνηθέτη εξαρτάται 
από το είδος της εφαρμογής. Αν αυτή αφορά την αναζήτηση DNA (όπως ιοί DNA, αλλη-
λουχίες γονιδίων ή χρωματοσωμάτων) προτιμάται η χρήση δίκλωνων ιχνηθετών DNA. 
Αν η εφαρμογή αφορά την ανίχνευση RNA τότε προτιμάται η χρήση ιχνηθετών RNA 
(riboprobes), δεδομένου ότι τα προκύπτοντα υβρίδια RNA-RNA είναι πιο σταθερά από 
τα υβρίδια DNA-RNA. Εναλλακτικά, για την ανίχνευση RNA σε αφθονία μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν ολιγονουκλεοτίδια, μονήρη ή μίγμα περισσοτέρων του ενός.

Οι ιχνηθέτες δίκλωνου DNA έχουν μήκος 100-400 βάσεις συνήθως, παράγονται με 
κλωνοποίηση σε πλασμίδια βακτηριδίων και σημαίνονται με την τεχνική nick translation. 
Για την παραγωγή και σήμανση των δεικτών RNA χρησιμοποιείται κυρίως η τεχνική της 
in vitro μεταγραφής με τη βοήθεια κατάλληλα σημασμένων νουκλεοτιδίων. Τέλος, τα 
ολιγονουκλεοτίδια έχουν μήκος 18-30 βάσεις, συντίθενται χημικά σε ειδική συσκευή 
και σημαίνονται στο 3΄ άκρο με τη βοήθεια του ενζύμου τελική τρανσφεράση. Η παρου-
σία φθορίζουσας χρωστικής, είτε απευθείας στον ιχνηθέτη, είτε σε κάποιο αντιδραστή-
ριο από τα επακόλουθα στάδια ανίχνευσης της αντίδρασης υβριδισμού επιτρέπει την 
αναγνώρισή τους σε μικροσκόπιο φθορισμού.

Σήμερα υπάρχει στη διάθεσή μας πληθώρα ιχνηθετών που έχουν δημιουργηθεί 
τόσο για εμπορικούς, όσο και για ερευνητικούς σκοπούς. Οι πιο συχνά χρησιμοποιού-
μενοι ιχνηθέτες στην κλινική πρακτική είναι ειδικοί για κεντρομερή, τελομερή, ολόκλη-
ρα χρωμοσώματα, ή μοναδικές γονιδιακές θέσεις. Ο FISH χρησιμοποιείται στην κλινική 
διάγνωση ως συμπλήρωμα των κυτταρογενετικών και μοριακών γενετικών αναλύσεων 
και μερικές φορές στην ανίχνευση ελάχιστης υπολειμματικής νόσου. Οι κεντρομεριδι-
ακοί και οι ειδικοί γονιδιακοί ιχνηθέτες χρησιμοποιούνται επίσης στη μέτρηση της συ-
χνότητας μιας γνωστής ανωμαλίας σε μεσοφασικούς πυρήνες, ώστε να επιβεβαιωθεί η 
πορεία της νόσου του ασθενούς.
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Βασικά στάδια in situ υβριδισμού (εικόνα 2).

Συλλογή του δείγματος
Η τεχνική FISH μπορεί να εφαρμοσθεί σε ένα μεγάλο εύρος κυτταρολογικών υλικών 

(ούρα, εκπλύματα ουροδόχου κύστεως, υλικό βιοψίας με λεπτή βελόνη, βρογχικά εκ-
πλύματα, πτύελα κ.α), σε περιφερικό αίμα και σε ιστολογικές τομές παραφίνης.

Προετοιμασία του δείγματος
Η προετοιμασία των δειγμάτων για FISH ποικίλλει ανάλογα με το υλικό που χρησι-

μοποιείται. Η κυτταροβρίθεια είναι ένας παράγοντας κλειδί σε αυτό το βήμα. Ο κύριος 
σκοπός είναι η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων κυττάρων στην αντικειμε-
νοφόρο πλάκα με τη μικρότερη δυνατή κυτταρική αλληλοεπικάλυψη. Αυτό είναι ανα-
γκαίο, έτσι ώστε ο ιχνηθέτης να μπορεί να εισέλθει στο κύτταρο και να υβριδοποιηθεί 
αποτελεσματικά στο πυρηνικό DNA στόχο, χωρίς να επηρεάσει σημαντικά τη μορφο-
λογία του κυττάρου.

Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιούνται διάφορα πρωτεολυτικά ένζυμα (πεψίνη ή πρω-
τεϊνάση Κ) ή μικροκύματα, που αυξάνουν την προσβασιμότητα του ιχνηθέτη στο στόχο, 
ώστε να επιτευχθεί η διείσδυση του ιχνηθέτη στο στόχο και η αλληλεπίδρασή του με τις 
αναζητούμενες αλληλουχίες DNA ή RNA. Η πρωτεόλυση είναι απολύτως απαραίτητη, 
όταν η μονιμοποίηση του δείγματος έχει γίνει σε ουδέτερη φορμόλη, ενώ δεν απαι-
τείται σε μονιμοποίηση με αλκοολούχα μονιμοποιητικά. Η πρωτεόλυση θα πρέπει να 
ελέγχεται προσεκτικά, ώστε να μην γίνει υπερβολική ή ελαττωμένη πέψη των κυτταρι-
κών συστατικών. Η υπερβολική πέψη μπορεί να οδηγήσει σε ελάττωση της έντασης του 
σήματος και να καταστρέψει την κυτταρική μορφολογία. Η ελαττωμένη πέψη μπορεί να 
οδηγήσει σε αυτοφθορισμό και υποεκτίμηση του αριθμού των αντιγράφων.

Cocktails ιχνηθετών
Οι ιχνηθέτες σχεδιάζονται έτσι ώστε να διασταυρώνονται (hybridize) με ειδικές αλ-

ληλουχίες στόχους, όπως γονίδια τα οποία έχουν ενοχοποιηθεί σε διάφορες μελέτες  
βασισμένες στο χρωμοσωμικό προφίλ των καρκινικών κυττάρων από διάφορα νεο-
πλάσματα. DNA ιχνηθέτες που χρησιμοποιούνται συχνά σε κυτταρολογικά υλικά έχουν 
ταξινομηθεί ως χρωμοσωμικοί (chromosome enumeration probes (CEP)) και ειδικοί γο-
νιδιακοί ιχνηθέτες (locus specific indicator (LSI) probes).

Οι χρωμοσωμικοί ιχνηθέτες διασταυρώνονται με επαναλαμβανόμενες αλληλου-
χίες DNA που βρίσκονται κοντά στα κεντρομερίδια των χρωμοσωμάτων γνωστές ως 
α-δορυφορικό DNA (εικόνα 3). Οι περιοχές αυτές αποτελούνται από αλληλουχίες των 
171 περίπου ζευγών βάσεων, οι οποίες επαναλαμβάνονται στη σειρά, εκατοντάδες ή 
χιλιάδες φορές και έχουν μήκος περίπου 250.000 έως 5.000.000 βάσεις.

Οι χρωμοσωμικοί ιχνηθέτες χρησιμοποιούνται για την μέτρηση (απαρίθμηση) του 
αριθμού των αντιγράφων ενός συγκεκριμένου χρωμοσώματος σε ένα κύτταρο και επο-
μένως για την πλοειδία του DNA. Οι ιχνηθέτες αυτοί αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των 
αντιγράφων των χρωμοσωμάτων, γιατί αν το κεντρομερές ενός χρωμοσώματος χαθεί 
τότε χάνεται ολόκληρο το χρωμόσωμα. Έτσι μπορούν να ανιχνεύσουν τρισωμίες και 
μονοσωμίες με μεγαλύτερη ευαισθησία από την κυτταρογενετική ανάλυση (μιας και 
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προσδιορίζουν τον αριθμό αντιγράφων των κεντομερών και στους μεταφασικούς και 
στους μεσοφασικούς πυρήνες) και μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην πρόβλεψη της 
πρόγνωσης και της κλωνικής εξέλιξης των αιματολογικών νοσημάτων. Ένα πλεονέκτη-
μα των χρωμοσωμικών ιχνηθετών είναι ότι δίνουν ισχυρό σήμα ανοσοφθορισμού, γιατί 
διασταυρώνονται με αλληλουχίες που έχουν μεγάλο αριθμό αντιγράφων. Επιπλέον, κα-
θότι οι περιοχές αυτές είναι σφιχτά συμπιεσμένες στις περιοχές ετεροχρωματίνης του 
χρωμοσώματος, το σήμα που δίνουν είναι γενικά «ξεκάθαρο» παρά διάχυτο.

Οι ειδικοί γονιδιακοί ιχνηθέτες (εικόνα 4) διασταυρώνονται με μοναδικές (μη επα-
ναλαμβανόμενες) αλληλουχίες συγκεκριμένων γονιδίων και χρησιμοποιούνται για τον 
καθορισμό ύπαρξης ενισχύσεων (π.χ HER2), απαλείψεων (π.χ p53 ή p16) ή αντιμεταθέ-
σεων (π.χ BCR/ABL) συγκεκριμένων γονιδίων. 

Αποδιάταξη (Denaturation) και υβριδισμός
Στο στάδιο αυτό επιτελείται απομάκρυνση των δύο αλύσων DNA του ιχνηθέτη και 

του κυττάρου, ώστε να επιτευχθεί στη συνέχεια η σύνδεσή τους στο κατάλληλο χημικό 
και θερμικό περιβάλλον. Η θερμοκρασία για την ταυτόχρονη αποδιάταξη του ιχνηθέτη 
και του DNA στόχου είναι περίπου 73ο C για 3 περίπου λεπτά. Υψηλότερες θερμοκρασί-
ες μπορεί να καταστρέψουν την κυτταρική μορφολογία. Στη συνέχεια ακολουθεί πτώ-
ση της θερμοκρασίας στους 37ο C, η οποία επιτρέπει στον ιχνηθέτη να διασταυρωθεί 
με το συγκεκριμένο στόχο του. Για να συμπληρωθεί ο υβριδισμός απαιτούνται συνήθως 
4-12 ώρες. Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα και την 
ειδικότητα του υβριδισμού είναι η αλληλουχία του ιχνηθέτη και η θερμοκρασία. Η αλλη-
λουχία του ιχνηθέτη θα πρέπει να είναι μοναδική, ώστε να μη δημιουργηθούν επιπλέον 
σήματα, τα οποία θα προκαλέσουν σύγχυση στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Αν η 
θερμοκρασία υβριδισμού είναι πολύ υψηλή τα σήματα μπορεί να είναι δυσδιάκριτα, 
ενώ αν είναι πολύ χαμηλή μπορεί να δημιουργηθούν μη ειδικά σήματα στο υπόστρωμα, 
κάνοντας έτσι την ερμηνεία των αποτελεσμάτων δύσκολη.

 
Απομάκρυνση του μη ειδικά συνδεδεμένου ιχνηθέτη

Μετά τον υβριδισμό γίνεται έκπλυση των δειγμάτων σε συγκεκριμένα διαλύματα, 
για να απομακρυνθεί η περίσσεια του ιχνηθέτη η οποία δεν είναι ειδικά συνδεδεμένη 
στον κατάλληλο στόχο. Αποτυχία σε αυτό το βήμα θα έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη 
μη ειδικών σημάτων στο υπόστρωμα. 

Στο τέλος, τοποθετείται στην αντικειμενοφόρο πλάκα ένα διάλυμα φθορίζουσας 
χρωστικής που περιέχει 4’,6-διαμιδινο-2-φαινυλινδόλη (DAPI), η οποία συνδέεται ισχυ-
ρά με το DNA και άλλα χημικά (τα οποία εμποδίζουν το ξεθώριασμα των πυρηνικών και 
χρωμοσωμικών χρώσεων) και ακολουθεί επικάλυψη. Η DAPI χρωματίζει τον πυρήνα με 
μια μπλε φθορίζουσα χρωστική και επιτρέπει την απεικόνιση ακέραιων πυρήνων και 
την αναγνώριση των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών. Χωρίς την DAPI τα σήματα 
του FISH θα εμφανιζόταν να «κολυμπούν» σε ένα μαύρο υπόστρωμα.

Μικροσκόπηση φθορισμού
Λαμβάνει χώρα τυπικά σε σκοτεινό δωμάτιο ώστε να επιτευχθεί η σταθερότητα της 

DAPI και των χρωμοσωμικών ιχνηθετών. Σκοπός της μικροσκόπησης φθορισμού είναι 
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να προκαλέσει τον σημασμένο ιχνηθέτη (fluorophore-labeled DNA probe) να φθορίσει 
και να τονίσει τον στόχο που ενδιαφέρει στο υλικό. Το  φθοριοφόρο  είναι ένα μόριο 
που απορροφά φως σε ένα συγκεκριμένο εύρος μηκών κύματος και στη συνέχεια επα-
νεκπέμπει αυτή την ενέργεια σαν φως μεγαλύτερων μηκών κύματος. Για παράδειγμα, 
το φθοριοφόρο που αναφέρεται σαν SpectrumGreen απορροφά φως σε μήκη κύματος 
από 470-510 νανόμετρα και στη συνέχεια το επανεκπέμπει στα 500-550 νανόμετρα. Για 
να συμβεί αυτό, το μικροσκόπιο φθορισμού θα πρέπει να διαθέτει πηγή φωτός η οποία 
να έχει την ικανότητα να διεγείρει το φθοριοφόρο. Οι λάμπες ξένου και υδραργύρου εκ-
πέμπουν φως σε μήκη κύματος που μπορούν να απορροφηθούν από τα φθοριοφόρα. 
Ένας συνδυασμός φίλτρων επιλέγει το κατάλληλο μήκος κύματος ώστε να διεγείρει το 
φθοριοφόρο και να εξασφαλίσει ότι το κύριο φως που θα φθάσει στα μάτια του παρα-
τηρητή είναι το επιθυμητό. Στη συνέχεια με συστήματα ανάλυσης εικόνας και κατάλ-
ληλο λογισμικό είναι δυνατή η αποτύπωση σημάτων διαφόρων χρωμάτων σε μία μόνο 
εικόνα. 

Πολυχρωματικός φθορίζων in situ υβριδισμός (mulricolor FISH, mFISH ή spectral 
karyotyping, SKY) (Εικόνα 5)

Αποτελεί μια από τις πιο πρόσφατες εκδοχές της μεθόδου FISH και επιτρέπει την 
ταυτόχρονη εξέταση  πολλών κρυφών και περίπλοκων χρωμοσωμικών αλλαγών σε 
έναν υβριδισμό, χάρη στην παράλληλη χρήση πολλών έγχρωμων φθοριζόντων ιχνη-
θετών. Η ανάλυση βασίζεται στον διαχωρισμό και την ταξινόμηση των χρωμοσωμάτων 
με βάση τη φθορίζουσα απόχρωσή τους (ένα χρώμα για κάθε χρωμόσωμα από τους 
24 διαφορετικούς τύπους). Το μόνο που απαιτείται για την εφαρμογή της είναι η χρήση 
ενός εξελιγμένου συστήματος ανάλυσης εικόνας με κάμερα και ειδικό λογισμικό κα-
θώς και σειρά φίλτρων στο φάσμα των 350-770 nm. Ο mFISH αποτελεί ένα ισχυρό και 
εύχρηστο εργαλείο για την αποκάλυψη περίπλοκων δομικών χρωμοσωμικών αλλαγών 
επιτρέποντας την ταυτόχρονη μελέτη (με ένα μόνο υβριδισμό) όλων των χρωμοσωμά-
των, σε κύτταρα που βρίσκονται στο στάδιο της μετάφασης (διαμεταθέσεις, διπλασια-
σμούς, ενισχύσεις ή ελλείψεις, δακτυλιοειδή χρωμοσώματα κ.α). Εφαρμόζεται κυρίως, 
στον προγεννητικό και μεταγεννητικό έλεγχο, στην προεμφυτευτική διάγνωση καθώς 
και στην έρευνα αιματολογικών κακοηθειών και συμπαγών όγκων.  

Καρκίνος μαστού και FISH
Στο καρκίνωμα του μαστού η ενίσχυση του πρωτο-ογκογονιδίου HER2/Neu  και κατά 

συνέπεια η υπερέκφραση της πρωτεΐνης p185 θεωρήθηκε σημαντικής προγνωστικής 
αξίας βιολογικός δείκτης με εξέχοντα επιπλέον προβλεπτικό ρόλο στη μονοθεραπεία 
με trastuzumab. Η trastuzumab είναι μονοκλωνικό αντίσωμα εναντίον του εξωκυττά-
ριου τμήματος του πρωτεϊνικού προϊόντος του HER2/Neu που χρησιμοποιείται στην 
καθημερινή κλινική πράξη. Ως εκ τούτου, η ανίχνευση του HER2/Neu, είναι βασικό στοι-
χείο για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης εργαστηριακής διερεύνησης στο καρκίνωμα 
του μαστού. Για το σκοπό αυτό έχουν δοκιμασθεί πλήθος τεχνικών (southern, western, 
PCR, ELISA, ανοσοϊστοχημεία) εκ των οποίων η ανοσοϊστοχημεία με τη χρησιμοποίηση 
του Hercept test αποτελεί την περισσότερο διαδεδομένη μέθοδο ανίχνευσης ανωμα-
λιών του HER2/Neu. Το σύστημα αξιολόγησης του Hercept test είναι ημιποσοτικό και 
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διαβαθμίζει την ανοσοχρώση ανάλογα με τη χρωστική ένταση, το ποσοστό θετικών 
κυττάρων και τον τρόπο κατανομής της χρωστικής αντίδρασης (τμηματική ή μερική 
μεμβρανική χρώση, ή ολομεμβρανική χρώση), στους τέσσερις παρακάτω βαθμούς: 0, 
1+, 2+, 3+. Ο βαθμός 0 υποδηλώνει αρνητική χρώση, ενώ ο βαθμός 3+ θετική. Σχετικά 
με τους ενδιάμεσους βαθμούς 1+ και 2+, ο μεν πρώτος αντιπροσωπεύει συχνότερα αρ-
νητική χρώση, ο δε δεύτερος αμφίβολη χρώση.

Σειρά κλινικών μελετών έδειξε ότι μετά την αρχική αξιολόγηση του HER2/Neu με 
ανοσοϊστοχημεία, η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων (ιδιαίτερα των αμφιλεγόμενων 
2+) πρέπει να πραγματοποιείται με την τεχνική του in situ υβριδισμού που ανιχνεύει το 
ίδιο το γονίδιο (4). Υπάρχουν kit για FISH που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα δύο ιχνηθέ-
τες και επιτρέπουν τον ασφαλή προσδιορισμό της ενίσχυσης του γονιδίου HER2/Neu, 
ενώ παράλληλα ελέγχεται η περίπτωση ανευπλοειδίας του χρωμοσώματος 17 (πάνω 
στο οποίο εντοπίζεται το γονίδιο HER2/Neu).

Ουροθηλιακό καρκίνωμα και FISH
Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως κατατάσσεται ανάμεσα στις πρώτες θέσεις 

μορφών καρκίνου στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στην προσπάθεια καταπολέμησης 
της συγκεκριμένης νόσου, σημαντικό ρόλο παίζουν η πρώιμη διάγνωση (έγκαιρη ανί-
χνευση σε συμπτωματικούς ασθενείς, έλεγχος των ομάδων υψηλού κινδύνου, επανεμ-
φάνιση της νόσου) και ο καθορισμός του σωστού θεραπευτικού σχήματος. Σε επίπεδο 
διάγνωσης, η τεχνική FISH -στοχεύοντας στο γενετικό υλικό- εξασφαλίζει τον εντοπι-
σμό της υποτροπής της νόσου (που εμφανίζεται στο 50-80% των περιπτώσεων) και την 
ορθή πρόγνωση της νόσου. Ο έλεγχος κυτταρολογικών δειγμάτων ούρων με FISH πα-
ρέχει την μέγιστη ευαισθησία και ειδικότητα στον εντοπισμό υποτροπής ασθενών με 
καρκίνο της ουροδόχου κύστεως, όπως διαπιστώνεται από σειρά κλινικών μελετών που 
πραγματοποιήθηκαν. Ανιχνεύονται γενετικές διαταραχές των χρωμοσωμάτων 3,7,9,17, 
οι οποίες στατιστικά παρατηρούνται πιο συχνά στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, 
με τη βοήθεια τεσσάρων DNA ιχνηθετών για τα κεντρομερίδια των χρωμοσωμάτων 
3,7,17 και την περιοχή 9p21 αντίστοιχα. Η ύπαρξη πολυσωματικών κυττάρων στα ούρα, 
ακόμη και σε μικρό αριθμό είναι σχεδόν διαγνωστική της ύπαρξης νεοπλάσματος (5).

Αιματολογικά νοσήματα και FISH
Οι χρωμοσωμικές ή γονιδιακές ανωμαλίες που συνδέονται με διαταραχές του αι-

μοποιητικού (αντιμεταθέσεις, ανευπλοειδίες και άλλες χρωμοσωμικές αναδιατάξεις) 
αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο μελέτης και έρευνας, με στόχο την πρώιμη διάγνωση, 
την ορθή ταξινόμηση των αιματολογικών κακοηθειών και την επιλογή της κατάλληλης 
θεραπείας (πίνακας 1). Η εφαρμογή του FISH συμβάλλει στην καλύτερη ταξινόμηση των 
διαφόρων τύπων λευχαιμίας και λεμφώματος, παρέχοντας γρήγορα και αξιόπιστα απο-
τελέσματα. Το χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας (Ph) ή το αντίστοιχο μοριακό του ισοδύ-
ναμο BCR/ABL γονίδιο αποτελεί σημαντικό δείκτη της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας 
(ΧΜΛ). Ανευρίσκεται στο 95% περίπου των παιδιών και των ενηλίκων με ΧΜΛ και στο 
5% των παιδιών με οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία.   Το χρωμόσωμα  Ph δημιουργείται 
όταν μέρος του χρωμοσώματος 9 προσκολλάται σε μέρος του χρωμοσώματος 22. Σαν 
αποτέλεσμα, ένα γονίδιο που ονομάζεται ABL και βρίσκεται στο χρωμόσωμα 9, συγχω-
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νεύεται με τον γονιδιακό τόπο BCR που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 22 και δημιουργεί-
ται έτσι το γονίδιο BCR/ABL. Το γονίδιο ABL φυσιολογικά, δημιουργεί μια πρωτεΐνη η 
οποία διεγείρει την παραγωγή κοκκιοκυττάρων σε συνθήκες ανοσοδιέγερσης. Όμως, 
το νέο γονίδιο BCR/ABL δημιουργεί μια ανώμαλη πρωτεΐνη η οποία παράγει όλο και 
περισσότερα και πιο άτυπα κοκκιοκύτταρα και βλάστες..  Περίπου 10% των ασθενών 
με χαρακτηριστική μορφολογία ΧΜΛ έχουν κρυμμένες διαμεταθέσεις ή δεν έχουν το 
χρωμόσωμα  Ph στην κυτταρογενετική ανάλυση. Οι αρνητικές για το χρωμόσωμα  Ph 
περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν προφανώς υπομικροσκοπικές διαμεταθέσεις του ABL 
και του BCR. Ορισμένοι ασθενείς έχουν μορφολογικά χαρακτηριστικά ΧΜΛ αλλά δεν 
έχουν το χρωμόσωμα Ph ούτε αναδιάταξη του BCR. Οι ασθενείς αυτοί αποτελούν ξε-
χωριστή κλινική ομάδα και η νόσος τους μπορεί να έχει κλινική πορεία παρόμοια  με 
κάποιο μυελοϋπερπλαστικό σύνδρομο. Γι αυτό είναι σημαντικό να συμπληρωθεί η κυτ-
ταρογενετική ανάλυση με μοριακές μεθόδους (6). Ο FISH θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στους ασθενείς που μπορεί να έχουν ΧΜΛ αλλά ο καρυότυπος είναι φυσιολογικός ή 
αμφίβολος. Επιπλέον, χρησιμοποιείται στην παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη 
θεραπεία με α-ιντερφερόνη, η οποία ελαττώνει το ποσοστό των Ph θετικών κυττάρων 
σε ορισμένους ασθενείς. Σημαντική μείωση των Ph θετικών κυττάρων (π.χ μείωση με-
γαλύτερη του 65% από τον αρχικό αριθμό τους) σε ασθενείς με ΧΜΛ συσχετίζεται ισχυ-
ρά με παράταση της χρόνιας φάσης και μεγαλύτερη επιβίωση (7). Το BCR/ABL γονίδιο 
ανιχνεύεται σε υλικό μυελού των οστών και περιφερικό αίμα. Εκτός από τη μοριακή 
διάγνωση της ΧΜΛ και την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία και τη στοχευμένη θερα-
πεία (Glyvec), το BCR/ABL αποτελεί προγνωστικό δείκτη της χρόνιας λεμφοκυτταρικής 
λευχαιμίας (ΧΛΛ).

Υπερδιπλοειδία με περισσότερα από 50 χρωμοσώματα στα λευχαιμικά κύτταρα 
ανευρίσκεται στο 25% των παιδιών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Η πρόγνωση 
αυτών των ασθενών είναι πολύ καλύτερη από αυτή των άλλων που εμπίπτουν σε άλλες 
υποομάδες πλοειδίας. Η κυτταρογενετική ανάλυση αυτών των υπερδιπλοειδικών περι-
πτώσεων είναι συχνά δύσκολη λόγω της κακής ποιότητας των μεταφασικών χρωμοσω-
μάτων. Με το συνδυασμό ειδικών κεντρομεριδιακών ιχνηθετών, ο FISH μπορεί εύκολα 
να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της αύξησης ή ελάττωσης των χρωμοσωμά-
των-στόχων που βρίσκονται σε μεταφασικά ή μεσοφασικά κύτταρα.
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Πίνακας 1

Νόσος Χρωμοσωμική ανωμαλία Μοριακός στόχος

ΧΜΛ t(9;22)(q34;q11.2) BCR-ABL

ΟΛΛ t(9;22)(q34;q11.2) BCR-ABL

t(4;11)(q21;q23) AF4-MLL

t(11;19)(q23;p13.3) MLL-ENL

t(12;21)(p13;q22) TEL-AML1

t(8;14)(q24;q32) C-MYC-IGH

t(9;11)(p22;q23) AF9-MLL

ΟΜΛ +8 Chromosome 8

-7 Chromosome 7

t(11;19)(q23;p13.3) MLL-ENL

t(11;19)(q23;p13.1) MLL-ENL

t(9;11)(p22;q23) AF9-MLL

t(8;21)(q22;q22) AML1-ETO

t(15;17)(q22;q12-21) PML-RARA

inv(16)(p13q22) CBFB-MYH11

NHL t(2;5)(p23;q35) ALK-NPM

Καρκίνος πνεύμονα και FISH
Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο συχνός κακοήθης όγκος παγκοσμίως. Η κυτ-

ταρολογία του αναπνευστικού συστήματος είναι ο διαγνωστικός ακρογωνιαίος λίθος 
στην εκτίμηση των κλινικά και απεικονιστικά ύποπτων αλλοιώσεων των πνευμόνων. Ο 
συνδυασμός κυτταρολογίας και ιστολογίας οδηγεί στη σωστή διάγνωση σε ποσοστό 
>85% των καρκινωμάτων του πνεύμονα (8). Παρόλα αυτά είναι μερικές φορές δύσκο-
λο ή αδύνατο να γίνει διαχωρισμός της αντιδραστικής ατυπίας (που μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα χρόνιας βρογχίτιδας, λοιμώξεων, διάχυτης κυψελιδικής καταστροφής, εμ-
φράκτου κ.λ.π) από την κακοήθεια μόνο με την κυτταρολογία. Όλοι οι κυτταρικοί τύποι 
που απαντώνται στο αναπνευστικό επιθήλιο μπορεί να εμφανίσουν ανησυχητικά αντι-
δραστικά χαρακτηριστικά. Επικίνδυνες διαγνωστικές παγίδες, που μπορεί να μιμηθούν 
αδενοκαρκίνωμα, είναι τα αντιδραστικά πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ, τα αντιδραστικά 
βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα και τα πνευμονικά μακροφάγα. Παρομοίως, η υπερπλα-
σία των εφεδρικών κυττάρων μπορεί να εγείρει την υπόνοια ενός χαμηλής διαφοροποί-
ησης μη μικροκυτταρικού καρκινώματος και η άτυπη πλακώδης μετάπλαση να θεωρη-
θεί ως πλακώδες καρκίνωμα. Μια διφορούμενη κυτταρολογική διάγνωση αφήνει και 
τους ασθενείς και τους κλινικούς στην αβεβαιότητα και μπορεί να προκαλέσει αδικαιο-
λόγητους φόβους ή καθυστερήσεις στη διάγνωση ενός καρκινώματος.

Η έναρξη και η εξέλιξη του καρκίνου συνοδεύεται τυπικά από αυξήσεις ή απώλειες 
χρωμοσωμικών περιοχών, κάνοντας έτσι τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες το σήμα κατα-
τεθέν των καρκινικών κυττάρων. Η μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση υπόσχεται να 
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βοηθήσει στις περιπτώσεις όπου η μορφολογία από μόνη της αποτυγχάνει να δώσει μια 
συγκεκριμένη διάγνωση. Σε ότι αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα έχει βρεθεί από μελέ-
τες (9,10) ότι η ταυτόχρονη ανάλυση με FISH του χρωμοσώματος 6 και των γονιδιακών 
τόπων 5p15, 7p12(EGFR gene) και 8q24 (MYC gene) μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 
ευαισθησία της κυτταρολογικής διάγνωσης. 

Άλλες εφαρμογές του FISH 
Η εφαρμογή της τεχνικής FISH γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και 

επεκτείνεται συνεχώς τόσο σε ερευνητικό όσο και σε κλινικό επίπεδο. Πέρα από τους 
συμπαγείς όγκους (πίνακας 2) όπου η χρησιμότητά της έχει αποδειχθεί τόσο στη δι-
άγνωση όσο και στην πρόγνωση, υπάρχουν συνεχείς ενδείξεις για την επέκταση των 
δυνατοτήτων της στον καρκίνο του προστάτη (11), του παχέος εντέρου (12), του γεν-
νητικού συστήματος (11) και άλλων μορφών καρκίνου.

Πίνακας 2

Νόσος Χρωμοσωμική ανωμαλία Μοριακός στόχος

Σάρκωμα Ewing t(11;22)(q24;q12) FLI1-EWS

t(21;22)(q22;q12) ERG-EWS

Κυψελιδικό ραβδομυοσάρκωμα t(2;13)(q35;q14) PAX3-FKHR

t(1;13)(p36;q14) PAX7-FKHR

Συνοβιακό σάρκωμα t(X;18)(p11.2;q11.2) SSX-SYT

Νευροβλάστωμα del(1p) or ploidy N-MYC (2p)

Δεσμοπλαστικός 
στρογγυλοκυτταρικός όγκος 

t(11;22)(p13;q12) WT1-EWS
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Η εξέταση PET/CT στην ογκολογία
Σοφία Χατζηιωάννου

ΓΕΝΙΚΑ
Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (Positron Emission Tomography, PET), απο-

τελεί την πιο σύγχρονη απεικονιστική, διαγνωστική μέθοδο της πυρηνικής ιατρικής, με 
πολλαπλές εφαρμογές κυρίως στην ογκολογία. 

Το κυριότερο και ευρύτερα διαδεδομένο ραδιοφάρμακο που χρησιμοποιείται εί-
ναι η φθοριομένη δεοξυγλυκόζη (18F-FDG), ενώ υπάρχουν και άλλα ραδιοφάρμακα, τα 
οποία δεν είναι ακόμα διαθέσιμα στην χώρα μας. Το ραδιοφάρμακο αποτελεί προϊόν 
κύκλοτρου, έχει χρόνο ημίσειας ζωής 110min και οδηγεί στην εκπομπή ποζιτρονίων. 
Ακολούθως τα ποζιτρόνια στο τέλος της διαδρομής τους και μετά την εξαϋλωσή τους 
παράγουν ένα ζεύγος αντιδιαμετρικά κινούμενων φωτονίων, ενέργειας 511Kev. 

Το FDG χορηγείται ενδοφλεβίως και ακολουθεί την μεταβολική οδό της γλυκόζης 
στα κύτταρα, με την διαφορά ότι μετά την φωσφορυλίωσή της, δεν μεταβολίζεται πε-
ραιτέρω, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται στα κύτταρα και να αποτελεί έναν δείκτη της 
μεταβολικής τους δραστηριότητας. Νεοπλασματικά και φλεγμονώδη κύτταρα, παρου-
σιάζουν αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα, και ως εκ τούτου, αυξημένη πρόσληψη 
γλυκόζης, υποδεικνύοντας παθογένεια.

Το πλεονέκτημα της μεθόδου συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους, είναι ότι αποτελεί 
λειτουργική απεικόνιση, παρέχοντας πληροφορίες για την μεταβολική δραστηριότητα 
των υπό μελέτη ιστών και οργάνων, σε αντίθεση με τις άλλες απεικονιστικές εξετάσεις 
(CT, MRI) που παρέχουν ανατομικές πληροφορίες, ενώ ανιχνεύει τυχόν παθολογικές κατα-
στάσεις σε πιο πρώιμο στάδιο, αφού οι βιοχημικές αλλοιώσεις που απεικονίζει, εκδηλώ-
νονται τις ανατομικές αλλοιώσεις που απεικονίζουν οι συμβατικές μέθοδοι απεικόνισης. 

Η εξέταση σε ποζιτρονικό/αξονικό τομογράφο (PET/CT) συνδυάζει την αξονική το-
μογραφία με την ποζιτρονική τομογραφία. Παρέχει εικόνες υψηλής ποιότητας συνδυ-
άζοντας την ανατομική πληροφορία που παρέχει ο αξονικός τομογράφος (CT) με την 
πληροφορία για τη μεταβολική δραστηριότητα των μελετώμενων ιστών και οργάνων 
από το ποζιτρονικό τομογράφο (ΡΕΤ).

Αρχικά, λαμβάνεται αξονική τομογραφία από τη βάση του κρανίου μέχρι το άνω 
τριτημόριο των μηρών για περίπου 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια χωρίς να μετα-
κινηθεί ο ασθενής λαμβάνεται ποζιτρονική τομογραφία της ίδιας περιοχής για περίπου 
20 λεπτά. Συνήθως δεν πραγματοποιείται απεικόνιση του εγκεφάλου, γιατί λόγω της 
ιδιαίτερα έντονης πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου φυσιολογικά από τον εγκέφαλο, η 
ευαισθησία της εξέτασης για δευτεροπαθείς εγκεφαλικές εντοπίσεις είναι χαμηλή. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 
Η ογκολογία αποτελεί το κύριο πεδίo εφαρμογής της εξέτασης ΡΕΤ στην κλινική 

πράξη. Χρησιμοποιείται τόσο στην αρχική σταδιοποίηση μίας νόσου, όσο και στην επα-
νασταδιοποίηση αυτής, στον έλεγχο υποτροπής, σε πιθανή παρουσία υπολειμματικής 
νόσου, στον έλεγχο ανταπόκρισης στην θεραπεία καθώς και στον σχεδιασμό ακτινοθε-
ραπείας.
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Η πλειονότητα των εξετάσεων αυτή τη στιγμή παγκοσμίως πραγματοποιείται σε 
ασθενείς με λέμφωμα (1) και με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονος (2,3,4,5). 
Άλλες ενδείξεις όπου το PET χρησιμοποιείται ευρέως είναι: καρκίνος παχέος εντέρου 
(6), καρκίνος μαστού (7), καρκίνος οισοφάγου (6), καρκίνος κεφαλής τραχήλου, μελά-
νωμα.

Γενικότερα όμως, η ποζιτρονιακή τομογραφία έχει καλά αποτελέσματα στην πλει-
ονότητα των καρκίνων και κατά κανόνα οδηγεί σε μεταβολή της θεραπείας σε 30-40% 
των ασθενών στους οποίους γίνεται η εξέταση (8). 

Υπάρχουν όμως και μορφές καρκίνων στις οποίες τα αποτελέσματα της ποζιτρονι-
κής τομογραφίας με FDG υστερούν, όπως:

- καρκίνος του προστάτη (9)
- ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
- καρκίνος του νεφρού (9)
- πρωτοπαθή εστία ουροδόχου κύστεως και επιχώριους λεμφαδένες (9) (τα αποτε-

λέσματα της ποζιτρονικής τομογραφίας είναι ικανοποιητικά για απομακρυσμένες 
δευτεροπαθείς εντοπίσεις από Ca ουροδόχου κύστεως)

- βρογχοκυψελιδικό Ca πνεύμονος (10,11)
- καρκινοειδές (12), και γενικότερα καρκίνο νευροενδοκρινών αδένων
- “low grade” καρκίνους

Χρήσιμες πληροφορίες για σωστή χρήση της εξέτασης 
Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τη σωστή χρήση της ποζιτρονικής τομογραφίας 

σε ογκολογικούς ασθενείς:
1. Σε αρχική σταδιοποίηση αλλάζει στην πλειονότητα των καρκίνων το αρχικό στά-

διο σε περίπου 30-40% των ασθενών κυρίως λόγω “upstaging”.
2. Για έλεγχο ανταπόκρισης στη θεραπεία, η εξέταση PET μπορεί να γίνει  μετά τον 

1ο κύκλο και κατά προτίμηση μετά το 2ο κύκλο (ιδιαίτερα σε λέμφωμα). Καλό είναι 
η εξέταση να προγραμματίζεται χρονικά αμέσως πριν την έναρξη του επόμενου 
κύκλου. 

3. Για έλεγχο αποτελεσμάτων θεραπείας, για να αποφευχθούν τα ψευδώς θετικά απο-
τελέσματα, η εξέταση PET πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες μετά τη 
λήξη της χημειοθεραπείας και 8-12 εβδομάδες μετά τη |λήξη της ακτινοθεραπείας.

4. Ηπατικές μεταστάσεις: Η ποζιτρονική τομογραφία έχει την υψηλότερη ευαισθη-
σία σε σύγκριση  με τις λοιπές απεικονιστικές μεθόδους. (13)

5. Μεταστάσεις επινεφριδίων: πολύ υψηλή η ευαισθησία της ποζιτρονικής τομογρα-
φίας (>95%).

6. Οστικές μεταστάσεις: Η εξέταση PET δεν αντικαθιστά το σπινθηρογράφημα 
οστών για δευτεροπαθείς οστικές εντοπίσεις, αλλά οι δύο μέθοδοι είναι αλληλο-
συμπληρώμενοι. Γενικά, η εξέταση PET έχει καλύτερη ευαισθησία για οστεολυτι-
κές δευτεροπαθείς εντοπίσεις και χαμηλότερη ευαισθησία για οστεοβλαστικές. 
(14,15)

7. Μη μικροκυτταρικό Ca πνεύμονος: Ένας στους πέντε ασθενείς θα αποφύγουν τηςν 
εγχείρηση αν κάνουν εξέταση PET για αρχική σταδιοποίηση, λόγω ‘upstaging”.

8. Σε λέμφωμα Hodgkin’s και σε low grade λέμφωμα non-Hodgkin’s πρέπει να γίνε-
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ται μία εξέταση PET πριν την έναρξη της θεραπείας για baseline. Σε ασθενείς με 
high grade non-Hodgkin’s λέμφωμα baseline εξέταση PET δεν είναι απαραίτητη.

9. Ca παχέος εντέρου: α) Σε ασθενείς με αυξανόμενο CEA και φυσιολογικές λοιπές 
απεικονιστικές μεθόδους, η ποζιτρονική τομογραφία εντοπίζει παθολογική εστία 
σε 80% των ασθενών αυτών, και β) σε ασθενείς με ηπατικές μεταστάσεις η ποζι-
τρονική τομογραφία εντοπίζει εξωηπατικές μεταστάσεις μη ορατές στις λοιπές 
απεικονιστικές εξετάσεις στο 30% αυτών.

10. Ca μαστού: α) Η ευαισθησία του PET για μεταστάσεις σε μασχαλιαίους λεμφα-
δένες είναι χαμηλή (περίπου 30%). β) Σε ασθενείς με αυξανόμενους καρκινικούς 
δείκτες και φυσιολογικές λοιπές απεικονιστικές μεθόδους, η ποζιτρονική τομο-
γραφία εντοπίζει παθολογική εστία σε περίπου 40% αυτών.

11. Ca όρχεως: Η ποζιτρονική τομογραφία έχει μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα 
στη διαφορική διάγνωση ενεργού νόσου σε διογκωμένο λεμφαδένα από κυστική 
εκφύλιση αυτού.

12. Ca θυρεοειδούς (θηλώδες ή θυλακιώδες): Η κύρια ένδειξη για εξέταση ποζι-
τρονικής τομογραφίας είναι η αυξανόμενη θυρεοσφαιρίνη με αρνητικό ολόσωμα 
σπινθηρογράφημα με Ι-131.

 
Χρήση σε μονήρη πνευμονικό όζο
Η ανάπτυξη του F-18 FDG έχει μεταφέρει την αξιολόγηση ενός πνευμονικού όζου 

πέρα από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του, στα λειτουργικά και μεταβολικά χαρα-
κτηριστικά του(16,17). Μία προοπτική μελέτη 87 ασθενών εξέτασε αν η πρόσληψη F18 
FDG από τον όζο μπορεί να διακρίνει τους κακοήθεις όγκους από τους καλοήθεις. (10). 
Οι ερευνητές βρήκαν ότι όταν το SUV (Standardized Uptake Value: ημιποσοτική μέθοδος 
που δείχνει το βαθμό πρόσληψης του ραδιοφαρμάκου από έναν ιστό) είναι μεγαλύτερο 
ή ίσο του 2,5, η ευαισθησία, η ειδικότητα και η ακρίβεια της μεθόδου είναι 97%, 82% και 
92% αντίστοιχα. Επίσης, διεπίστωσαν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του χρόνου διπλα-
σιασμού του όζου και του SUV. Περαιτέρω μελέτες έδειξαν ευαισθησία 90%-100% και 
ειδικότητα 65%-95% για το PET. (11,12) Υπάρχουν πια πολλές μελέτες που δείχνουν ότι 
η χρήση F-18 FDG PET οδηγεί σε σημαντική ελάττωση του αριθμού των επεμβατικών 
διαγνωστικών διερευνύσεων και άρα των επιπλοκών από αυτές. (4,15). 

Η ευαισθησία του PET για κακοήθεια για όλους τους όζους μαζί ήταν 69%, ενώ στους 
όζους >10mm ήταν 95%. (17). Συνεπώς, το PET πρέπει να χρησιμοποιείται στην αξιολό-
γηση μονήρη πνευμονικού όζου όταν ο όζος είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 10 mm.
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Ενδοσκόπηση με κάψουλα
Αδάμ Αδαμόπουλος, Γεώργιος Κουνάδης 

Εισαγωγή
Το λεπτό έντερο (Λ.Ε) αποτελεί το μεγαλύτερο ενδοκρινικό και ανοσοβιολογικό 

ανθρώπινο όργανο. Εκτιμάται σήμερα ότι δεκαεννέα εκατομμύρια ασθενείς στις ΗΠΑ 
πάσχουν από παθήσεις που σχετίζονται με το Λ.Ε, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: 
απώλεια αίματος αδιευκρίνιστης αιτιολογίας (ΑΑΑΑ) ή αλλοιώς αιμορραγία πεπτικού 
αδιευκρίνιστης αιτιολογίας ( = αρνητικές ενδοσκοπήσεις για υπεύθυνο παθολογική 
βλάβη ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού), χρόνια διαρροϊκά σύνδρομα και σύνδρομα 
δυσαπορρόφησης, νόσος του Chrohn και λοιμώδη νοσήματα (φυματίωση, v. Whipple, 
παράσιτα κ.α.), αλλά και κακοήθεις παθήσεις (1).

Παρά ταύτα, οι παθήσεις του Λ.Ε διαγιγνώσκονται πιο δύσκολα από τα νοσήματα 
του υπολοίπου πεπτικού σωλήνα λόγω των περιωρισμένων μέχρι σήμερα διαγνωστικών 
μέσων που διαθέταμε και που είναι η ακτινολογική απεικόνιση (εντερόκλυση-διάβαση 
λεπτού εντέρου με βάριο) και η προωθητική εντεροσκόπηση (push enteroscopy). Τα 
παραπάνω διαγνωστικά μέσα δεν παρείχαν επαρκή και λεπτομερή απεικόνιση του 
βλεννογόνου ολόκληρου του Λ.Ε. Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι η προωθητική 
εντεροσκόπηση επιτρέπει την επισκόπηση μόνο του 50% του βλεννογόνου του Λ.Ε  κυ-
ρίως λόγω αδυναμίας ασφαλούς προωθήσεως του ενδοσκοπίου  η δε κλασσική εντερό-
κλυση έχει πολύ μικρή διαγνωστική ισχύ για τον εντοπισμό της ΑΑΑΑ  ( περίπου μόνο 
στο 8% των ασθενών που υποβλήθηκαν στην εξέταση). Εκτός τούτου οι μέθοδοι που 
αναφέρθηκαν έχουν ορισμένα μειονεκτήματα, όπως νοσηλεία του ασθενούς, καταστο-
λή, μη καλή ανοχή στην εξέταση, αρκετές τεχνικές δυσκολίες, κίνδυνο διάτρησης και 
έκθεση σε ακτινοβολία.

Η ολένα και  μεγαλύτερη αναγνωριζόμενη συχνότητα των νοσημάτων του Λ.Ε, 
(κλασσικό παράδειγμα, η υποκλινική κοιλιοκάκη που εξελαμβάνετο ως Σύνδομο Ευερε-
θίστου Εντέρου), αλλά και οι δυσχέρειες ακριβούς διαγνωστικής προπέλασής του,  ωδή-
γησε τους ερευνητές να επινοήσουν νέες μεθόδους για την διάγνωση τους, με απώτερο 
σκοπό την αποτελεσματικώτερη συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση τους.

Οι νέες αυτές μέθοδοι είναι η ενδοκόπηση με κάψουλα (CE- Capsule Endoscopy), 
, η ενδοσκόπηση με εντεροσκόπιο φέρον δύο αεροθαλάμους αγκιστρώσεως (double 
balloon endoscopy-DBE), και η μαγνητική υπολογιστική εντερόκλυση (πρωτοπόρος 
στην μέθοδο αυτή η ομάς από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης του καθηγητού Ι. Γκουρ-
τσογιάννη). 

Ενδοσκόπηση με κάψουλα (CE)      (PillCam SB) 
Το διαγνωστικό σύστημα με κάψουλα PillCam SB της εταιρίας Given®  Imaging Ltd, 

είναι πρωτότυπο μη επεμβατικό-διαγνωστικό μέσο, που επιτρέπει την πρώϊμη ανίχνευ-
ση και διάγνωση των παθήσεων του Λ.Ε (2) (Εικόνα Ι). 

Αποτελείται βασικά από τρία μέρη: την κάψουλα, το σύστημα ψηφιακής καταγρα-
φής δεδομένων και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την τελική ανάλυση των δεδομέ-
νων.
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Η κάψουλα αποτελείται από: τον οπτικό θόλο, τον φακό, τις δύο πηγές φωτισμού, το 
σύστημα αγωγής εικόνας (CMOS microchip), τις μπαταρίες, τον ανεματοδότη (ASIC) και 
την κεραία εκπομπής (www.givenimaging.com).

Οι διαστάσεις της ασύρματης κάψουλας PillCam SB είναι: μήκος 26mm, πλάτος 11 
mm,  ενώ το βάρος της είναι 3,7 gr.

Η διάρκεια της καταγραφής των εικόνων είναι 8 ώρες. Οι εικόνες λαμβάνονται με 
ταχύτητα 2/sec και θα πρέπει να μελετηθούν 55.000-60.000 σε κάθε εξέταση (3). Η τα-
χύτητα 15 εικόνων/sec είναι μια αποδεκτή ταχύτητα προβολής. Με αυτή την ταχύτητα 
ανάγνωσης και με προβολή 2 εικόνων ταυτόχρονα, απαιτήθηκαν περίπου 60 min (45-80 
min) για τη μελέτη της video καταγραφής. Το λογισμικό του συστήματος GIVEN παρέχει 
την δυνατότητα μελέτης των εικόνων με ταχύτητα από 5 εικόνες/sec (καρέ-καρέ) έως 
25 εικόνες/sec (όπως συμβαίνει όταν παρακολουθούμε μία βιντεοταινία).

Τα δεδομένα που εκπέμπει η κάψουλα, δια μέσου ειδικών αισθητήρων (Sensor 
Arrayδ), που εφαρμόζονται σε ειδικά σημεία στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, μεταφέρο-
νται και καταγράφονται σε ειδικό ηλεκτρονικό καταγραφέα δεδομένων (DataRecorder), 
τύπου walkman, που τοποθετείται στην ζώνη του ασθενούς. Μετά το τέλος της εξέτα-
σης, ο καταγραφέας συνδέεται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος αναλύει τα 
δεδομένα που έχουν καταγραφεί και αναπαράγει τις εικόνες υπό μορφή video.

Το ειδικό λογισμικό (software) του συστήματος Given έχει επίσης την ικανότητα 
εκτός από την αναπαραγωγή και επεξεργασία εικόνων, τον κατά προσέγγιση προσδιο-
ρισμό της θέσης της κάψουλας στο Λ.Ε, καθώς και την δυνατότητα αυτόματης ανίχνευ-
σης ενεργού αιμορραγίας στη διαδρομή της κάψουλας στον πεπτικό σωλήνα.

Διαδικασία της εξέτασης
Η κάψουλα χορηγείται και σε εξωτερικούς ασθενείς και ο ασθενής μπορεί να ασχο-

ληθεί με την εργασία του και να μην αλλάξει τις καθημερινές του συνήθειες.
Η όλη διαδικασία της καταγραφής διαρκεί 8 ώρες και είναι τελείως ανώδυνη.  Οι 

ασθενείς θα πρέπει να είναι νηστικοί (αποχή από στερεά και υγρά) για τουλαχιστόν 
10-12 ώρες πρίν την εξέταση. Τις δύο πρώτες ώρες ο ασθενής πρέπει να παραμείνει 
νηστικός, ενώ μετά τις τέσσερις ώρες μπορεί να φάει ένα ελαφρύ γεύμα. 

Το όσο δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα της CE μπορεί να αποτραπεί από την παρου-
σία συγκριμάτων, τροφικών υπολειμμάτων  και φυσαλίδων που είναι δυνατόν να υπάρ-
ξουν σε διάφορα μέρη του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου. Ποικίλες μελέτες έχουν 
αξιολογήσει το ρόλο της προετοιμασίας του εντερού πριν από την CE (4), αν και πολλές 
από αυτές τις μελέτες είχαν λίγα άτομα. Οι προετοιμασίες εντέρων που ερευνώνται για 
τη χρήση πριν από την CE έχουν περιλάβει ποικίλα ποσά πολυαιθυλενογλυκόλης [PEG 
16000 (MB) ή και 4000 (ΜΒ)] , ή φωσφορικού άλατος νατρίου, ή σιμεθικόνης.

Μια από τις μεγαλύτερες μελέτες για αυτό το θέμα που διευθύνθηκε από Dai και 
τους συναδέλφους κατέδειξε ότι η προετοιμασία του εντέρου βελτιώνει την απεικόνιση 
και επιταχύνει τη διέλευση της κάψουλας και οδηγεί σε μια αυξανόμενη πιθανότητα 
της πλήρους εξέτασης. Αντιθέτως, διάφορες μελέτες έχουν αποτύχει να παρουσιάσουν 
μια βελτίωση στην ποιότητα των εικόνων μετά από την προετοιμασία του εντέρου. Επι-
πλέον, σε δύο μικρότερες σειρές, η πολυαιθυλενογλυκόλη  οδήγησε στον αυξανόμενο 
μικρό χρόνο διέλευσης, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους ασθενείς. Η σιμεθικόνη που χο-
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ρηγείται αμέσως πριν από την εισαγωγή της κάψουλας έχει σαν αποτέλεσμα όσο το 
δυνατό λιγότερες φυσαλίδες και βελτιωμένη ευκρίνεια. (5).

Στο τέλος της εξέτασης ο ασθενής αποσυνδέεται από το σύστημα και η κάψουλα 
αποβάλλεται από τα κόπρανα, συνήθως εντός διαστήματος 24-72 ωρών. Οι ασθενείς 
μετά το τέλος της εξέτασης υποβάλλονται σε απλή ακτινογραφία κοιλίας για τον εντο-
πισμό της θέσης της ακτινοσκιερής κάψουλας.

Ενδείξεις για ενδοσκόπηση με κάψουλα 
Το PillCam SB έχει εγκριθεί από το FDA για την απεικόνιση του βλεννογόνου του λε-

πτού εντέρου στους ενηλίκους και παιδιά ηλικίας ≥10 (6). Έχει υπάρξει κλινική εμπειρία 
της χρήσης του στα παιδιά τόσο νέα όπως ηλικίας 3 ετών (7). 

Οι πιό κοινές εφαρμογές περιλαμβάνουν την αξιολόγηση για: 
•	 Αιμορραγία άγνωστης αιτιολογίας συμπεριλαμβανομένου της σιδηροπενικής  

αναιμίας.
•	 Πιθανοί μικροί εντερικοί όγκοι και παρακολούθηση ασθενών με σύνδρομα πολυ-

ποδιάσεως. 
•	 Πιθανή νόσος του Crohn ( μη στενωτική μορφή) 
•	 Πρόσθετη διαγνωστική βοήθεια σε πιθανή, ενδοσκοπικώς εμφανή, κοιλιοκάκη, 

όταν υπάρχει αντένδειξη κλασσικής  ενδοσκοπήσεως ανωτέρου πεπτικού και λή-
ψεως βιοψιών (σπανία ένδειξις)

Αιμορραγία άγνωστης αιτιολογίας
Ο αρχικός ρόλος για τον οποίο η CE χρησιμοποιείται είναι η ανίχνευση της αιμορ-

ραγίας του πεπτικού συστήματος άγνωστης- αδιευκρίνηστης προέλευσης (ΑΑΑΑ). Η 
CE έχει σημαντικό ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις αρρώστων, βοηθώντας την αποφυγή 
επεμβατικών αγγειογραφικών διερεθνήσεων, οι οποίες και δυνατόν να μην βοηθήσουν 
και να αποτελέσουν πηγή ταλαιπωρίας του ασθενούς και τέλος είναι σαφώς οικονομι-
κώτερη μέθοδος. 

Για την αιμορραγία άγνωστης αιτιολογίας, η ενδοσκόπηση με κάψουλα έχει παρου-
σιάσει ανώτερα αποτελέσματα έναντι των ακτινογραφικών μελετών, που είναι σχετικά 
ανώδυνη. Μια πρόσφατη μετανάλυση ανάλυση 7  μελετών έδειξε ότι η ενδοσκόπηση 
με κάψουλα προσδιόρισε σε ποσοστό 71% την αιτία της αιμορραγίας έναντι 29% της 
προωθητικής εντεροσκόπησης (8). Το ποσοστό ανίχνευσης της αιτίας της αιμορραγίας 
εξαρτάται από το χαρακτήρα της αιμορραγίας, (92% για ασθενείς με συμπτώματα τρέ-
χουσας προφανούς αιμορραγίας, 44% σε ασθενείς με θετική αιμοσφαιρίνη κοπράνων 
και αναιμία, και μόνο 13% σε ασθενείς με προγενέστερη εμφανή αιμορραγία), αν και οι 
αριθμοί αυτοί αλλάζουν πολύ γρήγορα ακολουθώντας την τεχνολογία και την συνεχιζό-
μενη εμπειρία από την εφαρμογή της. 

Η πιο συνήθης αιτία απώλειας αίματος από το λεπτό έντερο είναι οι αγγειοδυσπλα-
σίες του βλεννογόνου (80%), που κατά κανόνα απαντούν σε ασθενείς ηλικίας άνω των 
60 ετών. Αντίθετα, σε ασθενείς κάτω των 50 ετών η πιο συνήθης αιτία αιμορραγίας είναι 
οι όγκοι λεπτού εντέρου, όπως οι πολύποδες (συνήθως αδενωματώδεις) και νεοπλά-
σματα του Λ.Ε.
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Νόσος του Crohn
Η ενδοσκόπηση με κάψουλα είναι χρήσιμη στην αξιολόγηση του λεπτού εντέρου 

στους ασθενείς στους οποίους η διάγνωση της ασθένειας Crohn είναι δυσδιάκριτος. 
Περαιτέρω μελέτες έχουν δείξει ότι αυτή είναι μία συμπληρωματική διαγνωστική μέ-
θοδος μετά από τη συμβατική ενδοσκόπηση και ειλεοσκόπηση. Φαίνεται να είναι ανώ-
τερη από την κλασσική εντερόκλυση (9), προωθητική εντεροσκόπηση (10) και CT εντε-
ρόκλυση (11) για τον προσδιορισμό της νόσου του Crohn στο λεπτό έντερο, ενώ δεν 
υπάρχουν μελέτες για την μαγνητική υπολογιστική εντερόκλυση (MRI εντερόκλυση)

Μια σημαντική ανεπάρκεια αυτής της τεχνολογίας είναι η έλλειψη επικυρωμέ-
νων κριτηρίων και ορολογίας των εικόνων της κάψουλας για τη διάγνωση της ασθέ-
νειας Crohn και της ανικανότητας να ληφθούν δείγματα βιοψιών για την επιβεβαίωση 
της διάγνωσης. Μερικά ακαθόριστα ευρήματα, όπως οι διεσπαρμένες βλεννογονικές 
βλάβες και τα αφθώδη έλκη ή οι διαβρώσεις, μπορεί να μην είναι επαρκείς για να επι-
βεβαιώσουν την διάγνωση της νόσου του Crohn επειδή μέχρι και 13.8% των ασυμπτω-
ματικών υγιών εθελοντών που δεν παίρνουν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
(NSAIDs) μπορεί να παρουσιάζουν παρόμοιες αλλοιώσεις στην ενδοσκόπηση με κά-
ψουλα. Η χρήση NSAIDs έχει επίσης συνδεθεί με τα μικρά εντερικά έλκη και στενώσεις, 
τα οποία μπορούν να είναι δύσκολο να διαφοροποιηθούν από τη νόσο του Crohn.

Κοιλιοκάκη
Έχει ήδη αναφερθεί ο ρόλος της ενδοσκοπικής κάψουλας ανωτέρω (12).  
Σύνδρομα πολυποδιάσεως
Τα νεοπλάσματα του εντέρου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του λεπτού  

(SBC – Small Bowel Cancer), είναι σπάνια στο γενικό πληθυσμό, που αποτελεί <2% όλων 
των καρκίνων του πεπτικού συστήματος. Αντίθετα, εντερικοί πολύποδες, συμπεριλαμ-
βανομένων καλοήθη και κακοήθη νεοπλασμάτων, είναι συχνοί, και αποτελού μέρος 
ενός ευρέως φάσματος όγκων που έχουν κληρονομκό χαρακτήρακαι είναι γνωστά ως 
σύνδρομα πολυποδιάσεως. Πολλά από αυτά τα κληρονομικά CRC ( Hereditary Colo-
Rectal Cancer)   σύνδρομα συνδέονται με έναν σημαντικά υψηλό κίνδυνο SBC έτσι ώστε 
η παρακολούθηση των ασθενών είναι απαραίτητη (13). 

Ιστορικά, η ανίχνευση των μικρών όγκων του εντέρου είναι χαμηλή και η πρόγνωση 
για SBC πτωχή, οφειλομένη εν μέρει στην περιορισμένη διαγνωστική δυνατότητα της 
τυποποιημένης δοκιμής όπως η ανώτερη ενδοσκόπηση, η προωθητική εντεροσκόπη-
ση, η απλή ακτινογραφία, η εντερόκλυση.

Η τηλεοπτική ενδοσκόπηση με κάψουλα (VCE) είναι μια νέα τεχνολογία που επι-
τρέπει την τηλεοπτική πρόσβαση σε ολόκληρο το λεπτό έντερο και έχει ενισχύσει τη 
διάγνωση πολλών βλαβών του λεπτού εντέρου. Η πλειοψηφία των μελετών έχει δείξει 
ότι η διαγνωστική προσπέλαση με κάψουλα (VCE μέθοδος) είναι ανώτερη και από τις 
μελέτες βαρίου και προωθητικής εντεροσκόπησης στη (13).

Η κάψουλα VCE έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα σημαντικό και ακριβές εργαλείο για 
την ανίχνευση των μικρών όγκων εντέρων στα άτομα με τα κληρονομικά CRC σύνδρο-
μα. Εντούτοις, για τη συνετή απασχόλησή του, ο endoscopist πρέπει να καταλάβει τη 
φυσική ιστορία, τη διάγνωση, και τη μοριακή γενετική αυτών των κληρονομικών CRC 
συνδρόμων, και να έχει την πείρα στη χρήση VCE έτσι ώστε οι ασθενείς στον αυξανόμε-
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νο κίνδυνο για τη μικρή ασθένεια εντέρων μπορούν να λάβουν το περισσότερο όφελος 
από αυτήν την τεχνική.

Τα κληρονομικά CRC σύνδρομα περιλαμβάνουν το σύνδρομο οικογενούς αδενω-
ματώδους πολυποδιάσεως (FAP) και το αντίστοιχό του (AFAP), τα οποία οφείλονται στις 
μεταλλάξεις στο APC γονίδιο, το Peutz-Jeghers σύνδρομο (PJS) που οφείλεται στη με-
ταλλαγή στο γονίδιο STK11/LTKB1, την οικογενή πολυποδίαση νεαρής ηλικίας  (FJP) που 
οφείλεται στις μεταλλάξεις στο γονίδιο SMAD4 και το γονίδιο BMPR1A, καθώς επίσης 
και σε άγνωστους γενετικούς παράγοντες και το σύνδρομο  Lynch (HNPCC) που οφείλε-
ται σε μια μετάλλαξη σε ένα από τα γονίδια MSH2, MLH1, και MSH6.

Αντενδείξεις
Οι πιό κοινές αντενδείξεις περιλαμβάνουν:
•	 Ασθενείς με γνωστή ή πιθανή πεπτική απόφραξη (λεπτού και παχέος εντέρου), 

στενώσεις, συρίγγια (π.χ. στενωτική μορφή της νόσου του Crohn)
•	 Ασθενείς με καρδιακούς βηματοδότες ή άλλες εμφυτευμένες ηλεκτροϊατρικές 

συσκευές (απινιδωτές)
•	 Ασθενείς με διαταραχές κατάποσης (Πίνακας Ι)
•	 Εγκυμοσύνη 
•	 Γαστροπάρεση (Πίνακας ΙΙ)
•	 Ασθενείς με ιστορικό μειζονος χειρουργικής επέμβασης στη κοιλιακή χώρα

Κίνδυνοι
Ένας από τους κύριους κινδύνους που συνδέονται με την ενδοσκόπηση με κάψου-

λα είναι κατακράτηση (παραμονή) της κάψουλας στον γαστρεντερικό σωλήνα.
Ως κατακράτηση της κάψουλας ορίζεται η παραμονή της στο πεπτικό σωλήνα για 

διάστημα 2 εβδομάδων. Το διάστημα αυτό θεωρείται εξ ορισμού αυτό που χαρακτη-
ρίζει ως  μόνιμη την κατακράτηση και θα απαιτηθεί τελικά η εξαγωγή με χειρουργική 
κυρίως και ολιγώτερο με ενδοσκοπική επέμβαση. Η μόνιμη κατακράτηση πρέπει να δι-
αφοροποιηθεί από τις περιφερειακές ανωμαλίες διέλευσης, όπου η κάψουλα παραμέ-
νει σε μια συγκεκριμένη θέση στο λεπτό έντερο για τουλάχιστον 60 λεπτά αλλά τελικά 
περνά με τις  περισταλτικές κινήσεις. 

Το γενικό ποσοστό κατακράτησης της κάψουλας είναι περίπου 1%-2%, ανάλογα με 
τον πληθυσμό που μελετάται και την ένδειξη για την εξέταση. Οι ασθενείς με τον μεγα-
λύτερο κίνδυνο για πιθανή κατακράτηση κάψουλας είναι εκείνοι με  γνωστή νόσο του  
Crohn και τη χρόνια χρήση μη-στερεοειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (NSAID). Τα 
ποσοστά κατακράτησης στους ασθενείς με την αιμορραγία άγνωστης αιτιολογίας είναι 
1.5%, πιθανή νόσο του  Crohn 1.4%, και γνωστή νόσο του Crohn 5% (14).

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κανένας αποδεκτός τρόπος να πρόβλεψης κατακράτη-
σης τής κάψουλας. Αρκετές μελέτες έχουν αναφερθεί στην κατακράτηση της κάψουλας 
στους ασθενείς που έχουν κανονικό (μη στενωτικό/μη παρετικό) λεπτό έντερο (11). 

Η κατακράτηση της κάψουλας οδηγεί σπάνια στην οξεία απόφραξη του λεπτού 
εντέρου (15), και οι περισσότεροι ασθενείς με κατακράτηση κάψουλας είναι ασυμπτω-
ματικοί. Εάν γίνει αντιλήπτή η κατακράτηση κάψουλας ή δεν παρατηρηθεί αποβολή της  
με τα κόπρανα στο αναμενόμενο χρονικό διάστημα, μια ακτινογραφία κοιλίας πρέπει 
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να ληφθεί μετά από 2 εβδομάδες το μέγιστο. Υπάρχουν αναφορές ότι ασθενείς με αργή 
εντερική διέλευση και κατακράτηση της κάψουλας χωρίς κλινικά σημεία απόφραξης, 
μπορεί τελικώς  να  την αποβάλουν μετά   από λήψη φαρμάκων όπως  η ερυθρομυκίνη 
(10). Εάν όμως υπάρχουν σημεία  οξείας απόφραξης  η άμεση χειρουργική αφαίρεση 
είναι αναγκαία.

Σύγκριση ενδοσκόπησης με κάψουλα και εντεροσκόπησης διπλού μπαλονιού 
(double-balloon)

Η αξιολόγηση του ολόκληρου λεπτού εντέρου αποτελεί μια πρόκληση, με περιορι-
σμένη επιτυχία στο παρελθόν λόγω έλλειψης ενδοσκοπικών μορφών. Η εισαγωγή της 
ενδοσκόπησης με κάψουλα (CE) το 2001, και στη συνέχεια η εντεροσκόπηση διπλού 
μπαλονιού (DBE) το 2003, έχει φέρει την επανάσταση στη διαγνωστική και θεραπευτική 
προσέγγιση των ασθενών με  παθήσεις του Λ.Ε (16). 

Το κύριο πλεονέκτημα της CE είναι η ικανότητά του να αξιολογεί ολόκληρο το λεπτό 
έντερο κατά τρόπο μη επεμβατικό. Έχει το μειονέκτημα να έχει μια καθαρώς διαγνωστι-
κή μορφή χωρίς θεραπευτικές ικανότητες, και μπορεί να περιοριστεί από την ανεπαρκή 
προετοιμασία του εντέρου, το περιορισμένο πεδίο, την  πτωχή οπτική ευκρίνεια, αλλά 
και λόγω των τυχαίων ενδαυλικών κινήσεων την απώλεια οράσεως υπαρκτής βλάβης 
του Λ.Ε  (17).

 Η  DBE επιτρέπει τις διαγνωστικές τεχνικές συμπεριλαμβανομένων των βιοψιών και 
της σήμανσης με διάστιξη  Ινδικής μελάνης καθώς και θεραπευτικές ενδοσκοπικές πρά-
ξεις (πολυποδεκτομή, αιμόσταση,  ενδοσκοπική βλεννογονική εκτομή, τη διαστολή των 
στενώσεων, την τοποθέτηση ενδοπροσθέσεων, και την αφαίρεση  ξένων αντικειμένων, 
συμπεριλαμβανομένης και  κατακρατηθείσης κάψουλας (18). Εν τούτοις, η DBE είναι μια 
πιό επεμβατική διαδικασία σε σχέση με την κάψουλα και απαιτεί αφιέρωση του γαστρε-
ντερολόγου σε αυτήν την μέθοδο. Η αξιολόγηση ολόκληρου του λεπτού εντέρου μπο-
ρεί να μην είναι εφικτή σε μερικούς ασθενείς. Οι κύριες επιπλοκές που έχουν αναφερθεί 
με την DBE είναι ειλεός, διάτρηση, και παγκρεατίτιδα.

CE και DBE εμφανίζονται να έχουν έναν συγκρίσιμη διαγνωστική, οπτικώς, ισχύ. 
Εντούτοις,  η CE είναι συχνά η προτιμωμένη αρχική διαγνωστική μέθοδος λόγω του μη 
επεμβατικού της χαρακτήρα, και της καλύτερης ανοχής της από τον ασθενή.

Νεότερες και μελλοντικές εξελίξεις στην εντεροσκόπηση με κάψουλα
Οι διαδοχικές εξελίξεις της ενδοσκοπικής κάψουλας από το 2001 που επετράπη η 

κυκλοφορία της μέχρι σήμερα είναι: κάψουλα Μ2Α → κάψουλα PillCam SB → PillCam 
ESO → Patency PillCam → Endocapsule (OLYMPUS) → PillCam Coion (GIVEN)	 → 
SmartPill → Stanford Capsule.

Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθούμε στην κάψουλα βατότητας ΛΕ (Patency capsule 
PillCam SB), με την οποία προβλέπεται παγίδευση της κάψουλας εντός του αυλού. Η 
κάψουλα βατότητας έχει ακριβώς το ίδιο μέγεθος με την κλασική κάψουλα PillCam SB 
χωρίς να περιλαμβάνει τον μηχανισμό λήψης φωτογραφιών. Εντός της κάψουλας υπάρ-
χει μικρή ποσότητα βαρίου, ώστε να είναι εφικτή οποιαδήποτε στιγμή η ανίχνευση της 
εντός του αυλού του ΛΕ με την λήψη απλής ακτινογραφίας κοιλίας. Εφόσον διακοπεί η 
πορεία της κάψουλας και παγιδευτεί, το περίβλημα της διαλύεται μετά από 3-5 ημέρες.
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Μετά την εντεροσκόπηση με την κάψουλα βατότητας κυκλοφόρησε η οισοφαγική 
κάψουλα PillCam ESO (19) (έγκριση από το FDA USA τον Οκτώβριο του 2004), για τον 
έλεγχο του οισοφάγου. Η διαδικασία της εξέτασης είναι πολύ απλή και η κάψουλα αφού 
καταποθεί χρειάζεται λίγα λεπτά για να διατρέξει τον οισοφάγο. Η οισοφαγική κάψουλα 
έχει την δυνατότητα να λαμβάνει 4 φωτογραφίες/sec. Μια νεότερη ειδική εφαρμογή 
της κάψουλας PillCam ESO, που της δίνει τη δυνατότητα λήψης 14 φωτογραφιών/sec 
βρίσκεται ύπο έγκριση από το FDA USA (Εικόνα ΙΙ).

Για την κάψουλα PillCam ESO η συνολική θετική προγνωστική αξία (PPV) είναι 97% 
και η αρνητική προγνωστική αξία (NPV) 88% στη διαγνωστική ακρίβεια παθήσεων του 
οισοφάγου. Στην ανίχνευση του οισοφάγου Barrett η PPV και η NPV ήταν 97% και 99% 
αντίστοιχα (20, 19).

Η ιδανική κάψουλα από την πλευρά του γαστρεντερολόγου θα ήταν αυτή που με 
μία καταγραφή θα είχε πλήρη εικόνα από την στοματική κοιλότητα μέχρι τον πρωκτό ή 
η κάψουλα ειδικά σχεδιασμένη για κάθε τμήμα του γαστρεντερολογικού σωλήνα  (20).

Οι προδιαγραφές για αυτή την κάψουλα θα είναι:
Να αυξηθεί ο αριθμός των εικόνων (>2 εικόνες/sec) και να προστεθεί δεύτερη κάμε-

ρα στην άλλη άκρη της κάψουλας, ώστε να είναι δυνατή καλύτερη (έως τρισδιάστατη) 
απεικόνιση.

Αύξηση του χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας για απεικόνιση και του παχέος εντέ-
ρου, με την προϋπόθεση φαρμακευτικής ή μηχανικής υποστήριξης για τη ταχύτερη 
προώθηση της κάψουλας.

Αύξηση της εστιακής απόστασης της κάψουλας.
Αυτοματοποιημένο σύστημα υποστηριζόμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή για 

την ανάγνωση των ευρημάτων της καταγραφής που θα μείωνε τον χρόνο μελέτης του 
video (όπως η καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος με Holter).

Σκόπιμη θα ήταν η δημιουργία κάψουλας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι 
μόνο για διαγνωστικούς αλλά και για θεραπευτικούς σκοπούς (π.χ. απελευθέρωση φαρ-
μάκων, λήψη βιοψιών, επίσχευση αιμορραγίας κ.λ.π.). Κατά πληροφορίες, αναμένεται 
να κυκλοφορήσει αυτού του είδους κάψουλα με την ονομασία Norika 3 και Norika 3 
Junior και για βρέφη άνω των 2 μηνών (RF System Labs). Η ενέργεια θα προέρχεται από 
ραδιοκύματα εξωτερικής πηγής ώστε να μην είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση μπατα-
ρίας. Οι εικόνες θα απεικονίζονται στο monitor μέσω μικροκυμάτων. Ο αποθηκευτικός 
χώρος της κάψουλας (40%) χρησιμοποιείται για έγχυση φαρμάκων και λήψη βιοψιών. 
Είναι 30% μικρότερη της PillCam SB, διαθέτει 4 πηγές φωτισμού, που η ένταση του ρυθ-
μίζεται εξωτερικά και λαμβάνει 20 εικόνες/sec (19).

Στο εγγύς μέλλον πρόκειται να κυκλοφορήσει και η νέα βελτιωμένη ενδοσκοπική 
κάψουλα PillCam SB (σύμφωνα με πληροφορίες από την εταιρεία GIVEN Imaging Ltd 
και μετά από επίδειξη στο DDW της Αμερικής, 2007), με τις κατωτέρω νέες δυνατότητες: 
ταυτόχρονη λήψη 4 εικόνων/sec (από δύο κάμερες), αύξηση της διάρκειας της μπαταρί-
ας στις 9 ώρες και σημαντική αύξηση των λαμβανόμενων εικόνων που θα φτάνουν τις 
160.000 (έναντι των 55.000-60.000 που ισχύει σήμερα). Ακόμη στην ίδια εκδήλωση επι-
δείχθηκε και η νέα κάψουλα για εντεροσκόπηση του παχέος εντέρου με τα εξής χαρα-
κτηριστικά: διάμετρος 11 mm, μήκος 31 mm, δυνατότητα καταγραφής 4 εικόνων/sec, 
μπαταρία διάρκειας 9-10 ωρών και data recorder χωρητικότητας GB. Για την ενδοσκοπι-

ABSTRACT BOOK_087-.indd   173 2/12/08   14:40:06



174

κή κάψουλα του παχέος εντέρου, υπάρχουν 5 εργασίες παγκοσμίως σε εξέλιξη (Ισραήλ, 
Ευρώπη, ΗΠΑ), σε περισσότερουςαπό 140 ασθενείς χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ακόμη 
τα αποτελέσματα (19).

Αναφέρεται ότι στις μελλοντικές εξελίξεις θα περιλαμβάνεται η ασύρματη κάψουλα 
για τον έλεγχο των χοληφόρων και του παγκρεατικού πόρου και η κάψουλα της ενδο-
σκοπικής υπερηχοτομογραφίας.

Συμπερασματικώς, η ενδοσκοπική κάψουλα του λεπτού εντέρου είναι ένα ση-
μαντικό τεχνολογικό επίτευγμα (ξεκίνησε από δύο ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες 
στο Ισραήλ και στην Μ.Βρεταννία) για την διάγνωση παθήσεων του λεπτού εντέρου, 
με προεξάρχουσα την αιμορραγία αδιευκρίνιστης αιτιολογίας. Η τεχνολογία προσθέτει 
συνεχώς βελτιώσεις της, αλλά και εναλλακτικές λύσεις. Σημασία πλέον έχει η συνετή 
χρήση της.  

Εικόνα Ι: Sb PillCam (21).

Εικόνα ΙΙ: PillCam ESO (21).
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Πίνακας Ι: Παράγοντες κινδύνου εισρόφησης σε ασθενείς με σύνδρομα δυσκαταποσίας (22)

1. Αγγειακό εγεφαλικό επεισόδιο
2. Παθήσεις του Νευρικού Συστήματος

A. Μυασθένεια
B. Νόσος του Parkinson
C. Σύνδρομο Down
D. Διαβητική νευροπάθεια

3. Πολύ μεγάλη ηλικία
4. Ιστορικό νόσου ή/και θεραπευτικής παρέμβασης κεφαλής-τραχήλου
5. Ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου
6. Χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια
7. Ιστορικό παρατεταμένης διασωληνώσεως

Πίνακας II: Αιτίες γαστροπάρεσης (22)

Ενδοκρινικές/Μεταβολικές1. 
Σακχ.διαβήτηςA. 
ΘυρεοδοπάθειαB. 
ΕγκυμοσύνηC. 
ΗπατοπάθειαD. 
Χρονία Νεφρική ΑνεπάρκειαE. 

Διηθητικές2. 
AμυλοείδωσηB. 

Ν. Κολλαγόνου3. 
ΣκληροδερμίαC. 

Νευρολογικές4. 
Νόσος του ParkinsonD. 
Μυϊκές ΔυστροφίεςE. 

Μετεγχειρητικές5. 
ΒαγοτομήF. 
Roux-en-YG. 

Πεπτικό έλκος6. 
Φάρμακα7. 

ΟπιούχαH. 
ΚαρδιάςI. 

Κάλιο6. 
Dopamine7. 

ΨυχιατρικάJ. 
Τρικυκλικά αντικαταθλ.3. 
L-dopa4. 
Ιδιοπαθείς8. 
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H έγκαιρη διάγνωση του κακοήθους μελανώματος  
του δέρματος 

(Κλινική εικόνα, κλινικοί τύποι, διαγνωστικά κριτήρια)
Αλέξανδρος Ι. Στρατηγός

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
To κακόηθες μελάνωμα (ΚΜ) του δέρματος βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του 

ιατρικού ενδιαφέροντος αφ΄ενός μεν λόγω των επιδημικών διαστάσεων που έχει λάβει 
σήμερα η επίπτωση του νοσήματος, αφ’ ετέρου δε λόγω της αιτιογενετικής του συσχέτι-
σης με συγκεκριμμένους περιβαντολλογικούς παράγοντες, που το καθιστά ένα χρήσιμο 
παράδειγμα γιά την μελέτη της καρκινογένεσης στον άνθρωπο. Το μελάνωμα αποτελεί 
σήμερα το 3% του συνόλου των καρκίνων με 800.000 νέες περιπτώσεις ετησίως και 
με μία σταδιακά αυξανόμενη επίπτωση της τάξεως του 3-4% σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Ιστογενετικά το ΚΜ προέρχεται συνήθως από τα μελανοκύτταρα που βρίσκονται στο 
δερμο-επιδερμιδικό όριο. Περίπου το 30-40% των μελανωμάτων αναπτύσσονται στο 
έδαφος ενός προυπάρχοντος μελανοκυτταρικού σπίλου (συγγενούς ή δυσπλαστικού), 
ενώ τα υπόλοιπα εμφανίζονται de novo, χωρίς την παρουσία συνοδού ή πρόδρομης 
βλάβης. Η βιολογική εξέλιξη του ΚΜ διακρίνεται σε δύο φάσεις: 

1. Oριζόντια φάση ανάπτυξης:  σε αυτή τη φάση τα καρκινικά κύτταρα εξαπλώ-
νονται περιφερικά ή οριζόντια κατά μήκος της βασικής στοιβάδας της επιδερμίδας και 
του θηλώδους χορίου, σχηματίζοντας κλινικώς μία μελαγχρωματική κηλίδα ή πλάκα 
που επεκτείνεται ασύμμετρα. Η φάση αυτή είναι μακροχρόνια και διαρκεί από μήνες 
εως έτη.

2. Κάθετη φάση ανάπτυξης:  η φάση αυτή ακολουθεί τη φάση οριζόντιας εξά-
πλωσης και χαρακτηρίζεται από τη διήθηση του βαθύτερου (δικτυωτού) χορίου και του 
υποδορίου λίπους. Κλινικώς εκδηλώνεται με την μορφή ενός οζιδίου το οποίο σχηματί-
ζεται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, συγκριτικά με την προηγούμενη φάση, και στο 
οποίο τα καρκινικά κύτταρα αναπτύσσονται καθέτως, διηθώντας τα βαθύτερα στρώμα-
τα του δέρματος. Η διήθηση αυτή αυξάνει την πιθανότητα μεταστατικής διασποράς του 
όγκου και επιβαρύνει σημαντικά την πρόγνωση.   

Οι δύο αυτές φάσεις χαρακτηρίζουν τους περισσότερους από τους αναγνωρισμέ-
νους κλινικούς τύπους του ΚΜ και υπογραμμίζουν την θεμελιώδη σημασία της έγκαιρης 
διάγνωσης στα πρώιμα στάδια της νόσου: αναγνώριση και αφαίρεση του όγκου στα 
στάδια αυτά, πρίν την εκδήλωση της διηθητικής φάσης, μπορεί να επιφέρει την ίαση 
της νόσου. 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Η τυπική κλινική εικόνα του ΚΜ αφορά μία μελαγχρωματική βλάβη του δέρματος 

που μεταβάλλεται ως πρός το μέγεθος, το σχήμα και το χρώμα. Πολλές φορές, η μετα-
βολή αυτή είναι τόσο αργή και σταδιακή, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή από τον ασθε-
νή. Κάθε βλάβη η οποία παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση ως πρός τις παραπάνω 
παραμέτρους στην διάρκεια ορισμένων μηνών θα πρέπει να εξετάζεται κλινικά και, εν-
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δεχομένως, ιστολογικά. Γιά την ευχερέστερη απομνημόνευση των παραμέτρων αυτών 
χρησιμοποιείται ευρέως το μνημονικό ABCD, όπου Α (Asymmetry) αντιστοιχεί σε ασυμ-
μετρία, Β (Border) αντιστοιχεί σε μεταβολές του ορίου της βλάβης, C (Color) αντιστοιχεί 
σε μεταβολές του χρώματος, και D (Diameter) αντιστοιχεί σε μεταβολές της διαμέτρου. 
Το μνημονικό αυτό, αν και διευκολύνει σημαντικά την αναγνώριση των ΚΜ  τα οποία 
βρίσκονται βιολογικώς στα αρχικά κλινικά στάδια, δεν επαρκεί διαγνωστικά, καθώς, σε 
αρκετές περιπτώσεις, τα χαρακτηριστικά του ABCD τα διαθέτουν και καλοήθεις μελαγ-
χρωματικές βλάβες, όπως οι δυσπλαστικοί σπίλοι. Σε άλλες περιπτώσεις πάλι, οι ασθε-
νείς προσέρχονται με πολλαπλές και κλινικά άτυπες μελαγχρωματικές βλάβες, π.χ. στο 
σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων, γεγονός που δυσχεραίνει την κλινική διάγνωση του 
ΚΜ με βάση τους απλούς αυτούς κανόνες. Η συνήθης προσέγγιση σε τέτοιες περιπτώ-
σεις είναι να αναγνωρίζεται και να εξετάζεται η βλάβη εκείνη που διαθέτει σημαντικά 
πιό άτυπη κλινική μορφολογία σε σχέση με τις υπόλοιπες βλάβες. 

Από άποψη συμπτωματολογίας, το κακοήθες μελάνωμα του δέρματος έχει συχε-
τιστεί με αιμορραγία, κνησμό, ευαισθησία και εξέλκωση. Η παρουσία αιμορραγίας και 
εξέλκωσης αποτελούν τυπικά σημεία κακοήθειας και υποδηλώνουν συνήθως προχωρη-
μένη τοπικά νόσο. Η αναφορά συμπτωμάτων από τους ασθενείς γιά κάποια μελαγχρω-
ματική βλάβη δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται, καθώς πολλοί ασθενείς με μελάνωμα 
in situ ή με μελάνωμα σε πρώιμο στάδιο αναφέρουν συχνά κάποια ασαφή συμπτώματα. 
Υπάρχουν εξάλλου περιπτώσεις ασθενών με ΚΜ, χωρίς ιδιαίτερα ενοχοποιητικά κλινι-
κά χαρακτηριστικά, στα οποία η διάγνωση έγινε λόγω της επιμονής των ασθενών να 
αφαιρεθούν οι συγκεκριμμένες βλάβες. Τα κλινικά σημεία του ΚΜ φαίνεται να έχουν 
κάποια ηλικιακή διαφοροποίηση, καθώς άτομα νεαρής ηλικίας αναφέρουν συχνότερα 
μεταβολές του χρώματος και σχήματος, με ή χωρίς παρουσία κνησμού, ενώ ασθενείς 
πιό προχωρημένης ηλικίας αναφέρουν συχνότερα ιστορικό εξέλκωσης, γεγονός που 
συσχετίζεται και με την συχνότερη διάγνωση της νόσου σε προχωρημένα στάδια στην 
ηλικιακή αυτή ομάδα. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Εκτός από το ABCD, υπάρχουν και άλλοι μνημονικοί κανόνες που βοηθούν στην κλι-

νική αναγνώριση του ΚΜ, όπως τα τρία Cs (Color- χρώμα, Contour- σχήμα, Change- αλ-
λαγή), το ABCDEF το οποίο, εκτός από το ΑBCD, διαθέτει επιπρόσθετα το E (Elevation- 
ανύψωση) και το F (Family history-οικογενειακό ιστορικό), και η λίστα 7 σημείων του συ-
στήματος Glascow (αλλαγή στο μέγεθος, ανώμαλο σχήμα, χρωματική ανομοιογένεια, 
διάμετρο >7 χιλ., φλεγμονή, εξίδρωμα/ αιμορραγία, ευαισθησία). Αν και τα μνημονικά 
αυτά σχήματα προσφέρουν κάποιο βαθμό διαγνωστικής ευαισθησίας και ειδικότητας, η 
προγνωστική τους αξία επηρεάζεται από την σχετική σπανιότητα του ΚΜ και την υψηλή 
συχνότητα καλοηθών μελαγχρωματικών βλαβών που μπορεί να εμφανίζουν παρόμοιες 
αλλαγές. Η δερματοσκόπηση (dermatoscopy, epiluminescence) αποτελεί μία χρήσιμη 
διαγνωστική μέθοδο, η οποία με την χρήση κατάλληλου φακού, μεγεθύνει τις μικροσκο-
πικές λεπτομέρειες της μελαγχρωματικής βλάβης και επιτρέπει στον εξεταστή να δια-
κρίνει με απλό τρόπο και in vivo τις άτυπες από τις καλοήθεις μελανοκυτταρικές βλάβες. 
Άλλες μέθοδοι, όπως η ψηφιακή ανάλυση εικόνας επιτρέπουν την αντικειμενικώτερη 
ανάλυση των σπίλων, σε σχέση με το μέγεθος, το σχήμα, και το χρώμα και επιτρέπουν 
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την τήρηση «αρχείου» σπίλων γιά την διαχρονική παρακολούθηση των ασθενών με 
πολλαπλούς σπίλους. Στο πίνακα 1, αναφέρονται συνοπτικά οι κυριώτερες μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται σήμερα γιά την διάγνωση του ΚΜ. Σημαντικό ρόλο στην διάγνωση 
του ΚΜ έχουν επίσης η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε πιθανές ύποπτες αλλαγές 
των μελαγχρωματικών βλαβών του δέρματος, η εκπαίδευση των κλινικών ιατρών πάνω 
στην έγκαιρη αναγνώριση τέτοιων βλαβών, και η δημιουργία εξειδικευμένων ιατρεί-
ων σπίλων γιά την καλύτερη παρακολούθηση των ατόμων με υψηλό κίνδυνο γιά την 
εκδήλωση ΚΜ (άτομα με δυσπλαστικούς ή γιγαντιαίους συγγενείς σπίλους, άτομα με 
ατομικό/ οικογενειακό ιστορικό ΚΜ)- Πίνακας 2. 

KΛΙΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
Η κλινική εικόνα του ΚΜ διαφέρει ανάλογα με την ανατομική θέση της βλάβης και 

τον τύπο ανάπτυξης του όγκου (ιστογενετικός τύπος). Υπάρχουν 4 κύριοι τύποι ΚΜ: το 
επιφανειακώς επεκτεινόμενο ΚΜ, το οζώδες ΚΜ, το μελάνωμα επί κακοήθους φακής και 
το μελάνωμα των άκρων (Πίνακας 3). 

1. Επιφανειακώς επεκτεινόμενο κακόηθες μελάνωμα (superficial spreading 
malignant melanoma, SSM)

To επιφανειακώς επεκτεινόμενο μελάνωμα είναι ο συχνότερος τύπος κακοήθους 
μελανώματος σε άτομα της καυκασίας φυλής (70% των περιπτώσεων) και εκείνος που 
αυξάνεται με μεγαλύτερη συχνότητα σε σύγκριση με τους άλλους τύπους ΚΜ. Το SSM 
εμφανίζεται συνήθως επί προυπάρχοντος σπίλου, ο οποίος, κατά τις αναφορές των 
ασθενών, εμφανίζει μία αργή μεταβολή γιά πολλά χρόνια και μία πιό γρήγορη εξέλιξη 
λίγους μήνες πρίν την διάγνωση του μελανώματος. Η νόσος προσβάλλει συχνότερα τις 
γυναίκες, ενώ η μέση ηλικία κατά την διάγνωση είναι τα 51 έτη, δηλαδή κατά 1-2 δεκα-
ετίες νωρίτερα από την αντίστοιχη ηλικία διάγνωσης του μελανώματος επί κακοήθους 
φακής και του μελανώματος των άκρων. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να εντοπίζεται 
σε οποιοδήποτε σημείο του δέρματος, οι συχνότερες θέσεις προσβολής του SSM είναι 
η ράχη στους άνδρες και οι κνήμες στις γυναίκες. Η κλινική του εικόνα χαρακτηρίζε-
ται από μία επίπεδη ή ελαφρώς διηθημένη βλάβη με χρώμα που κυμαίνεται από καφέ 
σκούρο εως μαύρο. Σε περίπτωση ανάπτυξης σε προυπάρχοντα σπίλο, το SSM εμφα-
νίζεται αρχικά με την μορφή μίας διακριτής περιοχής εντός του σπίλου με εντονώτερη 
μελάγχρωση. Η αλλοίωση επεκτείνεται περιφερικά και ασύμμετρα φθάνοντας σε μία 
διάμετρο μερικών εκατοστών (2-3 εκ.). Το σχήμα της είναι συνήθως πολυκυκλικό με 
ανώμαλη περιφέρεια που θυμίζει γεωγραφικό χάρτη και η οποία αφορίζεται σαφώς 
σε ορισμένες θέσεις και ασαφώς σε άλλες. Οι γραμμές του δέρματος στην περιοχή της 
βλάβης αρχικά υποσημαίνονται αλλά σταδιακά εξαφανίζονται. Η επιφάνεια του SSM 
μπορεί να είναι ελαφρά υπερκερατωσική ή στιλπνή και χαρακτηρίζεται συνήθως από 
έντονη χρωματική ποικιλομορφία με ζώνες κυανές, γκρίζες, ερυθρές και αχρωμικές 
(λόγω υποστροφής). Η οριζόντια επέκταση της βλάβης ακολουθείται από την κάθετη 
φάση ανάπτυξης του όγκου, η οποία εκδηλώνεται με την μορφή ενός οζιδίου επί της 
αρχικής μελαγχρωματικής βλάβης. 

Ο κανόνας του ABCD είναι ένα χρήσιμο βοήθημα γιά την διάκριση των χαρακτηρι-
στικών του SSM, αλλά πολλές φορές η διαφοροδιάγνωσή του από άλλες μελαγχρωμα-
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τικές βλάβες, όπως οι δυσπλαστικοί σπίλοι, οι σμηγματορροικές υπερκερατώσεις, και 
μελαγχρωματικά βασικοκυτταρικά καρκινώματα, είναι δυσχερής. 

2. Οζώδες μελάνωμα (nodular melanoma, NM)
To oζώδες μελάνωμα αντιστοιχεί στο 10-20% των περιπτώσεων μελανώματος και 

αποτελεί τον 2ο συχνότερο κλινικό τύπο ΚΜ. Ο όγκος αυτός εμφανίζεται συνηθέστερα 
στην ηλικία των 50-60 ετών και προσβάλλει σε διπλάσιο ποσοστό τους άνδρες από τις 
γυναίκες. Το NM εμφανίζει εξ’ αρχής την κάθετη φάση ανάπτυξης, χωρίς την αρχική 
φάση οριζόντιας εξάπλωσης. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την διάγνωση του όγκου 
στα πρώιμα στάδια και καθιστά το ΝΜ επιθετικώτερο τύπο μελανώματος σε σχέση με 
τους άλλους τύπους. H συνηθέστερη θέση εντόπισης του ΝΜ είναι η κεφαλή, ο λαιμός 
και ο θώρακας. Κλινικώς παρουσιάζεται με την μορφή βλατίδας ή διηθημένου οζιδί-
ου χρώματος μελανού, γκριζομέλανου, καφέ, ή καφέρυθρου. Σε ένα ποσοστό 5%, το 
ΝΜ εκδηλώνεται ως αμελανωτικό μελάνωμα, με την μορφή ενός ερυθρού ή άχρωμου 
οζιδίου. Σε αντίθεση με τις άλλες μορφές ΚΜ, το περίγραμμα του ΝΜ δεν είναι ιδιαίτε-
ρα ανώμαλο και το χρώμα μπορεί να μην εμφανίζει ιδιαίτερη ποικιλομορφία. Μία άλω 
ωχρής απόχρωσης έχει περιγραφεί γύρω από την βλάβη σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε 
προχωρημένη φάση, το ΝΜ μπορεί να αιμορραγίσει ή να εξελκωθεί. Ενίοτε το NM μπο-
ρεί να εμφανίζεται ως μισχωτή βλάβη (πολυποειδές ΚΜ). 

3. Kακόηθες μελάνωμα τύπου κακοήθους φακής (lentigo maligna melanoma, 
LMM)

O τύπος αυτός του μελανώματος αποτελεί το 5-10% του συνόλου των ΚΜ και προ-
σβάλλει κυρίως άτομα προχωρημένης ηλικίας. Υπολογίζεται ότι πάνω από 75% των 
ασθενών με αυτόν το τύπο μελανώματος είναι ηλικίας άνω των 60. Το LMM εντοπίζεται 
στις χρονίως φωτοεκτεθειμένες περιοχές του δέρματoς, όπως το πρόσωπο, τα αυτιά, oι 
ράχες των χεριών και οι κνήμες. Εμφανίζεται αρχικά με την μορφή μίας χαρακτηριστικής 
πρόδρομης βλάβης η οποία λέγεται κακοήθης φακή του Hutchinson (lentigo maligna). 
Η βλάβη αυτή εμφανίζεται ως μία επίπεδη ή ελαφρώς επηρμένη μελαγχρωματική 
βλάβη με «δαντελωτά» όρια και με χαρακτηριστικά στίγματα διαφόρων αποχρώσεων 
(καφέ, μαύρα, γκρί, κυανά, λευκά) στην επιφάνειά της. Το μέγεθος της βλάβης είναι συ-
νήθως μεγάλο και κυμαίνεται από 3 εως 6 εκατοστά. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί 
να παρατηρηθεί ένας μερικός αποχρωματισμός της βλάβης ο οποίος αντιστοιχεί στο 
φαινόμενο της υποστροφής του όγκου. Η επέκταση της βλάβης γίνεται οριζοντίως και 
ακολουθεί γενικώς αργότατους ρυθμούς εξέλιξης (επί 10-15 έτη), χωρίς, πολλές φορές, 
να γίνεται αντιληπτή από τους ασθενείς. Η συχνότητα εξαλλαγής της κακοήθους φακής 
σε διηθητικό ΚΜ είναι λιγότερο από 5% και εκδηλώνεται με την μορφή μίας εντοπισμέ-
νης πάχυνσης ή ενός ψηλαφητού οζιδίου επί της προυπάρχουσας βλάβης. Το οζίδιο 
αυτό μπορεί να αιμορραγεί, να είναι εξηλκωμένο, ή να καλύπτεται από μία εφελκίδα. 

Η διαγνωστική προσέγγιση της κακοήθους φακής και του συσχετιζόμενου μελανώ-
ματος είναι δυσχερής, και οι διαγνωστικές βιοψίες των βλαβών αυτών, που είναι, κατά 
κανόνα, ευμεγέθεις, μπορεί να μην επαρκούν γιά την πλήρη ιστολογική τους ανάλυση. 
Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα αποτελεί ο ακριβής προσδιορισμός των ορίων της κακο-
ήθους φακής τα οποία είναι συνήθως ασαφή και μπορεί να επεκτείνονται πέρα της κλι-
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νικά ορατής βλάβης. Η εξέταση με την λυχνία Wood (υπεριώδης ακτινοβολία Α) μπορει 
να αποκαλύψει τα πραγματικά όρια της βλάβης και να θέσει με ακρίβεια τα όρια της 
χειρουργικής αφαίρεσης. Παρά την αργή εξέλιξή της, η κακοήθης φακή μπορεί, αν δεν 
αντιμετωπισθεί, να εξαλλαγεί σε LMM και να προκαλέσει μεταστάσεις. Το LMM έχει την 
ίδια πρόγνωση με τους άλλους τύπους ΚΜ, η οποία εξαρτάται κυρίως από το βάθος 
της βλάβης. Σε ορισμένες περιπτώσεις κακοήθους φακής, η κάθετη φάση ανάπτυξης 
μπορεί πολλές φορές να συνοδεύεται από την εκδήλωση ενός δεσμοπλαστικού ΚΜ. Η 
εμφάνιση μιάς αμελανωτικής βλατίδας ή οζιδίου στην θέση μίας κακοήθους φακής θα 
πρέπει να προιδεάζει γιά μία τέτοια πιθανότητα.

4. Μελάνωμα των άκρων/ βλεννογόνων (acral lentiginous melanoma, ALM)
Το μελάνωμα των άκρων/βλεννογόνων (ALM) χωρίζεται σε τρείς κλινικούς υπότυ-

πους: το μελάνωμα των παλαμών και πελμάτων, το υπονύχιο μελάνωμα, και το μελάνωμα 
των βλεννογόνων. Αν και σχετικά σπάνιο στους λευκούς, το ALM αποτελεί τον συχνό-
τερο τύπο ΚΜ σε άτομα της μαύρης και κίτρινης φυλής (40-50% των περιπτώσεων). Η 
υπεροχή αυτή αντικατοπτρίζει την συγκριτικά μικρότερη συχνότητα εκδήλωσης των 
άλλων τύπων ΚΜ στα άτομα αυτά παρά κάποια ιδιαίτερα αυξημένη επίπτωση του ΑLM 
στις συγκεκριμμένες φυλές. Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι άτομα της μαύρης φυλής, εκτός 
από το ALM, εμφανίζουν συχνότερα καλοήθεις μελαγχρωματικές βλάβες στα άκρα και 
τους βλεννογόνους, όπως σπίλους, φακές, κ.α. Η διάγνωση του ALM γίνεται συνήθως  
σε πιό προχωρημένα στάδια σε σχέση με τους άλλους τύπους ΚΜ, γεγονός αυτό οφείλε-
ται όχι σε μία επιθετικώτερη βιολογική συμπεριφορά του συγκεκριμμένου όγκου αλλά 
εξαιτίας της εμφάνισής του σε θέσεις λιγότερο εμφανείς και λιγότερο ύποπτες από άπο-
ψη έκθεσης στο ήλιο, και σε άτομα μελαμψά στα οποία υπάρχει η γενικώτερη εντύπω-
ση ότι δεν προσβάλλονται από ΚΜ. 

Το μελάνωμα των παλαμών/ πελμάτων εμφανίζεται συνήθως ως μία επίπεδη κηλίδα 
χρώματος ανοιχτού ή σκούρου καφέ η οποία εντοπίζεται στις παλάμες, τα πέλματα, ή 
τα δάκτυλα και η οποία επεκτείνεται ασύμμετρα με ανώμαλη παρυφή και χρωματική 
ανομοιογένεια. Η μελάγχρωση της βλάβης επισκιάζεται από την πεπαχυσμένη κερατί-
νη στοιβάδα των θέσεων αυτών. Γιά το λόγο αυτό, η προσθήκη μίας σταγόνας ελαίου 
ή οινοπνεύματος στην επιφάνεια της βλάβης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην δι-
άγνωση και τον προσδιορισμό των ορίων της αλλοίωσης. Ορισμένες φορές, οι βλάβες 
αυτές μπορούν να εμφανίσουν μυρμηκιώδη επιφάνεια ή να έχουν το χρώμα του δέρμα-
τος προκαλώντας διαφορική σύγχυση με τις κοινές μυρμηκίες ή τους κάλους. 

Τα υπονύχια ΚΜ εξορμώνται από την ρίζα του νυχιού ή το υπονύχιο. Η συχνότερη 
εμφάνισή τους είναι με την μορφή μίας επιμήκους μελαγχρωματικής ζώνης στο μεγάλο 
δάκτυλο του ποδιού ή του χεριού. Η διάκριση μεταξύ μίας καλοήθους υπερχρωματικής 
ζώνης του όνυχος και του υπονύχιου ΚΜ είναι πολλές φορές δύσκολη και στηρίζεται 
ως επί το πλείστον σε μορφολογικά κριτήρια. Η παρουσία ενός ανώμαλου ορίου της 
μελαγχρωματικής ζώνης, η χρωματική ποικιλομορφία, το αυξημένο πλάτος (>3 mm), 
και η δυστροφία ή καταστροφή της ονυχιαίας πλάκας συνιστούν ύποπτα σημεία που 
προσανατολίζουν πρός την κατεύθυνση του υπονύχιου ΚΜ. Ένας νέος μνημονικός κα-
νόνας (ABCDEF) έχει πρόσφατα προταθεί γιά το υπονύχιο ΚΜ, ο οποίος περιλαμβάνει: 
A (Αge)= ηλικία>40 ετών και μαύρη φυλή, B (Βand breath)= πλάτος βλάβης > 3mm, 
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B (Βorders)= ανώμαλα όρια, C (Change)= μεταβολή της βλάβης, D (Digit)= δάκτυλος 
που προσβάλλεται με σειρά συχνότητας μεγάλου δακτύλου ποδός>αντίχειρα>δείκτη, 
Ε (Extension)= επέκταση της χρωστικής της βλάβης στο γύρω δέρμα και F (Family 
history)= οικογενειακό ιστορικό ΚΜ.  Σε οποιοδήποτε ύποπτη βλάβη, η βιοψία της βλά-
βης θα πρέπει γίνεται με προσοχή και με πλήρη επίγνωση της ανατομίας του όνυχος. Η 
μελάγχρωση του υπονυχίου και της ονυχοφόρου πλάκας συχνά προέρχεται από κύττα-
ρα που βρίσκονται στην ρίζα του όνυχος, και, επομένως, μία βιοψία που δεν περιλαμβά-
νει το τμήμα αυτό του όνυχος δεν θα προσφέρει διαγνωστικά. Η διαφοροδιάγνωση του 
υπονύχιου ΚΜ περιλαμβάνει τα υπονύχια αιματώματα, τις καλοήθεις μελαγχρωματικές 
ζώνες (melanonychia striata), τις υπονύχιες μυρμηκίες, και την μελάγχρωση εκ φαρμά-
κων. Ένα χρήσιμο διαγνωστικό σημείο είναι το σημείο του Hutchinson,  το οποίο αφορά 
την διάχυση της μαύρης/καφέ χρωστικής στην εγγύς ονυχιαία πτυχή του δέρματος. Το 
σημείο αυτό θεωρείται αρκετά ειδικό, αλλά όχι παθογνωμονικό γιά την διάγνωση του 
ΚΜ, καθώς υφίσταται και σε άλλες νοσολογικές καταστάσεις (σύνδρομο Peutz-Jegher, 
λήψη μινοκυκλίνης ή AZT, ακτινοθεραπεία). 

Το μελάνωμα των βλεννογόνων είναι σχετικά σπάνια οντότητα. Μπορεί να προσβάλλει 
οποιοδήποτε βλεννογόνια θέση και εμφανίζεται, με σειρά συχνότητας, στον οροφαρυγ-
γικό βλεννογόνο (55%), το βλεννογόνο του ορθού/ πρωκτού (24%), τον βλεννογόνο των 
γεννητικών οργάνων της γυναίκας (18%), και τον βλεννογόνο των ουροφόρων οδών. Αν 
και πολλές από αυτές τις εντοπίσεις δεν είναι εμφανείς, η στοματολογική και γυναικολο-
γική εξέταση ρουτίνας μπορεί να αποκαλύψει αυτές τις βλάβες. Στην ρίνα, το μελάνωμα 
εμφανίζεται με την μορφή ενός πολυποειδούς όγκου, ενώ στην στοματική κοιλότητα 
εμφανίζεται συχνά ως μία μελαγχρωματική εξηλκωμένη μάζα. Το μελάνωμα του κόλπου 
εκδηλώνεται με την μορφή μίας εξηλκωμένης ή αιμορραγούσας μάζας η οποία έχει συ-
νήθως δώσει μεταστάσεις κατά την διάγνωση. Παρόλ’ αυτά, η λήψη επιχρίσματος PAP 
μπορεί να ανιχνεύσει ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις σε πρωιμότερα στάδια. 

ΑΛΛΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
Εκτός από τις κλασικές μορφές ΚΜ, υπάρχουν και ορισμένες επιπρόσθετες κλινικές 

εφανίζεις του ΚΜ όπως το αμελανωτικό, το δεσμοπλαστικό, το μυρμηκιώδες, και το πο-
λυποειδές ΚΜ, καθώς και το μελάνωμα σε συνένωση με άλλες μελαγχρωματικές βλάβες. 

Αμελανωτικό ΚΜ
Οποιοσδήποτε από τους κοινούς τύπους ΚΜ μπορεί να εμφανιστεί με την μορφή 

αμελανωτικού μελανώματος, ενώ σχεδόν το 50% των δεσμοπλαστικών ΚΜ είναι αμε-
λανωτικά. Τα μελανώματα αυτά έχουν συνήθως ένα ρόδινο/ ερυθρό χρώμα ή το χρώμα 
του δέρματος και στερούνται τελείως χρωστικής, γεγονός που προσανατολίζει την διά-
γνωση πρός άλλες συνηθέστερες καταστάσεις, όπως το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, το 
πυογόνο κοκκίωμα, και- στην περίπτωση της αμελανωτικής κακοήθους φακής- την νόσο 
του Bowen και το έκζεμα. Με προσεκτική εξέταση, ωστόσο, πολλές από αυτές τις βλάβες 
έχουν μία σκουρόχρωμη ή καφέ απόχρωση στην περιφέρεια της βλάβης, που υποδηλώ-
νει την ύπαρξη ενός, έστω και ανεπαίσθητου, μελαγχρωματικού δικτύου. Όπως και τα 
συνήθη ΚΜ, τα αμελανωτικά μελανώματα μπορούν να εμφανίσουν εξέλκωση ή αιμορ-
ραγία. Αποτελούν επίσης το συχνότερο τύπο ΚΜ σε άτομα που πάσχουν από αλφισμό.  
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Δεσμοπλαστικό ΚΜ
Το δεσμοπλαστικό ΚΜ αποτελεί ένα από τους τύπους ΚΜ που χαρακτηρίζονται από 

κάθετη ανάπτυξη του όγκου, αν και μπορεί ενίοτε να συνοδεύεται από στοιχεία της 
φάσης οριζόντιας επέκτασης. Ο όρος «δεσμοπλαστικό» είναι ιστολογικός και αφορά 
την ύπαρξη ατρακτόμορφων αμελανωτικών νεοπλασματικών κυττάρων μέσα σε ένα 
πλούσιο ινώδες υπόστρωμα. Το δεσμοπλαστικό ΚΜ εμφανίζεται συνήθως σε χρόνια 
φωτοεκτεθειμένο δέρμα και μπορεί να σχετίζεται ανατομικά με την κακοήθη φακή του 
Hutchinson και-λιγότερο συχνά- με το μελάνωμα των άκρων/βλεννογόνων. Κλινικώς 
χαρακτηρίζεται από μία διηθημένη βλατίδα, οζίδιο, ή υποδόριο μόρφωμα, με ή χωρίς 
μελάγχρωση. Η νόσος συνοδεύεται από συχνές υποτροπές, ειδικά όταν υπάρχει ιστο-
λογικώς η παρουσία νευροτροπισμού (διήθηση του περινευρίου ή ενδονευρίου από 
νεοπλασματικά κύτταρα). 

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.   Μέθοδοι γιά την πρόληψη και την πρώιμη διάγνωση του κακοήθους με-
λανώματος

Πρωτογενής πρόληψη μέσω ενημέρωσης του πληθυσμού γιά τις βλαπτικές επιδράσεις •	
της υπεριώδους ακτινοβολίας
Εκπαίδευση των ασθενών στην αυτοεξέταση και την αναγνώριση ύποπτων αλλαγών σε •	
μελαγχρωματικές αλλοιώσεις
Προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) του γενικού πληθυσμού•	
Προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) του πληθυσμού με φαινοτυπικά •	
χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου που προδιαθέτουν στην εκδήλωση ΚΜ
Εκπαίδευση των γενικών ιατρών στην κλινική αναγνώριση του ΚΜ•	
Δημιουργία εξειδικευμένων ιατρείων σπίλων και μελαγχρωματικών βλαβών του •	
δέρματος
Δερματοσκόπηση•	
Ψηφιακή ανάλυση εικόνας•	
Τηλε-δερματολογία•	

Πίνακας 2. Παράγοντες κινδύνου γιά την εκδήλωση κακοήθους μελανώματος

Σπίλος που «αλλάζει» σε ενήλικα•	
Ατομικό ιστορικό ΚΜ•	
Παρουσία κλινικά άτυπων σπίλων•	
Ιστορικό μελανώματος σε συγγενή α΄ βαθμού•	
Μεγάλος αριθμός σπίλων•	
Τύπος δέρματος Ι, εφηλίδες, κόκκινες τρίχες•	
Μελαγχρωματική ξηροδερμία•	
Ανοσοκαταστολή•	
Ηλιακά εγκαύματα πρό της ηλικίας των 15 ετών•	
Γιγαντιαίοι συγγενείς μελανοκυτταρικοί σπίλοι•	
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Πίνακας 3. Οι κυριώτεροι τύποι κακοήθους μελανώματος
Τύπος ΚΜ Συχνότητα Ηλικία 

εμφάνισης
Θέση εντόπισης Διαφοροδιάγνωση

Επιφανειακώς 
επεκτεινόμενο (SSM)

70% 50 έτη Οποιαδήποτε  
θέση; άνδρες:  
ράχη, γυναίκες: 
κνήμες

Δυσπλαστικοί σπίλοι, 
επίκτητοι και συγγενείς 
μελανοκυτταρικοί 
σπίλοι, μελαγχρωματικό 
βασικοκυτταρικό 
ca, μελαγχρωματική 
ακτινική υπερκεράτωση, 
σμηγματορροική 
υπερκεράτωση, 
υποκεράτιο αιμάτωμα

Οζώδες (NM) 10-20% 50 έτη Oποιαδήποτε  
θέση

Σπίλος Spitz, κυανούς 
σπίλος, μελαγχρωματικό 
BCC, καρκίνωμα Merkel, 
άτυπο ινοξάνθωμα, 
αιμαγγείωμα, 
δερματοίνωμα, 
σμηγματορροική 
υπερκεράτωση, 
αγγειοκεράτωμα, 
πυογόνο κοκκίωμα, 
όγκος εξαρτημάτων

Κακοήθης φακή 
Hutchinson (LM)

5-10% 60-70 Χρόνια 
φωτοεκτεθειμένες 
περιοχές  
(πρόσωπο, ώτα, 
ώμοι, άκρα)

Ηλιακή φακή, επίπεδη 
σμηγματορροική 
υπερκεράτωση, 
λειχηνοειδής 
υπερκεράτωση, 
μελαγχρωματική 
ακτινική υπερκεράτωση

Μελάνωμα των άκρων/ 
βλεννογόνων (ALM)
   
   ΚΜ βλεννογόνων

   ΚΜ παλαμών/   
   πελμάτων

   Υπονύχιο ΚΜ

5-10%  
(λευκή φυλή)

60

Βλεννογόνοι 
(οροφαρυγγικός 
55%, γεννητικών 
οργάνων γυναικός 
18%, ορθό 24%)

Παλάμες/  
πέλματα

Ρίζα όνυχος/
υπονύχιο

Μελάνωση των 
βλεννογόνων, φακή 
επιχείλιου και γεννητικού 
βλενογόννου,  φλεβική 
λίμνη, σάρκωμα Kaposi, 
μυρμηκίες

Σπίλος, φακή, μυκητίαση, 
μυρμηγκιά, υποκεράτιο 
αιμάτωμα

Μelanonychia striata, 
υπονύχιο αιμάτωμα, 
υπονύχια μυρμηκία, 
ακανθοκυτταρικό SCC, 
μελάγχρωση από λήψη 
φαρμάκων
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Καρκίνος κεφαλής και τραχήλου – Έγκαιρη διάγνωση
Αναστάσιος Γ. Χαντζάκος

Ο καρκίνος της κεφαλής και τραχήλου αποτελεί περίπου το 10% των καρκίνων σε παγκό-
σμια κλίμακα (1).  Πρόκειται για μια ετερογενή ομάδα κακοηθειών με διαφορές στο ιστορικό, 
την αντιμετώπιση και την πρόγνωση. Εκτός από την εντόπιση, κοινό χαρακτηριστικό τους 
κατά 95% είναι ότι πρόκειται για καρκίνο από πλακώδη κύτταρα (2) που προέρχονται από το 
αναπνευστικό επιθήλιο και που σχετίζεται με το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ.  Ο 
καρκίνος του ρινοφάρυγγα, παρότι επιθηλιακού τύπου, διαφέρει επιδημιολογικά, αιτιολογι-
κά και στην κλινική συμπεριφορά του.  Παρότι περίπου τα 2/3 των καρκίνων της κεφαλής και 
τραχήλου αποδίδονται στο κάπνισμα και την υπερκατανάλωση αλκοόλ, στην πραγματικό-
τητα προσβάλλεται μόνο μια μειονότητα των καπνιστών και των αλκοολικών.  Πιστεύεται ότι 
υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ καρκινογόνων και του επιρρεπούς γενετικού 
υποστρώματος του ατόμου, οι λεπτομέρειες της οποίας παραμένουν αδιευκρίνιστες, που 
οδηγεί σε μια σειρά μοριακών μεταβολών με τελικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη διηθητικού 
καρκίνου.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η αρχική προσέγγιση του ασθενούς θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές ιστορικό 

και κλινική εξέταση.  Τα σημεία και συμπτώματα του καρκίνου της κεφαλής και τραχήλου 
είναι συχνά αβληχρά και είναι, συνεπώς, εύκολο να μην γίνουν αμέσως αντιληπτά τόσο από 
τον ασθενή όσο και από τον εξεταστή, ενώ ο πρώιμος καρκίνος είναι συχνά ασυμπτωματι-
κός.  Το μεσοδιάστημα μεταξύ της έναρξης των συμπτωμάτων και της διάγνωσης μπορεί να 
ξεπερνά τους 3 μήνες σε 34-55% των περιπτώσεων, αλλά ακόμα και το χρόνο σε 7-10% των 
περιπτώσεων (3).  Παρόλο που η στοματική κοιλότητα εξετάζεται εύκολα από τον εξετα-
στή, έχουν αναφερθεί καθυστερήσεις από 2 εβδομάδες ως ένα έτος στην πρώτη επίσκεψη 
στον γιατρό, με μέσο όρο τις 20 εβδομάδες.  Γενικά συμπτώματα, όπως κεφαλαλγία, ήπιος 
τρισμός, ωταλγία και προσωπαλγία, μπορούν να καλύψουν την εμφάνιση καρκίνου του ρινο-
φάρυγγα και να προκαλέσουν σύγχυση με καλοήθεις παθήσεις.  Ειδικά σημεία και συμπτώ-
ματα, όπως τραχηλική διόγκωση, φαρυγγαλγία, δυσφαγία, επίσταξη, διπλωπία, μονόπλευρη 
βαρηκοΐα αγωγιμότητας και ρινική απόφραξη είναι αυτά με τα οποία συνήθως προσέρχεται 
ή αναφέρει ο ασθενής.  Συνεπώς, είναι απαραίτητη ή ευαισθητοποίηση τόσο των ιατρών 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των οδοντιάτρων, όσο και των ίδιων των ασθενών.  Η κλινική 
εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την επισκόπηση αλλά και την αμφίχειρη ψηλάφη-
ση της στοματικής κοιλότητας.  Οι τεχνητές οδοντοστοιχίες πρέπει ν’ αφαιρούνται.  Ψεκα-
σμός με spray ξυλοκαΐνης 1% μπορεί να βελτιστοποιήσει την εξέταση στους ασθενείς πολύ 
έντονο το αντανακλαστικό του εμέτου.  Η προσεκτική ψηλάφηση του τραχήλου για λεμ-
φαδενικές διογκώσεις είναι κεφαλαιώδους σημασίας.  Η χαρτογράφηση των ευρημάτων σε 
κατάλληλες φόρμες ή διαγράμματα είναι πολύ χρήσιμα για την περαιτέρω  παρακολούθηση 
του ασθενούς.  Η χρήση εύκαμπτου ρινοφαρυγγολαρυγγοσκοπίου από τον Ωτορινολαρυγ-
γολόγο είναι απαραίτητη για την διάγνωση και την σταδιοποίηση του καρκίνου κεφαλής και 
τραχήλου.

Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν ιστολογική διάγνωση.  Οι όγκοι εκείνοι που είναι 
εμφανείς κατά την κλινική εξέταση της στοματικής κοιλότητας και του στοματοφάρυγγα θα 
πρέπει υποβάλλονται σε βιοψία υπό τοπική νάρκωση κατά την  πρώτη εκτίμησή τους στο 
εξεταστήριο, εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις.  Η βιοψία με λεπτή βελόνα (FNAB) είναι 
μια πολύ χρήσιμη διαγνωστική εξέταση για τη διερεύνηση τραχηλικής μάζας.  Αναφορικά με 
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λεμφαδενικές διογκώσεις,  θα πρέπει γενικά ν’ αποφεύγεται η ανοιχτή αφαίρεση ιστοτεμαχί-
ων τους ή η παρακέντησή τους με βελόνα εκτός αν είναι διαγνωστικά απόλυτα απαραίτητο, 
γιατί διαταράσσεται δυνητικά η λεμφική παροχέτευση κι αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει 
αρνητικά το αποτέλεσμα ενδεχόμενου μελλοντικού λεμφαδενικού καθαρισμού.  Σε παρου-
σία μεταστατικής διόγκωσης άγνωστης πρωτοπαθούς εστίας, θα πρέπει να επιχειρείται πα-
νενδοσκόπηση και λήψη βιοψιών από το ρινοφάρυγγα, τις αμυγδαλές, τη ρίζα της γλώσσας 
και τον απιοειδή βόθρο , περιοχές, δηλαδή, που αποτελούν και τις συνηθέστερες εντοπίσεις 
αποκεκρυμμένων πρωτοπαθών εστιών.  

Ο απεικονιστικός έλεγχος με αξονική (CT) και μαγνητική (MRI) τομογραφία δίνει πολύτι-
μες πληροφορίες για τη πιθανή διήθηση παράπλευρων ανατομικών δομών και επιχώριων ή 
απομακρυσμένων λεμφαδενικών μεταστάσεων.  Η μαγνητική τομογραφία προσφέρει καλύ-
τερη απεικόνιση των μαλακών μορίων σε πολλαπλά επίπεδα και υπερέχει της αξονικής το-
μογραφίας για την απεικόνιση του ρινοφάρυγγα, των παραρρίνιων κόλπων, των σιαλογόνων 
αδένων, του οπισθοφαρυγγικού και προσπονδυλικού χώρου και του στοματοφάρυγγα.  Η 
αξονική τομογραφία είναι ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή από τη μαγνητική.  Μπορεί να  
υπολείπεται της μαγνητικής τομογραφίας για την διερεύνηση λεμφαδενικών διογκώσεων, 
είναι όμως ακριβέστερη για τη διερεύνηση οστικών διαβρώσεων και περιοχών που μπορεί 
να παρουσιάσουν artifacts από την κατά λάθος κίνηση της κεφαλής κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης.  Η αγγειογραφία χρειάζεται σπάνια, αλλά είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη διερεύ-
νηση πιθανής διάβρωσης της καρωτίδας από τον όγκο και σε αμφιβολία για χειρουργική 
αντιμετώπιση.

Απομακρυσμένες μεταστάσεις ανευρίσκονται σ’ ένα ποσοστό της τάξης του 12-17% 
κατά την προσέλευση του ασθενούς με τοπικά εκτεταμένη νόσο(4)(5), ενώ 20-36% των 
ασθενών αναπτύσσουν κλινικά ανιχνεύσιμες απομακρυσμένες μεταστάσεις παρά την αρ-
χική θεραπεία(6)(7).  Ο κίνδυνος ανάπτυξης μεταστάσεων είναι αυξημένος όταν η νόσος εί-
ναι αρκετά εκτεταμένη κατά την πρώτη προσέλευση, κυρίως σε καρκίνο ρινοφάρυγγα και 
υποφάρυγγα, καθώς και σε προχωρημένη μεταστατική λεμφαδενοπάθεια.  Οι περιοχές στις 
οποίες ο καρκίνος της κεφαλής και τραχήλου μεθίσταται συχνότερα είναι οι πνεύμονες, τα 
οστά, το ήπαρ και οι λεμφαδένες του μεσοθωρακίου(8).  Έτσι, συνιστάται πάντα να γίνεται 
έλεγχος με ακτινογραφία θώρακα σε όλους τους ασθενείς(9).  Ωστόσο, αυτή παρέχει χαμηλή 
ευαισθησία και αποτυγχάνει να καταδείξει την παρουσία πνευμονικών εντοπίσεων σε πάνω 
από τα δύο τρίτα των ασθενών(4)(10).  Με τη χρήση της αξονικής τομογραφίας θώρακα, 
καταδεικνύονται βλάβες τόσο στον υποκλείδιο βόθρο όσο και στο πνευμονικό παρέγχυμα, 
συμπεριλαμβανόμενου και του σύγχρονου δεύτερου πρωτοπαθούς καρκίνου του πνεύμονα 
σε ποσοστό περίπου 12 -20% των ασθενών με τοπικά εκτεταμένη νόσο(4)(10).  Συνεπώς, 
ασθενείς με σημαντικό κίνδυνο απομακρυσμένων μεταστάσεων θα πρέπει να διερευνώνται 
με αξονική τομογραφία θώρακα , συμπεριλαμβανόμενης και της άνω κοιλίας.  Η ανάγκη συ-
μπληρωματικού απεικονιστικού ελέγχου καθορίζεται κυρίως από την παρουσία κλινικών ή 
εργαστηριακών παθολογικών ευρημάτων.

Οι λεμφαδενικές μεταστάσεις συναντώνται συχνότερα (70-90%) στον καρκίνο του ρι-
νοφάρυγγα, της αμυγδαλής και της ρίζας της γλώσσας(11).  Η ανεύρεση λεμφαδενικών μι-
κρομεταστάσεων που δεν ανιχνεύονται με την κλινική εξέταση είναι καθοριστικής σημασίας 
και μπορεί να τροποποιήσει το θεραπευτικό πλάνο.  Οι συμβατικές απεικονιστικές μέθοδοι 
αναφέρονται συνήθως σε κριτήρια μεγέθους που δεν είναι τόσο ακριβή για τη διάγνωση 
της κακοήθους λεμφαδενοπάθειας.  Νεότερες απεικονιστικές μέθοδοι, όπως η τομογραφία 
εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και η υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη βιοψία με λεπτή βε-
λόνα, έχουν πλέον προστεθεί στη διαγνωστική φαρέτρα.  Το PET-CT με φθοριο-2-δεοξυ-D-
γλυκόζη (FDG) είναι χρήσιμο κυρίως για την διερεύνηση της τραχηλικής λεμφαδενοπάθειας 
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καθώς και για την ανίχνευση απομακρυσμένων μεταστάσεων.  Πολλαπλές μελέτες έχουν κα-
ταδείξει την υπεροχή του FDGPET έναντι της αξονικής και της μαγνητικής τομογραφίας στην 
εύρεση λεμφαδενικών μεταστάσεων(12)(13).  Συγκριτική μελέτη των Adams et al.  έδειξε ότι 
το FDGPET αναγνώρισε επιτυχώς λεμφαδενικές μεταστάσεις με 90% ευαισθησία και 94% ει-
δικότητα, οι οποίες ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιμές για την 
αξονική τομογραφία (82% και 85%),τη μαγνητική τομογραφία (80% και 79%) και την υπερη-
χοτομογραφία (72% και 70%)(13).  Το FDGPET μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες 
για την αντιμετώπιση του Ν0 τραχήλου(14) αλλά απαιτούνται περαιτέρω μελέτες.  Εξαιτίας 
της δυνατότητας του να απεικονίζει διαφορετικά τον ενεργό καρκίνο από τις μεταθεραπευ-
τικές ινώδεις ιστικές μεταβολές, το FDGPET διαθέτει μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα 
από την αξονική και τη μαγνητική τομογραφία στη διάγνωση υποτροπών(15).  Ωστόσο, θα 
πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων κατά το πρώτο τρί-
μηνο μετά από ακτινοθεραπεία γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ψευδώς θετικών ευρημά-
των.  Η περαιτέρω χρησιμότητα του FDGPET είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί στο μέλλον 
όσο το κόστος της εξέτασης μειώνεται και  η χρήση του διευρύνεται.  Στην παρούσα φάση, 
το FDGPET θα πρέπει να θεωρείται ένα συμπληρωματικό διαγνωστικό εργαλείο ιδιαίτερα 
χρήσιμο για τη διερεύνηση ασθενών με αμφίβολη παρουσία νόσου, καθώς και για τη διαπί-
στωση της ανταπόκρισης του όγκου στη χημειοθεραπεία και την πρώιμη διάγνωση υποτρο-
πών.  Συσχέτιση των ευρημάτων με αυτά της αξονικής και της μαγνητικής τομογραφίας είναι 
απαραίτητη για την καλύτερη ερμηνεία τους.  Η εφαρμογή του PET-CT που παράγει ενοποι-
ημένες εικόνες PET και αξονικής τομογραφίας αναμένεται να δώσει καλύτερα απεικονιστικά 
αποτελέσματα και βρίσκεται υπό διερεύνηση. 

Η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη βιοψία με λεπτή βελόνα βελτιώνει την ακρίβεια της 
κλινικής εξέτασης κατά τη διερεύνηση της τραχηλικής λεμφαδενοπάθειας και υπερέχει των 
άλλων απεικονιστικών μεθόδων για το σκοπό αυτό(16).  Για τη διερεύνηση του Ν0 τραχήλου,   
η μέθοδος αυτή έδειξε παρόμοια ή υποδεέστερα ποσοστά επιτυχίας όταν συγκρίθηκε με 
την αξονική ή τη μαγνητική τομογραφία.  Κάποιες περιοχές, όπως π.χ. η οπισθοφαρυγγική, 
δεν μπορούν ν’ απεικονιστούν με το υπερηχογράφημα λόγω της βαθύτερης εντόπισής τους, 
ενώ η παρακέντηση μικρών λεμφαδένων είναι τεχνικά δύσκολη.  Από την άλλη μεριά, η υπε-
ρηχογραφικά καθοδηγούμενη βιοψία με λεπτή βελόνα μπορεί ν’ ανιχνεύσει νόσο σε κλινικά 
και απεικονιστικά με αξονική τομογραφία φυσιολογικούς λεμφαδένες.  Ο ρόλος της, όμως, 
σαν εξέταση ρουτίνας παραμένει ακόμα υπό διερεύνηση.

ΠΡΟΛΗΨΗ
Τρόποι για να συμβάλλει κανείς στην πρόληψη του καρκίνου της κεφαλής και τραχήλου 

είναι η ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για τους κινδύνους από το κάπνισμα και το αλ-
κοόλ, την πρώιμη ανίχνευση (screening) και τις χημειοπροστατευτικές ουσίες.  Ο καρκίνος 
της στοματικής κοιλότητας και του στοματοφάρυγγα παρουσιάζεται σε περιοχές που είναι 
εύκολα διακριτές από τον εξεταστή με την επισκόπηση και τη ψηλάφηση.  Έτσι, κυρίως σε 
Ασιατικές χώρες, υπάρχουν αρκετές μελέτες πρώιμης ανίχνευσης καρκίνου της στοματικής 
κοιλότητας, αλλά όχι του λάρυγγα.  Ωστόσο, το όφελος της τακτικής εξέτασης ασυμπτωμα-
τικών ασθενών πρέπει να ελεγχθεί με τυχαιοποιημένες μελέτες.   

Συγκεκριμένα, μελέτες πρώιμης ανίχνευσης (screening) για τον καρκίνο και τις προκαρ-
κινικές βλάβες της στοματικής κοιλότητας, εξαιρουμένου του ορολογικού ελέγχου για τον 
καρκίνο του ρινοφάρυγγα, έχουν πραγματοποιηθεί στην Ινδία, την Ιαπωνία, την Ιταλία, την 
Ουγγαρία τη Σουηδία, τις ΗΠΑ και την Κούβα.  Σ’ αυτές τις μελέτες παρατηρούνται πολλές 
διαφοροποιήσεις στις παρατηρήσεις των φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των οδοντιά-
τρων και των ΩΡΛ. Σαν γενική παρατήρηση, ένας απογοητευτικά μεγάλος αριθμός εξεταζό-
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μενων δεν συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις των εξεταστών.
Σημαντικό πρόβλημα για την εφαρμογή πρώιμης ανίχνευσης στον γενικό πληθυσμό εί-

ναι ο σχετικά χαμηλός επιπολασμός του καρκίνου της κεφαλής και τραχήλου στις περισσό-
τερες χώρες.  Η εμφάνιση θετικών ευρημάτων σε μελέτες πρώιμης ανίχνευσης έχει βρεθεί σε 
πολύ μικρά ποσοστά (0,05% ή λιγότερο), ενώ τα ποσοστά ψευδώς θετικών ευρημάτων είναι 
απαράδεκτα υψηλά.  Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος του εξεταζόμενου πληθυσμού υπόκειται 
σε άσκοπο έλεγχο με δυνητικούς κινδύνους και ενοχλήσεις.  Η παραγωγή θετικών ευρημά-
των και ο περιορισμός του κόστους των μελετών πρώιμης ανίχνευσης μπορεί να βελτιωθεί 
όταν στοχεύει κανείς σε πληθυσμιακές ομάδες υψηλού κινδύνου.  Ωστόσο, αρκετές τέτοιες 
ομάδες, όπως οι αλκοολικοί, δεν είναι συνεργάσιμοι σε τέτοιου είδους μελέτες.  Μια άλλη 
υποομάδα είναι αυτή των ασθενών εκείνων που έχουν ήδη διαγνωσθεί με καρκίνο κεφαλής 
και τραχήλου και παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης δεύτερου πρωτοπαθούς καρ-
κίνου του πνεύμονα.  Τέτοιοι όγκοι εμφανίζονται σε ποσοστό 2-16%.  Στις περιπτώσεις αυτές, 
αναγνωρίζεται η αξία της αξονικής τομογραφίας και του FDGPET.  Η χρώση της βλάβης με 
μπλε τολουιδίνης και η μέθοδος του αυτοφθορισμού είναι από τις νέες αρκετά υποσχόμενες 
διαγνωστικές εξετάσεις που χρήζουν, όμως, περαιτέρω μελέτης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
Με δεδομένη την απουσία αποδείξεων από τυχαιοποιημένες μελέτες, παρουσιάζεται 

αρκετή διαφοροποίηση μεταξύ των υποδείξεων και προτάσεων από διάφορες οργανώ-
σεις.  Έτσι, δεν συνιστάται η διενέργεια screening αναφορικά με τον καρκίνο της στοματικής 
κοιλότητας, ενώ αμφισβητείται ακόμα και η ανάγκη διενέργειας τυχαιοποιημένων μελετών 
προς αυτή την κατεύθυνση.  Επίσης, υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία και υποδείξεις για το 
screening του καρκίνου του λάρυγγα.   Η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου (American Cancer 
Society)υποστηρίζει την ανάγκη εξέτασης της στοματικής κοιλότητας κάθε 3 χρόνια για 
ασθενείς ηλικίας άνω των 20 ετών και ετήσια γι αυτούς ηλικίας άνω των 40, στα πλαίσια ενός 
προκαρκινικού check-up(17).  Οι οδηγίες της Καναδικής Ομάδας Ελέγχου αντιτίθενται στο 
screening της στοματικής κοιλότητας, αλλά αφήνουν ένα παράθυρο κατά την ετήσια εξέτα-
ση ατόμων υψηλού κινδύνου, όπως καπνιστές και αυτούς με υπερκατανάλωση αλκοόλ(18).  
Η αντίστοιχη ομάδα των ΗΠΑ αναγνωρίζει την ύπαρξη ανεπαρκών δεδομένων που να δι-
καιολογεί εξέταση ρουτίνας για καρκίνου της στοματικής κοιλότητας σε ασυμπτωματικούς 
ασθενείς(19).  Τέλος, υπάρχει γενική συμφωνία για την ωφέλεια από τη διακοπή του καπνί-
σματος και για το ότι θα πρέπει πάντα να δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες και προτροπές για 
τη διακοπή του καπνίσματος κατά τις επισκέψεις των ασθενών στον γιατρό.  Θα πρέπει να 
τονιστεί και η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης του κοινού από τις εθνικές υπηρεσίες υγείας για 
τη βλαπτική δράση του καπνίσματος και τη αποφυγή του ως το πιο σίγουρο μέσο πρόληψης 
του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου. 
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Τραχειοστομία: ενδείξεις, περιποίηση και προβλήματα
Παναγιώτης Μισθός, Ευάγγελος Σέψας

Η τραχειοστομία αποτελεί μια εναλλακτική οδό προσπέλασης για αερισμό του 
βρογχικού δένδρου όταν η στοματο/ρινο-λαρυγγική οδός δεν είναι διαθέσιμη (πχ. σύν-
θετο γναθοπροσωπικό τραύμα) ή αντενδείκνυται η προσπέλαση της (παρατεταμένη 
διασωλήνωση). 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Οι ενδείξεις για προγραμματισμένη δημιουργία τραχειοστομίας είναι:
1. Η παραμονή στοματοτραχειακού σωλήνα για 7-10 ημέρες και η προβλεψη ανά-

γκη για παρατεταμένη παραμονή σε μηχανική υποβοήθηση της αναπνοής.
2. H απόφραξη της ανώτερης αεροφόρου οδού, ιδιαίτερα χρόνια καλοηθης ή κακο-

ήθης στένωση του λάρυγγα ή υπογλοττιδικά.
3. Η αδυναμία αποβολής βρογχικών εκκρίσεων με το βήχα σε ασθενή με αυξημένη 

παραγωγή εκκρίσεων καιν πλημμελή αναπνευστική λειτουργία: ανάγκη συχνής 
τραχειοβρογχικής τουαλέτας. 

ΤΕΧΝΙΚΗ
Η προσωρινή τραχειοστομία μπορεί να εκτελεστεί είτε με την ανοιχτή μέθοδο είτε 

με τη διαδερμική τεχνική. Η παρακάτω περιγραφή αφορά ασθενή ο οποίος είναι ήδη 
διασωληνωμένος με στοματοτραχειακό σωλήνα και όχι τον ασθενή στον οποίο γίνεται 
επείγουσα τραχειοστομία για να εξασφαλισθεί αεροφόρος οδός όπως στις σύνθετες 
κακώσεις του λάρυγγα.
Α. ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ

Η ανοιχτή τραχειοστομία μπορεί να εκτελεστεί τόσο στο χειρουργείο όσο και στο 
περιβάλλον της μονάδας εντατικής θεραπείας εάν είναι επικίνδυνη η μετακίνηση του 
αρρώστου και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει πληρότητα εργαλείων και μέσων. Δεν 
πρέπει να ξεχνά κανείς πως η ανοιχτή τραχειοστομία αποτελεί χειρουργική της τραχείας 
και πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος της απόφραξης της μοναδικής αεροφόρου οδού. Απα-
ραίτητη είναι η αναρρόφηση τόσο για τον χειρουργό όσο και για τον αναισθησιολόγο ο 
οποίος θα βρίσκεται επί της κεφαλής του αρρώστου ενώ ο χειρουργός στα δεξιά του. 

Ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση και με τη χρήση κυλίνδρου εγκάρσια ανάμεσα στις 
ωμοπλάτες επιτυγχάνεται υπερέκταση του αυχένα. Αποστειρώνεται η περιοχή του 
τραχήλου μέχρι και την ξιφοειδή απόφυση και δημιουργείται χειρουργικό πεδίο με τη 
χρήση αποστειρωμένων οθονίων και σεντονιών. Εκτελείται εγκάρσια τραχηλική τομή 
μήκους 3 εκατοστών στη μεσότητα της απόστασης μεταξύ του θυρεοειδούς χόνδρου 
και της σφαγιτιδικής εντομής. Αφού διανοιχτεί το μυώδες πλάτυσμα εγκάρσια, οι βα-
θύτεροι ιστοί παρασκευάζονται κεφαλοουραίως κατά μήκος της μέσης γραμμής. Έτσι, 
οι προτραχειακοί μύες (στερνοΰοειδής και στερνοθυρεοειδής) απωθούνται μακριά 
από τη μέση γραμμή η οποία διακρίνεται με ακρίβεια από την ινολιπώδη σύσταση 
της. Ακολούθως διατέμνεται (κατά τη μέση γραμμή επίσης) η προτραχειακή περιτονία 
ενώ ο ισθμός του θυρεοειδούς αδένα απωθείται κεφαλικά με αμβλεία παρασκευή ή 
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επί δυσκολίας διαιρείται με διαθερμία και τυχόν αρτηρίδια απολινώνονται (εικόνα 1). 
Προσοχή χρειάζεται η απολίνωση της κάτω θυρεοειδικής φλέβας. Σε αυτό το στάδιο η 
πρόσθια επιφάνεια της ανώτερης τραχείας είναι ελεύθερη στο χειρουργικό πεδίο. 

Πριν προχωρήσει ο χειρουργός στο κύριο χρόνο της επέμβασης οφείλει σε αυτό το 
στάδιο να ελέγξει την πληρότητα του σετ εργαλείων και την ακεραιότητα και το μέγε-
θος  του σωλήνα τραχειοστομίας. Είναι προτιμότερο να βρίσκονται στο χώρο της επέμ-
βασης διαθέσιμοι μια ευρεία γκάμα μεγεθών σωλήνων (Νο 7-9). Επιλέγεται ο προβλεπό-
μενος από τις διαστάσεις του ασθενή σωλήνας δοκιμάζεται το cuff του και επαλείφεται 
με λιπαντική ουσία. Ο αναισθησιολόγος ελέγχει τις συνδέσεις του αναπνευστήρα και 
αρχίζει να βρογχοαναρροφά όχι μόνο το φάρυγγα αλλά κυρίως την τραχεία ύπερθεν 
του cuff του στοματοτραχειακού σωλήνα. Αερίζει με μίγμα οξυγόνου 100% ώστε να έχει 
κορεσθεί η αιμοσφαιρίνη του ασθενή όταν θα έχει διανοιχτεί η τραχεία. Εφόσον όλα εί-
ναι καλά ο χειρουργός σταθεροποιεί την τραχεία με το τραχειακό άγκιστρο και την έλκει 
κεφαλικά. Αναγνωρίζεται το 2ο ημικρίκιο της τραχείας και με τη λόγχη εκτελείται εγκάρ-
σια τομή  1 εκατοστού (εικόνα 2). Κατά τη φάση αυτή το cuff του στοματοτραχειακού 
σωλήνα συνήθως σχίζεται και ο αερισμός του αρρώστου είναι προβληματικός λόγω 
απώλειας αναπνεόμενου όγκου, κυρίως από την τραχειοστομία. Εάν ο ασθενής δεν έχει 
οριακή αναπνευστική λειτουργία ανέχεται καλά αυτό το στάδιο. Ειδάλλως θα πρέπει ο 
χειρουργός να επισπεύσει τους χρόνους του. Όμως θα πρέπει να τονισθεί η αδήριτος 
ανάγκη για ακριβείς κινήσεις. Ο χειρουργός επεκτείνει την τραχειοτομή κεφαλοουραί-
ως στο 3ο -4ο ημικρίκιο. Δημιουργείται έτσι ένας τραχειακός κρημνός- πόρτα.

Σε αυτό το στάδιο ο αναισθησιολόγος τραβά τον υπάρχοντα τραχειοσωλήνα λίγα 
εκατοστά προς το λάρυγγα υπό την καθοδήγηση του χειρουργού. Εν συνεχεία με το 
αριστερό χέρι έλκεται ουραίως ο τραχειακός κρημνός (ο οποίος δημιουργεί μία ασφαλή 
οδό προς τον τραχειακό αυλό αποκλείοντας την περίπτωση δημιουργίας ψευδο-οδού 
κάτι που είναι εξαιρετικά εύκολο) ενώ με το δεξί προωθείται ενδοαυλικά ο σωλήνας της 
τραχειοστομίας. Αφού αφαιρεθεί ο οδηγός του cuff φουσκώνεται και συνδέεται ο ανα-
πνευστήρας με τον καινούργιο σωλήνα. Ελέγχεται ο αερισμός του αρρώστου. Εφόσον 
αυτός είναι απρόσκοπτος αφαιρείται ο προϋπάρχων στοματοτραχειακός αφού πρώτα 
έχει ξανακαθαρισθεί καλά η αναπνευστική οδός ύπερθεν του τραχειοστόματος. Ακο-
λούθως συγκλείεται χαλαρά το δέρμα στα άκρα της τομής και αφαιρείται ο κύλινδρος 
από τη ράχη ώστε αν έρθει ο αυχένας σε ουδέτερη θέση. Τέλος, στερεώνεται ο τραχει-
οσωλήνας με φακαρόλες γύρω από το τράχηλο. Αν ο αερισμός είναι άριστος το cuff 
ξεφουσκώνεται και ξαναφουσκώνεται με την ελάχιστη πίεση που είναι απαραίτητη για 
την εξασφάλιση αεροστεγανότητας της αεροφόρου οδού.
Β. ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ

Η προετοιμασία του ασθενούς είναι ίδια όπως και στη ανοιχτή τραχειοστομία. Πα-
ρακεντάται το δέρμα μπροστά από τη τραχεία 1-1,5 εκ. κάτω από τον κρικοειδή χόνδρο. 
Εισάγεται σύρμα με μαλακό άκρο επί του οποίου οδηγείται ο κατάλληλος διαστολέας 
(ο μεγαλύτερος για το μέγεθος τραχειοσωλήνα που θα χρησιμοποιηθεί) και εν συνεχεία 
επί του σύρματος και του διαστολέα εισάγεται ο τραχειοσωλήνας (μέθοδος Ciaglia). Ιδι-
αίτερη προσοχή χρειάζεται κατά τη διαδικασία να μη τραυματισθεί το οπίσθιο τοίχωμα 
της τραχείας. Αφαιρείται εν συνεχεία ο οδηγός, φουσκώνεται το cuff και στερεώνεται ο 
τραχειοσωλήνας   
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ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Α. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

Κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο ένα επεισόδιο αιμορραγίας (αφού αποκλει-
σθούν διαταραχές της πηκτικότητας) συνήθως οφείλεται σε κάποιο αγγείο του υποδο-
ρίου και σπανιότερα (αλλά με πιο σοβαρή αιμορραγία) σε κάκωση της κάτω θυρεοει-
δικής φλέβας ή της πρόσθιας σφαγίτδας φλέβας. Και οι δύο τύποι αντιμετωπίζονται 
με διάνοιξη του τραύματος και απολίνωση ή θερμοκαυτηρίαση του αιμορραγούντος 
αγγείου. Η αιμορραγία εντοπίζεται γύρω από τον τραχειοσωλήνα στο επίπεδο του τρα-
χειοστόματος ενώ η βρογχοαναρρόφηση δεν είναι αιμορραγική (αιμόπτυση).

Κατά την  απώτερη μετεγχειρητική περίοδο είναι δυνατό να συμβεί επεισόδιο σοβα-
ρής αιμορραγίας από το τραχειόστομα σε συνδυασμό με κατάληψη του βρογχικού δέν-
δρου με αίμα. Η αιτία είναι συρίγγιο μεταξύ της τραχείας και της ανωνύμου αρτηρίας. 
Συμβαίνει 1-3 μήνες μετεγχειρητικά. Οφείλεται σε χαμηλή θέση του τραχειοστόματος 
με αποτέλεσμα ο τραχειοσωλήνας διαβρώνει το τοίχωμα της ανωνύμου αρτηρίας κατά 
την πορεία της έμπροσθεν της μεσότητας της τραχείας. Η αιμορραγία μπορεί να είναι 
κατακλυσμιαία και ο ασθενής να καταλήξει έξαιμος ή να καταλήξει από πνιγμονή λόγω 
της ταχύτατης πλήρωσης του βρογχικού δένδρου με αίμα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά 
επείγουσα κατάσταση η οποία απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Ο ασθενής πρέπει αμέσως 
να οδηγηθεί στο χειρουργείο, να υποβληθεί σε μέση στερνοτομή και διόρθωση της αγ-
γειακής βλάβης. Ένας τρόπος να ελεγχθεί η αιμορραγία μέχρι το χειρουργείο είναι με 
πρόσθια έλξη του τραχειοσωλήνα πάνω στο στέρνο (αφού έχει πλήρως φουσκωθεί το 
cuff) ώστε να συμπιεστεί η ανώνυμος αρτηρία και να επιπωματισθεί το αρτηριακό έλ-
λειμμα. Η συχνότητα αυτής της επιπλοκής είναι 0.16% και η θνητότητα 86%.

Β. ΤΡΑΧΕΙΟΜΑΛΑΚΙΑ
Έχει παρατηρηθεί να αναπτύσσεται στο εύρος της τραχείας μεταξύ του τραχειο-

στόματος και του cuff. Προκαλείται από τον πλημμελή καθαρισμό των εκκρίσεων που 
συνήθως αθροίζονται πάνω από το cuff. Η συλλογή εκκρίσεων οδηγεί σε φλεγμονή και 
διάβρωση του βλεννογόνου, αποκάλυψη των τραχειακών ημικρικίων που επουλώνο-
νται με μειωμένη εναπόθεση ινώδους ιστού. 

Γ. ΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ
Έχει παρατηρηθεί, σε απώτερο χρόνο, ανάπτυξη κοκκιωματώδους ιστού τόσο στο 

τραχειόστομα όσο και στο επίπεδο που αντιστοιχεί με το cuff ή και το άκρο του τρα-
χειοσωλήνα. Στη πρώτη θέση αναπτύσσεται μία τριγωνική στένωση (με κορυφή προς 
το τραχειόστομα και βάση προς την υμενώδη μοίρα της τραχείας) και στη δεύτερη μία 
συγκεντρωτική στένωση (εικόνα 3, 4, 5). Η ανάπτυξη κοκκιώματος στο τραχειόστομα 
οφείλεται στη συνεχή σχετική κίνηση μεταξύ του τραχειοσωλήνα με τα χείλη του στό-
ματος λόγω των αναπνευστικών κινήσεων αλλά και των κινήσεων της κεφαλής και του 
αυχένα. Στη περιοχή του cuff  προηγείται νέκρωση του βλεννογόνου από πίεση που 
οδηγεί σε απογύμνωση των χόνδρινων ημικρικίων και επούλωση της βλάβης με ανά-
πτυξη κοκκιωματώδους ιστού. Αν και μπορεί να δοκιμασθεί η αντιμετώπιση με διαστο-
λές ή εξάχνωση της βλάβης με LASER τα αποτελέσματα είναι πρόσκαιρα και θα χρεια-
σθεί χειρουργική αντιμετώπιση με εκτομή του στενωμένου τμήματος και τελικοτελική 
αναστόμωση.
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Δ. ΤΡΑΧΕΙΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ      
Στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο οφείλεται σε τρώση της υμενώδους μοίρας της 

τραχείας κατά την τοποθέτηση του τραχειοσωλήνα, ιδιαίτερα με τη διαδερμική μέθοδο. 
Σε απώτερο χρόνο η πίεση από το cuff μπορεί να οδηγήσει σε ισχαιμία – νέκρωση – δι-
άβρωση της υμενώδους μοίρας της τραχείας και του σε επαφή πρόσθιου τοιχώματος 
του οισοφάγου, ιδιαίτερα αν υπάρχει σκληρός ρινογαστρικός καθετήρας (εικόνα 6, 7). 
Διαγιγνώσκεται με αύξηση των τραχειακών εκκρίσεων οι οποίες μπορούν να γίνουν αι-
ματηρές και με γαστρική διάταση λόγω διαφυγής αέρα από τη τραχεία προς τον οισο-
φάγο. Επιβεβαιώνεται με σκιαγράφηση του συριγγίου μέσω χορήγησης ακτινοσκιερής 
ουσίας ή μπλε του μεθυλενίου. Αντιμετωπίζεται χειρουργικά με καθοριστικό χρονικό 
και τεχνικό παράγοντα την ανάγκη μηχανικού αερισμού ή όχι.
Ε. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΑΤΟΣ

Μετά την αφαίρεση του τραχειοσωλήνα της τραχειοστομίας, αυτή καλύπτεται με 
γάζα μέχρι να συγκλεισθεί κατά δεύτερο σκοπό. Σπάνια μπορεί να μην επιτευχθεί αυτή 
η σύγκλειση και να παραμείνει ανοιχτό το τραχειόστομα. Η αντιμετώπιση της επιπλο-
κής αυτής είναι χειρουργική με νεαροποίηση του στόματος και σύγκλειση κατά  πρώτο 
σκοπό με απόλυτη επιτυχία.
ΣΤ. ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ

Έχουν περιγραφεί περιστατικά βακτηριαιμίας με σταφυλοκοκκικά κυρίως στελέχη 
που αποδόθηκαν στο τραχειακό στόμα. Αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο σε ανοσοκατεσταλ-
μένους ασθενείς όπως είναι οι ογκολογικοί άρρωστοι. Συγκεκριμένα, 10,4% των ασθε-
νών που υποβάλλονται σε διαδερμική τραχειοστομία και 6,6% αυτών με την ανοιχτή 
μέθοδο βρέθηκαν με θετικές καλλιέργειες αίματος αμέσως μετεγχειρητικά (συχνότερο 
είδος Staphylococcus epidermidis).  
Ζ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΕΥΔΟΥΣ ΟΔΟΥ

Κατά τις αλλαγές του τραχειοσωλήνα είναι εύκολο να δημιουργηθεί ψευδής οδός 
έμπροσθεν της τραχείας κατά την επαναεισαγωγή του σωλήνα. Διαγιγνώσκεται με την 
ανάπτυξη τραχηλικού υποδορίου εμφυσήματος και επιδείνωση των αερίων αίματος. 
Διορθώνεται με την ορθή επανατοποθέτηση του σωλήνα. Η κατασκευή του τραχειακού 
κρημνού στην είσοδο του τραχειοστόματος (βλέπε τεχνική) αποτρέπει εν πολλοίς αυτή 
την  επιπλοκή.  

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
1. Πρώτη μέριμνα αποτελεί η διατήρηση της σωστής θέσης του τραχειοσωλήνα 

κατά τις μετακινήσεις του ασθενούς από ύπτια θέση σε πλάγία και αντίστροφα 
αλλά και κατά τη μεταφορά από κλίνη σε φορείο και τούμπαλιν . Ελέγχεται με 
βρογχοσκόπιο.

2. Προσοχή στη δημιουργία ψευδούς οδού προτραχειακά κατά τη επανατοποθέτη-
ση του σωλήνα.

3. Έλεγχος της πίεσης του cuff στο τραχειακό βλεννογόνο προς αποφυγή μελλοντι-
κής ανάπτυξης στένωσης του αυλού σε εκείνο το σημείο (<25-30 mmHg).  Πρέπει 
να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σωλήνες με cuff μεγάλου όγκου και χαμηλής 
πίεσης.
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4. Οι συνδέσεις με το κύκλωμα του αναπνευστήρα να μην οδηγούν σε γωνίωση και 
αυξημένη τάση  του σωλήνα που θα προκαλέσει ισχαιμία από πίεση και διάβρωση 
του τραχειακού τοιχώματος. 

5. Ο χορηγούμενος αέρας πρέπει να είναι θερμός και εμπλουτισμένος σε υδρατμούς 
ώστε να μην ξηραίνονται οι εκκρίσεις και προσκολλώνται στερεά στο εσωτερικό 
τοίχωμα του τραχειοσωλήνα.

6. Ο ασθενής με τραχειοστομία δεν μπορεί να βήξει και άρα είναι απαραίτητες οι 
συχνές βρογχοαναρροφήσεις.

7. Συχνές στοματοτραχειακές αναρροφήσεις των εκκρίσεων ύπερθεν του cuff ώστε 
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της τραχειομαλακίας. Επίσης η συλλογή εκκρίσεων 
σε αυτό το σημείο οδηγεί σε μικροεισροφήσεις ρυπαρού υλικού κάθε φορά που 
ξεφουσκώνεται το cuff ή μετακινείται ο τραχειοσωλήνας.

8. Αλλαγή σωλήνα κάθε εβδομάδα εκτός αν αποφραχθεί από εκκρίσεις ή πήγματα 
νωρίτερα. Επίσης σε κάθε διαταραχή των αέριων αίματος και ιδιαίτερα αν συνο-
δεύονται με απότομη αύξηση της αντίστασης των αεραγωγών πρέπει να ελέγχε-
ται η άριστη βατότητα του τραχειοσωλήνα. Επίσης όταν διαφεύγει αέρας γύρω 
από το σωλήνα με απώλεια αναπνεόμενου όγκου τότε υπάρχει ρήξη του cuff και 
πρέπει να αλλαχθεί ο σωλήνας.

9. Καθημερινή περιποίηση με φυσιολογικό ορό και αλλαγή της γάζας του τραχειο-
στόματος 
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Η ακτινοθεραπεία κακοηθών όγκων κεφαλής και τραχήλου
Γρηγόριος Γεωργακόπουλος

Ο καρκίνος της κεφαλής και του τραχήλου αποτελεί το 2-3% όλων των καρκίνων 
στις Η.Π.Α και είναι υπεύθυνος για το 1-2% όλων των θανάτων από καρκίνο. Σε 11.600 
περιπτώσεις καρκίνου της στοματικής κοιλότητας που αναφέρθηκαν την τελευταία 
10ετία στις ΗΠΑ το 43% εμφάνισε τοπική λεμφαδενοπάθεια και το 10% απομεμακρυ-
σμένες μεταστάσεις τη στιγμή της διάγνωσης.

Οι καρκίνοι της κεφαλής και του τραχήλου περιλαμβάνουν και μια ομάδα ασυνή-
θιστων όγκων που συχνά είναι επιθετικοί στη βιολογική τους συμπεριφορά. Επιπλέον, 
αυτοί οι ασθενείς συχνά αναπτύσσουν μια δευτεροπαθή εστία. Αυτές οι περιπτώσεις 
απαντούν σε ετήσια κλίμακα στο 3-4%. Το 50-75% τέτοιων νέων περιπτώσεων, αφο-
ρούν το ανώτερο αναπνευστικό και πεπτικό σύστημα ή τους πνεύμονες. 

Τη στιγμή της διάγνωσης περίπου το 70% των ασθενών δεν έχουν εμφανείς απο-
μεμακρυσμένες μεταστάσεις και έτσι γίνονται μόνο τοπικοπεριοχικές θεραπείες, στις 
οποίες ο ρόλος της ακτινοθεραπείας είναι πρωταρχικός. 

Η ανατομία της κεφαλής και του τραχήλου είναι σύνθετη σε σχετικά περιορισμένο 
χώρο από αεροφόρα οστά, μαλακούς ιστούς και ευαίσθητα όργανα (νωτιαίος μυελός, 
στέλεχος, οπτικά νεύρα, χίασμα, οισοφάγος, μεγάλοι σιελογόνοι αδένες) και διαιρείται 
σε περιοχές και συναφείς υποπεριοχές. Οι όγκοι κάθε περιοχής και υποπεριοχής έχουν 
μια μοναδική επιδημιολογία, ανατομία, φυσική ιστορία και θεραπευτική αντιμετώπιση. 
Όγκοι  με ίδια ιστολογική εμφάνιση έχουν διαφορετική βιολογική συμπεριφορά. 

Όταν η πρωτοπαθής βλάβη εξετάζεται κλινικά, πρέπει να σημειώνεται η ακριβής 
τοπογραφική θέση και η έκταση της επιφάνειάς της. Επιπρόσθετα, η ολική εμφάνιση 
του όγκου (εξωφυτικός, ελκωτικός, κ.λ.π.) πρέπει να περιγράφεται, ενώ το βάθος της 
διήθησης πρέπει να υπολογίζεται.

H θεραπεία  εξαρτάται από: 1. την φύση του νεοπλάσματος (ιστολογική), 2. την θέση 
του, 3. το στάδιο, 4. τη γενική κατάσταση του ασθενούς, 5. την ηλικία.

Η σωστή εφαρμογή της ακτινοθεραπείας απαιτεί: 1.σωστή τοποθέτηση, 2.επα-
ναληψιμότητα θεραπείας, 3.σωστή εφαρμογή πλάνου θεραπείας, 4.προστασία υγιών 
ιστών, 5.επαρκής ημερήσια και συνολική δόση όγκου, 6.αντιμετώπιση και έλεγχος τυ-
χόν συμβαμάτων.

Η χρησιμοποίηση νεώτερων απεικονιστικών  μεθόδων  για την ακριβή σκιαγράφη-
ση  της  μακροσκοπικής  έκτασης  του όγκου (GTV), της μικροσκοπικής του  επέκτασης 
(CTV) αλλά  και ευαίσθητων φυσιολογικών  ιστών  που  περιλαμβάνονται στα πεδία ΑΚΘ 
(OARs) είναι υψίστης σημασίας.

Η προετοιμασία της θεραπείας γίνεται: με τον Εξομοιωτή θεραπείας (simulator), 
που μπορεί να είναι αναλογικός (ακτινοσκόπηση) ή εικονικός (CT εξομοίωση) και το 
Treatment planning system και η θεραπεία με Γραμμικό επιταχυντή (φωτόνια, ηλε-
κτρόνια, νετρόνια) και Μηχανήματα τηλεμεταφόρτισης (βραχυθεραπεία).

Η  άμεση γειτονία με ευαίσθητους  φυσιολογικούς ιστούς οδήγησε σε ανάπτυξη  τε-
χνικών ΑΚΘ και Χειρουργικής για  την καλύτερη  αντιμετώπιση αυτών  των όγκων.

Η σύγχρονη ΑΚΘ περιλαμβάνει τεχνικές όπως: η σύμμορφη ΑΚΘ_3DCRT, η ΑΚΘ 
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μεταβλητής έντασης πεδίων_IMRT, που επιτρέπει επιτυχή κατανομή δόσης σε όγκους  
στόχους ποικίλων σχημάτων, η Υπερκλασματοποιημένη ΑΚΘ  (Hyper fractionated 
RT), η Επιταχυνόμενη ΑΚΘ (Accelerated RT) ή η Yπερκλασματοποιημένη Επιταχυ-
νόμενη  ΑΚΘ (Hyper fractionated  accelerated  RT).

Σήμερα η ακτινοθεραπεία δεν στοχεύει μόνο στο βέλτιστο δυνατό θεραπευ-
τικό αποτέλεσμα, αλ λά και στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη προφύλαξη των γύρω 
υγιών ιστών.

Η σύγχρονη Ακτινοθεραπεία είναι περισσότερο ακριβής, αποτελεσματική και 
ασφαλής λόγω της ανάπτυξης πολύπλοκου και τεχνολογικά εξελιγμένου εξοπλι-
σμού. 

Η Ακτινοθεραπεία στην περιοχή εκτελείται με  ΣΔΟ (Συνολική Δόση Όγκου): 66-70Gy,  
με ΗΜΟ (Ημερήσια Δόση Όγκου): 180-200cGy, σε  6,5-7 εβδομάδες.

Η ανάγκη χορήγησης υψηλών δόσεων και η παρεμβολή στα πεδία ακτινοθεραπείας 
υγιών ιστών αυξάνει την πιθανότητα σοβαρών  παρενεργειών της θεραπείας.

Η σύγχρονη  χορήγηση ΑΚΘ και ΧΜΘ φαρμάκων,  πλατίνας και 5-φθοριοουρακίλης  
αλλά και η σύγχρονη στοχευμένη θεραπεία, οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση συχνότητας 
οξείας τοξικότητας και υπάρχουν ενδείξεις σοβαρών απώτερων παρενεργειών και ίσως 
αυξημένος κίνδυνος  σοβαρής  ίνωσης.

Οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας στους ιστούς έχουν άμεση σχέση με: 1. τον τύπο 
του ιστού και τη σημασία που έχει για  την ζωή του οργανισμού, 2.το πόσο μεγάλη είναι 
η βλάβη, 3. την δυνατότητα του ιστού για ανάπλαση, 4. το αν υπάρχει αντιρροπιστικός 
μηχανισμός.

Οι επιπλοκές της Ακτινοθεραπείας διακρίνονται σε: πρώιμες και όψιμες
Οι πρώιμες ή άμεσες παρενέργειες  συμβαίνουν κατά την διάρκεια ή αμέσως μετά 

την Ακτινοθεραπεία και περιλαμβάνουν και τοπικές και ιδιοσυγκρασιακές επιδράσεις. 
Εξαρτώνται από: α. την ημερήσια δόση (ΗΜΟ), β. την περιοχή ακτινοβόλησης, γ. 

την ευαισθησία του ιστού, δ. την ιδιοσυγκρασία του ασθενούς.
1. ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ: Συχνή παρενέργεια (30-40%) λόγω ακτινοβόλησης των σιαλογόνων 

αδένων και στη μείωση της εκκριτικής ικανότητας τους. Η ξηροστομία θα παρουσια-
σθεί, έστω και σε μικρότερο βαθμό, σε όλους τους ασθενείς που θα κάνουν ακτι-
νοθεραπεία και αποτελεί επίσης συχνή παρενέργεια της θεραπείας για Ca παρωτίδας 
όπου μπορεί να είναι και μόνιμη. Η ξηροστομία είναι υπεύθυνη  και για την αυξημένη 
τερηδόνα.

2. ΑΠΩΛΕΙΑ  ΓΕΥΣΗΣ:  Οφείλεται στην ακτινοβολία που παίρνουν οι γευστικές θη-
λές της γλώσσας αλλά και στην ξηροστομία.

Η ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ και η ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΕΥΣΗΣ μπορούν να ταλαιπωρήσουν για αρκετούς 
μήνες τον ασθενή.

3. ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΤΙΔΑ: είναι η πιο κοινή παρενέργεια και θα παρουσια σθεί, έστω και 
σε μικρότερο βαθμό, σε όλους τους ασθενείς που θα κάνουν ακτινοθεραπεία. Μπορεί 
να φτάσει σε ΣΟΒΑΡΗ ΔΥΣΦΑΓΙΑ, με αποτέλεσμα την ΥΠΟΘΡΕΨΙΑ του ασθενούς. Για 
το λόγο αυτό, οι ασθενείς που θα υποβληθούν σε RT της περιοχής κεφαλής και τραχή-
λου θα πρέπει να έχουν την καλύτερη δυνατή γενική κατάσταση υγείας (Performance 
Status) και θρέψης. 

Κάποιοι από τους ασθενείς αυτούς, θα χρειαστεί να υποβληθούν σε παρεντερική 
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σίτιση ή σε γαστροστομία για αποκατάσταση των ελλειμμάτων τους σε θερμίδες και 
θρεπτικές ουσίες (5-10% των ασθενών).

Σπανιότερα μπορεί να συμβεί νέκρωση του βλεννογόνου του στοματοφάρυγ-
γα, η βλεννογονίτιδα σοβαρού βαθμού. 

4. ΟΙΔΗΜΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣ: Συμβαίνει στο 10% περίπου των ασθενών και έχει βελτιωθεί 
από την υπερκλασματοποίηση.

5. ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ: κοινή παρενέργεια και θα παρουσια σθεί, σε κάποιο βαθμό, σε 
όλους τους ασθενείς που θα κάνουν ακτινοθεραπεία. Εμφανίζεται με ΔΥΣΚΑΤΑΠΟΣΙΑ 
κυρίως στα υγρά και οδηγεί σε διαταραχές στην σίτιση του ασθενούς.

6. ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, ΒΡΑΓΧΟΣ ΦΩΝΗΣ: Σπανιότερες παρενέργειες που 
εμφανίζονται κυρίως σε ακτινοθεραπεία στον λάρυγγα ή στον φάρυγγα. 

7. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ εξαιτίας προεγχειρητικής ή 
μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη.

8. ΠΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ: αποτελεί την πιο συχνή παρε νέργεια της θε-
ραπείας του Ca παρωτίδας. Μπορεί να προϋπάρχει της θερα πείας και να οφείλεται σ’ 
αυτή την περίπτωση στη διήθηση του νεύρου από το καρκίνωμα (25-30% των ασθε-
νών). Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, προκαλείται από τη χειρουργική επέμβαση 
(ή τις επανειλημμένες χειρουργι κές επεμβάσεις) που γίνεται για τη θεραπεία του Ca 
της παρωτίδας.

9. Μια άλλη σημαντική παρενέργεια της θεραπείας είναι η ΕΙΣΡΟΦΗΣΗ ΤΡΟ ΦΗΣ και 
η ΠΝΕΥΜΟΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΦΗΣΗ η οποία όμως αποτελεί κύρια παρε νέργεια της χει-
ρουργικής και στους πιο ηλικιωμένους ασθενείς ή αυτούς που έχουν φτωχή πνευμονι-
κή λειτουργία. 

Η σοβαρότητα των ανωτέρω παρενεργειών μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις 
ή και διακοπή της θεραπείας.

Έχει διαπιστωθεί κλινικά ότι η παράταση ή διακοπή της ακτινοθεραπείας έχει συν-
δυαστεί με μειωμένη αναλογία τοπικού ελέγχου. Από ακτινοβιολογικής άποψης το 
θεραπευτικό κενό είναι ανεπιθύμητο, εξαιτίας της επιταχυνόμενης αναγέννησης των 
καρκινικών κυττάρων κατά τη διάρκεια της κενής περιόδου. Στην υπερκλασματοποι-
ημένη ακτινοθεραπεία, διαλείμματα 10-20 ημερών αναφέρονται συχνά εξαιτίας της 
οξείας βλεννογονικής τοξικότητας. Στην βιβλιογραφία σημειώνεται ότι για να επιτευ-
χθεί ο μέγιστος τοπικός έλεγχος, το κενό πρέπει να είναι λιγότερο από 14 ημέρες, κατά 
προτίμηση 1 εβδομάδα, με συνολική δόση 70Gy ή περισσότερο και ο συνολικός χρόνος 
θεραπείας λιγότερος από 45 ημέρες. Αν το ενδιάμεσο κενό είναι αρκετά παρατεταμένο, 
η ρύθμιση της συνολικής δόσης και / ή του συνολικού χρόνου θεραπείας, μπορεί να 
είναι απαραίτητη για να εξισορροπηθούν τα ενάντια αποτελέσματα της αναγέννησης 
του όγκου εξαιτίας του παρατεταμένου κενού.

Οι όψιμες παρενέργειες εκδηλώνονται μήνες ή και χρόνια μετά την Ακτινοθερα-
πεία,  ελαχιστοποιούνται με τον σωστό σχεδιασμό και την σωστή εκτέλεση της θεραπεί-
ας καθώς και τον έλεγχο της δόσης του όγκου και είναι σπάνιες σήμερα. 

1. ΤΡΙΣΜΟΣ: Είναι αδυναμία καλής λειτουργίας της κροταφογναθικής άρθρωσης, με 
αποτέλεσμα το μειωμένο άνοιγμα του στόματος κατά την ομιλία και τη μάσηση. Πα-
ρουσιάζεται στο 10-15% των ασθενών λόγω ίνωσης της κροταφογναθικής άρθρωσης 
και των μασητήρων μυών.
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2. ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ: Με τις σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας (RT)γίνεται 
όλο και πιο σπάνια. Οφείλεται στην υπερδοσολόγηση του νωτιαίου μυελού.

3. ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΑΘΟΥ: Εξαρτάται από τη γειτο νία του όγκου με τη γνάθο, από 
πρόσφατες εξαγωγές δοντιών, από την υγεία και την ακεραιότητα του βλεννογόνου και 
από τη δόση της RT. Μπορεί επίσης να συμβεί και σε μια χωρίς δόντια γνάθο από υπερ-
βολική δόση RT και πάντως μπορεί να χρειαστεί αφαίρεση του νεκρωμένου οστού που 
φτάνει μέχρι ημιγναθεκτομή.

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανής η ανάγκη της οδοντικής φροντίδας των ασθε-
νών που θα πάρουν RT. ‘Έτσι κάθε δόντι που δεν μπορεί να επισκευαστεί, εξαιτίας κάποιας 
σοβα ρής περιοδοντίτιδας ή τερηδόνας, θα πρέπει να εξαχθεί πριν την έναρξη της RT. 
Γενικά η RT θα πρέπει να μην αρχίσει πριν επουλωθεί καλά το κοίλωμα που άφησε το δό-
ντι, πράγμα που χρειάζεται περί τις δύο εβδομάδες. Τα υγιή ή καλά διατηρημένα δόντια, 
δεν χρειάζεται να θυσιαστούν εφόσον η δόση της RT κρατηθεί στα ανεκτά για τη γνάθο 
επίπεδα, το μεγαλύτερο τμήμα των σιελογόνων αδένων δεν ακτινοβοληθεί ή πρόκειται 
να γίνει συνδυασμός εξω τερικής RT και ενδοϊστικού εμφυτεύματος ή ενδοστοματικού 
κώνου.

Οδοντική εξαίρεση μπορεί να χρειαστεί και μετά την RT. Εάν το δόντι περιλαμβά-
νεται στο πεδίο της προηγηθείσης RT, η εξαίρεση θα πρέπει να καλυφθεί με αντιβίωση 
πριν και μετά την εξαγωγή του δοντιού.

Η ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΑΘΟΥ και ο ΤΡΙΣΜΟΣ  είναι παρενέργειες που ο κάθε Ακτι-
νοθεραπευτής με τη βοήθεια του Ακτινοφυσικού και του Ακτινοτεχνολόγου προσπαθεί 
να αποφύγει ή έστω να μειώσει. Η αντι μετώπιση των παρενεργειών αυτών και δύσκολη 
είναι και σε κάποιο Η αντι μετώπιση των παρενεργειών αυτών και δύσκολη είναι και σε 
κάποιο ποσοστό ασθενών αναποτελεσματική με ευνόητα προβλήματα για τον ασθενή

4. ΕΛΚΗ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΟΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΥΡΙΓ ΓΙΑ: Μείζονες 
παρενέργειες που με τις σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας (RT)  είναι εξαιρετικά 
σπάνιες.

5. ΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ή ΝΕΚΡΩΣΗ ΧΟΝΔΡΟΥ: συμβαίνουν στο 10% περίπου των ασθενών 
και εξαρτώνται από την κλασματοποίηση της δόσης (έχουν βελτιωθεί από την υπερκλα-
σματοποίηση), τη διάρκεια της θεραπείας, το μέγεθος του πεδίου και τη Σ.Δ.Ο.

6. ΕΞΩ ΤΕΡΙΚΗ ΩΤΙΤΙΔΑ:  Μπορεί να εμφανισθεί ως εξωτερική ή μέση ωτίτιδα και 
σπανιότατα είναι σοβαρού βαθμού, που μπορεί να καταλήξει σε μερική απώλεια της 
ακοής και παρατεταμένο άλγος. 

7. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΦΥΣΗΣ και ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: Αποτελούν σπανιό-
τατες παρενέργειες με τις χρησιμοποιούμενες σήμερα τεχνικές της ακτινοθεραπείας.

Η αποτελεσματικότητα της Ακτινοθεραπείας στους όγκους κεφαλής και τραχήλου είναι 
ανάλογη της εντόπισης του όγκου (σχεδόν άριστα αποτελέσματα για το Ca  λάρυγγος ενώ 
πολύ φτωχά για τους όγκους του υποφάρυγγα), του σταδίου της νόσου  και των τεχνικών 
που θα χρησιμοποιηθούν..

Οι σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας έχουν στόχο την αύξηση της συνολικής δό-
σης που χορηγείται στην περιοχή του όγκου με σκοπό την βελτίωση των ποσοστών το-
πικού ελέγχου. Πριν την εφαρμογή των σύγχρονων ακτινοθεραπευτικών τε χνικών στην 
κλινική πράξη, η μέγιστη χορηγούμενη δόση περιοριζόταν από την ανοχή των γύρω υγι-
ών ιστών. 
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Οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως οι δυνατότητες των απεικονιστικών μέσων 
ή των μονάδων ακτινοθεραπείας και η υπολογιστική ισχύς που είναι πλέον διαθέσιμη στα 
σύγχρονα τμήματα ακτινοθεραπείας, έχουν καταστήσει εφικτό τον πιο ακριβή προσδιο-
ρισμό του στόχου ακτινοβόλησης και τον υπολογισμό πολύπλοκων εξατομικευμένων 
σχεδιασμών θεραπείας. Μέθοδοι και τεχνικές σχεδιασμένες να επιτυγχά νουν αύξηση 
της δόσης στον όγκο με ελάχιστη επιβάρυνση των υγιών ιστών.

 Η αποτελεσματικότητα της Ακτινοθεραπείας στους όγκους της κεφαλής και 
τραχήλου (όπως και σε όλες τις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται) κρίνεται:  από 
την συχνότητα του τοπικού και περιοχικού ελέγχου σε σχέση με την νοσηρότητα 
που προκαλεί.

Χρησιμοποιηθείσα και προτεινόμενη βιβλιογραφία
1. Τσέκερης Π.. Αρχές Ακτινοβιολογίας Ακτινοθεραπείας. Εκδόσεις ΕΦΥΡΑ 2006. Ιωάννινα. Σελ. 

233-315.
2. Dewey W, Ang K, Urtasum R et all in Leibel S, Phillips T. Textbook of Radiation Oncology, second 

edition. SAUNDERS 2004. Philadelphia Pennsylvania. p.3-129 
3. Fischebein N, Bolkhovets D, Hameed B et all in Leibel S, Phillips T. Textbook of Radiation Oncology, 

second edition. SAUNDERS 2004. Philadelphia Pennsylvania. p. 371-407 
4. Lee N, Hu K, Harrisson L et all in Leibel S, Phillips T. Textbook of Radiation Oncology, second edition. 

SAUNDERS 2004. Philadelphia Pennsylvania. p. 579-731
5. Nutting C, Saunders M. in Hoskin P, Coyle C External Beam Therapy. OXFORD UN press. 2006. p. 

343-381
6. Gregoire V, Coche E, Cosnard G, Hamoir M, Reychler H. in Gregoire V, Scalliet P, Ang K. Clinical Traget 

Volumes In Conformal and Intensity Modulated Radiation Therapy. SPRINGER-VERLAG 2002 Berlin. 
p. 69-90.

7. Νικολάτου-Γαλίτη Ο. Οι βλάβες του στόματος στον Ογκολογικό ασθενή. ΜΠΟΝΙΣΕΛ 2001. Αθήνα. 
σελ. 63-147. 

ABSTRACT BOOK_186-.indd   202 2/12/08   14:46:06



203

Θεραπείες στόχευσης: επιτεύγματα και προσδοκίες
Νικόλαος Κατιρτζόγλου

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καρκίνος κεφαλής και τραχήλου (Head and Neck Squamous Cell Carcinoma, 

HNSCC) αποτελεί ευρεία ενότητα, η οποία περιλαμβάνει επιθηλιακά καρκινώματα εκτει-
νόμενα από τη βάση του κρανίου έως και την κλείδα: νεοπλάσματα παραρρινίων κόλ-
πων, ρινικής κοιλότητας,  στοματικής κοιλότητας (γλώσσα, βάση στόματος, χείλη, ούλα, 
σκληρή υπερώα), φάρυγγα (ρινοφάρυγγα, στοματοφάρυγγα, υποφάρυγγα), λάρυγγα 
(υπογλωττιδική, γλωττιδική, υπεργλωτιδική μοίρα), ωτός (έξω ακουστικός πόρος, μέσο 
και έσω ους), σιελογόνων αδένων και τραχηλικών λεμφαδένων (Eικόνα I). Κατά μεγάλη 
πλειονότητα, πρόκειται για πλακώδη καρκινώματα: σχεδόν όλα τα κακοήθη νεοπλάσμα-
τα του λάρυγγα αναπτύσσονται από το καλυπτικό επιθήλιο και είναι σε 95-98% ακανθο-
κυτταρικά καρκινώματα. Άλλοι σπανιώτεροι τύποι είναι το αδενοκαρκίνωμα, το κυστικό 
αδενοειδές και το μυκοεπιδερμοειδές καρκίνωμα, το αδιαφοροποίητο καρκίνωμα του 
ρινοφάρυγγα, το σάρκωμα, το μελάνωμα και το λέμφωμα. Όλα τα πλακώδη νεοπλά-
σματα κεφαλής – τραχήλου, ανεξάρτητα από την περιοχή της πρωτοπαθούς ανάπτυξής 
τους τείνουν να έχουν περίπου κοινή αιτιοπαθογένεια, φυσική ιστορία και ανταπόκριση 
στην θεραπεία, σε αντίθεση με τα μη πλακώδη, των οποίων η φυσική ιστορία διαφέρει, 
όπως και εκείνων που προέρχονται από το θυρεοειδή και τους σιελογόνους αδένες.

Ως σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου θεωρούνται το κάπνισμα (νικοτίνη) και 
η κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών (αλκοόλ), χωρίς να παραγνωρίζεται τα τελευ-
ταία χρόνια και ο βασικός ρόλος του ιού των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων (Human 
Papillomavirus, HPV, type 16 &18) στην ανάπτυξη καρκίνου της στοματικής κοιλότητας, 
η λοίμωξη από τον ιό Epstein - Barr (EBV - καρκίνος ρινοφάρυγγα),  αλλά και της επί-
δρασης βαρέων μετάλλων (ράδιο, χρώμιο, νικέλιο - καρκίνωμα παραρρινίων κόλπων)), 
της ακτινοβολίας, της εισπνοής σκόνης από ξύλο (επιπλοποιοί - καρκίνος βλεννογόνου 
παρειάς), της χρόνιας σιδηροπενίας στις γυναίκες (καρκίνωμα γλώσσας και κρικοειδούς 
χόνδρου) και τη κακής στοματικής υγιεινής (χρόνια περιοδοντίτιδα, χρόνιος ερεθισμός 
στοματικών μεμβρανών, κακή συντήρηση δοντιών).

Τα HNSCC, εξεταζόμενα από κοινού, αποτελούν το 4% με 5% του συνόλου των κα-
κοηθειών, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, σε αντίθεση με τα αρκετά μεγαλύτερα 
ποσοστά (8-10%) , που παρατηρούνται σε Νοτιοανατολική Ασία και Αφρική. Κατέχουν 
την 7η θέση των πιο συχνών νεοπλασμάτων παγκοσμίως, μετά από εκείνα του πνεύμο-
να, μαστού, παχέος εντέρου, προστάτη, στομάχου και ήπατος. Παρά το ότι η επίπτωση 
αυτών των νεοπλασμάτων ελάχιστα μειώθηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ 1975 και 
2002 στις ΗΠΑ, περίπου 46.000 νέες περιπτώσεις πρωτοδιαγνώσθηκαν το 2007. Είναι 
συχνότεροι στους άνδρες, με σχέση 3:1 και σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. 
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Εικόνα Ι.  Ανατομία κεφαλής – τραχήλου (παραρρίνιοι κόλποι, λάρυγγας, 
στοματική κοιλότητα, φάρυγγας)

Η αντιμετώπιση του HNSCC αποτελεί ένα από τα συχνά και σημαντικά προβλήματα 
στην καθημερινή πράξη ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων: ωτορινολαρυγγολόγου - 
χειρουργού, γναθοχειρουργού, παθολόγου -ογκολόγου, ακτινοθεραπευτή - ογκολόγου, 
πλαστικού χειρουργού και οδοντίατρου. Παράγοντες, όπως η πρωτοπαθής εντόπιση, 
το στάδιο της νόσου, η εξαιρεσιμότητα του νεοπλάσματος, αλλά και άλλοι που σχετίζο-
νται με τον ίδιο τον ασθενή (δυνατότητα κατάποσης, αναπνευστική επάρκεια, επιθυμία 
για διατήρηση βασικών οργάνων, συνοδά νοσήματα) καθορίζουν τη γενικότερη στρα-
τηγική αντιμετώπισης αυτών των νεοπλασμάτων. 

Τα όπλα στη φαρέτρα των ειδικών δεν άλλαξαν δραματικά τις τελευταίες δεκαετί-
ες και παραμένουν τα γνωστά τρία: χειρουργική, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. 
Άλλαξε, όμως, η συχνότητα χρήσης του καθενός από αυτά, οι επιμέρους τεχνικές , τα 
πρωτόκολλα και κυρίως οι πιθανοί συνδυασμοί εφαρμογής τους. Η εφαρμογή της συν-
δυασμένης χημειο-ακτινοθεραπείας στον τοπικά προχωρημένο HNSCC προσέφερε 
μία ακόμη αποτελεσματική εναλλακτική θεραπευτική, που τείνει να αντικαταστήσει σε 
πολλές περιπτώσεις την καταξιωμένη από δεκαετίες ριζική χειρουργική θεραπεία: η δυ-
νατότητα διατήρησης του λάρυγγα σε ποσοστό άνω του 50% των ασθενών αποτελεί το 
μέγιστο πλεονέκτημα της χημειο-ακτινοθεραπείας. Βασικό της μειονέκτημα, ωστόσο,  
παραμένει η αυξημένη τοξικότητα των σχημάτων.

Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια νέων θεραπειών στόχευσης (targeted therapies) 
αναζητούνται νέοι, λιγότερο τοξικοί και περισσότερο αποτελεσματικοί παράγοντες: μο-
νοκλωνικά αντισώματα, μικρότερα μόρια - αναστολείς των τυροσινικών κινασών και 
αντι - αγγειογενετικοί παράγοντες  βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο διεκδικώντας ισό-
τιμο, αν όχι πρωταγωνιστικό ρόλο έναντι των καθιερωμένων θεραπευτικών επιλογών 
- ή και σε συνδυασμό με αυτές - στην αντιμετώπιση του HNSCC.

2.  ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ  ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ
Την τελευταία δεκαετία γίνονται προσπάθειες προς την κατεύθυνση ανάπτυξης 

νέων βιολογικών θεραπειών με τη χρήση συγκεκριμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων, 
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μορίων που προσκολλώνται σε συγκεκριμένους κυτταρικούς δέκτες – πρωτεϊνες και 
εμποδίζουν την ενεργοποίησή τους. Στα νεοπλασματικά κύτταρα, σε αντίθεση με τα 
υγιή, οι πρωτεϊνικοί αυτοί υποδοχείς, που παίζουν ρόλο παραγόντων κυτταρικής ανά-
πτυξης μέσω ειδικών μεταγωγικών μονοπατιών παραγωγής μηνυμάτων, υπερεκφράζο-
νται και παραμένουν ενεργοποιημένοι λόγω μεταλλάξεων, στέλνοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο διαρκές μήνυμα αναπαραγωγής και αναστολής της απόπτωσης. Τα μονοκλωνικά 
αντισώματα προσδενόμενα στους μεμβρανικούς υποδοχείς των καρκινικών κυττάρων 
εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό τους και την περαιτέρω ανάπτυξη της νόσου. Η υψη-
λή ειδικότητα αυτών των αντισωμάτων οδήγησε στην προσδοκία ότι οι παράγοντες 
στόχευσης θα είναι όχι μόνο αποτελεσματικοί, αλλά και με αποδεκτά ήπιο προφίλ τοξι-
κότητας συγκριτικά με τα γνωστά χημειοθεραπευτικά μόρια. 

Ο υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (Epidermal Growth Factor 
Receptor, EGFR ή HER1) είναι μέλος της ErbB οικογένειας των τυροσινικών κινασών και 
εκφράζεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό στα νεοπλάσματα κεφαλής – τραχήλου. Η υπε-
ρέκφραση του θεωρείται ότι συμβαίνει στα αρχικά στάδια της καρκινογένεσης, προάγει 
την επιθετική συμπεριφορά του όγκου και συνδέεται με κακή πρόγνωση και μειωμένη 
συνολική επιβίωση των ασθενών με HNSCC, ενώ μεσολαβεί και στην ανάπτυξη αντοχής 
των νεοπλασματικών κυττάρων στην ακτινοβολία. Ποικιλία αναστολέων του EGFR, τόσο 
μονοκλωνικά αντισώματα (MAbs), που στοχεύουν στο εξωκυττάριο τμήμα πρόσδεσης 
του υποδοχέα, όσο και μικρότερα μόρια – αναστολείς του ενδοκυττάριου τμήματος της  
τυροσινικής κινάσης (TKI) έχουν αναπτυχθεί και ερευνώνται για τη θεραπεία πολλών 
συμπαγών νεοπλασμάτων. Τα τελευταία χρόνια, η διεθνής βιβλιογραφία κυριολεκτικά 
κατακλύστηκε από δημοσιεύσεις προκλινικών και κλινικών μελετών με αποτελέσματα 
για την εφαρμογή των νέων μορίων στόχευσης, ως μονοθεραπεία ή και σε συνδυασμό 
με κλασικούς κυτταροτοξικούς παράγοντες, ακτινοθεραπεία ή και νέους αντιαγγειογε-
νετικούς παράγοντες, σε ποικίλους συμπαγείς όγκους, όπως σε νεοπλάσματα μαστού, 
παχέος εντέρου και κεφαλής – τραχήλου (Εικόνα ΙΙ).

Μονοκλωνικά αντισώματα, που έχουν ήδη ερευνηθεί εκτενώς ή που εξακολουθούν 
να βρίσκονται στο ερευνητικό στάδιο για νεοπλάσματα της περιοχής κεφαλής και τρα-
χήλου είναι τα IgG1 MΑbs: cetuximab (χιμαιρικό MAb), nimotuzumab και matuzumab 
(εξανθρωποποιημένα), zalutumumab και IgG2 panitumumab (ανθρώπινα). Οι κυριώ-
τεροι αναστολείς τυροσινικών κινασών του EGFR είναι: gefitinib, erlotinib και lapatinib. 
Επιπρόσθετα, ο αντιαγγειογενετικός παράγοντας bevacizumab (Vascular Endothelial 
Growth Factor, VEGF receptor inhibitor, IgG1 MAb) και ο πολλαπλός αναστολέας τυρο-
σινικής κινάσης (Raf kinase/VEGF receptor inhibitor) sorafenib (Πίνακας Ι). Άλλοι νέοι 
παράγοντες στόχευσης αναφέρονται εκτενώς στο άρθρο των Specenier and Vermoken 
(1,2).
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Πίνακας Ι.  Θεραπείες στόχευσης – παράγοντες και συνδυασμός αυτών σε κλινικές μελέτες.

ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

EGFR Cetuximab IgG1 MAb (chimeric) + CT / + RT / + CRT

EGFR Nimotuzumab IgG1 MAb (humanized)

EGFR Matuzumab IgG1 MAb (humanized)

EGFR Panitumumab IgG1 MAb (fully human) + CT

EGFR Zalutumumab IgG1 MAb (fully human) + CT / +CRT

EGFR Gefitinib TKI + CT

EGFR Erlotinib TKI maintenance

EGFR/HER2 Lapatinib TKI + CRT

VEGF Bevacizumab IgG1 MAb (humanized) + CT

Raf/VEGF Sorafenib Multikinase Inhibitor

CT: χημειοθεραπεία, CRT: χημειο – ακτινοθεραπεία, RT: ακτινοθεραπεία 
Maintenance: θεραπεία συντήρησης

2α. Cetuximab – Εισαγωγική Θεραπεία
Στα πλαίσια μελετών φάσεως ΙΙ, το Cetuximab χορηγήθηκε ως μονοθεραπεία ή 

και σε συνδυασμό με το κλασικό χημειοθεραπευτικό σχήμα TPF (taxane/platinum/5-
fluorouracil) ως εισαγωγική (induction) θεραπεία, πριν από τη χορήγηση χημειο- ακτι-
νοθεραπείας, σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο HNSCC, με ποσοστά ανταπόκρισης 
που κυμαίνονταν μεταξύ 64.1% και 78%, ενώ παρατηρήθηκαν grade 4 ουδετεροπενία 
(17%), αντίδραση υπερευαισθησίας (17%), εμπύρετη ουδετεροπενία (4%) και βλεννο-
γονίτιδα (10%) (3,4). Ποσοστό ανταπόκρισης 65% στην εισαγωγική θεραπεία καταγρά-
φηκε και σε έτερη μελέτη φάσεως ΙΙ με Cetuximab και paclitaxel/carboplatin, με συχνό-
τερες ανεπιθύμητες ενέργειες (grade 3/4) στοματίτιδα (84%) και ακμοειδές εξάνθημα 
(12%) (5).

2β. Cetuximab – Τοπικά προχωρημένος HNSCC
Το 2006, η τυχαιοποιημένη φάσεως ΙΙΙ μελέτη των Bonner et al  κατέγραψε την απο-

τελεσματικότητα της προσθήκης του Cetuximab στην κλασική ακτινοθεραπεία, σε 424 
ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνωμα στοματοφάρυγγα, υποφάρυγγα και λά-
ρυγγα (6). Παρατηρήθηκε μείωση κατά 32% του σχετικού κινδύνου τοπικής υποτροπής, 
το διάστημα μέχρι την υποτροπή αυξήθηκε με την προσθήκη του μονοκλωνικού αντι-
σώματος σε 24.4 από 14.9 μήνες και ο έλεγχος της νόσου στα 3 πρώτα χρόνια έφτασε 
το 47% συγκριτικά με 34% (p<0.01). Η  συνολική επιβίωση αυξήθηκε στους 49 από 29.3 
μήνες, που ήταν στο σκέλος της ακτινοθεραπείας, ενώ το προφίλ τοξικότητας του συν-
δυασμού ήταν αποδεκτό: τα ποσοστά grade 3 ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοια 
και στα δύο σκέλη της μελέτης, με αναμενόμενη την υπεροχή του δερματικού εξαν-
θήματος και των αντιδράσεων υπερευαισθησίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η 
προσθήκη του Cetuximab στην ακτινοθεραπεία, όχι μόνο δεν επιδείνωσε τις ανεπιθύ-
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μητες ενέργειες της ακτινοβολίας (ξηροστομία, δυσφαγία, άλγος, καταβολή, απώλεια 
σωματικού βάρους, στοματίτιδα, βλεννογονίτιδα), αλλά δεν επηρέασε αρνητικά και την 
ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών.

Ο συνδυασμός Cetuximab με ταυτόχρονη χημειο- ακτινοθεραπεία εκτιμήθηκε σε 
μικρές φάσεως ΙΙ μελέτες: με cisplatin 100 mg/m2  (1η και 4η εβδομάδα ακτινοβολίας) 
και με carboplatin/paclitaxel (7,8). Ποσοστά 3ετούς επιβίωσης, διαστήματος μέχρι την 
υποτροπή και τοπικού ελέγχου της νόσου ικανοποιητικά: 76%, 56% και 71%, αντίστοι-
χα, στην πρώτη μελέτη, ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης 72% στη δεύτερη μελέτη και 
ανεπιθύμητες ενέργειες (βλεννογονίτιδα) grade 3 έως 89%. Σε εξέλιξη  βρίσκεται τυχαι-
οποιημένη μελέτη φάσεως ΙΙΙ με παρόμοιο συνδυασμό Cetuximab και χημειο- ακτινο-
θεραπείας  από  την Radiation Therapy Oncology Group (RTOG).       

Εικόνα ΙΙ.   1. Growth Factors & Growth Factor Receptors (Her, VEGFR, c-Kit), 2. Signal transduction pathways (raf / Ras)
3. Tumor – associated antigens / markers (CEA, CD20, CD22), 4. Proteasome, 5. Cell – survival pathways (mTOR, p53, 

bcl-2), 6. Extracellular matrix – angiogenic pathways (MMPs, VEGF, Integrins)

2γ. Cetuximab – Υποτροπιάζων ή/και μεταστατικός HNSCC
Το όφελος στη συνολική ανταπόκριση (26% vs 10%), αλλά όχι και στη συνολική 

επιβίωση με την προσθήκη του Cetuximab στη θεραπεία με cisplatin, ως θεραπεία 1ης 
γραμμής σε 117 ασθενείς με υποτροπιάζον ή/και μεταστατικό καρκίνωμα κεφαλής – 
τραχήλου επιβεβαιώθηκε σε τυχαιοποιημένη μελέτη φάσεως ΙΙΙ, Ε5397 (9). Ωστόσο, 
καταγράφηκε τάση αύξησης του διαστήματος ελεύθερο νόσου στο σκέλος με το μονο-
κλωνικό αντίσωμα (4.2 vs 2.7), αλλά και της συνολικής επιβίωσης (9.2 vs 8.0 μήνες).

Ακολουθώντας τη μελέτη φάσεως Ι/ΙΙ με την προσθήκη του Cetuximab στη θεραπεία 
1ης γραμμής με platinum/5-FU, στη φάσεως ΙΙΙ μελέτη ΕΧΤΡΕΜΕ, 442 ασθενείς τυχαιο-
ποιήθηκαν να λάβουν cisplatin (100 mg/m2, day 1) ή carboplatin (AUC5, day 1) + 5-FU 
(1.000 mg/m2, days 1-4), με ή χωρίς το μονοκλωνικό αντίσωμα (maximum 6 κύκλοι): στο 
σκέλος του Cetuximab, οι ασθενείς συνέχιζαν να το λαμβάνουν μετά και το πέρας των 6 
κύκλων, μέχρι πρόοδο νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Τα αποτελέσματα, που ανα-
κοινώθηκαν στο ASCO 2008 από τους Vermorken et al (10) ήταν πολύ ενθαρρυντικά: 
η προσθήκη του αντισώματος οδήγησε σε αύξηση της συνολικής επιβίωσης κατά 2.7 
μήνες (απο 7.4 σε 10.1 μήνες), με ποσοστά πλήρους και μερικής ανταπόκρισης 35.6% 
έναντι 19.5% στο σκέλος της χημειοθεραπείας. 
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2δ. Μελέτες άλλων EGFR – αναστολέων
Σε μελέτη φάσεως Ι/ΙΙ, η προσθήκη του μονοκλωνικού αντισώματος Nimotuzumab 

στην ακτινοθεραπεία, σε 24 ασθενείς με τοπικά προχωρημένο HNSCC οδήγησε σε κα-
λύτερο έλεγχο της νόσου τοπικά. 

Προκαταρκτικά αποτελέσματα μελετών φάσεως Ι έδειξαν ότι η προσθήκη του 
Panitumumab στη χημειο- ακτινοθεραπεία (carboplatin + Intensity Modulated 
RadioTherapy,IMRT) μετά και από χορήγηση εισαγωγικής θεραπείας (docetaxel/
cisplatin/5-FU) στα πλαίσια 1ης γραμμής θεραπείας για τοπικά προχωρημένο HNSCC εί-
ναι αποτελεσματική και ασφαλής (11). Δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες φάσεως ΙΙ 
και ΙΙΙ (PARTNER και SPECTRUM, αντίστοιχα) ερευνούν την προσθήκη του αντισώματος 
αυτού στην παραδοσιακή χημειοθεραπεία, σε ασθενείς με μεταστατικό HNSCC.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Zalutumumab σε συνδυασμό με πλατι-
νούχο χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, ως 1ης γραμμής θεραπεία HNSCC ελέγχεται 
σε 36 ασθενείς στα πλαίσια μελετών φάσεως Ι/ΙΙ. Ήπιο δερματικό εξάνθημα grade 1,2 
παρατηρήθηκε σε δόση 8 mg/kg του αντισώματος, ενώ 7 στους 10 ασθενείς παρουσία-
σαν μερική ανταπόκριση ή σταθερή νόσο. Έτερη μελέτη φάσεως ΙΙΙ συγκρίνει το συγκε-
κριμένο αντίσωμα σε συνδυασμό με βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή (Best Supportive 
Care, BSC) με BCS μόνο, σε ασθενείς με νόσο ανθεκτική στην πλατινούχο  θεραπεία ή με 
μη αποδεκτή τοξικότητα από αυτή. 

Μελέτη φάσεως Ι με το Matuzumab εξετάζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόση σε 9 
ασθενείς με HNSCC σταδίου ΙΙΙ/ΙV. 

 2ε. Gefitinib και HNSCC
Το μικρό μόριο του Gefitinib έχει μελετηθεί αρκετά από ετών στη θεραπεία πολλών 

γραμμών έναντι του καρκίνου κεφαλής – τραχήλου. Στα πλαίσια εισαγωγικής θεραπεί-
ας, η προσθήκη αυτού του αναστολέα της τυροσινικής κινάσης (250 mg/ημερησίως) 
στη χημειοθεραπεία (docetaxel/carboplatin/5-FU) ακολουθούμενη από χημειο- ακτινο-
θεραπεία είχε ως αποτέλεσμα  (μελέτη φάσεως Ι/ΙΙ) 85% ποσοστό ανταπόκρισης, 1 έτος 
διάστημα μέχρι την υποτροπή 68% και συνολική επιβίωση 86%, με αποδεκτή τοξικότη-
τα (βλεννογονίτιδα grade 3/4). 

Ο συνδυασμός του Gefitinib (250 mg/ημερησίως, 1 ημέρα προ έναρξης ακτινοβο-
λίας έως και 3 μήνες μετά το πέρας αυτής) με cisplatin (40 mg/m2) και ακτινοθεραπεία 
(accelerated radiation + concomitant boost) ως 1ης γραμμής θεραπεία σε 46 ασθενείς με 
τοπικά προχωρημένο, ανεγχείρητο HNSCC (μελέτη φάσεως ΙΙ) έδωσε ικανοποιητικά πο-
σοστά διαστήματος ελεύθερο νόσου και συνολικής επιβίωσης: 47% και 56%, αντίστοι-
χα. Παρατηρήθηκαν grade 3 βλεννογονίτιδα (40%), ακτινική δερματίτιδα (14%), δερ-
ματικό εξάνθημα (5%) και διάρροια (2%) (12). Σε έτερη μελέτη με συνδυασμό Gefitinib, 
docetaxel και cisplatin (1η γραμμή) σε 17 ασθενείς με HNSCC σημειώθηκαν ανταποκρί-
σεις 62.5% και διάμεσο διάστημα μέχρι την υποτροπή 5.1 μηνών. 

Επιπλέον, πολυκεντρική, φάσεως ΙΙΙ μελέτη έδειξε ότι το Gefitinib (σε δόση 250 mg ή 
500 mg) δεν υπερείχε στη συνολική επιβίωση συγκριτικά με την κλασική methotrexate. 
Φάσεως ΙΙΙ μελέτη, που βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ (Eastern Cooperative Oncology 
Group, E1302) θα συγκρίνει την κλασική docetaxel με ή χωρίς Gefitinib ως 1ης ή 2ης 
γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με μεταστατική νόσο (13).
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2στ. Erlotinib και HNSCC
Πολλές μελέτες φάσεως ΙΙ έχουν δείξει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

της συνδυασμένης θεραπείας του Erlotinib (150 mg/ημερησίως) με κυτταροτοξικούς 
παράγοντες, όπως με docetaxel ή με cisplatin (100 mg/m2) μαζί με ακτινοθεραπεία 
(70.2 Gy για 8 εβδομάδες), με αποδεκτό προφίλ τοξικότητας (βλεννογονίτιδα 36%, ναυ-
τία 52%, δερματίτιδα 56%). 

Στα πλαίσια επικουρικής (adjuvant) θεραπείας, μετά τη χειρουργική αφαίρεση τοπι-
κά εκτεταμένης νόσου δόθηκε Erlotinib σε συνδυασμό με χημειο- ακτινοθεραπεία. 

Μελέτη φάσεως ΙΙΙ, η οποία συγκρίνει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 
του μορίου αυτού με BSC σε ασθενείς με εξαιρεθέντα καρκίνο λάρυγγα, που λαμβάνουν 
χημειο- ακτινοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία μόνο, βρίσκεται σε εξέλιξη. Έτερη μελέτη 
φάσεως ΙΙΙ με Erlotinib και paclitaxel/cisplatin ως 1ης γραμμής θεραπεία δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί ακόμα, ενώ ο συνδυασμός του πρώτου με το Bevacizumab σε 48 ασθενείς έδωσε 
απογοητευτικά ποσοστά ανταπόκρισης (15%), με 4 περιπτώσεις grade 4/5 αιμορραγι-
κών επεισοδίων.    

Στη μεταστατική νόσο, σε μελέτη φάσεως ΙΙ, 32 ασθενείς έλαβαν  Erlotinib (150 mg/
ημερησίως) με docetaxel (75 mg/m2 ) και cisplatin (75 mg/m2 ) ανά 3 εβδομάδες, με 
ποσοστά ανταπόκρισης, που έφτασαν το 65% (Πίνακας ΙΙ).

Πίνακας ΙΙ.  Δραστηριότητα μικρών μορίων αναστολέων τυροσινικών κινασών στη 
μεταστατική νόσο HNSCC

ΜΕΛΕΤΗ /
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΟΣΗ Ν CR + PR Med PFS Med Surv

Gefitinib 500 mg 52 10.6% 3.4 mon 8.1 mon

Gefitinib 500 mg 32 15% 3.0 mon 6.0 mon

Gefitinib 250 mg 70 1.4% 1.8 mon 5.5 mon

Erlotinib 150 mg 115 4.3% 2.2 mon 6.0 mon

Cis / Doc
Gefitinib

75 / 75 mg
250 mg

24 62% 5.1 mon -

Cis / Doc
Erlotinib

75 / 75 mg
150 mg

47 67% 6.0 mon 11 mon

Cis: cisplatinum, Doc: docetaxel, CR: complete response, 
PR: partial response, Med PFS: median progression free survival,
Med Sur: median survival, mon: months

2z. Μελέτες άλλων αναστολέων τυροσινικών κινασών και αντιαγγειογενετικών παραγό-
ντων

Ακολουθώντας τα αποτελέσματα μελέτης φάσεως Ι με Lapatinib (14) σε συνδυασμό 
με χημειο- ακτινοθεραπεία σε τοπικά εκτεταμένο HNSCC, μελέτη φάσεως ΙΙ με πλατινού-
χο χημειο- ακτινοθεραπεία με ή χωρίς  Lapatinib (1500 mg/ημερησίως), αλλά και φάσε-
ως ΙΙΙ μαζί και πάλι με χημειο- ακτινοθεραπεία στα πλαίσια επικουρικής θεραπείας, με 
στόχο τη μείωση του σχετικού κινδύνου τοπικής υποτροπής σε ασθενείς που υποβλήθη-
καν σε χειρουργική εξαίρεση του νεοπλάσματος, συνεχίζουν να τυχαιοποιούν ασθενείς. 
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Αντίθετα, τα αποτελέσματα χορήγησης του αναστολέα ως μονοθεραπεία σε 42 
ασθενείς με μεταστατικό HNSCC ήταν απογοητευτικά: κανείς από τους ασθενείς δεν 
παρουσίασε πλήρη, μερική ανταπόκριση ή σταθερή νόσο. 

Σε 34 προθεραπευμένους ασθενείς με μεταστατικό HNSCC χορηγήθηκε Sorafenib 
ως μονοθεραπεία, στα πλαίσια μελέτης φάσεως ΙΙ με μάλλον αμφίβολα αποτελέσματα, 
αλλά με αποδεκτή τοξικότητα. Τα πολύ χαμηλά ποσοτά ανταπόκρισης (3-4%) επαλη-
θεύθηκαν και σε έτερη μελέτη σε ασθενείς, που είχαν ήδη λάβει πρώτης γραμμής χη-
μειοθεραπεία.

14 μη προθεραπευμένοι ασθενείς με ανεγχείρητο HNSCC έλαβαν συνδυασμό του 
αντιαγγειογενετικού παράγοντα Bevacizumab μαζί με pemetrexed. Παρατηρήθηκε 
ανταπόκριση, που δεν ξεπέρασε το 45%, αλλά και αιμορραγικές εκδηλώσεις grade 3 σε 
υψηλό ποσοστό. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα του συνδυασμού Bevacizumab 
με Erlotinib.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Κλινικές μελέτες, που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη παγκοσμίως (Πίνακας ΙΙΙ) περιλαμ-

βάνουν την εφαρμογή της εισαγωγικής θεραπείας και ισχυροποιούν όλο και περισσό-
τερο το ρόλο των αναστολέων του EGFR, των αντιαγγειογενετικών και των υπολοίπων 
παραγόντων στόχευσης στη θεραπεία του τοπικά εκτεταμένου HNSCC, με κυρίαρχο 
στόχο όχι μόνο τον καλύτερο τοπικό έλεγχο της νόσου και τη μείωση του κινδύνου 
απομακρυσμένων μεταστάσεων, αλλά και τη βελτίωση της συνολικής επιβίωσης των 
δυνητικά ιάσιμων ασθενών με HNSCC. Νεώτερες τεχνικές και τρόποι ακτινοθεραπείας 
μαζί με ακτινοευαισθητοποιούς παράγοντες επικουρούν για την επίτευξη του παραπά-
νω σκοπού.

Πίνακας ΙΙΙ.  Κυριώτερες μελέτες παραγόντων στοχευμένης θεραπείας, που βρίσκονται σε 
εξέλιξη, για τον καρκίνο κεφαλής - τραχήλου

Cisplatinum / 5-FU ± Panitumumab EGFR

Docetaxel ± Gefitinib EGFR

Cisplatin / Docetaxel ± Bevacizumab VEGF-R

Cetuximab ± Bevacizumab EGFR, VEGF-R

Carbo / Paclitaxel ± Sorafenib VEGFR-23, PDGFR, B-RAF

Lapatinib EGFR / HER2

Sunitinib PDGFR, VEGFR, FLT3, cKIT 

Τα πρόσφατα δημοσιευμένα αποτελέσματα της φάσεως ΙΙΙ EXTREME μελέτης υπο-
δεικνύουν τη βελτίωση της συνολικής επιβίωσης των ασθενών με την προσθήκη του 
cetuximab στην κλασική χημειοθεραπεία 1ης γραμμής για το υποτροπιάζον ή μετα-
στατικό HNSCC. Τα αποτελέσματα ανάλογης φάσεως ΙΙΙ μελέτης, που αναμένονται θα 
δείξουν αν όντως παρατηρείται ανάλογο όφελος και με το αντίσωμα panitumumab. 
Έτερη φάσεως ΙΙΙ μελέτη θα αποκαλύψει τα πιθανά οφέλη από την προσθήκη του 
zalutumumab στη βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή σε ανθεκτικά στην πλατίνη νεοπλά-
σματα κεφαλής – τραχήλου.
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Ωστόσο, ο ακριβής ρόλος των στοχευμένων θεραπειών, όσον αφορά το στάδιο της 
νόσου, τον βέλτιστο συνδυασμό χημειοθεραπείας/ακτινοθεραπείας και η θέση τους 
στη θεραπευτική φαρέτρα σχετικά με την κλασική χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία 
παραμένει ανοικτό, αλλά πολλά υποσχόμενο κεφάλαιο στο ερευνητικό πεδίο.     
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Λεμφοίδημα άνω άκρου 
Ευάγγελος Π. Δημακάκος

Το 2005 εκτιμήθηκε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής  σε  211.000 γυναίκες  
θα γίνει η διάγνωση του καρκίνου του μαστού ενώ 40.000 από αυτές θα πεθάνουν από 
το παραπάνω νόσημα. Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού περικλείει την χειρουρ-
γική, την ακτινοβολία, την χημειοθεραπεία και την ορμονική θεραπεία. Μια επιπλοκή  
του καρκίνου του μαστού καθώς και της θεραπείας του είναι η εμφάνιση λεμφοιδήμα-
τος στο σύστοιχο άνω άκρο(1). Το λεμφοίδημα είναι μια σοβαρή νόσος η οποία από 
την στιγμή της εμφάνιση της δημιουργεί όχι μόνο έντονα ψυχολογικά προβλήματα 
που έχουν να κάνουν με την αισθητική του άκρου, την κατάθλιψη και την διακοπή του 
τρόπου ζωής τους καθώς και των σχέσεων τους με τους άλλους ανθρώπους, αλλά επη-
ρεάζει σημαντικότατα την ποιότητα ζωής της ασθενούς. Δυστυχώς όμως η παραπάνω 
επιπλοκή  έχει εγκαταλειφθεί από τους ιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας, παγκο-
σμίως και ακόμα χειρότερα στην χώρα μας. Οι ασθενείς αισθάνονται αγανάκτηση, στε-
ναχώρια και απογοήτευση καθώς ανακαλύπτουν ότι θα μπορούσε να προληφθεί και 
πως τώρα που έχουν το πρόβλημα δεν έχουν κάποιον ειδικό να τους συμβουλέψει και 
να τους καθοδηγήσει (2). 

Αλλά πώς εμφανίζεται το Λεμφοίδημα;
Οι λειτουργίες του λεμφικού συστήματος είναι η επιστροφή των πρωτεϊνών στο 

καρδιαγγειακό σύστημα, η μετακίνηση του υγρού από τον ενδιάμεσο χώρο, η μεταφο-
ρά του λίπους  διαμέσου των εντερικών λεμφαγγείων και οι ανοσολογικές ιδιότητες. Το 
λεμφικό σύστημα αποτελείται από το επιπολής και εν τω βάθει λεμφικό σύστημα και 
συλλέγει την λέμφο από το δέρμα, το υποδόριο ιστό τους μυς και τα οστά. Το λεμφικό 
υγρό αποτελείται από νερό, πρωτεΐνες, κύτταρα, τοξίνες, και υπολείμματα ουσιών. Η 
λέμφος παροχετεύεται με τα λεμφαγγεία προς την κυκλοφορία αίματος  διαμέσου του 
θωρακικού πόρου. Όταν το λεμφικό σύστημα δεν λειτουργεί σωστά τότε το υγρό συσ-
σωρεύεται στον ενδιάμεσο χώρο και αυξάνει η ωσμωτική πίεση με αποτέλεσμα το οίδη-
μα και την διόγκωση του άκρου. Λεμφοίδημα είναι η μη κανονική συσσώρευση πλούσι-
ου σε πρωτεΐνες υγρού στον ενδιάμεσο χώρο το οποίο δημιουργεί χρόνια φλεγμονή και 
αντιδραστική ίνωση των σύστοιχων ιστών(3). Έτσι το λεμφοίδημα οδηγεί αργά, αργά 
σε αύξηση του βάρους του άκρου, μείωση της κινητικότητας του, πόνο, αδυναμία, δυ-
σκαμψία και τέλος σε απώλεια της λειτουργικότητας του.  

Οι παράγοντες κινδύνου που βοηθούν στην εμφάνιση του λεμφοιδήματος στο άνω 
άκρο είναι το είδος της  χειρουργικής αφαίρεσης των μασχαλιαίων λεμφαδένων, ο αριθ-
μός των αφαιρεθέντων λεμφαδένων, το μετεγχειρητικό αιμάτωμα, η μόλυνση, το μέρος 
του σώματος και η ποσότητα της  θεραπευτικής ακτινοβολίας, η παχυσαρκία, η μικρή 
κινητοποίηση του άκρου και η εξωτερική συνεχόμενη πίεση του άκρου (4)

Το λεμφοίδημα διακρίνεται σε πρωτοπαθές και δευτεροπαθές λεμφοίδημα. Ο 
καρκίνος του μαστού ανήκει στο δευτεροπαθές λεμφοίδημα και χωρίζεται σε οξύ και 
χρόνιο λεμφοίδημα  Το οξύ λεμφοίδημα παρουσιάζεται στους πρώτους 18 μήνες μετά 
το χειρουργείο ή την θεραπευτική ακτινοβολία. Το χρόνιο λεμφοίδημα ακολουθεί μια 
ύπουλη προοδευτική και γενικά μη αναστρέψιμη διαδρομή κατά την οποία το άκρο 
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γίνεται οιδηματώδες παχύ σκληρό και ινώδες και μπορεί να φτάσει μέχρι την ελεφαντί-
αση. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι περίπου 75% του χρόνιου λεμφοιδήματος θα εμφα-
νιστεί μέσα σε τρία χρόνια από τη χειρουργική αντιμετώπιση(5) 

Όπως προαναφέρθηκε η εμφάνιση του λεμφοιδήματος εξαρτάται από τον αριθμό 
των αφαιρεθέντων μασχαλιαίων λεμφαδένων την στιγμή της χειρουργικής αντιμετώ-
πισης του καρκίνου του μαστού. Μια εργασία Surveillance, Epidemiology, and End 
Results Program data έδειξε 29%  μεταστατική επίπτωση στους επιχώριους λεμφαδέ-
νες κατά την διάγνωση του καρκίνου του μαστού (6).  Παλαιές εργασίες αναφέρουν την 
εμφάνιση του λεμφοιδήματος, μετά από ριζική μαστεκτομή, (τα επίπεδα Ι, ΙΙ  και ΙΙΙ των 
μασχαλιαίων λεμφαδένων αφαιρούνται), να κυμαίνεται από 30%-60% (7). Δύο μεγάλες 
μελέτες έδειξαν ότι η εμφάνιση του λεμφοιδήματος έπεσε δραματικά μεταξύ 6%- 30% 
με την τροποποιημένη μαστεκτομή δηλαδή αφαίρεση των επιπεδων Ι και ΙΙ  των μασχα-
λιαίων λεμφαδένων (8,9). Ο Schunemann et al διαπίστωσαν σε ασθενείς που αντιμετω-
πίστηκαν με ριζική μαστεκτομή , τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή και διατήρηση του 
μαστού μείωση της αναλογίας εμφάνισης του λεμφοιδήματος από το 44% στο 29% και 
στο 10,1% αντίστοιχα (10). Επιπλέον με την αφαίρεση του φρουρού αδένα η εμφάνιση 
λεμφοιδήματος στο άνω άκρο μετά την χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του 
μαστού μειώθηκε ακόμη περισσότερο(11). Μια πρόσφατη μελέτη που σύγκρινε την 
ριζική μαστεκτομή και την αφαίρεση του φρουρού αδένα ακολουθούμενη από ριζική 
μαστεκτομή εάν τα αποτελέσματα των λεμφαδένων ήταν θετικά για μετάσταση, έδειξε 
σημαντική μείωση της τάξεως του 70% στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αφαίρε-
ση του φρουρού αδένα σε σχέση με αυτούς που υποβλήθηκαν σε ριζική μαστεκτομή 
(12). Θα πρέπει να θυμόμαστε  όμως ότι ακόμα και εάν αφαιρείται ο φρουρός αδένας 
από έμπειρο χειρουργό  οι πιθανότητες λανθασμένης  αρνητικής  απάντησης είναι περί-
που 12% (13). Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι 6.9%-22% των γυναικών που θα τους 
αφαιρεθεί ο φρουρός αδένας θα τους αναπτυχθεί λεμφοίδημα (14). 

Όμως και η ακτινοβολία στην θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού 
παίζει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη λεμφοιδήματος τόσο στο στήθος όσο και στο 
άνω άκρο. Σε πολλές περιπτώσεις η ακτινοβολία στην μασχαλιαία ή/και στην υποκλεί-
δια περιοχή συστήνεται ιδιαίτερα όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος υποτροπής. Συνήθως 
η δοσολογία της ακτινοβολίας προς τους λεμφαδένες είναι περίπου  5,000 cGy. Μετά την 
τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή η επιπλέον λεμφαδενική θεραπευτική ακτινοβολία 
έδειξε να αυξάνει την εμφάνιση του λεμφοιδήματος κατά  6%–8%  όταν συγκρίθηκε με 
τους ασθενείς που τους έγινε μόνο χειρουργείο ενώ οι ασθενείς που εμφανίζουν λεμ-
φοίδημα φτάνουν το 9%-40% (15). 

Τα συμπτώματα που παρουσιάζονται στην ασθενή που έχει ή πρόκειται να αναπτύ-
ξει λεμφοίδημα είναι ήπια δυσφορία και αίσθημα ότι τι άκρο είναι γεμάτο, πλήρες. Οί-
δημα το οποίο άλλοτε αρχίζει από το ύψος του ώμου και άλλοτε από την άκρα χείρα, 
δυσκινησία της άρθρωσης του ώμου ή/και του αγκώνα, πόνο, και δερματικές αλλαγές 
είναι συχνότερα συπτώματα στα μεταγενέστερα στάδια του λεμφοιδήματος. Η ποιο κοι-
νή μέτρηση του λεμφοιδήματος είναι η μέτρηση της περιμέτρου  10 cm πάνω και κάτω 
από το ωλέκρανο. Οι παραπάνω μετρήσεις πρέπει να γίνονται προεγχειρητικά και ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα μετεγχειρητικά. Μια αύξηση >2 cm περιμέτρικά σε σχέση με 
την προεγχειρητική μέτρηση ή μια αύξηση >2 cm μεταξύ του άκρου που έχει πάθηση 
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και του άκρο που δεν έχει πάθηση τίθεται η διάγνωση του λεμφοιδήματος(16).
Όμως αυτό που δεν πρέπει να ξεχνά ο ιατρός  είναι ότι προτού θέσει την διάγνωση  

του λεμφοιδήματος θα πρέπει να αποκλείσει άλλες παθήσεις οι οποίες εάν δεν διαγνω-
στούν εγκαίρως θα επιδεινώσουν ραγδαία  ή θα επιφέρουν τον θάνατο στην ασθενή 
όπως η υποτροπή του όγκου, η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση του άνω ακρου και το 
σύνδρομο Treves – Stewart το γνωστό λεμφαγγειοσάρκωμα η επίπτωση του οποίου 
είναι ευτυχώς λιγότερη του 0,09% (17). Για τον παραπάνω λόγο υπάρχουν απεικονίστη-
κες εξετάσεις οι οποίες μπορούν να θέσουν την υποψία ή την διάγνωση του λεμφοι-
δήματος και ταυτόχρονα να αποκλείσουν άλλες παθήσεις Μερικές από τις παραπάνω 
απεικονίστηκες εξετάσεις είναι το έγχρωμο dublex φλεβών, η αξονική τομογραφία, η 
μαγνητική τομογραφία η βιοψία, η λεμφοαγγειογραφία και το σπινθηρογράφημα λεμ-
φαγγείων. Το  σπινθηρογράφημα λεμφαγγείων θεωρείται η μέθοδος εκλογής για την δι-
άγνωση του λεμφοιδήματος και είναι ασφαλές και πιο αποτελεσματικό γιατί μπορεί να 
διακρίνει το λεμφοίδημα από το λιποίδημα ή το φλεβικό οίδημα. Το πλεονέκτημα του 
σπινθηρογραφήματος  των λεμφαγγείων είναι ότι μπορεί να απεικονίσει τους διαδρό-
μους παροχέτευσης του λεμφικού υγρού, το  παράπλευρο δίκτυο, την παλινδρόμηση 
του υγρού καθώς και τα θεραπευτικά αποτελέσματα της χειρουργικής αντιμετώπισης 
του καρκίνου του μαστού. Ωστόσο η ευαισθησία της παραπάνω τεχνικής ποικίλοι μετα-
ξύ 73%-97%  διότι δεν  υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο (1). 

Η σταδιοποίηση του λεμφοιδήματος γίνεται ως εξής: αρχικά υπάρχει το υποκλινικό 
στάδιο (στάδιο 0) όπου έχει μειωθεί η μεταφορική ικανότητα του λεμφικού συστήμα-
τος χωρίς όμως να εκδηλώνεται στην ασθενή, το πρώτο στάδιο όπου το οίδημα είναι 
έκδηλο, ζυμώδες και μειώνεται με την ανύψωση του άκρου. Το δεύτερο στάδιο όπου 
το οίδημα δεν είναι πια ζυμώδες δεν μειώνεται με την ανύψωση του άκρου και υπάρχει 
ίνωση του συνδετικού ιστού. Το τρίτο στάδιο είναι η ελεφαντίαση (3).

Από την στιγμή που η ασθενής με καρκίνο του μαστού  έχει διαγνωσθεί ότι πάσχει 
από λεμφοίδημα τότε επιβάλλεται να έρθει σε επικοινώνησα άμεσα με τον εξειδικευμέ-
νο ιατρό ώστε να της παράσχει την θεραπεία που πρέπει.  Σύμφωνα με τις παγκόσμιες 
οδηγίες η θεραπεία με τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η CDT (complete decongestive 
physiotherapy). Η θεραπεία χωρίζεται σε δύο στάδια το εντατικό στάδιο που διαρκεί 
τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες με δύο συνεδριάσεις την ημέρα και το στάδιο συντή-
ρησης ώστε να διατηρηθούν τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πρώτο στάδιο. 
Το πρώτο στάδιο αποτελείται από την φροντίδα του δέρματος και των νυχιών, την χει-
ρομαλακτική παροχέτευση του λεμφικού υγρού, τις πολλαπλές ειδικές περιδέσεις του 
άκρου,  τις ειδικές ασκήσεις γυμναστικής και την εκμάθηση των παραπάνω στην ασθε-
νή και στο περιβάλλον της. Το δεύτερο στάδιο γίνεται στο σπίτι του ασθενούς όπου 
ισχύουν τα ίδια με την πρώτο στάδιο μόνο που στην θέση της περίδεσης η ασθενής 
φέρει ελαστικό γάντι. Επειδή το λεμφοίδημα είναι μια χρόνια νόσος η ασθενής οφείλει 
να παρακολουθείται τακτικά από τον ιατρό της  και πολλές φορές, εάν χρειαστεί, να 
επαναλάβει το πρώτο εντατικό στάδιο. Απαγορεύεται να γίνει η παραπάνω θεραπεία 
εάν οι ιατροί, οι φυσιοθεραπευτές και οι γυμναστές δεν είναι ειδικά εκπαιδευμένοι. γιατί 
το αποτέλεσμά θα είναι επιδείνωση της πάθησης της ασθενούς. Με την χειρομαλακτι-
κή παροχέτευση του λεμφικού υγρού πετυχαίνεται η διέγερση των αδρανοποιημένων 
λεμφαγγείων ώστε να συσπαστούν και να προωθήσουν το λεμφικό υγρό προς τα υγιή 
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λεμφαγγεία και λεμφαδένες και ταυτόχρονα να μαλακώσουν οι σκληρίες και οι  ινώσεις 
του συνδετικού ιστού. Η πολλαπλή περίδεση με ειδικούς επιδέσμους του άκρου έχει 
σαν σκοπό να διατηρήσει το αποτέλεσμα της χειρομαλακτικής  παροχέτευσης  του λεμ-
φικού υγρού και ταυτόχρονα να την επαυξήσει κάνοντας παθητική παροχέτευση. Οι ει-
δικές ασκήσεις γυμναστικής αποσκοπούν να ενεργοποιήσουν και βοηθήσουν την ροή 
του λεμφικού υγρού με τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις σύσπασης και χαλάρωσης των 
μυών. Οι ασκήσεις πρέπει να είναι εξατομικευμένες για κάθε ασθενή. Στο δεύτερο στά-
διο η ασθενής πρέπει να συνεχίσει την θεραπεία στο σπίτι και στην θέση της περίδεσης 
θα χρησιμοποιήσει τα ειδικά ελαστικά γάντια πιέσεως  30–50 mm Hg (18). Επιτυχημένες 
θεραπείες θεωρούνται οι θεραπείες οι όποιες πετυχαίνουν μείωση του οιδήματος πάνω 
από 50% του αρχικού οιδήματος. Πρέπει να τονιστεί η αποτυχία της θεραπείας όταν  ο 
ιατρός ακολουθήσει μόνο ένα ή δύο από τα παραπάνω συστατικά της CDT  (περίδεση ή 
γυμναστική ή χειρομαλακτική παροχέτευση)  όπως αναφέρουν διάφορες μελέτες.(19). 

Άλλες βοηθητικές θεραπείες είναι οι συσκευές αυτόματης συμπίεσης και αποσυμπί-
εσης του άκρου . Πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση και κάτω από την επίβλεψη 
ειδικά εκπαιδευμένου ιατρού, επειδή η χρήση τους έχει  σημαντικές αντενδείξεις όπως 
σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια  ή φλεγμονή του άκρου. Επίσης συντελεί στην 
καταστροφή των επιφανειακών λεμφαγγείων ή στη λανθασμένη παροχέτευση του  
λεμφικού υγρού στο σύστοιχο μαστό ή στο αντίστοιχο τμήμα του θώρακα όπου έχει 
γίνει η μαστεκτομή με συνέπεια η περιοχή να γίνει οιδηματώδες  και να επιδεινώσει την 
πάθηση της ασθενούς (20). 

Στην θεραπεία του λεμφοιδήματος  μπορούν να παρέμβουν τα  αντιβιοτικά και τα 
αντιφλεγμονώδη όταν υπάρχει φλεγμονή του άκρου ενώ ελάχιστα έως καθόλου βοη-
θάνε οι βενζοπυρόνες, τα φλαβονοειδή και τα διουρητικά.

Εκτός από την συντηρητική θεραπεία στον καρκίνο του μαστού υπάρχει και η χει-
ρουργική.  Η χειρουργική θεραπεία  ενδείκνυται  μόνο μετά από τρείς συνεχόμενες απο-
τυχημένες θεραπείες με την CDT και αποσκοπεί στην προώθηση του λεμφικού υγρού 
διαμέσου της φλεβο-λεμφαδενικές αναστομώσεις, φλεβο-λεμφαγγειακές αναστομώ-
σεις καθώς και τις μεταμοσχεύσεις λεμφαγγείων από εξειδικευμένο και κατάλληλα εκ-
παιδευμένο ιατρικό προσωπικό (21).  

Η καλύτερη θεραπεία όμως είναι η πρόληψη. Γνωρίζοντας η ασθενής τι πρέπει να 
κάνει, τι να αποφύγει ,και πότε πρέπει να συμβουλευτεί τον ιατρό της προλαμβάνει την 
ανάπτυξη του λεμφοιδήματος μιας πάθησης με απρόβλεπτες συνέπειες . Ο ασθενής 
πρέπει να ενημερώνεται ότι πρέπει να μην πάρει βάρος,  να αποφεύγονται οι αιμολη-
ψίες και οι ενέσεις στο άκρο που έχει γίνει το χειρουργείο ή ακτινοβολία, να μη φορά 
στενά ρούχα ή κοσμήματα , να μην σηκώνει βαριά αντικείμενα ,να προσέχει να μην 
γρατζουνίσει το προσβεβλημένο άκρο ώστε να μην μολυνθεί και όταν παρατηρήσει 
ελαφρό οίδημα ή ερυθρότητα στο άκρο να έρθει γρήγορα σε επικοινωνία με τον εξει-
δικευμένο ιατρό της. Επιτρέπεται και επιβάλλεται να είναι δραστήρια και κοινωνική.  
Πρέπει να τονιστεί και να σημειωθεί ότι οι ασθενείς που θα  διαγνωσθούν και θα αντι-
μετωπιστούν άμεσα έχουν υψηλότερες πιθανότητες για γρήγορη και αποτελεσματική 
ανάρρωση  από τους άλλους ασθενείς οι οποίοι δεν θα δώσουν δυστυχώς την πρέπου-
σα σημασία στην πάθησή τους(4).
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Ο αυξανόμενος αριθμός των επιβιωσάντων ασθενών με καρκίνο του μαστού καθώς 
και το γεγονός ότι αυξάνει η επίπτωση εμφάνισης του λεμφοιδήματος κάθε χρόνο μετά 
την αρχική αντιμετώπιση του καρκίνου έχει ως αποτέλεσμα  η παραπάνω επιπλοκή του 
καρκίνου να εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο με βαριά σωματικά και ψυχολογικά 
προβλήματα και με επιδείνωση της ποιότητας της ζωής της ασθενούς. Οι ιατροί και οι 
επαγγελματίες υγείας πρέπει να γνωρίζουν ότι το  λεμφοίδημα σημαίνει πολλά περισ-
σότερα από ένα απλό οίδημα του άκρου και οφείλουν να συμβουλέψουν γρήγορά και 
άμεσα την ασθενή ώστε να καθοδηγηθεί κάνοντας σωστή πρόληψη και θεραπεία της 
πάθησης της. 
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Η οστεοπόρωση στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού
Μάριος Θ. Πάνου, Φλώρα Ζαγουρή, Γεώργιος Κ. Ζωγράφος

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα η έρευνα σχετικά με την επίδραση 

του καρκίνου του μαστού στα οστά και φαίνεται πως πράγματι ο καρκίνος του μαστού 
ενέχει σημαντική συμβολή στην «οστική νόσο». Η συμβολή αυτή αφορά αφενός μεν 
στην αύξηση της συχνότητας της οστεοπενίας και οστεοπόρωσης στις πάσχουσες γυ-
ναίκες, αφετέρου δε στις ιδιαίτερα συχνές οστικές μεταστάσεις. Οι τελευταίες μπορεί 
να μην προκαλούν οι ίδιες ή να επιτείνουν την οστεοπόρωση, αυξάνουν όμως τη συ-
χνότητα των συνεπειών της δηλαδή των καταγμάτων. Η οστεοπόρωση στις γυναίκες με 
καρκίνο του μαστού συνδέεται, όπως αποδεικνύεται, με ιδιαίτερα υψηλή νοσηρότητα 
και θνητότητα.

Οι πρόσφατες πρόοδοι στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού έχουν οδηγήσει τις 
ασθενείς σε επιβίωση μακρού χρόνου σε ποσοστό ως 75% στο Δυτικό κόσμο [1]. Οι 
πρόοδοι αυτές σχετίζονται τόσο με την adjuvant ορμονοθεραπεία και χημειοθεραπεία 
όσο και με τις στρατηγικές πρώιμης διάγνωσης. Κατά συνέπεια και με το δεδομένο πως 
ο καρκίνος του μαστού έχει πλέον μετατραπεί σε χρόνια νόσο, οι ασθενείς ζουν αρκετά 
βιώνοντας πλέον τις χρόνιες επιπλοκές της νόσου και της αντικαρκινικής θεραπείας που 
λαμβάνουν, όπως είναι η αυξημένη επίπτωση της οστεοπόρωσης. Έτσι, η κατανόηση 
των επιπλοκών αυτών και η οργανωμένη παρακολούθηση και αντιμετώπισή τους απο-
τελούν επιτακτική ανάγκη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
Η οστεοπόρωση είναι μια κοινή οστική νόσος που χαρακτηρίζεται από μειωμένη 

οστική μάζα και ισχύ, απορρόφηση του οστού και σκελετική ευθραυστότητα, η οποία 
οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Η οστική πυκνότητα (Bone Mineral Density 
– στο εξής: BMD) μετράται με τη μέθοδο «Απορροφησιομέτρηση διπλής ενέργειας με 
ακτίνες Χ» (Dual energy X-ray Absorptiometry – στο εξής: DXA) και χρησιμοποιείται ως 
δείκτης για την ισχύ του οστού και τον κίνδυνο κατάγματος, όπως επίσης για τη διάγνω-
ση της οστεοπόρωσης σε πληθυσμούς όπως οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Η Π.Ο.Υ. ορίζει ως οστεοπόρωση τιμή BMD στη Σ.Σ. ή το ισχίο 2.5 σταθερές αποκλί-
σεις (SD) ή περισσότερο κάτω από την τιμή ενός νέου ενήλικα (T-score =/<    -2.5). Ως 
σοβαρή οστεοπόρωση ορίζεται ένα T-score χαμηλότερο από 2.5 SD ενός νέου ενήλικα 
(T-score =/< -2.5) με την ταυτόχρονη παρουσία καταγμάτων. Ως οστεοπενία ορίζεται 
η BMD με T-score μεταξύ -2.5 και -1, ενώ φυσιολογική θεωρείται η BMD που δεν είναι 
μικρότερη από 1 SD της τιμής του ενήλικα (T-score > -1). [2]

Η συχνότητα της οστεοπόρωσης εκτιμάται σε 30% των μετεμμηνοπαυσιακών γυ-
ναικών, ενώ το 54% εκτιμάται πως εμφανίζουν οστεοπενία. Η οστεοπόρωση αποτελεί 
ασυμπτωματική νόσο μέχρι την εμφάνιση καταγμάτων και η νοσηρότητά της οφείλεται 
ακριβώς σε αυτά. Τα σπονδυλικά κατάγματα αποτελούν την πιο κοινή εκδήλωση της 
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οστεοπόρωσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγούν σε ελάττωση του σωματικού 
ύψους, σημαντική νοσηρότητα, επιδείνωση της ποιότητας ζωής, χρόνιο πόνο, μείωση 
της κινητικότητας και της ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθημερινών δραστηρι-
οτήτων, ενώ αυξάνουν πολύ τη συχνότητα μελλοντικών καταγμάτων. [3] Τα κατάγματα 
του ισχίου αποτελούν τα πλέον σοβαρά στην οστεοπόρωση, χρειάζονται νοσηλεία και 
σχετίζονται με μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα. Άνω του 20% των ασθενών πεθαί-
νουν μέσα στον πρώτο χρόνο μετά από κάταγμα στο ισχίο, κυρίως λόγω επακόλουθων 
ιατρικών προβλημάτων [4], ενώ λιγότεροι από τους μισούς καταφέρνουν να φθάσουν 
ξανά στα επίπεδα λειτουργικότητας που είχαν προ του κατάγματος.

H εμφάνιση ενός οστεοπορωτικού κατάγματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
κινδύνου και για ένα επόμενο. Στους ασθενείς με σπονδυλικά κατάγματα, περίπου το  
19% εμφανίζει νέο κάταγμα τον επόμενο χρόνο, ενώ γενικά στους οστεοπορωτικούς 
ασθενείς ένα κάταγμα υπολογίζεται πως αυξάνει κατά 86% συνολικά την πιθανότητα 
εμφάνισης ενός νέου. [5]

Β. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙ-
ΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πλέον συχνή κακοήθεια στις γυναίκες. Ενώ η 
συχνότητα της νόσου αυξάνει, τα ποσοστά θανάτου μειώνονται λόγω της πρώιμης διά-
γνωσης και των βελτιωμένων θεραπειών. Έτσι, όπως προείπαμε, οι ασθενείς με καρκίνο 
του μαστού επιβιώνοντας περισσότερο έρχονται πλέον συχνότερα αντιμέτωποι με τις 
επιπλοκές της νόσου και των θεραπειών της. Είναι γνωστό πως η εφ’ όρου ζωής έκθεση 
στις ωοθηκικές ορμόνες σχετίζεται με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Ως 
εκ τούτου, οι adjuvant θεραπείες που χορηγούνται στη νόσο αποσκοπούν κατά βάση 
στη μείωση των κυκλοφορούντων οιστρογόνων. Η έλλειψη όμως των οιστρογόνων με 
τη σειρά της οδηγεί σε μείωση της οστικής πυκνότητας. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση 
ή/και επιδείνωση της οστεοπόρωσης και η αύξηση της συχνότητας των καταγμάτων. 

ΑΙΤΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ 
ΤΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Οι αιτίες-μηχανισμοί μέσω των οποίων ο καρκίνος του μαστού αυξάνει τη συχνότητα 
της οστεοπόρωσης και των επιπλοκών της μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα:

Α.  Η μεγάλη ηλικία.
Β.  Η αδυναμία λήψης θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης (στο εξής: Θ.Ο.Υ.).
Γ.  Οι θεραπείες της νόσου.
Γ1. Η χημειοθεραπεία στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (έμμεσες δράσεις).
Γ2. Άμεσες δράση της χημειοθεραπείας.
Γ3. Η ταμοξιφένη στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
Γ4. Τα GnRH-ανάλογα στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
Γ5. Οι αναστολείς της αρωματάσης στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.
Γ6. Τα κορτικοστεροειδή.
Δ.  Οι οστικές μεταστάσεις.
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Α. ΗΛΙΚΙΑ
Όπως είναι γνωστό, ο καρκίνος αποτελεί νόσο της μεγάλης ηλικίας “disease of late 

life” ή αλλιώς είναι νόσος “age-related”. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η συσσώρευση 
των απαραίτητων μεταλλάξεων στο γενετικό υλικό για την πρόκληση και εμφάνιση της 
νόσου απαιτεί πολλά χρόνια. Έτσι, και ο καρκίνος του μαστού αφορά κατά πλειοψηφία 
γυναίκες ηλικίας >50 ετών. 

Η οστεοπόρωση με τη σειρά της εμφανίζεται στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυ-
ση λόγω της μεγάλης μείωσης των επιπέδων των κυκλοφορούντων οιστρογόνων. Η 
μείωση αυτή οδηγεί σε διαταραχή του μεταβολισμού των οστών, μείωση της οστικής 
πυκνότητας και οστεοπόρωση. Η ελάττωση της οστικής πυκνότητας υπολογίζεται σε 
3% ετησίως για τα πρώτα πέντε έτη μετά την εμμηνόπαυση [6]. Από τα παραπάνω συ-
νάγεται η συσχέτιση και συχνά συνεμφάνιση καρκίνου του μαστού και οστεοπόρωσης, 
λόγω της ηλικίας, καθώς και οι δύο νόσοι είναι age-related.

Β. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΛΗΨΗΣ Θ.Ο.Υ.
Όπως αναφέρθηκε, η βασική αιτία της οστεοπόρωσης είναι η ελάττωση των επι-

πέδων των κυκλοφορούντων οιστρογόνων μετά την εμμηνόπαυση και η εξ’ αυτής δια-
ταραχή του μεταβολισμού των οστών. Έτσι, βασική στρατηγική τόσο για την πρόληψη 
όσο και για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης αποτελεί η χορήγηση Θεραπείας Ορμονι-
κής Υποκατάστασης (Θ.Ο.Υ.) δηλαδή η εξωγενής χορήγηση οιστρογόνων.

Ωστόσο, οι γυναίκες με ιστορικό καρκίνου του μαστού έχουν απόλυτη αντένδειξη 
για τη λήψη Θ.Ο.Υ., κάτι το οποίο τις αφήνει χωρίς τη σημαντικότερη θεραπευτική ασπί-
δα απέναντι στην οστεοπόρωση.

Γ. ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Γ1. Η χημειοθεραπεία στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (έμμεσες δράσεις)

Το ένα τέταρτο των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού εμφανίζονται πριν την εμ-
μηνόπαυση. Η χορήγηση χημειοθεραπείας στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες οδη-
γεί συνήθως σε καταστολή της ωοθηκικής λειτουργίας και πρόωρη εμμηνόπαυση. Η 
κατάσταση αυτή (Chemotherapy-induced premature menopause) ή (Chemotherapy-
Induced Ovarian Failure – στο εξής: CIOF) οδηγεί σε δραστική μείωση των επιπέδων των 
κυκλοφορούντων οιστρογόνων με αποτέλεσμα την ελάττωση της οστικής πυκνότητας 
και την αύξηση της οστεοκαλσίνης και της οστικής αλκαλικής φωσφατάσης, δηλαδή 
οδηγεί σε έναρξη οστεοπόρωσης. Για να τεθεί η διάγνωση του CIOF πρέπει να πληρού-
νται τα εξής: Αμηνόρροια που διαρκεί >12 μήνες μετά τη ΧΜΘ, FSH >/= 30 MIU/ml και 
αρνητικό test κυήσεως. [7] Ωστόσο, η πιθανότητα να εμφανισθεί το CIOF (καταστολή 
της ωοθηκικής λειτουργίας – πρόωρη εμμηνόπαυση) από τη ΧΜΘ εξαρτάται από: (α) το 
είδος της ΧΜΘ και τη δόση και (β) την ηλικία της γυναίκας. [8] Έτσι, γυναίκες ηλικίας άνω 
των 40 ετών, όντας πιο κοντά στην ηλικία της φυσικής εμμηνόπαυσης, εμφανίζουν το 
CIOF μετά από μικρότερης διάρκειας ΧΜΘ, συνήθως εντός των πρώτων μηνών. [9] 

Οι κυριότεροι ΧΜΘ παράγοντες που οδηγούν σε CIOF τις προεμμηνοπαυσιακές γυ-
ναίκες είναι: (α) η κυκλοφωσφαμίδη και τα σχήματα που βασίζονται σε αυτή (π.χ. CMF) 
και (β) οι ανθρακυκλίνες (π.χ. δοξορουβικίνη). 
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Γ2. Άμεσες δράσεις της χημειοθεραπείας
Αρκετές μελέτες έχουν διεξαχθεί για να διερευνήσουν την πιθανότητα η ΧΜΘ να 

ασκεί επιβλαβή δράση στα οστά ανεξάρτητα από το status των ορμονών. Σχετικές με-
λέτες σε καρκίνο του μαστού [10,11] έδειξαν πράγματι μείωση της BMD στο DXA-scan 
3 χρόνια μετά τη διάγνωση του καρκίνου και τη λήψη ΧΜΘ. Η μείωση αυτή θεωρήθηκε 
πως προέκυψε λόγω των αρνητικών επιδράσεων της ΧΜΘ στον οστικό μεταβολισμό 
και ειδικά στην ανακατασκευή του οστού μέσω της καταστολής της οστεοβλαστικής 
δραστηριότητας. Ωστόσο, η καταστολή της ωοθηκικής λειτουργίας στις προεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες αποτελεί σίγουρα το βασικό μηχανισμό που οδηγεί σε μείωση της 
οστικής μάζας.

Γ3. Η ταμοξιφένη στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Η ταμοξιφένη χαρακτηρίζεται από πολύπλοκο μηχανισμό δράσης, καθώς εμφανίζει 

αντιοιστρογονική δράση στο μαστό και ήπια δράση οιστρογονικού αγωνιστή στα οστά, 
τη μήτρα και το λιπώδη ιστό. Η ήπια δράση οιστρογονικού αγωνιστή έχει διαφορετικά 
αποτελέσματα στο μεταβολισμό των οστών ανάλογα με τα επίπεδα των κυκλοφορού-
ντων οιστρογόνων. Έτσι, καθώς στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες καταστέλλει την 
παραγωγή οιστρογόνων προκαλεί μείωση της οστικής πυκνότητας, ενώ στις μετεμμη-
νοπαυσιακές γυναίκες προστατεύει από την οστεοπόρωση λόγω της ασθενούς δράσης 
οιστρογονικού αγωνιστή που διαθέτει. Στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες υπολογί-
σθηκε σε 1.44% κατά μέσο όρο η απώλεια της οστικής πυκνότητας στην ΟΜΣΣ για κάθε 
χρόνο χορήγησης της ταμοξιφένης. [12] Η δράση αυτή σταματά βεβαίως με τη διακοπή 
της χορήγησης του φαρμάκου.

Γ4. Τα GnRH-ανάλογα στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Τα GnRH-ανάλογα (ή αγωνιστές) (Gonadotrophin Releasing Hormone agonists) 

αποτελούν μια ομάδα φαρμάκων (που περιλαμβάνει τις gosereline, triptorelin και 
leuprolide), τα οποία οδηγούν σε υπερδιέγερση των GnRH υποδοχέων στον πρόσθιο 
λοβό της υπόφυσης. Αυτό, μετά από μια αρχική αύξηση της έκκρισης των γοναδοτρο-
φινών, οδηγεί σε down-regulation της δραστηριότητας του υποδοχέα με καταστολή 
της έκκρισης γοναδοτροφινών και τελικά σε αναστρέψιμη (όχι μόνιμη) αναστολή της 
λειτουργίας των γονάδων.

Η μέσω GnRH-αναλόγων αναστολή της ωοθηκικής λειτουργίας χρησιμοποιείται για 
την πρόκληση αναστρέψιμης ωοθηκικής  καταστολής σε προεμμηνοπαυσιακές γυναί-
κες με ER(+) καρκίνο του μαστού. Συνεπεία της καταστολής της ωοθηκικής λειτουργί-
ας εμφανίζεται ένα menopause-like σύνδρομο με τυπικά συμπτώματα κλιμακτηρίου 
και ταχεία μείωση της οστικής μάζας. Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν μια σταθερή 
ελάττωση της οστικής πυκνότητας (BMD) στην ΟΜΣΣ της τάξης του 4-5% μέσα στους 
πρώτους 6 μήνες της θεραπείας. Μετά τη διακοπή της θεραπείας, όμως, η ωοθηκική 
λειτουργία επανακτάται και αποκαθίσταται σε σημαντικό βαθμό η απώλεια οστικής μά-
ζας. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως στον καρκίνο του μαστού η θεραπεία χορηγείται 
συνήθως για 2-5 χρόνια και έτσι οι επιδράσεις στα οστά είναι σοβαρότερες σε σχέση με 
καλοήθεις καταστάσεις στις οποίες χορηγούνται τα GnRH-ανάλογα.
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Γ5. Οι αναστολείς της αρωματάσης στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Οι αναστολείς της αρωματάσης (Aromatase Inhibitors – στο εξής: AIs) αποτελούν 

ισχυρούς αναστολείς της παραγωγής οιστρογόνων, καθώς καταστέλλουν  τα επίπεδα 
της κυκλοφορούσας οιστραδιόλης μέχρι σχεδόν αυτή να μην είναι ανιχνεύσιμη στον 
ορό. Πιο συγκεκριμένα, οι τρίτης γενιάς μη στεροειδείς (αναστροζόλη και λετροζόλη) 
και στεροειδείς (εξεμεστάνη) αναστολείς της αρωματάσης, καταστέλλουν τη δράση 
του ενζύμου αρωματάση κατά 96-99%. Σε σχέση με την ταμοξιφένη, εμφανίζουν αυ-
ξημένο χρόνο επιβίωσης ελεύθερο νόσου καθώς και μείωση των απομακρυσμένων 
μεταστάσεων.

Οι AIs χρησιμοποιούνται ως adjuvant θεραπεία είτε αντί της ταμοξιφένης, είτε 
ως “switching” θεραπεία μετά από 2-3 χρόνια χορήγησης ταμοξιφένης, είτε τέλος ως 
adjuvant θεραπεία μετά από 5 χρόνια χορήγησης ταμοξιφένης.

Καθώς οι AIs εξαλείφουν την οιστραδιόλη από την κυκλοφορία, οδηγούν σε οστική 
απορρόφηση, ελάττωση της οστικής πυκνότητας και αυξημένη συχνότητα καταγμά-
των. Στη μελέτη ATAC (Arimidex, Tamoxifen Alone or in Combination), η οποία είναι η 
μεγαλύτερη ως τώρα σχετική μελέτη για τους AIs, και μετά από follow-up διάρκειας 5 
ετών, φανερώθηκε η σημαντική υπεροχή της Αναστροζόλης (Arimidex) σε σχέση με την 
Ταμοξιφένη, όσον αφορά στην προστασία απέναντι στον κίνδυνο υποτροπών. Ωστόσο, 
οι ασθενείς που έλαβαν αναστροζόλη εμφάνισαν περισσότερα μυοσκελετικά συμβά-
ματα και κατάγματα κυρίως στη σπονδυλική στήλη. Η συχνότητα των καταγμάτων ήταν 
σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα της αναστροζόλης σε σχέση με αυτήν της ταμοξιφέ-
νης (22.6 έναντι 15.6 ανά 1000 γυναίκες-έτη, Σχετικός Κίνδυνος: 1.44). [13]

Στην ομάδα της ταμοξιφένης εμφανίσθηκε μικρή αύξηση της οστικής πυκνότητας 
(BMD) στη Σ.Σ. και τα ισχία, ενώ στην ομάδα της αναστροζόλης μείωση της BMD στις 
αντίστοιχες περιοχές. Υπολογίσθηκε μάλιστα πως η ελάττωση της BMD ήταν περίπου 
2% κατ’ έτος χορήγησης.

Σχετικά με τη λετροζόλη και την εξεμεστάνη έχουν διενεργηθεί αντίστοιχες  μελέτες: 
Η BIG 1-98 και η ΜΑ-17 για τη λετροζόλη και η EIS για την εξεμεστάνη. Τα αποτελέσματα 
των μελετών αυτών δείχνουν πως και οι δύο αυτοί AIs έχουν παρόμοιες επιδράσεις στα 
οστά με την αναστροζόλη. 

Γ6. Μακράς διάρκειας χρήση των κορτικοστεροειδών
Τα κορτικοστεροειδή χρησιμοποιούνται ευρέως στον καρκίνο του μαστού σε συν-

δυασμό με τα άλλα φάρμακα της νόσου με συνηθέστερες ενδείξεις τις παρακάτω:
(α) Για τον έλεγχο και την πρόληψη της ναυτίας και των εμέτων από την επίδραση 

των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.
(β) Για την ανακούφιση οξέων τοξικών δράσεων των χημειοθεραπευτικών φαρμά-

κων σε υγιείς ιστούς.
(γ) Ως αντιφλεγμονώδη-αποιδηματικά για το οίδημα των εγκεφαλικών ή σπονδυλι-

κών μεταστάσεων (σε περίπτωση ύπαρξης νευρολογικής συμπτωματολογίας).
(δ) Για τη – λόγω της νόσου – υπερασβεστιαιμία (διαθέτει η κορτιζόνη ήπια αντι-

ασβεστιαιμική δράση).
(ε) Ως αντιπυρετικό για την καταστολή του οφειλόμενου στη νόσο (tumor-related) 

πυρετού (ανθεκτικού εμπυρέτου που δεν υφίεται με τα συνήθη αντιπυρετικά).
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(στ) Ως αντιφλεγμονώδες-αναλγητικό σε φλεγμονές – λόγω της νόσου – οι οποίες 
προκαλούν έντονο άλγος.

 Τα κορτικοστεροειδή προκαλούν μείωση της οστικής μάζας και πυκνότητας 
μέσω των παρακάτω μηχανισμών:

(α) Αύξηση της οστικής απορρόφησης. Αυτό γίνεται μέσω:
 (i) Απευθείας δράσης στα κύτταρα του οστίτη ιστού.
 (ii) Της μείωσης της έκκρισης οιστρογόνων.
 (iii) Της αυξημένης έκκρισης παραθορμόνης (ΡΤΗ). 
(β) Ελάττωση της οστικής αναδόμησης. Αυτό γίνεται μέσω:
 (i) Απευθείας ανασταλτικής δράσης στους οστεοβλάστες.
 (ii) Αναστολείς της παραγωγής IGF-I.
 (iii) Αύξηση της απόπτωσης των οστεοκυττάρων.
 (iv) Μείωση της εντερικής απορρόφησης ασβεστίου.
 (v) Αύξηση της νεφρικής απέκκρισης ασβεστίου. 
 Η μακράς διάρκειας χρήση κορτικοστεροειδών οδηγεί σε μείωση της οστικής 

πυκνότητας και οστεοπόρωση, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως καθώς τα κορτικοστε-
ροειδή επιταχύνουν την οστική απορρόφηση με σύγχρονη αναστολή της αναδόμησης 
του οστίτη ιστού, η χρήση τους σχετίζεται με ιδιαίτερα ταχεία απώλεια οστικής μάζας. 

Δ. ΟΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τα οστά αποτελούν το συνηθέστερο στόχο για μετάσταση καρκινικών κυττάρων 

στον καρκίνο του μαστού. Αυτό συμβαίνει γιατί προσφέρουν ένα ιδανικό μικροπερι-
βάλλον για την εκδήλωση της επιθετικής συμπεριφοράς των καρκινικών κυττάρων που 
μεθίστανται. [14] Ο λόγος που εξετάζουμε εδώ τις οστικές μεταστάσεις στον καρκίνο 
του μαστού σε σχέση με την οστεοπόρωση είναι ο εξής: Οι οστικές μεταστάσεις δεν 
προκαλούν ή επιτείνουν την οστεοπόρωση. Αυτό που κάνουν είναι να προκαλούν ή να 
επιτείνουν τις συνέπειες της οστεοπόρωσης, μέσω της ευκολότερης πρόκλησης καταγ-
μάτων στα ήδη οστεοπορωτικά οστά.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την πρώτη συμπαγή κακοήθεια σε συχνότητα 
οστικών μεταστάσεων. Έτσι, εκτιμάται πως περίπου το 80% των ασθενών με καρκίνο 
του μαστού θα αναπτύξουν οστικές μεταστάσεις σε κάποιο χρονικό σημείο της εξέλιξης 
της νόσου τους.

Τα καρκινικά κύτταρα, οι οστεοβλάστες, οι οστεοκλάστες και η θεμέλια ουσία  του 
οστού (bone matrix) αποτελούν τα τέσσερα συστατικά ενός φαύλου κύκλου απαραίτη-
του για την έναρξη και την προαγωγή των οστικών μεταστάσεων. Η θεμέλια ουσία του 
οστού είναι μια πλούσια αποθήκη ακινητοποιημένων αυξητικών παραγόντων, οι οποίοι 
απελευθερώνονται κατά την οστική απορρόφηση. Ο φαύλος κύκλος της πρόκλησης 
των οστεολυτικών μεταστάσεων έχει ως εξής: Τα καρκινικά κύτταρα εκκρίνουν παρά-
γοντες οι οποίοι διεγείρουν τους οστεοκλάστες μέσω των γειτονικών στρωματικών 
κυττάρων του οστού. Η οστεοκλαστική απορρόφηση που προκύπτει οδηγεί σε απελευ-
θέρωση αυξητικών παραγόντων από τη θεμέλια ουσία του οστού. Οι αυξητικοί αυτοί 
παράγοντες εν συνεχεία ενεργοποιούν τα καρκινικά κύτταρα κοκ. 

Οι οστικές μεταστάσεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας με μεγάλη 
επίδραση στην ποιότητα ζωής των γυναικών με καρκίνο του μαστού λόγω των σοβα-
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ρών επιπλοκών τους. Οι επιπλοκές τους περιλαμβάνουν οστικά άλγη, παθολογικά κα-
τάγματα, συμπίεση του νωτιαίου μυελού με αντίστοιχη νευρολογική συμπτωματολογία 
και υπερασβεστιαιμία, καθώς επίσης και αύξηση της θνητότητας. [15]

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού έχουν αρκετούς 
λόγους για την εμφάνιση τόσο οστεοπόρωσης όσο και των επιπλοκών της σε μεγά-
λη συχνότητα: ηλικία, αδυναμία λήψης Θ.Ο.Υ., λήψη GnRH-αναλόγων, ταμοξιφένης και 
χημειοθεραπευτικών φαρμάκων προεμμηνοπαυσιακά, λήψη AIs μετεμμηνοπαυσιακά, 
λήψη κορτικοειδών. Έτσι, είναι λογικό οι οστικές μεταστάσεις στις γυναίκες αυτές να 
εμφανίζονται με συχνότερες και βαρύτερες επιπλοκές σε σχέση με ασθενείς με άλλες 
κακοήθειες. 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
Για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης, την εκτίμηση της βαρύτητας και την παρα-

κολούθησή της καθώς και για την εκτίμηση του κινδύνου πρόκλησης καταγμάτων, το 
πρώτο μέλημα πρέπει να είναι η εκτίμηση των κλινικών παραγόντων κινδύνου εκάστου 
ασθενούς: το γυναικείο φύλο, η φυλή, το χαμηλό ΒΜΙ, η φτωχή διατροφή, το αλκοόλ, 
το κάπνισμα, προηγούμενα κατάγματα και χρόνιες νόσοι π.χ καρκίνος του μαστού και 
σχετιζόμενες με αυτόν θεραπείες. Εργαστηριακά, οι διαθέσιμες σήμερα εξετάσεις για τη 
διάγνωση και την παρακολούθηση των ασθενών είναι οι ακόλουθες:

Α. DXA (Dual energy X-ray Αbsorptiometry) – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ

Το DXA (ή DEXA) είναι εξέταση διαθέσιμη από το 1987 και αποτελεί την πλέον δι-
αδεδομένη εξέταση για τη διάγνωση και παρακολούθηση της οστεοπόρωσης. Τα νέα 
μηχανήματα είναι ακριβή, ασφαλή και εξετάζουν τους ασθενείς γρήγορα και με χαμηλά 
επίπεδα έκθεσης σε ακτινοβολία.

Το DXΑ χρησιμοποιείται κυρίως για τον έλεγχο της ΟΜΣΣ και του ισχίου, θέσεις οι 
οποίες αποτελούν κεντρικά σκελετικά σημεία με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων στην 
οστεοπόρωση. Τα διαγνωστικά κριτήρια της Π.Ο.Υ. για την οστεοπόρωση, τα οποία 
αναφέρθηκαν αρχικά, σχεδιάστηκαν με βάση τα δεδομένα από το DXA-scanning. [16]

H  χρησιμότητα του DXA περιορίζεται από δύο παράγοντες:
(α) Το γεγονός πως παράγει ανάλυση δύο επιπέδων (δισδιάστατη) μιας δομής τριών 

επιπέδων (τρισδιάστατης).
(β) Λόγω της αργής αναδημιουργίας των οστών, οι αλλαγές που παρατηρούνται στο 

DXA είναι μικρές και εμφανίζονται αργά ως αποτέλεσμα της θεραπείας για την οστεο-
πόρωση. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως στις περισσότερες περιπτώσεις το DXA είναι χρή-
σιμο για την εκτίμηση της έκβασης και των μεταβολών της BMD μετά από τουλάχιστον 
1 ή 2 έτη θεραπείας. 

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Το Υπερηχογράφημα των οστών βασίζεται στην αρχή πως η πυκνότητα, ευενδο-

τότητα, γλοιότητα, ελαστικότητα και δομή των οστών επιδρά στην ταχύτητα και εξα-
σθένηση των ηχητικών κυμάτων που μέσα από αυτά. Η πιο κοινή σκελετική θέση, η 
οποία εκτιμάται με ΥΧΓ είναι η πτέρνα διότι έχει επίπεδη επιφάνεια, ελάχιστη ποσότητα 
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μαλακών ιστών και είναι εύκολα προσιτή. [16] 
Η υπολογιστική υπερηχοτομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση 

της οστικής ισχύος, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμη όσο το DXA για τη διάγνωση της οστε-
οπόρωσης για 3 λόγους:

(α) Είναι λιγότερο ευαίσθητη και ακριβής από το DXA.
(β) Δεν είναι εύκολα συγκρίσιμα τα δεδομένα της με αυτά που προκύπτουν από το 

DXA.
(γ) Η οστική πυκνότητα (BMD) η οποία ελέγχεται σε περιφερικά οστά δεν είναι τόσο 

αξιόπιστη στη εκτίμηση της συνολικής πυκνότητας ενός ασθενούς όσο αυτή η οποία 
μετράται σε πιο κεντρικές θέσεις όπως η Σ.Σ. και τα ισχία.

Γ. QTC (Quantitative Computed Tomography) – ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Η QTC αναγνωρίζεται ως χρήσιμη τεχνική για τη μέτρηση της BMD στην ΟΜΣΣ και 

τον καρπό και είναι τουλάχιστον τόσο ακριβής όσο και το DXA. Τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα που παρουσιάζει σε σχέση με το DXA είναι τα ακόλουθα:

(α) Πλεονεκτήματα
(i) Είναι σε θέση να παράγει τρισδιάστατη απεικόνιση του οστού και με τον τρόπο 

αυτό να υπολογίσει την οστική πυκνότητα ανά μονάδα όγκου.
(ii) Η παρουσία ασβεστώσεων στα αγγεία ή σπονδυλικών καταγμάτων, τα οποία 

μπορούν να προκαλέσουν λάθος εκτιμήσεις με τη χρήση του DXA, δεν επηρεάζουν την 
ακρίβεια της εκτίμησης της QTC. [16]

(β) Μειονεκτήματα
(i) Μέχρι στιγμής, η QTC δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει με ακρίβεια τη BMD στα ισχία 

λόγω αφενός της πολύπλοκης αρχιτεκτονικής της περιοχής και αφετέρου λόγω της πα-
ρουσίας αυξημένου υποδόριου ιστού και ενδομυελικού λίπους, τα οποία εμφανίζονται 
συχνά στους ηλικιωμένους. 

(ii) Η έκθεση σε ακτινοβολία είναι πολύ υψηλότερη από το DXA. Οι ασθενείς μπορεί 
να προσλάβουν πάνω από 300 φορές περισσότερη ακτινοβολία με τη υπολογιστική 
τομογραφία σε σχέση με το DXA. 

Συμπερασματικά, η QTC δε φαίνεται να αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστική εξέταση συ-
γκριτικά με το DXA.

Δ. MRI (Magnetic Resonance Imaging) – ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Η μέσω MRI εκτίμηση της BMD είναι σίγουρα πιο ακριβής από αυτήν που προκύπτει 

από το DXA-scanning. Επίσης, η MRI μπορεί να απεικονίσει τη μικροαρχιτεκτονική των 
οστικών δοκίδων στα περιφερικά οστά. Ωστόσο, η εξέταση αυτή είναι αρκετά ακριβή, 
πλέον πολύπλοκη και επιπλέον όχι εύκολα διαθέσιμη. Συνεπώς, δε συστήνεται ως εξέ-
ταση screening για την οστεοπόρωση.

E. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι δείκτες οστικής ανακατασκευής που μπορούν να μετρηθούν χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: αυτούς της οστικής δημιουργίας και αυτούς της οστικής απορρόφησης. Οι 
δείκτες οστικής δημιουργίας είναι η οστεοκαλσίνη και η οστική αλκαλική φωσφατάση 
(Bone Alkaline Phosphatase – ΒΑΡ). Και οι δύο παράγονται από τους οστεοβλάστες και 
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μετρώνται στον ορό. Οι δείκτες οστικής απορρόφησης είναι οι CTX, NTX, PYD & DPD, οι 
οποίοι αποτελούν προϊόντα αποδόμησης του κολλαγόνου τύπου Ι (το σημαντικότερο 
συστατικό των οστών). Μετρώνται στον ορό και στα ούρα. 

Για τη χρήση τους στην εκτίμηση των ασθενών με οστεοπόρωση μπορούν να λε-
χθούν τα εξής:

(α) Οι δείκτες χρησιμοποιούνται κυρίως για την εκτίμηση της συμμόρφωσης στη 
θεραπεία και της προόδου της οστικής μάζας στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία 
για την οστεοπόρωση.

(β) Εξαιτίας του γεγονότος πως η αύξησή τους στην οστεοπόρωση είναι μικρή, δε 
δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης συμπληρωματικά 
του DXA. Ωστόσο, το DXA προσφέρει μία ακριβή εκτίμηση της νόσου σε μία δεδομένη 
στιγμή. Δεν προσφέρει πληροφορίες σχετικά με το ρυθμό επιδείνωσης της οστικής μά-
ζας, κάτι το οποίο μπορούν να προσφέρουν οι δείκτες. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ένας 
ασθενής με χαμηλή BMD που χάνει οστική μάζα γρήγορα μπορεί να βρίσκεται σε μεγα-
λύτερο κίνδυνο για κατάγματα από έναν άλλο με σταθεροποιημένη οστεοπόρωση.

ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η τρέχουσα αντίληψη θεωρεί πως ο συνδυασμός των δεικτών οστικής ανακατα-

σκευής, των κλινικών παραγόντων κινδύνου και μιας ακριβούς εκτίμησης της οστικής 
πυκνότητας (BMD) μπορεί να οδηγήσει σε εξατομικευμένο αξιόπιστο υπολογισμό του 
κινδύνου για μελλοντικά κατάγματα στον οστεοπορωτικό ασθενή και φυσικά στην 
οστεοπορωτική γυναίκα με καρκίνο του μαστού. 

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Πολλές μελέτες έχουν εκπονηθεί σχετικά με τους τρόπους πρόληψης και αντιμε-

τώπισης της οστεοπόρωσης και αναλυτικά guidelines υπάρχουν επί του θέματος. Δεν 
υπάρχουν, όμως, εξίσου πολλές μελέτες και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαχείρι-
ση σε επίπεδο πρόληψης και θεραπείας των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του 
μαστού, οι οποίες μάλιστα εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο τόσο για τη νόσο όσο και για 
τις επιπλοκές της. 

Α. ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ & ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΑΣ-
ΧΟΥΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Α1. ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
(Ι) Σωματική άσκηση

Η ασθενής που πάσχει από οστεοπόρωση ή θέλει να προλάβει την εμφάνισή της 
συνιστάται όπως ασκείται για τουλάχιστον 30 λεπτά τρεις φορές ανά εβδομάδα. Η σω-
ματική άσκηση μπορεί να αυξήσει την οστική μάζα στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
και να βοηθήσει στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας στις γυναίκες μετά την εμμη-
νόπαυση, ενώ συνδέεται και με μειωμένο κίνδυνο κατάγματος του ισχίου στις μεγαλύ-
τερες γυναίκες. 

Πάντως, είναι γεγονός πως τα οφέλη από τη σωματική άσκηση χάνονται σύντομα 
μετά τη διακοπή της εφαρμογής της. Επίσης, όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο μειώνεται η ευ-
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εργετική επίδραση της άσκησης στην οστική πυκνότητα και η όποια μείωση στην πιθα-
νότητα κατάγματος εμφανίζεται είναι μάλλον αποτέλεσμα της αυξημένης μυϊκής ισχύος. 

(II) Δίαιτα
(α) Ασβέστιο / βιταμίνη D

Το πρώτο βήμα στην πρόληψη ή τη θεραπεία της οστεοπόρωσης είναι η επαρκής 
πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D. Αυτό βοηθά στη μείωση της οστικής απώλειας 
και του κινδύνου καταγμάτων. Οι ειδικοί συνιστούν η συνολική ημερήσια πρόσληψη 
ασβεστίου να είναι τουλάχιστον 1500 mg για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που δε 
λαμβάνουν οιστρογόνα. Επίσης, συστήνεται η πρόσληψη 800 IU βιταμίνης D ημερησί-
ως. Η ποσότητα αυτή είναι επαρκής για τη μείωση της οστικής απώλειας στις ηλικιωμέ-
νες γυναίκες υπό την προϋπόθεση της επαρκούς πρόσληψης ασβεστίου.

(β) Διακοπή αλκοόλ
Η λήψη αλκοόλ πρέπει να περιορίζεται δραστικά ή/και να διακόπτεται, καθώς έχει 

συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων λόγω αυξημένου κινδύνου πτώσεων, πτω-
χής δίαιτας κλπ.

(ΙΙΙ) Διακοπή καπνίσματος
Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η διακοπή του καπνίσματος σε όλες τις γυναίκες που 

έχουν αυξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης ή πάσχουν ήδη από αυτή, καθώς το κάπνι-
σμα επιταχύνει την οστική απώλεια. Σε μια μελέτη [17] υπολογίσθηκε πως το κάπνισμα 
ενός πακέτου τσιγάρων ημερησίως κατά τη διάρκεια όλης της ενήλικης ζωής οδηγεί σε 
5-10% μείωση της οστικής πυκνότητας μετά την εμμηνόπαυση.

Α2. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
(Ι) Διφωσφονικά

Τα διφωσφονικά είναι ισχυροί αναστολείς της λειτουργίας των οστεοκλαστών και 
συνεπώς της οστικής απορρόφησης. Χρησιμοποιούνται ευρέως για την πρόληψη και 
θεραπεία της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Υπάρχουν δύο κατη-
γορίες διφωσφονικών: τα περιέχοντα αζωτούχες ομάδες και τα μη περιέχοντα. Τα κυ-
ριότερα διφωσφονικά είναι τα περιέχοντα αζωτούχες ομάδες και είναι η αλενδρονάτη 
(Fosamax), η ρισενδρονάτη (Actonel), η ιβανδρονάτη (Boniva), η παμιδρονάτη (Aredia) 
και το ζολεδρονικό οξύ (Zometa). Τα μη περιέχοντα αζωτούχες ομάδες διφωσφονικά 
είναι η ετιδρονάτη και η κλοδρονάτη.

Η αλενδρονάτη (Fosamax) μειώνει τη συχνότητα των σπονδυλικών και μη καταγμά-
των καθώς και την ελάττωση του ύψους που σχετίζεται με τα σπονδυλικά κατάγματα. 

Η ιβανδρονάτη (Boniva) αν και μειώνει τον κίνδυνο για κατάγματα στη Σ.Σ., δεν 
υπάρχει απόδειξη πως μειώνει επίσης τον κίνδυνο για κατάγματα του ισχίου. Διατίθεται 
και σε ενέσιμη μορφή, η οποία χορηγείται ενδοφλεβίως μία φορά ανά 3 μήνες.

Το ζολεδρονικό οξύ (Zometa) χορηγείται σε μία μόνο ετήσια δόση. Η χορήγησή του 
είναι ενδοφλέβια και διαρκεί άνω των 15 λεπτών με καλή ανοχή. Εκτός από τη βελτίωση 
της οστικής πυκνότητας και τη μείωση του κινδύνου καταγμάτων στη Σ.Σ. και τα ισχία, 
έχει αποδειχθεί πως μειώνει και τον κίνδυνο για νέα κατάγματα σε ασθενείς που έχουν 
ήδη υποστεί κάταγμα στο ισχίο. [18]
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(ΙΙ) Ραλοξιφένη
Η ραλοξιφένη ανήκει μαζί με την ταμοξιφένη στην κατηγορία φαρμάκων με το 

όνομα SERMs (Selective Estrogen Receptor Modulators) και έχει δράση οιστρογονικού 
αγωνιστή στα οστά. Έτσι, ελαττώνει την οστική απορρόφηση και αυξάνει την οστική 
πυκνότητα. [19] Επίσης, μειώνει σημαντικά τη συχνότητα σπονδυλικών καταγμάτων. 

(ΙΙΙ) Καλσιτονίνη
Η συνθετική καλσιτονίνη χρησιμοποιείται ως θεραπεία της οστεοπόρωσης σε ει-

σπνεόμενη μορφή ή ενέσιμη υποδορίως. Λόγω των αναλγητικών της ιδιοτήτων, η καλ-
σιτονίνη χρησιμοποιείται συχνά ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τους ασθενείς που 
εμφανίζουν ξαφνικό, οξύ άλγος λόγω σπονδυλικού κατάγματος.

(IV) Παραθορμόνη (ΡΤΗ)
Η παραθορμόνη παράγεται από τους παραθυρεοειδείς αδένες και διεγείρει τόσο 

την οστική απορρόφηση όσο και την οστική δημιουργία. Η διαλείπουσα χορήγησή της 
διεγείρει την οστική σύνθεση περισσότερο από την απορρόφηση. Έτσι, η παραθορμό-
νη είναι αποτελεσματική στην πρόληψη αλλά και τη θεραπεία της οστεοπόρωσης.

Β. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ & ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ 
ΤΗΣ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΧΜΘ Ή GnRH-ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΑ [20]

Η λήψη ΧΜΘ ή GnRH-αναλόγων προεμμηνοπαυσιακά οδηγεί τις γυναίκες σε πρό-
ωρη εμμηνόπαυση και οφείλουν να υποβληθούν σε έλεγχο της BMD με το DXA. Η εκτί-
μηση της BMD πρέπει να γίνεται στην ΟΜΣΣ και στο ένα ή και τα δύο ισχία. Η μετέπειτα 
παρακολούθηση και θεραπεία εξαρτώνται από την αρχική μέτρηση της BMD και τον 
τύπο της οιασδήποτε συγχορηγούμενης ενδοκρινικής θεραπείας.

Όποια ασθενής εμφανίζει αποδεδειγμένα οστεοπορωτικό κάταγμα στη Σ.Σ. ή προ-
γενέστερο κάταγμα στο ισχίο οφείλει να λάβει προφυλακτικά θεραπεία με διφωσφονι-
κά ανεξαρτήτως της εκτίμησης της BMD. Οι υπόλοιπες ασθενείς μπορούν να χωρισθούν 
σε τρεις ομάδες ανάλογα με την αρχική μέτρηση BMD:

(α) Ομάδα υψηλού κινδύνου: Τ-score < -2 (ομάδα οστεοπόρωσης)
Οφείλουν να λάβουν θεραπεία με διφωσφονικά εκτός των λοιπών γενικών μέτρων 

τρόπου ζωής, λήψης ασβεστίου και βιταμίνης D κλπ που αναφέρθηκαν στο αρχικό τμή-
μα των θεραπειών. Πιθανές αγωγές είναι οι παρακάτω:

- Εβδομαδιαία λήψη αλενδρονάτης 70 mg p.o. ή
- Εβδομαδιαία λήψη ρισεδρονάτης 35 mg p.o. ή
- Μηνιαία λήψη ιβανδρονάτης 150 mg p.o. ή
- 3-μηνιαία λήψη ιβανδρονάτης 3 mg IV ή
- 6-μηνιαία λήψη ζολεδρονικού οξέος 4 mg IV.
Το follow-up περιλαμβάνει επανάληψη του DXA σε 24 μήνες και/ή μέτρηση ενός 

δείκτη οστικής απορρόφησης βοηθητικά για την εκτίμηση της συμμόρφωσης στη θε-
ραπεία και της αποτελεσματικότητάς της.
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(β) Ομάδα ενδιαμέσου κινδύνου: Τ-score μεταξύ -1 και -2 (ομάδα οστεοπενίας)
Ισχύουν οι γενικές οδηγίες τρόπου ζωής, λήψης ασβεστίου (1g/ημέρα) και βιταμίνης 

D (400-800 IU/ημέρα).
Το follow-up με DXA πρέπει να επαναλαμβάνεται στους 24 μήνες για να αποκλεισθεί 

τυχούσα σημαντική μείωση της BMD (Τ-score < -2 ή >4% ελάττωση της BMD ανά έτος). 
Οι ασθενείς που εμφανίζουν τα όρια αυτά πρέπει να λαμβάνουν προφυλακτική θερα-
πεία όπως περιγράφεται για τις ασθενείς υψηλού κινδύνου.

(γ) Ομάδα χαμηλού κινδύνου: Τ-score > -1
Οι ασθενείς αυτές έχουν χαμηλή πιθανότητα να εκδηλώσουν οστεοπόρωση ακόμη 

και μετά 5 έτη θεραπείας.
Ισχύουν οι γενικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ζωής (δίαιτα, σωματική άσκηση, 

ελάττωση αλκοόλ, διακοπή καπνίσματος). Τα μέτρα αυτά είναι επαρκή και δε χρειάζεται 
επανάληψη της εκτίμησης της BMD σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Γ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ & ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ 
ΤΗΣ ΟΤΑΝ  ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΩΜΑΤΑΣΗΣ (ΑΙs) [20]

H λήψη AIs αποτελεί από μόνη της αιτία εκτίμησης της BMD με DXA. Η μετέπειτα 
παρακολούθηση και η θεραπεία εξαρτώνται από την αρχική εκτίμηση της BMD, την 
ηλικία και την παρουσία ενός τουλάχιστον από τους παρακάτω παράγοντες κινδύνου 
για οστεοπορωτικό κάταγμα:

- προηγηθέν οστεοπορωτικό κάταγμα σε ηλικία >50 ετών,
- οικογενειακό ιστορικό κατάγματος του ισχίου,
- ΒΜΙ < 22,
- κατανάλωση αλκοόλ >/= 4 μονάδες/ημέρα.
- νόσοι που αυξάνουν τον κίνδυνο καταγμάτων, όπως η πρόωρη εμμηνόπαυση και 

η ρευματοειδής αρθρίτιδα,
- αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ακινησία, νόσος του Crohn,
- προηγηθείσα χρήση κορτικοστεροειδών p.o. για > 6 μήνες.
Οι γυναίκες οι οποίες είναι άνω των 75 ετών και έχουν έναν ή περισσότερους μεί-

ζονες παράγοντες κινδύνου οφείλουν να λάβουν θεραπεία με ένα διφωσφονικό φάρ-
μακο.

Οι γυναίκες οι οποίες είναι < 75 ετών ή χωρίς κανένα μείζονα παράγοντα κινδύνου 
χωρίζονται σε 3 ομάδες, ανάλογα με την αρχική μέτρηση της BMD, όπως και προηγου-
μένως:

(α) Ομάδα υψηλού κινδύνου: Τ-score < -2 (ομάδα οστεοπόρωσης)
(β) Ομάδα ενδιαμέσου κινδύνου: Τ-score μεταξύ -1 και -2 (ομάδα οστεοπενίας)
(γ) Ομάδα χαμηλού κινδύνου: Τ-score > -1.
Για κάθε ομάδα ισχύουν οι οδηγίες (guidelines) που δόθηκαν προηγουμένως.

Δ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 
ΕΠΙ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η αντιμετώπιση των οστικών μεταστάσεων και η πρόληψη των επιπλοκών τους (κα-
τάγματα) στηρίζεται κατά βάση στη χορήγηση των διφωσφονικών αλλά περιλαμβάνει 
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και άλλες επιλογές όπως:
- Ακτινοθεραπεία για την ανακούφιση από τοπικό άλγος, νευρολογική συμπτωματο-

λογία ή την πρόληψη κατάγματος.
- Ορθοπαιδικά χειρουργεία για την πρόληψη ή την ανάταξη των καταγμάτων.
- Αναλγητικά.
Τα διφωσφονικά χορηγούνται σε σαφώς μεγαλύτερες δόσεις σε σχέση με τη χορή-

γηση σε γυναίκες που δεν παρουσιάζουν οστικές μεταστάσεις για την πρόληψη των κα-
ταγμάτων. Έτσι, π.χ. το ζολεδρονικό οξύ χορηγείται σε δόση 4 mg IV μία φορά το μήνα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ανακεφαλαιώνοντας, οφείλουμε να τονίσουμε το γεγονός πως η επίπτωση του θα-

νάτου από καρκίνο του μαστού στις Δυτικές κοινωνίες έχει σημαντικά μειωθεί, αν και η 
συχνότητα της νόσου έχει μάλλον αυξηθεί. Η ανωτέρω μείωση οφείλεται, τουλάχιστον 
κατά ένα μέρος, στις τόσο πλέον διαδεδομένες adjuvant συστηματικές θεραπείες.

Ωστόσο, οι θεραπείες αυτές, όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε, έχουν συνήθως δυ-
σμενείς επιδράσεις στο μεταβολισμό των οστών και προκαλούν ή/και επιτείνουν ένα 
πρόβλημα από το οποίο πολλές από τις γυναίκες αυτές ήδη υποφέρουν: την οστεο-
πόρωση. Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός πως η εκτεταμένη οστεοπόρωση στις γυ-
ναίκες αυτές με τις σοβαρές επιπλοκές που επιφέρει (κατάγματα) επιδεινώνει πολύ την 
ποιότητα ζωής τους, δυσχεραίνοντας ενδεχομένως και την προσπάθεια αντιμετώπισης 
της βασικής τους νόσου, της κακοήθειας. 

Για το λόγο αυτό, είναι πλέον απαραίτητο να αποτελεί σημαντική συνιστώσα στην 
καθημερινή κλινική πρακτική της παρακολούθησης και θεραπείας των ασθενών με 
καρκίνο του μαστού ο συστηματικός έλεγχος και η έγκαιρη έτσι διάγνωση της οστεο-
πόρωσης, με ταυτόχρονη χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας.
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Η επίδραση της συμπληρωματικής κυτταροτοξικής θεραπείας 
στην γονιμότητα νέων γυναικών με αδενοκαρκίνωμα μαστού

Σπύρος Ξυνόγαλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Περίπου το 1/3 των πρωτοδιαγνωσμένων ασθενών με καρκίνωμα μαστού είναι 

ηλικίας μικρότερης των 50 ετών (1). Με την αύξηση του βαθμού ενημέρωσης και την 
βελτίωση των μεθόδων ανίχνευσης περισσότερες γυναίκες νεαρής ηλικίας θα διαγιγνώ-
σκονται με καρκίνωμα μαστού.

Παρ’ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών νεαρής ηλικίας διαγιγνώσκονται σε 
αρχικό στάδιο, εντούτοις οι περισσότερες λαμβάνουν συμπληρωματική κυτταροτοξική 
θεραπεία και ορμονοθεραπεία εφ’ όσον είναι ER(+). Σημαντικό ποσοστό των γυναικών 
αυτών εισέρχονται σε μακρά ύφεση, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή αποτελεσματικών 
θεραπειών. Παροδική ή μόνιμη αμηνόρροια είναι συνηθισμένο φαινόμενο σ’ αυτές τις 
γυναίκες και  η πρώϊμη ωοθηκική ανεπάρκεια συνοδεύεται από αυξημένη νοσηρότητα 
και θνητότητα(2).

Η μέση ηλικία εμφάνισης εμμηνόπαυσης  στις γυναίκες των ΗΠΑ είναι 50-52 έτη, ενώ 
των γυναικών που αναπτύσσουν αμηνόρροια μετά χημειοθεραπεία είναι 38-46 ετών(3). 
Η πιθανότητα ανάπτυξης εμμηνόπαυσης σχετίζεται με την ηλικία στην οποία χορηγεί-
ται η θεραπεία και νεαρές γυναίκες εμφανίζουν αμηνόρροια σε ποσοστό 21%-71%, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε γυναίκες άνω των 40 ετών είναι 50-100% και κατά μέσο 
όρο 80% σε γυναίκες άνω των 45 ετών(3). Δεδομένου του σημαντικού ποσοστού των 
νεαρών γυναικών με καρκίνο του μαστού που επιζούν, είναι αναμενόμενες οι μακρο-
πρόθεσμες συνέπειες της αμηνόρροιας εκ της χημειοθεραπείας και κατά συνέπεια είναι 
αναγκαίο να συνυπολογίζονται οι συνέπειες της πρώϊμης εμμηνόπαυσης και να αντιμε-
τωπίζονται ανάλογα. 

Ενα σημαντικό στοιχείο στην αντιμετώπιση νεαρών προεμμηνοπαυσιακών γυναι-
κών με καρκίνο του μαστού είναι η διατήρηση της γονιμότητος.. Προς το παρόν δεν 
υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι κύηση μετά καρκίνο του μαστού έχει δυσμενή επίδραση 
στην εξέλιξη της νόσου(4). Επιπλέον ή ελλειψη σαφούς ωφέλους, όσον αφορά το DFS, 
από την πρώϊμη αναστολή της ωοθηκικής λειτουργίας, επιτρέπει την προσπάθεια δια-
τήρησης της λειτουργίας αυτής για την μείωση των κινδύνων από  τις συνέπειες καρδια-
κής δυσλειτουργίας και της οστεοπόρωσης.

Ο αριθμός των γεννήσεων από γυναίκες άνω των 30 ετών έχει διπλασιασθεί και απο-
τελεί το 30% των συνολικών γεννήσεων. Προβλέπεται ότι αριθμός των γεννήσεων από 
γυναίκες άνω των 40 ετών θα αυξηθεί κατά 7% στο τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. 
Πρώϊμη εμμηνόπαυση συμβαίνει σε ποσοστό 5% των γυναικών κάτω των 40 ετών(5). 
Βάσει αυτών φαίνεται ότι η διατήρηση της γονιμότητας σε γυναίκες άνω των 35 ετών 
είναι σημαντικός παράγων

ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑ ΜΕΤΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ο κυτταροτοξικός παράγων που έχει μελετηθεί περισσότερο στο θέμα της αμηνόρ-

ροιας είναι η κυκλοφωσφαμίδη(6-9), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμπληρω-
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ματικής θεραπείας του καρκίνου του μαστού.Τα 2/3 των γυναικών που λαμβάνουν CMF 
παρουσιάζουν αμηνόρροια(3). Οι αντιμεταβολίτες methotrexate και 5FU δεν φαίνεται 
να σχετίζονται με αυξημένη εμφάνιση αμηνόρροιας, περίπου 9%, ενώ το κλασσικό CMF 
με χορήγηση cyclophosphamide από του στόματος προκαλεί αμηνόρροια σε 69% του 
πληθυσμού ανάλογης ηλικίας γυναικών(3). Επιπλέον το ποσοστό αμηνόρροιας αυξάνε-
ται με την συνολική δόση cyclophosphamide(10). Μία περιεγχειρητική δόση CMF προ-
καλεί εμφάνιση αμηνόρροιας σε 10% νεαρών γυναικών, ενώ σε χορήγηση θεραπείας 
για 6 ή 12 μήνες τα ποσοστά είναι 33% και 61% αντίστοιχα.

 Η αμηνόρροια που σχετίζεται με τη χορήγηση ανθρακυκλινών είναι λιγότε-
ρο καλά μελετημένη και παρουσιάζει αξιόλογη διακύμανση στις διάφορες μελέτες. Σε 
σχετικά πρόσφατη μετα-ανάλυση η χορήγηση cyclophosphamide, doxorubicin και 5FU 
(CAF) ή cyclophosphamide, epirubicin και 5FU (CEF), υπερτερεί του CMF όσον αφορά 
το DFS και τη συνολική επιβίωση(11), αλλά τα δεδομένα που αφορούν την εμφάνιση 
αμηνόρροιας είναι περιορισμένα. Σε μελέτη του NCIC που σύγκρινε την συμπληρωματι-
κή θεραπεία με CMF και CEF, τα ποσοστά εμφάνισης αμηνόρροιας ήταν 42.6% και 51%, 
αντίστοιχα(12). Τα σχήματα που χρησιμοποιούν ανθρακυκλίνη έχουν γενικώς μειωμένα 
ποσοστά εμφάνισης  αμηνόρροιας, διότι η συνολική δόση cyclophosphamide είναι μι-
κρότερη αυτής του κλασσικού CMF. Ο συνδυασμός doxorubicin και cyclophosphamide 
(AC) προκαλεί αμηνόρροια σε 34% των γυναικών (3). Η εμφάνιση αμηνόρροιας μετά 
χορήγηση ταξανών ομοίως δεν έχει μεκετηθεί επαρκώς. Στην μελέτη BCIRG 01 που συ-
νέκρινε TAC και FAC σε συμπληρωματική θεραπεία καρκίνου του μαστού τα ποσοστά 
αμηνόρροιας ήταν  51.4% and 32.8%, αντίστοιχα(13). Ομως ο συνολικός χρόνος παρα-
κολούθησης ήταν μικρός και δεν διευκρινίζετο η μέθοδος εκτίμησης της αμηνόρροιας. 
Σε μία μικρή αναδρομική μελέτη που προστέθηκε paclitaxel μετά AC δεν παρατηρήθη-
κε αύξηση των ποσοστών αμηνόρρροιας(14). Η ηλικία είναι καθοριστικός παράγων για 
την εμφάνιση αμηνόρροιας. Γυναίκες που έλαβαν AC ή AC ακολουθούμενο από ταξά-
νες εμφάνισαν αμηνόρροια σε ποσοστό 81% και 84%, αντίστοιχα, άν ήταν μεγαλύτερες 
των 40 ετών, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στις γυναίκες κάτω των 40 ετών ήταν 44% και 
61%. Από τις νεώτερες γυναίκες επανεμφάνιση της εμμήνου ρύσεως παρουσίασαν 44% 
που έλαβαν μόνο AC και 33% όσων έλαβαν και ταξάνες  (15). Σε μία προοπτική μελέτη, 
εκτιμήθηκαν τα ποσοστά αμηνόρροιας σε ασθενείς που έλαβαν CMF, AC, ήAC ακολου-
θούμενο από paclitaxel ή docetaxel.(16). Ένα μήνα μετά την θεραπεία οι ασθενείς που 
έλαβαν CMF είχαν μικρότερα ποσοστά αμηνόρροιας από τις υπόλοιπες ασθενείς (OR 
2.49), ένα χρόνο μετά την θεραπεία, όσες είχαν λάβει paclitaxel είχαν μικρότερα ποσο-
στά αμηνόρροιας σε σύγκριση με αυτές που είχαν λάβει docetaxel, αλλά δεν υπήρχε 
διαφορά στα τρία χρόνια. Σε μία αναδρομική ανάλυση ασθενών που έλαβαν 8 κύκλους 
FAC ή paclitaxel ακολουθούμενο από 4 κύκλους FAC δεν υπήρξε διαφορά στα ποσοστά 
αμηνόρροιας

(17). Όμως η ακριβής επίδραση των ταξανών στη εμφάνιση αμηνόρροιας είναι δύ-
σκολο να εκτιμηθεί, διότι συγχορηγούνται με anthracyclines και cyclophosphamide ή 
μετά από αυτές.
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑΣ
Δεν υπάρχει κοινός τόπος μεταξύ των μελετών στον χρόνο αξιολόγησης στην εμ-

φάνιση της αμηνόρρροιας. Ορισμένες μελέτες χρησιμοποιούν σαν χρονικό σημείο ανα-
φοράς το τέλος της συμπληρωματικής θεραπείας, ενώ άλλες χρησιμοποούν διαφορε-
τικά χρονικά σημεία. Ο χρόνος εμφάνισης αμηνόρροιας σε γυναίκες κάτω των 40 ετών 
μετά συμπληρωματική θεραπεία, ποικίλλει από 6 έως 16 μήνες(3). Οι 12 μήνες μετά την 
θεραπεία είναι το χρονικό σημείο που συνήθως χρησιμοποιείται για την αναφορά της 
αμηνόρροιας. Σε μία μελέτη τα ποσοστά εμφάνισης αμηνόρροιας μετά χορήγηση  CMF, 
αναφέρθηκαν  στους 3, 6 και 12 μήνες μετά την θεραπεί και ήταν 50%, 70% και 80% 
αντίστοιχα(18). Σε άλλη μελέτη τα ποσοστά αμηνόρροιας ήταν 66% μετά 18 μήνες από 
την εγχείρηση και 76% μετά 36 μήνες(19). Ο χρόνος των 12 μηνών μετά την θεραπεία 
φαίνεται να είναι το λογικότερο σημεία εκτίμησης της εμφάνισης αμηνόρροιας.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑΣ
Όπως έχει αναφερθεί η εμφάνιση αμηνόρροιας σχετίζεται με την ηλικία. Στις μελέ-

τες από το Μιλάνο η χορήγηση CMF με ή χωρίς doxorubicin αμηνόρροια παρουσιά-
σθηκε σε 4% των γυναικών ηλικίας κάτω των 30 ετών, 50% αυτών ηλικίας μεταξύ 30-40 
ετών, 86% αυτών με ηλικία 41-45 ετών και σε 100% των γυναικών ηλικίας μεγαλύτερης 
των 45.(19). Φαίνεται ότι η ηλικία των 40 ετών είναι σημαντική, διότι οι ανω των 40 ετών 
γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης αμηνόρροιας, 49%-100%, σε σχέση 
με αυτές μικρότερης ηλικίας, 21%-71%(3).  Αμηνόρροια, διάρκειας τουλάχιστον τριών 
μηνών, εμφανίστηκε σε 40% νέων γυναικών και σε 76% μεγαλύτερης ηλικίας γυναικών 
μετά χορήγηση θεραπείας με βάση το CMF(3). Σε γυναίκες ηλικίας 40-49 ετών, η χορή-
γηση θεραπείας με βάση ανθρακυκλίνες συνοδεύτηκε από αμηνόρροια σε 96% των 
γυναικών(20,21).

Ο ακριβής μηχανισμός εμφάνισης αμηνόρροιας δεν είναι απόλυτα κατανοητός. 
Προκλινικές μελέτες δείχνουν ότι η κυτταροτοξική θεραπεία προκαλεί αποπτωτικές 
αλλαγές στα  προκοκκιωματώδη κύτταρα, που οδηγούν σε απώλεια των ωοθυλακίων. 
Όμως τα ευρήματα αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί σε ανθρώπινες μελέτες(22). Η αυξημέ-
νη εμφάνιση αμηνόρροιας στις μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες πιθανόν οφείλεται στον 
μικρότερο αριθμό υπαρχόντων ωοκυττάρων. Τα περίπου 2.000.000 ωοκύτταρα που 
υπάρχουν κατά την γέννηση μίας γυναίκας, μειώνονται σε 200.000 κατά την εφηβεία 
και σε 400 κατά την εμμηνόπαυση(23). Μετά την χορήγηση κυτταροτοξικής θεραπείας 
παρατηρείται μείωση του αριθμού των διαθέσιμων ωοκυττάρων και ανάπτυξη ίνωσης 
στις ωοθήκες(6-9,24), φαινόμενα παρόμοια με αυτά  που παρατηρούνται κατά την εμη-
νόπαυση. Με την δράση των φαρμάκων τα φαινόμενα αυτά επιδεινώνονται είναι μη 
αναστρέψιμα , διότι τα γεννητικά κύτταρα είναι λίγα σε αριθμό χωρίς δυνατότητα ανα-
γέννησης(25,26).

ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Ηλικία μικρότερη των 35 ετών αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα σε 

γυναίκες με καρίνωμα του μαστού. Σε μελέτη που χορηγήθηκε συμπληρωματική θε-
ραπεία με CMF αξιολογήθηκε η προνωστική αξία της εμφάνισης αμηνόρροιας και των 
επιπέδων γοναδοτροπινών (27). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση η εμφάνιση αμηνόρ-
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ροιας είχε θετική συσχέτιση με το DFS, ενώ η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε και συ-
χέτιση με την επιβίωση. Ωφελος παρατηρήθηκε στις γυναίκες με θετικούς ορμονικούς 
υποδοχείς(ER+) και όχι σε αυτές με αρνητικούς. Τα επίπεδα FSH δεν σχετίζοντο με την 
πρόγνωση και δεν ήταν αξιόπιστος δείκτης της αμηνόρροιας.

Από τις μελέτες του IBCSG (International Breast Cancer Research Study Group) που 
χορηγήθηκε συμπληρωματική θεραπεία με βάση το CMF (28-33)σε 3000 περίπου προ- 
και περι-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, μεταξύ 1978 και 1993 προκύπτουν τα παρακάτω. 
Γυναίκες ηλικίας μικρότερης των 35 ετών έχουν αυξημένη πιθανότητα υποτροπής και 
θανάτου σε σχέση με αυτές άνω των 35. Το προβαλλόμενο 10-ετές DFS και OS για κάτω 
και άνω των 35 ετών ήταν 35% και 47% και 49% και 62%, αντίστοιχα. Επιπλέον  γυναίκες 
με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς είχαν χειρότερη πρόγνωση αυτών με αρνητικούς. 
Στις μελέτες αυτές δεν είχε χορηγηθεί tamoxifen. Παρόμοια ευρήματα διαπιστώθηκαν 
σε κοινή ανάλυση των ομάδων NSABP, ECOG, και SWOG, σε μελέτες που είχε χορηγηθεί 
μόνο συμπληρωματική χημειοθεραπεία και αναλύθηκαν από κοινού με τι προαναφερ-
θείσες μελέτες του IBCSG (14). Οταν αναλύθηκαν οι μελέτες που είχε χορηγηθεί χημει-
οθεραπεία και ταμοξιφαίνη δεν διαπιστώθηκε διαφορά στο DFS μεταξύ νεώτερης και 
μεγαλύτερης ηλικίας γυναικών(14). Η αποτελεσματικότητα της ωοθηκικής καταστολής 
σε συνδυασμό με κυτταροτοξική θεραπεία και ταμοξιφαίνη δεν έχει διευκρινισθεί σε 
νεαρές γυναίκες με θετικούς ορμονικούς υποδοχείς. Στην μελέτη ZIPP (34) προεμμηνο-
παυσικές γυναίκες τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν ταμοξιφαίνη για 2 έτη ή goserelin για 
26 μήνες, ή συνδυασμό ταμοξιφαίνης και goserelin, ή καμμία θεραπεία. Πρώϊμη ανά-
λυση μετά 4 έτη έδειξε ότι υπήρχαν λιγότερα συμβάματα στον πληθυσμό που έλαβε 
goserelin. Ομως δεν έχει εκτιμηθεί το ώφελος από την  χημειοθεραπεία ή την ταμοξι-
φαίνη. Σε άλλη μελέτη με προεμμηνοπαυσιακέ γυναίκες, που χορηγήθηκε μόνο CAF ή 
CAF και goserelin, ή CAF, goserelin και ταμοξιφαίνη, δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στο 
DFS και OS στ 5 έτη(35). Προσδιορίσθηκαν τα επίπεδα οιστραδιόλης και το μέγεθος της 
δράσης goserelin και ταμοξιφαίνης ήταν μεγαλύτερο στις γυναίκες κάτω των 40 ετών, 
που είχαν αυξημένα επίπεδα οιστραδιόλης. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει μεγάλη δι-
ακύμανση των επιπέδων οιστραδιόλης στις γυναίκες που εφανίζουν αμηνόρροια μετά 
χημειοθεραπεία και τα επίπεδα μπορεί να παραμένουν υψηλά μέχρι και έτη μετά την 
εγκατασταθείσα αμηνόρροια(36). Τα δεδομένα αυτά περιπλέκουν ακόμη περισότερο 
τον τρόπο εκτίμησης της δράση της goserelin σε προεμμηνοπαυσικές γυναίκες. Ενα 
άλλο πρόβλημα είναι ότι το ποσοστό των γυναικών κάτω των 35 ετών είναι πολύ μικρό 
σε όλες τις μελέτες.

Προς το παρόν τα δεδομένα δεν δείχνουν ότι η πρόκληση αμηνόρροιας σε νεαρές 
γυναίκες έχει επιπλέον ώφελος, πέραν αυτού που προέρχεται από την συμπληρωματική 
κυτταροτοξική και ορμονική θεραπεία.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
Εκτός από την χορήγηση των αγωνιστών GnRH στην συμπληρωματική θεραπεία, 

οι παράγοντες αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί και σαν υποστήριξη για την διατήρηση της 
γονιμότητας σε προεμμηνοπαυσιακές ασθενείς, που λαμβάνουν κυτταροτοξική θερα-
πεία. Η διατήρηση της ωοθηκικής λειτουργίας αυτών των γυναικών έχει εκτιμηθεί σε 
μικρόαριθμό μελετών και με λίγες ασθενείς. 
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Η χορήγηση buserelin σε ασθενείς με  Ν. Hodgkin έδειξε ότι μετά τρία χρόνια 50% 
των γυναικών έιχε αμηνόρροια έναντι 75% της ομάδας ελέγχου(37). Σε άλλη μελέτη με 
γυναίκες ηλικίας από 15-40 ετών, που έλαβαν διάφορες θεραπείες, εκτιμήθηκε η χο-
ρήγηση αγωνιστών GnRH (23). Όλες, εκτός μίας, εμφάνισαν κανονική έμμηνο ρύση, σε 
διάστημα 6 μηνών, στην ομάδα της θεραπείας έναντι λιγότερων των μισών γυναικών, 
που δεν έλαβαν θεραπεία. Σε άλλη μελέτη με γυναίκες μέσης ηλικίας 42 ετών, που έλα-
βαν συμπληρωματική θεραπεία με CMF, CEF ή μεγαθεραπεία για καρκίνωμα του μα-
στού, χορηγήθηκε goserelin επί ένα έτος(38). Μετά 4,5 έτη το 84% των γυναικών είχαν 
κανονική έμμηνο ρύση,που εμφανίσθηκε εντός 12 μηνών μετά το τέλος της θεραπείας. 
Τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και σε μεγαλύτερες προοπτικές 
μελέτες.

Εκτός της χορήγησης ανάλογων GnRH άλλες μεθοδοι που μπορεί να χρησιμοποι-
ηθούν, για την διατήρηση της γονιμότητας, είναι η κατάψυξη, ώριμων διεγερμένων 
με hMG/hCG, ωοκυττάρων. Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς μόνο σε 
πειραματόζωα(38,39). Άλλη μέθοδος υπό μελέτη είναι η μεταμόσχευση ωοθηκικού 
ιστού(40,41), αλλά παρ’ ότι πολλά υποσχόμενη, υπάρχουν προβλήματα τεχνικής φύσε-
ως, που αφορούν την επιβίωση και την δυνατότητα εξέλιξης και ρήξεως των ωοθυλα-
κίων(42).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Οι μέχρι τώρα μελέτες δεν χρησιμοποιούν κοινά αποδεκτό ορισμό της αμηνόρροιας 

και δεν διαχωρίζουν μεταξύ παροδικής και μόνιμης αμηνόρροιας. Οι περισσότερες απ’ 
αυτές τις μελέτες αναφέρονται σε πληθυσμό που έχει λάβει μόνο κυτταροτοξική θερα-
πεία και όχι ορμονοθεραπεία. Ενώ η χορήγηση ταμοξιφαίνης είναι αναπόσπαστο τμήμα 
της συμπληρωματικής θεραπείας σε προεμηνοπαυσιακές γυναίκες με θετικούς ορμο-
νικούς υποδοχείς δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα για τον ρόλο των αγωνιστών GnRH  
και την συσχέτιση της αμηνόρροιας με την συνολική έκβαση της νόσου. Τουναντίον οι 
παράγοντες αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί ως τρόπος διατήρησης της γονιμότητος σε 
γυναίκες που λαμβάνουν συμπληρωματική θεραπεία.

Κατά συνέπειαν είναι απαραίτητες μελέτες που θα διευκρινήσουν την επίδραση της 
αμηνόρροιας στην συνολική επιβίωση και το θέμα της διατήρησης της γονιμότητος σε 
αυτές τις γυναίκες
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Μακροχρόνια παρακολούθηση και απώτερες επιπλοκές του 
καρκίνου του μαστού: 

Ανάπτυξη δεύτερου πρωτοπαθούς νεοπλάσματος
Ιωάννης Βαρθαλίτης

Οι πρόσφατες πρόοδοι στην θεραπεία του καρκίνου του μαστού, μαζί με τη βελτίω-
ση στην πρόγνωση λόγω της έγκαιρης διάγνωσης, έχουν σαν αποτέλεσμα ένα, διαρκώς, 
αυξανόμενο αριθμό ασθενών που μπορεί να προσδοκά σε μακρόχρονη επιβίωση. Η 
ανασκόπηση μελετών σε μεγάλους  πληθυσμούς ασθενών, έχει δείξει ότι η συνολική πι-
θανότητα  ανάπτυξης δεύτερου καρκίνου είναι σχετικά χαμηλή. Παρά αυτόν τον χαμηλό 
απόλυτο  κίνδυνο, πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην αποφυγή, ή έστω στον 
περιορισμό ανάπτυξης δεύτερων νεοπλασμάτων, διότι είναι γνωστό ότι τα δεύτερα νε-
οπλάσματα συνδέονται συχνά με υψηλή  θνησιμότητα. Η γνώση της αντινεοπλασματι-
κής θεραπείας που προηγήθηκε, αποτελεί στοιχείο για τον  γιατρό, ο οποίος μπορεί να 
προσδιορίσει την απώτερη τοξικότητα, που δυνητικά θα  αντιμετωπίσει ο ασθενής με 
μακρόχρονη επιβίωση. Επειδή ο κίνδυνος ανάπτυξης δεύτερου νεοπλάσματος  μετά 
την έκθεση σε αντινεοπλασματική θεραπεία μπορεί να τροποποιηθεί, (συγκεκριμένα 
να αυξηθεί),  μετά από την χορήγηση περαιτέρω θεραπειών, αυτοί οι χαρακτηριζόμενοι 
ως «μεταβαλλόμενοι κίνδυνοι», πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην προσέγγιση της 
ασθενούς. Βεβαίως για την ασθενή, σημασία έχει η σωρευτική πιθανότητα, ή ο απόλυ-
τος κίνδυνος, για την ανάπτυξη ενός δεύτερου καρκίνου. Είναι σημαντικό να έχουμε 
υπ’ όψιν ότι όλοι οι δεύτεροι πρωτοπαθείς καρκίνοι δεν οφείλονται στην προηγηθείσα 
θεραπεία του πρωτοπαθούς καρκίνου του μαστού. Σε μια γυναίκα το δεύτερο πρωτο-
παθές νεόπλασμα μπορεί να είναι τυχαίο αποτέλεσμα (ειδικά σε ηλικιωμένες ασθενείς), 
να οφείλεται σε γενετική προδιάθεση ή ανοσοανεπάρκεια ή σε συνδυασμό εξωτερικών 
παραγόντων κινδύνου. Ειδικά οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού έχουν σημαντικό κίν-
δυνο ν’ αναπτύξουν δεύτερο πρωτοπαθή συμπαγή όγκο, όπως καρκίνο του άλλου μα-
στού, της μήτρας, των ωοθηκών και κακόηθες μελάνωμα. Ο αυξημένος αυτός κίνδυνος 
ερμηνεύεται και από την κοινή αιτιολογία (γενετική προδιάθεση, ορμονικοί παράγοντες 
κινδύνου). (1)

Επίδραση της ακτινοθεραπείας 
Η θεραπευτική χρήση της ακτινοβολίας, που χορηγείται με σκοπό να καταστρέ-

ψει τα καρκινικά κύτταρα, χωρίς να επηρεάσει τους πέριξ υγιείς ιστούς, εξαρτάται από 
τις τεχνολογικές προόδους των μεθόδων απεικόνισης και παροχής της ακτινοβολίας. 
Η απώτερη τοξικότητα της ακτινοβολίας μπορεί να είναι εμφανής μέχρι και δεκαετίες 
αργότερα (δεύτερα κακοήθη νεοπλάσματα). Η επίπτωση και η βαρύτητα της απώτε-
ρης τοξικότητας της ακτινοβολίας, επηρεάζονται από τα όργανα και τους ιστούς που 
περιλαμβάνονται στο πεδίο της ακτινοβολίας, από το είδος της ακτινοβολίας, από  την 
καθημερινή κλασματική και την συνολική δόση της ακτινοβολίας, καθώς και από την 
ηλικία της ασθενούς κατά το διάστημα που έλαβε την ακτινοβολία. Οι βελτιώσεις στην 
παροχή της ακτινοθεραπείας που επιτεύχθηκαν στην προηγούμενη 15ετία, σε  συνδυ-
ασμό με τις, προσαρμοσμένες στον κίνδυνο τοξικότητας, πολύμορφες θεραπευτικές 
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προσεγγίσεις, μειώνουν συνολικά τον κίνδυνο της απώτερης  τοξικότητας. (2)
O αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης λευχαιμίας μετά την ακτινοθεραπεία, παρουσιά-

ζει κορύφωση σε διάστημα 5 με 9 έτη μετά την ακτινοβολία και μειώνεται μετά τα 10 
έτη. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο αυξημένος κίνδυνος για ανάπτυξη λευχαιμίας ανά 
μονάδα δόσης ακτινοβολίας στο μυελό των οστών, είναι πολύ υψηλότερος σε χαμηλή 
δοσολογία (δόσεις ≤ 1,5-2 Gy), απ’ ότι στην υψηλή δοσολογία που χορηγείται για τη 
θεραπεία των κακοήθων νοσημάτων. Αυτό το φαινόμενο αποδίδεται στον κυτταρικό 
θάνατο ή την αδρανοποίηση των δυνητικά λευχαιμικών κυττάρων με τη χορήγηση 
υψηλότερων δόσεων ακτινοβολίας. (3)

Καρκίνος του μαστού μετά από ακτινοβολία 
Η έκθεση του μαστού σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, μπορεί να προκύψει από την ακτι-

νοθεραπεία στις ακόλουθες περιοχές: πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, μεσοθωράκιο, πνεύ-
μονας και σπονδυλική στήλη. (4) Παλαιότερα είχε αναφερθεί διαφορά στον κίνδυνο 
ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, ανάλογα με την ηλικία που χορηγήθηκε η ακτινοβο-
λία, γεγονός όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί σε πιο πρόσφατες μελέτες. Ο κίνδυνος για 
τον καρκίνο του μαστού αρχίζει να αυξάνεται περίπου οκτώ έτη μετά την ακτινοβολία.  
Ο έλεγχος γίνεται με μαστογραφία η οποία παραμένει μέθοδος εκλογής για την ανίχνευ-
ση του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες με προηγηθείσα ακτινοβολία στην περιοχή 
του θώρακος.

Επίδραση της χημειοθεραπείας 
Αλκυλιούντες παράγοντες

Οι κλασσικοί αλκυλιωτές περιλαμβάνουν συνήθη αντικαρκινικά φάρμακα όπως η 
cyclophosphamide και η ifosfamide. Αυτοί οι παράγοντες είναι ιδιαίτερα καρκινογόνοι, 
μεταλλαξογόνοι και προάγουν την τερατογένεση. Η θεραπεία με αλκυλιούντες παράγο-
ντες συνδέεται με δοσοεξαρτώμενο κίνδυνο ανάπτυξης δευτεροπαθούς οξείας μυελο-
ειδούς λευχαιμίας (s-AML), η οποία χαρακτηρίζεται από μέση λανθάνουσα φάση πέντε 
έως επτά ετών, από πρόδρομη μυελοδυσπλαστική φάση και από ανωμαλίες των χρω-
μοσωμάτων 5 και 7. Ο κίνδυνος για ανάπτυξη λευχαιμίας που οφείλεται σε αλκυλιού-
ντες παράγοντες αρχίζει ν’ αυξάνεται δύο χρόνια μετά την έναρξη της χημειοθεραπείας, 
κορυφώνεται σε 5 με 10 χρόνια και μειώνεται (<2%), μετά τα 10 έτη.

Δευτερογενής Λευχαιμία
Οι δευτερογενείς  λευχαιμίες, σε ποσοστό >50%, εμφανίζονται αρχικά με χαρακτη-

ριστικά μυελοδυσπλασίας, η οποία εξελίσσεται σε διάστημα ενός έτους σε οξεία λευ-
χαιμία. Κυτταρογενετικές μελέτες σε λευχαιμίες που σχετίζονται με τη χορήγηση αλκυ-
λιούντων παραγόντων, παρουσιάζουν χρωμοσωμικές ανωμαλίες, κυρίως απώλεια ολό-
κληρου χρωμοσώματος (5 και 7), ή ορισμένων τμημάτων του μακρού βραχίονος των 
παραπάνω χρωμοσωμάτων. Μορφολογικά αυτές οι οξείες λευχαιμίες κατατάσσονται 
πιο συχνά στους υπότυπους Μ1 και Μ2 (FAB, French-American-British classification). 

Τη δεκαετία του ’90 δημοσιεύτηκαν μελέτες που προκάλεσαν ανησυχία για αυξη-
μένο κίνδυνο δευτεροπαθούς λευχαιμίας μετά από σχήματα που περιείχαν εντατικές 
δόσεις doxorubicin ή epirubicin. Ο συνολικός κίνδυνος φαίνεται ότι είναι 1%. Παρόλα 
αυτά, με την ταυτόχρονη χορήγηση υποστηρικτικής αγωγής (αυξητικοί παράγοντες, 
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αντιβιοτικά, μεταμόσχευση μυελού), φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη στενής παρακολού-
θησης αυτών των ασθενών για τον κίνδυνο ανάπτυξης δευτεροπαθούς λευχαιμίας, 
μετά από εντατικά σχήματα θεραπείας. (5-8) (Πιν. 1) 

Πίνακας 1: Κίνδυνος ανάπτυξης λευχαιμίας μετά προφυλακτική χημειοθεραπεία για καρκίνο 
του μαστού. 

Αναφορά Θεραπεία Διάμεσο  
F/U (έτη)

Σχετικός  
κίνδυνος

Συνολικός  
κίνδυνος (%)

Fisher 1985
Καμία 
ΑΚΘ
Melphalan

10
2,6

10,3
24,0

0,06
1,39
1,54

Curtis 1992

ΑΚΘ
Αλκυλ. 
παράγοντες
Αλκυλ. παρ.+ 
ΑΚΘ

8,5
2,4

10,0
17,4

-
-
-

Valagussa 1994
Καμία 
CMF ± 
Doxorubicin

15
0

2,3
0

0,23

Diamantidou1996
FAC
FAC+AΚΘ

10
_
_

0,5
2,5

Fisher B, JCO 1985 ;3: 1640-1658, Curtin RE, NEJM 1992;326: 1745-1751, Valagussa A P, Ann 
Oncol 1994; 5: 803-808, Diamantidou E, JCO 1996 ; 14 : 2722-2730

Δεύτεροι πρωτοπαθείς συμπαγείς όγκοι 
Παρόλο που η μοντέρνα προφυλακτική συστηματική θεραπεία για τον καρκίνο του 

μαστού ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’70, υπάρχουν σχετικά λίγες αναφορές 
για τον κίνδυνο ανάπτυξης του δεύτερου πρωτοπαθούς συμπαγούς όγκου. Συνολικά 
αναφέρεται συχνότερη ανάπτυξη γυναικολογικού καρκίνου και όγκων του γαστρεντε-
ρικού, χωρίς όμως αυτή η ανάπτυξη να υπερβαίνει τις καμπύλες κατανομής αυτών των 
όγκων για τις γυναίκες της ίδιας ηλικίας στο γενικό πληθυσμό της ίδιας γεωγραφικής 
περιοχής. 

Η ανάπτυξη καρκίνου στον άλλο μαστό αποτελεί ποσοστό 40-50% όλων των δεύτε-
ρων πρωτοπαθών όγκων στις γυναίκες με πρωτοπαθή καρκίνο του μαστού, με συνολι-
κό 15ετή κίνδυνο που κυμαίνεται σε συχνότητα 10-13%. (9)

Σε πρόσφατη δημοσίευση μελέτης 123757 γυναικών με πρωτοπαθή καρκίνο του 
μαστού (Σουηδία, 1970 έως 2000), καταγράφηκαν 6550 ασθενείς με 2ο πρωτοπαθή 
καρκίνο του μαστού. Από τ’ αποτελέσματα είναι σαφές ότι η χορήγηση προφυλακτικής 
χημειοθεραπείας παρουσιάζει διπλή επίδραση στο μετάχρονο καρκίνο του μαστού. 
Μειώνει τον κίνδυνο, αλλά, την ίδια στιγμή, επιδεινώνει την πρόγνωση του πρωτοπα-
θούς καρκίνου του μαστού. (10)
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Σε μελέτη 58068 γυναικών με πρωτοπαθή καρκίνο του μαστού (1989 έως 2003, 
Δανία), αποδείχθηκε ότι έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης άλλου 2ου πρωτοπαθούς 
νεοπλάσματος (εκτός από 2ο καρκίνο του μαστού). (11) (Πιν. 2)

Πίνακας 2: Δεύτεροι πρωτοπαθείς συμπαγείς όγκοι μετά χορήγηση CMF ± Doxorubicin, 
(προφυλακτική χημειοθεραπεία, Milan Cancer Inst).

Αριθμός 
περιστατικών

Συνολικός  
κίνδυνος (%)

Απόλυτος  
κίνδυνος

Διάμεσο 
διάστημα 

(μήνες)

Γαστρεντερικός 
καρκίνος

21 1,57 - 97

Γυναικολογικός 
καρκίνος 

18 1,42 - 68

Ca πνεύμονα 5 0,31 0,8 98

Ca παγκρέατος 4 0,28 1,0 71

Σάρκωμα μαλ. μορίων 4 0,28 1,4 48

Ca ουροδόχου κύστης 5 0,31 1,5 49

Valagussa P, Ann Oncol 1994; 5: 803-808

Χημειοθεραπευτικά σχήματα με εντατικοποίηση doxorubicin – cyclophosplanide, 
που απαιτούν προφυλακτική χρήση G-CSF, χαρακτηρίζονται από αυξημένα ποσοστά  
επίπτωσης οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (AML) και μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου 
(MDS). Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση ακτινοθεραπείας. (5)

Η  χρήση G-CSF σχετίζεται με διπλασιασμό του κινδύνου ανάπτυξης AML ή MDS, σε 
ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε τα οφέλη από τη χρήση 
του G-CSF. (7)

Δεύτερος πρωτοπαθής καρκίνος και χρήση tamoxifen
Η μείωση της επίπτωσης καρκίνου στον άλλο μαστό σε γυναίκες που πήραν 

tamoxifen είναι αποδεδειγμένη. Αντίθετα η χορήγηση tamoxifen σε δόση 40 mg/ημέρα 
για διάστημα δύο έως πέντε έτη, παρουσιάζει στατιστικά σημαντικό κίνδυνο ανάπτυ-
ξης καρκίνου του ενδομητρίου, (σχετικός κίνδυνος 5.6, p<0.001). Επίσης, γυναίκες που 
πήραν tamoxifen σε δόση 20 mg/ημέρα για διάστημα  ≥ 5 έτη, παρουσίασαν κίνδυνο 
ανάπτυξης καρκίνου του ενδομητρίου 7.5 φορές μεγαλύτερο από την ομάδα γυναικών 
που πήρε placebo. (12, 13)

Ανασκόπηση της προηγούμενης δεκαετίας αναφέρει 55 τυχαιοποιημένες μελέτες 
που συγκρίνουν την χορήγηση tamoxifen έναντι ομάδων που δεν πήραν tamoxifen, 
επιβεβαιώνει τον αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του ενδομητρίου (διπλασιά-
ζεται ο κίνδυνος όταν το αντιοιστρογόνο χορηγείται για ένα ή δύο χρόνια, ενώ τετρα-
πλασιάζεται όταν χορηγείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. (14) (Πιν. 3) 
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Πίνακας 3 : Κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του ενδομητρίου μετά από χορήγηση tamoxifen

Αναφορά Αριθ. ασθενών Δόση – Διάρκεια 
χορηγησης tamoxifen Ευρήματα

Fornander 1989 2729 40mg , 2-5 έτη RR 5.6

Anderson 1991 1710 30mg, 4 έτη RR 3.3

Fisher 1994 1419 20mg , >5 έτη RR 7.5

Van Zeevwen 1994 ΝΑ 20-40 mg, διάφ. RR 2.3 , > 2 έτη

Cook 1995 ΝΑ 20mg , διάφ. RR 0.6

Sasco 1996 ΝΑ 20 mg , διάφ. RR 3.5 , > 5 έτη

Curtis 1996 87323 ΝR RR 2

Fornander Lancet 1989 ; ii : 117-120, Αnderson   JNCI  1991;  83: 1013-1017, Fisher  JNCI  
1994;  86:  527 – 537, Curtis  JNCI   1996;  88:  832 -  834

H συσχέτιση της ελάττωσης συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του άλλου μαστού και 
της θεραπείας με χημειοθεραπεία και tamoxifen, συνεχίζεται για 10 και 5 έτη αντίστοι-
χα, μετά την διάγνωση του πρώτου καρκίνου του μαστού. Η καταστολή της λειτουργίας 
των ωοθηκών φαίνεται πως συμβάλει στη σχέση χημειοθεραπείας και μείωσης της επί-
πτωσης καρκίνου στον άλλο μαστό. (15)

Κύηση και κίνδυνος ανάπτυξης δεύτερου πρωτοπαθούς καρκίνου του μαστού
Η σημασία της κύησης για τον κίνδυνο ανάπτυξης του πρώτου πρωτοπαθούς καρκί-

νου του μαστού έχει μελετηθεί επαρκώς. Παρόλο που η ολοκληρωμένη κύηση σχετίζεται 
με μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού μετά την εμμηνόπαυση, γυναίκες 
που είχαν την πρώτη ολοκληρωμένη κύηση μετά τα 30 ή 40 έτη, παρουσιάζουν σχετικά 
μεγαλύτερο κίνδυνο από τις γυναίκες που δεν έχουν γεννήσει. Μελέτες που διερευνούν 
το ιστορικό κύησης και ανάπτυξης δεύτερου πρωτοπαθούς καρκίνου του μαστού, πα-
ρουσιάζουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, υπάρχουν αναφορές που 
υποστηρίζουν ότι η πλήρης κύηση σε ώριμη ηλικία και η μη-τεκνοποίηση σχετίζονται 
με αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη δεύτερου πρωτοπαθούς καρκίνου του μαστού, ενώ 
άλλες αναφορές επιμένουν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ιστορικού αναπαραγω-
γής και κινδύνου ανάπτυξης δεύτερου πρωτοπαθούς καρκίνου του μαστού.

Πρόσφατη μελέτη απέδειξε ότι σε γυναίκες με εμφάνιση του πρωτοπαθούς καρ-
κίνου του μαστού σε ηλικία μικρότερη από τα 55 έτη, οι πολλαπλές κυήσεις και καθυ-
στερημένη έναρξη της εμμήνου ρήσεως, παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο δευτερου 
πρωτοπαθούς καρκίνου του μαστού, όπως ακριβώς και ο πρωτοπαθής καρκίνος του 
μαστού. Η ηλικία έναρξης της εμμήνου ρύσεως και η μη-τεκνοποίηση, σχετίζονται με 
την ανάπτυξη καρκίνου στον άλλο μαστό. Εντούτοις, άλλοι παράγοντες που έχουν ση-
μασία στην επιδημιολογία του πρώτου πρωτοπαθούς καρκίνου του μαστού, όπως η 
πρώτη πλήρης κύηση σε νεαρά ηλικία και η σίτιση του βρέφους με το μητρικό γάλα, δεν 
φαίνεται να συνδέονται με επίδραση στην ανάπτυξη δεύτερου πρωτοπαθούς καρκίνου 
του μαστού. (16)
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Συμπεράσματα 
Ο σχετικά αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης δεύτερου πρωτοπαθούς νεοπλάσματος 

που παρουσιάζεται σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού με μακρά επιβίωση, καταδει-
κνύει την ανάγκη για σύνθετη-πολυπαραγοντική προσέγγιση που πρέπει να διαθέτει η 
ομάδα των κλινικών ιατρών που αναλαμβάνει τη μακρόχρονη παρακολούθηση αυτών 
των ασθενών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι, εκτός από τους ειδικούς γιατρούς των 
ογκολογικών κέντρων, λίγοι γενικοί γιατροί  παρακολουθούν ογκολογικούς ασθενείς με 
μακρά επιβίωση, και μάλιστα, καθέναν με διαφορετικό καρκίνο, με διαφορετική προη-
γηθείσα θεραπεία και διαφορετική προδιάθεση για δεύτερο πρωτοπαθές νεόπλασμα. 
Είναι προφανές ότι, οι μη ειδικά εκπαιδευμένοι γιατροί (νοσοκομειακοί ή μη), δυσκο-
λεύονται να προσφέρουν την απαιτούμενη βοήθεια σε ασθενείς, των οποίων η μακρό-
χρονη παρακολούθηση είναι πολύπλοκη και επισφαλής. (17)

Συνοψίζοντας, στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού και μακρόχρονη επιβίωση, πρέ-
πει να γνωρίζουμε, για τον μελλοντικό κίνδυνο ανάπτυξης δεύτερου καρκίνου:

•	 Ο  κίνδυνος ανάπτυξης λευχαιμίας που συνδέεται με τους αλκυλιούντες παράγο-
ντες, φαίνεται  ότι περιορίζεται χρονικά στην πρώτη δεκαετία μετά την έκθεση 
στους ανωτέρω παράγοντες. 

•	 Τα δεδομένα συγκλίνουν ότι η ακτινοβολία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον 
κίνδυνο ανάπτυξης μη-λευχαιμικών  κακοήθων νοσημάτων, μία-δύο ή και περισ-
σότερες δεκαετίες αργότερα.

•	 Ο πιο συχνός δεύτερος πρωτοπαθής καρκίνος είναι ο καρκίνος του άλλου μα-
στού.

•	 Η χρήση tamoxifen ελαττώνει την συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του άλλου μα-
στού, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του ενδομητριου. (18)

•	 Η χορήγηση προφυλακτικής χημειοθεραπείας μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης 
καρκίνου του άλλου μαστού αλλά, ταυτόχρονα, επιδεινώνει την πρόγνωση του 
πρωτοπαθούς καρκίνου του μαστού. (18)
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Η απεικόνιση με μαστογραφία

Βασίλειος Μπαρμπούνης, Νικόλαος Δημητροπουλος,
Μαίρη Παπακωστίδη 

Η μαστογραφία αποτελεί μέθοδο απεικόνισης του μαζικού αδένα µε τη χρήση ακτί-
νων-Χ. Αποτελεί την πλέον σημαντική μέθοδο απεικόνισης του μαζικού αδένα τόσο 
στον προληπτικό έλεγχο όσο και στη μελέτη ασθενών µε συμπτωματολογία από τους 
µαστούς. Είναι μέθοδος α πεικόνισης μαλακών ιστών εξαιρετικά ευαίσθητη στις με-
ταβολές παραμέτρων που σχετίζονται µε την έκθεση στην ακτινοβολία και τη διαδικα-
σία της εμφάνισης. 

Η μαστογραφία πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1913 από τον Albert Solomon για ακτι-
νογράφηση χειρουργικών πα ρασκευασμάτων. Στα 95 χρόνια που ακολούθησαν μέχρι 
σήμερα, πολλές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στη διαδικασία διενέργειας και επεξερ-
γασίας των μαστογραφιών. Χρησιμοποιούνται αυτόματα συστήματα μαστογραφίας µε 
συγκεκριμένες προδιαγραφές, ειδικές πινακίδες σπα νίων γαιών και φιλμς μονής επί-
στρωσης. Τα συστήματα μαστογραφίας είναι εφοδιασμένα µε κινητά αντιδιαχυτι κά δι-
αφράγματα, ανόδους μολυβδαινίου (ή/και ραδίου), ειδικά φίλτρα (μολυβδαινίου), ηλε-
κτροκίνητα συ στήματα συμπίεσης, συστήματα αυτόματης έκθεσης. Χρη σιμοποιείται 
αυτόματη και παρατεταμένη εμφάνιση, ειδι κά προσαρμοσμένη και για αποκλειστική 
χρήση από το σύστημα μαστογραφίας. Το άρτιο αποτέλεσμα εξασφα λίζεται µε τον τα-
κτικό ποιοτικό έλεγχο όλης της αλυσίδας παραγωγής της μαστογραφικής εικόνας.

Η ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (SCREENING) 
Με εξαίρεση τον καρκίνο του δέρματος και τα in situ καρκινώματα, ο καρκίνος του 

µαστού αποτελεί το συ χνότερο καρκίνο στο γυναικείο πληθυσμό στις Η.Π.Α., µε συχνό-
τητα 12,6% (1 στις 8 γυναίκες). Αποτελεί επί σης τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου 
από καρκίνο στις γυναίκες όλων των ηλικιών. Τα κρούσματα για το έτος 2000 υπολο-
γίσθηκαν σε 181.000 περίπου και στο ίδιο χρονικό διάστημα υπολογίζεται ότι 44.000 
γυναίκες περίπου κατέληξαν από τη νόσο. 

Τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι αν ο καρκίνος του µαστού 
γίνει αντιληπτός σε αρχικά στά δια, όταν η νόσος δεν έχει επεκταθεί σε επιχώριους λεμ-
φαδένες, η 5ετής επιβίωση αγγίζει το 97%. Σε περιπτώσεις επέκτασης σε επιχώριους 
λεμφαδένες, η 5ετής επι βίωση μειώνεται στα επίπεδα του 76%, και πέφτει στα επί πεδα 
του 20% όταν η νόσος εμφανισθεί µε απομακρυ σμένες μεταστάσεις (στον πνεύμονα, τα 
οστά, το ήπαρ, τον εγκέφαλο) . 

Η υψηλή 5ετής επιβίωση μετά από έγκαιρη διάγνωση είναι ο λόγος της εφαρμο-
γής του προληπτικού έλεγχου του ασυμπτωματικού πληθυσμού µε μαστογραφία 
(screening). Η απεικόνιση µε μαστογραφία παίζει σημαντικό ρό λο στον καθορισμό της 
έκτασης και της φύσης των µη ψηλαφητών ανωμαλιών ή στον εντοπισμό επιπρόσθε-
της υποκλινικής νόσου, σε περιπτώσεις κλινικά ψηλαφητών ανωμαλιών, πριν από τη 
θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Είναι γνωστό ακόμη ότι η μαστογραφία μπορεί να 
ανα δείξει καρκίνους µαστού και σε µη διηθητικό στάδιο (in situ). 
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Τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου µε μαστογρα φία περιλαμβάνουν έλεγχο 
ασυμπτωµατικών γυναικών για εντόπιση μικρών, µη ψηλαφητών καρκίνων, πριν αυ τοί 
δώσουν κλινική σημειολογία. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν: α) στην εντόπιση του 
προκλινικού καρκίνου µαστού µε αποδεκτή ευαισθησία και β) στο να αποδείξουν ότι 
η θεραπεία του προ κλινικού καρκίνου του µαστού έχει σημαντικά καλύτερα αποτελέ-
σματα από την εξέλιξη της νόσου, όταν αυτή βρίσκεται σε στάδιο κλινικά εμφανές. 

Είναι σήμερα καλά τεκμηριωμένο ότι η χρήση του προληπτικού ελέγχου µε μα-
στογραφία μπορεί να οδηγήσει στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε πρωιμό-
τερο στάδιο (και μικρότερο μέγεθος όγκου), και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείω ση των θανάτων. Αυτό δεν ήταν πο λύ σαφές μέχρι πρόσφατα. Το 1960 ο Egan 
ανακοίνωσε µία τεχνική που επέτρεπε τη δημιουργία αναπαραγόμενων ακτινολογικών 
εικόνων του µαστού και απεδειξε ότι µη ψηλαφητοί καρκίνοι θα μπορού σαν να απει-
κονίζονται µε τη μαστογραφία. Ο Shapiro σχεδίασε την πρώτη τυχαιοποιημένη κλινική 
μελέτη, για να ελέγξει κατά πόσο η πρώιμη διάγνωση μπορεί στην ουσία να μειώσει τη 
θνησιμότητα από τον καρκίνο του μαστου. 

Το Δεκέμβριο του 1963 άρχισε η κλινική μελέτη ΗΙΡ (Health Insurance Plan of New 
York), που παρείχε προληπτικό έλεγχο, µε κλινική εξέταση και μαστογρα φία, κάθε χρό-
νο για 4 χρόνια, σε 31.000 γυναίκες ηλικίας 40-64 ετών, οι οποίες είχαν τυχαία επιλεγεί 
από σύνολο 62.000 γυναικών. Οι άλλες 32.000 γυναίκες δεν ήταν ενήμερες της μελέτης 
και χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου. Παρόλο που τους προσφέρθηκαν 4 ετήσιες 
εξετάσεις µε μαστογραφία και κλινική εξέταση, µόνο τα 2/3 των γυναικών που προσκα-
λέστηκαν, εξετάσθηκαν τουλάχιστον µία φορά. 

Τ ο 1977 ο Shapiro ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της μελέτης μετά από 9 χρόνια 
παρακολούθησης από τον πρώτο πληθυσμιακό έλεγχο: ανακοινώθηκαν 30% λιγότε ροι 
θάνατοι μεταξύ των γυναικών που έκαναν προληπτικό έλεγχο. Το όφελος παρέμεινε 
μετά από παρακολούθηση 10-14 ετών από την αρχή του πληθυσμιακού έλεγχου. Η ΗΙΡ 
είναι η πρώτη κλινική μελέτη που ανέδειξε ότι η φυσι κή ιστορία του καρκίνου του µα-
στού μπορεί να διακοπεί µε τον πληθυσμιακό έλεγχο και τα ποσοστά θανάτων μπο ρούν 
να μειωθούν µε την έγκαιρη διάγνωση. 

Οι μελετητές προσπάθησαν να κάνουν µία υποκατη γοριοποίηση ανάλογα µε την 
ηλικία των γυναικών και να διαχωρίσουν τις ομάδες  ηλικίας 40-49 ετών και 50-64 ετών. 
Βρήκαν ότι οι γυναίκες ηλικίας 50-64 ετών ωφελούντο νωρίς στη μελέτη, ενώ το όφε-
λος για τις γυναίκες 40-49 ετών άρχιζε να εμφανίζε ται τον 5ο µε 6ο χρόνο. Το όφελος 
των γυναικών η λικίας 50-64 ετών ήταν στατιστικά σημαντικό (40%), ενώ το όφελος των 
γυναικών ηλικίας 40-49 ετών (15-20%) δεν ήταν στατιστικά σημαντικό. Η μελέτη ΗΙΡ και 
οι ανα λύσεις της έπασχαν στο γεγονός ότι πολύ λίγες γυναίκες νέας ηλικίας κάτω των 
50 ετών συμμετείχαν στον προλη πτικό έλεγχο και ότι το δείγμα δεν ήταν τόσο μεγάλο, 
ώστε να επιτρέψει το όφελος να γίνει στατιστικά σημαντικό. Επίσης οι μελετητές προ-
σπάθησαν να καθορίσουν σε ποιο ποσοστό το όφελος ανήκει στη μαστογραφία και σε 
ποιο στην κλινική εξέταση. 

Καινούργιες κλινικές μελέτες πληθυσμιακών ελέγχων έγιναν  στην Ευρώπη και στον 
Καναδά (NBSS). Οι μελέτες αυτές διέφεραν στο σχεδιασμό. Περιελάμβαναν γυναίκες 
διαφόρων η λικιών µε διαφορετικά μεσοδιαστήματα (intervals) μεταξύ των ελέγχων. Η 
μελέτη του Εδιμβούργου περιελάμβανε εναλλασσόμενες μαστογραφίες (δύο προβο-
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λών) σε συν δυασμό µε κλινική εξέταση στην 1η εξέταση, ακολου θούμενη µε µόνο κλινι-
κή εξέταση στη 2η, 4η και 6η εξέ ταση και συνδυασμό κλινικής εξέτασης και μαστογρα-
φίας µε µία προβολή στην 3η, 5η και 7η εξέταση. Οι σουηδικές μελέτες στο Kopparberg 
και Ostergottland (Two-County trial), Stockholm, Malmo και Gothenberg  όλες έκαναν 
πληθυσμιακό έλεγχο χωρίς κλινική εξέτα ση, αλλά µόνο µε μαστογραφία. Στις δύο πρώ-
τες, μάλι στα, η μαστογραφία ήταν μίας προβολής (τότε δεν γνώρι ζαν ότι µε αυτόν τον 
τρόπο χάνουν το 11% των καρκίνων µαστού). Πέντε από αυτές ης μελέτες έκαναν έλεγ-
χο στις γυναίκες κάτω των 50 ετών κάθε 24 μήνες. Στην μελέτη του Gothenberg, οι γυ-
ναίκες αυτές εξετάζονταν κάθε 18 μή νες, ενώ µόνο στη ΗΙΡ και στη NBSS εξετάζονταν 
ετησίως. Δυστυχώς, ενώ πολλές από αυτές τις μελέτες είχαν ως στόχο να απαντήσουν 
στο ερώτημα της ωφέλειας  για την ομάδα ηλικιών  40-49, δεν κατάφεραν να δώσουν 
σαφείς απαντήσεις, ούτε και η NBSS, που σχεδιά στηκε ειδικά για να μελετήσει αυτήν 
την ηλικιακή υποο μάδα (ενώ ταυτόχρονα εμφάνισε ένα σωρό άλλα μειονε κτήματα στο 
σχεδιασμό και την υλοποίησή της). 

Μετά την ανακοίνωση των  πρώτων αποτελεσμάτων την Ανοιξη του 1989, το National 
Cancer Institute και η American Cancer Society, μαζι με  άλλες εταιρείες, κατέληξαν σε 
συμφωνία σχετικά µε την προληπτική μαστογραφία: οι γυναίκες θα πρέπει να κά νουν 
για πρώτη φορά μαστογραφία (baseline mammo graphy) μεταξύ 35-40 ετών, μαστο-
γραφία και κλινική ε ξέταση κάθε 1-2 χρόνια στην ηλικία 40-49 ετών και μα στογραφία 
κάθε χρόνο μετά την ηλικία των 50 ετών. Η Breast Imaging Committee του American 
College of Radiology αντέδρασε για τη διετή σύσταση όσον αφορά το ηλιακό group 
40-49, λέγοντας ότι ο αριθμός των καρκί νων µαστού σε αυτήν την ηλικία είναι ίδιος µε 
αυτόν των ηλικιών 50-59, και ο διετής έλεγχος δεν προσφέρει ιδιαί τερη βοήθεια, καθώς 
σε αυτό το χρονικό σημείο θα γίνο νταν οι καρκίνοι αντιληπτοί και µε την κλινική εξέτα-
ση χωρίς μαστογραφία, άρα το όφελος του προληπτικού ε λέγχου ακυρώνεται από την 
καθυστερημένη διάγνωση. 

Τελικά, από τις 9 μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες προληπτικού ελέγχου 
που έγιναν παγκοσμίως από το 1963 μέχρι σήμερα οι 5 έδειξαν στατιστι κά σημαντική 
μείωση των θανάτων από καρκίνο µαστού στο group των γυναικών που έκανε προ-
ληπτική μαστογραφία σε ποσοστά από 22% (Edinburgh) μέχρι 29% (Malmo) και οι 2 
έδειξαν μείωση των θανάτων σε μικρό τερα ποσοστά (µη στατιστικά σημαντικά). Οι δύο 
καναδι κές μελέτες των οποίων τα αποτελέσματα ήταν αντίθετα, δηλαδή εμφάνιζαν αύ-
ξηση των θανάτων στην ομάδα που έκανε προληπτική μαστογραφία, κατακρίθηκε πα-
γκοσμίως λόγω κακού σχεδιασμού (το 26% των γυναι κών της ομαδας ελέγχου έκανε 
τελικά μαστογραφία), λόγω της κακής ποιότητας των μαστογραφικών εικόνων και της 
συμμετοχής ανεκ παίδευτων στην ανάγνωση μαστογραφιών πληθυσμιακού ελέγχου 
γιατρών ακτινολόγων. 

Διάφορα ερωτήματα προέκυψαν και διάφορα ερωτήματα απαντή θηκαν, άλλα πε-
ρισσότερο και άλλα λιγότερο ικανοποιητικά. Τα σημαντικότερα από αυτά αναφέρονται 
στη συνέ χεια: 

Ο προληπτικός έλεγχος µε μαστογραφία εντοπίζει, απλώς, τον καρκίνο σε μικρό-
τερο μέγεθος από την ψηλάφηση ή αλλάζει και την πορεία του στο χρόνο, πετυχαίνο-
ντας καλύτερη επιβίωση;

 Το ερώτημα αυτό έχει απαντηθεί αρκετά αξιόπιστα, καθώς οι περισσότερες από τις 
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τυχαιοποιημένες μελέτες (εκτός των καναδικών) εμφάνισαν μείωση της θνησιμό τητας 
στην ομάδα των γυναικών που έκανε προληπτικό έλεγχο σε σχέση µε την ομάδα ελέγ-
χου, σε ποσοστά που κυμαίνονταν από 14-32%. Στις περισσότερες μελέτες η μείωση 
αυτή ήταν στατιστικά σημαντική. 

Ο L. Tabar το 1999 ως αποτέλεσμα της σουηδικής Two-county study ανακοίνωσε 
στη μελέτη του « Τι µας έχει διδάξει ο πληθυσμιακός έλεγχος σχετικά µε τη βιολογική συ-
μπεριφορά του καρκίνου του μαστού), τα ακόλουθα: 

1. Ο καρκίνος του µαστού δεν είναι πάντοτε συστηματική νόσος εξαρχής. 
2. Είναι όμως εξελικτική νόσος, της οποίας η πρόοδος μπορεί να ανατραπεί µε τον 

πληθυσμιακό έλεγχο. 
3. Η χρονική στιγμή της αναχαίτισης αυτής είναι κρίσι μη για την πρόοδο της νόσου. 
4. Ο βασικός μηχανισμός για την πρόληψη των θανά των µε τον πληθυσμιακό έλεγχο 

είναι η μείωση της συχνότητας των προχωρημένων όγκων. 
5. Η ανίχνευση καρκίνων µαστού <15 mm µε αρνητι κούς λεμφαδένες αφενός µεν 

σώζει ζωές, αφετέρου προσφέρει τη δυνατότητα για πιο συντηρητική θεραπεία. 
6. Η πρόοδος του όγκου, υποκλινικά, είναι ταχύτερη σε γυναίκες κάτω των 50 ετών, 

και έτσι προκύπτει η ανά γκη για βραχύτερα διαστήµατα πληθυσμιακού ελέγχου 
σε αυτές τις ηλικίες. 

7. Το κακόηθες δυναμικό του όγκου χειροτερεύει κα θώς ο όγκος μεγαλώνει, και η 
συμβολή του πληθυσμιακού ελέγχου δεν είναι μόνον ο εντοπισμός του όγκου σε 
μικρό μέγεθος, ώστε οι θεραπείες να είναι περισσότερο αποτελεσματικές, αλλά 
και να μειωθεί το δυναμικό αυτό του όγκου. 

Ποιες ηλικίες πρέπει να αφορά ο πληθυσµιακός έλεγχος, σε ποια ηλικία να αρχίζει και 
πότε να τελειώνει; 

Από τη μελέτη του πίνακα 1 που αφορά στην ηλικιακή κατανομή του καρκίνου του 
µαστού, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει µία απότομη αύξηση κρουσμάτων στη δε-
καετία 40-49, που διατηρείται σχεδόν σταθερή μέχρι και τη δε καετία 70-79 και ακο-
λούθως αρχίζει η μείωση. Η κατα νομή αυτή υποδεικνύει ότι η ηλικία έναρξης των 
προ γραμμάτων πρέπει να είναι τα 40 έτη. Το χρονολογικό περας των πληθυσμιακών 
ελέγχων είναι συζητήσιμο (άλλοι το οριοθετούν στα 70, άλλοι στα 75 έτη), συσχετιζό-
μενο πά ντα µε την κρατική οδηγία και τα οικονομικά των κρατών που εφαρμόζουν τον 
πληθυσμιακό έλεγχο και τη γενικότερη κατάσταση υγείας της γυναίκας.
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Πίνακας 1. Περιπτώσεις καρκίνου µαστού ανά δεκα ετία ζωής στις Η.Π.Α. 

Ηλικία Αριθµός περιmωσεων % 

20-29 600 0,3% 

30-39 8.400 4,6% 

40-49 33.800 18,6% 

50-59 28.300 15,6% 

60-69 41.300 22,7% 

70-79 44.100 24,3% 

80+ 25.300 13,9% 

Σύνολο 182.000 
* Πηγή: American Cancer Society - SEER program incidence rates 

Με δεδομένο πά ντως ότι μετά την ηλικία των 75 η βιολογική συμπεριφο ρά των κυτ-
τάρων εμφανίζει βραδύτερη εξέλιξη, ο πληθυ σμιακός έλεγχος µε μαστογραφία θα μπο-
ρούσε να είναι αραιότερος ή να διακοπεί και να υποκοτασταθεί από κλι νική εξέταση 
µόνον. 

Η  ηλικιακή οµάδα 40-49 ετών πρέπει να υφί σταται πληθυσμιακό έλεγχο; 
Η ομάδα αυτή των γυναικών εμφανίζει την ίδια ή και ελαφρώς αυξημένη συχνότητα 

καρκίνου µαστού σε σχέ ση µε την ομάδα 50-59. Είναι νεότερες γυναίκες µε ταχύτερη βι-
ολογική εξέλιξη των όγκων και έχουν ανάγκη -τουλάχιστον την ίδια ανάγκη- για πληθυ-
σμιακό έλεγχο µε την ομάδα  50-69. Έχει γίνει αρκετή συζήτηση για το αν η μαστογραφία 
είναι αποτελεσματική σε αυτό τήν ηλικιακή ομάδα λόγω της αυξημένης πυκνότητας του 
παρεγχύματος µε την επίδραση των ορμονών. Αρκετές αμφιβολίες έχουν εκφραστεί και 
σχεδιά στηκαν κλινικές μελέτες  για να τεκμηριώσουν τη χρησιμότητα της εφαρ μογής 
του πληθυσμιακού ελέγχου σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Σχεδόν όλοι έ χουν καταλή-
ξει στο συμπέρασμα ότι αφενός µεν όλες οι γυναίκες αυτής ως ομάδας δεν έχουν κατ’ 
ανάγκη πυ κνό µαστό, άρα δεν υπάρχει δυσκολία σε όλες, ενώ σε ένα ποσοστό υπάρ-
χει δυσκολία στη διάγνωση, που οδηγεί σε καθυστερημένο ως έναν βαθμό εντοπισμό 
των ογκόμορ φων βλαβών. Όμως, σε όλες τις υποομάδες 40-49 ετών των πληθυσμια-
κών ελέγχων παρουσιάστηκε μείωση της θνη σιμότητας,  όχι στατιστικά σημαντική από 
την αρχή, όπως στην ομάδα των 50-69, η οποία έγινε στατιστικά σημαντική μετά την 
παρέλευση περισσότερων χρόνων παρακολούθησης (10-14 έτη). Σε πρόσφατη μελέτη 
183.134 μαστογραφιών η ευαισθησία του πληθυσμιακού ελέγ χου μετρήθηκε σε 54% σε 
γυναίκες κάτω των 40 ετών, 77% σε γυναίκες 40-49 ετών, 78% σε γυναίκες 50-64 ετών 
και 81 % σε γυναίκες άνω των 64 ετών. Η συνολική ευαισθησία σε γυναίκες µε πυκνούς 
μαστούς ήταν 68% και σε λιπώδεις μαστούς 85%. Συμπερασματικά, ο πλη θυσμιακός 
έλεγχος στις γυναίκες 40-49 ετών είναι και απαραίτητος και επωφελής και δεν προκύ-
πτει κανένας ιδιαίτερος λόγος αυτή η ομάδα να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από τις 
υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες γυναι κών που υπόκεινται σε πληθυσμιακό έλεγχο. 

Ποια πρέπει να είναι τα μεσοδιαστήματα των ελέγχων;
Πρόκειται για θέμα µε πολλές αντικρουόμενες από ψεις, που έχουν οδηγήσει κατά 
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καιρούς πολλές επιστημονικές εταιρείες και κράτη να εκδίδουν διαφορετικές οδηγίες 
για έλεγχο ανά έτος έως διετία ή τριετία. Στη μελέτη του Harvard που παρουσιάστηκε 
το 1999 από τους J. Michaelson και D. Kopans, οι οποίοι µε βάση μαθηματικά μοντέλα 
και υπολογιστικά συστήματα προσπάθησαν να υπολογίσουν τα άριστα μεσοδιαστήμα-
τα για τον πληθυσμιακό έλεγχο, αναφέρει ότι σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 50 ετών οι 
όγκοι έχουν µέσο χρόνο διπλασια σμού 80 ημέρες, σε ασθενείς 50-70 ετών 157 ημέρες, 
και σε γυναίκες άνω των 70 ετών 188 ημέρες. Αυτό ση μαίνει ότι στην ηλικία 50-70 οι 
όγκοι διπλασιάζουν το μέγεθός τους δύο φορές τον χρόνο, άρα το μεσοδιάστη μα ελέγ-
χου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 1 έτους (προτιμότερο θα ήταν, αν ήταν επιτρε-
πτό από πλευράς ακτινοβολίας, ο έλεγχος να ήταν εξαμηνιαίος) . 

 Μελέτη από το Τμήμα Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου του Nijmegen στην Ολ-
λανδία, διαπίστωσε ότι σε γυναίκες µε 25% πυκνότητα μαζικού παρεγχύματος (αφορά 
το 1/5 των γυναικών), αν γίνει ετήσιος πληθυσμιακός έλεγχος αντί διετής, θα υπάρξει 
18% μείωση στον συνολικό αριθμό ενδιάμεσων καρκί νων. Έτσι, ακόμη και για γυναί-
κες µε πυκνούς µαστούς, αν ο προληπτικός έλεγχος γινόταν πιο εντατικά, περισ σότεροι 
καρκίνοι θα μπορούσαν να εντοπισθούν σε αρ χικά στάδια. 

Πολλές φορές τα οικονομικά μεγέθη των κρατών και τα χρήματα που αυτά θέλουν να 
διαθέσουν για τον μα στογραφικό πληθυσμιακό έλεγχο οδηγούν στην έκδοση οδηγιών 
που δεν συμβαδίζουν µε τα επιστημονικά δεδο μένα για τα μεσοδιαστήματα ελέγχου. 

Τα αποτελέσματα της συστηματικής εφαρμογής μαζικού πληθυσμιακού ελέγχου 
εξαρτώνται από τους ακό λουθους παράγοντες: 

α) Την κατάσταση του πληθυσμού πριν από το μαζικό μαστογραφικό έλεγχο (αν ο 
πληθυσμός είναι σε εγρή γορση, προσέρχεται στο γιατρό νωρίτερα, όχι όταν αντιμετω-
πίζει πρόβλημα, και η νόσος γίνεται αντιλη πτή σε πιο αρχικά στάδια). 

β) Το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού (όσο μεγα λύτερο είναι, τόσο καλύτερα 
είναι τα αποτελέσματα). 

γ) Τα μεσοδιαστήματα ελέγχου. Δεν έχει προσδιοριστεί το άριστο μεσοδιάστημα  
(ποικίλλει ανάμεσα σε 1 µε 2 έτη). Πρόβλημα αποτελεί το μεσοδιάστημα για τις νεότε-
ρες γυναίκες λόγω των δυσκολιών που υπάρ χουν από την πυκνή σύσταση των µαστών. 
Σε σουη δικές μελέτες το παρέγχυμα των µαστών παίζει καθοριστικό ρόλο για τον κα-
θορισμό του μεσοδιαστήματος  (18 μήνες για πυκνούς µαστούς και 24 μήνες για τους 
λιπώδεις µαστούς). 

δ) Την ποιότητα της μαστογραφικής εικόνας, καθώς και την ποιότητα της μελέτης 
και αξιολόγησης των εικό νων. Κρίνονται απολύτως απαραίτητα προγράμματα εκπαί-
δευσης ακτινολόγων, τεχνολόγων και άλλων µελών της ογκολογική ς ομάδας (παθο-
λογοανατόμοι, κυτταρολόγοι, χειρουργοί, ακτινοθεραπευτές  ογκο λόγοι, παθολόγοι 
ογκολόγοι). 

Προδιαγραφές επιτυχίας του μαστογραφικού πληθυ σμιακού ελέγχου αποτελούν τα 
ακόλουθα σημεία: 

1. Απαιτείται αριθμός πληθυσμού άνω των 41.000 γυ ναικών. 
2. Ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των προσκεκλημένων θεωρείται το 70%. 
3. Ιδανικό ποσοστό παραπομπής προς κλινική εξέταση µαστού αποτελεί το 10% 

των γυναικών που συμμετέ χουν. 
4. Ιδανικό ποσοστό βιοψιών είναι το 1,5% των γυναι κών που συμμετέχουν. 
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5. Συχνότητα εμφάνισης καρκινώματος του ελεγχθέ ντα πληθυσμού αποτελεί το 
0,55%. 

6. Θετική προγνωστική αξία μαστογραφίας είναι >0,30, όταν περιλαμβάνονται οι 
γυναίκες 40-49 ετών, ή > 0,50 µε γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών. 

7. Ποσοστό άνω του 25% των νέων καρκίνων βρίσκο νται σε in situ κατάσταση. 
8. Ποσοστό ενδιάμεσων καρκίνων είναι < 15%, όταν το μεσοδιάστημα είναι 2 έτη. 

Τα βιβλιογραφικά δεδομένα συνηγο ρούν ότι τα μεσοδιαστήματα ανάμεσα στους 
τακτικούς μαστογραφικούς ελέγχους πρέπει να είναι ετήσια από την ηλικία των 40 και 
άνω και όχι διετή, καθώς ο έλεγ χος µε αυτήν τη συχνότητα υπολογίζεται ότι μπορεί 
να εντοπίσει µόνο τους αργά αναπτυσσόμενους καρκίνους, ενώ οι μεσαίας αναπτύξε-
ως καρκίνοι μπορούν να εντοπισθούν µόνο µε τον ετήσιο έλεγχο. Ακόμη τα δεδομέ-
να συμφωνούν ότι ο προληπτικός έλεγχος πρέπει να γίνεται µε μαστογραφία σε δύο 
προβολές (κατά μέτωπο και λο ξές προβολές) σε συνδυασμό µε κλινική εξέταση (όταν 
η εξέταση γίνεται µε µία µόνο προβολή και χωρίς κλινική εξέταση, τότε υπάρχει σημα-
ντική απώλεια διάγνωσης των καρκίνων µαστού). Ακόμη απώλεια διάγνωσης καρ κίνων 
συμβαίνει, όταν τις μαστογραφίες του προληπτι κού ελέγχου τις διαβάζει ένας ακτινο-
λόγος. Συστήνεται να υπάρχει διπλό ανεξάρτητο διάβασμα των μαστογρα φιών από δύο 
εξειδικευμένους ακτινολόγους και όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, τη θέση του δεύτερου 
ακτινολό γου αναλαμβάνουν να καλύψουν συστήματα αυτόματης  αναγνώρισης CAD. 

Σε όλα τα οργανωμένα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου δεν γινόταν προλη-
πτική μαστογραφία σε γυναί κες ηλικίας άνω των 74 ετών. Τα δεδομένα όμως συνη-
γορούν ότι και οι μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες έχουν ανάγκη προληπτικού ελέγχου µε 
μαστογραφία, ίσως µε αραιότερη συχνότητα (ανά διετία) μέχρι την ηλικία που η γενική 
κατάσταση της υγείας τους είναι καλή. Η προλη πτική μαστογραφία συστήνεται να εγκα-
ταλειφθεί, όταν κάποιο άλλο σημαντικό πρόβλημα υγείας κλονίσει την καλή κατάσταση 
της γυναίκας, οπότε ο προληπτικός μα στογραφικός έλεγχος διακόπτεται. 
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Επαγωγή της απόπτωσης
Γεώργιος Πενθερουδάκης

Απόπτωση
Η απόπτωση είναι ένας μηχανισμός κυτταρικής αυτοκτονίας που αποσκοπεί στην 

θανάτωση των κυττάρων εκείνων ενός οργανισμού που δεν χρειάζονται για να επιτελέ-
σουν κάποια λειτουργία ή που έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες στο DNA ή στον κυτ-
ταροσκελετό. Ο κυτταρικός αυτός θάνατος επισυμβαίνει με κατανάλωση ενέργειας δια-
μέσου ενεργοποίησης των κασπασών. Η απόπτωση επισυμβαίνει ως μέρος της εμβρυ-
ογένεσης, της διαφοροποίησης ιστών και ως αποτέλεσμα κυτταρικού στρεςς ή βλάβης 
από απώλεια τροφικών παραγόντων, από ακτινοβολία, χημικές τοξίνες , θερμική βλά-
βη, βακτήρια ,ιούς. Η διεργασία αυτή επιτελείται διά 2 οδών που επικοινωνούν μεταξύ 
τους: 1) την εξωγενή οδό που ενεργοποιείται από προ-αποπτωτικούς υποδοχείς στην 
κυτταρική επιφάνεια και 2) την ενδογενή οδό που ενεργοποιείται από μιτοχονδριακά 
σήματα εντός του κυττάρου. Οι δύο αυτές οδοί συγκλίνουν στην κοινή τελική οδό των 
επιτελεστικών κασπασών που φέρουν σε πέρας τον αποπτωτικό θάνατο του κυττάρου. 
Οι κασπάσες συντίθενται ως ανενεργείς προκασπάσες και βήμα-βήμα ενεργοποιούνται 
με πρωτεόλυση στις ενεργείς μορφές. Η αρχική ομάδα κασπασών που ενεργοποιούνται 
ονομάζονται εκκινητικές κασπάσες ενώ η τελική ομάδα κασπασών που φέρουν εις πέ-
ρας την απόπτωση ονομάζονται επιτελεστικές κασπάσες. Η ενδογενής και η εξωγενής 
οδός της απόπτωσης ρυθμίζονται ευοδωτικά ή ανασταλτικά από πλήθος ρυθμιστικών 
πρωτεινών (Bcl2, IAPs, Mcl1, Bcl-XL, Bax, Bak, Bid, Bad, Puma, Noxa, p53).

H oγκοκατασταλτική πρωτείνη p53 ονομάζεται ο φύλακας του γενώματος, καθώς 
απαντά σε ποικιλλία κυτταρικών στρες προκαλώντας αναστολή του κυτταρικού κύκλου 
δια επαγωγής του p21. Αν η βλάβη του DNA/κυτταροσκελετού διορθωθεί, ο κυτταρικός 
κύκλος ενεργοποιείται εκ νέου και το κύτταρο επιβιώνει. Αν όμως η βλάβη είναι μη επι-
διορθώσιμη, το p53 προάγει την απόπτωση δια της ενδογενούς οδού. Η εξωγενής οδός 
της απόπτωσης επάγεται από την διέγερση διαμεμβρανικών υποδοχέων που ανήκουν 
στην υπεροικογένεια ΤΝFR από συνδέτες όπως οι FasL, Apo2L/TRAIL.

H παρατήρηση ότι σε καρκινικά κύτταρα αλλά όχι σε φυσιολογικά κύτταρα υπάρχει 
καταστολή της απόπτωσης αποτέλεσε την βάση για τον σχεδιασμό θεραπευτικών πα-
ραγόντων που διεγείρουν την απόπτωση. Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα προκαλούν 
βλάβη στο DNA των καρκινικών κυττάρων και επάγουν την ενδογενή οδό της απόπτω-
σης εφόσον το p53 λειτουργεί φυσιολογικά.  Νεότερες στοχευτικές θεραπευτικές προ-
σεγγίσεις για την διέγερση της ενδογενούς ή εξωγενούς οδού της απόπτωσης συνίστα-
νται σε ενεργοποιητές των προ-αποπτωτικών υποδοχέων της κυτταρικής μεμβράνης, 
αναστολή των πρωτεινών BCL2, αναστολή των αναστολέων ΙΑΡ και ενεργοποίηση των 
κασπασών.

Η ενεργοποίηση των προ-αποπτωτικών υποδοχέων DR4, DR5 από συνθετικό Apo2L/
TRAIL ή μονοκλωνικά αντισώματα (PARAs) οδήγησε σε εκλεκτικό θάνατο νεοπλασματι-
κων κυττάρων σε κυτταρικές σειρές όγκων και σε ξενομοσχεύματα ανθρώπειων όγκων 
σε ποντίκια. Τα φάρμακα αυτά (mapatumumab,lexatumumab, apomab) μελετώνται 
σε ανθρώπους με διάφορους μεταστατικούς συμπαγείς όγκους σε μελέτες φάσεως Ι, ΙΙ 
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είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με κάποια ενθαρρυντικά, αν και 
πρώιμα, αποτελέσματα.  Η αποσιώπηση των αντι-αποπτωτικών πρωτεινών BCL2 μπο-
ρεί να γίνει είτε με ολιγονουκλεοτίδια που εμποδίζουν την μεταγραφή  του BCL2 mRNA 
είτε από μικρά τμήματα microRNA που διασπούν το BCL2 mRNA. Oι ανταγωνιστές του 
BCL2 βρίσκονται σε διάφορα στάδια κλινικής ανάπτυξης σε αρρώστους με ανθεκτικούς 
συμπαγείς όγκους και ενίοτε οδήγησαν σε σταθεροποίηση της νόσου. Η στόχευση των 
κασπασών μπορεί να επιχειρηθεί είτε με απευθείας ενεργοποίηση τους είτε συνηθέστε-
ρα με αναστολή των απενεργοποιητών των κασπασών (IAPs, c-FLIP). Mέσα από τέτοιες 
ερευνητικές προσπάθειες υπάρχει η ελπίδα να καταστεί η κυτταρική απόπτωση και 
πάλι ενεργός σε νεοπλασματικά κύτταρα με αποτέλεσμα αυτά να θανατώνονται από 
τους κυτταροτοξικούς χημειοθεραπευτικούς παράγοντες.

Σχήμα 1. Οδοί κυτταρικής απόπτωσης
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Αντικαρκινική θεραπεία με ιούς
Ελένη Μ. Καραπαναγιώτου, Καλλιόπη Δηλανά, Κevin J. Harrington

Εισαγωγή
Οι ιοί είναι νανοσωματίδια που βρίσκονται ευρέως στη φύση. Περισσότερα από 

2400 διαφορετικά είδη ιών είναι γνωστά. Παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους 
όσον αφορά τη μορφολογία και τη βιοχημική τους σύνθεση. Η διάμετρός τους ποικίλει 
από  20 έως 500 nm  και το γενετικό τους υλικό αποτελείται από 3000 έως και 375.000 
νουκλεοτίδια(1). Οι ιοί χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες με βάση το γενετικό τους 
υλικό, δηλαδή σε διπλής ή μονής αλυσίδας RNA ιούς  και  DNA ιούς. Σχηματικά, το γονι-
δίωμα των ιών βρίσκεται προστατευμένο μέσα σε ένα πρωτεινούχο  εικοσαεδρές ή ελι-
κοειδές περίβλημα (φάκελο), το οποίο πολύ συχνά καλύπτεται από ένα δεύτερο λιπιδι-
κό περίβλημα (φάκελο). O ρόλος των περιβλημάτων είναι διπλός, από τη μία διατηρούν 
ασφαλές το γενετικό υλικό και από την άλλη συμμετέχουν ενεργά στη μεταφορά του 
από το ένα κύτταρο στο άλλο. Όταν το γενετικό υλικό του ιού έχει επιτυχώς μεταφερθεί 
στο κύτταρο-στόχο τότε χρησιμοποιεί το βιολογικό εργαστήριο του κυττάρου για να 
πολλαπλασιαστεί και να μεταφερθεί στα γειτονικά κύτταρα. Παράλληλα, με την είσοδο 
του ιού σε όλο και περισσότερα κύτταρα και την καταστροφή των ιστών ο οργανισμός 
αντιδρά με την εικόνα της φλεγμονής. Η κυτταρική και χυμική ανοσία ενεργοποιούνται 
με σκοπό να ελέγξουν τη φλεγμονή αλλά και να θωρακίσουν το κύτταρο και ολόκληρο 
τον οργανισμό έναντι νέων εισβολών του ιού.

Ογκολυτικός ονομάζεται ένας ιός που μπορεί επιλεκτικά να εισβάλει στα καρκινικά 
κύτταρα και να τα καταστρέφει, ενώ δεν εισβάλει αλλά και δεν επηρρεάζει τα φυσιο-
λογικά κύτταρα του οργανισμού(2). Η θεραπεία του καρκίνου χρησιμοποιώντας διά-
φορους ιούς ξεκίνησε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, αξιοποιήθηκε σημαντικά 
στη δεκαετία του 50 και εγκαταλείφθηκε στη δεκαετία του 70  για να αναζωπυρωθεί 
το ενδιαφέρον στη δεκαετία του 90(3). Αν και οι περισσότεροι ιοί σήμερα δοκιμάζο-
νται σε προκλινικό και κλινικό στάδιο, ένας γενετικά τροποποιημένος αδενοιός, ο Η101 
αδενοιός τύπου 5, ο οποίος φέρει απαλείψεις των γονιδίων Ε1Β-55KD και E3, εγκρίθηκε 
με τη μορφή ενδοογκικών εγχύσεων μαζί με συστηματική χημειοθεραπεία  για τη θε-
ραπεία του καρκίνου κεφαλής-τραχήλου στην Κίνα το 2005. Η έγκριση περιορίστηκε 
μόνο στην Κίνα γιατί η συνδυασμένη αυτή θεραπεία δεν κατάφερε να δείξει αύξηση του 
συνολικού διαστήματος επιβίωσης των ασθενών(4). Οι διάφορες κλινικές μελέτες που 
είναι σε εξέλιξη καλούνται να απαντήσουν σε τρία βασικά ερωτήματα: ασφάλεια, απο-
τελεσματικότητα ώς μονοθεραπέια ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες (χημειοθερα-
πεία, ακτινοβολία, άλλες στοχευμένες θεραπείες) και φαρμακοδυναμική της θεραπείας 
με ογκολυτικούς ιούς.

Μηχανισμός δράσης των ογκολυτικών ιών
Ο πολλαπλασιασμός των ιών μέσα στα κύτταρα μπορεί να χωριστεί σε δύο κύρια στά-

δια. Το πρώτο στάδιο είναι η διείσδυση του ιού στο κύτταρο. Η διείσδυση αυτή αρχίζει με 
την προσκόλληση του ιού μέσω των πρωτεινών του εξωτερικού του περιβλήματος σε συ-
γκεκριμένους υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης του κυττάρου-στόχου. Η προσκόλλη-
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ση του ιού στο κύτταρο αποτελεί το εναρκτήριο βήμα για τη μεταφορά του γονιδιώματος 
του ιού στο κύτταρο-στόχος. Για τους ιούς με εξωτερικό περίβλημα η είσοδος του ιού γίνε-
ται με σύντηξη (fusion)  των μεμβρανών του ιού και του κυττάρου (άμεσος μηχανισμός) ενώ 
για τους ιούς χωρίς εξωτερικό περίβλημα (non-enveloped) ο ιός καταλαμβάνει το κύτταρο 
με ενδοκύτοση (έμμεσος μηχανισμός). Στη συνέχεια, το γονιδίωμα του ιού μεταφέρεται σε 
συγκεκριμένες θέσεις στον πυρήνα ή στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου όπου αρχίζει τον 
πολλαπλασιασμό του. Ταυτόχρονα με την εισβολή του ιού οι μη-δομικές  (non-structural) 
του πρωτείνες εκφράζονται με πολύπλευρο ρόλο στη διατήρηση της ακεραιότητας του 
κυττάρου-στόχου και την υποστήριξη του πολλαπλασιασμού του ιικού γονιδιώματος και 
της  έκφρασης των δομικών του πρωτεινών. Την έκφραση των μη δομικών πρωτεινών ακο-
λουθεί η έκφραση των δομικών πρωτεινών και ο πολλαπλασιασμος του γενετικού υλικού 
με σκοπό τη δημιουργία νέων ιικών σωματιδίων. Από την άλλη μεριά το κύτταρο-στόχος 
όταν αντιλαμβάνεται τη διείσδυση του ιού ενεργοποιεί τους αμυντικούς του μηχανισμούς. 
Αρχίζει να μεταφέρει το μήνυμα στα γειτονικά του κύτταρα ότι έχει μολυνθεί παράγωντας 
ιντερφερόνη-β (IFN-β) και ταυτόχρονα αναστέλλει τους μεταγραφικούς του μηχανισμούς 
ώστε να μην υπάρχει πρόσφορο έδαφος για τον πολλαπλασιασμό του ιού. Δεύτερος αμυ-
ντικός μηχανισμός του κυττάρου είναι η ενεργοποίηση του μονοπατιού της απόπτωσης 
ώστε το κύτταρο να πεθάνει χωρίς να προλάβει να ελευθερώσει τους ιούς που έχουν δημι-
ουργηθεί στο εσωτερικό του. Δυστυχώς, παρά τους αμυντικούς αυτούς μηχανισμούς οι ιοί 
βρίσκουν τρόπους να διαφεύγουν της επιτήρησης του κυττάρου (Εικόνα 1).

Στοχευμένη δράση των ογκολυτικών ιών
Η πρόοδος της  γονιδιακής θεραπείας (gene therapy)  μας έχει βοηθήσει να βρού-

με τρόπους να δημιουργήσουμε ιούς ικανούς να εισβάλουν στα καρκινικά κύτταρα και 
να σέβονται τα υγιή κύτταρα. Αν και υπάρχουν ορισμένοι ιοί με ογκολυτικό δυναμικό 
χωρίς να υποστούν κάποια γενετική τροποποίηση, οι περισσότεροι ιοί είναι γενετικά 
τροποποιημένοι για να αυξήσουν την ειδικότητά τους στους καρκινικούς ιστούς. Αυτό 
έχει επιτευχθεί με τέσσερις βασικούς μηχανισμούς :

Στόχευση της απόπτωσης
Τα πρωτεινικά προιόντα των γονιδίων Ε1a και E1b των αδενοιών αναστέλλουν το 

μονοπάτι της απόπτωσης στο κύτταρο-στόχο εμποδίζοντας την έκφραση  των γονιδίων 
p53 και Rb, αντίστοιχα. Οι τροποποιημένοι ιοί που έχουν υποστεί απάλειψη των εν λόγω 
γονιδίων όταν βρεθούν σε φυσιολογικά κύτταρα ενεργοποιιούν άμεσα το μονοπάτι της 
απόπτωσης και εμποδίζεται η ιογενής λοίμωξη του οργανισμού, ενώ στα καρκινικά κύτ-
ταρα με μεταλλάξεις ή αποσιωποιημένα  p53 και Rb γονίδια η λοίμωξη βρίσκει έδαφος 
να προχωρήσει και να εκφράσει το ογκολυτικό δυναμικό της(5;6).

Στόχευση της μετάφρασης
Στα φυσιολογικά κύτταρα η ιογενής λοίμωξη οδηγεί στην ενεργοποίηση της κυττα-

ρικής ανοσίας με την απελευθέρωση ιντερφερόνης τύπου Ι στην κυκλοφορία ώστε να 
ενημερωθούν τα υπόλοιπα κύτταρα του οργανισμού για την εισβολή και να διακόψουν 
την πρωτεινοσύνθεση για όσο διάστημα απειλούνται. Αντίθετα, τα καρκινικά κύττα-
ρα διαθέτουν τροποποιημένους μηχανισμούς απάντησης στο απειλητικό μήνυμα της 
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ιντερφερόνης. Έτσι, είναι ικανά να συνεχίσουν τη διαδικασία της  πρωτεινοσύνθεσης. 
Σε αυτά τα κύτταρα ο ιός μπορεί να πολλαπλασιαστεί και να δράσει ογκολυτικά. Για 
παράδειγμα, ο ιός της φυσαλιδώδους στοματίτιδας (vesicular stomatitis virus, VSV), ενώ 
επιτρέπει τη μεταγραφή των γονιδίων για την ιντερφερόνη, ταυτόχρονα, η έκφραση 
της πρωτείνης Μ αναστέλλει τη σύνθεση της ιντερφερόνης μέσω της αναστολής με-
ταφοράς του mRNA. Για το λόγο αυτό ο VSV μπορεί να τροποποιηθεί γενετικά ώστε 
να απαλειφθεί η πρωτείνη Μ ή να προστεθεί ένα γονίδιο που να κωδικοποιεί για την 
ιντερφερόνη στο γονιδίωμά του. Με τον τρόπο αυτό ο ιός δε θα είναι παθογόνος για τα 
φυσιολογικά κύτταρα αλλά θα είναι ογκολυτικός για τα καρκινικά κύτταρα μιας και αυτά 
τα κύτταρα έχουν αλλοιωμένους μηχανισμούς απάντησης στην ιντερφερόνη(7;8).

Στόχευση της μεταγραφής
Πολλοί ιοί είναι τροποποιημένοι με την προσθήκη ενός-ειδικού για τον ιστό ή για 

τον όγκο υποκινητή (tissue-specific or tumour-specific promoters) στο γονιδίωμά τους 
ώστε να εκφράζονται κάτω από ορισμένες συνθήκες μόνο. Αυτή η τεχνική έχει επιτευ-
χθεί με τους αδενοιούς, όπου η έκφραση του γονιδίου Ε1 βρίσκεται υπό τον έλεγχο 
συγκεκριμένου εκκινιτή και με τους επρετοιούς, όπου η έναρξη της μεταγραφής τους 
ελέγχεται από το γονίδιο γ34.1(9;10).

Στόχευση της μεταγωγής 
Οι ιοί μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να εισβάλλουν σε κύτταρα που εκφράζουν 

συγκεκριμένους υποδοχείς και βρίσκονται στα καρκινικά κύτταρα μόνο ή να εισβάλ-
λουν σε κύτταρα που το μικροπεριβάλλον τους είναι πλούσιο σε πρωτεάσες, όπως συμ-
βαίνει με το μικροπεριβάλλον του καρκίνου. Η τεχνική αυτή έχει ευρέως αναπτυχθεί 
χρησιμοποιώντας τον ιό της ιλαράς (measles virus). Ο ιός έχει γενετικά τροποποιηθεί, 
ώστε να εκφράζει σε μία από τις γλυκοπρωτείνες που συμμετέχουν στη δημιουργία του 
εξωτερικού του περιβλήματος ειδικούς προσδέτες για αυξητικούς παράγοντες και αντι-
σώματα(11;12). Με τον τρόπο αυτό προσδένεται σε συγκεκριμένα κύτταρα μόνο. Άλλος 
μηχανισμός είναι η εισαγωγή ειδικών προτεωλυτικών ενζύμων μεταξύ των πρωτεινών 
του εξωτερικού περιβλήματος που χρήζουν  περιβάλλοντος πλούσιου σε πρωτεάσες 
για να ενεργοποιηθούν. Τέτοιο είναι το μικροπεριβάλλον του καρκίνου.

Το παράδειγμα του Reovirus
O Reovirus είναι ένας φυσικός (μη τροποποιημένος) wild-type ογκολυτικός ιός που 

βρίσκεται σε μελέτες φάσης Ι και ΙΙ ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με χημειοθερα-
πεία και ακτινοβολία. Ο ιός αυτός είναι μέλος της οικογένειας Reoviridae που συνολικά 
περιλαμβάνει έξι (6) μέλη, τρία είναι παθογόνα για τα ζώα και τρία (rotavirus, orbivirus, 
reovirus) για τους ανθρώπους. O REOvirus (Respiratory Enteric Orphan) ονομάστηκε 
έτσι γιατί παρουσιάζει τροπισμό για το αναπνευστικό και γαστρεντερικό σύστημα χω-
ρίς όμως να προκαλεί κάποιο γνωστό νόσημα.  Τα συμπτώματα που προκαλεί είναι συμ-
βατά με ήπια λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού (μυαλγίες, πυρετός, ρινόρροια) και 
του γαστρεντερικού συστήματος (διάρροια). Ο ιός συνήθως απομονώνεται σε λύματα, 
λιμνάζοντα ύδατα και ποτάμια. Φαίνεται ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχουν έρθει σε 
επαφή με τον ιό και είναι οροθετικοί για τον reovirus(13).
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Δομή του Reovirus
O ιός αποτελείται από ένα εικοσαεδρές καπσίδιο (icosahedral capsid) με διπλή στοι-

βάδα πρωτεινών. Δεν έχει λιπιδικό εξωτερικό περίβλημα ενώ το γονιδίωμά του αποτε-
λείται από 10 τμήματα τριών διαφορετικών μεγεθών διπλής έλικας RNA. (Εικόνα 2)

Μηχανισμός δράσης του  Reovirus
H αρχική παρατήρηση ήταν ότι ο reovirus μπορεί να αναπαραχθεί στα κύτταρα που 

παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 
(Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR) αλλά και του μεταλλαγμένου σμικρυσμένου 
(truncated mutant) v-ERB. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στην επιστημονικά τεκμηρι-
ωμένη διαπίστωση ότι ο reovirus πολλαπλασιάζεται στα κύτταρα που παρουσιάζουν 
μεταλλάξεις ή υπερέκφραση του ras γονιδίου. Μεταλλάξεις του γονιδίου ή υπερέκφρα-
ση του μονοπατιού που ξεκινά από την ενεργοποίηση του EGFR ή άλλων τυροσινικών 
υποδοχέων οδηγεί στην μεταφορά ενδοκυττάριων σημάτων από το κυτταρόπλασμα 
στο πυρήνα μέσω του μονοπατιού  RAS-RAF-MEK-MAPK που ελέγχει τη γονιδιακή μετα-
γραφή, την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου από τη φάση G1στη φάση S και τον κυττα-
ρικό πολλαπλασιασμό. Μεταλλάξεις του γονιδίου ras ανευρίσκονται στο 30-40% όλων 
των καρκίνων του ανθρώπου.

Στα φυσιολογικά κύτταρα η λοίμωξη με τον reovirus οδηγεί στην ενεργοποίηση της 
πρωτεινικής κινάσης PKR. H PKR είναι μία σερίνη/θρεονίνη πρωτεινική κινάση που φω-
σφορυλιώνεται και ενεργοποιείται άμα τη σύνδεση του διπλής έλικας RNΑ. Ο κύριος 
ρόλος της είναι να ενεργοποιεί τον elF2 παράγοντα, ο οποίος με τη σειρά του αναστέλ-
λει την πρωεινοσύνθεση στο κύτταρο-στόχο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιός δεν μπορεί να 
αναπαραχθεί στα φυσιολογικά κύτταρα. Στα καρκινικά κύτταρα όμως που παρουσιά-
ζουν ενεργοποιημένο ras μονοπάτι η  PKR δεν φωσφορυλιώνεται και κατά συνέπεια 
ο παράγοντας elF2 παραμένει ανενεργός και τα κύτταρα ακολουθούν ανενόχλητα το 
πρόγραμμα πρωτεινοσύνθεσης. Έτσι, ο reovirus βρίσκει υλικό για να αναπαραχθεί (Ει-
κόνα 3)(14;15).

Προκλινικά δεδομένα
Μέχρι σήμερα η αποτελεσματικότητα του ιού έχει μελετηθεί σε μεγάλο αριθμό κυτ-

ταρικών σειρών με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Το ίδιο αποτέλεσμα είχαν και τα 
in vivo πειράματα. Πρόσφατα πειράματα έδειξαν ότι ο ιός μπορεί να εκφράσει ογκολυ-
τικό δυναμικό και σε κύτταρα που παρουσιάζουν wild-type ras γονίδιο. Ο μηχανισμός 
δεν είναι γνωστός αλλά φαίνεται να ενοχοποιούνται και αποπτωτικοί μηχανισμοί(16).

Ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας της θεραπείας με ιούς φαίνεται να είναι η 
ενεργοποίηση της χυμικής ανοσίας με την παραγωγή αντισωμάτων έναντι του ιού(17). 
Διάφορα πειραματικά μοντέλα έχουν δείξει υποστροφή του όγκου με τη χορήγηση ιών, 
αλλά η υποστροφή αυτή είναι μικρής διάρκειας και συσχετίζεται με την παραγωγή αντι-
σωμάτων. Διάφορες τεχνικές προσπαθούν να αναχαιτήσουν τη δημιουργία υψηλών 
τίτλων κυκλοφορούντων αντισωμάτων. Μία από αυτές είναι η ταυτόχρονη χορήγηση 
ιοθεραπείας σε συνδυασμό με ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες όπως η κυκλοφω-
σφαμίδη (18).  
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Κλινικά δεδομένα
Μεγάλος αριθμός κλινικών μελετών φάσης Ι και ΙΙ μελετά τη χορήγηση του reovirus 

ως ενδοφλέβια χορήγηση ή ως ενδοογκική χορήγηση, ως μονοθεραπεία ή ως συνδυ-
ασμένη θεραπεία με χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Μέχρι σήμερα περισσότεροι 
από 160 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με reovirus. Oι κλινικές μελέτες που έχουν ολο-
κληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη απεικονίζονται στον πίνακα 1.

Συμπεράσματα
Μακροπρόθεσμα φαίνεται η αντικαρκινική θεραπεία με ιούς να αποτελεί ένα συ-

ναρπαστικό πεδίο στοχευμένης θεραπείας. Τα δεδομένα που έχουμε απο τις φάσης Ι και 
ΙΙ κλινικές μελέτες είναι ιδιάιτερα ενθαρρυντικά αν και υπάρχουν ορισμένα εμπόδια που 
θα πρέπει να ξεπεραστούν. Ο κύριος ανασταλτικός παράγοντας στην αποτελεσματικό-
τητά τους φαίνεται να είναι η παραγωγή αντισωμάτων. Η χορήγηση της ιοθεραπείας 
μαζί με χημειοθεραπεία ή ανοσοτροποιητικούς παράγοντες ίσως βοηθήσει να αντιρ-
ροπιστεί ο ανασταλτικός ρόλος των αντισωμάτων έναντι του ιού. Η περαιτέρω έρευνα 
μπορεί να βοηθήσει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο εξειδικευμένους ογκολυτικούς 
ιούς.
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Πίνακας 1: Κλινικές μελέτες με Reovirus

Εικόνα 1: Πολλαπλασιασμός του ιού

H διείσδυση του ιού στο κύτταρο-στόχο, ο πολλαπλασιασμός του ιού και οι αμυντι-
κοί μηχανισμοί του κυττάρου-στόχος

Τροποποιημένο από Trends in Pharmacological Sciences 

Εικόνα 2: Δομή του Reovirus

Ο ιός αποτελείται από ένα εξωτερικό και ένα εσωτερικό καπσίδιο που προσατεύουν 
το γενετικό του υλικό
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Εικόνα 3: Μηχανισμός δράσης του Reovirus

Στα καρκινικά κύτταρα με ενεργοποιημένο ras μονοπάτι η μη φωσφορυλίωση της 
PKR οδηγεί σε ανενεργό παράγοντα elF2 και αναστολή της πρωτεινοσύνθεσης
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Εντερική υποστήριξη της διατροφής των ογκολογικών ασθενών 
Αλεξία Θωμοπούλου, Γεώργιος Παπαέτης

Αναφέρεται ότι το 40 με 80% των ογκολογικών ασθενών  παρουσιάζουν κάποιο 
βαθμό υποθρεψίας, (1) ενώ υπολογίζεται ότι περίπου το 30% των θανάτων από καρκί-
νο προκαλείται  μόνο από τoν υποσιτισμό (2). Η θρεπτική κατάσταση των ογκολογικών 
ασθενών παίζει σημαντικό ρόλο και στην ποιότητα ζωής τους καθώς και στην φυσι-
κή τους κατάσταση (PS). Η υποθρεψία και η απώλεια βάρους μπορούν να οδηγήσουν 
αυτούς τους ασθενείς σε θάνατο (3). Πιο συγκεκριμένα όσο μεγαλύτερη είναι η απώ-
λεια βάρους τόσο πιο πολύ μειώνεται και το ποσοστό επιβίωσης αυτών των ασθενών. 
Το 60% των ασθενών κατά την διάγνωση παρουσιάζει απώλεια βάρους (2). Από τους 
ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο παγκρέατος και με καρκίνο στομάχου το 
85% παρουσιάζουν απώλεια βάρους. Από αυτούς που έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο 
παχέος εντέρου, προστάτη, πνεύμονα και λύμφωμα non Hodgkin’s το 55% παρουσι-
άζουν απώλεια βάρους ενώ από τους ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο μα-
στού, σάρκωμα και non lymphatic λευκαιμία  το 40% παρουσιάζουν απώλεια βάρους 
κατά την διάγνωση (4). 

Ένα από τα κυριότερα αίτια της κακής θρέψης των ογκολογικών ασθενών είναι η κα-
θεαυτή νόσος. Τα κύτταρα του κακοήθους όγκου προκαλούν ως αντίδραση του οργανι-
σμού την αύξηση των προφλεγμονών κυτοκινών TNF-α (Tumor Necrosis Factor a), IL-1 
(Interleukin 1), IL-6 (Interleukin 6) καθώς και την αύξηση του πρωτεολυτικού παράγοντα 
PIF (Proteolysis Inducing Factor). Αυτά με τη σειρά τους προκαλούν μεταβολικές διατα-
ραχές. Συγκεκριμένα αυξάνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη, αυξάνουν την λιπόλυση 
με αποτέλεσμα να μειώνεται ο λιπώδης ιστός, αυξάνουν την οξείδωση των λιπιδίων, 
αυξάνουν τον καταβολισμό των πρωτεϊνών με αποτέλεσμα την απώλεια της καθαρής 
μυϊκής μάζας και την παραγωγή πρωτεϊνών οξείας φάσης, αυξάνουν τις θερμιδικές ανά-
γκες σε ηρεμία δηλαδή τον βασικό μεταβολισμό με αποτέλεσμα την ελάττωση του σω-
ματικού βάρους. Αυτές οι μεταβολικές διαταραχές επίσης καταστέλλουν την όρεξη και 
μειώνουν την πρόσληψη τροφής. Η καρκινική καχεξία λοιπόν αναφέρεται στην ακούσια 
απώλεια σωματικού βάρους και μυϊκού ιστού, στην ανορεξία, στην μειωμένη λειτουρ-
γικότητα και εμφανίζεται όταν ο όγκος προκαλεί συστηματική φλεγμονώδη απάντηση, 
μεταβολικές και ενδοκρινικές αλλαγές.

Επίσης, η χειρουργική επέμβαση επηρεάζει την θρεπτική κατάσταση των ογκολο-
γικών ασθενών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά, ως μέσω διάγνωσης (βιοψία) 
ή και ως θεραπεία. Σε κάθε περίπτωση η θρεπτική κατάσταση του ασθενούς πριν το 
χειρουργείο είναι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλε-
σμα της επέμβασης. Αλλά και μετά το χειρουργείο, οι ενεργειακές ανάγκες του ασθε-
νούς αυξάνονται λόγω του χειρουργικού τραύματος ενώ παράλληλα μειώνεται  και η 
πρόσληψη τροφής  γεγονός που υποβάλλει τον ασθενή σε αυξημένο κίνδυνο κακής 
θρέψης. Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τράχηλου προκαλούν έντονη δυσφαγία 
μετά την επέμβαση, ενώ επεμβάσεις στομάχου, παγκρέατος ή εντέρου προκαλούν μει-
ωμένη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, έμετο, ναυτία, πόνο, δυσκοιλιότητα 
και συνεπώς ευθύνονται για την κακή θρέψη που παρατηρείται μετά το χειρουργείο. 
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Ασθενείς που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν σε αντινεοπλασματική θεραπεία μπορεί 
να έχουν αυξημένη ανοσοκαταστολή, αυξημένο κίνδυνο για μετεγχειρητικές λοιμώξεις, 
να αυξηθεί ο χρόνος επούλωσης των τραυμάτων και η διάρκεια της νοσηλείας τους. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις ασθενών η διατροφική παρέμβαση είναι απαραίτητη για να 
μειώσει την επίδραση των  μετεγχειρητικών επιπλοκών στην κατάσταση θρέψης του 
ασθενούς και να επιβραδύνει την απώλεια βάρους (5). 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την κατάσταση θρέψης των ογκολογικών 
ασθενών είναι οι παρενέργειες της αντινεοπλασματικής θεραπείας. Η σοβαρότητα των 
παρενεργειών εξαρτάται από τον τύπο της χημειοθεραπείας, την δόση, την διάρκεια 
έγχυσης  του φαρμάκου και από την φυσική κατάσταση του ασθενούς (PS). Συνήθης 
παρενέργειες των αντινεοπλασματικών θεραπειών περιλαμβάνουν δυσκοιλιότητα, δι-
άρροια, ναυτία, έμετο, ανορεξία, ξηροστομία, αφυδάτωση, γρήγορο κορεσμό, αλλοι-
ωμένη γεύση, δυσφαγία, αναιμία, διαταραχή ηλεκτρολυτών, στοματίτιδα, μειωμένη 
απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, κατάθλιψη και απώλεια βάρους. Το σωματι-
κό βάρος του ασθενούς, οι σύνοδες νόσοι και η θρεπτική του κατάσταση  επηρεάζουν 
την ανταπόκριση στην θεραπεία. Η απώλεια βάρους επίσης επηρεάζει την ανταπόκρι-
ση στην θεραπεία και αυξάνει τον κίνδυνο για τοξικότητα του φαρμάκου (6). 

Η ακτινοθεραπεία επίσης επηρεάζει την κατάσταση θρέψης του ασθενούς λόγω των  
συμπτωμάτων που προκαλεί. Η ακτινοβολία είναι μια θεραπεία τοπική για τον καρκίνο 
και οι παρενέργειές της εξαρτώνται από την δόση και την περιοχή της ακτινοβόλησης. 
Ο βαθμός της τοξικότητας των παρενεργειών εξαρτάται από την φυσική κατάσταση 
του ασθενούς (PS) και από το αν κάνει παράλληλα και χημειοθεραπείες. Συχνές παρε-
νέργειες της ακτινοθεραπείας είναι η διάρροια, ναυτία, έμετος, ξηροστομία, ανορεξία, 
οισοφαγίτιδα, μειωμένη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, δυσφαγία, οδυνοφαγία, 
αλλοιωμένη γεύση, κολίτιδα, πόνος, αδυναμία και εντερίτιδα.  Έχει αναφερθεί ότι το 
90% των ασθενών που ακτινοβολούνται στην κεφαλή, τον τράχηλο και σε οποιαδήποτε 
περιοχή του γαστρεντερικού συστήματος παρουσιάζουν απώλεια βάρους (7). 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως οποιαδήποτε θεραπεία είτε χημειοθε-
ραπεία, ακτινοθεραπεία ή χειρουργείο προκαλεί παρενέργειες που επηρεάζουν την 
θρεπτική κατάσταση του ασθενούς. Η ναυτία, ο έμετος ή και η κατάθλιψη που είναι οι 
πιο συχνές παρενέργειες, μειώνουν την όρεξη και την επιθυμία για φαγητό.  Συνεπώς 
η έγκυρη διατροφική παρέμβαση μπορεί να μειώσει την επίδραση τέτοιων παρενερ-
γειών στην κατάσταση θρέψης του ασθενούς και να προλάβει τον υποσιτισμό του. Η 
αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης του ογκολογικού ασθενούς πρέπει να γίνεται κατά 
την διάγνωση της νόσου, αφενός γιατί όπως προαναφέρθηκε ένα ποσοστό ασθενών 
παρουσιάζουν ήδη απώλεια βάρους κατά την διάγνωση και αφετέρου διότι στα αρχικά 
στάδια της νόσου η διατροφική υποστήριξη του ασθενούς είναι ευκολότερη λαμβά-
νοντας υπόψιν ότι τότε η λήψη τροφής από το στόμα δεν έχει ακόμη επηρεαστεί από 
τις τοξικές παρενέργειες των θεραπειών. Η έγκυρη διατροφική υποστήριξη του ασθε-
νούς μπορεί να αποτρέψει η και να θεραπεύσει τον υποσιτισμό ή την υποθρεψία του 
ασθενούς. Επίσης  επηρεάζοντας την φυσική του κατάσταση (PS) μπορεί να επηρεάσει 
θετικά την ανταπόκριση στην θεραπεία μειώνοντας έτσι τον βαθμό τοξικότητας των 
παρενεργειών και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής του. 

Η διατροφική αξιολόγηση του ασθενούς γίνεται για να αναγνωριστούν οι  διατροφι-
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κές του ανάγκες και να αξιολογηθεί ο βαθμός υποθρεψίας του. Αρχικά, αναγνωρίζονται 
ποιοι ασθενείς έχουν υποθρεψία ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για να αποκτήσουν. 
Αυτό γίνεται με την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου (PG-SGA), το οποίο αφορά 
στο ιατρικό ιστορικό, το ιστορικό βάρους του (π.χ απώλεια βάρους το τελευταίο 6 μηνο 
Κτλ.) , το διαιτολογικό ιστορικό (π.χ τι ποσότητα φαγητού καταναλώνει σε σύγκριση 
με πριν, κτλ.)  και την αναγνώριση των παρενεργειών που αντιμετωπίζει ο ασθενής (8). 
Στη συνέχεια για να υπολογισθεί η διατροφική κατάσταση του ασθενούς λαμβάνονται 
υπόψιν οι εργαστηριακές εξετάσεις του (πίνακας 1) καθώς και οι ανθρωπομετρικές (π.χ  
βάρος, ύψος, Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), δερματική πτυχή τρικέφαλου (TSF), με-
σοβραχιόνια    περίμετρος (MAC), περίμετρος μέσης (WC)). Αφού συλλεγούν όλες οι 
παραπάνω πληροφορίες τότε ο ασθενής μπορεί να καταταχθεί σε υψηλού, μέτριου ή 
χαμηλού βαθμού υποθρεψία (πίνακας 2) (9). 

Πίνακας 1:  Οι βιοχημικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 
υποθρεψίας του ογκολογικού ασθενούς

Βιοχημικές Εξετάσεις

Ολικά λευκώματα <5,5 g/dL

Προαλβουμίνη <17 g/dL

Αλβουμίνη <3,5 g/dL

Τρανσφερίνη ορού <200 m g/dL

Αριθμός λεμφοκυττάρων TLC <1500 mm3

Ουρία αίματος 

Άζωτο ούρων 

Κρεατινίνη   <0,6

Na, K, P, Mg

Αιματοκρίτης

Αιμοσφαιρίνη
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Πίνακας 2: Αξιολόγηση κατάστασης θρέψης

Καλή θρέψη Κακή θρέψη
Σοβαρά κακή 
θρέψη

Απώλεια Βάρους Καμία αλλαγή ή <5%
5% μέσα σε ένα μήνα 
ή 10% μέσα στο 
τελευταίο 6 μηνο

>5% μέσα σε 
ένα μήνα ή 
>10%  μέσα στο 
τελευταίο 6 μηνο

Σίτιση καλή
Τρώει το 50-75% 
από  την συνήθη 
ποσότητα φαγητού

Τρώει λιγότερο 
από το 50% 
της συνήθους 
ποσότητας 
φαγητού

Προβλήματα σίτισης όχι ελαφρά Σοβαρά 

Φυσική δραστηριότητα καλή μέτρια Μη περιπατητική 

Ηλικία <65 >65 >65

Στάδιο καρκίνου Στάδιο I Στάδιο II Στάδιο III, IV

Τύπος καρκίνου
Μαστού, εγκεφάλου, 
δέρματος (εκτός από το 
μελάνωμα), 

Λευκαιμία, λύμφωμα, 
ήπαρ, μελάνομα, 
μυέλομα, νεφρού

Οισοφάγου, 
Κεφαλής 
τραχήλου, 
γαστρεντερικού 
συστήματος, 
πνεύμονα, 
παγκρέατος

Παρενέργειες ΧΜΘ Καμία 1 εώς 3 >3

Αλβουμίνη >3,5 g/dl 3,0-3,5 g/dl <3,0 g/dl

Προαλβουμίνη >18 mg/dl 15-18 mg/dl <15 mg/dl

Η κατάταξη του ασθενούς σε ένα από τα παραπάνω στάδια θρέψης καθορίζει και 
το είδος της διατροφικής παρέμβασης. Όταν ο ασθενής έχει καλή θρέψη η διατροφι-
κή υποστήριξη στοχεύει στην διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους. Όταν ο ασθενής 
παρουσιάζει κακή ή σοβαρά κακή θρέψη τότε η διατροφική παρέμβαση είναι πιο δρα-
στική κυρίως μέσω της εντερικής διατροφής που είναι και o πιο συχνός τρόπος διατρο-
φικής υποστήριξης αυτής της κατηγορίας ασθενών. Η εντερική υποστήριξη του ογκο-
λογικού ασθενή είτε με τη χορήγηση διατροφικού συμπληρώματος per os είτε μέσω 
εντερικού σωλήνα σίτισης στοχεύει στην βελτίωση της πρόσληψης τροφής όπου αυτή 
είναι ελλιπής. Όταν ο όγκος επηρεάζει την κατάποση ή όταν αναμένεται σοβαρή μυκη-
τίαση στο στόμα ή στον οισοφάγο τότε προτιμάται η γαστροστομία ως μέσω σίτισης. 
Η σίτιση μέσω καθετήρα μπορεί να γίνει μέσω της ρινικής οδού ή διαδερμικά. Σκοπός 
είναι η διατροφική αντιμετώπιση των παρενεργειών της θεραπείας, η μείωση της απώ-
λειας βάρους, η διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης του ασθενούς, η ενίσχυση 
της δράσης της θεραπείας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Δεν υπάρχουν όμως 
επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η διατροφική παρέμβαση μπορεί να παρα-
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τείνει την επιβίωση των ογκολογικών ασθενών.  
Η εντερική διατροφή χορηγείται όταν ο ασθενής βρίσκεται σε κατάσταση υποθρε-

ψίας ή όταν εκτιμηθεί ότι ο ασθενής δεν θα είναι σε θέση να καταναλώσει τροφή για 
περισσότερο από μία βδομάδα. Επίσης όταν η προσλαμβανόμενη τροφή καλύπτει λι-
γότερο από το 60% των υπολογισμένων διατροφικών αναγκών του ασθενούς για πε-
ρισσότερο από δέκα μέρες τότε οπωσδήποτε ο ασθενής υποστηρίζεται με εντερική 
διατροφή. Η εντερική διατροφή καλύπτει την διαφορά μεταξύ της πραγματικής προ-
σλαμβανόμενης τροφής και  των διατροφικών αναγκών (10). Για να εξακριβωθεί η μει-
ωμένη πρόσληψη τροφής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η απλή μέθοδος της καταγραφής 
της προσλαμβανόμενης τροφής της προηγούμενης μέρας. Αν σε κάποιες περιπτώσεις 
αυτό αποδειχθεί δύσκολο τότε η πιο απλή λύση είναι να ερωτηθεί ο ασθενής αν η πο-
σότητα φαγητού που καταναλώνει αυτήν την περίοδο αλλά και από την αρχή της διά-
γνωσης είναι λιγότερη από το 50% (χαμηλή πρόσληψη) ή το 25% (ελάχιστη πρόσληψη) 
της συνήθους ποσότητας τροφής.

Η εντερική διατροφή είναι ικανή να διατηρήσει ή και να βελτιώσει την κατάσταση 
θρέψης ειδικά αυτών των ασθενών που έχουν χάσει βάρος λόγω της μειωμένης πρό-
σληψης τροφής καθώς και να συντελέσει στην διατήρηση της ποιότητας ζωής τους (10). 
Μία συστηματική ανάλυση δεδομένων που αφορούν τις διατροφικές και μεταβολικές 
επιδράσεις της εντερικής και παρεντερικής διατροφής σε ασθενείς με υποθρεψία έδει-
ξε ότι η απώλεια βάρους μειώθηκε ενώ  η μυϊκή  μάζα και ο λιπώδης ιστός αυξήθηκαν 
στους ασθενείς που έπαιρναν εντερική διατροφή (11). Σε μια άλλη μελέτη χρησιμο-
ποιήθηκαν 17 ασθενείς με τελικού σταδίου καρκίνο του γαστρεντερικού, ανορεξία και 
προχωρημένη υποθρεψία χωρίς να λαμβάνουν αντινεοπλασματική θεραπεία. 11 από 
αυτούς τους ασθενείς έλαβαν εντερική διατροφή και 6 από αυτούς παρεντερική. Στην 
ομάδα που λάμβανε εντερική διατροφή βελτιώθηκε η φυσική κατάσταση των ασθενών 
(PS) ενώ αντιθέτως στους ασθενείς που λάμβαναν παρεντερική διατροφή επιδεινώθη-
κε. Αυτά τα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εντερική διατροφή μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και ως παρηγορητική θεραπεία μιας και μειώνει την απώλεια βά-
ρους και την υποθρεψία (12). Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν σε 95 ασθενείς με 
προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος όπου πήραν συμπληρώματα διατροφής εμπλουτι-
σμένα με ω 3 λιπαρά οξέα (εικοσαπεντανοικό οξύ). Συγκεκριμένα βρέθηκε βελτίωση 
της ποιότητας ζωής τους και στατιστικά σημαντική αύξηση στο σωματικό βάρος και 
στη μυϊκή μάζα αυτών των ασθενών, τα οποία σχετίζονταν σημαντικά με την κατανάλω-
ση των διατροφικών συμπληρωμάτων(13). Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι με την 
διατήρηση του σωματικού βάρους ή την ελαχιστοποίηση της απώλειας βάρους μέσω 
της διατροφικής παρέμβασης μπορεί να επιτευχθεί η διατήρηση της φυσικής κατάστα-
σης των ογκολογικών ασθενών καθώς και η ποιότητα ζωής τους. Έτσι οι ογκολογικοί 
ασθενείς που αδυνατούν να καταναλώσουν τροφή ή που υπάρχει πιθανότητα να απο-
βιώσουν λόγω του υποσιτισμού τους παρά λόγω της προόδου της νόσου τους, τότε 
ευνοούνται σημαντικά από την εντερική υποστήριξη της διατροφής τους (10). 

Όσον αφορά στα ω 3 λιπαρά οξέα όπως το εικοσαπεντανοικό οξύ (ΕPA) υπάρχουν 
ενδείξεις ότι συντελούν στην αύξηση του βάρους, στην αύξηση της όρεξης και στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ασθενών. Ωστόσο τα αποτελέσματα των 
ερευνών διχάζονται. Σε μια μελέτη με 518 ασθενείς βρέθηκε ότι 2 γρ. ΕΡΑ την ημέρα, 
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αλλά όχι 4 γρ, είχαν  σημαντική αλλά όχι στατιστικά σημαντική επίδραση στο σωματικό 
βάρος και στην φυσική κατάσταση των ασθενών (10). Σε μια άλλη μελέτη που χρησι-
μοποιήθηκαν 410 ασθενείς δεν παρατηρήθηκε καμία περαιτέρω βελτίωση του σωμα-
τικού βάρους και της όρεξης στους ασθενείς που δόθηκαν διατροφικά συμπληρώματα 
εμπλουτισμένα με ΕΡΑ ή σε συνδυασμό με μεγεστρόλη σε σύγκριση με  αυτούς που 
δόθηκε μόνο μεγεστρόλη (14). Βέβαια σε αυτήν την μελέτη μετρήθηκε μόνο η αύξηση 
του βάρους και δεν έγινε ανάλυση της σύστασης του σώματος οπότε δεν μπορεί να 
μην συνυπολογιστεί η κατακράτηση βάρους η οποία είναι και πολλή συχνή σε αυτούς 
τους ασθενείς. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως η δραστικότητα  των ω3 λι-
παρών οξέων και του ΕΡΑ εξαρτάται από την συμμόρφωση του ασθενούς. Στις σχετικές 
μελέτες που έχουν γίνει, η συμμόρφωση του ασθενούς στα υψηλά σε πρωτεΐνες και 
ενέργεια διατροφικά συμπληρώματα εξαρτάται από την γεύση του συμπληρώματος. 
Έτσι ο ρόλος αυτών των λιπιδίων αναμένεται να αναβαθμιστεί στις νέες μελέτες μιας και 
οι εταιρίες συμπληρωμάτων διατροφής έχουν ήδη αρχίσει και βγάζουν συμπληρώματα 
με ποικίλες γεύσεις (π.χ σοκολάτα, βανίλια, διάφορα φρούτα, καφέ κτλ.) γεγονός που θα 
βοηθήσει τους ασθενείς να τα καταναλώνουν πιο ευχάριστα.  

Στους ογκολογικούς ασθενείς είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί πλήρης πρωτεϊνι-
κός αναβολισμός, γιαυτό σε τέτοιες καταστάσεις όπου ο καταβολισμός των πρωτεϊνών 
έχει ήδη αρχίσει  ή είναι σε προχωρημένο στάδιο, είναι σκόπιμο η διατροφική υποστή-
ριξη να συνοδεύεται και από φαρμακολογική υποστήριξη. Τα στεροειδή και η μεγε-
στρόλη  είναι κατάλληλα για την αύξηση της όρεξης ενώ καθυστερούν την επιδείνωση 
της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με καχεξία. Τα στεροειδή θα πρέπει να χορηγούνται για 
μικρά διαστήματα μόνο και θα πρέπει τα οφέλη τους να αντισταθμίζονται σε σχέση με 
τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Όσον αφορά την μεγεστρόλη θα πρέπει να υπολογιστεί το 
ρίσκο της θρόμβωσης (10). 

Πριν το χειρουργείο συνηθίζονταν νηστεία για τουλάχιστον 12 ώρες. Δεν υπάρχουν 
όμως στοιχεία που να αποδεικνύουν πως οι ασθενείς που λαμβάνουν υγρά για 2-3 ώρες 
πριν το χειρουργείο έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για εισρόφηση ή αναγωγή. Έτσι προ-
εγχειριτικά οι ασθενείς ενθαρρύνονται να πίνουν υγρά μέχρι και 2 ώρες πριν την αναι-
σθησία και να καταναλώνουν στερεά τροφή μέχρι και 6 ώρες πριν την αναισθησία (15). 
Πιο συγκεκριμένα ενδείκνυται η κατανάλωση 800 ml ενός συμπληρώματος με υψηλή 
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες από το προηγούμενο βράδυ πριν το χειρουργείο και 
400 ml από το ίδιο πριν το χειρουργείο. Σε μια πρόσφατη μελέτη όπου ερευνήθηκε η 
επίδραση της κατανάλωσης συμπληρώματος υψηλής περιεκτικότητας υδατανθράκων 
πριν το χειρουργείο στις ναυτίες και τους έμετους που ακολουθούν  μετά από λαπαρο-
σκοπική χολεκυστεκτομή, έδειξε πως οι ασθενείς που είχαν καταναλώσει το συμπλήρω-
μα με υδατάνθρακα πριν το χειρουργείο είχαν λιγότερους έμετους και ναυτίες συγκριτι-
κά με τους ασθενείς που δεν κατανάλωσαν τροφή  12 ώρες πριν το χειρουργείο (16). 

Οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση και έχουν σο-
βαρή υποθρεψία (πίνακας 2) επωφελούνται από την πρώιμη διατροφική παρέμβαση 
για τουλάχιστον 10-14 μέρες πριν από το χειρουργείο ακόμα κι αν αυτό καθυστερήσει 
περισσότερο. Προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στην εντερική διατροφή και να προ-
τιμάται ως πρώτη επιλογή όπου αυτό είναι εφικτό. Για τους ογκολογικούς ασθενείς οι 
οποίοι υποβάλλονται σε χειρουργείο άνω πεπτικού συνίσταται εντερική διατροφή πριν 
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από το χειρουργείο εμπλουτισμένη με αργινίνη, ω3 λιπαρά οξέα και νουκλεοτίδια για 
τουλάχιστον 5-7 μέρες πριν ανεξαρτήτως από την κατάσταση θρέψης του ασθενούς. 
Ασθενείς οι οποίοι πριν το χειρουργείο δεν είναι ικανοί να καταναλώσουν τροφή ή την 
καταναλώνουν σε πολύ μειωμένες ποσότητες που δεν είναι ικανές να καλύψουν τις 
ενεργειακές τους ανάγκες προτείνεται να καταναλώσουν διατροφικά συμπληρώματα 
ακόμα και πριν την διακομιδή τους στο νοσοκομείο. Έχει αποδειχθεί ότι όταν χορηγού-
νται διατροφικά συμπληρώματα πριν το χειρουργείο μειώνονται οι μέρες διαμονής στο 
νοσοκομείο, οι μετενγχειριτικές επιπλοκές καθώς και η απώλεια βάρους που ακολουθεί 
μετά το χειρουργείο (15). 

Κατά τις πρώτες μετενγχειριτικές μέρες της νοσηλείας τους, οι ασθενείς συστήνεται 
να αρχίζουν την σταδιακή λήψη τροφής, ανάλογα βέβαια και με τον τύπο της προηγη-
θείσας χειρουργικής επέμβασης, την μετενγχειριτική πορεία, την θέληση του ίδιου του 
ασθενούς και την επάρκεια λειτουργίας του γαστρεντερικού του συστήματος. Οι ασθε-
νείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε κολεκτομή, από τις πρώτες κιόλας μετεγχειρητικές 
ώρες θα πρέπει να αρχίσουν να λαμβάνουν υγρά (15). Όταν η λήψη τροφής δεν είναι 
εφικτό να γίνει από το στόμα, τότε η σίτιση πρέπει να γίνει μέσω εντερικού σωλήνα. Οι 
ασθενείς οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 60% των ενεργειακών αναγκών τους με 
την κατανάλωση τροφής, έχουν υποβληθεί σε χειρουργείο κεφαλής, τραχήλου και γα-
στρεντερικού ή παρουσιάζουν σοβαρά κακή θρέψη επωφελούνται διατροφικά ιδιαίτε-
ρα με τον εντερικό σωλήνα σίτισης. Η εντερική σίτιση σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδιαίτε-
ρα σε επεμβάσεις γαστρεντερικού, αρχίζει μέσα στο πρώτο 24ωρο μετά το χειρουργείο, 
και η σίτιση γίνεται με χαμηλό ρυθμό περίπου 20ml/h διότι η ανοχή του στομάχου είναι 
περιορισμένη. Μπορεί να χρειαστεί και μία βδομάδα μέχρι να αρχίσουν να καλύπτονται 
πλήρως οι ενεργειακές ανάγκες του ασθενούς (15). 

Κατά την διάρκεια της ακτινοθεραπείας, και ειδικά στις περιοχές της κεφαλής, τρα-
χήλου και γαστρεντερικού, η χορήγηση διατροφικών συμπληρωμάτων καθώς και η 
εντατική διατροφική παρακολούθηση μπορεί να βελτιώσουν την κατάσταση θρέψης 
και να μειώσουν την απώλεια βάρους του ασθενούς. Αν οι παρενέργειες της ακτινο-
θεραπείας είναι τοξικές και εμποδίζουν την κατάποση της τροφής, τότε συνίσταται η 
εντερική σίτιση μέσω καθετήρα. Σε περίπτωση που η ακτινοβόληση γίνει στην περιοχή 
του οισοφάγου και δημιουργήσει οξεία τοπική βλενογονίτιδα, τότε συνίσταται εντερική 
διατροφή μέσω γαστροστομίας. Μόνο όταν η ακτινοβόληση γίνεται σε περιοχές του 
γαστρεντερικού, κεφαλής και τραχήλου συνίσταται η εντερική σίτιση μέσω σωλήνα, σε 
όλες τις άλλες περιπτώσεις η εντερική υποστήριξη γίνεται με την χορήγηση διατροφι-
κών συμπληρωμάτων (10). 

Κατά την διάρκεια των χημειοθεραπειών η διατροφική παρακολούθηση του ασθε-
νούς είναι απαραίτητη και σκοπεύει στο να προλάβει την υποθρεψία ή τον υποσιτισμό 
του ασθενούς που μπορεί να προκύψει από την τοξικότητα των παρενεργειών. Η χορή-
γηση διατροφικών συμπληρωμάτων δεν επηρεάζει την ανταπόκριση στην θεραπεία 
ούτε τον βαθμό τοξικότητας των παρενεργειών (10). Παρόλα αυτά σε καταστάσεις όπου 
ο ασθενής έχει υποστεί απώλεια βάρους μεγαλύτερη από το 5% του αρχικού του βά-
ρους, η χορήγηση διατροφικών συμπληρωμάτων μπορεί να σταματήσει την απώλεια 
και να βοηθήσει τον ασθενή να ανακτήσει το βάρος του. Με αυτόν τον τρόπο έμμεσα 
η εντερική υποστήριξη μπορεί να επηρεάσει τον βαθμό τοξικότητας μιας και ασθενείς 
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που διατηρούν ένα φυσιολογικό βάρος κατά την διάρκεια των χημειοθεραπειών μπορεί 
να έχουν  λιγότερες παρενέργειες ή να είναι λιγότερο τοξικές (6). 

Όταν το τέλος της ζωής πλησιάζει, σε ασθενείς όπου βρίσκονται σε τελικό στάδιο, 
η εντερική διατροφή θα πρέπει να χορηγείται για να ελαχιστοποιήσει την απώλεια 
βάρους.  Οι περισσότεροι ασθενείς τελικού σταδίου χρειάζονται ελάχιστη ποσότητα 
φαγητού και νερού για να μειώσουν την πείνα και την δίψα τους. Μικρές ποσότητες 
υγρών είναι επίσης χρήσιμες για να μειώσουν την  σύγχυση που προέρχεται από την 
αφυδάτωση. Η συμπληρωματική έγχυση υγρών στο νοσοκομείο ή στο σπίτι μπορεί να 
προσφέρει βοήθεια στον ασθενή και επιπλέον αποτελούν ένα  μέσο για τη χορήγηση 
φαρμάκων (10). Εάν το προσδόκιμο επιβίωσης είναι περισσότερο από 2-3 μήνες, τότε 
η εντερική διατροφή μπορεί να παρατείνει την επιβίωση του ασθενούς, εφόσον αυτός 
δεν είναι δυνατόν να σιτιστεί (17). 
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Οξυγονοθεραπεία στο σπίτι
Νικόλαος Χ. Πουλάκης 

Η δύσπνοια και ο βήχας είναι τα πιο συχνά συμπτώματα σε ασθενείς με καρκίνο 
του πνεύμονα. Το 15% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα προσέρχονται με πρώτο 
σύμπτωμα την δύσπνοια σαν κύρια αιτία διερεύνησης της νόσου πριν την διάγνωση 
.Περίπου το 65% των ασθενών με καρκίνο θα παρουσιάσει δύσπνοια κατά την εξέλιξη 
της νόσου( 1,2 )., τέλος σε ασθενείς με καρκίνο ,η δύσπνοια ήταν η τέταρτη κύρια αιτία 
επίσκεψης στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών .(3), Υπολογίζεται ότι οι 87% των 
ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα σταδίου Ι-IV , παρουσιάζουν δύσπνοια και αυτοί 
που έχουν σοβαρού βαθμού δύσπνοια έχουν σημαντικού βαθμού μειωμένη ποιότητα 
ζωής. 

Ανεξάρτητα από το στάδιο της νόσου η δύσπνοια έχει σημαντική επίπτωση στην 
ψυχική ,την κοινωνική και φυσική κατάσταση των ασθενών .Το άγχος ο φόβος για τον 
επαπειλούμενο θάνατο και ο πόνος είναι οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στη 
δύσπνοια .Τα αίτια της δύσπνοιας σε ασθενείς με καρκίνο κατατάσσονται αδρά σε 
πέντε κύριες ομάδες : 1) Να είναι αποτέλεσμα της άμεσης προσβολής του πνεύμονα 
από τον καρκίνο.. 2) Επιπλοκές  της νόσου πχ ατελεκτασία, πνευμονία από απόφραξη 
καρκινωματώδης πλευρίτιδα η περικαρδίτιδα, κ.α. 3) Επιπλοκές από την θεραπεία π.χ 
μετακτινική πνευμονίτις , περικαρδίτις, διάχυτη παρεγχυματική πνευμονοπάθεια από 
τα κυτταροξικά φάρμακα. 4) Νοσήματα που παρουσιάζονται πιο συχνά σε ασθενείς με 
καρκίνο όπως είναι η πνευμονική εμβολή και οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστι-
κού,και 5) Συνοδά νοσήματα όπως είναι η χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η καρ-
διακή ανεπάρκεια  και η καχεξία . (4)

H παθοφυσιολογία της δύσπνοιας δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί τα περισσότερα 
δεδομένα που υπάρχουν για την δύσπνοια προέρχονται από μελέτες σε φυσιολογικά 
άτομα με τεχνητή πρόκληση δύσπνοιας και από ασθενείς με αποφρακτική πνευμονο-
πάθεια.

Σε μία προοπτική μελέτη που περιλάμβανε 100 καρκινοπαθείς με προχωρημένη 
νόσο και δύσπνοια αποκάλυψε ότι 45% των ασθενών είχαν καρκίνο του πνευμονα, 65% 
είχαν μεταστατική νόσο στον πνευμονα και καρκινωματώδη πλευρίτιδα 40% ήταν υπο-
ξαιμικοί (SaO2 <90% ) 12% PaO2 > 45mmHg , 52% είχαν βρογχόσπασμο 29% καρδιολο-
γικά αίτια και 20% είχαν αναιμία , από πλετράς λειτουργικού έλεγχου της αναπνευστικής 
λειτουργίας  5% είχαν αποφρακτικού τύπου και 41% περοιοριστικού τύπυ πνευμονοπά-
θεια , και μέση ειεπνευστική πίεση  -16cmH2O (Φ.Τ -50 cmH2O )

Ομέσος όρος των πιθανών αιτίων της δύσπνοιας ήταν 5 αίτια ανά ασθενή.(5)
Η διεργασία του μηχανισμού της αναπνοής είναι πολύπλοκη.Το αναπνευστικό κέ-

ντρο στον προμήκη και την γέφυρα δέχεται τα ερεθίσματα από την συντονισμένη δρα-
στηριότητα του διαφράγματος, των μεσοπλεύριων μυών και των επικουρικών μυών της 
αναπνοής . επίσης δέχεται αισθητικά ερεθίσματα από τους κεντρικούς και περιφερικούς 
υποδοχείς των αιμοφόρων αγγείων (πχ. Καρωτιδικά σωμάτια , αορτικοί χημειουποδο-
χείς )) και τους περιφερικούς τασεουποδοχείς των μυών ,των τενόντων και των αρθρώ-
σεων από το πνευμονικούς τασεουποδοχείς που ενεργοποιούνται από την διάταση του 
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πνεύμονα , τους πνευμονικούς υποδοχείς που ενεργοποιούνται από την από την ροή 
του αέρα και τον τόνο των λείων μυϊκών ινών καθώς και από τιςC ίνες που αποτελούν 
τους αισθητήρες της πίεσης στον διάμεσο ιστό και τα πνευμονικά τριχοειδή. Τα ερεθί-
σματα αυτά μεταβιβάζονται στον φλοιό ο οποίος τα επεξεργάζεται σε συνδυασμό με 
γνωστικούς και αισθητικούς παράγοντες καθώς επίσης και με τις κινητικές πληροφορί-
ες από το αναπνευστικό κέντρο, κάτω από φυσιολογικές συνθήκες η αναπνοή γίνεται 
αυτόματα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια εάν όμως για οποιοδήποτε αιτία διαταραχθεί η 
φυσιολογική συσχέτιση των εισερχόμενων στο αναπνευστκό κέντρο ερεθισμάτων και 
των εντολών από το αναπνευστικό κέντρο στους αναπνευστικούς μύς τότε η διαταρα-
χή αυτή συνειδοποιείται από  τον ασθενή ως δυσάρεστο αίσθημα αναπνοής δηλ δύ-
σπνοια .Την δύσπνοια οσθενής την εκφράζει σαν αίσθημα πνιγμονής, σαν σφίξιμο στο 
λαιμό ,σαν βάρος στο θώρακα σαν αδυναμία να εισπνεύσει την ποσότητα του αέρα πού 
αυτός επιθυμεί. .(6)

Για τον κλινικό γιατρό όλοι αυτοί οι πολύπλοκοι παράγοντες που συμμετέχουν στην 
εμφάνιση της δύσπνοιας μπορούν να καταταγούν σε τρείς κύριες ομάδες. 1) αίτια που 
προκαλούν αύξηση του έργου της αναπνοής π.χ απόφραξη των αεραγωγών από τον 
καρκίνο, καρκινωματώδης λεμφαγγειίτις 2) Χημικά αίτια π.χ  υπερκαπνία , υποξαιμία 
,μεταβολική οξέωση 3) αίτια νευρομηχανικού διαχωρισμού όταν υπάρχει αναντιστοιχία 
μεταξύ της καθορισμένης τιμής ενός ερεθίσματος πέρα από την οποία ο εγκέφαλος διε-
γείρεται και της αισθητηριακής τροφοδότησης από την περιφέρεια π.χ πολύ μειωμένες 
εισπνευστικές ροές πού είναι χαμηλότερες από τον ούδο που έχει ρυθμισθή ο εγκέφα-
λος για να συνειδητοποιήσει την είσοδο του αέρα στους πνεύμονες (8)

H χορήγηση οξυγόνου σε ασθενείς με καρκίνο αποτελεί μία πάγια τακτική που ακο-
λουθούν οι περισσότεροι γιατροί για την ανακούφιση της δύσπνοιας σε ασθενείς με 
καρκίνο ειδικά στα τελικά στάδια της νόσου. (13)

Η κύρια ένδειξη οξυγονοθεραπείας είναι η υποξαιμία , σημαντική προσβολή του 
αναπνευστικού συστήματος από τον καρκίνο καθώς και η προυπάρχουσα αποφρακτι-
κού τύπου πνευμονοπάθεια συμβάλλει στην επιδείνωση η την πρόκληση της δύσπνοι-
ας, και ένας μικρός σχετικά αριθμός μελετών έχει δείξει ότι η συμπληρωματική χορήγη-
ση οξυγόνου ασκεί ανακουφιστική δράση στη δύσπνοια..

Σε μία διπλή τυφλή μελέτη διερευνήθηκε η επίδραση της οξυγονοθεραπείας στον 
βαθμό της δύσπνοιας σε 14 ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο, στους ασθενείς αυτούς 
χορηγήθηκαν με μάσκα 5lit/min οξυγόνο η αέρας και η ανταπόκριση στη δύσπνοια 
μετρήθηκε με βάση μια κλίμακα , 12 από τους 14 ασθενείς ανέφεραν ότι διαπίστωσαν 
μετρίου έως μεγάλου βαθμού βελτίωση της δύσπνοιας με το οξυγόνο παρά με τον αέρα 
,(12).

 Τα αποτελέσματα της μακρόχρονης οξυγονοθεραπείας στη βελτίωση της επιβίω-
σης και της ποιότητας της ζωής προέρχονται από τις μελέτες σε ασθενείς με χρόνια 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια και υποξαιμία..στίς μελέτες αυτές ΝΟΤΤT(Noctural 
Oxygen Therapy Trial ) και MRC (Medical Research Council Trial ),αποδείχθηκε ότι η μα-
κροχρόνια οξυγονοθεραπεία αυξάνει την επιβίωση, την ποιότητα ζωής ,την ικανότητα 
για άσκησης και μειώνει σημαντικά τα καρδιοαγγειακά συμβάματα ,την κατάθλιψη και 
τις εισαγωγές στο νοσοκομείο.

Οξεία επίδραση μείωση των αντιστάσεων στην πνευμονική κυκλοφορία και επο-
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μένως βελτίωνει την πνευμονική υπέρταση και έχει βρογχοδιασταλτική δράση στους 
αεραγωγούς. 

Παρενέργειες της οξείας υποξαιμίας από το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι κυρίως 
η διαταραχή της νοητικής λειτουργίας , διαταραχές στη συμπεριφορά και μείωση του 
επιπέδου συνείδης που μπορεί να καταλήξει σε κώμα ,στη χρόνια υποξαιμία παρατη-
ρείται διαταραχή της διανοητικής ικανότητας και κατάθλιψη, επίσης η χρόνια υποξαιμία 
προκαλεί περιφερική νευροπάθεια και υποκλινική δυσλειτουργία του αυτόνομου νευ-
ρικού συστήματος έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με ΧΑΠ και υποξαιμία.

Στην καρδιαγγειακή λειτουργία η οξεία υποξαιμία προκαλεί προκαλεί ταχυκαρδία 
,αυξημένη καρδιακή παροχή και υπόταση ενώ στην πνευμονική κυκλοφορία προκαλεί 
αγγειόσπασμο στα πνευμονικά αρτηριόλια και πνευμονική υπέρταση ομοίως η χρόνια 
υποξαιμία συμβάλει στην ανάπτυξη της πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς με απο-
φρακτική η παρεγχυματική πνευμονοπάθεια .

Η δύσπνοια από την υποξαιμία οφείλεται εκτός των άλλων και στο κόστος οξυγό-
νου της αναπνευστικής λειτουργίας και η χορήγηση οξυγόνου βελτιώνει την δύσπνοια 
μειώνοντας τον αερισμό..

Η υποξαιμία έχει αρνητική επίδραση στην άσκηση και μειώνει τις φυσικές δραστη-
ριότητες  και συμβάλει στην απίσχνανση και την υποθρεψία επειδή περιορίζει την λήψη 
της τροφής σύνήθως του προκαλούμενου μετεωρισμού .

εντούτοις η υποξαιμία δεν θεωρείται ότι είναι σημαντικός παράγων για την δύσπνοια 
καθ’οτι έχει βρεθή ότι η διέγερση του αναπνευστικού κέντρου από τους περιφερικούς 
χημειουποδοχείς στην υποξαιμία προυποθέτει η υποξαιμία να είναι μετρίου βαθμού ( 
PaO2 <60 mm Hg ) παρόλα αυτά ο αριθμός των ασθενών με καρκίνο που παρουσιά-
ζει βελτίωση της δύσπνοιας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτούς πού έχουν υποξαιμία 
δείχνοντας έτσι ότι η οξυγονοθεραπεία συμβάλει στην βελτίωση της δύσπνοιας και με 
μηχανισμούς άλλους από την βελτίωση της υποξαιμίας. ( 7, 8) για παραδειγμα μπορεί 
να δρά σαν θεραπεία με ψευδοφάρμακο (Placebo=ψευδοφάρμακο , φαρμακείκελον 
),το οξυγόνο θεωρείται από πολλούς ασθενείς ότι αναπληρώνει τον αέρα που θεωρούν 
ότι τους λείπει και επίσης αποκτούν ένα αίσθημα ασφάλειας όταν το έχουν στο σπίτι σε 
περίπτωση δύσπνοιας 

Επίσης έχει βρεθή ότι η υπερχορήγηση οξυγόνου που αυξάνει την μερική πίεση του 
στο αρτηριακό αίμα σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από το φυσιολογικό, αυξάνει την ανο-
χή στη κόπωση ανακουφίζοντας η εξουδετερωνοντας την δύσπνοια μέσω της αδρανο-
ποίησης των καρωτιδικών σωματίων.(15)

Είναι πιθανό ότι άλλοι παράγοντες εκτός από την διόρθωση της υποξαιμίας συμ-
βάλλουν στη ανακουφιστική επίδραση της οξυγονοθεραπείας στη δύσπνοια. Έχει για 
παράδειγμα αναφερθεί ότι η εμφύσηση κρύου αέρα στο πρόσωπο ανακουφίζει από 
την δύσπνοια και διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό οφείλεται στην κεντρική κατα-
στολή της δύσπνοιας από τον ερεθισμό του τρίδυμου νεύρου που προκαλεί ο ψυχρός 
αέρας στο πρόσωπο.(9,10,11).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΧΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ.
Αν και δεν υπάρχουν μεγάλες μελέτες για την οξυγονοθεραπεία σε ασθενείς με καρ-

κίνο συνήθως οι γενικές ενδείξεις εφαρμογής της οξυγονοθεραπείας ισχύουν και για 
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τους ασθενείς με καρκίνο.. όπως π.χ είναι η υποξαιμία από διάφορα αίτια 
Εκτός όμως από την υποξαιμία πρόσφατές κατευθηντήριες οδηγίες .απο το ACCP 

(Αmerican College of Chest Physician ) συνιστούν την χορήγηση οξυγόνου σε οποιον-
δήποτε ασθενή με καρκίνο του πνεύμονα που παρουσιάζει δύσπνοια ανεξάρτητα από 
την τιμή των αερίων του αρτηριακού αίματος (κατάσταση οξυγόνωσης )(14). Και παρα-
κολούθηση του επιπέδου οξυγόνωσης με διαδερμική οξυμετρία .

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
Συμπυκνωτές ιξυγόνου 
Φιάλες με υγρό οξυγόνο 
Φιάλες με πεπιεσμένο οξυγόνο.

1  Muers MF, Round CE. Palliation of symptoms in non-small cell lung cancer: a study by the Yorkshire 
Regional Cancer Organisation Thoracic Group. Thorax 1993; 48:339–343

2  Reuben DB, Mor V. Dyspnea in terminally ill cancer patients. Chest 1986; 89:234–236
3  Claessens MT, Lynn J, Zhong Z, et al. Dying with lung cancer or chronic obstructive pulmonary 

disease: insights from SUPPORT. Study to Understand Prognoses and Preferences for Outcomes 
and Risks of Treatments. J Am Geriatr Soc 2000; 48(5Suppl):S146–S153 

 4 Paul A. Kvale, Michael Simoff and Udaya B. S. Prakash paliative care Chest 2003;123;284-311
5 Dudgeon DJ, Lertzman M. Dyspnea in the advanced cancer patient. J Pain Symptom Manage 

1998;16:212–219.
6 American Thoracic Society. Dyspnea: mechanisms, assessment, and management. A consensus 

statement.  Am J Respir Crit Care Med 1999;159:321–340
7 Eyzaguirre C, Zapata P. Perspectives in carotid body research.   J Appl Physiol 1984;57:931– 957.
8 Thomas J R, and. von Gunten C F, management of dyspnoea J Support Oncol 2003;1:23–34
9 Schwartzstein RM, Lahive K, Pope A, et al.Cold facial stimulation reduces breathlessness induced in 
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13 Escalante CP, Martin CG, Elting LS, et al. Dyspnea in cancer patients. Etiology, resource utilization, 

and survivalimplications in a managed care world. Cancer 1996; 78: 1314–1319
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Κατακεκλιμένος ασθενής με καρκίνο
Περιποίηση κατακλίσεων

Μιχαήλ Ε. Κοντές

- Φαινομενικά υγιές άτομο οποιαδήποτε ηλικίας και φύλου, υποβάλλεται σε αιφνί-
δια ή απρόβλεπτη ακινητοποίηση ή παρατεταμένη ακινησία. Απρόοπτη ή σταδι-
ακή επιδείνωση της υγείας του συνοδεύεται από περιορισμό κινητικότητας και 
εκτέλεση δραστηριοτήτων, από αδυναμία μετακίνησης ή αυτοεξυπηρέτησης. 
Απρόσμενη εξέλιξη που οδηγεί ένα άτομο «χρονίως κλινήρη» σε πλήρως ή μερι-
κώς εξαρτώμενο κινητικά καθηλωμένο, στάσιμο ή αμετάθετο.

- Συνέπεια και κατάληξη λίγων ωρών ή μερικών ημερών; Συνεχής και εξουθενωτική 
άσκηση πίεσης στο δέρμα και τους υποκείμενους ιστούς, μείωση αιματικής ροής, 
ιστική ισχαιμία και υποξία, νέκρωση ιστών, εξέλκωση, μη αναστρέψιμη ιστική 
βλάβη, έλκος «εκ πιέσεως», ανεπούλωτο χρόνιο έλκος. Με απλά λόγια: κ α τ ά -
κ λ ι σ η . 

- Φθορά που ξεκινά από ερυθρότητα δερματική ανυποχώρητη παρά την άρση 
πίεσης, για να εξελιχθεί σε αφανισμό ολόκληρου του πάχους του δέρματος, σε 
εκτενή καταστροφή και ολική κατάλυση όλων των υποκείμενων ιστών.

- Παθοφυσιολογία βλάβης, διαβάθμιση, σταδιοποίηση ή ταξινόμηση, γνωστές και 
προσβάσιμες. Συχνότητα εμφάνισης απλώς ενδεικτική και μόνο για νοσηλευτι-
κά ιδρύματα. Επίσημα επιδημιολογικά στοιχεία επιπολασμού, ποιοτικός δείκτης 
παρεχόμενης περίθαλψης, ανύπαρκτα με ελάχιστες έρευνες για τους νοσηλευό-
μενους κατ΄οίκον. Όμως καλά τεκμηριωμένο και το τεράστιο οικονομικό και πα-
ρατεταμένο κόστος νοσηλείας και το ύψος νοσηρότητας και το μέγεθος επίδρα-
σης σε ψυχική υγεία και ισορροπία αρρώστου και περιβάλλοντός του. Απλά, ένα 
διογκωμένο και δαπανηρό πρόβλημα υγείας, με απροειδοποίητες εξελίξεις.

- Έλλειψη ή αστοχία ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και κοινωνικής υποστήριξης, 
επιλογή λανθασμένης ή ακατάλληλης μεθόδου αντιμετώπισης, παράγοντες εξω-
γενείς ή ενδογενείς, τοπικοί ή συστηματικοί, συστηματικές ή χρόνιες παθήσεις ή 
υποκείμενα νοσήματα που συνυπάρχουν, συνοδεύουν ή προδιαθέτουν, καθυστε-
ρούν ή αναστέλλουν επούλωση ή ανάρρωση, διαδικασία χρονοβόρα που επιπλέ-
κει ή απειλεί υγεία και ποιότητα ζωής και οδηγεί σε παράταση χρόνου νοσηλεία ή 
δυσμορφία, ανικανότητα και αναπηρία.

- Βακτηριακή δραστηριότητα του έλκους υπό συνεχή έλεγχο και συνεχής παρακο-
λούθηση κλινικής εικόνας και εμφάνιση βλάβης, στοιχεία προαπαιτούμενα μέχρι 
την επούλωση. Έγκαιρη αναγνώριση και διάγνωση ατόμων με ενδεχόμενο κίνδυ-
νο εκδήλωσης ελκών εκ κατακλίσεων, λήψη

- γενικών και ειδικών προληπτικών μέσων επιβάλλεται και απαιτείται. Έγκαιρη 
αντίληψη και παρατήρηση, συντονισμένη φροντίδα και αντιμετώπιση, μαζί με 
ικανοποίηση εξατομικευμένων αναγκών για κάθε ασθενή, βασικές κατευθυντήρι-
ες οδηγίες οργάνωσης, κατάρτισης και σχεδιασμού φροντίδας. Εκπαίδευση ασθε-
νούς και οικογένειας, συνήθως οδηγούν σε ελαχιστοποίηση του χρόνου κατά τη 
μακρά διεργασία της επούλωσης.
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- Μείωση της πίεσης του σώματος και συνεχής κίνηση, ενδελεχής και προσεγμένη 
φροντίδα των τραυμάτων κατακλίσεων, άριστη ισορροπημένη διατροφή και εξα-
σφάλιση επαρκούς θρέψης, αποτελούν το τρίπτυχο επιτυχίας στη θεραπεία των 
βλαβών αυτών.

- Στα μέτρα πρόληψης «γενικώς» για μείωση πιθανότητας εμφάνισης κατακλίσεων 
και προφύλαξη συνεπειών τους να συμπεριλάβουμε τη συχνή αλλαγή κλινοσκε-
πασμάτων, απαραιτήτως με σωστό στρώσιμο χωρίς πτυχές, την τακτική αλλαγή 
θέσης για εξασφάλιση της μη πίεσης στα ίδια συγκεκριμένα μέρη στο σώμα και 
τη χρήση υποστηριγμάτων ανακούφισης στα επίμαχα σημεία. Σώμα καθαρό χω-
ρίς ιδρώτα, απαλλαγμένο από υπολείμματα ούρων ή κοπράνων, δυσκολεύει την 
ανάπτυξη των μικροβίων ενώ σώμα περισσότερο ευαίσθητο θεωρείται το συνο-
δευόμενο από έλλειψη πρωτεϊνών, ιχνοστοιχείων και βιταμινών, με μειωμένη ικα-
νότητα επούλωσης και αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων. 

- Ειδικά στρώματα είτε είναι «δυναμικά» για να μην ασκείται συνεχώς η ίδια πίεση 
σε κάθε σημείο του σώματος με τη δημιουργία διαρκών περιοχών αυξημένης ή 
μειωμένης πίεσης είτε είναι «στατικά» γεμάτα με αέρα, πήκτωμα, αφρό ή νερό για 
να μειώνουν τη πίεση σε ορισμένες περιοχές στο ανθρώπινο σώμα, αποτελούν 
ειδικότερα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

- Κρεβάτια «υψηλής ροής αέρα» με βακτηριοκτόνες ιδιότητες, κρεβάτια «χαμηλής 
ροής αέρα» με δυνατότητα ελάττωσης της υγρασίας που παράγει το σώμα και 
έλεγχου του πόνου ή κρεβάτια «κινητικά » με ανεξαρτησία αλλαγής θέσεως και 
στάσης, προσφέρουν ανακούφιση και μείωση πιθανότητας παρουσίας ή υποτρο-
πής ελκών «εκ πιέσεως».

- Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σημεία προσοχής συγκαταλέγονται στη τοπική 
φροντίδα ενός έλκους κατάκλισης. Ο τακτικός και προσεκτικός καθαρισμός του 
τραύματος με φυσιολογικό ορό ή καθαρό νερό βρύσης, αντισηπτικά υποχλωρικά 
διαλύματα, διαλύματα ιωδιούχου ποβιδόνης 10%, ακετοξικό οξύ, διαλύματα υπε-
ροξειδίου του υδρογόνου 3%, διάλυμα χλωρεξιδίνης ή υπερμαγγανικού καλίου 
0,01%, διάλυμα προφλαβίδης ή νιτρικού αργύρου 5%, έχουν ιδιαίτερες ενδείξεις 
από την απομάκρυνση μικροοργανισμών, μέχρι την αποφυγή τοπικής λοίμωξης, 
επιμόλυνσης ή αναμόλυνσης.

- Η γρήγορη απομάκρυνση των νεκρωμένων ιστών, επιβάλλεται και αποτελεί θερα-
πεία εκλογής σε ασθενείς με σηπτικό τραύμα είτε αυτή γίνεται με μέθοδο χειρουρ-
γική, με μέθοδο μηχανική με γάζες εμπλουτισμένες με φυσιολογικό ορό, με υδρο-
θεραπεία, καταιονισμό ή έκπλυση με φυσιολογικό ορό, με μέθοδο ενζυματική ή 
Laser CO2 ή τέλος με μέθοδο αυτολυτική με ειδικά επιθέματα που επιτρέπουν στα 
ένζυμα που περιέχονται στα υγρά του τραύματος, να αφομοιώνουν τους νεκρω-
μένους ιστούς.

- Η χρήση τοπικών αντιμικροβιακών παραγόντων σταδιακής απελευθέρωσης και 
αποδέσμευσης , η χρήση τοπικών αντιβιοτικών ή η συστηματική χορήγηση αντι-
βιοτικών ειδικού ή ευρέως φάσματος σε σοβαρότερες καταστάσεις έχουν τη κα-
τάλληλη θέση στη θεραπεία, αντιμετώπιση και επούλωση των κατακλίσεων.

- Επιλογή καταλλήλων υλικών και τεχνικών που να εξασφαλίζουν ικανή και ανα-
γκαία ποσότητα υγρασίας στην επιφάνεια του έλκους, ώστε να προάγονται τα 
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φυσικά φαινόμενα αυτοκαθαρισμού από τις νεκρώσεις, οι φάσεις επούλωσης και 
αναστολής ανάπτυξης μικροοργανισμών αποτελούν τη διαχείριση του εξιδρώμα-
τος, βασικό βήμα προόδου στη διαδικασία επούλωσης. Πάστες ή σκόνες υδρό-
φιλες που απορροφούν το εξίδρωμα προστατεύουν από νέους ιστικούς τραυ-
ματισμούς και ερεθισμούς νευρικών απολήξεων με σκοπό μείωση του πόνου και 
πρόοδο ίασης.

- Επιθέματα υδροκολλοειδή ή αφρώδη με ή χωρίς άργυρο, υδροτριχοειδικά επιθέ-
ματα με πλέγμα πολυαιθυλενίου ή αλγηνικά επιθέματα ή υδροτζέλ συμπεριλαμ-
βάνονται στην ειδική φαρέτρα για την αντιμετώπιση ελκών κατάκλισης.

- Όμως μετά το μικροβιακό έλεγχο και τη διαχείριση του εξιδρώματος, σχεδιασμός 
της φροντίδας  βάση των αναγκών του ασθενούς καθορίζονται από την εξασφά-
λιση ικανοποιητικού επιπέδου ποιότητας ζωής και διαβίωσης. Ο κατακεκλιμένος 
«ογκολογικός» ασθενής καθηλωμένος από υποβοηθητικές συσκευές ή καθετήρες 
σε ίδια θέση και στάση, συχνά κάτω από επίδραση μυοχαλαρωτικών φαρμάκων 
ή αναλγητικών οπιωδών σκευασμάτων με μειωμένο επίπεδο εγρήγορσης στην 
ασκούμενη πίεση και κινητικότητα, με ιδιαίτερο πόνο που αυξάνει τις μεταβολικές 
ανάγκες του και τις ανάγκες των ιστών σε οξυγόνο, ασθενής με ιδιαίτερο stress, με 
συνήθως μικρό δείκτη σωματικής μάζας, με μειωμένο υποδόριο λίπος, κακή θρέ-
ψη και αρνητικό ισοζύγιο μεταβολικής ενέργειας, με χαμηλό επίπεδο αιματοκρίτη 
και αιμοσφαιρίνης, με αναστολή ή άρνηση λήψης υγρών, με συχνά ή παρατεταμέ-
να υποτασικά επεισόδια ή ασθενής με συστηματικά υποκείμενα νοσήματα, που 
οδηγούν σε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, ασθενής εκ ορισμού ανοσοκα-
τασταλμένος, καταβολικός ή λευκοπενικός λόγω φαρμάκων χημειοθεραπευτικών 
ή κορτικοειδών δεν θεωρείται και ο «ιδανικότερος» ασθενής για πρόληψη, θερα-
πεία ή αποκατάσταση κατακλίσεων.

- Δύσκολος ασθενής, χρήζων ιδιαίτερης αντιμετώπισης και φροντίδας, αυξημένης 
ευαισθητοποίησης και προσοχής. Η επικύρωση επιλογών θεραπείας έρχεται μετά 
τη λήξη και την εκτίμηση του αποτελέσματος για να οδηγηθούμε και πάλι στο 
«κάλλιον προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν».
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Χρόνια χρήση του ουροκαθετήρα
Αντώνιος Φαρμάκης

1.-   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
΄Ενα  μεγάλο ποσοστό των κατακεκλιμένων ασθενών με  καρκίνο, ιδιαίτερα κατά τα 

τελευταία  στάδια της νόσου είναι αδύνατον να  επιτύχουν ικανοποιητική κένωση της 
ουροδόχου κύστεως, γεγονός που επιβάλλει τον μόνιμο καθετηριασμό. Η μακροχρόνια 
χρήση ουροκαθετήρα δημιουργεί ένα ικανό αριθμό προβλημάτων που χρειάζονται  
αντιμετώπιση. Δυστυχώς στη χώρα μας  δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή  που 
διαθέτουν άλλες χώρες με πιό προηγμένα συστήματα υγείας  (π.χ.ή District Nurse  στη 
Μ.Βρεττανία).  ΄Ετσι πέφτει στους  ώμους μη ειδικών ιατρών, νοσηλευτών και σε πολλές 
περιπτώσεις, οικείων του ασθενούς το βάρος της αντιμετώπισης των προβλημάτων 
αυτών.

Παρακάτω  θα επιχειρήσουμε μια καταγραφή των επιπλοκών που δημιουργεί η 
χρόνια χρήση  ουροκαθετήρα και τους τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψής  τους.

2.-  ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ  ΑΠΟ ΤΗ  ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
1.-   Ουρολοίμωξις
2.-   Απόφραξις
3.-   Αιματουρία
4.-   «Σπασμοί» της Ουροδόχου κύστεως
5.-   Απώτερες  επιπλοκές   (λιθίαση, στενώματα ουρήθρας κ.α.)
6.-   Τραυματικός  καθετηριασμός.

Βασικές  αρχές  καθετηριασμού  (Τεχνική)
Α.   Κατά το  δυνατόν άσηπτες συνθήκες (καλή  αποστείρωση της βαλάνου και 

τουστομίου της ουρήθρας με  Betadine ή άλλο αντισηπτικό).
Β.  ΄Αφθονη  λίπανση με λιπαντικό/αναισθητικό (Xylocaine  Gel).
Γ.   Προώθηση του καθετήρα μέχρι τέλους  και πλήρωση του μπαλονιού με 10ml   

φυσιολογικού ορού. (΄Ενα συχνό λάθος είναι το φούσκωμα του μπαλονιού στην   
προστατική ουρήθρα).

Δ.  Σύνδεση με κλειστό σύστημα αποχέτευσης (Ουροσυλλέκτες με βαλβίδα 
κενώσεως ώστε να αποφεύγονται οι συχνές αλλαγές). Η χρήση «τάπας» θα πρέπει  να 
αποφεύγεται.

1.-  ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ
Μετά  από καθετηριασμό της ουροδόχου κύστεως,  ακόμα και με τις πιό άσηπτες 

συνθήκες ένα ποσοστό 30% των ασθενών θα εμφανίσει ουρολοίμωξη κατά την τρίτη 
ημέρα.   Την  10η ημέρα του καθετηριασμού το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών  θα 
έχει θετική ουροκαλλιέργεια.  Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι μόνιμος  καθετήρας  και 
ουρολοίμωξη είναι έννοιες  στενά συνυφασμένες.  Θα πρέπει εδώ να τονισθεί  η διαφορά  
ανάμεσα  στην εμπύρετο ουρολοίμωξη  που  εκδηλώνεται  με υψηλό πυρετό  και ρίγος 
και την ασυμπτωματική μικροβιουρία που είναι συνηθέστατη  στους  ασθενείς με 
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μόνιμου καθετήρες.  Στην τελευταία  η χορήγηση αντιβίωσης με σκοπό  την «κάλυψη»  
του ασθενούς είναι όχι μόνον άσκοπη αλλά και οδηγεί  στην ανάπτυξη ανθεκτικών 
στελεχών. 

2.-  ΑΠΟΦΡΑΞΗ  ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
Η παραμονή ενός ξένου σώματος όπως είναι ο καθετήρας επί μακρό χρονικό 

διάστημα στην ουροδόχο κύστη  προκαλεί την δημιουργία  αμόρφων ουσιών  και 
επικάθηση αλάτων πάνω στον καθετήρα  που μπορεί να οδηγήσει  σε απόφραξη.  Η 
κλινική εικόνα  είναι η τυπική  της επίσχεσης ούρων  με έντονη δυσφορία, ψηλαφητή 
ουροδόχο κύστη και  συχνά απώλεια ούρων γύρω από τον καθετήρα.  Πολλές  φορές, 
ιδιαίτερα, σε ασθενείς  που λόγω βαρειάς γενικής κατάστασης δεν μπορούν να 
παραπονεθούν, οι οικείοι είναι οι πρώτοι που παρατηρούν ότι ο καθετήρας δεν αποδίδει 
για μεγάλο διάστημα. ΄Αν ο καθετήρας έχει τοποθετηθεί πρόσφατα το πρόβλημα 
αποκαθίσταται με έκπλυση με φυσιολογικό ορό υπό πίεση. ΄Αν επίκειται ο χρόνος για 
αλλαγή του καθετήρα είναι προτιμώτερο να αντικατασταθεί.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί η χρησιμότητα των καθετήρων σιλικόνης που επιτρέπουν 
παραμονή για πολύ μεγαλύτερα διαστήματα (30-40 ημέρες) απ΄ότι οι κοινοί καθετήρες 
από latex.

3.-   AΙΜΑΤΟΥΡΙΑ
Παρόλο που σαν σύμπτωμα η αιματουρία τρομοκρατεί τους συνοδούς και μη 

ειδικούς, είναι ένα σύνηθες σύμβαμα σε ασθενείς που φέρουν καθετήρα για μεγάλα 
χρονικά  διαστήματα. Συνήθως περιορίζεται με λήψη αφθόνων υγρών. ΄Αν βέβαια είναι 
μεγάλου βαθμού (π.χ. σε ασθενείς με αιματολογικές διαταραχές ή λήψη αντιπηκτικών),  
με  δημιουργία  πηγμάτων που αποφράσσουν τον  καθετήρα, θα απαιτηθεί αντιμετώπιση 
από  ειδικό.

4.-   «ΣΠΑΣΜΟΙ» ΤΗΣ  ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ  ΚΥΣΤΕΩΣ.
Παρατηρείται συχνά  σε μακρόχρονη παραμονή ουροκαθετήρα. Οφείλεται σε 

συσπάσεις του εξωστήρα μυός της κύστεως λόγω του χρόνιου ερεθισμού. Συνήθως 
διαρκεί λίγα λεπτά κατά τη διάρκεια των οποίων ο ασθενής αισθάνεται έντονο άλγος και 
αίσθηση αδυναμίας ουρήσεως. Συνήθως τίθεται η διάγνωση απόφραξης του καθετήρα. 
Εν τούτοις, σε καλύτερη εξέταση ο καθετήρας παρουσιάζει φυσιολογική εκροή ούρων 
και η κύστις δεν είναι ψηλαφητή. Επί επιμόνων σπασμών ενδείκνυται η χορήτηση 
αντιχολινεργικών σκευασμάτων (Detrusitol, Vesicare, Emselex, κ.α.).

5.-  ΑΠΩΤΕΡΕΣ   ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Η λιθίαση  της ουροδόχου κύστεως είναι μια επιπλοκή του μακροχρόνιου 

καθετηριασμού. Συνήθως  το μικρό προσδόκιμο επιβιώσεως των ασθενών τελικού 
σταδίου αποτρέπει το πρόβλημα. Τα στενώματα της ουρήθρας είναι αποτέλεσμα 
των συχνών αλλαγών καθετήρα. Η αποφυγή τους επιτυγχάνεται με καλή τεχνική και 
αποφυγή χρησιμοποιήσεως καθετήρων μεγάλης διαμέτρου (΄Ανω των 18ch).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:    
H  χρόνια  χρήση  ουροκαθετήρα σίγουρα  προδιαθέτει σε αρκετά προβλήματα.  

Η γνώση  τους  και η τήρηση απλών κανόνων μπορεί  να αποφύγει αρκετά από αυτά 
ώστε ο ήδη επιβαρυμένος ασθενής  με καρκίνο να αποφύγει άσκοπους  χειρισμούς   και 
νοσηλείες.
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Το άγχος και η κατάθλιψη στους ογκολογικούς ασθενείς
Θωμάς Δ. Ματσούκας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα βιώματα του άγχους και της θλίψης είναι αναπόσπαστο τμήμα της ζωής των 

ογκολογικών ασθενών. Θεωρούμε αυτονόητο ότι κάποιος άνθρωπος που προσβάλλε-
ται από καρκίνο θα αγχωθεί και θα στενοχωρηθεί. μάλιστα, αν βλέπαμε κάποιον ασθενή 
που μάθαινε ότι πάσχει από καρκίνο να μην άγχεται και να μην στενοχωριέται καθόλου, 
θα αναρωτιόμασταν «αν είναι καλά στο μυαλό του». Με άλλα λόγια, δεχόμαστε ότι το 
άγχος και η θλίψη των ογκολογικών ασθενών είναι καταρχήν φυσιολογικές αντιδρά-
σεις.

Συνεπώς, το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι: Πότε μπορούμε να πούμε ότι το 
άγχος και η θλίψη παύουν να είναι φυσιολογικές αντιδράσεις στο stress που ο καρκίνος 
συνεπάγεται, και γίνονται παθολογικά; 

Για να γίνει η απάντηση πιο φανερή, θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα από τη 
σωματική σφαίρα, αυτό του πόνου. Ο πόνος μπορεί να είναι φυσιολογικός ή παθολο-
γικός. Ο πόνος που νιώθουμε αν ακουμπήσουμε το αναμμένο μάτι της κουζίνας είναι 
φυσιολογικός και μας προστατεύει από το να κάψουμε το χέρι μας. Αντίθετα, ο πόνος 
που νιώθουμε αν έχουμε νευραλγία του τριδύμου είναι παθολογικός: οφείλεται σε βλά-
βη του νεύρου και μας κάνει να υποφέρουμε χωρίς να μας προσφέρει τίποτα. Με άλλα 
λόγια, ο φυσιολογικός πόνος αποτελεί μια αντίδραση του οργανισμού που μας προστα-
τεύει από προβλήματα. Αντίθετα, ο παθολογικός πόνος είναι πρόβλημα ο ίδιος.

Κατ’ αναλογίαν, μιλάμε για αγχώδη ή καταθλιπτική διαταραχή όταν το άγχος και 
η θλίψη παύουν να είναι απλώς αντιδράσεις μας σ’ αυτά που συμβαίνουν και γίνονται 
πρόβλημα τα ίδια. Συνεπώς, είναι σφάλμα να λέμε ότι ένας ογκολογικός ασθενής είναι 
«φυσιολογικό» να παθαίνει κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι παθολογική, όπως ο παθολο-
γικός πόνος, διότι δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σ’ αυτόν που την έχει. Κατ’ αναλο-
γίαν, η ημιπάρεση που έχει ένας άνθρωπος που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί 
να είναι αναμενόμενη, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «φυσι-
ολογική κατάσταση». 

Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε το φυσιολογικό άγχος και τη φυσιολογική θλίψη 
από το παθολογικό άγχος και την κατάθλιψη; Αυτό το ερώτημα έχει μεγάλη σημασία, 
τόσο λόγω της μεγάλης συχνότητας αυτών των καταστάσεων όσο και λόγω της μεγάλης 
επιβάρυνσης που συνεπάγονται στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Κατάθλιψη εμφανί-
ζει το 15-25% των ογκολογικών ασθενών1, ενώ αγχώδεις διαταραχές περί το 20%.2

2. ΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ;
Θα ξεκινήσουμε περιγράφοντας την κατάσταση των ψυχικών λειτουργιών ενός κα-

ταθλιπτικού ασθενούς και τις βασικές διαφορές της κατάθλιψης από τη φυσιολογική 
θλίψη.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ: Ο ασθενής με κατάθλιψη συνήθως αισθάνεται έντονη θλίψη, που κυ-
ριαρχεί στη διάθεσή του για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Επίσης, ο καταθλιπτικός 
ασθενής συχνά δεν μπορεί να αντλήσει χαρά από δραστηριότητες που παλιότερα τον 
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ευχαριστούσαν. Κάποιες φορές μπορεί να αισθάνεται ότι έχει εντελώς «αδειάσει» από 
συναίσθημα.

ΣΚΕΨΗ: Ο ασθενής με κατάθλιψη διακατέχεται από αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό 
του: μπορεί να κατηγορεί τον εαυτό του για όσα συμβαίνουν στον ίδιο και τους άλλους, 
να νιώθει έντονες ενοχές ή έντονη ντροπή, να έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μπο-
ρεί να αισθάνεται ότι η ζωή του δεν έχει νόημα. Επίσης, έχει αρνητική εικόνα για το 
μέλλον. Όταν η κατάθλιψη είναι έντονη, ο ασθενής μπορεί να εύχεται το θάνατό του ή 
και να σκέπτεται να αυτοκτονήσει. Επίσης, μπορεί να δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. 
Σε ιδιαίτερα βαριές καταθλίψεις, ο ασθενής μπορεί να έχει παραληρητικές ιδέες και/ή 
ψευδαισθήσεις (π.χ. να πιστεύει ότι δεν υπάρχει ή να ακούει φωνές που τον επιπλήττουν 
και τον καταδικάζουν). 

ΣΩΜΑ: Ο ασθενής με κατάθλιψη μπορεί να αισθάνεται έντονη σωματική καταβολή, 
να έχει αϋπνία ή υπερυπνία. Επίσης, μπορεί να έχει έντονη ανορεξία ή, αντίθετα, να τρώ-
ει περισσότερο από το κανονικό. Η σεξουαλική του επιθυμία είναι μειωμένη.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Ο ασθενής με κατάθλιψη έχει την τάση να κλείνεται στον εαυτό του, 
να περιορίζει τις δραστηριότητές του και να αποφεύγει τις συναναστροφές. Αντίθετα από 
τον ασθενή με φυσιολογική θλίψη, ο καταθλιπτικός ασθενής συχνά δεν παρηγορείται από 
την υποστήριξη των κοντινών του ανθρώπων – κάποιες φορές μάλιστα την αποφεύγει. 
Επίσης μπορεί να παραμελεί τη φροντίδα του εαυτού του. Σ΄αυτή την αυτοπαραμέληση 
μπορεί να περιλαμβάνεται και η παραμέληση της ογκολογικής θεραπείας. Τέλος, ο ασθε-
νής μπορεί να χάνει την υπομονή του και να γίνεται πολύ ευαίσθητος και/ή ευερέθιστος. 

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας ότι η κατάθλιψη είναι μια 
κατάσταση έντονης, διαβρωτικής, διαιωνιζόμενης και απαρηγόρητης θλίψης, που κυρι-
αρχεί στον ψυχικό κόσμο του ασθενή και τον «ακινητοποιεί».

Σε αντίθεση με τους καταθλιπτικούς ασθενείς, οι ασθενείς με έντονη αλλά φυσιολο-
γική θλίψη συνήθως αναζητούν τη συντροφιά και την υποστήριξη των δικών τους, νιώ-
θουν καλύτερα όταν τους υποστηρίζουν και τους παρηγορούν, μπορούν έστω και για 
λίγο να «ξεχαστούν» και να νιώσουν καλά, δεν απελπίζονται και δεν κατηγορούν υπέρ-
μετρα τον εαυτό τους. Η φυσιολογική θλίψη συνήθως δεν είναι συνεχής, αλλά έρχεται 
σε μορφή «κυμάτων θλίψης», που «φουντώνουν» και εν συνεχεία «ξεθυμαίνουν». 3

Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η κατάθλιψη στην πραγματικότητα 
δεν είναι μια στατική κατάσταση, αλλά μια διαδικασία, η οποία ξεκινά, εξελίσσεται και 
διαιωνίζεται. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε σε έναν ασθενή όλα 
όσα προαναφέρθηκαν για να δράσουμε. Κάποια σημάδια που θα πρέπει να μας βάζουν 
σε υποψία ότι ένας ασθενής έχει μπει ή έχει αρχίσει να μπαίνει στη διαδικασία της κα-
τάθλιψης είναι τα εξής:

- Ο ασθενής αρχίζει να απομονώνεται από τους άλλους και να περιορίζει τη δρα-
στηριότητά του. Μπορεί να μένει πολλές ώρες στο κρεβάτι, να κάθεται πολλές 
ώρες άπραγος, να μην απαντάει στα τηλέφωνα, να αποφεύγει τις επισκέψεις.

- Ο ασθενής εκφράζει έντονη οδύνη, απελπισία ή έντονη ενοχή. Έτσι, ένας ασθενής 
μπορεί να λέει ότι «έχει γίνει βάρος στους δικούς του», ότι «είναι υπεύθυνος για 
το ότι αρρώστησε», ότι «η ζωή του δεν έχει νόημα», ότι «δεν αντέχει άλλο» ή ότι 
«καλύτερα να πέθαινε».

- Ο ασθενής αρχίζει να μην αντλεί ευχαρίστηση από πράγματα που παλιότερα τον 
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ευχαριστούσαν.
- Ο ασθενής αρχίζει να παραμελεί τη σωματική του εμφάνιση ή να μην παίρνει σω-

στά τη θεραπεία του.
- Ο ασθενής παραπονείται για σωματικά συμπτώματα σε μεγαλύτερο βαθμό από 

τον αναμενόμενο.

Είναι πολύ σημαντικό επίσης να λαμβάνουμε υπόψη τις αναφορές των οικείων του 
ασθενούς. Όταν ένας ασθενής εισέρχεται σε κατάθλιψη, οι οικείοι μπορεί να παραπο-
νούνται ότι:

- Ο ασθενής τους αποφεύγει
- Ο ασθενής έχει γίνει πολύ ευερέθιστος, νευριάζει με το παραμικρό
- Ο ασθενής έχει γίνει πολύ «παράξενος», πολύ ευαίσθητος, δεν αντέχει καθόλου 

ακόμα και τον ήπιο πόνο και «γκρινιάζει όλη την ώρα».
- Ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στην υποστήριξή τους και φαίνεται να μην ανα-

γνωρίζει τις προσπάθειές τους να τον βοηθήσουν
- Ο ασθενής «δεν τους ακούει» όταν του δίνουν συμβουλές (π.χ. όταν τον συμβου-

λεύουν να κάνει κάτι για να νιώσει καλύτερα)
- Ο ασθενής έχει γίνει πολύ «εγωιστής». Ο ασθενής που συνέχεια παραπονιέται, δεν 

ασχολείται με τους άλλους και δεν ανταποκρίνεται στη βοήθειά τους συχνά χαρα-
κτηρίζεται ως «εγωιστής», ενώ στην πραγματικότητα είναι καταθλιπτικός.

Σε κάθε περίπτωση που βλέπουμε κάτι από τα παραπάνω σε κάποιον ασθενή, θα 
πρέπει να διερευνούμε μήπως ο ασθενής πάσχει από κατάθλιψη και να παρεμβαίνουμε 
αναλόγως. 

Ένα ακόμα ζήτημα που αφορά την αναγνώριση της κατάθλιψης είναι το εξής: Η νεο-
πλασματική νόσος συχνά έχει κλινικές εκδηλώσεις που μοιάζουν με αυτές της κατάθλι-
ψης. Έτσι, ένας ασθενής μπορεί να έχει έντονη σωματική καταβολή, ανορεξία και δια-
ταραχές ύπνου και να περιορίζει τη δραστηριότητά του λόγω του ίδιου του καρκίνου, 
και όχι διότι έχει κατάθλιψη. Τα κοινά σημεία της κλινικής εικόνας του καρκίνου και της 
κατάθλιψης αφορούν πρωτίστως τις σωματικές εκδηλώσεις και το επίπεδο δραστηρι-
ότητας.

Σ’ αυτή την περίπτωση, για να ξεχωρίσουμε την κατάθλιψη από τις συστηματικές 
εκδηλώσεις του καρκίνου, εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας στη σκέψη και το 
συναίσθημα του ασθενούς. Η κούραση και η απώλεια βάρους μπορεί να οφείλονται στον 
καρκίνο. ωστόσο, ένας ασθενής που νιώθει συνεχή θλίψη, κατηγορεί έντονα τον εαυτό 
του, αποφεύγει τους άλλους ανθρώπους και δεν μπορεί να ευχαριστηθεί από πράγματα 
που παλιότερα του άρεσαν πιθανότατα, εκτός από καρκίνο, έχει και κατάθλιψη.4

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι επεισόδια κατάθλιψης μπορεί να εμφανίσει και ένας 
ασθενής με διπολική διαταραχή (μανιοκατάθλιψη). Η κατάθλιψη στα πλαίσια διπολικής 
διαταραχής χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, διότι τα αντικαταθλιπτικά μπορεί να επαγά-
γουν μανιακό επεισόδιο. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται ανασκόπη-
ση του ατομικού ιστορικού του ασθενούς για τυχόν μανιακά επεισόδια. 

Τέλος, η κατάθλιψη σ’ έναν ογκολογικό ασθενή μπορεί να επάγεται άμεσα από βι-
ολογικούς παράγοντες που συνδέονται με την νόσο ή με τη θεραπεία της. Σ’ αυτό θα 
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αναφερθούμε στην ενότητα «Σωματικά αίτια άγχους και κατάθλιψης».

3. ΠΟΙΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΠΡΟΣΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑ-
ΘΛΙΨΗ;

Πέραν της ικανότητας να αναγνωρίζουμε έγκαιρα την κατάθλιψη, είναι σημαντικό 
επίσης να γνωρίζουμε ποιοι ασθενείς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν 
απ’ αυτήν. Οι παράγοντες που προδιαθέτουν σε κατάθλιψη διαιρούνται σε δύο βασικές 
κατηγορίες: παράγοντες που συνδέονται με τον καρκίνο και παράγοντες που συνδέο-
νται με άλλα χαρακτηριστικά του ασθενούς και του περιβάλλοντός του.

Α. Παράγοντες που συνδέονται με τον καρκίνο ή τη θεραπεία του
- Μη καλώς ελεγχόμενος πόνος ή άλλα επώδυνα συμπτώματα
- Σημαντική λειτουργική αναπηρία
- Προχωρημένο στάδιο καρκίνου
- Ορισμένα είδη καρκίνου, κυρίως ο καρκίνος παγκρέατος (λόγω ουσιών που εκκρί-

νει) και οι καρκίνοι κεφαλής και τραχήλου (λόγω της δυσμορφίας που μπορεί να 
προκαλέσουν)

- Ορισμένα φάρμακα (αναφέρονται παρακάτω)
Β. Άλλοι παράγοντες
- Ατομικό ιστορικό κατάθλιψης
- Οικογενειακό ιστορικό κατάθλιψης
- Ιστορικό προβληματικής χρήσης αλκοόλ και παράνομων ουσιών
- Ανεπαρκές υποστηρικτικό περιβάλλον ή προβλήματα στο υποστηρικτικό περι-

βάλλον του ασθενούς 
- Συνύπαρξη άλλων νοσημάτων που συνδέονται με κατάθλιψη (π.χ. ΑΕΕ, διαβήτης, 

στεφανιαία νόσος)
- Συνύπαρξη άλλων ψυχοπιεστικών γεγονότων και καταστάσεων (π.χ. εργασιακά, 

οικονομικά, νομικά προβλήματα) 

Οι ασθενείς με έναν ή περισσότερους απ’ αυτούς τους παράγοντες κινδύνου θα πρέ-
πει να ελέγχονται προσεκτικότερα για τυχόν σημάδια κατάθλιψης. 

4. ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Όπως προαναφέρθηκε, το να βιώνει άγχος ένας ογκολογικός ασθενής είναι καταρ-

χήν φυσιολογικό. Όπως συμβαίνει και με την κατάθλιψη, το άγχος ενός ασθενούς δεν 
χαρακτηρίζεται φυσιολογικό ή παθολογικό αναλόγως με το αν είναι «δικαιολογημένο» 
ή όχι. Το άγχος πάντοτε έχει κάποια αιτία, η οποία άλλοτε είναι προφανής και άλλοτε όχι. 
Το άγχος είναι παθολογικό όταν παύει να είναι απλώς αντίδραση του ασθενούς σε αυτά 
που του συμβαίνουν και γίνεται αυτό καθεαυτό ένα επιπλέον πρόβλημα, που κάνει τη 
ζωή του ασθενούς δυσκολότερη απ’ ό,τι ήδη είναι.

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες παθολογικού άγχους στους ογκολογικούς 
ασθενείς:4

1. Παθολογικό άγχος στα πλαίσια των κλασικών αγχωδών διαταραχών. Κάποιες τυ-
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πικές περιπτώσεις είναι:
- Επίταση προϋπαρχουσών αγχωδών διαταραχών. Οι ασθενείς με ιστορικό αγχω-

δών διαταραχών που προηγείται της εμφάνισης της νεοπλασματικής νόσου συ-
χνά εμφανίζουν έξαρση των συμπτωμάτων τους μετά τη διάγνωση του καρκίνου, 
λόγω του πρόσθετου στρες που αυτή συνεπάγεται. Έτσι, ένας ασθενείς με γενι-
κευμένο άγχος ή με κρίσεις πανικού μπορεί να εμφανίσει έξαρση των συμπτωμά-
των του.

- Ειδικές φοβίες. Πρόκειται για έντονους φόβους που αφορούν συγκεκριμένα αντι-
κείμενα και καταστάσεις και οδηγούν τον ασθενή στο να τις αποφεύγει. Τυπικές  
καταστάσεις που μπορεί να γίνουν φοβογόνες για έναν ογκολογικό ασθενή είναι:

Α) Η διαδικασία της μαγνητικής τομογραφίας. Αρκετοί ασθενείς εμφανίζουν κλει-
στοφοβικό άγχος στον μαγνητικό τομογράφο και αποφεύγουν να υποβληθούν σε μα-
γνητική τομογραφία, ακόμα και όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Παρόμοια προβλή-
ματα, σε μικρότερο βαθμό, μπορεί να προκύψουν και με τον αξονικό τομογράφο.

Β) Η διαδικασία της χημειοθεραπείας. Αρκετοί ασθενείς, έχοντας βιώσει τραυματικά 
τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας, αναπτύσσουν εξαρτημένη αντίδραση στη χη-
μειοθεραπεία και μπορεί να εμφανίζουν συμπτώματα αγχώδους αιτιολογίας παρόμοια 
με τις παρενέργειες. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να είναι απρόθυμοι να λάβουν θεραπεία.

1. Παθολογικό άγχος που συνδέεται με επίδραση της νεοπλασματικής νόσου, των 
επιπλοκών της και των θεραπειών στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Γι’ αυτό θα γί-
νει λόγος στην ενότητα «Σωματικά αίτια άγχους και κατάθλιψης».

2. Παθολογικό άγχος που συνδέεται με το στρες της νεοπλασματικής νόσου. Σ’ αυτό 
θα αναφερθούμε εκτενέστερα στην ενότητα «Ζώντας με τον καρκίνο».

5. ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Στους ογκολογικούς ασθενείς, το άγχος και η κατάθλιψη μπορεί να επάγονται από 

σωματικούς παράγοντες. Οι βασικότεροι είναι οι εξής:
Α. Τα έντονα και βασανιστικά σωματικά συμπτώματα. Εδώ δεν περιλαμβάνεται μόνο 

ο πόνος, αλλά και άλλα συμπτώματα που μπορεί να ταλαιπωρούν έναν ασθενή, όπως: η 
ναυτία, η δύσπνοια, ο κνησμός, η σωματική καταβολή, η δυσχέρεια βάδισης κ.α. Πολύ 
συχνά η ιατρική παρέμβαση για ανακούφιση τέτοιων συμπτωμάτων μπορεί να είναι αρ-
κετή για την ψυχολογική ανακούφιση των ασθενών. 

Β. Οργανικές βλάβες και δυσλειτουργίες λόγω της σωματικής νόσου. Αίτια άγχους 
και κατάθλιψης μπορεί να είναι οι παρακάτω διαταραχές:4

- Αναιμία: Η αναιμία μπορεί να προκαλέσει σωματική καταβολή, που μπορεί να 
οδηγήσει σε αισθήματα ανημπόριας. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία 
ή δύσπνοια, που μπορεί να οδηγήσουν σε άγχος.

- Ηλεκτρολυτικές διαταραχές: Η υπερασβεστιαιμία, που είναι σχετικά συχνή στους 
ογκολογικούς ασθενείς, μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, σε σύγχυση και σε ψυ-
χοκινητική επιβράδυνση. Ανάλογα προβλήματα μπορεί επίσης να προκαλέσουν 
η υπονατριαιμία και η υπομαγνησιαιμία. 

- Ορμονικές διαταραχές: Διαταραχές του θυρεοειδούς, διαταραχές των επινεφριδί-
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ων, ορμονοεκκριτικοί όγκοι (όπως το φαιοχρωμοκύττωμα, οι όγκοι του θυρεοει-
δούς, το καρκινοειδές, το ινσουλίνωμα και οι όγκοι που παράγουν ACTH). 

- Διατροφικές ένδειες: Κατάθλιψη και άλλες ψυχικές διαταραχές μπορεί να προκα-
λέσει η ένδεια B12. 

- Εγκεφαλικές μεταστάσεις.
- Επίδραση κυτταροκινών, όπως η IL-6 5, στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, άλλα πα-

ρανεοπλασματικά σύνδρομα. 
Σημειώνεται ότι η κατάθλιψη που οφείλεται σε σωματικές διαταραχές συχνά συνο-

δεύεται από νοητική σύγχυση και/ή απάθεια. 
Γ. Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην ογκολογία. Προεξάρχουσα θέση εδώ κα-

τέχουν τα φλοιοεπινεφριδικά στεροειδή, η ιντερφερόνη και οι ιντερλευκίνη 2 6. Επίσης, 
προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν η βινκριστίνη, η βινμπλαστίνη, η προκαρβα-
ζίνη, η l-ασπαραγινάση και η  ταμοξιφαίνη, όπως και άλλα φάρμακα (β-αποκλειστές, 
β-διεγέρτες κλπ). 

6. ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
Το να ζει ένας άνθρωπος με καρκίνο αναμφίβολα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο καρ-

κίνος βάζει τους πάσχοντες σε πλήθος προβλημάτων και εγείρει πολλαπλά και σοβαρά 
ζητήματα, που ποικίλλουν σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Για πρακτικούς λό-
γους, μπορούμε να ταξινομήσουμε συνοπτικά τα μείζονα ζητήματα και προβλήματα 
που μπορεί να ταλανίζουν έναν ασθενή με καρκίνο στις εξής κατηγορίες:7

Σε ό,τι αφορά το παρόν του ασθενούς:
Α) Τα ενοχλητικά συμπτώματα και σωματικές συνέπειες της νόσου
Β) Οι επιπτώσεις της νόσου στην επαγγελματική του ζωή, στις σημαντικές σχέσεις 

του και στην εν γένει ποιότητα της ζωής του

Σε ό,τι αφορά το μέλλον του ασθενούς:
Α) Το ενδεχόμενο αποτυχίας της θεραπείας και η προοπτική του τέλους της ζωής, 

που φέρνει τον ασθενή αντιμέτωπο με υπαρξιακά ζητήματα και με το νόημα της ζωής.
Β) Το ενδεχόμενο να περιέλθει σε πολύ ανεπιθύμητες καταστάσεις όσο ζει. Τέτοιες 

καταστάσεις είναι: έντονη οδύνη, αναπηρία, απώλεια αξιοπρέπειας, απώλεια του ελέγ-
χου, μοναξιά

Γ) Ανησυχία για το μέλλον των αγαπημένων του πρόσωπων

Το πώς θα ανταπεξέλθει ένας ασθενής σε όλα αυτά τα ζητήματα εξαρτάται από αρ-
κετούς παράγοντες: σημαντικότεροι είναι οι εξής:

- Η πορεία της νόσου
- Οι τρέχουσες συνθήκες της ζωής του ασθενούς
- Η προσωπικότητα του ασθενούς, τα σημαντικά βιώματα του παρελθόντος του και 

ο τρόπος που διαχειρίζεται τα προβλήματα
- Η στάση του περιβάλλοντος του ασθενούς
- Η στάση των γιατρών και των άλλων επαγγελματιών υγείας και η εν γένει ποιότη-

τα των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης.
Εδώ θα σταθούμε κυρίως στο τελευταίο. Πώς η στάση του γιατρού μπορεί να επηρε-
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άσει την ποιότητα της ζωής του ασθενούς και να βοηθήσει (ή να εμποδίσει) τον ασθενή 
να αντεπεξέλθει στα προβλήματά του; Ακολουθούν ορισμένες βασικές επισημάνσεις, οι 
οποίες μπορεί να βοηθήσουν το γιατρό να γίνεται «αντικαταθλιπτικός και αγχολυτικός» 
για τον ασθενή.

7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
Α) Οι ασθενείς δεν είναι όμοιοι μεταξύ τους. Ο κάθε ασθενής αξιολογεί διαφορε-

τικά τα προβλήματά του και τα αντιμετωπίζει με διαφορετικούς τρόπους. Κάποιοι ασθε-
νείς θέλουν να γνωρίζουν λεπτομέρειες για τη νόσο τους και να συμμετέχουν ενεργά 
στη θεραπεία τους, ενώ άλλοι προτιμούν να μην γνωρίζουν πολλά και να αφήνουν το 
γιατρό να αποφασίζει. Κάποιοι ασθενείς τρομάζουν πολύ και πανικοβάλλονται μπρο-
στά στο ενδεχόμενο του θανάτου τους, ενώ άλλοι είναι πιο συμφιλιωμένοι με το θάνατο 
και ανησυχούν περισσότερο για το μέλλον των δικών τους. Κάποιοι ασθενείς έχουν ως 
πρώτη προτεραιότητα το να αποφύγουν τον πόνο, ενώ άλλοι έχουν ως πρώτη προτε-
ραιότητα το να διατηρήσουν τον έλεγχο στη ζωή τους. Κάποιοι ασθενείς εκδηλώνουν 
έντονα τα συναισθήματά τους και ζητούν εγγύτητα και ζεστασιά από τους γιατρούς, 
ενώ άλλοι είναι πιο συγκρατημένοι και αισθάνονται πιο άνετα όταν ο γιατρός κρατά-
ει μια απόσταση. Κάποιοι ασθενείς έχουν την τάση να εμπιστεύονται τους γιατρούς, 
ενώ άλλοι είναι πιο δύσπιστοι. Κάποιοι ασθενείς συμμορφώνονται πρόθυμα με όλες τις 
οδηγίες, ενώ άλλοι προβάλλουν συνεχώς αντιρρήσεις. Κάποιοι ασθενείς νιώθουν και 
εκδηλώνουν πολλή ευγνωμοσύνη προς τους γιατρούς με κάθε ευκαιρία, ενώ άλλοι θυ-
μώνουν εύκολα και έχουν πολλά παράπονα. 

Μπροστά σ’ αυτή την ποικιλία, ο ιατρός καλείται:
1. Να απέχει από κάθε είδους «ψυχολογικά καλλιστεία». Πρώτον διότι, την ώρα της 

μάχης, το μείζον ζήτημα δεν είναι το ποιος θα πάρει αριστείο ανδρείας αλλά το 
αν θα κερδηθεί η μάχη ή όχι. και, δεύτερον, διότι ο γιατρός δεν είναι δικαστής του 
ασθενούς, αλλά δικηγόρος του. 

2. Να λαμβάνει υπόψη του τις προτεραιτότητες που θέτει ο κάθε ασθενής.
3. Όπως προσαρμόζει την χημειοθεραπεία στο είδος του καρκίνου, στο στάδιο του 

καρκίνου και στην γενική κατάσταση του ασθενούς, ο γιατρός καλείται επίσης να 
προσαρμόζει την προσέγγισή του ανάλογα με τις ανάγκες του καθέκαστου ασθε-
νούς. Επί παραδείγματι, κάποιοι ασθενείς χρειάζονται περισσότερο κατευθυντή-
ριες συμβουλές, ενώ άλλοι προτιμούν μια πιο ισότιμη συζήτηση. 

Β) Η καλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν βελτιώνει μόνο την πρό-
γνωση της νόσου, αλλά και την ψυχική κατάσταση του ασθενούς. Όταν ο  ασθενής 
αισθάνεται ότι ο γιατρός γνωρίζει καλά τη δουλειά του και ασχολείται ουσιαστικά μαζί 
του, τότε, μαζί με την καλή φροντίδα, ο ασθενής παίρνει επίσης το μήνυμα ότι η αξία του 
ως ανθρώπου αναγνωρίζεται και ότι τα προβλήματά του λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. 
Η «αντικαταθλιπτική και αγχολυτική» δράση αυτού του μηνύματος είναι ευνόητη.

Το γενικότερο περιβάλλον του νοσοκομείου μπορεί επίσης να έχει καταθλιπτικο-
γόνο ή αντικαταθλιπτική επίδραση. Ο ασθενής που βρίσκει ένα καθαρό νοσοκομείο, 
εξυπηρετείται γρήγορα, δεν ταλαιπωρείται πολύ και αντιμετωπίζεται ευγενικά από το 
προσωπικό αναμένεται να βρίσκεται σε καλύτερη ψυχική κατάσταση. 
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Γ) Οι ασθενείς μπορούν να μας διδάξουν. Στο πανεπιστήμιο της ζωής, οι ασθενείς 
μας δεν είναι ούτε μαθητές μας ούτε δάσκαλοί μας. περισσότερο μοιάζουν με συμμα-
θητές μας που περνούν μια δύσκολη εξεταστική. Δεδομένου ότι αυτή την εξεταστική 
(ή, αν όχι την ίδια ακριβώς εξεταστική, εν πάση περιπτώσει κάποια συναφή εξεταστι-
κή) πρόκειται αναμφίβολα κάποια στιγμή να την περάσουμε κι εμείς, δεν καλούμαστε 
μόνο να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας, αλλά και να μάθουμε απ’ αυτούς. Προσωπικά 
έχω να καταθέσω ότι έχω δει αρκετούς ασθενείς που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο με 
πολύ μεγαλύτερη γαλήνη απ’ ό,τι θα τον αντιμετώπιζα εγώ. Έχω επίσης να καταθέσω 
ότι, στους ασθενείς που δυσκολεύονται περισσότερο, πάντοτε υπάρχουν λόγοι που δη-
μιουργούν αυτές τις δυσκολίες, οι οποίοι είναι άλλοτε προφανείς και άλλοτε όχι. Ο για-
τρός δεν πρέπει ούτε να πανικοβάλλεται μαζί με τον ασθενή, αλλά ούτε και να δίνει την 
εντύπωση ενός «παντοδύναμου όντος» που είναι υπεράνω όλων αυτών των δυσκολιών. 
Λίγα πράγματα μπορούν να ενισχύσουν έναν ασθενή τόσο όσο το να αισθάνεται ότι ο 
γιατρός ταυτόχρονα παίρνει τα προβλήματά του στα σοβαρά και δεν απελπίζεται. Αν μη 
τι άλλο, αυτό παροτρύνει τον ασθενή να προσπαθήσει να κάνει το ίδιο.

Δ) Η θετική σκέψη μπορεί συχνά να είναι αρνητική. Δεν έχει αποδειχθεί συσχέτι-
ση μεταξύ της «θετικής» ψυχολογικής αντιμετώπισης του καρκίνου και της καλής εξέλι-
ξης της νόσου.8,9 Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι ότι η λεγόμενη «τυραννία της θετι-
κής σκέψης» μπορεί  να επιδεινώσει την ψυχική κατάσταση των ασθενών. Αυτό μπορεί 
να γίνει με τους εξής τρόπους:

- Ο ασθενής που έχει καρκίνο συχνά δεν νιώθει καλά. Αν αυτός ο ασθενής πάρει 
το μήνυμα ότι, αν έβλεπε τα πράγματα θετικά, μπορεί και να πήγαινε καλύτερα, 
θα συμπεράνει ότι πιθανότατα, αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, ο ίδιος είναι 
υπεύθυνος γι’ αυτό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει κατευθείαν στην κατάθλιψη.

- Ο ασθενής που εκφράζει τις στενοχώριες και τις αγωνίες του συχνά αντιμετωπίζε-
ται από το περιβάλλον του με μια σειρά «θετικών» και «υποστηρικτικών» συμβου-
λών και παραινέσεων: «μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά», «μην στενοχωριέσαι» 
κλπ. Αυτές οι παραινέσεις, αν και συνήθως προέρχονται από άτομα που ενδιαφέ-
ρονται γνήσια για τον ασθενής, συχνά αφενός δεν επιτρέπουν στον ασθενή να 
μοιραστεί τον πόνο του και να ανακουφιστεί και αφετέρου του μεταδίδουν τα 
εξής μηνύματα: α) «κανείς δεν καταλαβαίνει τον πόνο μου», β) «είναι πολύ πιθα-
νόν να μου κρύβουν την αλήθεια», γ) «αν μόνο εγώ βλέπω τα πράγματα δύσκολα, 
ίσως να είμαι αδύναμος και γκρινιάρης». Αυτά τα μηνύματα είναι σαφώς αγχογόνα 
και καταθλιπτικογόνα. 

Εν γένει, το «μπλοκάρισμα» της έκφρασης αρνητικών σκέψεων συχνά υποκινείται 
από το άγχος των συγγενών (ενίοτε και των γιατρών), που μπορεί να μην αντέχουν οι 
ίδιοι να ακούσουν τις στενοχώριες και τις αγωνίες του ασθενούς και έμμεσα του υπο-
δεικνύουν να μην τις «ακούει» ούτε ο ίδιος. Αυτό και πάλι ανοίγει διάπλατα τις πόρτες 
προς την κατάθλιψη.

Τα προηγούμενα ασφαλώς δεν σημαίνουν ότι θα πρέπει να εξοβελίσουμε τη θετική 
σκέψη από τη δουλειά μας και την επαφή μας με τους ασθενείς. Όλοι χρειάζονται κά-
ποιες φορές κάποιο ενθαρρυντικό σχόλιο, και είναι σημαντικό να βοηθάμε τους ασθε-
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νείς να διατηρούν την αισιοδοξία τους. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ πιο αποτελεσματικοί 
τρόποι να εμπνέουμε την αισιοδοξία στους ασθενείς από το να την «συνταγογραφού-
με» σαν εντολή ή υπόδειξη. Το ζητούμενο δεν είναι να συνιστούμε στους ασθενείς να 
νιώθουν καλά (λες και οι ίδιοι δεν το θέλουν), αλλά να τους δίνουμε λόγους και αφορμές 
για να νιώθουν καλά.  Οπωσδήποτε ένα ενθαρρυντικό σχόλιο που γίνεται στη σωστή 
στιγμή, που δεν αποτελεί φυγή του γιατρού από τα προβλήματα του ασθενούς και που 
ο ασθενής μπορεί να κατανοήσει και να δεχτεί μπορεί να κάνει πολύ καλό.

Ε) Δεν υπάρχει κανένας κανονισμός που να επιβάλλει την αποδοχή της νόσου, 
τη συμφιλίωση με τη νόσο ή τη γαλήνια αντιμετώπιση του θανάτου. Οι ασθενείς 
που αποδέχονται τη νόσησή τους και αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο του θανάτου με 
γαλήνη σίγουρα νιώθουν καλύτερα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ασθενείς έχουν 
κάποιο «καθήκον» να βλέπουν τα πράγματα έτσι. Ο γιατρός δεν καλείται να αποφασίσει 
πώς είναι καλύτερο ο ασθενής να βλέπει τα πράγματα, αλλά να διευκολύνει τον ασθενή 
να αντεπεξέλθει, είτε με τους τρόπους που ήδη ξέρει είτε ανακαλύπτοντας κάποιον κα-
λύτερο τρόπο που να ταιριάζει στον ίδιο τον ασθενή. 

Στ) Για τους περισσότερους ασθενείς, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το 
γεγονός ότι δεν είναι αθάνατοι. Το άγχος και η κατάθλιψη δεν είναι αντιδράσεις μόνο 
απέναντι στο ίδιο το ενδεχόμενο του θανάτου, αλλά πρωτίστως απέναντι σε αυτά που 
ο ασθενής μπορεί να βιώνει ως καταστροφικά, και που συχνά δεν αφορούν άμεσα τον 
ίδιο τον θάνατο. Το τι μπορεί ένας ασθενής να βλέπει ως καταστροφικό ποικίλλει από 
ασθενή σε ασθενή. Ένας ασθενής μπορεί να βλέπει με τρόμο το ενδεχόμενο να περιέλ-
θει σε μια κατάσταση αδυναμίας και εξάρτησης από τους άλλους. Ένας άλλος ασθενής 
μπορεί να απελπίζεται επειδή νιώθει εγκαταλελειμμένος ή επειδή αισθάνεται ότι δεν 
έχει εκπληρώσει κάποια πολύ σημαντική του επιθυμία (π.χ. να δει τα παιδιά του να με-
γαλώνουν). Ένας άλλος μπορεί απλώς να φοβάται ότι θα πονέσει πολύ και ο πόνος του 
δεν θα μπορεί να ανακουφιστεί. Ένας άλλος μπορεί να πιστεύει ότι φταίει ο ίδιος που 
αρρώστησε και που ταλαιπωρούνται οι δικοί του και να λυγίζει κάτω  από το βάρος των 
ενοχών7. Μπορεί συχνά να μην μπορούμε να θεραπεύσουμε τον καρκίνο, και σίγουρα 
δεν μπορούμε να κάνουμε τους ασθενείς μας αθάνατους (ας μην το ξεχνάμε, όλες οι 
θεραπείες είναι σε τελική ανάλυση προσωρινές). Ωστόσο, αν μάθουμε τι είναι αυτό που 
πραγματικά φοβίζει και καταθλίβει έναν ασθενή, μπορούμε να τον ανακουφίσουμε: κα-
ταρχήν ακούγοντας, κατανοώντας και μη παρανοώντας τον, και εν συνεχεία συζητώ-
ντας αυτά που τον προβληματίζουν και ανταποκρινόμενοι στις πρακτικές του ανάγκες.

Ζ) Η σχέση του ασθενούς με τους συγγενείς και τους φροντιστές του έχει κρί-
σιμη σημασία. Οι φροντιστές των ασθενών έχουν και αυτοί αυξημένο κίνδυνο για άγ-
χος και κατάθλιψη 10. Έχει επίσης καταδειχθεί ερευνητικά ότι η ανοικτή συναισθηματική 
έκφραση μέσα στην οικογένεια του ασθενούς τον προστατεύει από την κατάθλιψη11. 
Συνεπώς, ο ιατρός καλείται αφενός να ελέγχει και αν οι φροντιστές του ασθενούς εμ-
φανίζουν σημεία αγχώδους ή καταθλιπτικής διαταραχής και, αφετέρου, να ενθαρρύνει 
και να ευοδώνει την ανοικτή έκφραση των συναισθημάτων μέσα στην οικογένεια του 
ασθενούς. 
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Αντικαταθλιπτική θεραπευτική αντιμετώπιση  
των ογκολογικών ασθενών

Αναστάσιος Β. Κουζούπης

Η θεραπεία των ογκολογικών ασθενών που πάσχουν από κατάθλιψη περιλαμβάνει 
βιολογικές θεραπευτικές μεθόδους και ψυχοθεραπεία.1  

Βιολογικές θεραπείες 
Η βιολογική αντικαταθλιπτική θεραπευτική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ομά-

δος των ογκολογικών ασθενών περιλαμβάνει κυρίως την φαρμακευτική θεραπεία και 
την ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT).

Φαρμακευτική θεραπεία
Η φαρμακευτική θεραπεία της κατάθλιψης ασκείται με αντικαταθλιπτικά, αγχολυτι-

κά, σταθεροποιητικά της διάθεσης και σπανιότερα με ψυχοδιεγερτικά φάρμακα.

Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα
Σε αυτά υπάγονται οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs), 

τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCAs) και οι αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης 
(aMAO), οι οποίοι χρησιμοποιούνται πλέον σπανίως.  Ιδιαίτερη σημασία για τον ογκο-
λογικό ασθενή έχουν η τοξικότητα και οι ανεπιθύμητες ενέργειες των σκευασμάτων αυ-
τών και σε αυτές αναφερόμαστε παρακάτω.

Τοξικότητα και ανεπιθύμητες ενέργειες
Εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) και νεώτερα αντικαταθλι-

πτικά μεικτής δράσεως
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των SSRIs και των νεώτερων αντικαταθλιπτικών είναι συ-

νήθεις, αλλά ήπιες, δοσοεξαρτώμενες και υφίενται σχετικά σύντομα.  Όταν όμως χορη-
γούνται περισσότεροι του ενός σε συνδυασμό, μπορεί να προκληθεί σεροτονινεργικό 
σύνδρομο, μια σοβαρή και δυνητικά μοιραία ανεπιθύμητη ενέργεια.

Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες δράσεις των SSRIs και των συγγενών SNRIs ή NaSS 
περιλαμβάνουν σωματικά συμπτώματα, όπως ναυτία, εμετό, άγχος, κεφαλαλγία, κατα-
στολή, τρόμο, ανορεξία, σεξουαλική δυσλειτουργία, ξηροστομία, εφίδρωση, αϋπνία και 
αύξηση του σωματικού βάρους.2  Μπορεί επίσης να προκληθεί μείωση του επιληπτι-
κού ουδού από ορισμένους SSRIs, όπως η βουπροπιόνη.  Αναφέρεται επίσης πρόκληση 
εξωπυραμιδικής συμπτωματολογίας, δηλαδή ακαθισίας, δυστονίας, παρκινσονισμού 
και όψιμη δυσκινησία.  Το προαναφερθέν σεροτονινεργικό σύνδρομο είναι μια απειλη-
τική για τη ζωή κατάσταση, που προκαλείται από την ενίσχυση της σεροτονινεργικής 
δραστηριότητος στο ΚΝΣ.  Το σύνδρομο αυτό διαγιγνώσκεται βάσει των κριτηρίων, 
που παρατίθενται στον πίνακα I.
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Πίνακας I. 3

Κλινική Εικόνα του Σεροτονινεργικού Συνδρόμου

Ψυχιατρικά συμπτώματα και σημεία
Ντελίριο, σύγχυση, ανησυχία, άγχος, 
ευερεθιστότητα, ευφορία, δυσφορία, ακαθισία

Νευρολογικά και κινητικά 
συμπτώματα και σημεία

Αταξία, τρόμος, δυστονία, μυόκλονος, σπασμοί, κ.α.

Γαστρεντερικό Ναυτία, έμετος, διάρροια κ.α.

Αυτόνομο νευρικό σύστημα Υπέρταση, υπόταση, ταχυκαρδία, μυδρίαση, κ.α.

Υπερθερμία

Το σεροτονινεργικό σύνδρομο διαφοροδιαγιγνώσκεται δύσκολα από το προκαλού-
μενο από αντιψυχωσικά φάρμακα κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο (NMS), ιδίως σε 
ασθενείς που λαμβάνουν μεικτή σεροτονινεργική και αντιψυχωσική θεραπεία.  Η αντι-
μετώπιση του σεροτονινεργικού συνδρόμου περιλαμβάνει κυρίως την διακοπή των σε-
ροτονινεργικών φαρμάκων και την υποστηρικτική θεραπεία, καθώς και την χορήγηση 
κυπροεπταδίνης, που αποτελεί ανταγωνιστή της σεροτονίνης.3

Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCAs) δεν αποτελούν πλέον πρώτη επιλογή στην 

αντικαταθλιπτική θεραπεία, λόγω των σοβαρότερων από τις αντίστοιχες των SSRIs ανεπι-
θύμητων ενεργειών τους.  Τα TCAs είναι ανταγωνιστές της ισταμίνης Η1, των αδρενεργι-
κών υποδοχέων και εμφανίζουν δράση κινιδίνης (αντιαρρυθμική δράση)., αίσθημα παλ-
μών, ταχυκαρδία, συγκοπή και καρδιακή ανεπάρκεια.  Συνήθως βέβαια προκαλούν μόνον 
επιμήκυνση των διαστημάτων PR, του QRS και QT, χωρίς ιδιαίτερη κλινική σημασία.

Από τα άλλα συστήματα οι TCAs προκαλούν καταστολή αντιχολινεργικές δράσεις 
(ξηροστομία, ξηροφθαλμία, δυσκοιλιότητα, κατακράτηση ούρων, μειωμένη εφίδρωση, 
ταχυκαρδία, θάμβος οράσεως κα).4

Προφανώς, η συγχορήγηση των TCAs με άλλα φάρμακα με παρόμοιες δράσεις, π.χ. 
κατασταλτική ή αντιρρυθμική, θα οδηγήσει σε επιπλέον τοξικότητα.

Φάρμακα σταθεροποιητικά της διάθεσης
Οι αποκαλούμενοι «σταθεροποιητές της διάθεσης» χρησιμοποιούνται και στον 

ασθενή με συννοσηρότητα σωματικής και ψυχικής παθήσεως για την αντιμετώπιση της 
διπολικής συναισθηματικής διαταραχής, αλλά και διαφόρων σωματικών συμπτωμάτων, 
όπως η κεφαλαλγία ή άλλοι χρόνιοι πόνοι.  Η ομάδα αυτή των φαρμάκων περιλαμβάνει 
τα άλατα του λιθίου (Li) και ορισμένα αντισπασμωδικά φάρμακα, όπως το βαλπροϊκό, 
η καρμβαμαζεπίνη, η λαμοτριγίνη κ.α. τα οποία χρησιμοποιούνται και στην ψυχοογκο-
λογία.  Παρακάτω θα αναφερθούμε ειδικά στις ανεπιθύμητες δράσεις και την δυνητική 
τοξικότητα των φαρμάκων αυτών.

Λίθιο
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται σε ασθενείς, που λαμβάνουν φαρμα-
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κευτική αγωγή με Li αφορούν κυρίως το ΚΝΣ, το ΑΝΣ, την καρδιά και τα αγγεία, τους 
νεφρούς, τον θυρεοειδή και το δέρμα.  Το 50% των ασθενών υπό ΦΑ με Li εμφανίζουν 
από το ΚΝΣ ήπια γνωσιακή έκπτωση, κεφαλαλγία, τρόμο άκρων και αταξία.

Καρδιαγγειακό σύστημα Το Li προκαλεί καλοήθη ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα 
(αναστροφή του κύματος Τ κ.α.) και σπανιότερα διαταραχές αγωγιμότητος και αρρυθ-
μία.

Νεφροί  Το Li μειώνει τη νεφρική απαντητικότητα στην αντιδιουρητική ορμόνη 
(ADH), η οποία εκδηλώνεται με πολυουρία ή/και πολυδιψία, συμπτώματα που απαιτούν 
προσαρμογή της δοσολογίας και προσοχή στην συγχορήγησή του με θειαζιδικά διου-
ρητικά.

Θυρεοειδής αδένας  Υποθυρεοειδισμός αναφέρεται σε ποσοστά έως 20% σε ασθε-
νείς υπό ΦΑ με Li, καθώς και αύξηση των τιμών TSH σε ποσοστό έως 30% του πληθυ-
σμού αυτού των ασθενών.  Η επίδραση αυτή του φαρμάκου στον θυρεοειδή αδένα, κα-
θιστά αναγκαία την αξιολόγηση της θυρεοειδικής λειτουργίας πριν την χορήγηση του, 
καθώς και μετά την έναρξη της θεραπείας σε τακτά χρονικά διαστήματα.5

Δέρμα Οι δερματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες του Li περιλαμβάνουν κυρίως την 
ξηροδερμία και την ακμή και αφορούν περίπου το 1% των ασθενών υπό Li.5

Επισημαίνεται ότι το Li απεκκρίνεται σχεδόν αποκλειστικά από τους νεφρούς και 
άρα χρειάζεται προσοχή σε περιπτώσεις συγχορήγησης με θειαζιδικά διουρητικά, ανα-
στολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοστενσίνης ή σε διαταραχές ηλεκτρολυ-
τών ή αφυδάτωσης.  Είναι αναγκαία η περιοδική μέτρηση των επιπέδων του Li.  Επίπεδα 
φαρμάκου ανώτερα από 1,5mEq/L είναι τοξικά και απαιτούν άμεσους θεραπευτικούς 
χειρισμούς (π.χ. γαστρική πλύση ή πρόκληση εμέτου).

Αντισπασμωδικά φάρμακα

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
ΚΝΣ  Τα κυρίως χρησιμοποιούμενα αντισπασμωδικά φάρμακα στην ψυχοογκολογία 

και γενικότερα στην διασυνδετική ψυχιατρική είναι το βαλπροϊκό, η καρβαμαζεπίνη, 
η λαμοτριγίνη, η οξκαρβαζεπίνη και η τοπιραμάτη, τα οποία εμφανίζουν κοινές ανε-
πιθυμήτες ενέργειες από το ΚΝΣ, δηλαδή: καταστολή, αταξία, ζάλη, μυϊκή αδυναμία, 
κόπωση και διαταραχές της όρασης, όπως νυσταγμό και διπλωπία.

Πεπτικό σύστημα  Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων αυτών από 
το γαστρεντερικό είναι η δυσπεψία, ο έμετος, η διάρροια και η ανορεξία.

Αιματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες  Ήπια και αναστρέψιμη λευκοπενία και θρομ-
βοπενία συνδέονται συχνά με την καρβαμαζεπίνη και το βαλπροϊκό.

Νεφροί  Υπονατριαιμία και δηλητηρίαση εξ ύδατος εμφανίζονται ως συμπτώματα 
του συνδρόμου απρόσφορης έκκρισης της αντιδιουρητικής ορμόνης (SIADH), που 
μπορεί να προκληθεί από την καρβαμαζεπίνη και την οξκαρβαζεπίνη.

Ενδοκρινικές και μεταβολικές  Παροδική αύξηση των ηπατικών ενζύμων, αύξηση του 
σωματικού βάρους (ΣΒ) κυρίως συνδεόμενη με την χορήγηση βαλπροϊκού (έως και 20 
kgr), αλλά και με την καρβαμαζεπίνη και λιγότερο με την λαμοτριγίνη, ενώ η τοπιραμά-
τη προκαλεί μείωση του ΣΒ (κατά 3-5 kgr).

ABSTRACT BOOK_282-.indd   294 2/12/08   15:18:58



295

Ανοσοποιητικό σύστημα  Σύνδρομο υπερευαισθησίας στα αντισπασμωδικά έχει 
παρατηρηθεί σε ποσοστό 1% των ασθενών.  Μπορεί επίσης να εμφανισθεί σύνδρομο 
Stevens-Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση.6

Γενική θεώρηση της ψυχοφαρμακολογίας στον ογκολογικό ασθενή
Η σωστή χρήση της ψυχοφαρμακολογίας στον σωματικό ασθενή και κατ’ επέκταση 

στον καρκινοπαθή απαιτεί προσεκτική εκτίμηση της υποκείμενης σωματικής νόσου και 
τις πιθανές μεταβολές της φαρμακοκινητικής, των φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων 
και των αντενδείξεων.

Οι ογκολογικοί ασθενείς συχνά αντιμετωπίζουν πρόβλημα πολυφαρμακίας και άρα 
απαιτείται προσοχή από τον θεράποντα ιατρό στις πιθανότατες φαρμακευτικές αλλη-
λεπιδράσεις.  Η γνώση των μεταβολικών οδών κάθε φαρμάκου και η ανασταλτική ή 
ευοδωτική δράση του στο ένζυμο, δύναται να προβλέψει τις αλληλεπιδράσεις.

Γενικά, ο ιατρός που αντιμετωπίζει θεραπευτικά τον ογκολογικό ασθενή υπό πολυ-
φαρμακία, πρέπει να αποφεύγει την συνταγογράφηση φαρμάκων που επάγουν ή ανα-
στέλλουν ή αποτελούν υποστρώματα σημαντικά, του ηπατικού κυτοχρώματος Ρ450, 
που αποτελεί το βασικό σύστημα μεταβολισμού και είναι υπεύθυνο για τις περισσό-
τερες μεταβολικές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις.  Δεδομένου ότι τούτο δεν είναι 
πάντα εφικτό, χρειάζεται κατάλληλη προσαρμογή της δοσολογίας του φαρμάκου και 
παρακολούθηση των επιπέδων του όπου αυτό είναι δυνατόν.

Οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης είναι τα συχνότερα 
συνταγογραφούμενα αντικαταθλιπτικά φάρμακα σε πληθυσμούς καρκινοπαθών.  Τα 
φάρμακα που υπάγονται στην κατηγορία αυτή είναι αποτελεσματικά, έχουν λίγες ανεπι-
θύμητες ενέργειες από το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ) και σχετικά λίγες αλληλεπι-
δράσεις με άλλα φάρμακα.  Οι συνήθεις ανεπιθύμητες δράσεις τους μπορεί να αφορούν 
το σωματικό βάρος (ΣΒ), του οποίου προκαλούν συνήθως παροδική μείωση, με την 
εξαίρεση της μιρταζαπίνης, η οποία προκαλεί αύξηση του ΣΒ.  Η μιρταζαπίνη αποτελεί 
το αντικαταθλιπτικό εκλογής σε καρκινοπαθείς με σύνδρομο ανορεξίας-καχεξίας, αλλά 
όχι στην ομάδα των ασθενών που εμφανίζουν αύξηση του ΣΒ λόγω κορτιζονοθεραπεί-
ας ή χημειοθεραπείας.7  Οι SSRIs έχουν ευνοϊκή επίδραση σε συνοδά συμπτώματα των 
καρκινοπαθών, π.χ. η βελαφαξίνη (SNRI) μειώνει τόσο τον αριθμό, όσο και την ένταση 
των εξάψεων (hot flashes), καθώς και των επεισοδίων νυκτερινής εφίδρωσης.  Τα συ-
μπτώματα αυτά απαντώνται σε γυναίκες που καθίστανται εμμηνοπαυσιακές μετά την 
χημειοθεραπεία για καρκίνο μαστού ή όταν σταματούν την ορμονική θεραπεία ανα-
πληρώσεως και σπανιότερα σε άνδρες υπό ορμονική θεραπεία (androgen deprivation 
therapy).8  Σε ληθαργικούς καρκινοπαθείς μπορεί να φανεί χρήσιμη η βουπροπιόνη, της 
οποίας όμως η χρήση περιορίζεται λόγω της δυνητικής επιληπτογόνου δράσης της.7

Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (TCAs) χρησιμοποιούνται δευτερευόντως, κυρίως 
για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του νευροπαθητικού πόνου.  Μεταξύ των 
TCAs προτιμώνται η νορτριπτυλίνη και η δεσιπραμίνη.9

Τα σταθεροποιητικά φάρμακα, όπως το λίθιο χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις 
διπολικών ογκολογικών ασθενών.  Οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες της χημειοθερα-
πείας, π.χ. έμετοι, διαρροϊκές κενώσεις, νεφρική ανεπάρκεια, αφυδάτωση, μπορεί να 
προκαλέσουν αύξηση των επιπέδων του Li σε τοξικά επίπεδα.
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Ηλεκτροσπασμοθεραπεία
Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT) χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ανθεκτικής (μη 

ανταποκρινόμενης στην φαρμακοθεραπεία) κατάθλιψης των ογκολογικών ασθενών, 
ακόμα και σε περιπτώσεις όγκου του εγκεφάλου, οι οποίες παλαιότερα εθεωρούντο 
αντένδειξη του ECT.10

Εναλλακτικές οδοί χορήγησης των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στον σωματικό 
ασθενή

Αρκετοί σωματικοί και ιδίως ογκολογικοί ασθενείς δεν δύνανται να λάβουν ΦΑ 
PerOs με αντικαταθλιπτικά, αντισπασμωδικά ή αγχολυτικά φάρμακα.  Απαιτείται δηλα-
δή η παρεντερική χορήγησή τους, η οποία περιλαμβάνει υπογλώσσια, ενδοφλέβια ή 
ενδομυϊκή χορήγηση.  Μεταξύ των οδών αυτών χορηγήσεως, συχνότερη είναι η ενδο-
φλέβια οδός.  Η παρεντερική χορήγηση των ψυχιατρικών φαρμάκων εξασφαλίζει καλύ-
τερη συμμόρφωση του ασθενούς και υψηλότερη βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου.

Αντικαταθλιπτικά
Τα τρικυκλικά κλομιπραμίνη, ιμιπραμίνη, καθώς και μεταξύ άλλων η τραζοδόνη και 

η σιταλοπράμη διατίθενται και για παρεντερική χρήση.  Η σιταλοπράμη είναι ο μονα-
δικός SSRI διαθέσιμος για παρεντερική, δηλ. ενδοφλέβια χορήγηση.  Σε ασθενείς με 
μείζονα κατάθλιψη, η ενδοφλέβια χορήγηση σιταλοπράμης απεδείχθη ασφαλής και 
αποτελεσματική.11

Αγχολυτικά
Μεταξύ των φαρμάκων της κατηγορίας αυτής, η διαζεπάμη και η λοραζεπάμη χορη-

γούνται ενδοφλέβια, καθώς και ενδομυϊκά.

Σταθεροποιητικά
Τα άλατα του Li και το βαλπροϊκό έχουν χορηγηθεί ενδοφλέβια μόνον όμως το βαλ-

προϊκό έχει εγκριθεί από την FDA για τις ΗΠΑ από δεκαετίας, ενώ στην Ευρώπη χρησι-
μοποιείται ήδη από 20ετίας περίπου.  Η ενδοφλέβια χορήγηση του βαλπροϊκού είναι 
γενικά ασφαλής σε συγκεκριμένο δοσολογικό εύρος.5

Η αντικαταθλιπτική φαρμακοθεραπεία σε ομάδες ασθενών με πολύπλοκα ιατρικά 
προβλήματα

Η χρήση ψυχιατρικής φαρμακοθεραπείας (αντικαταθλιπτικής στην περίπτωσή μας) 
σε ειδικούς πληθυσμούς ασθενών απαιτεί την προσαρμογή της στις εκάστοτε ανάγκες 
των ασθενών αυτών.  Μεταξύ των πολλών και ποικίλων αυτών ομάδων σωματικών 
ασθενών, αναφερόμαστε στο παρόν κεφάλαιο σε δύο μεγάλες ομάδες, τους ηπατοπα-
θείς και τους νεφροπαθείς, που απαντώνται μεταξύ άλλων και στην ψυχοογκολογία.

Ηπατική Νόσος
Είναι προφανές ότι η ηπατική νόσος μεταβάλλει σημαντικά την φαρμακοκινητι-

κή και άρα απαιτεί προσαρμογή της αντίστοιχης συνταγογράφησης.  Όταν η ηπατική 
λειτουργία έχει διαταραχθεί, η αρχική δόση του ψυχοφαρμάκου πρέπει να μειωθεί και 
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ακολούθως να γίνει βραδεία τιτλοποίηση του, με παράλληλη παρακολούθηση της κλι-
νικής εικόνας.

Αντικαταθλιπτικά  Η ηπατοτοξικότητα είναι σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια των αντι-
καταθλιπτικών ενώ μικρή αύξηση των τρανσαμινάσων παρατηρείται συχνά και είναι 
καλοήθης.  Η σιταλοπράμη, η παροξετίνη, η σερτραλίνη και η φλουοξετίνη έχουν χρη-
σιμοποιηθεί με ασφάλεια σε ασθενείς με ηπατίτιδα C ή/και σε ασθενείς υπό αγωγή με 
ιντερφερόνη.12

Αγχολυτικά και υπνωτικά  Σε ασθενείς με ηπατική νόσο προτιμώνται η λοραζεπάμη, 
η οξαζεπάμη και η τεμαζεπάμη.

Σταθεροποιητικά φάρμακα  Η καρβαμαζεπίνη και το βαλπροϊκό σχετικά αντενδείκνυ-
νται σε ηπατοπαθείς, λόγω της ενδεχόμενης ηπατοτοξικότητας.  Προτιμώνται άλλα στα-
θεροποιητικά, όπως η γκαμπαπεντίνη, η οξκαρβαζετίνη και λιγότερο η λαμοτριγίνη.5

Νεφρική Νόσος
Για τα περισσότερα ψυχιατρικά φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατάθλι-

ψη δεν απαιτείται σημαντική προσαρμογή της δοσολογίας, παρά τις πιθανές μεταβολές 
της φαρμακοκινητικής τους σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας.  Εξαίρεση βεβαίως 
αποτελούν το Li και η γκαμπαπεντίνη, που απεκκρίνονται κυρίως από τους νεφρούς.  Η 
προαναφερθείσα προσαρμογή της δοσολογίας συναρτάται με την κάθαρση της κρεα-
τινίνης, γενικά όμως ακολουθείται ο κανόνας των “δύο-τρίτων,” δηλαδή σε περίπτωση 
νεφρικής ανεπάρκειας (εκτός βεβαίως του Li και της γκαμπαπεντίνης) μείωση της δοσο-
λογίας στα 2/3 της γενικά προβλεπομένης.13 

Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις στους ογκολογικούς ασθενείς
Οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στους ογκολογικούς ασθενείς βοηθούν κυρίως 

στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και στην καλύτερη συμμόρφωση με την θεραπεία 
του υποκειμένου σωματικού νοσήματος.  Σε ειδικές ομάδες καρκινοπαθών, η ψυχοθε-
ραπεία συμβάλλει στην αναζήτηση κάποιου «νοήματος» της νόσου, καθώς και στην 
υποστήριξη των ασθενών τελικού σταδίου.

Οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες ψυχοθεραπευτικές τεχνικές για την αντιμετώπιση 
του άγχους και της κατάθλιψης στους καρκινοπαθείς είναι η γνωσιακή-συμπεριφορική 
και η ομαδική ή ατομική ψυχοεκπαιδευτική και η υποστηρικτική προσέγγιση.  Οι ψυχο-
θεραπευτικές αυτές προσεγγίσεις είναι τεκμηριωμένα αποτελεσματικές.14

Ειδικά «μοντέλα» ψυχοθεραπειών κυρίως γνωσιακής προσέγγισης έχουν αναπτυ-
χθεί κατά τρόπον ώστε να απευθύνονται σε ειδικούς τύπους καρκίνων, να ανταποκρίνο-
νται δηλαδή στις ανάγκες συγκεκριμένων υπο-ομάδων ογκολογικών ασθενών ανάλογα 
με τα ειδικά προβλήματα που θέτει η υποκειμένη σωματική νόσος.14  Πέραν αυτών, η 
ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην λειτουργική αποδοχή της διάγνωσης.  Σε κάθε 
περίπτωση απαιτείται προηγούμενη αξιολόγηση της προσωπικότητας του ασθενούς, 
ώστε να αποφευχθεί η «επιβολή» κάποιας μορφής ψυχοθεραπείας σε ασθενείς που 
δύνανται να ανταπεξέλθουν στο stress της νόσου με τα ατομικά τους αποθέματα, π.χ. 
υπαρξιακής ή θρησκευτικής προέλευσης.  Στους ασθενείς αυτούς, η συνεργασία με τον 
ψυχοθεραπευτή ατομικά ή σε ομαδικό πλαίσιο, θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω 
ψυχολογική επιβάρυνσή.
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Γενικότερα πάντως, η συμμετοχή του ασθενούς σε ψυχοθεραπευτικές ομάδες μαζί 
με άλλους που αντιμετωπίζουν τον ίδιο τύπο καρκίνου, π.χ. καρκίνο μαστού, συμβάλλει 
στη μείωση της πιθανής αίσθησης απομόνωσης από την οικογένεια ή αποξένωσης από 
την κοινωνική ομάδα και στην αναζήτηση κοινών τρόπων αντιμετώπισης των προβλη-
μάτων.15

Εναλλακτική ιατρική στην ψυχοογκολογία16

Η χρήση εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών από ένα υψηλό ποσοστό 
των ογκολογικών ασθενών (έως 80%) αποδεικνύει την συμβολή τους στην βελτίωση 
της ποιότητος ζωής.  Διάφορες εναλλακτικές θεραπείες, όπως π.χ. ο βελονισμός, οι 
τεχνικές χαλάρωσης, η yoga, ο διαλογισμός, η βιοανάδραση, η μουσικοθεραπεία και 
άλλες art-therapies, η αρωματοθεραπεία, χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά στην ια-
τρική ογκολογική θεραπεία.

Η αναζήτηση και η χρήση εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών φαίνεται 
να συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και διαταραχών άγχους.  Οι ασθενείς 
δηλαδή που αναζητούν αυτές τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, πιθανώς χρειάζονται και 
ψυχιατρική αξιολόγηση και συνεπώς κάποιας μορφής ψυχιατρική υποστήριξη, δηλαδή 
φαρμακευτική ή συνηθέστερα ψυχοθεραπευτική. 
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Υποστήριξη της οικογένειας των ασθενών με καρκίνο
Βαλέρια Πομίνι, Βασιλική Σπυροπούλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ατομική συμπεριφορά και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες δείχνουν ότι 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη του καρκίνου, περισσότερο και από 
τους γενετικούς παράγοντες (1). Το βιοϊατρικό μοντέλο έχει προσφέρει σημαντικές 
προόδους στην αντιμετώπιση της ασθένειας, έχει όμως παραμελήσει  άλλες πλευρές 
της ανθρώπινης ύπαρξης και της πολυπλοκότητας της ζωής. Η αντίληψη του ζώντος 
οργανισμού ως μηχανής φτιαγμένης από ξεχωριστά μέρη, το καθένα με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του, αποδείχθηκε ξεπερασμένη.  Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε 
ένα ολιστικό μοντέλο που βλέπει τον οργανισμό ως δίκτυο σχέσεων.

Παράλληλα με το βιοϊατρικό μοντέλο αναπτύχθηκε το βιοψυχοκοινωνικό (1,2), 
το οποίο δίνει βάρος στην ενοποίηση και την σύνδεση της βιολογικής, ψυχικής και 
κοινωνικής διάστασης κάθε ατόμου, οικογένειας ή κοινότητας. 

Υπενθυμίζουμε ότι η έννοια της υγείας όπως προωθείται από την  Παγκόσμια 
Οργάνωσης Υγείας αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το μοντέλο. Κατά τον ίδιο τρόπο η 
έννοια της ασθένειας πρέπει να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων 
που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους  και δημιουργούν  το πλαίσιο για την ανάπτυξη της 
συγκεκριμένης ασθένειας.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση χρόνιων ασθενειών και μάλιστα συχνά μοιραίων όπως ο 
καρκίνος, η υιοθέτηση του βιοϊατρικού μοντέλου που βασίζεται στην αναζήτηση της 
εξαφάνισης της ασθένειας μπορεί να προκαλέσει ματαίωση, ενώ είναι απαραίτητο να 
υιοθετηθεί ένα μοντέλο θεραπείας και φροντίδας.

Αυτό σημαίνει υποστήριξη των ασθενών και των μελών της οικογένειας τους, 
παρέχοντας  ένα πλαίσιο για να αντιμετωπίσουν τα αισθήματα φόβου, απώλειας 
ελέγχου, μοναξιάς, άμεσα συνδεδεμένα με την ύπαρξη της ασθένειας, δίνοντας έτσι 
την δυνατότητα ενεργής συμμετοχής τους στις θεραπευτικές αποφάσεις. Η θεραπεία 
πράγματι είναι πάντα στόχος επιθυμητός και πραγματοποιήσιμος, ανεξάρτητα από το 
τελικό αποτέλεσμα της.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  
Κάθε άτομο αποτελεί τμήμα ενός δικτύου σχέσεων, που αποτελείται από την 

οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα.
Δεν υπάρχουν στεγανά όρια γύρω από τα άτομα που να καθιστούν την υγεία τους 

ανεπηρέαστη από τις σημαντικές τους  σχέσεις, ούτε να εμποδίσουν ώστε η ασθένειά 
τους να μην έχει κάποια επιρροή στα κοντινά τους πρόσωπα. Ως εκ τούτου είναι η 
οικογένεια που  θα έπρεπε να θεωρηθεί το κύριο πλαίσιο θεραπείας (2).

Η οικογενειακή ιατρική δρα πάντοτε με παρεμβάσεις που υπολογίζουν τη σημασία 
της οικογένειας. Οι ασθενείς θεωρούνται μέλη μίας οικογένειας, και η ασθένεια, το 
σύμπτωμα, συνδέεται με την οικογενειακή ιστορία, τις οικογενειακές αλληλοεπιδράσεις,   
και  τα κύρια γεγονότα  ζωής της οικογένειας.

Πράγματι οι οικογένειες «μεταδίδουν» φυσική και ψυχική υγεία, αλλά και ασθένειες 
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που μεταφέρονται στις επόμενες γενιές. Είναι σημαντικό να θεωρήσουμε την οικογένεια 
ως βασικό πλαίσιο για την κατανόηση των καταστάσεων υγείας όπως και ασθενείας 
καθώς και της θεραπείας των μελών της.

Η έννοια «καρκίνος», δημιουργεί στον απληροφόρητο ασθενή φόβο, στους συγγενείς 
δέος και  αμηχανία σε αρκετούς γιατρούς.  Είναι συνδεδεμένη στο πρώτο άκουσμα με 
τον πόνο, το αθεράπευτο, το αναπότρεπτο, το μοιραίο.  Όσο κι αν η μυθολογία αυτή 
έχει εκπέσει μέσα από τις σύγχρονες έρευνες και την πρόοδο της ιατρικής, τα βαθύτερα 
συναισθηματικά αντανακλαστικά παραμένουν στους περισσότερους αρνητικά.

Τι συμβαίνει σε μια οικογένεια όταν  προκύπτει  διάγνωση καρκίνου σε κάποιο από 
τα μέλη της; Τι αισθήματα δημιουργούνται που συνδέονται άμεσα με την εμπειρία 
της ασθένειας στις προηγούμενες γενιές; Πως οργανώνεται το οικογενειακό σύστημα 
απέναντι σε αυτή την είδηση και πως προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την κρίση; 
Ποίες εφεδρείες είναι σημαντικό να κινητοποιηθούν για να είναι πιο αποτελεσματική 
η αντιμετώπιση;

Τα αποτελέσματα μιας σοβαρής ασθένειας όπως ο καρκίνος στην οργάνωση του 
οικογενειακού συστήματος δεν είναι προβλέψιμα. Οι αντιδράσεις της οικογένειας 
ποικίλουν ανάλογα με την φάση   του κύκλου ζωής στην οποία βρίσκεται και τη θέση 
του ασθενούς στο οικογενειακό σύστημα (γονιός, παιδί, σύζυγος, παππούς) αλλά και τις 
εμπειρίες ασθένειας στο παρελθόν καθώς και τα βιώματα συνδεδεμένα με αυτές (3).

Μέσα από αισθήματα αγωνίας, φόβου,  χάσιμο προσανατολισμού και συχνά 
αντιδράσεων άρνησης και ακραίας εκλογίκευσης, το οικογενειακό σύστημα αρχίζει 
σταδιακά να επανακαθορίζει τα εξωτερικά και εσωτερικά του όρια, να ανακατανέμει 
ρόλους, λειτουργίες και ευθύνες μεταξύ των μελών, επιδιώκοντας να επιτύχει την 
καλύτερη προσαρμογή στην κατάσταση κρίσης στην οποία βρίσκεται.

Είναι πιθανόν να προκύψει αίσθηση  κατάρρευσης και παράλυσης του χρόνου και 
της εξέλιξης της οικογένειας, οφειλόμενη σε ένα διπλό αίσθημα: την προετοιμασία 
για την απώλεια και το πένθος από τη μια πλευρά και, από την άλλη, την ανάγκη για 
υποστήριξη και ασφάλεια που προσφέρει η ενωμένη οικογένεια(3).

Ένας σημαντικός αριθμός ερευνών έχει δείξει ότι η οικογενειακή υποστήριξη 
μπορεί να μειώσει τον αρνητικό αντίκτυπο της νόσου (4), ενώ η απουσία κοινωνικών 
στηριγμάτων έχει αντίκτυπο στη συνολική νοσηρότητα και θνησιμότητα από τον 
καρκίνο (5).

Υπάρχει μια αυξανόμενη απόδειξη ότι ο γάμος είναι ένας σημαντικός παράγοντας 
στην κατάσταση της υγείας.

Άτομα που χήρεψαν πρόσφατα έχουν μεγαλύτερες αναλογίες θανάτου από 
εκείνους που δεν έχουν τέτοιες απώλειες, ενώ οι παντρεμένοι ασθενείς με καρκίνο ζουν 
περισσότερο απ’ ότι οι μη παντρεμένοι (6).

Σε μελέτη των Gilbar και συν. (7) σε ασθενείς με γυναικολογικό καρκίνο διαπιστώθηκε 
ότι οι άγαμες ασθενείς είχαν υψηλότερες βαθμολογίες κατάθλιψης, άγχους, εχθρικότητας 
και παρανοειδούς διάθεσης, σε σύγκριση με τις έγγαμες.

Ο πλησιέστερος συγγενής ή το πιο κοντινό πρόσωπο είναι συνήθως η κεντρική 
φιγούρα υποστήριξης για την προσαρμογή, αφού η σοβαρή κατάσταση του καρκίνου 
κάνει τον ασθενή να χρειάζεται αυξημένη προσέγγιση με τα άλλα πρόσωπα ώστε να 
εξουδετερώσει τη συναισθηματική ανασφάλεια.
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Η ανάγκη για υποστήριξη, αγάπη και στενότερες σχέσεις αυξάνει με τον καιρό, 
επειδή αυξάνονται και οι φόβοι του ασθενούς (π.χ. μετάσταση, αλλαγή σωματικής 
εικόνας, θάνατος).

Η οικογένεια είναι ένα σύστημα, ένα σύνολο στοιχείων που αλληλεπιδρούν και 
αλληλοεξαρτώνται με βάση καθορισμένους κανόνες που τροποποιούνται  με το 
πέρασμα του χρόνου. Έτσι κάθε γεγονός που επηρεάζει ένα ή περισσότερα μέλη έχει 
αντίκτυπο σε ολόκληρη την οικογένεια. Το δυναμικό αυτό σύστημα είχε μια ισορροπία 
πριν τη νόσο του μέλους, η οποία διαταράσσεται με συνέπεια: την ανακατανομή των 
ρόλων, την άρνηση αποδοχής της νόσου, την υπερπροστασία του ασθενούς, την 
δυσκολία επικοινωνίας.

Επιπλέον, η οικογένεια πολλές φορές μπορεί να εμφανίσει μια ψυχολογική κατάσταση 
που ονομάζεται «διεργασία θρήνου» με χαρακτηριστικά όπως:

•	αυξημένο άγχος από το αίσθημα αδυναμίας να βοηθήσει και να αποτρέψει το 
θάνατο

•	διαρκής ενασχόληση με ιδέες θανάτου
•	αμφιθυμικά συναισθήματα (να ζήσει / να πεθάνει να μην υποφέρει)
•	προβληματισμοί για το μέλλον
•	προοδευτική συναισθηματική απο-επένδυση από τα όνειρα, ελπίδες και 

προσδοκίες που είχαν τα μέλη της οικογένειας για τον ασθενή και τη σχέση τους 
μαζί του. Η φυσιολογική απο-επένδυση δεν οδηγεί απαραίτητα στην εγκατάλειψη 
του αρρώστου. Δεν απο-επενδύεται ο ίδιος ο άρρωστος, αλλά η εικόνα ενός 
ατόμου που ίσως δεν θα γίνει καλά.

Στην αρχή της διεργασίας του θρήνου ο πόνος και η θλίψη είναι αβάσταχτα και 
πολλές φορές συνοδεύονται από σωματικά συμπτώματα όπως: πόνο στο στήθος, 
ζαλάδες, πόνο στο στομάχι, μουδιάσματα, θλίψη.

Τα μέλη της οικογένειας θρηνούν για τον προβλεπόμενο θάνατο και μπορεί να 
αντιδράσουν με διάφορους τρόπους για να αντιμετωπίσουν την θλίψη.

Για παράδειγμα μερικοί πλησιάζουν πολύ τους ασθενείς για να διώξουν τα δικά 
τους συναισθήματα ενοχής, άλλοι πιέζουν, θυμώνουν ή και συμβουλεύουν το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ τέλος άλλες οικογένειες μπορεί να εγκαταλείψουν τον 
ασθενή σαν μια ασυνείδητη προσπάθεια αυτοπροστασίας για να ελαττωθεί ο πόνος 
όταν και αν συμβεί ο θάνατος. Παράλληλα η αύξηση του χρόνου επιβίωσης μπορεί 
να προσθέσει κούραση στην οικογένεια όταν τα χρόνια προβλήματα της νόσου είναι 
έντονα.

Όπως ο άρρωστος έτσι και η οικογένεια έχει ανάγκη από υποστήριξη. Συστατικό 
κλειδί αυτής της υποστήριξης είναι η «ακρόαση». Βοηθά ολόκληρη την οικογένεια να 
αμβλύνει τους φόβους της σχετικά με την ταλαιπωρία της αρρώστιας, τον πόνο, τον 
θάνατο.

Ο δεύτερος παράγοντας που ανεβάζει το ηθικό είναι η ελπίδα η οποία είναι 
απαραίτητη για την επιβίωση και δεν πρέπει να καταστρέφεται. Για παράδειγμα: «θα 
ζήσω μέχρι το γάμο της κόρης μου;».

Αυτές οι «μικρές ελπίδες» είναι πολύ σημαντικές για το ηθικό και την επιβίωση.
Το βασικό μήνυμα που θέλει να ακούσει ο ασθενής από την οικογένεια είναι ότι δεν 

θα εγκαταλειφθεί ποτέ ότι και αν συμβεί. Ένα μέρος αυτού του μηνύματος μπορεί να 
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δοθεί λεκτικά όπως: «θα το αντιμετωπίσουμε μαζί» ή εξωλεκτικά όπως το κράτημα του 
χεριού, ή η βλεμματική επαφή.

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ο καρκίνος ενός παιδιού η εφήβου αποτελεί τραυματικό γεγονός για το ίδιο, τους 

γονείς και τα αδέλφια του, διότι η απειλή ζωής σε νέο άτομο είναι ασυμβίβαστη με την 
ομαλή εξέλιξη του κύκλου ζωής της οικογένειας.

Σε περιπτώσεις άρρωστων παιδιών, ψυχολογική υποστήριξη από το θεραπευτικό 
προσωπικό και το περιβάλλον χρειάζονται και οι γονείς. Έχει βρεθεί ότι παιδιά με οξεία 
λεμφοβλαστική λευχαιμία παρουσίαζαν εντονότερο άγχος όταν οι γονείς αντιμετώπιζαν 
τη νόσο με υπερβολική ανησυχία, ενώ όταν οι γονείς συμπεριφέρονταν ψύχραιμα τότε 
και το παιδί έδειχνε περισσότερη υπομονή και συμμόρφωση στη θεραπεία (8).

Ευτυχώς, οι περισσότερες μορφές καρκίνου σε παιδιά και εφήβους δεν είναι πια 
άμεσα θανατηφόρες και υπάρχει όλο και αυξανόμενος αριθμός επιζώντων. Όμως, δεν 
έχει δοθεί αρκετή έμφαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι, 
μαζί με τις οικογένειες τους, στην πορεία τους μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, και 
σχετικά με τα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των παιδιών αυτών καθώς και 
τις εξελισσόμενες ανάγκες τους.

Τα χαρακτηριστικά της εφηβείας, με τις γρήγορες αλλαγές σε σωματικό, 
συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο, αυξάνει την πολυπλοκότητα της προσαρμογής 
του εφήβου στην μετα-θεραπευτική φάση του καρκίνου. Μια επιπλέον δυσκολία είναι 
το γεγονός ότι το νέο άτομο  αλλά και τα μέλη της οικογένειας του μπορεί να βιώνουν 
τη συνεχή απειλή επαναεμφάνισης  της ασθένειας, κατάσταση που έχει ονομαστεί ως 
«σύνδρομο Δαμοκλή» (9), με σημαντικές συνέπειες για την ποιότητα ζωής τους.

 Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, η λειτουργία της οικογένειας, κυρίως σχετικά 
με την τάση συνοχής ( να παραμένει ενωμένη) και την ικανότητα προσαρμογής, 
έδειχνε να συνδέεται άμεσα με την ψυχο-κοινωνική εξέλιξη καρκινοπαθών εφήβων (9). 
Συμβουλευτικές υποστηρικτικές παρεμβάσεις από ειδικούς με τις οικογένειες αυτές 
θεωρούνται απαραίτητες για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα τους στην αντιμετώπιση 
της νόσου και των μετα-θεραπευτικών δυσκολιών, καθώς και για την ενίσχυση της 
ψυχικής ανθεκτικότητας (resilience) (10) όλων των μελών.

Ένα πρόγραμμα παρέμβασης για εφήβους που ολοκλήρωσαν την θεραπεία τους, 
τους γονείς  και τα αδέλφια τους έχει διαμορφωθεί από τους Kazak και συν. (11). Το 
Surviving Cancer Competently Intervention Program (SCCIP) είναι μια παρέμβαση σε 
μικρές ομάδες οικογενειών που χρησιμοποιεί

ένα μοντέλο γνωσιακό-συμπεριφοριστικό σε συνδυασμό με την οικογενειακή 
ψυχοθεραπεία. Πρόκειται για πρόγραμμα διάρκειας μιας ολόκληρης ημέρας (έξι ώρες) 
που συμπεριλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες σε ομάδες, με στόχο:

•	την αντιμετώπιση της μετα-τραυματικής διαταραχής (Post Traumatic Stress 
Disorders - PTSD) που συνήθως εμφανίζεται στον έφηβο αλλά και σε αλλά μέλη 
της οικογένειας του,

•	την μείωση του στρες και του άγχους, 
•	την βελτίωση της λειτουργίας της οικογένειας,
•	την βελτίωση των ικανοτήτων προσαρμογής και εξέλιξης.
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Η αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες έδειξε τον υψηλό βαθμό 
χρησιμότητας και την αποτελεσματικότητα του ως προς την επίτευξη  των στόχων 
(11).

Μια άλλη μορφή υποστήριξης για τις οικογένειες παιδιών που πάσχουν από καρκίνο 
είναι οι ομάδες αυτοβοήθειας, οι οποίες παρέχουν (12): 

•	ένα πλαίσιο συναισθηματικής και κοινωνικής υποστήριξης και ανταλλαγής 
εμπειριών και βιωμάτων με άλλες οικογένειες που αντιμετωπίζουν παρόμοιο 
πρόβλημα,

•	δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά τη νόσο και τις μεθόδους 
θεραπείας,

•	βοήθεια στην αντιμετώπιση της νόσου και των δυσκολιών στην διάρκεια της 
θεραπείας,

•	υποστήριξη στη συναλλαγή με τις ιατρικές υπηρεσίες.

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΣΥΖΥΓΟ / ΓΟΝΙΟ
Μερικές έρευνες έδειξαν ότι οι οικογενειακού τύπου παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν 

την επικοινωνία στο ζεύγος και την οικογένεια γυναικών με καρκίνο μαστού έχουν 
σημαντικά αποτελέσματα ως προς την μείωση του στρες και του άγχους της ασθενούς 
(13), τόσο στην φάση της διάγνωσης όσο και στην φάση της μετεγχειρητικής 
προσαρμογής.

Οι σύζυγοι / σύντροφοι των γυναικών που παρουσιάζουν καρκίνου μαστού μπορεί 
να αποτελούν την πιο σημαντική πηγή υποστήριξης, ή αντιθέτως μπορεί να δρουν 
ως ένας επιπλέον παράγοντας στρες. Οι συμβουλευτικού τύπου παρεμβάσεις που 
εμπλέκουν τους συζύγους / συντρόφους, αυξάνουν την ικανότητά τους να προσφέρουν 
συναισθηματική υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλότερη ποιότητα ζωής (13).

Το άγχος και η ανασφάλεια των γυναικών με καρκίνου μαστού δεν περιορίζονται 
στην φάση της διάγνωσης και της θεραπείας: σύμφωνα με μελέτη 50% των γυναικών 
αναφέρουν άγχος και κατάθλιψη τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. 
Άλλες έρευνες διαπίστωσαν υπο-κλινική κατάθλιψη σε ασθενείς πέντε χρόνια μετά τη 
διάγνωση του καρκίνου.

Η κατάσταση έντονου ψυχολογικού στρες που ακολουθεί τη διάγνωση και την 
θεραπεία του καρκίνου μοιάζει με το σύνδρομο μετα-τραυματικού άγχους (PTSD), 
μπορεί να διαρκεί χρόνια και να επιδρά σημαντικά στην ποιότητα ζωής των επιζώντων, 
καθώς και στην ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων.

Η ανοικτή επικοινωνία και η έκφραση συμπόνιας μεταξύ των μελών της οικογένειας 
φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερο άγχος των ασθενών.

Μια παρέμβαση με ομάδες ζευγών, γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του 
μαστού μαζί με τους συζύγους τους, έδωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα σχετικά με 
τη μείωση του στρες συνδεδεμένο με τον καρκίνο και την βελτίωση της ψυχικής υγείας 
των ασθενών (13).

Η παρέμβαση αποτελείτο από δύο συνεδρίες που εστίαζαν στην ποιότητα της 
επικοινωνίας του ζεύγους, στην αφήγηση της ιστορίας της ασθένειας και στο μοίρασμα 
των συναισθημάτων σχετιζόμενων με αυτήν, στον σχεδιασμό της μελλοντικής πορείας 
του ζεύγους και της οικογένειας καθώς και στην αντιμετώπιση των συναισθημάτων 
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ανασφάλειας και αβεβαιότητας.
Μία ομαδικού τύπου παρέμβαση σε μορφή εξάωρου εργαστηρίου για ασθενείς με 

καρκίνο σε περιοχές του εγκεφάλου ή του λαιμού και  την οικογένειά τους, αξιολογήθηκε 
ως πολύ χρήσιμη από τους συμμετέχοντες (14).

Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε ομάδες οικογενειών (Multiple Family Groups) 
έχουν αναπτυχθεί κυρίως στα πλαίσια των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με σημαντικά 
αποτελέσματα, σχετικά με την πορεία ασθενών με διάφορες ψυχικές διαταραχές. Η 
μεθοδολογία αυτή έχει πιο πρόσφατα αναπτυχθεί και με οικογένειες με μέλος που 
πάσχει από χρόνια σωματική ασθένεια (15). 

Τα πλεονεκτήματα των παρεμβάσεων αυτών είναι:
1) η αύξηση της συμμόρφωσης στη θεραπεία τόσο του ίδιου του 
ασθενούς όσο και των υπολοίπων μελών της οικογένειας
2) η μείωση του άγχους και του στρες συνδεδεμένου με την ασθένεια και η αύξηση 

της ποιότητας ζωής
3) η μείωση του αισθήματος απομόνωσης που συχνά οι οικογένειες με σοβαρή 

χρόνια ασθένεια βιώνουν.
Οι παρεμβάσεις αυτές είναι συνήθως βραχύ  τύπου, με διάρκεια από μια πολύωρη 

συνεδρία έως οκτώ δίωρες συνεδρίες. Είναι συνήθως δομημένες όσον αφορά τα 
περιεχόμενα και συντονίζονται από έναν ή δύο θεραπευτές με ψυχοκοινωνική 
εκπαίδευση.

Η σοβαρή ασθένεια ενός γονιού επηρεάζει άμεσα  τα παιδιά του, με σημαντικές 
συνέπειες κυρίως για τα ανήλικα παιδιά.  Περισσότερο άγχος, κατάθλιψη, φοβίες, αλλά και 
αλλαγές στη συμπεριφορά και στην ακαδημαϊκή επίδοση έχουν παρατηρηθεί σε παιδιά 
γονιών με χρόνια ασθένεια. Η συχνή έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση 
υγείας του γονιού, η μειωμένη ενδο-οικογενειακή επικοινωνία που συχνά συνδέεται με 
την αρρώστια αυξάνουν τα συναισθήματα φόβου και ανασφάλειας των παιδιών. Μερικά 
παιδιά καλούνται να αναλάβουν νέες ευθύνες η και ένα γονεϊκό ρόλο για τον οποίον 
δεν είναι ακόμα έτοιμα, με αποτέλεσμα να αναπτύξουν μια «ψευδο – ωριμότητα» (16), 
ενώ μερικοί  έφηβοι  μπορεί να καθυστερήσουν την διαδικασία αποχωρισμού από 
την οικογένεια, με  αποτέλεσμα μειωμένη ανάπτυξη ψυχο-κοινωνικών δεξιοτήτων. 
Ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι ο πρόωρος θάνατος αλλά και η χρόνια ασθένεια ενός 
γονιού αποτελεί παράγοντας κινδύνου σχετικά με την κατάχρηση ουσιών σε εφήβους 
και νέους ενήλικες (17).

Η ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά 
ως προς τη πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχολογικών διαταραχών στα νέα μέλη της, 
κατά τις κρίσιμες φάσεις της ασθένειας του γονιού. 
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Η Μαρία ήταν 17 ετών όταν επισκέφθηκε την υπηρεσία μας1  μαζί με τα άλλα μέλη της 

οικογένειας της, τον πατέρα, τη μητέρα και τον μικρότερο αδελφό της, λίγο χρόνο μετά 
μία απόπειρα αυτοκτονίας. Η Μαρία παρουσίαζε κατάθλιψη, αλλά και το οικογενειακό 
συναισθηματικό κλίμα χαρακτηριζόταν από ένταση και  θλίψη. Δυο χρόνια πριν η 
μητέρα είχε παρουσιάσει καρκίνο μαστού, είχε ξεπεράσει επιτυχώς την χειρουργική 
επέμβαση και την χημειοθεραπεία και η  έκβαση ήταν αισιόδοξη. Η μητέρα όμως 
συνέχιζε να εκδηλώνει έντονο μετα-τραυματικό άγχος, που χειροτέρευε σε συνάρτηση 
με τις δυσκολίες της Μαρίας.  Η επικοινωνία στην οικογένεια γύρω από τα θέματα που 
απείλησαν την ζωή δυο μελών της ήταν ελάχιστη. Σταδιακά ξετυλίχτηκε η πρόσφατη 
ιστορία της οικογένειας: ο καρκίνος της μητέρας δεν είχε συζητηθεί ιδιαίτερα με τα 
παιδιά, τα οποία βρίσκονταν το καλοκαίρι στο χωριό στο διάστημα που η μητέρα είχε 
χειρουργηθεί και έκανε τη χημειοθεραπεία, ενώ ο πατέρας μοιραζόταν μεταξύ εκείνης 
και των παιδιών. Στο χωριό η Μαρία είχε δεθεί με ένα μεγαλύτερο αγόρι, και προέκυψε  
από τη σχέση αυτή μια εγκυμοσύνη. Χωρίς σχεδόν καμία συζήτηση με τη Μαρία, η 
μητέρα κανόνισε την έκτρωση. Το επεισόδιο αυτό σκεπάστηκε με απόλυτη σιωπή,  
χωρίς δυνατότητα έκφρασης συναισθημάτων από τη Μαρία αλλά και από τα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειας.   Οι γονείς θεώρησαν ότι εκείνη το είχε ξεπεράσει ψύχραιμα. Ο 
φόβος, οι ενοχές, το άγχος, η θλίψη άρχισαν να κυριαρχούν στην οικογένεια, όλα αυτά 
εκφραζόμενα με εκνευρισμό, θυμό και απελπισία από τα μέλη της στις περισσότερες 
διαντιδράσεις  μεταξύ τους. Η θεραπευτική παρέμβαση εστίασε στην διευκόλυνση της 
ροής επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας, στο μοίρασμα των αρνητικών 
αλλά και θετικών συναισθημάτων, στην ανάληψη ευθυνών των γονιών αλλά και των 
παιδιών, στον καθορισμό των ενδο-οικογενειακών ορίων, στην ανταλλαγή σαφών 
πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση υγείας της μητέρας καθώς και στην αναγνώριση 
της ανάγκης υποστήριξης που εξέφραζε το κάθε μέλος.  Η αξιολόγηση έξι μήνες μετά το 
τέλος της θεραπείας έδειξε σημαντική βελτίωση στην κατάσταση της Μαρίας αλλά και 
στις οικογενειακές σχέσεις. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Ο 21ος αιώνας  άρχισε με μια σημαντικότατη επιστημονική ανακάλυψη : τη 
χαρτογράφηση του ανθρώπινου γενετικού κώδικα. Αυτή μπορεί να βοηθήσει την 
αποτελεσματικότητα των θεραπειών και την πρόληψη ασθενειών όπως ο καρκίνος, 
παράλληλα όμως γεννούνται ερωτήματα ηθικής υφής στα οποία δεν είναι εύκολο να 
δοθεί απάντηση. Πρέπει οι άνθρωποι να ενημερώνονται για τους κινδύνους ασθενείας 
όπως προκύπτει από την μελέτη του γενετικού τους κώδικα; Πως θα πρέπει να 
συμβουλευτούν σχετικά με τις πιθανές παρεμβάσεις πρόληψης (18,19);

Φαίνεται ότι νέες προοπτικές ανοίγουν για τη συμβουλευτική οικογένειας, με στόχο 
όχι μόνο την αντιμετώπιση αλλά και τη πρόληψη του καρκίνου (20). 

Η ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας πρέπει όμως να προτείνεται σε στενή 

1  Το «Ιατρείο Οικογένειας και Ζεύγους» του Νοσοκομείου «Αιγινήτειο» (Υπευθ.: Καθηγ. Β. Τομαράς)
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συνεργασία με τις άλλες εμπλεκόμενες ιατρικές υπηρεσίες, ως ευέλικτο εργαλείο που 
προσαρμόζεται στις ανάγκες της συγκεκριμένης οικογένειας, σεβόμενο τις ηθικές αρχές 
και τις πολιτισμικές πεποιθήσεις της. 
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Ιατρική: Επιστήμη ή Τέχνη?
Κωνσταντίνος Νικ. Συρίγος

«The worst man of science is he who is never an artist, and the worst artist is he who is 
never a man of science. In early times, medicine was an art, which took its place at the side 
of poetry and painting; today they try to make a science of it, placing it beside mathematics, 
astronomy, and physics».

Armand Trousseau 1801-1867

Εισαγωγή
Αποτελεί γεγονός ότι όταν μιλάμε για τέχνη, το μυαλό μας πηγαίνει στη ζωγραφι-

κή, τη γλυπτική, τη μουσική και τις άλλες καθιερωμένες τέχνες και όχι στην Ιατρική. Η 
Ιατρική δεν θεωρείται κλάδος της τέχνης, αλλά και ως επιστήμη θεωρείται «ατελής», 
συγκρινόμενη με τη φυσική, τα μαθηματικά, τη χημεία, ακόμη και τη βιολογία, καθώς 
η παρατήρηση και το πείραμα έχουν μερική μόνο εφαρμογή. Στην Ιατρική η επιστημο-
νική αλήθεια έχει περιορισμένη μόνο αξία και η διάρκειά της είναι συντομότερη από 
κάθε άλλη εφαρμοσμένη επιστήμη: έχει υπολογιστεί ότι κάθε χρόνο απορρίπτεται το 
30% της ιατρικής γνώσης ως λανθασμένο, ενώ άλλο 30% αναθεωρείται ή βελτιώνεται. 
Πώς μπορεί ένας τέτοιος τομέας γνώσης να θεωρηθεί επιστήμη, όταν η βεβαιότητα του 
σήμερα είναι η αμφιβολία του αύριο και πιθανότατα η πλάνη του μεθαύριο; Αυτό που 
μένει σταθερό, αξία αιώνια και παγκόσμια, είναι ο πόνος του αρρώστου, η αδυναμία 
του, η φθορά του ανθρωπίνου σώματος και εν τέλει ο θάνατος.

Από τα πρώτα βήματά του στην ιστορία, ο άνθρωπος είχε δυσκολία να κατατάξει 
την Ιατρική, ονομάζοντάς την άλλοτε τέχνη και άλλοτε επιστήμη, μερικές φορές κα-
τατάσσοντάς την στις θετικές επιστήμες και κάποιες άλλες φορές στις ανθρωπιστικές. 
Πράγματι, τα συγγράμματα ιστορίας της Ιατρικής  άλλοτε την κατατάσσουν ως επιστή-
μη, άλλοτε ως τέχνη, αλλά οι περισσότεροι μελετητές επιλέγουν «ενδιάμεσους» ορι-
σμούς: «Η Ιατρική είναι επιστήμη όταν μελετάται, αλλά τέχνη όταν ασκείται» (Solomon) 
ή  «Η Ιατρική είναι τέχνη στηριζόμενη στην επιστήμη» (Hedge). Η διαχρονική αυτή 
«αμηχανία» εκδηλώνεται και από τα άτομα στα οποία οι διάφορες κοινωνίες αναθέτανε 
την επούλωση των τραυμάτων, την ανακούφιση από τον πόνο ή τη φροντίδα των πα-
σχόντων. Στις πρωτόγονες κοινωνίες γιατρός ήταν ο μάγος της φυλής, ο πνευματικός 
ηγέτης. Οι Αρχαίοι Έλληνες, με τη χαρακτηριστική σημειολογία και συμβολικότητα  που 
τους διέκρινε, απέδωσαν τον τίτλο του πρώτου γιατρού στον Ασκληπιό γιο του θεού 
Απόλλωνα - προστάτη των τεχνών. Και ως ιδρυτή της Ιατρικής αναγνώριζαν τον φιλόσο-
φο Ιπποκράτη, ο πατέρας του οποίου ήταν πρωθιερέας του Ασκληπιείου της Κω. Στον 
Μεσαίωνα γιατρός ήταν ο σιδεράς και στο Βυζάντιο ο κουρέας, δηλαδή τεχνίτες, ενώ σε 
άλλες κοινωνίες το προνόμιο του θεραπευτή είχε μόνο ο βασιλιάς!

Ανθρωπιστική Ιατρική
Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αυτά όλα αποτελούν αντικείμενο ιστορικής 

μόνο μελέτης και ότι τώρα πια τα μεγάλα επιστημονικά επιτεύγματα, όπως η χαρτο-
γράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, η ανάπτυξη της φαρμακογενομικής και η 
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εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων στη διάγνωση και τη θεραπεία έλυσαν 
οριστικά το ζήτημα, υπέρ της ορθολογικής, επιστημονικής προσέγγισης και εις βάρος 
της τέχνης. Κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει. Η αδιαμφισβήτητη ανάπτυξη  της βιοτε-
χνολογίας οδήγησαν στην αποτελεσματικότερη κατανόηση της ασθένειας, αλλά όχι 
του ασθενή. Έφεραν πιο κοντά την Ιατρική στον πάγκο του εργαστηρίου, στο τραπέζι 
του χειρουργείου ή της απεικόνισης, αλλά την απομακρύνανε από τη φυσική θέση της 
που είναι το κρεβάτι του αρρώστου. Αυτή η χωρίς ηθικές αρχές και αξίες ανάπτυξη της 
βιολογίας και η απογύμνωσή της από το ανθρωπιστικό της περίβλημα την οδήγησε 
σε υπερβολές και στρεβλώσεις, όπως οι προσπάθειες κλωνοποίησης ανθρώπων. Και 
τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί η σχέση της Ιατρικής με 
την τέχνη. Στις Ιατρικές Σχολές ιδρύονται κλάδοι «Ανθρωπιστικής Ιατρικής» (Medical 
Humanities), όπου οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής διδάσκονται ιστορία, φιλοσοφία, 
λογοτεχνία, μουσική και ζωγραφική, σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν καλύτερα τον 
ασθενή και να επαναπροσδιορίσουν τι είναι υγεία και τι είναι ασθένεια. Το πρόγραμμα 
σπουδών (curriculum) αυτού του κλάδου της Ιατρικής αποβλέπει στο να φέρει πιο κο-
ντά τη βιολογία με την ανθρωπολογία, να επαναφέρει τον ασθενή και όχι την ασθένεια 
στο επίκεντρο του Ιατρικού ενδιαφέροντος.

Η Ιατρική Τέχνη
Στην πραγματικότητα το «επιστημονικό» μέρος της Ιατρικής αποτελεί επίτευγμα 

των τελευταίων 2-3 αιώνων της ανθρώπινης ιστορίας, ενώ η τέχνη της προσέγγισης του 
ασθενή, της κατανόησης του προβλήματός του, της  επικοινωνίας μαζύ του, της ανα-
κούφισης και παρηγορίας είναι τόσο παλιά όσο και το ανθρώπινο είδος.  Και η πρόσκαι-
ρη αποξένωση της Ιατρικής από την ανθρωπιστική πτυχή της οδηγεί στην κοινωνική 
απαξίωση του γιατρού. 

Η Ιατρική τέχνη είναι πολύ περισσότερο από ένα ζεστό χαμόγελο και μια σφιχτή χει-
ραψία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του γιατρού, στο κρεβάτι του αρρώστου. Όπως 
κάθε άλλη μορφή τέχνης προϋποθέτει εκπαίδευση, χρόνο και πάνω απ’ όλα συναισθη-
ματική εμπλοκή. Είναι τόσο μεγάλη η αγωνία του γιατρού να διαπιστώσει τα σημεία της 
ασθένειας και να θέσει τη διάγνωση, που αγνοεί άλλα εξίσου σημαντικά χαρακτηριστι-
κά, όπως ένα απλανές βλέμμα ενδεικτικό κατάθλιψης, μια χροιά της φωνής που υποδη-
λώνει απογοήτευση ή μια επιλογή λέξεων από τον άρρωστο χαρακτηριστική φόβου ή 
θυμού. Αν η Ιατρική ήταν μόνο επεξεργασία δεδομένων, τότε κάλλιστα θα μπορούσε να 
την κάνει και ένας υπολογιστής, και μάλιστα πιο γρήγορα, πιο σωστά και πιο αποτελε-
σματικά από έναν επιστήμονα. Αλλά όπως πολύ πετυχημένα έχει αναφέρει ο μεγάλος 
φυσιολόγος Osler «Η Ιατρική είναι η επιστήμη της αβεβαιότητας και η τέχνη της πιθανό-
τητας». Σε πρόσφατη μελέτη του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου (GMC) διαπιστώθηκε 
ότι οι οικογενειακοί γιατροί (General Practitioners) κατορθώνουν να θέσουν μια ορι-
στική διάγνωση μόνο στο 55% των σθενών που τους επισκέπτονται στο γραφείο τους! 
Δεν είναι λοιπόν υπερβολή ότι η άσκηση της ιατρικής στην πρωτοβάθμια περίθαλψη 
χαρακτηρίστηκε κάποτε ως «η ικανότητα να είσαι θεραπευτικά αποτελεσματικός εν τη 
απουσία επιστημονικών δεδομένων». Και ποια είναι τότε τα εφόδια του γιατρού; Μόνο 
αυτά που του παρέχει η τέχνη της ιατρικής: η ολιστική προσέγγιση του ατόμου, η υπέρ-
βαση των στερεοτύπων και τέλος, η συμπλήρωση και όχι άγνοια ή η περιφρόνηση των 
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επιστημονικών δεδομένων. Απαιτείται δημιουργική σκέψη, σοφία, συναίσθηση ότι η 
πραγματικότητα δεν είναι πάντα όπως φαίνεται και ετοιμότητα να υπερβεί τα καθιε-
ρωμένα, προς όφελος του αρρώστου του. Όταν δεν θα αντιμετωπίζει ο γιατρός περι-
πτώσεις ή ασθένειες, αλλά άτομα με ονοματεπώνυμο και υπαρκτές ανάγκες, πέραν της 
νόσου, τότε μόνο θα μπορεί να είναι και θεραπευτικά αποτελεσματικός.

Η Ιατρική επιστήμη εξοπλίζει τους γιατρούς με ερευνητικά αποτελέσματα, πορίσμα-
τα κλινικών μελετών, αποδείξεις και τεκμηρίωση για τη σωστή άσκησή της. Εν τούτοις 
ένα μεγάλο μέρος της Ιατρικής πρακτικής συνεχίζει να είναι ελλιπώς τεκμηριωμένο και 
εμπειρικό, ενώ οι οδηγίες (Guidelines) που εκδίδονται από τους ιατρικούς επιστημο-
νικούς οργανισμούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα σχετικά μικρό τμήμα των 
ασθενών μόνο. Η Ιατρική τέχνη είναι απαραίτητη για την κατανόηση της μοναδικότητας 
του ατόμου, για τη συνειδητοποίηση ότι η ίδια ασθένεια έχει διαφορετικά συμπτώματα 
σε κάθε ασθενή και ότι το ίδιο σύμπτωμα μπορεί να έχει διαφορετική αιτιολογία σε κάθε 
ασθενή ή ακόμη και στον ίδιο ασθενή, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Η σημασία 
στη μοναδικότητα είναι που κάνει την Ιατρική τέχνη και όχι μόνο επιστήμη. 

Συμπέρασμα
Είναι πλέον καιρός να αναγνωρισθεί ότι η Ιατρική αποτελεί επιστήμη και τέχνη. Οι 

δυο τους συνυπάρχουν στην άσκηση της Ιατρικής και  αλληλοσυμπληρώνονται, όπως 
οι δυο όψεις ενός νομίσματος. Μόνο ένας ενημερωμένος και επιστημονικά καταρτισμέ-
νος γιατρός μπορεί να λύσει τα προβλήματα του ασθενή του. Αλλά μόνο η τέχνη μπορεί 
να καθοδηγήσει την προηγμένη τεχνολογία ώστε να επιτύχει τους υψηλούς στόχους 
της. Η σπουδαιότητα της ιατρικής τέχνης έγκειται στο ότι έχει να κάνει με το σώμα, το 
πνεύμα και την ψυχή του ανθρώπου. Επιτυχημένος γιατρός είναι μόνο εκείνος που κα-
τορθώνει να επενδύσει την επιστημοσύνη του με την τέχνη, ώστε να αφουγκραστεί τις 
πραγματικές ανάγκες του ασθενή και να ανταποκριθεί. Και ποιος είναι πιο κατάλληλος 
για να υποδείξει την σπουδαιότητα της τέχνης, από τον νομπελίστα, ύψιστο επιστήμονα 
του 20ου αιώνα:

«The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all 
true art and all science. He to whom his emotion is a stranger, who can no longer pause to 
wonder and stand rapt in awe, is as good as dead; his eyes are closed».

Albert Einstein, 1879-1955
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Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Αν. Καθηγητής, Α΄ΩΡΛ Κλινική, Ιατρική Σχολή 
Αθηνών, Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» 

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ Ψυχίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης, 
Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, Γενικό 
Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

ΜΙΣΘΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιμελητής Α’ Θωρακοχειρουργικής 
Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αν. Διευθυντής, Β΄ Παθολογικό Τμήμα, 
Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»
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ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονικός 
Συνεργάτης, Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, 
Γενικό Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ-ΓΑΛΙΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οδοντιατρική 
Σχολή Αθηνών 

ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Αν. Διευθυντής, Ογκολογική Κλινική, 
Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 
Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, ΕΚΠΑ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Παθολόγος, Αν. Διευθυντής, Γ΄Παθολογική 
Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Γενικό 
Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ Ειδικευόμενος Ογκολογίας

ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ακτινοθεραπευτής, Αν. Διευθυντής 
Ακτινολογική Κλινική, Αττικό Νοσοκομείο, 
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 
Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, ΕΚΠΑ

ΠΑΠΑΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, 
Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, Γενικό 
Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Β΄, 
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο 

ΠΑΠΑΚΩΣΤΙΔΗ ΜΑΙΡΗ Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Νοσοκομείου 
«Αλεξάνδρα»

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διευθυντής Α’ Χειρουργική Κλινική, 
Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς»

ΠΑΠΠΑΣ ΖΗΖΗΣ Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής, Γενικό 
Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»

ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Καθηγητής Εργαστήριο Παθολογικής 
Ανατομίας Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΠΕΚΤΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αν. Καθηγητής, Α΄ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, 
Αττικό Νοσοκομείο

ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής 
Α΄, Ογκολογική Κλινική Ιατρική Σχολή 
Ιωαννίνων
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ΠΕΠΠΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 
Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, ΕΚΠΑ

ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 
Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, ΕΚΠΑ

ΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Λέκτορας Κυτταρολογίας, Εργαστήριο 
Κυτταρολογίας, Αρεταίειο Νοσοκομείο

ΠΟΜΙΝΙ ΒΑΛΕΡΙΑ Κλινική Ψυχολόγος, Επιστημονικός 
Συνεργάτης, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική 
Σχολή Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθυντής, 1ης Πνευμονολογικής Κλινικής, 
Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Πνευμονολόγος, Αναπληρώτρια 
Διευθύντρια, 4η Πνευμονολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

ΡΑΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Διευθυντής Γναθοχειρουργικής Κλινικής 
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας

ΡΑΠΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Αναπληρώτρια Διευθύντρια, 8η 
Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο  
«Η Σωτηρία»

ΡΗΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Διευθυντής, Α΄ Παθολογική Κλινική, 
Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΗΛΕΑΝΑ Ειδικευόμενη Πνευμονολογίας,  
4η Πανεπιστημιακή Κλινική, Γενικό 
Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τμήμα Μοριακής Βιολογίας, ΄Ιδρυμα 
Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας 
Αθηνών

ΣΕΨΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αν. Διευθυντής,  Α΄ Θωρακοχειρουργική 
Κλινική, Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Παθολόγος,  Επιστημονικός 
Συνεργάτης,Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, 
Γενικό Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Α’ Παθολογική Κλινική, Εθνικό & 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ψυχο-Ογκολογικό Κέντρο Νοσοκομείου 
«Μεταξά»
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ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Δερματολογίας, Διευθυντής 
Β΄Δερματολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή 
Αθηνών, Αττικό Νοσοκομείο

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Επικ. Καθηγητής, Δερματολογίας-
Αφροδισιολογίας, Α΄Δερματολογική Κλινική, 
Ιατρική Σχολή Αθηνών, Νοσοκομείο  
«Α. Συγγρός»

ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, 
Ιατρική Σχολή Αθηνών, Διευθυντής 
Ογκολογικής Μονάδας Γ΄ΠΠ, Γενικό 
Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

ΤΖΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ειδικευόμενος Πνευμονολογίας, 4η 
Πανεπιστημιακή Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
«Η Σωτηρία»

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, 
Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, Γενικό 
Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Διευθυντής, Ουρολογική Κλινική, Γενικό 
Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός»

ΧΑΝΤΖΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Επιμελητής Β΄, Α΄ ΩΡΛ Κλινική, Ιατρική Σχολή 
Αθηνών, Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο»

ΧΑΡΠΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ Πνευμονολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, 
Ογκολογική Μονάδα Γ΄ΠΠ, Γενικό 
Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΦΗ ΄Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών 
Ακαδημίας Αθηνών, Τμήμα Πυρηνικής 
Ιατρικής

ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Πνευμονολογίας, 4η 
Πανεπιστημιακή Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 
«Η Σωτηρία»
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