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Γράμμα του Διευθυντή της Σύνταξης
Letter from the Editor

Δεν είμαστε ότι τρώμε;
Aren't we what we eat?

Νικόλαος Κούνης, MD, FESC, FACC
Nicholas Kounis MD, FESC, FACC

Οι καρδιολόγοι σε όλο τον κόσμο συμβουλεύουν 
την αποφυγή λιπαρών, αλατιών και ζάχαρης για 
την πρόληψη του εμφράγματος, των εγκεφαλικών 
επεισοδίων, της περιφερικής αγγειακής νόσου ή τη 
στένωση των καρωτίδων.

Εντούτοις, μία μελέτη από τη Φιλανδία1, που δι-
ήρκεσε 20 χρόνια, έδειξε ότι η κατανάλωση τροφών 
με σχετικά υψηλή χοληστερίνη, όπως τρώγοντας 
τακτικά αυγά, δεν σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου 
στεφανιαίας νόσου όπως εμφράγματος του μυοκαρδίου 
σε άνδρες που είχαν αυξημένο γενετικό κίνδυνο. H 
μελέτη αφορούσε 1032 άνδρες ηλικίας 42-60 ετών, 
που δεν είχαν στεφανιαία νόσο κατά την έναρξή της, 
και διήρκεσε 20,8 χρόνια. Οι άνδρες κατανάλωναν 
κατά μέσο όρο 4 μετρίου μεγέθους αυγά την εβδομάδα 
που αντιστοιχούσαν για το 27,7% της χοληστερίνης 
που έπαιρναν, δηλαδή 398 mg την ημέρα. Περίπου 
ένας στους έξη άνδρες έτρωγε ένα αυγό την ημέρα. 
Κατά την περίοδο της παρακολούθησης των 20,8 

χρόνων, 230 άνδρες έπαθαν ένα θανατηφόρο ή μη 
θανατηφόρο επεισόδιο στεφανιαίας νόσου. Όμως δεν 
βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αυγών 
ή χοληστερινούχου τροφής:
1. Kαι του κινδύνου εμφράγματος του μυοκαρδίου. 
2. Tου πάχους του έσω χιτώνα των καρωτίδων.
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3. Επίσης μεταξύ του κινδύνου εμφράγματος μυο-
καρδίου και ενός επιπλέον αυγού την ημέρα με 
τους αρνητικούς φορείς του γονιδίου της Apo-E4 
(απολιποπρωτεΐνη Ε) ή και με τους φορείς του 
γονιδίου της Apo-E4. Σημειωτέον ότι το γονίδιο 
της Apo-E4 είναι ο κύριος μεταφορέας της χολη-
στερίνης στον εγκέφαλο. Η πρωτεΐνη αυτή (Αpo-E) 
σχετίζεται με τη νόσο του Alzheimer ως και τις 
καρδιοαγγειακές παθήσεις.
Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές προειδοποίησαν 

ότι τα αποτελέσματα βασίσθηκαν σε σχετικά μικρό 
αριθμό ατόμων και συμπέραναν ότι «η μη προτροπή 

για αποφυγή κατανάλωσης χοληστερινούχων τροφών 
συμπεριλαμβανομένων και των αυγών δεν σημαίνει 
και μεγάλο κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων»!

REFERENCES

 1. Virtanen JK, Mursu J, Virtanen HEK, et al. Asso-
ciations of egg and cholesterol intakes with carotid 
intima-media thickness and risk of incident coronary 
heart disease according to apolipoprotein E phenotype 
in men: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk 
Factor Study. Am J Clin Nutr 2016; 103:895-901.
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Editorial
Άρθρο Σύνταξης

Abdominal Stent Graft-induced anaphylaxis: 
Kounis or not Kounis syndrome

Αναφυλαξία από αορτική κοιλιακή ενδοπρόσθεση:  
Κούνης ή όχι Κούνης Σύνδρομο;

George D Soufras MD, PhD
Consultant Cardiogist, Emergency Department 
Director, “Saint Andrews” State General Hospital, 
Patras, Greece

Ioanna Koniari MD, PhD
Assistant Cardiology Consultant, Department of 
Cardiolgy, University of Patras Medical School, Patras, 
Greece

Nicholas G Kounis MD, PhD, FACC, 
FAHA, FESC
Professor Emeritus Western Greece Institute of 
Education and Technology, Patras, Greece

Correspondence:
Nicholas G Kounis,  
7 Aratou street, Patras 26221, Greece,  
Tel.: +30 2610 279579, Fax: +30 2610 279579, 
e-mail: ngkounis@otenet.gr

Although metal and polymer-containing medical devices implanted 
in the human body have proved to be life saving structures, their use 
is occasionally associated with dangerous sequelae, including device 
anaphylaxis and thrombosis

In recent report1 concerning an old male patient suffering from 
hypertension, diabetes mellitus, coronary artery disease with previous 
angioplasty, and abdominal aortic aneurysm, he developed acute back 
pain, tachycardia, hypotension and rapid loss of consciousness during 
polymer infusion of the inflatable rings of a 26 mm OVATION abdominal 
stent graft 73 (Trivascular Inc, Santa Rosa, CA, USA) implanted for 
endovascular aneurysm repair. The patient was resuscitated success-
fully with immediate discontinuation of polymer infusion, laryngeal 
mask, massive fluid therapy with colloid solution and standard therapy 
for anaphylactic reaction.

However, this event raises some important questions concerning the 
device components involvement, the pathophysiology of this reaction, 
and the future prevention of such reactions.
1. OVATION abdominal stent graft 73 components include the aortic 

body comprised of a proximal stent for suprarenal fixation, poly-
tetrafluoroethylene (Teflon) graft material, and a self-expanding 
nitinol stent cage (Figure). The iliac limbs and iliac extensions are 
comprised of a nitinol stent encapsulated in polytetrafluoroethylene. 
Proximal seal and support is achieved by inflatable rings filled with 
low-viscosity radiopaque polyethylene glycol that solidifies during 
deployment. It is known that these 2 materials namely nitinol, and 
polyethylene glycol can act as antigens especially in susceptible 
patients. Nitinol is a nickel-titanium alloy and has induced “hyper-
sensitivity device syndrome”2 resembling with Kounis hypersensity-
associated acute coronary syndrome3. The latter can manifest as 
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coronary spasm, acute myocardial infarction and 
even stent thrombosis with symptoms similar to 
those of the above described patient. Polyethylene 
glycol is also strong sensitizer and has induced 
anaphylactic shock on several occasions4. There-
fore, the authors correctly anticipated anaphylactic 
reaction and treated the patient accordingly.

2. In this report the diagnosis and treatment of anaphy-
lactic reaction was based only on clinical criteria 
and none of other specific tests was carried out 
to confirm it such as IgE, specific IgE, tryptase 
measurements, or skin tests. Electrocardiographic 
changes during the patient’s loss of consciousness 
were not given. The patient’s past history was free 
of any allergy and no adverse reactions occurred 
during angiography and systemic heparinization, but 
the kind of angiographic substance and the type of 
local anesthetic have not been described. However, 
several angiographic materials and local anesthetics 
have induced serious allergic reactions5,6.
Mast cells that are the main cells involved in 

anaphylactic reactions can be activated by nonal-
lergic triggers often without degranulation, but with 
selective release of potent and vasoactive compounds 
able to induced anaphylactic shock7. Furthermore, IgE 
antibodies with different specificities can have addi-
tive effects and small, even sub-threshold numbers of 
them can join forces and trigger mast cells to release 
their mediators8. On the other hand, clinical studies 
indicate that susceptible individuals simultaneously 
exposed to several allergens have more symptoms 
than monosensitized individuals9.

Indeed, during device implantation patients are 
exposed to several metals, drugs and substances in-
cluding nickel-titanium alloys, polymers, angiographic 
materials and local anesthetics. All of these agents 
can act as antigens and by joining forces make any 
anaphylactic reaction easier and more severe.

Therefore, careful history of adverse drug reac-
tions with monitoring of inflammatory mediators, 
along with lymphocyte transformation studies to 
detect material allergy, must be undertaken during 

implantation of such sophisticated medical devices 
when this is appropriate. The American Food and 
Drug administration has already issued warnings on 
indications and contraindications for implantation of 
such devices10.
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Antidotes of the New Direct Oral Anticoagulants
Αντίδοτα για τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά

Εditorial
Άρθρο Σύνταξης

The advent of the so called new oral anticoagulants (NOACs), 
recently renamed to direct oral anticoagulants (DOACs), has in re-
cent years sparked a worldwide enthusiasm because of the obvious 
advantages of the agents that include the thrombin (factor IIa) inhibitor 
dabigatran and several factor Xa inhibitors (rivaroxaban, apixaban, 
edoxaban, betrixaban, etc); these have been used for the prevention, 
treatment or secondary prevention of venous thromboembolism but 
also in patients with atrial fibrillation. DOACs offer a simple solution 
compared to the traditional treatment with vitamin K antagonists 
(VKAs, i.e. warfarin, acenocoumarol, etc) having similar effec-
tiveness and no need for dose monitoring. Soon it became evident 
that DOACs had additional advantages, including fewer bleeding 
complications, very few drug and no food interactions, absence of 
heparin-induced thrombocytopenia (HIT), use as monotherapy (only 
rivaroxaban and apixaban) and no need for perioperative bridging 
because of their short life-time.1,2

Caution should be exercised before DOAC use and check renal 
function in order to potentially adjust the dose or even preclude their 
use in patients with severe renal impairment. Drug accumulation in 
these circumstances may trigger, amongst others factors, bleeding 
in 2-3% of patients, a universal side-effect of all anticoagulants. 
Although safer than VKAs in terms of bleeding, including intrac-
ranial and fatal bleeding,1,3 DOACs did not have up to recently a 
specific antidote, to be used when their reversal is required due to 
life-threatening or uncontrolled bleeding and also for patients requir-
ing urgent or emergency surgery. Therefore supportive measures in 
DOAC-associated bleeding had been suggested,4 including support 
for blood circulation and oxygenation (e.g. i.v. fluids, transfusion, 
etc), reduction of drug exposure (including hemodialysis – only for 
dabigatran), and finally improvement of hemostasis (including medical 
treatments, and endovascular and surgical interventions). Non specific 
reversal of anticoagulation is also widely used including administra-
tion of prothrombin complex concentrate (PCC, BERIPLEX), acti-
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vated prothrombin complex concentrate (FEIBA) 
and recombinant factor VIIa (rVIIa, NOVOSEVEN). 
However with the development of specific antidotes 
(idarucizumab, adnexanet, and aripazine/PER977), a 
simple solution is now a reality.5-7 

Idarucizumab, a monoclonal antibody fragment, 
binds free and thrombin-bound dabigatran with an 
affinity that is 350 times as high as that observed with 
thrombin. Marketed by Boehringer Ingelheim (Ger-
many) with the trade name Praxibind®, the capacity of 
the Food and Drug Administration (FDA) and European 
Medicines Agency (EMA)-approved idarucizumab 
to reverse the anticoagulant effects of dabigatran 
in patients who had serious bleeding or required an 
urgent procedure was assessed in the RE-VERSE AD 
study.5 Following intravenous administration of 5gr 
of idarucizumab, the median maximum percentage 
reversal was 100% with normalization of the dilute 
thrombin and ecarin clotting time test results in 88% 
to 98% of the patients within minutes.5 Importantly, 
concentrations of unbound dabigatran remained below 
20 ng per milliliter at 24 hours in 79% of the patients, 
indicative of the long-lasting effects of idarucizumab.5 
Normal intraoperative hemostasis was reported in 
33/36 (92%) patients who underwent a procedure.5

A recombinant protein specific antidote (r-Antidote 
or PRT064445 or recently andexanet alfa) for rever-
sal of anticoagulation induced by direct and indirect 
inhibitors of coagulation factor Xa, was reported 
three years ago.6 Initially tested in animal models,6 
andexanet use is supported by significant informa-
tion obtained from human studies.8,9 Marketed by 
Portola Pharmaceuticals (Calif., USA), andexanet is 
currently under consideration by both the FDA and 
EMA (trade names AndexXa™ and IndexXa™ for 
Europe and the USA, respectively). Andexanet is a 
recombinant modified human factor Xa molecule that 
acts as a decoy to bind with high specificity both oral 
and parenteral factor Xa inhibitors, rendering them 
inactive and restoring the activity of endogenous factor 
Xa. The randomized, double-blind, placebo-controlled 
ANNEXA-A and ANNEXA-R trials evaluated the abil-
ity of andexanet to reverse anticoagulation as a result 
of using apixaban (Eliquis) or rivaroxaban (Xarelto), 
respectively.8 Among the apixaban-treated participants, 

anti-factor Xa activity was reduced by 94% for those 
who received a bolus andexanet, compared to 21% 
for those who received placebo (p <0.001). Among 
the rivaroxaban treated participants, anti-factor Xa 
activity was reduced by 92% for those who received 
a bolus andexanet, compared with 18% for those who 
received placebo (p <0.001). Of note, the above effects 
were sustained when andexanet was given as a bolus 
followed by a continuous i.v. infusion. No serious 
adverse events were reported. Recently, the Andexanet 
Alfa, a Novel Antidote to the Anticoagulation Effects 
of FXA Inhibitors (ANNEXA-4) multicenter, pro-
spective, open-label, single-group study, investigated 
the effectiveness of andexanet in patients with acute 
major bleeding following use of mostly rivaroxaban 
or apixaban.9 Andexanet was given as a bolus during 
a period of 15 to 30 minutes, followed by a 2-hour 
infusion. Twelve hours after the andexanet infusion, 
clinical hemostasis was considered as excellent or good 
in 79%, but thrombotic events, including myocardial 
infarction, stroke, deep-vein thrombosis, and pulmo-
nary embolism, occurred in 18% during the 30-day 
follow-up, indicating the need for early re-instate-
ment of anticoagulation as soon as it is deemed safe. 
In conclusion, the development of specific anti-Xa 
antidotes is expected to improve further the safety 
record of DOACs. Further phase IV studies are un-
derway and expected to confirm the effectiveness 
of the antidotes leading to widespread utilization of 
these agents.
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Congenital Malformations in Newborns as seen  
in a Secondary Healthcare Institution in Benin 

City, Nigeria
Συγγενείς Aνωμαλίες Nεογνών στο Δευτεροβάθμιο 

Ινστιτούτο Φροντίδας Υγείας στη Benin της Νιγηρίας

ABSTRACT

Congenital Malformations in Newborns as seen in a Secondary Healthcare 
Institution in Benin City, Nigeria

Alphonsus N Onyiriuka1, Sandra O Edorhe2, Chinedu L Onyiriuka3

 1Endocrine, Metabolic and Genetic Unit, Department of Child Health, University of Benin Teaching Hospital, 
PMB 1111, Benin City, Nigeria, 2Neonatal Unit, Paediatric Section, Nursing Services Department, St Philomena 

Catholic Hospital, Benin City, Nigeria, 3Department of Surgery, University of Benin Teaching Hospital, Benin City, 
Nigeria

Background/Aim: Various types of congenital malformations (CMs) are seen in secondary healthcare institu-
tions in Nigeria but information on its prevalence and pattern is limited. The aim of our study was to determine 
the prevalence and the pattern of distribution of congenital malformations in a secondary healthcare institution in 
Benin City, Nigeria. Methods: In this hospital-based-retrospective study, we retrieved and examined the maternal 
delivery registers, the neonatal admission registers and the individual mother-infant pair hospital records, covering 
a ten-year period (2006-2015). The information obtained from these hospital records included maternal age, par-
ity, gestational age and maternal medical problems in pregnancy. Other data obtained were the infant’s sex, birth 
weight, type of malformation and outcome (dead, discharged or referred). Results: Of the 13,858 live births, 101 
neonates had CMs, yielding an overall prevalence of 0.73% or 7.3 per 1000 live births (95% Confidence Interval 
(CI)=6.87-7.73). Out of 101 neonates with CMs, 93 had single-system CMs, resulting in a prevalence of 0.67% 
or 6.7 per 1000 live births. The remaining 8 had multi-system CMs, resulting in a prevalence of 0.6 per 1000 live 
births. Overall sex ratio in CMs was 1.5:1 in favour of males. The three leading body systems in which congenital 
malformations were found were the musculoskeletal (2.45 per 1,000 live births; 95% CI=2.22-2.68), the digestive 
(1.67 per 1,000 live births; 95% CI=1.46-1.88) and the genitourinary (1.15 per 1,000 live births; 95% CI=0.97-1.33) 
systems. Majority (92.1%) of the malformations were single-system CMs. Conclusion: In this secondary healthcare 
institution, below 1% of all live-born neonates have congenital malformations and majority of the malformations 

Clinical Study
Κλινική Μελέτη
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣκοποΣ: Στα δευτεροβάθμια νοσοκομεία της Νιγηρίας εξε-
τάζονται νεογνά με διάφορους τύπους συγγενών διαμαρτιών 
(ΣΔ) αλλά ακριβείς πληροφορίες για τη συχνότητα εμφάνισης 
και τα είδη αυτών είναι περιορισμένες. ο σκοπός της μελέτης 
μας ήταν να προσδιορίσει τη συχνότητα εμφάνισης και την 
κατανομή των διαφόρων ειδών των ΣΔ σε δευτεροβάθμιο 
νοσοκομείο της πόλης Μπενίν της Νιγηρίας. ΜεθοΔολο-
γία: Στην αναδρομική αυτή μελέτη σε επίπεδο νοσοκομείου, 
μελετήσαμε τα μητρώα των τοκετών, νοσηλείας του νεογνού 
και τα ιστορικά του κάθε ζεύγους μητέρα-παιδί, κατά τη 
δεκαετή χρονική περίοδο 2006-2015. Η πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν από τις παραπάνω πηγές ήταν η ηλικία της 
μητέρας και ο αριθμός των κυήσεων, η εβδομάδα της κύησης 
και προβλήματα της μητέρας κατά τη διάρκεια της κύησης. 
Άλλα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν ήταν το φύλο και το βάρος 
του νεογνού, το είδος της ΣΔ και η έκβαση (θάνατος, κανονικό 
εξιτήριο ή διακομιδή). αποτελεΣΜατα: από τις 13.858 
γεννήσεις ζώντων νεογνών, 101 νεογνά είχαν ΣΔ, με συνολική 
συχνότητα 0,73% ή 7,3 ανά 1000 γεννήσεις ζώντων νεογνών 
(95% διάστημα εμπιστοσύνης (Δε) = 6,87-7,73). από τα 101 
νεογνά με ΣΔ, τα 93 είχαν ΣΔ που αφορούσε ένα σύστημα, με 
συχνότητα 0,67% ή 6,7 ανά 1000 γεννήσεις ζώντων νεογνών. 
τα υπόλοιπα 8 νεογνά είχαν πολυσυστηματική ΣΔ με συχνό-
τητα 0,6 ανά 1000 γεννήσεις ζώντων νεογνών. ο συνολικός 
λόγος εμφάνισης στα δύο φύλα ήταν 1,5:1 με υπεροχή των 
αρρένων. τα τρία συστήματα του οργανισμού με τη μεγαλύ-
τερη συχνότητα εμφάνισης ΣΔ ήταν το μυοσκελετικό (2,45 
ανά 1000 γεννήσεις ζώντων νεογνών, 95% Δε= 2,22-2,68), το 
πεπτικό (1,67 ανά 1000 γεννήσεις ζώντων νεογνών, 95% Δε 
=1,46-1,88) και το ουροποιητικό σύστημα (1,15 ανά 1000 γεν-
νήσεις ζώντων νεογνών, 95% Δε = 0,97-1,33). Η πλειοψηφία 
(92,1%) των ΣΔ αφορούσε ένα σύστημα. ΣυΜπεραΣΜα: 
Στο δευτεροβάθμιο νοσοκομείο μας, η συχνότητα εμφάνισης 
συγγενών διαμαρτιών στις γεννήσεις ζώντες νεογνών ήταν κάτω 
από 1% και η πλειοψηφία αυτών αφορούσε το μυοσκελετικό 
σύστημα. Αχ Ιατρική 2016, 35:93-102.
Λέξεις κλειδιά: Δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, νεογνά, συγγενείς 
ανωμαλίες

were found in the musculoskeletal system. Ach Iatriki 2016; 35:93-102 
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INTRODUCTION

Congenital malformations (CMs) or birth defects 
refer to a permanent primary error of normal develop-
ment or morphogenesis of an organ or tissue, present 
at birth1. Most malformations originate during the third 
to eighth week of gestation, the period of embryo-
genesis2. Malformations may be classified as single 
or multiple and may be of minor or major clinical 
significance1. It is estimated that among newborns, 
14% have a single minor malformation, 3% have a 
single major malformation, and 0.7% have multiple 
major malformations1. A major CM is one that will 
significantly impair normal body functions or reduce 
life expectancy, if left uncorrected or is uncorrectable. 
Although minor malformations are not themselves 
detrimental to health, they may be associated with 
major malformations2. Thus, minor malformations 
may serve as clues for diagnosing more serious un-
derlying birth defects. For example, infants with 
one, two or three minor malformations have a 3%, 
10% and 20% chance of having a major malforma-
tion, respectively2. Malformations and deformations 
(alterations in shape caused by unusual mechanical 
forces1) may co-exist, particularly in the presence of 
a major congenital malformation1. The aetiology of 
most CMs is unknown but may be related to genetic 
and environmental factors1.

The prevalence rates of CMs vary not only from 
country to country but also within the same country. 
In newborns, the prevalence rates reported from Saudi 
Arabia, Bangladesh and China were 1.14%, 1.75% 
and 6.0%, respectively3-5. Egbe et al6, in a population-
based study found a prevalence of 2.89% in USA. In 
Nigeria, different prevalence rates have been reported 
from different parts of the country. For example, the 
various prevalence rates that have been reported 
were 0.4% in Port Harcourt7, 0.42% in Abakaliki8, 
1.1% in Calabar10, 1.1% in Sagamu11 and 2.8% in 
Kano. A similar pattern of within country variations 
in prevalence of CMs has been reported from Iran12. 
Majority of these Nigerian studies included infants 
born outside but referred to the hospital10,11. In this 
regard, birth prevalence of CMs cannot be derived 
from such data.

In the past, it was commonly believed that CMs 

were not a public health issue in developing countries 
but this view is changing. For example, a number of 
developing countries are experiencing epidemiological 
transition, with significant decline in infant mortality 
rates caused by nutritional and infectious diseases and 
a relative increase in morbidity and mortality from 
congenital malformations13-16. A study in Northern 
Iran reported an increase in the incidence of CMs in 
newborns17. Worldwide, CMs represent a significant 
cause of fetal death, early miscarriage, perinatal death, 
infant death and childhood disabilities, making it a 
global public health issue4. In India, CMs accounted 
for 8-15% of perinatal deaths and 13-16% of neona-
tal deaths14. Apart from the direct impact of CMs on 
survivors and their families, it exerts a huge financial 
burden on the nation’s healthcare, educational and 
social support services4,18. It has been documented that 
under-reporting occurs in developing countries because 
of poor record keeping, under-utilization of hospitals 
for delivery and inadequate facilities for diagnosis18. 
Availability of epidemiological data on the prevalence 
rates and patterns of congenital malformations in a 
specific country or part of a country might provide 
an opportunity for identifying some aetiological fac-
tors with the aim of instituting preventive measures. 
In particular, prevalence studies are important for 
monitoring trends, determining service planning and 
assessing disease burden. The purpose of the pres-
ent study is to report the prevalence and pattern of 
congenital malformations in a secondary healthcare 
institution in Benin City, thereby adding to available 
epidemiological data on the subject in Nigeria.

MATERIAL AND METHODS

This retrospective study was conducted at St Philo-
mena Catholic Hospital (SPCH), Benin City, Nigeria 
from 1st January, 2006 to 31st December, 2015. SPCH 
is a secondary healthcare hospital located at the centre 
of the city with easy accessibility throughout the year. 
It has a large maternity unit that cares for all categories 
of obstetric patients. The maternity unit is manned by 
a consultant obstetrician, a consultant paediatrician, 
medical officers and registered staff nurse/midwives. 
Facilities for ultrasonography and radiography are 
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available with a consultant radiologist in attendance. 
The hospital has a well established Records Unit 
and all case notes are easy to retrieve when needed. 
Approval was obtained from the hospital authority to 
conduct the study. During the period covered by the 
study, the maternal admission and delivery registers of 
the Obstetric Unit were audited and the case notes of 
mothers whose offspring had congenital malformation 
were retrieved and studied. The admission registers 
of the Special Care Baby Units were audited and 
newborn infants with congenital malformation were 
listed. The case files of all neonates admitted with 
congenital malformations were retrieved from the 
records section and reviewed. Information obtained 
from the maternal case notes include maternal age, 
parity, diseases in pregnancy and types of congenital 
malformations. Data obtained from the case notes of 
the neonates include date of admission, birth weight, 
sex, and outcome (dead or referred or discharged). 
The congenital malformations were diagnosed based 
on physical examination, ultrasonography and radi-
ography. Only newborns delivered at SPCH were 
included in this study. For ease of identification and 
comparison, the types of congenital malformations 
were grouped according to the body system involved. 
Single system abnormalities refers to when the abnor-
mality affects a single organ system or body part and 
multiple abnormalities refers to when the abnormality 
affects more than one organ system or body parts. A 
multisystem CM that does not fit into a recognizable 
syndrome was classified as undetermined.

Statistical analysis was performed using the sta-
tistical package for social sciences (SPSS, version 
16.0). Descriptive statistics such as frequencies, ratios, 
confidence intervals and percentages were used to 
describe all the variables. 

RESULTS

During the 10-year period covered by this study, a 
total of 13,858 live-born infants were recorded in the 
hospital and this consisted of 7,065 males and 6,793 
females, giving a male-to-female ratio of 1.04:1. In 
this general obstetric population, the overall mean ma-
ternal age and parity were 27.8±4.6 years and 1.5±1.2, 

respectively. The mean birthweight was 3293±472g 
and 3145±544g for male and female infants without 
CM, respectively; p <0.01. Of the 13,858 live births, 
101 neonates had CMs, yielding an overall prevalence 
of 0.73% or 7.3 per 1000 live births (95% CI=6.87-
7.73). Out of 101 neonates with CMs, 93(92.1%) 
had a single-system CM, resulting in a prevalence of 
0.67% or 6.7 per 1000 live births. The remaining 8 
(7.9%) had multi-system CMs, resulting a prevalence 
of 0.6 per 1000 live births. Overall sex ratio in CMs 
was 1.5:1 in favour of males. As shown in Table 1, the 
musculoskeletal, the digestive and the genitourinary 
systems were the three leading systems affected by 
CMs. The respiratory system was the least affected. 
The frequency of CMs according to maternal and 
infant’s characteristics are depicted in Table 2. The 
prevalence of CMs was significantly higher in male 
than female newborn infants. Mothers aged 30 to 39 
years had a highest proportion of infants with CMs. 
Table 3 shows the pattern of multisystem congenital 
malformations with over half of these being recogniz-
able syndromes. Comparison with previous Nigerian 
studies did not reveal any time trend in prevalence 
rates. History of previous spontaneous abortion was 
positive in 7 (6.9%) cases: once in 5 (5.0%) and twice 
in 2 (2.0%) among mothers who delivered an infant 
with CMs. No significant history of maternal drug 
ingestion, smoking or irradiation during pregnancy. 
Of the 101 newborn infants with CMs, 58 (57.4%) 
were discharged and 43 (42.6%) were referred to a 
tertiary healthcare hospital. None of the infants died 
from congenital malformation. 

DISCUSSION

Our data indicate that 0.73% of newborn infants 
delivered in this secondary healthcare institution had 
CMs and this finding is consistent with a prevalence 
of 0.75% reported in another study involving four 
secondary healthcare institutions in Cross River State, 
Nigeria19. In contrast, our prevalence rate was lower 
than those reported from the teaching hospitals in Cala-
bar, Sagamu, Lagos and Nnewi, respectively10,11,20,21. 
Our lower prevalence rate may be explained by differ-
ences in study population. We included only newborn 
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Table 1. Patterns and distribution of single-system congenital malformations.
Types of congenital malformation (CM) No of cases with CM; 

N=93
n (%)

Prevalence per  
1000 live births;

N=13,858

95% Confidence
Interval

Musculoskeletal system 34 (36.6) 2.45 2.22-2.68
Talipes deformity 17 (18.3) 1.23
Polydactyly 13 (14.0) 0.94
Syndactyly 2 (2.2) 0.14
Ectrodactyly 1 (1.2) 0.07
Constriction band syndrome 1 (1.2) 0.07
Digestive system 23 (24.7) 1.67 1.46-1.88
Intestinal atresia 8 (8.6) 0.58
Omphalocoele 5 (5.4) 0.36
Ranula 3 (3.2) 0.22
Cleft lip/palate 2 (2.2) 0.14
Congenital hypertrophic pyloric stenosis 2 (2.2) 0.14
Imperforate anus 2 (2.2) 0.14
Natal teeth 1 (1.1) 0.07
Genitourinary system 16 (17.2) 1.15 0.97-1.33
Undescended testis 8 (8.6) 0.58
Hypospadias 4 (4.3) 0.29
Ambiguous genitalia 3 (3.2) 0.22
Central nervous system 6 (6.5) 0.43 0.32-0.54
Spina bifida 4 (4.3) 0.29
Hydrocephaly 1 (1.1) 0.07
Anencephaly 1 (1.1) 0.07
Cardiovascular system 6 (6.5) 0.43 0.32-0.54
Acyanotic congenital heart disease 4 (4.3) 0.29
Cyanotic congenital heart disease 2 (2.2) 0.14
Dermatological system 5 (5.4) 0.36 0.31-0.41
Haemangioma 3 (3.2) 0.22
Preauricular tag 1 (1.1) 0.07
Aplasia curtis congenita 1 (1.1) 0.07
Respiratory system 3 (3.2) 0.22 0.18-0.26
Tracheoesophageal fistula 2 (2.2) 0.14
Choanal atresia 1 (1.1) 0.07
Total 93 (100.0) 6.71 6.29-7.31

infants delivered in our hospital whereas the research-
ers in the studies in the teaching hospitals included 
both infants born within and outside their hospitals. 

In this regard, the prevalence rates reported in those 
studies10,11,21 were based on total admissions into 
their neonatal units and not total live births in their 
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Table 2. Distribution of congenital malformations in relation to infant and maternal characteristics.
Characteristics No of cases per characteristics Percentage

A. Characteristics of infants
Infant’s gender

Male 58 57.4
Female 40 39.6
Ambiguous genitalia 3 3.0
Total 101 100.0

Birthweight (kg)
<2.5 19 18.8
2.5-4.0 82 81.2
>4.0 0 0.0
Total 101 100.0

Gestational age
Preterm 14 13.9
Term 81 80.2
Post-term 2 1.9
Unknown 4 4.0
Total 101 100.0

Β. Characteristics of mothers
Maternal age (years)

<20 3 3.0
20-29 33 32.7
30-39 54 53.5
≥40 4 4.0
Unknown 7 6.9
Total 101 100.0

Maternal parity
0-1 23 22.8
2-3 28 27.7
≥ 4 50 49.5
Total 101 100.0

Family history of birth defect
Yes 8 7.9
No 86 85.2
Not documented 7 6.9
Total 101 100.0

Previous history of spontaneous Abortion
Yes 9 8.9
No 83 82.2
Not documented 9 8.9
Total 101 100.0



99ACHAIKI IATRIKI Volume 35, Issue 2, October 2016

hospital as reported. The prevalence rate found the 
present study is higher than 0.42% reported from the 
secondary healthcare hospital in Abakaliki8. A pos-
sible explanation is poor documentation and missing 
records. The authors in that report pointed out that 
one of the major limitations of their study was poor 
documentation and missing records. In health facility 
in which we conducted our study, records are fairly 
well kept and the case notes and registers are easy to 
retrieve and missing records is very uncommon. The 
prevalence rate found in our study is likely to be an 
underestimation of the real community prevalence 
rate because a significant number of deliveries occur 
at home, spiritual places of worship and traditional 
birth attendants’ facilities. Such births are not captured 
in hospital records. A comparison of our prevalence 
rate with previous Nigerian studies did not reveal 
any time trend in prevalence rates7-11. It should be 
emphasized that caution need to be exercised when 
comparing prevalence rates between studies because 
true prevalence of CMs depends on several factors, 
such as study location, efficiency of documentation 
and record keeping, nature of sample, ethnicity, geo-
graphic region, socio-economic status and occupational 
activities of parents. 

As in other studies12,22-24, CMs were most commonly 
found in the musculoskeletal system, accounting for 
slightly over a third of all cases of CMs. In the study 
in Abakaliki, it was found that the digestive system 
was the system most frequently affected8. The dif-
ferent proportion in body systems involvement may 
be accounted for by differences in classification. Our 

results which indicated that the highest proportion 
of CMs was in the musculoskeletal system may be 
due the fact that musculoskeletal system malforma-
tions are overt and easily identifiable by the nurse/
midwife or medical officer with minimal expertise. 
The true nature of high frequency of the involvement 
of the musculoskeletal system in our study is further 
buttressed by the fact that in many studies it ranked 
either first or second in frequency12,22-24. The digestive 
system was the next body system commonly affected 
and many of these were diagnosed with the aid of 
ultrasonography and plain abdominal radiograph, 
following clinical suspicion. In the present study, 
majority of the infants with CMs had involvement of 
a single system. This finding is consistent with the 
report of several other studies6,9,23,25. Most of our cases 
involving two or more systems had Down syndrome 
with congenital heart disease. Other Nigerian studies 
have reported multisystem occurrence of CMs but with 
varying frequencies and patterns10,11,19. The congeni-
tal heart diseases in our study were confirmed with 
echocardiogram performed in another health facility. 

In the present study, the proportion of male newborn 
infants with congenital malformations was significantly 
higher than the proportion of female infants. This 
finding is not surprising because other studies have 
reported a similar male preponderance5,9-12,17,20,24. In 
contrast, Parmar et al26 did not find any gender differ-
ence in the prevalence of CMs in their series. There 
is no readily available explanation for the different 
finding. It is believed that the male preponderance in 
CMs is due to the greater vulnerability of male em-

Table 3. Patterns and distribution of multisystem congenital malformations in this study.
A. Type of multisystem congenital malformations No of cases
Syndromes
Down syndrome with acyanotic congenital heart disease 3
Pierre Robins syndrome 1
Beckwith Wiedemann syndrome 1
Β. Undetermined
Meningomyelocele with talipes deformity and hypospadias 1
Talipes deformity, undescended testis and hypospadias 1
Microcephaly, bilateral talipes deformity, omphalocele, bilateral polydactyly 1



100 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 35ος, Τεύχος 2, Οκτώβριος 2016

bryos to oxidative stress27,28 as well as to their greater 
biological fragility29. Oxidative stress has been linked 
to the pathogenesis of some congenital malformation 
like neural tube defects, skeletal malformations, limb 
defects and orofacial clefts30. Oxidative stress arises 
because of an imbalance between generation of oxygen 
free radicals and antioxidant defense mechanisms of 
cells and tissues, resulting in irreversible oxidation 
of DNA, protein and lipids, with cell death due to 
enzyme inactivation27,30. 

In consonance with the results of a previous study 
in a secondary healthcare institution in Nigeria8, our 
data showed that most of the CMs were found in full 
term normal birth weight infants. In contrast, some 
studies reported a higher prevalence in preterm- com-
pared with full-term infants3,6,26. The lower propor-
tion of preterm infants with CMs in our study may 
be due to differences in ascertainment rate between 
term and preterm infants. In our study location most 
preterm infants are referred within 24 hours of birth 
to the tertiary healthcare hospital. Thus, shortening 
their stay at the secondary healthcare institution, re-
sulting in reduced opportunity for re-evaluation and 
diagnostic tests. We found that most CMs occurred 
in normal birthweight infants and this is in keeping 
with the report of previous studies8,. This is in con-
trast to the results of other studies which showed the 
CMs was more common in low birthweight (LBW) 
babies9,25,26. The different findings may be explained 
by the pattern of distribution of CMs in our study. It is 
possible that the aetiopathogenesis of malformations 
of the musculoskeletal system may not be linked with 
birthweight. This view is supported by the report of a 
study in Oman which showed that the prevalence of 
isolated minor CMs was higher in full-term compared 
with preterm and also in normal birthweight compared 
with LBW infants31. Both in that study31 and in the 
present one, the musculoskeletal system was the most 
frequently affected system and most were single and 
minor. Khandehar and Jaffer reported that LBW was 
negatively associated with CMs32. The results of some 
studies show that LBW as a risk factor is linked with 
major CMs rather than to minor CMs13,22.

Consistent with the reports of previous studies5,23,25, 
we found that the highest proportion of newborn 

infants with CMs were delivered by mothers aged 
between 30 to 39 years and with parity greater than 
four (grandmultiparity), suggesting that CMs were 
more common in newborns of older mothers. In 
females, gametogenesis begins before birth and the 
first meiotic division is completed shortly before 
ovulation. The longer the period of the first meiotic 
division, the greater the chances of meiotic errors. 
This is because the primary oocyte would have been 
in prophase for a long time with the attendant risk of 
exposure to various teratogens. In addition, the pos-
sibility of a new mutation increases with age. The 
major limitations of our study were lack of facilities 
for full diagnostic investigations in some cases with 
congenital heart disease. The retrospective nature of 
our study, made it impossible to assess for possible 
aetiological factors. Despite these limitations, the 
study provided an insight into the prevalence and pat-
tern of distribution of CMs in a secondary healthcare 
institution in Nigeria. Of all the previous studies in 
Nigeria that examined congenital malformations in 
the newborn, only two were conducted in secondary 
healthcare institutions8,19. The rest were conducted 
in the teaching hospitals with the attendant potential 
for referral bias. In addition, their study population 
combined both hospital in-born and out-born neonates. 
None of the newborn infants died from CM in the 
secondary healthcare hospital because most of them 
were referred to the teaching hospital within the first 
24 hours of life.

In conclusion, below 1% of all live-born neonates 
delivered in this secondary healthcare institution have 
congenital malformations and majority of the mal-
formations are found in the musculoskeletal system. 
All newborn infants should be properly examined for 
both overt and occult CMs during routine newborn 
examinations, in accordance with the National Insti-
tute for Health and Care Excellence (NICE) clinical 
guidelines33.
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H Aναφυλαξία στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών

Anaphylaxis in the Emergency Department

ABSTRACT

Anaphylaxis in the Emergency Department
Dimitra Tsili1, George Christopoulos2, Konstantinos Stamatiou3

1Emergency Department, 2Second Internal Medicine Department, 3Department of Urology, Tzanio General Hospital 
of Piraeus, Piraieus, Greece

Background: Anaphylaxis is an acute and life-threatening immune reaction associated with abnormal hypersensitivity 
to a substance. It usually involves at least two systems (such as the skin, respiratory, circulatory or gastrointestinal 
system). It can occur after exposure to a known allergen substance or it may consist of sudden episodes without 
prior sensitization (idiopathic anaphylaxis). Patients and Methods: Between January and May 2016, we studied 
prospectively a series of anaphylaxis incidents at the Emergency Department of Tzaneio hospital. Demographics, 
etiological factors, clinical characteristics, medical history and history of allergy, treatment and outcome were 
recorded and analysed. A specific, 11 field questionnaire was distributed to the patients. By the end of treatment a 
telephone interview was held to record the final outcome. Results: From the 27 questionnaires initially distributed 
were returned 23 of which only 18 were completed. The average age of the 18 patients was 45.61 years and the male/
female ratio was 10/8. Nine out of the 18 patients had free medical history. Allergies were reported by 16 patients. 
The standard treatment involved the direct administration of Solu Medrol 125 or 250 or 500 mg, Fenistil and Lor-
din or Zantac in 100cc saline and then Solu Cortef 1g infusion diluted in 1000cc saline with patient monitoring. In 
severe cases, intravenous adrenaline was also administrated. Conclusion: Anaphylaxis is a medical emergency that 
requires immediate medical attention. Although the administration of adrenaline is life saving and is recommended 
by guidelines seems that it is not always necessary. Ach Iatriki 2016; 35:103-110 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

είΣαγΩγΗ: Η αναφυλαξία είναι μια οξεία και απειλητική 
για τη ζωή αντίδραση ανοσολογικού τύπου η οποία σχετίζεται 
με μη φυσιολογική υπερευαισθησία σε κάποια ουσία. Στην 
αντίδραση αυτή συμμετέχουν συνήθως όμως συμμετέχουν 
τουλάχιστον δύο συστήματα (όπως δέρμα, αναπνευστικό, 
κυκλοφορικό, γαστρεντερικό) σε άλλοτε άλλο συνδυασμό. 
Μπορεί να συμβεί σε ανθρώπους μετά την έκθεσή τους σε 
κάποια ουσία στην οποία είναι έντονα αλλεργικοί αλλά μπο-
ρεί να αφορά και αιφνίδια επεισόδια χωρίς προηγούμενη 
ευαισθητοποίηση (ιδιοπαθής αναφυλαξία). αΣθεΝείΣ καί 
ΜεθοΔοί: Μελετήθηκε προοπτικά μια σειρά περιστατικών 
αναφυλαξίας που προσήλθαν ή διακομίσθηκαν στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών του τζανείου γΝπ, το χρονικό 
διάστημα μεταξύ ίανουαρίου και Μαΐου 2016. καταγρά-
φηκαν και αναλύθηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, 
οι αιτιολογικοί παράγοντες, τα κλινικά χαρακτηριστικά, το 
ιατρικό ιστορικό αλλά και το ιστορικό αλλεργίας, η θερα-
πευτική αγωγή, η έκβαση και οι οδηγίες εξόδου. Ένα ειδικό 
ερωτηματολόγιο 11 πεδίων που περιλαμβάνει τις παραπάνω 
πληροφορίες διανεμήθηκε στους ασθενείς. Με το πέρας της 
αγωγής πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνέντευξη για να 
καταγραφεί η τελική έκβαση, να επιβεβαιωθεί η επιτυχία της 
θεραπείας, να διαπιστωθεί εάν υπήρξε αλλαγή στη θεραπεία, 
επανεμφάνιση αναφυλαξίας ή επιδείνωση της κατάστασης. 
αποτελεΣΜατα: από τα 27 ερωτηματολόγια που διανε-
μήθηκαν επιστράφηκαν 23 από τα οποία συμπληρωμένα ήταν 
τα 18. Η μέση ηλικία των 18 ασθενών είναι τα 45.61, η σχέση 
άνδρες/γυναίκες ήταν 10/8. ελεύθερο ιατρικό ιστορικό είχαν οι 
εννέα από τους συμμετέχοντες. αλλεργίες ανέφεραν οι δεκαέξι 
από τους 18. Η στάνταρντ αντιμετώπιση περιέλαβε άμεση 
χορήγηση κορτιζόνης (Solu Medrol 125 ή 250 ή 500 mg) και 
αντιισταμινικού (Fenistil) σε 100cc φυσιολογικού ορού και 
στη συνέχεια Solu Cortef 1g ενδοφλέβια αραιωμένο σε 1000cc 
φυσιολογικού ορού με παρακολούθηση του ασθενή στο monitor. 
Σε βαριές περιπτώσεις, το πλήρες σχήμα συμπληρώθηκε με 
δύο amp αδρεναλίνης. ΣυΜπεραΣΜατα: Η αναφυλαξία 
είναι ένα επείγον ιατρικό περιστατικό που απαιτεί άμεση ια-
τρική φροντίδα. αν και η χορήγηση αδρεναλίνης συνιστάται 
στις κατευθυντήριες γραμμές φαίνεται ότι δεν είναι πάντα 
απαραίτητη. Αχ Ιατρική 2016, 35:103-110.
Λέξεις κλειδιά: Αδρεναλίνη, αναφυλαξία, τμήμα επειγόντων 
περιστατικών
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αναφυλαξία είναι μια οξεία και απειλητική για τη 
ζωή αντίδραση ανοσολογικού τύπου η οποία σχετίζεται 
με μη φυσιολογική υπερευαισθησία σε κάποια ουσία. 
Ένα συγκεκριμένο αντίσωμα η ανοσοσφαιρίνη Ε ή ΙgE 
είναι υπεύθυνο για τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε 
αλλεργικά άτομα. Αυτό προσκολλάται στην επιφάνεια 
ειδικών εκκριτικών κυττάρων (σιτευτικά κύτταρα). 
Την επόμενη φορά που το αλλεργικό άτομο έρχεται 
σε επαφή με το αλλεργιογόνο, η IgE το αναγνωρί-
ζει και επάγει σήματα για την έναρξη μιας σειράς 
μετασχηματισμών ώστε τελικά να απελευθερωθούν 
διαμεσολαβητές της φλεγμονής, όπως η ισταμίνη από 
τα σιτευτικά κύτταρα και οι ουδέτερες πρωτεάσες 
(τρυπτάση, χυμάση) και πρωτεογλυκάνες (ηπαρίνη) 
από ενδοκυττάρια κοκκία των κυττάρων των ιστών και 
του αίματος. Αυτές οι δραστικές χημικές ουσίες προ-
καλούν μια πλειάδα συμπτωμάτων που εκδηλώνονται 
στις αλλεργικές αντιδράσεις και στην αναφυλαξία. Το 
πιο συχνό αίτιο συστηματικής αλλεργικής αντίδρασης 
είναι η τροφική αλλεργία και μάλιστα είναι υπεύθυνη 
για το 35%–55% των περιπτώσεων αλλεργικού shock. 
Αν και το 30% των ενηλίκων πιστεύει ότι πάσχει από 
αλλεργία σε κάποιο τρόφιμο στην πραγματικότητα, 
οι περιπτώσεις πραγματικής τροφικής αλλεργίας 
εμφανίζονται σε περίπου 0,05–2% του πληθυσμού 
των ενηλίκων και στα παιδιά, στο 5%. Αξιόλογα, οι 
περισσότερες περιπτώσεις τροφικής αλλεργίας στα 
παιδιά εμφανίζονται νωρίς και συνήθως υποχωρούν 
μετά από λίγα χρόνια. Κάθε τροφή μπορεί να προ-
καλέσει κάποιας μορφής αλλεργική αντίδραση αλλά 
μερικές από τις πλέον συνήθεις που προκαλούν ανα-
φυλαξία είναι οι καρποί με κέλυφος, τα ψάρια και τα 
οστρακοειδή, τα αβγά, το σουσάμι και το γάλα. Άλλες 
ουσίες που προκαλούν αναφυλακτοειδείς αντιδρά-
σεις είναι το δηλητήριο εντόμων αλλά και φάρμακα 
όπως ορισμένα αντιβιοτικά, οπιοειδή, μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη, ενδοφλεβίως χορηγούμενα μέσα 
σκιαστικής αντίθεσης, εμβόλια, παράγωγα αίματος 
για μεταγγίσεις, μυοχαλαρωτικά και αναισθητικά5.

Γενικά, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, υπολογίζεται ότι 
λίγο περισσότερο από το 2% του παγκόσμιου πλη-
θυσμού αντιμετωπίζει ένα περιστατικό αναφυλαξίας 
κάποια στιγμή της ζωής του. Καθώς η αναφυλαξία δεν 
αναγνωρίζεται πάντα, ενδέχεται να υποτιμάται η πραγ-

ματική της συχνότητα. Επιπλέον, υπάρχουν ισχυρές 
ενδείξεις ότι το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο και 
βαίνει αυξανόμενο. Παράγοντες όπως η κλιματιστική 
αλλαγή και η αύξηση της ετήσιας θερμοκρασίας και 
των ακραίων μορφών της, καθώς και η μόλυνση του 
περιβάλλοντος και η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας 
από μικροσωματίδια, θεωρείται ότι έχουν συμβάλλει 
έτσι ώστε το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού να 
διατρέχει κίνδυνο να υποστεί αναφυλαξία1. Τέλος, 
κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές λόγω της αύξησης του 
πληθυσμού, αλλά και της γήρανσης του πληθυσμού 
στις χώρες της δύσης και της μετανάστευσης ενδέχεται 
να επηρεάσει τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα. 
Αξιοσημείωτα, η τρέχουσα θνησιμότητα είναι χαμηλή 
και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται σε περίπου 
1.500 θανάτους ετησίως.

Τα συμπτώματα της αναφυλαξίας μπορεί να ποικί-
λουν από ήπια έως πολύ σοβαρά και μπορεί να προέρ-
χονται από όλο το σώμα, συνήθως όμως συμμετέχουν 
δύο συστήματα (δέρμα, αναπνευστικό, κυκλοφορικό, 
γαστρεντερικό) σε οποιονδήποτε συνδυασμό. Συνήθως 
οι αντιδράσεις εμφανίζονται από μερικά λεπτά ως και 
2 ώρες μετά την έκθεση. Αρχικά εμφανίζεται έντονος 
κνησμός και αίσθημα καύσους στο σώμα, κατόπιν 
παρουσιάζεται ερύθημα δέρματος ή κνίδωση που 
συνδυάζεται με ρινική καταρροή, βήχας, δύσπνοια 
και σφύριγμα στην αναπνοή. Ακολουθούν ναυτία 
και έμετοι που συνδυάζονται με πτώση της πίεσης 
του αίματος, απώλεια των αισθήσεων και συγκοπή 
με τελική κατάληξη το θάνατο. Ορισμένες φορές τα 
συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν και άλλες 
φορές περνούν, μόνο και μόνο για να επαναληφθούν ή 
να ενταθούν μερικές ώρες αργότερα. Όταν υπάρχουν 
σαφείς δερματικές εκδηλώσεις (κνίδωση, κνησμός, 
και αγγειοοίδημα) σε συνδυασμό με αναφορά σε αλ-
λεργιογόνο παράγοντα, η διάγνωση της αναφυλαξίας 
είναι προφανής. Ωστόσο, όταν τα γαστρεντερικά 
συμπτώματα κυριαρχούν ή ο ασθενής έχει καρδιο-
πνευμονική κατάρρευση η αναφυλαξία μπορεί να 
συγχέεται με άλλες οντότητες. Πρέπει να τονιστεί 
ότι μια ποικιλία παθήσεων μπορεί να μιμούνται την 
αναφυλαξία. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων οι καρδιακές προσβολές, οι κρίσεις άγχους, 
ο πνιγμός και ορισμένες νευρολογικές καταστάσεις. 
Αν η διάγνωση της αναφυλαξίας δεν είναι σαφής η 
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εργαστηριακή αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει. Τα 
επίπεδα ισταμίνης στο πλάσμα αυξάνονται σε πέντε 
έως 10 λεπτά από την έναρξη αλλά παραμένουν αυ-
ξημένα μόνο 30 έως 60 λεπτά. Τα επίπεδα ισταμίνης 
ούρων παραμένουν αυξημένα κάπως περισσότερο. 
Επίσης τα επίπεδα τρυπτάσης ορού κορυφώνονται 60 
έως 90 λεπτά από την έναρξη της αναφυλαξίας και 
παραμένουν αυξημένα έως και πέντε ώρες.

Κάθε άτομο με συμπτώματα που υποδηλώνουν 
πιθανή αναφυλαξία θα πρέπει να τοποθετείται σε 
ύπτια θέση ή σε θέση Trendelenburg και να υπάρχει 
διαθέσιμη συσκευή χορήγησης οξυγόνου. Ελέγχονται 
τα ζωτικά σημεία και το επίπεδο συνείδησης. Οι 
ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα του δέρματος 
(ερύθημα, κνησμό, κνίδωση, αγγειοοίδημα), αλλά και 
ρινίτιδα και επιπεφυκίτιδα μπορεί να χορηγηθεί μια 
αρχική θεραπεία. Αντίθετα το οίδημα των αεραγωγών, 
ο συριγμός, η δυσκολία στην αναπνοή, η κυάνωση, 
υπόταση, ταχυκαρδία και μειωμένη τριχοειδή πλή-
ρωση υποδηλώνουν επικείμενη σοβαρή αντίδραση 
και απαιτούν χορήγηση επινεφρίνης. Η επινεφρίνη 
χορηγείται σε αραίωση 1:1000 (0,2 έως 0,5 mL) σε 
ενήλικες, ή 0,01 mg ανά kg σε παιδιά. Θα πρέπει να 
ενίεται υποδορίως ή ενδομυϊκά. Η δόση μπορεί να 
επαναληφθεί δύο ή τρεις φορές σε διαστήματα 10 
έως 15 λεπτών. Αν εμφανιστεί σοβαρή υπόταση η 
επινεφρίνη μπορεί να χορηγηθεί σε συνεχή ενδοφλέβια 
έγχυση. Για τους ασθενείς που λαμβάνουν ενδοφλέ-
βια επινεφρίνη επιβάλλεται η παρακολούθηση της 
καρδιακής λειτουργίας λόγω των πιθανών αρρυθμιών 
και της ισχαιμίας. Η αναπλήρωση του όγκου υγρών 
είναι πολύ σημαντική. Έτσι, η τοποθέτηση φλεβικής 
γραμμής είναι απαραίτητη τόσο για την πιθανή εν-
δοφλέβια έγχυση επινεφρίνης όσο και για τυχόν για 
αναζωογόνηση με υγρά, καθότι απαιτούνται μεγάλες 
ποσότητες για τη θεραπεία της υπότασης που προ-
καλείται από αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα και 
αγγειοδιαστολή. Σε εμμονή της υπότασης από ανα-
φυλαξία, μπορεί να απαιτηθεί χορήγηση ντοπαμίνη 
σε δόση 2 έως 20 mcg ανά kg ανά λεπτό.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Μελετήθηκε προοπτικά μια σειρά περιστατικών 
αναφυλαξίας που προσήλθαν ή διακομίσθηκαν στο 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Τζανείου ΓΝΠ, 
το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 
2016. Καταγράφηκαν και αναλύθηκαν τα δημογρα-
φικά χαρακτηριστικά, οι αιτιολογικοί παράγοντες, τα 
κλινικά χαρακτηριστικά, το ιατρικό ιστορικό αλλά 
και το ιστορικό αλλεργίας, η θεραπευτική αγωγή, η 
έκβαση και οι οδηγίες εξόδου. 

Ένα ειδικό ερωτηματολόγιο 11 πεδίων που περι-
λαμβάνει τις παραπάνω πληροφορίες διανεμήθηκε 
στους ασθενείς. Με το πέρας της αγωγής πραγματο-
ποιήθηκε τηλεφωνική συνέντευξη για να καταγραφεί 
η τελική έκβαση, να επιβεβαιωθεί η επιτυχία της 
θεραπείας, να διαπιστωθεί εάν υπήρξε αλλαγή στην 
θεραπεία, επανεμφάνιση αναφυλαξίας ή επιδείνωση 
της κατάστασης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από τα 27 ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν 
επιστράφηκαν 23 από τα οποία συμπληρωμένα ήταν 
τα 18. Έντεκα από τους 18 ασθενείς απάντησαν 
στην τηλεφωνική συνέντευξη. Η μέση ηλικία των 18 
ασθενών είναι τα 45.61 (χαμηλότερη 20, υψηλότερη 
81, ενδιάμεση 38.4). Η σχέση Άνδρες/Γυναίκες ήταν 
10/8. Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή κατάσταση, 
7 ήταν έγγαμοι(ες), 5 άγαμοι(ες), 1 διαζευγμένη, 1 
χήρα, ενώ οι υπόλοιποι δεν συμπλήρωσαν το πεδίο. 
Τα επαγγέλματα αυτών των ασθενών ήταν: 4 εργα-
ζόμενοι στην εστίαση (μάγειρες, chef), 2 υπάλληλοι 
γραφείου, 2 συνταξιούχοι, , 2 οδηγοί, ένας άνεργος, 
ένας μουσικός, ένας ασφαλιστής, ένας έμπορος, μία 
καθηγήτρια αγγλικών, μια φοιτήτρια και δυο νοι-
κοκυρές. Ελεύθερο ιατρικό ιστορικό είχαν οι εννέα 
από τους συμμετέχοντες ενώ μια ασθενής δεν απά-
ντησε το σχετικό πεδίο. Τρεις ανέφεραν αρτηριακή 
υπέρταση (υπό αγωγή), δυο ανέφεραν υπερχολη-
στεριναιμία (υπό αγωγή), και δύο υποθυρεοειδισμό 
(υπό αγωγή). Ένας ανέφερε μεγαλοκαρδία και ένας 
ήταν φορέας HIV. Αλλεργίες ανέφεραν οι δεκαέξι 
από τους 18. Αλλεργία στο Augmentin ή/και Amoxil 
ανέφεραν 7 ασθενείς ενώ απο μια αναφορά έγινε για 
τα Panadol, Nurofen, Golden Flu, Viagra, Septrin, 
Dalacin, Niflamol, Ponstan και Depon. Αλλεργία στους 
ξηρούς καρπούς -ιδιαίτερα αμύγδαλα- αναφέρθηκαν 
από 5, 3 ανέφεραν αλλεργική ρινίτιδα, 2 στη γύρη, 
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2 στα φρούτα με χνούδι -κυρίως στις φράουλες- και 
από μια φορά για τα κουκιά, το χαλβά, πίτσα, κριθάρι, 
πικραγγουριά, ψάρια, γιαούρτι, σαμπουάν, σκόνη από 
οικοδομικές εργασίες, πεύκο, νάυλον.

Οι φαρμακοθεραπείες που αναφέρθηκαν αφο-
ρούν σε αντιυπερτασικά (ανταγωνιστή υποδοχέα 
αγγειοτασίνης II olartan 10) (2), αντιπαρκινσονικά 
(madopar 20) θεραπεία υποκατάστασης θυρεοειδή 
(Τ4) (2), αντιισταμινικά (xozal, aerius, fenistil) (5), 
αντιβιοτικά (ciproxin 500, augmentin 625), παυσίπονα 
(lonarid) (3), αντιφλεγμονώδη (nurofen), σπασμολυ-
τικά (buscopan).

Στις περισσότερες περιπτώσεις (6) το αίτιο ήταν 
ένα αντιβιοτικό (η αντίδραση εμφανίστηκε την πρώ-
τη μέρα σε 4, την 6η σε έναν και τη 15η σε άλλον 
ένα ασθενή). Σε δύο περιστατικά το αίτιο ήταν ένα 
αντιφλεγμονώδες (Nurofen). Στη μια από αυτές τις 
περιπτώσεις μάλιστα, το φάρμακο είχε ληφθεί στο 
πρόσφατο παρελθόν χωρίς πρόβλημα. Σε μία περί-
πτωση αναφέρθηκε ο συνδυασμός φαρμάκου (Viagra) 
και τροφής (ξηροί καρποί), σε 2 περιπτώσεις το αίτιο 
ήταν η γύρη, σε άλλες δύο η τροφή (χαλβάς, ψάρια και 
γιαούρτι) ενώ στους υπόλοιπους ήταν αδιευκρίνιστο. 
Το γεύμα πριν την εμφάνιση της αναφυλαξίας ήταν: 
μεσογειακή διατροφή (ζυμαρικά, ρύζι, κοτόπουλο, 
μοσχάρι, γαλακτοκομικά, λαχανικά, ψωμί, γιαούρτι, 
βούτυρο, τυρί και ψάρια) σε έξι περιπτώσεις, αλλα-
ντικά και πρόχειρο φαγητό σε 3. Οι υπόλοιποι δεν 
απάντησαν το ερώτημα αυτό. 

Τα συμπτώματα της αλλεργίας ποικίλουν στην 
περιγραφή τους, συνυπάρχουν σε διαφορετικούς 
συνδυασμούς και προκαλούν άλλοτε άλλου βάρους 
ενόχληση. Με σειρά συχνότητας είναι τα ακόλουθα: 
ερυθρότητα οφθαλμών (4), οίδημα οφθαλμών (4), 
οίδημα προσώπου (4), γενικευμένο εξάνθημα (4), 
γενικευμένος κνησμός (3), φλύκταινες (3), κνησμός 
άκρων (πατούσες παλάμες) (3), οίδημα χειλέων, μύτης, 
αυτιών (3), οιδήματα άκρων (3), οίδημα σταφυλής (2), 
ερυθρότητα προσώπου (2), καύσος προσώπου (2), 
κνησμός στην κεφαλή, κορμό τράχηλο, αυχένα (2), 
σπυριά στη γλώσσα αφροί από το στόμα (2), κνησμός 
μηρών (2), κνησμός στήθους (2), βάρος στο στήθος 
(2), έμετος (2), ερυθρότητα κορμού (2), κνησμός 
στους αγκώνες άμφω, ερυθρότητα στους αγκώνες, 
κυνάγχη και δύσπνοια, συριγμός, μύτη βουλωμένη, 

υγροί οφθαλμοί, σπασμοί, κνησμός οφθαλμών, έκζε-
μα, ρίγος, βάρος στον αυχένα, οίδημα άνω χείλους, 
ερυθρότητα αυτιών, διάρροια, κοιλιακό άλγος, μετε-
ωρισμός κοιλιάς, έντονη δύσπνοια (επαπειλούμενος 
αεραγωγός), ζάλη, βράγχος φωνής.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία διαπιστώθηκε ότι, ο 
κορεσμός του οξυγόνου και τα ζωτικά σημεία των 
περισσότερων από τους ασθενείς που καταγράφηκαν 
σε σχέση με τη θεραπεία ήταν εντός φυσιολογικών 
ορίων (πίνακας 2). 

Η κλασσική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την άμεση 
χορήγηση Solu Medrol 125 ή 250 ή 500 mg, Fenistil 
και Lordin ή Zantac σε 100cc φυσιολογικού ορού και 
στη συνέχεια Solu Cortef 1g ενδοφλέβια αραιωμένο 
σε 1000cc φυσιολογικού ορού και παρακολούθηση 
του ασθενή στο monitor. Aσθενείς με ήπια εικόνα και 
χωρίς συστηματικά συμπτώματα λαμβάνουν Fenistil 
και Lordin ή Zantac και Solu Cortef 500 mg και μόνο 
αν δεν υποχωρήσουν εντός 3ώρου συμπληρώνεται 
με Solu Cortef 1g ενδοφλέβια αραιωμένο σε 1000cc 
φυσιολογικού ορού. Σε βαριές περιπτώσεις, το πλήρες 
σχήμα συμπληρώνεται με δυο amp αδρεναλίνης που 
χορηγούνται όπως περιγράφτηκε πιο πάνω. Όσοι δεν 
έχουν πλήρως ιαθεί ή είχαν χειρότερη εικόνα στην 
εισαγωγή λαμβάνουν θεραπεία για το σπίτι για 8 
ημέρες (xozal ή fenistil, Medrol 16 και Zantac). 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το γεγονός ότι σε χρονικό διάστημα πέντε μηνών 
εμφανίστηκαν 27 περιστατικά με αναφερόμενη ανα-
φυλαξία επιβεβαιώνει την άποψη ότι η αναφυλαξία 
δεν είναι ιδιαίτερα συχνή2. Από την άλλη πλευρά 
όμως η μεγάλη ποικιλία στην κλινική εμφάνιση σε 

πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία και έκβαση
Μέση Ηλικία 45.61
Άνδρες/Γυναίκες 10/8
Έγγαμοι(ες) / άγαμοι(ες) /

διαζευγμένοι(ες) / χήροι(ες) 7 / 5 / 1 / 1

Σχετικό Ιατρικό Ιστορικό 3
Έκβαση Ίαση 100%
Follow Up Υποτροπή %
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συνδυασμό με τα μη ειδικά και ποικίλης σοβαρότητας 
συμπτώματα συνηγορεί στην πιθανότητα κάποιες 
ενδεχομένως ήπιες περιπτώσεις να ξεφεύγουν από την 
προσοχή των ασθενών και των ιατρών3. Η ηλικιακή 
διαστρωμάτωση καθώς και η αναλογία ανδρών και 
γυναικών των ασθενών της μελέτης επιβεβαιώνει την 
αντίληψη που επικρατεί ότι η ηλικία και το φύλο δεν 
είναι παράγοντες κινδύνου. Αντίθετα η μικρή ενδιά-
μεση ηλικία μπορεί να σχετίζεται με την αυξημένη 
πιθανότητα να έρθουν τα άτομα αυτά σε επαφή με 
αλλεργιογόνους παράγοντες λόγω αυξημένων δρα-
στηριοτήτων (εκδρομές κ.λπ.).

Είναι χαρακτηριστικό ότι προδιάθεση έχει μεγάλη 
σημασία για την πιθανότητα εκδήλωσης αναφυλα-
κτικού επεισοδίου: 16 από τους 18 ασθενείς που 
απάντησαν στα ερωτηματολόγια ανέφεραν αλλεργίες 
ενώ 3 από αυτά τα άτομα είχαν προηγούμενο ιστορικό 
αναφυλαξίας και λάμβαναν αντιισταμινικά. Λόγω του 
μικρού αριθμού των περιστατικών της μελέτης και της 
ασάφειας στις απαντήσεις των ασθενών δεν μπόρεσε 
να γίνει συσχέτιση άλλων παραμέτρων (π.χ. διατροφή 
και αναφυλαξία, φάρμακα και αναφυλαξία, επάγγελμα 
και αναφυλαξία κ.λπ.). Πάντως κανένα από τα επαγ-
γέλματα που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν φαίνεται να 
σχετίζεται άμεσα με αλλεργιογόνους παράγοντες10. 
Όμως συσχέτιση δεν είναι πάντοτε εύκολη καθώς 
οι εργαζόμενοι μπορούν να ευαισθητοποιηθούν όχι 
μόνο με τη βρώση ή την επαφή με το δέρμα αλλά και 
όταν εισπνέεται. Το γεγονός ότι 4/18 που εμφάνισαν 
αναφυλαξία ήταν εργαζόμενοι στην εστίαση προϊδε-
άζει για μια σύνδεση επαγγέλματος και αναφυλαξίας. 
Μάλιστα και οι 3 είχαν ήδη ιστορικό αλλεργίας αλλά 
δεν είχαν διερευνήσει το αίτιο. Αξιοπρόσεκτα, μέσα 
στους παράγοντες της επαγγελματικής αναφυλαξίας 
περιλαμβάνονται το φυσικό ελαστικό τα αλλεργιογόνα 
των λαχανικών και των προϊόντων διατροφής κ.λπ. Οι 
ευαισθητοποιημένοι σε επαγγελματικά αλλεργιογόνα 
μπορούν επίσης να αναπτύξουν αναφυλαξία εκτός του 
εργασιακού περιβάλλοντος από την έκθεση στον ίδιο 
ή σε αλληλεπιδρώντα αλλεργιογόνα. Συμπαράγοντες 
στην εργασία, όπως η άσκηση μπορεί να αυξήσει τον 
κίνδυνο. Με το πέρας του επείγοντος οι άνθρωποι 
αυτοί θα πρέπει να υποβάλλονται σε αλλεργιολογικό 
έλεγχο ενώ ορισμένες έτσι, εργαστηριακές εξετάσεις 
(π.χ. τρυπτάσης) που πραγματοποιείται κατά τη δι-

άρκεια του επεισοδίου θα πρέπει να αποφεύγονται.
Όπως προαναφέρθηκε οι περισσότεροι ασθενείς 

εμφάνισαν ελαφράς μορφής αναφυλαξία και έλαβαν 
την καθιερωμένη για αυτό το νοσοκομείο αγωγή 
που περιλαμβάνει την άμεση χορήγηση κορτιζόνης, 
αντιισταμινικού και γαστροπροστασίας. Μόνο τρεις 
από τους ασθενείς ήταν σε βαρύτερη κατάσταση 
κατά την προσέλευση και έλαβαν πλήρη αγωγή. Δύο 
από τους ασθενείς με ελαφράς μορφής αναφυλαξία 
χρειάστηκαν αναπροσαρμογή της αγωγής και έλαβαν 
πλήρη αγωγή συμπεριλαμβανομένης και της χορή-
γησης αδρεναλίνης. Αυτοί οι πέντε έλαβαν επιπλέον 
θεραπεία 8 ημερών (πίνακας 2).

Η κλινική πράξη αποδεικνύει ότι ο συνδυασμός 
κορτιζόνης και αντιισταμινικού έχει θεραπευτική 
αξία και πράγματι τα περιστατικά της μελέτης θε-
ραπεύτηκαν πλήρως. Η επιλογή της πληρέστερης 
αγωγής γίνεται σαφώς με βάση τα κλινικά κριτήρια 
(π.χ. αρτηριακή πίεση) αλλά δείχνει να μην είναι 
σαφώς τυποποιημένη. Σε αυτό πιθανώς συμβάλει η 
πολυπλοκότητα της κλινικής εικόνας.

Ωστόσο, οι πιο σύγχρονες κατευθυντήριες γραμμές 
θεωρούν την αδρεναλίνη ως μοναδική αποτελεσματική 
θεραπεία της αναφυλακτικής αντίδρασης και τονίζουν 
τη σημασία της ταχείας χορήγησής της. Σύμφωνα 
με αυτές τα η κοινή πεποίθηση ότι η θεραπεία μια 
αναφυλακτικής αντίδρασης είναι η ένεση κορτιζό-
νης θεωρείται εσφαλμένη καθότι υπάρχει έλλειψη 
αποδείξεων από την καταγεγραμμένη χρήση των 
στεροειδών. Μολαταύτα μπορεί να συγχορηγηθεί 
για την πρόληψη μιας διφασικής αντίδρασης. Στην 
πραγματικότητα βοηθάει στη μείωση της φλεγμονής 
μετά από μια αναφυλακτική προσβολή. Παρά το 
γεγονός ότι τα στεροειδή δεν δρουν γρήγορα για να 
είναι κατάλληλα στην επείγουσα θεραπεία, μπορεί 
να βοηθήσουν στην πρόληψη της επανάληψης μετά 
την αρχική αντίδραση.

Τα αντιισταμινικά μπορεί περιλαμβάνονται στη 
θεραπεία, αλλά υπάρχει έλλειψη στοιχείων που είτε 
υποστηρίζουν ή αντικρούουν την αξία τους στη θε-
ραπεία της αναφυλαξίας. Πάντως είναι μάλλον δευ-
τερεύουσα η σημασία τους αφού χρησιμεύουν κυρίως 
για την θεραπεία των δερματικών εκδηλώσεων της 
αναφυλαξίας (ειδικά του κνησμού), αλλά δεν προ-
σφέρουν σημαντική ανακούφιση στα συμπτώματα 
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από το κλείσιμο των αεραγωγών ή την υπόταση. 
Μπορούν όμως να περιπλέξουν τη διαχείριση των 
ασθενών αυτών λόγω του κινδύνου της υπνηλίας με 
τη χρήση τους. Η χορήγηση των αντιισταμινικών 
και της κορτιζόνης δεν θα πρέπει να καθυστερεί τη 
χορήγηση της αδρεναλίνης. Υπάρχουν προφανώς 
διαφορετικές εκτιμήσεις ως προς την διαχείριση και 
στην πραγματικότητα, ήπια έως μέτρια συμπτώματα 
(π.χ., κνησμό, φτάρνισμα, κνίδωση και εξανθήματα) 
που είναι και τα πιο συχνά, αντιμετωπίζονται με αντι-
ισταμινικά και από του στόματος ή τοπικά στεροειδή. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση η χορήγηση επινεφρίνης 
είναι επιβαλλόμενη. Υπάρχει σκεπτικισμός ως προς 
την ορθή χρονική στιγμή χορήγησης της επινεφρίνης 
και επιφυλάξεις για την ασφάλεια της χορήγησής της. 

Αυτός είναι πιθανότατα ένας λόγος για την ανα-
βολή της χορήγησής της σε επίγνωση του ότι η μοι-
ραία αναφυλαξία σχετίζεται με καθυστερημένη χο-
ρήγηση. Τα δεδομένα σχετικά με τις ανεπιθύμητες 
καρδιαγγειακές επιπλοκές και την υπερδοσολογία 
της επινεφρίνης σε ασθενείς με αναφυλαξία σε τμή-
ματα επειγόντων περιστατικών είναι περιορισμένα. 
Μια μελέτη παρατήρησης έδειξε ότι ο κίνδυνος της 
υπερβολικής χορήγησης και της εμφάνισης ανεπιθύ-
μητων ενεργειών είναι σημαντικά υψηλότερες με την 
ενδοφλέβια bolus χορήγηση επινεφρίνης. Αντίθετα 

η ενδομυϊκή χορήγηση παρέχει ασφάλεια και δεν 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Εάν πάντως μετά από 
την επινεφρίνη χορηγείται επιπλέον φαρμακευτική 
αγωγή αυτό γίνεται συνήθως στο πλαίσιο της δια-
χείρισης της αλλεργικής αντίδρασης και όχι επειδή 
επινεφρίνη είναι ένα επικίνδυνο φάρμακο. Πράγματι 
η επινεφρίνη θεωρείται γενικά ένα ασφαλές φάρμακο, 
με τους κινδύνους της αναφυλαξίας να υπερτερούν 
από τους τυχόν κινδύνους από τη χορήγηση του φαρ-
μάκου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται μόνο για τους 
ηλικιωμένους ασθενείς ή άτομα με γνωστή καρδιακή 
νόσο, όπου ένας αυξημένος καρδιακός ρυθμός μπορεί 
να προβληματίσει τους θεράποντες. Παρ’ όλα αυτά, η 
επινεφρίνη πρέπει να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία 
της αναφυλαξίας στα άτομα αυτά. Βιβλιογραφικά, 
επικουρικό ρόλο έχουν και τα βρογχοδιασταλτικά 
(τα οποία βελτιώνουν την αναπνοή), αλλά δεν χρη-
σιμοποιήθηκαν σε κανένα ασθενή την περίοδο της 
μελέτης. Τα βραχείας δράσης βρογχοδιασταλτικά 
(όπως η αλβουτερόλη), μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
για να στην ανακουφίσουν αναπνευστικά προβλήματα 
ιδιαίτερα εάν αντιμετωπίζονται συμπτώματα όπως 
του άσθματος. Δεν είναι γνωστό εάν είναι χρήσιμα 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αναπνοής που 
μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της επινεφρίνης 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας της αναφυλαξίας.

πίνακας 2. Κλινικά στοιχεία
SpO2 HR ΒP BT Πλήρη Αδρεναλίνη Μάσκα Αγωγή εξόδου

♂ 68 97% 70 110-80 36,6 - - - -
Ꝗ 20 99% 96 120-85 37,1 - - - -
♂ 32 92% 82 140-92 36,6 ναι - - ναι
♂ 41 84% 96 123-82 36,6 ναι ναι ναι ναι
♂ 35 99% 101 134-75 37,7 - - - -
♂ 35 97% 73 110-80 36,6 - - -
Ꝗ 43 98% 111 90-62 35,4 ναι ναι ναι ναι
♂ 63 90% 80 110-88 36,6 ναι ναι ναι ναι
♂ 43 94% 96 120-80 36,6 - - - ναι
♂ 49 92% 97 100-70 36,4 - - ναι -
Ꝗ 55 93% 97 110-78 36,2 - - ναι -
Ꝗ 38 97% 74 110-80 36,6 - - - -
♂ 26 98% 90 109-66 37,1 ναι - - -
♂ 32 94% 88 122-78 36,6 - - - -
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η αναφυλαξία είναι ένα επείγον ιατρικό περι-
στατικό που απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα κατά 
προτίμηση σε μονάδα υγείας. Καθότι δεν έχει πάντα 
μια καθορισμένη κλινική εικόνα το προσωπικό πρέ-
πει να διατηρεί την υποψία και να είναι έτοιμο. Όσο 
πιο γρήγορα αντιμετωπιστεί τόσο καλύτερη μπορεί 
να είναι η εξέλιξή της. Η συνήθης κλινική πρακτική 
είναι να αντιμετωπίζεται με διαβαθμισμένο τρόπο 
ανάλογα με την κλινική εικόνα. Έτσι η ένεση αδρενα-
λίνης αποτελεί δεύτερης γραμμής θεραπεία. Στο ΤΕΠ 
χορηγούνται στεροειδή (τα οποία ελαττώνουν την 
αλλεργική αντίδραση) και αντιισταμινικά (τα οποία 
μειώνουν το τον κνησμό) και ανάλογα την περίσταση 
μπορεί και βρογχοδιασταλτικά (τα οποία βελτιώνουν 
την αναπνοή). Χρειάζεται αναθεώρηση της απάντησης 
με βάση περαιτέρω εκπαίδευση σχετικά με ενδοφλέβια 
ένεση εφόδου επινεφρίνη σε αναφυλαξία.

REFERENCES

1. Sampson HA, Munoz-Furlong A, Campbell RL, et 
al. JSecond symposium on the definition and man-
agement of anaphylaxis: summary report--Second 
National Institute of Allergy and Infectious Disease/
Food Allergy and Anaphylaxis Network symposium. 
Allergy Clin Immunol 2006; 117:391-397.

2. Filippidou EC, Koukouliata A. The effects of climate 
change on the respiratory system. Arch Hellen Med 
2011; 28:502–515.

3. Huang F, Chawla K, Järvinen KM, Nowak-Wegrzyn A. 
Anaphylaxis in a New York City pediatric emergency 
department: triggers, treatments, and outcomes. J Al-
lergy Clin Immunol 2012;129:162-168.

4.  Klein JS, Yocum MW. Under-reporting of anaphylaxis 
in a community emergency room. J Allergy Clin Im-
munol 1995;95:637-638.

5. Ross MP, Ferguson M, Street D, et al. Analysis of 
food-allergic and anaphylactic events in the National 
Electronic Injury Surveillance System. J Allergy Clin 
Immunol 2008;121:166-171

6. Campbell RL, Li JT, Nicklas RA, Sadosty AT; Emer-
gency department diagnosis and treatment of ana-
phylaxis: a practice parameter. Ann Allergy Asthma 
Immunol 2014;113:599-608.

7. Joint Task Force on Practice Parameters. The diagnosis 
and management of anaphylaxis. J Allergy Clin Im-
munol 1998;101:S465-528

8. Grabenhenrich LB. The epidemiology of food allergy 
in Europe. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsfor-
schung Gesundheitsschutz 2016;59:745-754.

9. Quirce S, Fiandor A. How should occupational ana-
phylaxis be investigated and managed? Curr Opin 
Allergy Clin Immunol 2016;16:86-92.

10. ASCIA Guidelines for acute management of ana-
phylaxis is the peak professional body of clinical 
immunology and allergy specialists in Australia and 
New Zealand - www.allergy.org.au ASCIA 2016.

11. Choo KJ, Simons FER, Sheikh A. Glucocorticoids 
for the treatment of anaphylaxis: Cochrane systemic 
review. Allergy 2010;65:1205-1211.

12. Sheikh A, Ten Brock V, Brown SG, Simons FER. 
H1 Antihistamine in the treatment of anaphylaxis. 
Cochrane Database Syst Rev 2007;62:830-837.

13. Campbell RL, Bellolio MF, Knutson BD, et al. Epi-
nephrine in anaphylaxis: higher risk of cardiovascular 
complications and overdose after administration of 
intravenous bolus epinephrine compared with intra-
muscular epinephrine. J Allergy Clin Immunol Pract 
2015;3:76-80.



ACHAIKI IATRIKI Volume 35, Issue 2, October 2016

Μονοπάτια Κυτταρικής Σηματοδότησης  
στην Παθογένεια του Καρκίνου - Μέρος ΙΙ

Cell Signaling Pathways in Cancer Pathogenesis - Part II

ABSTRACT

Cell Signaling Pathways in Cancer Pathogenesis 
Nikolaos A Chrysanthakopoulos 

Department of Maxillofacial and Oral Surgery, 401 General Military Hospital of Athens, Athens, Greece 
and Clinical Oncology, Cytology and Histopathology, University of Athens Medical School, Athens, Greece

Cancer is a genetic disease characterized by pathogenetic mechanisms of undetermined aetiology because the 
majority of cases are caused by risk factors or predisposing factors related to organs that are rarely involved in 
the disease such as small bowel, heart, spleen and central nervous system. The development and progression of a 
malignant tumor characterized by special tumor cells, including sustaining proliferative signaling, evading growth 
suppressors, resisting cell death, enabling replicative immortality, inducing and activating invasion and metastasis. 
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proliferation and an increasing cell mobility. Several anti-malignant target those cell signaling pathways, using 
monoclonical antibodies in order to inhibit their effects in malignant transformation and development of cancer. 
Ach Iatriki 2016; 35:111-126 

Key words: Cancer, cell signaling pathways, pathogenesis
Correspondence: Dr. Nikolaos A Chrysanthakopoulos, 35 Zaimi Street, Patras, 26 223, Greece,  

Tel./Fax: +30 2610 225288, e-mail: nikolaos_c@hotmail.com, nchrysant@med.uoa.gr 

Submitted 25-9-15, revision accepted 25-12-15

Ανασκόπηση
Review



112 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 35ος, Τεύχος 2, Οκτώβριος 2016

Νικόλαος Α Χρυσανθακόπουλος 

Χειρουργός Οδοντίατρος, Ειδικ/νος 
Γναθοχειρουργικής, 401 Γεν. Στρατιωτικό Νοσοκομείο 
Αθηνών, Αθήνα 
Ογκολόγος (MSc), Κλινική Ογκολογία, Κυτταρολογία 
και Ιστοπαθολογία, Τμήμα Παθολογικής Ανατομίας, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Αλληλογραφία: 
Νικόλαος Α Χρυσανθακόπουλος,
Ζαΐμη 35, Πάτρα 26 223, 
Τηλ./Fax: +30 2610-225288 
E-mail:  nikolaos_c@hotmail.com, 

nchrysant@med.uoa.gr

Yποβλήθηκε 25-9-15 
Αναθεωρημένη έγινε δεκτή 25-12-15

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ο καρκίνος αποτελεί ουσιαστικά, μια γενετική νόσο με πο-
λύπλοκους παθογενετικούς μηχανισμούς, μη ξεκαθαρισμέ-
νη αιτιολογία, καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
αναγνωρίζονται μόνο παράγοντες κινδύνου ή προδιαθεσικοί 
παράγοντες, και μη αποσαφηνισμένες παρατηρήσεις σχετικά 
με όργανα τα οποία δεν προσβάλλονται συχνά από κακοήθεις 
όγκους όπως το λεπτό έντερο, η καρδιά, ο σπλήνας και οι 
νευρώνες του κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Η ανά-
πτυξη και η εξέλιξη ενός όγκου προϋποθέτει μια σειρά από 
γενετικές και μη μεταβολές που χαρακτηρίζουν τα κύτταρα 
του όγκου. αυτές συνίστανται στην αυτάρκεια σε αυξητικά 
ερεθίσματα, στην αναισθησία σε αντιαυξητικά σήματα, στην 
αντίσταση στην απόπτωση, στην προαγωγή της αγγειογένε-
σης, στο απεριόριστο αντιγραφικό δυναμικό, στην ικανότητα 
διήθησης των γύρω ιστών και πρόκλησης απομακρυσμένων 
μεταστάσεων. αυτά τα χαρακτηριστικά του καρκίνου αντα-
νακλούν μεταβολές σε μονοπάτια κυτταρικής σηματοδότησης 
εμπλεκόμενα στην κυτταρική επιβίωση, πολλαπλασιασμό και 
αύξηση της κινητικότητας των κυττάρων. ακριβώς σε αυτά 
τα μονοπάτια στοχεύουν διάφοροι αντικαρκινικοί παράγοντες 
σε μια προσπάθεια να αναστείλουν τα μονοπάτια κυτταρικής 
σηματοδότησης στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα μονο-
κλωνικά αντισώματα και άλλοι παράγοντες στο πλαίσιο της 
στοχευμένης θεραπείας του καρκίνου. Αχ Ιατρική 2016, 35:111-126.

Λέξεις κλειδιά: Καρκίνος, παθογένεια, μονοπάτια κυτταρικής 
σηματοδότησης

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ JAK / STAT

Το μονοπάτι JAK/STAT ρυθμίζει την εμβρυϊκή 
ανάπτυξη και εμπλέκεται στον έλεγχο διεργασιών 
όπως η συντήρηση βλαστικών κυττάρων, αιμοποίηση 
και φλεγμονώδης απόκριση και μετάγει σήματα από 
κυτοκίνες, ιντερλευκίνες και παράγοντες ανάπτυξης 
που δρουν μέσα από μια σειρά οικογενειών διαμεμ-
βρανικών υποδοχέων.

Οι υποδοχείς τύπου Ι περιλαμβάνουν τον υποδοχέα 
της ερυθροποιητίνης και τον υποδοχέα του παράγο-
ντα διέγερσης αποικιών-κοκκιοκυττάρων (G-CSF). 
Ο υποδοχέας του παράγοντα διέγερσης αποικιών 
κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων (GM-CSF) είναι ένας 
υποδοχέας τύπου ΙΙα και ο τύπος ΙΙβ της υποοικογένεια 

περιλαμβάνει τους υποδοχείς για την ιντερλευκίνη-6 
και τον ανασταλτικό παράγοντα της λευχαιμίας. Οι 
ενδοκυτταρικές ουρές αυτών των υποδοχέων συν-
δέονται ιδιοσυστασιακά με αδρανείς κινάσες που 
ονομάζεται Janus κινάσες (JAKs). Η σύνδεση του 
συνδέτη προάγει διαμορφωτικές αλλαγές σε υποδοχείς 
και μεταβάλλει την ευθυγράμμιση του συνδεόμενου με 
τις JAKs υποδοχέα, επιτρέποντας τη φωσφορυλίωση 
συγκεκριμένων καταλοίπων τυροσίνης που μετατρέπει 
ανενεργές JAKs σε καταλυτικά ενεργές τυροσινικές 
κινάσες.76 Σε μερικές περιπτώσεις, η σηματοδότηση 
μέσω STATs, που αποτελούν μοριακά υποστρώματα 
των JAK κινασών, μπορεί να ενεργοποιηθεί από 
υποδοχείς με ενδογενή δραστικότητα τυροσινικής 
κινάσης όπως o υποδοχέας του EGF, EGFR, και ο 
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υποδοχέας του PDGF, PDGFR77, αν και αυτό μερικές 
φορές επίσης περιλαμβάνει την κυτταροπλασματική 
τυροσινική κινάση Src.78,79

Ενεργές JAKs φωσφορυλιώνουν υπολείμματα 
τυροσίνης στην κυτταροπλασματική περιοχή του 
υποδοχέα δημιουργώντας θέσεις σύνδεσης που προ-
σελκύουν μετατροπείς του σήματος και ενεργοποιητές 
μεταγραφών, όπως οι STATs. Οι STATs σχηματίζουν 
διμερή που μετατοπίζονται στον πυρήνα όταν φωσφο-
ρυλιώνονται σε εξαιρετικά συντηρημένα κατάλοιπα 
τυροσίνης, που ονομάζονται pSTAT, από JAKs ή άλ-
λες τυροσινικές κινάσες. Τα διμερή STAT δεσμεύουν 
ειδικές αλληλουχίες προαγωγέα και ρυθμίζουν τη 
μεταγραφή γονιδίων που ελέγχουν κυτταρικές διαδι-
κασίες που περιλαμβάνουν τον πολλαπλασιασμό, τη 
διαφοροποίηση και την απόπτωση (Εικόνα 6). 

Υπάρχουν τέσσερα μέλη της οικογένειας JAK στον 
άνθρωπο, JAK1, JAK2, JAK3 και ΤΥΚ2. Η οικογένεια 
ορίζεται από την παρουσία δύο γειτονικών τομέων 
κινάσης, JH1 και JH2, που μοιάζει με τις δύο όψεις 
του ρωμαϊκού Θεού Janus από τον οποίο προέρχεται 
το όνομά τους. Η JH1 εκτελεί την φωσφορυλίωση 
εμπλεκόμενη στην ενεργοποίηση του μονοπατιού, 

όπου η JH2 ρυθμίζει τη λειτουργία της JH1. Η JH2 
στερείται αμινοξέων που είχαν θεωρηθεί ότι είναι 
απαραίτητα για την καταλυτική δραστηριότητα και 
θεωρείται ως ψευδοκινάση, αλλά στην πραγματικό-
τητα διατηρεί δραστικότητα κινάσης, η οποία μπορεί 
να μεσολαβήσει ρυθμιστικές λειτουργίες. Οι Janus 
κινάσες είναι ικανές να σχηματίζουν ομοδιμερή και 
ετεροδιμερή. Επτά μέλη της οικογένειας STAT βρέ-
θηκαν στον άνθρωπο, STAT1-4, STAT5A, STAT5Β 
και STAT6. Σε όλη την ποικιλομορφία των υποδοχέων 
που δρουν μέσω του μονοπατιού JΑΚ/STAT, δεν 
υπάρχει απλή σχέση μεταξύ ποιων μελών της οικο-
γένειας JAK ενεργοποιούν ποια μέλη της οικογένειας 
STAT. Σε γενικές γραμμές,οι SΤΑΤ3 και STAT5 A/Β 
προάγουν την ογκογένεση, ενώ η ενεργοποίηση της 
STAT1 έχει αντίθετες επιδράσεις. Οι λειτουργικοί 
τομείς των STATs περιλαμβάνουν έναν τομέα SH2 
(Src ομόλογο 2), ο οποίος μεσολαβεί την πρόσδεση 
σε φωσφορυλιωμένα κατάλοιπα τυροσίνης και ένας 
C-τερματικός τομέας διενεργοποίησης απαιτείται 
για την ενεργοποίηση της μεταγραφής (Εικόνα 6). 
Όπως και σε άλλους καταρράκτες σηματοδότησης, η 
ενεργοποίηση του JAK/STAT μονοπατιού ελέγχεται 

εικόνα 6. Μονοπάτι κυτταρικής σηματοδότησης JAK/STAT σχετιζόμενο με τον καρκίνο και ιδιαίτερα με την κυτταρική 
επιβίωση, διαφοροποίηση και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Τα μαύρα βέλη αναφέρονται σε ενεργοποίηση ή επαγωγή.
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αυστηρά από αρνητικούς ρυθμιστές που ενεργούν σε 
πολλαπλά επίπεδα. Αρκετές οικογένειες φωσφατασών 
αφαιρούν φωσφορικές ομάδες από τις JAKs και STATs. 
Πρωτεΐνες αναστολείς των ενεργοποιημένων STATs, 
PIAS αναστέλλουν τη δέσμευση STAT-DNA, ελέγχουν 
την κυτταρική τοποθεσία των STATs και διευκολύνουν 
τις μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των STATs.
Οι πρωτεΐνες καταστολείς της σηματοδότησης κυτο-
κίνης, SOCS, είναι ανταγωνιστικοί αναστολείς της 
δέσμευσης του υποδοχέα STAT και επίσης δρουν ως 
λιγκάσες ουμπικουϊτίνης που στοχεύουν συστατικά του 
μονοπατιού για πρωτεασωμική αποδόμηση. Οι STATs 
ρυθμίζουν θετικά τη μεταγραφή των SOCS γονιδίων, 
δημιουργώντας ένα βρόχο αρνητικής ανάδρασης που 
επιβάλλει ένα καθοριστικό επίπεδο ελέγχου επί του 
μονοπατιού. Τα συστατικά του JAK/STAT μονοπατιού 
έχουν επίσης επιδράσεις στη γονιδιακή έκφραση έξω 
από τον «κανονικό» καταρράκτη σηματοδότησης της 
φωσφορυλίωσης, συμβάλλοντας στις επιγενετικές 
τροποποιήσεις της χρωματίνης. Έχει αναφερθεί ότι 
η ενεργοποιημένη JAK2 μπορεί να εισέλθει στον 
πυρήνα και να τροποποιήσει τις ιστόνες,80 αν και αυτό 
το εύρημα παραμένει αμφιλεγόμενο.81

Διμερή μη φωσφορυλιωμένης STAT5A μπορούν 
να εντοπιστούν στον πυρήνα και επηρεάζουν το 
σχηματισμό της ετεροχρωματίνης μέσω δέσμευσης 
της πρωτεΐνης 1 της ετεροχρωματίνης.82 Οι STATs 
είχε θεωρηθεί ότι διευκολύνουν την ενεργοποίηση 
της μεταγραφής, αλλά τα δεδομένα που προέκυψαν 
από πειράματα μεγάλης κλίμακας προφίλ γονιδιακής 
έκφρασης δείχνουν ότι οι ενεργοποιημένες STATs 
επίσης ρυθμίζουν προς τα κάτω την έκφραση ενός 
σημαντικού αριθμού γονιδίων. Έχει επίσης δειχθεί 
ότι έχουν επιδράσεις επί του κυττάρου που είναι 
ανεξάρτητες της μεταγραφής, μεταβάλλοντας τη 
μιτοχονδριακή λειτουργία. Οι STAT3 μπορεί εντο-
πίζονται στα μιτοχόνδρια, όταν φωσφορυλιώνονται 
σε ένα ειδικό C-τερματικό κατάλοιπο σερίνης, όπου 
αυξάνει τη δραστικότητα της αλυσίδας μεταφοράς 
ηλεκτρονίων.83 Αυτή η φωσφορυλίωση της σερίνης 
εξαρτάται από τον καταρράκτη Ras/Raf/MEK/ERK, 
και απαιτείται για τον Ras διαμεσολαβούμενο μετα-
σχηματισμό.84

Η JAK/STAT ενεργοποίηση έχει εκτενώς ερευ-
νηθεί για το ρόλο της σε αιματολογικές κακοήθειες 

σε πρόσφατες έρευνες,85,86 και παρέχει τη βάση για 
διερεύνηση της σε συμπαγείς όγκους. Η διερεύνηση 
κατέληξε στο συμπέρασμα, με την αναγνώριση ότι 
ποσοστό 50-95% ασθενών με κλασικά μυελοϋπερ-
πλαστικά νεοπλάσματα (ΜΥΝ), γνήσια πολυκυττα-
ραιμία (ΓΠ), ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση (ΙΘ) και 
πρωτοπαθή μυελοΐνωση (ΑΠΜΙ), ότι υπάρχει μία 
ενεργοποιητική μετάλλαξη στην JAK2 (μια βαλίνη σε 
αλλαγή φαινυλαλανίνης, V617F) στον κακοήθη κλώ-
νο. Η παραδοχή ότι αυτή η μετάλλαξη, JAK2V617F, 
προκάλεσε έναν φαινότυπο ΓΠ σε ένα μοντέλο επί-
μυων και ότι η STAT5A/B είναι απαραίτητη για την 
ανάπτυξη της σε αυτούς τους επίμυες αποτέλεσε 
αποδεικτικό στοιχείο για έναν αιτιολογικό ρόλο για 
την JAK2-STAT5 ενεργοποίηση στα ΜΥΝ. Ο ρόλος 
της STAT3 σε αυτά είναι λιγότερο καλά κατανοητός. 
Διαγραφή της STAT3 σε ένα μοντέλο επίμυος ενισχύει 
τις πτυχές του φαινοτύπου των ΜΥΝ και ελαττώνει 
την επιβίωση, υποδηλώνοντας ότι η STAT3 είναι δυ-
νατόν να συγκρατήσει τον κακοήθη πολλαπλασιασμό. 
Αυτό φαίνεται εν μέρει να σχετίζεται με δευτερο-
γενείς αλλαγές στην ενεργοποίηση της STAT1.87 Ο 
ακριβής ρόλος της JAK/STAT σηματοδότησης στην 
ογκογένεση στα ΜΥΝ και άλλους καρκίνους επίσης 
αμφισβητήθηκε από την εξέταση σπάνιων οικογενειών 
με μεταλλάξεις της βλαστικής σειράς που προκαλούν 
την ασθενή ενεργοποίηση της JAK.88-90 Οι μεταλλάξεις 
προκαλούν κληρονομική θρομβοκυττάρωση, αλλά 
η αιμοποίηση είναι πολυκλωνική και τα άτομα δεν 
αναπτύσσουν αιματολογικές κακοήθειες ή συμπαγείς 
όγκους, υποδηλώνοντας ότι η ενεργοποίηση JAK/
STAT από μόνη της δεν οδηγεί σε κακοήθη νόσο. Η 
αναγνώριση της ενεργοποίησης JAK/STAT στα ΜΥΝ 
οδήγησε στην ανάπτυξη ειδικών αναστολέων JAK1/2, 
ένας από τους οποίους, το ruxolitinib, έχει εξετασθεί 
σε κλινικές δοκιμές φάσης 3.91 Οι ενεργοποιητικές 
μεταλλάξεις που επηρεάζουν τη σηματοδότηση JAK/
STAT έχουν αναγνωρισθεί και σε άλλες ομάδες ασθε-
νών με αιματολογικές κακοήθειες και υπήρξε ανάγκη 
για κλινικές δοκιμές των JAK αναστολέων σε αυτές 
τις ομάδες.92 

Πρέπει, ωστόσο να καθορισθεί σε ποια έκταση η 
JAK/STAT ενεργοποίηση είναι η κινητήρια δύναμη 
για την ασθένεια σε αυτές τις ομάδες. Για παράδειγ-
μα, στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) 
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από Τ-κύτταρα οι ενεργοποιητικές μεταλλάξεις στην 
JAK1 έχουν αναγνωρισθεί σε ένα σημαντικό ποσοστό 
ασθενών, όπου θεωρείται ότι προάγουν την επιβίωση 
των κακοηθών κυττάρων, αλλά οι JAK μεταλλάξεις 
δεν θεωρείται ότι είναι η πρωταρχική κινητήρια δύ-
ναμη για τη νόσο.93

Η κατανόηση του βαθμού στον οποίο η ενεργο-
ποίηση JAK/STAT οδηγεί στην ασθένεια έχει επι-
πτώσεις για τον προσδιορισμό της επίδρασης των 
JAK αναστολέων στον παθολογικό κλώνο στα ΜΥΝ, 
απεικονιζόμενη σε σύγκριση με τη χρόνια μυελογενή 
λευχαιμία (ΧΜΛ). Σε BCR-ABL θετική ΧΜΛ, το 
γονίδιο σύντηξης BCR-ABL οδηγεί στην ασθένεια. 
Στοχευμένοι αναστολείς κινάσης όπως το imatinib 
προκαλούν μια σημαντική μείωση του μεγέθους του 
κλώνου και προλαμβάνουν την εξέλιξη στην επιτα-
χυνόμενη φάση/βλαστική κρίση.94 Σε αντίθεση, το 
ruxolitinib στη θεραπεία της ΑΠΜΙ οδηγεί σε πολύ πιο 
περιορισμένη ελάττωση στο μέγεθος του κακοήθους 
κλώνου95 και δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις 
ότι μεταβάλλει την εξέλιξη σε οξεία μυελογενή λευ-
χαιμία (ΟΜΛ). Επιπλέον, το ruxolitinib είναι επίσης 
μια αποτελεσματική θεραπεία σε ασθενείς με έλλειψη 
της μετάλλαξης JAK2V617F. Αυτό υποδηλώνει το 
ρόλο της JAK2 στα ΜΥΝ ότι δηλαδή είναι λιγότερο 
ουσιαστικός από εκείνον του BCR-ABL στη ΧΜΛ. Τα 
ΜΥΝ αποτέλεσαν αντικείμενο περαιτέρω έρευνας, με 
μελέτες προσδιορισμού της αλληλουχίας ολόκληρου 
του εξωμίου και ανευρέθηκε ότι σε ένα σημαντικό 
ποσοστό ασθενών με ΙΘ και ΑΠΜΙ όπου ελλείπει η 
μετάλλαξη JAK2V617F υπάρχουν μεταλλάξεις στο 
CALR, το γονίδιο που κωδικοποιεί για την καλρε-
τικουλίνη.96,97 Ένα ευρύ φάσμα μεταλλάξεων έχουν 
παρατηρηθεί, αλλά όλες προκαλούν μια μετατόπιση 
πλαισίου που κωδικοποιεί για ένα πανομοιότυπο 
νέο C-τερματικό πεπτίδιο. Υπάρχουν κάποιες ενδεί-
ξεις ότι αυτές οι CALR παραλλαγές προάγουν την 
ενεργοποίηση της STAT, αλλά απαιτείται περαιτέρω 
αποσαφήνιση της συμβολής τους στην παθογένεια 
της νόσου.97

Σε πολλές περιπτώσεις καρκίνου στις οποίες η 
ενεργοποίηση JAK/STAT αποτελεί χαρακτηριστικό, 
ο υποκείμενος μηχανισμός ακατάλληλης ενεργοποί-
ησης του μονοπατιού δεν είναι γνωστός. Εξετάζοντας 
τις περιπτώσεις στις οποίες ένας μηχανισμός έχει 

προσδιορισθεί, φαίνεται ότι τα καρκινικά κύτταρα 
χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών για 
την ενεργοποίηση του μονοπατιού. Ο καθορισμός 
των μηχανισμών που προκαλούν την ενεργοποίη-
ση του μονοπατιού JAK/STAT δεν υποδεικνύουν, 
ωστόσο, εάν η ενεργοποίηση του μονοπατιού συμ-
βάλλει σημαντικά στην ογκογένεση σε αυτούς τους 
καρκίνους. Στο καρκίνωμα από πλακώδη κύτταρα 
κεφαλής-τραχήλου, η φωσφορυλίωση της STAT3 
είναι συνέπεια της αυξημένης παραγωγής της IL-6 
από τα κύτταρα του όγκου.98 Αυξημένη έκφραση του 
υποδοχέα G-CSF παρατηρείται σε υψηλού βαθμού 
επιθηλιακούς όγκους των ωοθηκών, και πειράματα 
σε κυτταρικές καλλιέργειες κατέδειξαν ότι ο G-CSF 
συμβάλλει στην JAK/STAT ενεργοποίηση σε αυτή 
τη μορφή της νόσου.99

Μεταλλάξεις με κέρδος στη λειτουργία στις κινάσες 
JAKs έχουν παρατηρηθεί να είναι αιτία ενεργοποί-
ησης του μονοπατιού σε αιματολογικές κακοήθειες. 
Πρόσφατα, μεγάλης κλίμακας μελέτες αλληλουχίας 
έχουν εντοπίσει γενετικές αλλαγές που επηρεάζουν 
τις JAKs σε ορισμένους συμπαγείς όγκους. Παρανο-
ηματικές μεταλλάξεις στις JAK1 έχουν ταυτοποιηθεί 
στο 9% των ασθενών με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα 
σχετιζόμενο με ηπατίτιδα Β, και έρευνα σε κυτταρική 
καλλιέργεια έδειξε ότι αυτές οι μεταλλάξεις αυξάνουν 
την φωσφορυλίωση της JAK1 και STAT3 και ότι 
είναι ικανές για ανάπτυξη ανεξάρτητη από την επί-
δραση κυτοκίνης. Σε αδενοκαρκίνωμα στομάχου μία 
ολοκληρωμένη μοριακή χαρακτηριστική διαδικασία 
αποκάλυψε συχνή ενίσχυση της χρωμοσωμικής πε-
ριοχής που περιέχει JAK2. Αντίστοιχες αυξήσεις στο 
JAK2 mRNA δείχνουν ότι αυτό μπορεί να αυξήσει τα 
επίπεδα της πρωτεΐνης JAK2 και τη δραστηριότητα 
του μονοπατιού.100

Οι ενεργοποιητικές μεταλλάξεις στις STATs αν 
και γενικά σπάνιες, έχουν περιγραφεί στον καρκίνο. 
Στη λεμφοκυτταρική λευχαιμία από μεγάλα κοκκώδη 
κύτταρα, 40% των ασθενών έχουν μεταλλάξεις που 
επηρεάζουν τον τομέα SH2 της STAT3. 

Αυτές εισάγουν υδρόφοβα κατάλοιπα που θεωρεί-
ται ότι σταθεροποιούν τα STAT διμερή, και οδηγούν 
σε αυξημένη STAT-αποκρινόμενη μεταγραφή.101 

Ενίσχυση του τόπου STAT5A/Β έχει περιγραφεί 
στον καρκίνο του προστάτη, και σχετίζεται με αυξη-
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μένη έκφραση και πυρηνική εντόπιση της STAT5 σε 
δείγματα όγκων. Αυτές οι ενισχύσεις αυξάνουν την 
επιβίωση των κυττάρων σε καλλιέργεια και προάγουν 
την ανάπτυξη του όγκου σε ένα μοντέλο ξενομο-
σχεύματος.102

Η ελαττωμένη έκφραση των αρνητικών ρυθμιστών 
μπορεί να προκαλέσει αυξημένη ενεργοποίηση του 
μονοπατιού. Σε δείγματα μη μικροκυτταρικού καρκί-
νου του πνεύμονα (ΜΜΚΠ), η έκφραση της SOCS3 
χάνεται λόγω υπερμεθυλίωσης του προαγωγέα, μια 
επιγενετική αλλαγή που ελαττώνει τη μεταγραφή 
του γονιδίου. Η επίδραση αυτού στην ενεργοποίηση 
του μονοπατιού ελέγχθηκε χρησιμοποιώντας μία 
κυτταρική σειρά ΜΜΚΠ, όπου η αποκατάσταση της 
έκφρασης της SOCS3 ελάττωσε την ιδιοσυστατική 
φωσφορυλίωση της STAT3.103

Τα επίπεδα της πρωτεΐνης PIAS3 έχει δειχθεί να 
είναι ελαττωμένα σε γλοιοβλάστωμα, πιθανά λόγω 
της αυξημένης αποδόμησης πρωτεΐνης. Σε δείγματα 
ιστού γλοιοβλαστώματος, τα χαμηλά επίπεδα PIAS3 
σχετίζονται με αυξημένη την pSTAT3 και αυξημένη 
έκφραση των πρωτεϊνών που παράγονται από STAT 
γονίδια-στόχους.104

Για την αύξηση σε συμπαγείς όγκους, τα καρκινικά 
κύτταρα δεν πρέπει μόνο να αυξάνονται σε αριθμό, 
αλλά και να προσαρμόζονται και να μεταβάλλουν 
το μικροπεριβάλλον τους. Τα γονίδια που ελέγχο-
νται από τις STATs έχουν ρόλους και στις δύο αυτές 
πτυχές του κακοήθους φαινοτύπου, αν και σε πολλές 
περιπτώσεις απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να 
διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό η επίμονη ενεργοποίηση 
JAK/STAT οδηγεί αυτές τις φαινοτυπικές αλλαγές και 
τι συνεισφορά πραγματοποιείται από άλλες αλλαγές 
στα κακοήθη κύτταρα. Προκλινικά, θεραπείες που ανα-
στέλλουν τη δραστηριότητα των STATs, ελαττώνουν 
τον πολλαπλασιασμό και αυξάνουν την απόπτωση 
σε έρευνες κυτταρικών καλλιεργειών και μοντέλων 
ξενομοσχεύματος όγκου. Η STAT3 διευκολύνει την 
εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου προωθώντας την 
ενεργοποίηση των κυκλινο-εξαρτώμενων κινασών 
(CDKs). Αυτό αυξάνει τη μεταγραφή των θετικών 
ρυθμιστών όπως η Κυκλίνη D2 και ρυθμίζει προς τα 
κάτω τη μεταγραφή των CDK αναστολέων όπως η 
p21. Η STAT5 παρέχει προστασία από την απόπτω-
ση, ενεργοποιώντας τη μεταγραφή του Bcl-x, για 

παραγωγή της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνη Bcl-xL. Τα 
καρκινικά κύτταρα υφίστανται αλλαγές στο μεταβο-
λισμό της ενέργειας, μεταβάλλοντας τη μιτοχονδριακή 
οξειδωτική φωσφορυλίωση σε γλυκόλυση για την 
παραγωγή ΑΤΡ. Η STAT3 ελαττώνει την έκφραση 
των γονιδίων που κωδικοποιούν για μιτοχονδριακές 
πρωτεΐνες και αυξάνει την έκφραση των γονιδίων που 
εμπλέκονται στη γλυκόλυση, όπως η πυροσταφυλική 
αφυδρογονάση κινάση 1. Αυτές οι επιδράσεις εξαρ-
τώνται από τη μεταγραφή του επαγόμενου από την 
υποξία παράγοντα HIF-1a, ο οποίος επάγεται από 
τις STAT3.105 Η STAT3 έχει έναν καθοριστικό ρόλο 
στην προσαρμογή των καρκινικών κυττάρων σε ένα 
υποξικό περιβάλλον. Σχετίζεται με τον HIF-1a και 
απαιτείται για την πλήρη μεταγραφική ενεργοποίηση 
των HIF-1a- ρυθμιζόμενων γονιδίων σε υποξία.106 Η 
αγγειογένεση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του 
όγκου, με ένα βασικό ρόλο στον οποίο συμμετέχει 
ο παράγοντας VEGF. Η STAT3 προσδένεται στον 
υποκινητή του VEGF και επάγει την έκφραση αυτού. 
Σε μοντέλα αλλομοσχεύματος του όγκου, η έκφραση 
μιας ιδιοσυστασιακής δραστικής STAT3 οδηγεί σε 
αυξημένη VEGF έκφραση και αυξημένη αγγειογένεση. 
Ένα βασικό χαρακτηριστικό στην αλληλεπίδραση 
των κακοήθων κυττάρων με το μικροπεριβάλλον του 
όγκου είναι η ικανότητά τους να καταστέλλουν τις 
αντικαρκινικές ανοσοαποκρίσεις στις αιματολογικές 
κακοήθειες.107,108

Η ενεργοποίηση της STAT1 από τις ιντερφερόνες 
προωθεί την ανοσοεπιτήρηση και την αντικαρκινική 
ανοσία, εν μέρει με την προς τα πάνω ρύθμιση της 
MHC-Ι κατηγορίας μεσολαβούμενης παρουσίασης 
του αντιγόνου από τα κύτταρα του όγκου. Αντίθετα, 
η STAT3 και STAT5 σηματοδότηση σε κύτταρα του 
ανοσοποιητικού συστήματος φαίνεται να καταστέλ-
λουν την αντικαρκινική ανοσία. Αντικαρκινικές ανο-
σοαποκρίσεις σε επίμυες ενισχύονται με κατάργηση 
της STAT3 από τα αιμοποιητικά κύτταρα και από 
φάρμακα που μπλοκάρουν τη STAT3.109 Η ενισχυμένη 
ανοσία κατά του όγκου που παρατηρείται σε αυτούς 
τους επίμυες οφείλεται εν μέρει σε μία ελάττωση 
στα ογκοδιηθητικά ρυθμιστικά Τ κύτταρα, έναν τύπο 
κυττάρου του οποίου η ανάπτυξη εξαρτάται από το 
γονίδιο στόχο του STAT3/5, FOXP3.110

Η ενεργοποίηση JAK/STAT συμβάλλει στην από-



117ACHAIKI IATRIKI Volume 35, Issue 2, October 2016

κτηση ιδιοτήτων που απαιτούνται για την εισβολή 
όγκου και τη μετάσταση. Αυτό εν μέρει διαμεσολα-
βείται από την ενεργοποίηση του προγράμματος της 
EMT το οποίο εμπλέκεται στην εμβρυϊκή ανάπτυξη. Ο 
μεταγραφικός παράγοντας TWIST1 αποτελεί βασικό 
ρυθμιστή της επαγωγής της ΕΜΤ. Η STAT3 απαιτείται 
για την έκφραση του TWIST1, ενώ η κατάργηση της 
δραστηριότητας της STAT3 με siRNA χτύπημα, φαρ-
μακολογική αναστολή ή με μετάλλαξη της STAT-θέσης 
δέσμευσης στον προαγωγέα του TWIST1, ελαττώνει 
την έκφραση του. Η STAT3 μπορεί να ενεργοποιήσει 
τη μεταγραφή των ενζύμων απoδόμησης της μήτρας 
όπως η MMP-2. Η αναστολή της STAT3 ελαττώνει 
την εισβολή μέσα από ένα in vitro βασικό μεμβρανικό 
μοντέλο, και εμποδίζει τη δημιουργία μεταστατικών 
όγκων σε μοντέλο επίμυος.111

Αν και συχνά περιγράφονται ως διακριτά μονοπά-
τια, οι ενδοκυτταρικοί καταρράκτες σηματοδότησης 
πιθανώς με μεγαλύτερη ακρίβεια θεωρούνται ως δίκτυα 
που αποτελούνται από πολλαπλές αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των μονοπατιών. Οι φυσικές και λειτουργικές 
επιδράσεις έχουν περιγραφεί για τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ της JAK/STAT σηματοδότησης και ένας αριθ-
μός άλλων ΜΚΣ είναι γνωστό ότι εμπλέκονται στην 
ογκογένεση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδικής 
σηματοδότησης του υποδοχέα του EGF, EGFR και 
της σηματοδότηση του υποδοχέα ανδρογόνων, AR. 
Η αναγνώριση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
μονοπατιών έχει επιπτώσεις για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των στοχευμένων θεραπειών, 
συνδυάζοντας θεραπείες που δρουν σε αλληλεπιδρώ-
ντα μονοπάτια για να ξεπεραστεί η αντίσταση. 

Αυτό έχει αποδειχθεί σε in vitro μοντέλα σε με-
λάνωμα,όπου η STAT3 απαιτείται για την πλήρη 
ενεργοποίηση της καθοδικής μεταγραφής του μεταλ-
λαγμένου B-RAF.112 

Καταστολή της STAT3 φωσφορυλίωσης με siRNA 
χτύπημα της STAT3 ή με έναν αναστολέα της JAK2 
αποκαθιστά την ευαισθησία σε έναν αναστολέα Β-RAF 
σε κυτταρικές σειρές μελανώματος με επίκτητη αντοχή 
στην αναστολή του Β-RAF.113 

Η κατανόηση του πώς οι αλληλεπιδράσεις των μο-
νοπατιών προκαλούν JAK-ανεξάρτητη ενεργοποίηση 
των STATs είναι επίσης σημαντική για τη θεραπεία, 
και ίσως μπορεί να εξηγήσει την αποτυχία των αναστο-

λέων JAK σε κλινικές δοκιμές σε συμπαγείς όγκους. 
Πρώιμη ένδειξη ότι η JAK/STAT σηματοδότηση 
ενεργοποιείται σε συμπαγείς όγκους προήλθε από 
κυτταρικές καρκινικές σειρές. Υπάρχουν ουσιαστικά 
δεδομένα που αποδεικνύουν τη φωσφορυλίωση της 
τυροσίνης και τον πυρηνικό εντοπισμό των STATs, 
ενδεικτικό της ενεργοποίησης αυτών, σε ιστό όγκου 
που προέρχεται από ένα μεγάλο αριθμό ασθενών από 
ένα μεγάλο φάσμα τύπων όγκων.

Η σχέση μεταξύ της JAK/STAT ενεργοποίησης 
και της πρόγνωσης έχει παρατηρηθεί σε πολλούς από 
αυτούς τους τύπους των όγκων. Σε γενικές γραμμές, η 
ενεργοποίηση της STAT3 ή STAT5 συνδέεται με χειρό-
τερη πρόγνωση, αν και στον καρκίνο του μαστού και 
σε μερικές περιπτώσεις καρκίνου του παχέος εντέρου 
και πλακώδους καρκινώματος της κεφαλής-τραχήλου 
φαίνεται να σχετίζεται με ευνοϊκότερα αποτελέσματα. 
Στον καρκίνο του μαστού, η σχέση αυτή είναι σύμφωνη 
με το ρόλο των pSTAT5 στην κανονική φυσιολογία-
ιδιοσυστασιακή φωσφορυλίωση της STAT5 και είναι 
ένα χαρακτηριστικό των επιθηλιακών κυττάρων του 
φυσιολογικού μαστού, όπου θεωρείται ότι προάγει 
τη διαφοροποίηση.114 

Για άλλους τύπους όγκων, οι διαφορές στις στρατη-
γικές που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση 
της STAT φωσφορυλίωσης, οι οποίες ποικίλλουν σε 
όλες τις μελέτες, μπορεί να ευθύνονται για τις προ-
φανώς συγκρουόμενες συσχετίσεις μεταξύ της STAT 
φωσφορυλίωσης και του αποτελέσματος.115

Είναι ενδιαφέρον, ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις 
ότι στα ΜΥΝ η STAT3 είναι δυνατόν να αντιταχθεί 
στον κακοήθη πολλαπλασιασμό υποδηλώνοντας ότι 
αυτό μπορεί επίσης να συμβεί σε ορισμένες περιπτώ-
σεις συμπαγών όγκων.87 

Η ενεργοποίηση της STAT1, αντίθετα, συνδέεται 
γενικά με καλύτερα αποτελέσματα σε όλους τους 
τύπους όγκων. Παρά το γεγονός ότι η ενεργοποίηση 
της STAT έχει παρατηρηθεί σε ένα ευρύ φάσμα τύπων 
όγκων, σε πολλές περιπτώσεις, οι μηχανισμοί που 
προκαλούν την ενεργοποίηση της δεν έχουν σαφώς 
καθορισθεί. Αυτές οι έρευνες περιγράφουν συσχετίσεις 
μεταξύ της JAK/STAT ενεργοποίησης και αποτελε-
σμάτων, αλλά δεν αναδεικνύουν αν η παρατηρούμενη 
JAK/STAT ενεργοποίηση έχει έναν αιτιολογικό ρόλο 
στις ασθένειες. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για 
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να καθορισθεί αυτό, και είναι ιδιαίτερα σημαντική 
για την εξέταση του JAK/STAT μονοπατιού ως θε-
ραπευτικού στόχου.

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ HEDGEHOG 

Tο ΜΚΣ Hedgehog (Hh) είναι ένας σημαντικός 
ρυθμιστής πολλών θεμελιωδών διαδικασιών στην 
εμβρυϊκή ανάπτυξη των σπονδυλωτών, συμπεριλαμ-
βανομένης της συντήρησης των βλαστικών κυττάρων, 
της κυτταρικής διαφοροποίησης, της πολικότητας των 
ιστών και του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Συστα-
τική ενεργοποίηση του μονοπατιού με μεταλλάξεις 
στα συστατικά του μονοπατιού Hh που οδηγεί στην 
ογκογένεση παρατηρείται σε καρκινώματα βασικών 
κυττάρων και στο μυελοβλάστωμα. 

Μια ποικιλία άλλων ανθρώπινων καρκίνων, συμπε-
ριλαμβανομένου του εγκεφάλου, του γαστρεντερικού, 
του πνεύμονα, του μαστού και του προστάτη, επίσης 
επιδεικνύουν την ακατάλληλη ενεργοποίηση αυτού 
του ΜΚΣ.116

Παρακρινής Hh σηματοδότηση από τον όγκο στο 
περιβάλλον στρώμα πρόσφατα έχει δειχθεί ότι προάγει 
την ογκογένεση. Αυτή η οδός ρυθμίζει τον πολλα-
πλασιασμό των βλαστικών κυττάρων του καρκίνου 
και την αυξημένη εισβολή του όγκου. Το ΜΚΣ Hh 
έχει επίσης πρόσφατα αναγνωρισθεί να είναι ένα από 
τα πιο σημαντικά σηματοδοτικά μονοπάτια και ένας 
θεραπευτικός στόχος στον καρκίνο. Στους ενήλικες, 
η μετάλλαξη ή απορύθμιση του μονοπατιού παίζει 
ένα ρόλο κλειδί τόσο στον πολλαπλασιασμό όσο και 
στη διαφοροποίηση που οδηγούν σε ογκογένεση ή 
επιτάχυνση της ανάπτυξης του όγκου σε μια ευρεία 
ποικιλία ιστών.117

Προσδέτες είναι οι Hh υδρόφοβες, εκκρινόμενες 
πρωτεΐνες που διακρίνονται σε Sonic Hedgehod (Shh), 
Desert Ηedgehod (Dhh) και Indian Hedgehod (Ihh), 
ενώ οι αντίστοιχοι υποδοχείς διακρίνονται σε Patched 
(Ptc) 1 και 2. Οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις 
των προσδετών επιτρέπουν την επίδρασή τους σε απο-
μακρυσμένα κύτταρα-παρακρινείς επιδράσεις, και στο 
κύτταρο που συντίθενται-αυτοκρινείς επιδράσεις. Οι 
υποδοχείς Hedgehod είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες 
με 12 ενδομεμβρανικά τμήματα. Στο ΜΚΣ Hedgehod 
εκτός από τον υποδοχέα Ptc στη μεταγωγή του σήματος 

συμμετέχει και η διαμεμβρανική πρωτεΐνη Smo (επτά 
διαμεμβρανικών διαστημάτων, υποδοχέας-παρόμοιος 
με πρωτεΐνη) που ανήκει στην οικογένεια GPCR. 

Οι προσδέτες Hh ρυθμίζουν την εξαρτώμενη από 
τα επίπεδα φωσφορυλίωσης του C-τελικού άκρου 
της Smo και συνεπώς τη μετατόπιση της στην κυτ-
ταρική μεμβράνη, τη σύνδεσή της με τον Ptc και 
την αποδόμησή της. Στον άνθρωπο, ο καταρράκτης 
σηματοδότησης Hh αρχίζει στο κύτταρο-στόχο από 
τη δέσμευση του συνδέτη Hh στην πρωτεΐνη Ptc. Η 
δέσμευση του Hh στην Ptc οδηγεί σε απώλεια της 
δραστικότητας της Ptc και σε επακόλουθη ενεργο-
ποίηση της Smo, η οποία μεταδίδει το σήμα Ηh στο 
κυτταρόπλασμα (Εικόνα 7).118

Απουσία Hh συνδέτη, η Smo αποφωσφορυλιώ-
νεται, συνδέεται με τον Ptc και απενεργοποιείται. 
Παρουσία Hh συνδέτη, η Smo φωσφορυλιώνεται 
από τις κινάσες CK1a και GRK2, αποσυνδέεται από 
τον Ptc και ενεργοποιεί τον καθοδικό τελεστή Gli 
και αναστέλλει τη λειτουργικότητα της PKA. Ο με-
ταγραφικός αυτός παράγοντας διαθέτει 3 ισομορφές, 
Gli1 που ενεργοποιεί τη μεταγραφή, Gli2 που είναι ο 
κύριος ενεργοποιητής της Hh επαγόμενης μεταγραφής 
και ο Gli3 που είναι ο κύριος αναστολέας της Hh 
επαγόμενης μεταγραφής. Αντίθετα, επί παρουσίας 
Hh συνδέτη η Smo ρυθμίζει τον κυτταροσκελετό της 
ακτίνης επενεργώντας στις μικρές GTP-άσες RhoA 
και Rac1 μέσω της κινάσης PI3K στις ινοβλάστες 
και μέσω των κινασών Src και Fyn στους νευρώνες. 
Επίσης, επί απουσίας Hh συνδέτη, οι ισομορφές Gli 
υφίστανται μερική πρωτεόλυση και απομακρύνε-
ται το ενεργοποιητικό C-καρβοξυτελικό άκρο τους. 
Αντίθετα, επί παρουσίας Hh συνδέτη, αναστέλλεται η 
πρωτεόλυση, οι ισομορφές Gli συσσωρεύονται στον 
πυρήνα και ενεργοποιούν τη μεταγραφή γονιδίων 
στόχων της οδού (Εικόνα 7).116,117,119 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ολοένα και πιο 
ξεκάθαρο ότι η παρεκκλίνουσα ενεργοποίηση της 
σηματοδότησης του Hh μονοπατιού μπορεί να οδη-
γήσει σε καρκίνο.120 

Παρουσία Hh συνδέτη, ο καταστολέας Sufu αποδε-
σμεύεται από τους παράγοντες Gli2 και Gli3 επάγοντας 
την ενεργοποίησή τους. Αντίθετα επί απουσίας Hh 
συνδέτη, ο Sufu ρυθμίζει αρνητικά την Hh δεσμεύ-
οντας και απενεργοποιώντας τους Gli2 και Gli3. 
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Απουσία Hh συνδέτη ο Ptc υφίσταται πρωτεολυτική 
θραύση στο C-καρβοξυτελικό άκρο από την κασπάση 
3 και το θραύσμα που προκύπτει αλληλεπιδρά με ένα 
πολυπρωτεϊνικό, προαποπτωτικό σύμπλοκο αποτελού-
μενο από την κασπάση 9 την Tucan-1 και την Dral, 
επάγοντας την απόπτωση μέσω ενεργοποίησης των 
κασπασών 3 και 9. Επίσης απουσία του Hh συνδέ-
τη, αλληλεπιδρά με την Κυκλίνη Β1 κατά τη φάση 
G2/M του κυτταρικού κύκλου παρεμποδίζοντας τη 
μετατόπισή της στον πυρήνα και την ενεργοποίηση 
του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Απουσία Hh συν-
δέτη η Kif7 λειτουργεί ως πρωτεΐνη ικρίωμα για τις 
κινάσες PKA (cAMP εξαρτώμενη πρωτεΐνη), GSK3 
και CK1, που φωσφορυλιώνουν τον Gli και επάγουν 
την πρωτεολυτική θραύση και απενεργοποίησή του.119

Τρία βασικά μοντέλα έχουν προταθεί για τη δρα-
στηριότητα του Hh μονοπατιού στον καρκίνο. Στον 
τύπο Ι των καρκίνων τα καρκινικά κύτταρα φιλοξενούν 
ενεργοποιητικές μεταλλάξεις του μονοπατιού Hh 
οι οποίες είναι ανεξάρτητες από Hh συνδέτη, όπως 
παρατηρείται στα βασικοκυτταρικά καρκινώματα 
και μυελοβλαστώματα. Οι τύπου ΙΙ καρκίνοι είναι 
αυτοκρινείς, συνδετοεξαρτώμενοι, που σημαίνει ότι 
ο Hh τόσο παράγεται όσο και ανταποκρίνεται από τα 

ίδια, ή γειτονικά καρκινικά κύτταρα. 
Ο τύπος III των καρκίνων, οι οποίοι είναι παρακρι-

νώς συνδετοεξαρτώμενοι, έχουν περιγραφεί πρόσφατα. 
Σε παρακρινή σηματοδότηση, ο Hh που παράγεται από 
τα κύτταρα του όγκου λαμβάνεται από το στρώμα, το 
οποίο τροφοδοτεί με άλλα σήματα τον όγκο για την 
προώθηση της ανάπτυξης ή την επιβίωση του.119-121

Οι περισσότεροι ανανεωνόμενοι ιστοί συντηρού-
νται από μικρούς πληθυσμούς βλαστικών κυττάρων 
που έχουν την ικανότητα και να δημιουργούν επιπλέον 
βλαστικά κύτταρα και να αυξάνουν όλους τους ώρι-
μους τύπους κυττάρων του ιστού. Η σηματοδότηση Hh 
είναι ένας σημαντικός ρυθμιστής της δραστηριότητας 
των βλαστικών κυττάρων, διεγείροντας την αυτο-ανα-
νέωση και τον πολλαπλασιασμό τους σε διάφορους 
ιστούς.122,123 Θεωρείται ότι η ανάπτυξη του όγκου και 
ο πολλαπλασιασμός μπορεί να εξαρτάται από έναν 
μικρό πληθυσμό καρκινικών βλαστικών κυττάρων 
που είναι παρόμοια με τα κανονικά βλαστικά κύτταρα 
των ιστών και ρυθμίζονται από τα ίδια σηματοδοτικά 
μόρια όπως τα φυσιολογικά βλαστικά κύτταρα.124

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ανώμαλος σχηματισμός 
και η επέκταση του καρκίνου είναι αποτέλεσμα της 
απορρύθμισης των πολλαπλών ΜΚΣ στα βλαστι-

εικόνα 7. Μονοπάτι κυτταρικής σηματοδότησης Hedgehog σχετιζόμενο με τον καρκίνο. Τα μαύρα βέλη αναφέρονται 
σε ενεργοποίηση ή επαγωγή.
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κά κύτταρα, συμπεριλαμβανομένου του Hh, Wnt, 
Notch και ΒΜΡ μονοπατιών.120 Η Hh σηματοδότηση 
έχει δειχθεί να ρυθμίζει την αυτο-ανανέωση των 
βλαστικών κυττάρων στο μαστό, στο γλοίωμα και 
πολλαπλό μυέλωμα, και πιο πειστικά στη διατήρηση 
των βλαστικών κυττάρων της χρόνιας μυελογενούς 
λευχαιμίας.125 Ο Dierks και οι συν.125 παρατήρησαν 
ότι βλαστικά κύτταρα της ΧΜΛ με χτυπήματα Smo 
είχαν μειωμένη ικανότητα να σχηματίσουν όγκους 
σε ακτινοβολημένους επίμυες, ενώ η έκφραση του 
Smom2 ενίσχυσε αυτήν την παρατήρηση. Μια πρό-
σφατη μελέτη έδειξε ότι η σηματοδότηση Hh είναι 
απαραίτητη για τη συντήρηση των βλαστικών κυττά-
ρων σε ΧΜΛ. Η απώλεια της SMO στο αιμοποιητικό 
σύστημα επίμυων οδήγησε σε μειωμένη επαγωγή της 
ΧΜΛ μέσω της ογκοπρωτεΐνης BCR-ABL και προ-
κάλεσε επαγωγή Numb, οδηγώντας στην εξάντληση 
των βλαστικών κυττάρων της ΧΜΛ.126

Οι όγκοι περιέχουν μόνο μια μειοψηφία βλαστικών 
κυττάρων, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε περισ-
σότερα βλαστικά κύτταρα, καθώς και μη ογκογεννη-
τικά καρκινικά κύτταρα.127 Τα καρκινικά βλαστικά 
κύτταρα είναι συνήθως ανθεκτικά στη συμβατική 
χημειοθεραπεία και ακτινοβολία, καθώς έχουν αργή 
ανάπτυξη και θεωρείται ότι είναι η αιτία της υποτρο-
πής του καρκίνου μετά από συμβατική θεραπεία του 
όγκου. Το γεγονός ότι η ενεργός σηματοδότηση Hh 
έχει ταυτοποιηθεί σε διάφορους τύπους καρκινικών 
βλαστικών κυττάρων κάνει την αναστολή του ΜΚΣ 
Ηh ένα πολλά υποσχόμενο θεραπευτικό στόχο για την 
καταστροφή των καρκινικών βλαστικών κυττάρων 
που σχηματίζουν τον όγκο, ιδανικά σε συνδυασμό 
με άλλους παράγοντες ή ακτινοβολία για την απομά-
κρυνση του διαφοροποιημένου μέρους του όγκου.119 

Η Hh σηματοδότηση έχει επίσης αποδειχθεί να 
προάγει τη μετάσταση όγκου με το να συμμετέχει 
ενεργά στην EMT. Η EMT περιλαμβάνει το με-
τασχηματισμό πολωμένων επιθηλιακών κυττάρων 
σε μεσεγχυματικά κύτταρα με κινητικότητα, οπότε 
διευκολύνεται η διεισδυτική ανάπτυξη και τελικά 
η μετάσταση. Η Hh επιδρά στην EMT μέσω αυξο-
ρύθμισης του μεταγραφικού παράγοντα SNAIL και 
προς τα κάτω ρύθμιση της Ε-καντχερίνης.120 Αυτή 
η παρατήρηση έγινε για πρώτη φορά σε καρκινικές 
κυτταρικές σειρές προστάτη, όπου κατέδειξε ότι ο 

σπάνια μεταστατικός κλώνος AT2.1 μπορούσε να 
επαχθεί σε μεταστατικός από υπερέκφραση του Gli 
1, και ότι η ικανότητα μιας άλλης κυτταρικής σειράς 
AT6.3 να δώσει μετάσταση στον πνεύμονα παρεμπο-
δίσθηκε από την κυκλοπαμίνη.128

Παρόμοιες παρατηρήσεις σε παγκρεατικές καρ-
κινικές κυτταρικές σειρές κατέδειξαν ότι η έκτοπη 
έκφραση του Gli οδήγησε σε αυξημένη διεισδυτικό-
τητα, ενώ η αναστολή του μονοπατιού Hh οδήγησε σε 
μειορρύθμιση της έκφρασης του SNAIL και μείωση 
των διεισδυτικών ιδιοτήτων.129

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ NOTCH

Το ΜΚΣ Notch είναι αναπτυξιακά ένα πολύ συ-
ντηρημένο μονοπάτι με ρόλους στη μορφογένεση, στο 
σχηματισμό των ιστών και την κυτταρική διαφορο-
ποίηση. Θεωρείται ότι εμπλέκεται σε αρκετές κακοή-
θειες και μπορεί να συμπεριφέρεται ως ογκογονίδο ή 
ογκοκατασταλτικό γονίδιο, ανάλογα με το είδος του 
κυττάρου, ενώ είναι πολύ σημαντικό για κυτταρικές 
λειτουργίες σε διαφορετικούς ιστούς, όπως το δέρμα, 
το πάγκρεας, το κεντρικό νευρικό σύστημα, μυϊκό και 
το αιμοποιητικό.130,131

Στις περισσότερες περιπτώσεις το ΜΚΣ Notch 
αναστέλλει την αρχική διαφοροποίηση του κυττάρου 
προκαλώντας μια δεύτερη διαφορετική διαφοροποίη-
ση ή διατηρεί το κύτταρο σε μια μη αδιαφοροποίητη 
κατάσταση. Θεωρείται ως «ο φύλακας» έναντι της 
διαφοροποίησης.131

Η οικογένεια Notch είναι διαμεμβρανικές πρωτε-
ΐνες με διπλή λειτουργία ως μεμβρανικοί υποδοχείς 
και ως μεταγραφικοί παράγοντες. Στα θηλαστικά, η 
οικογένεια Notch έχει 4 υποδοχείς, Notch 1, 2, 3 και 
4. Κάθε υποδοχέας συντίθεται στο ενδοπλασματικό 
δίκτυο ως μία πρόδρομη πρωτεΐνη που περιέχει ένα 
ενδοκυττάριο, ένα διαμεμβρανικό και ένα εξωκυττάριο 
τμήμα. Η πρόδρομη μορφή του υποδοχέα διασπάται 
στην περιοχή S1 με μία πρωτεάση της φουρίνης στο 
σύμπλεγμα Golgi. Μετά την πρώτη τροποποίηση εμ-
φανίζεται ως ετεροδιμερές στην κυτταρική μεμβράνη, 
όπου και αλληλεπιδρά με κατάλληλους προσδέτες που 
εκφράζονται από τα ίδια ή από γειτονικά κύτταρα. 
Και οι τέσσερις υποδοχείς του Notch δομικά είναι 
παρόμοιοι, εκτός από κάποιες μικρές διαφορές στο 



121ACHAIKI IATRIKI Volume 35, Issue 2, October 2016

εξωκυττάριο και το κυτταροπλασματικό τους τμήμα. 
Το εξωκυττάριο τμήμα αποτελείται από επαναλαμ-
βανόμενες περιοχές με δομή ανάλογη του EGF, οι 
οποίες παίζουν ρόλο στην αλληλεπίδραση πρόσδεσης 
υποδοχέα με τον προσδέτη. Οι πρωτεΐνες Notch1 και 
Notch2 έχουν 36 επαναλαμβανόμενες τέτοιες περιοχές, 
ενώ οι Notch3 και Notch4 έχουν 34 και 29 αντίστοιχα. 
Η κυτταροπλασματική περιοχή του Notch αποτελείται 
από το τμήμα RAM, με επαναλαμβανόμενες περιοχές 
ΑΝΚ, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ενεργότητά 
του περιοχές με αλληλουχίες πλούσιες σε προλίνη, 
γλουταμίνη, σερίνη και θρεονίνη.131,132

Μέχρι τώρα έχουν αναγνωριστεί πέντε προσδέτες 
για τον υποδοχέα Notch, οι Delta 1, 3 και 4 (DLL1, 3 
και 4) και οι Jagged 1 και 2 (JAG1 και 2), που είναι 
επίσης διαμεμβρανικές πρωτεΐνες. Το μονοπάτι ενερ-
γοποιείται όταν συνδεθεί ο προσδέτης στον υποδοχέα 
ενός γειτονικού κύτταρου. Μετά την ενεργοποίηση, οι 
υποδοχείς υφίστανται μία σειρά από πρωτεολυτικές 
διασπάσεις από τη ΜΜΡ TACE και το σύμπλοκο 
γ-σεκρετάσης που αποτελείται από presenilin-1/2, 
nicastrin, Pen2, Aph1. Το ένζυμο TACE αποκόπτει 
ένα τμήμα του υποδοχέα από το εξωκυττάριο τμήμα 
του, το οποίο ενδοκυτταρώνεται από το γειτονικό 
κύτταρο που έχει εκφράσει τον προσδέτη. Το δεύτερο 
τμήμα που προέρχεται από τη δράση της γ-σεκρετάσης 
απελευθερώνει το ενδοκυττάριο τμήμα του Notch, 
NICD στο κυτταρόπλασμα το οποίο μετατοπίζεται 
στον πυρήνα όπου και ενεργοποιεί τη μεταγραφή 
γονιδίων στόχων. Το NICD τμήμα αφού μετατοπι-
στεί στον πυρήνα προσδένεται στον μεταγραφικό 
κατασταλτικό παράγοντα CLS και τον ενεργοποιεί, 
οπότε αυτός μετατρέπεται σε ενεργό μεταγραφικό 
παράγοντα και επιτρέπει την έναρξη της μεταγραφής 
των γονιδίων στόχων. Τα κυριότερα γονίδια στόχοι του 
Notch αποτελούνται από οικογένειες μεταγραφικών 
παραγόντων, όπως οι Hes και Herp. Το τελικό στάδιο 
του μηχανισμού του NICD μπορεί να περιλαμβάνει 
μηχανισμό, ο οποίος εξαρτάται από την πρωτεΐνη CSL 
και εμπλέκει τις πρωτεΐνες Hes/Herp, ή εξαρτάται από 
την πρωτεΐνη CSL αλλά δεν εμπλέκει τις πρωτεΐνες 
Hes/Herp, ή είναι ανεξάρτητος της πρωτεΐνης CSL.Το 
NICD είναι δυνατόν να επηρεάζει συγκεκριμένες πρω-
τεΐνες χρησιμοποιώντας τους ανωτέρω μηχανισμούς. 

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι τα επίπεδα του 

NICD ελέγχουν το μονοπάτι. Δεδομένου ότι ελέγχει 
αρκετά στάδια της διαφοροποίησης των κυττάρων σε 
διαφορετικούς ιστούς, είναι δυνατόν να εμπλέκεται 
στη δημιουργία διαφορετικών τύπων όγκων.

Υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι το ΜΚΣ του 
Notch σχετίζεται με καρκίνο του μαστού, πνεύμονα, 
ωοθηκών και με λευχαιμίες. Άλλα γονίδια στόχοι είναι 
οι κυκλίνες D1, p21, NFκB, preTa, GATA3, NRARP, 
c-Myc, Deltex1 (Εικόνα 8).133-135

Το μονοπάτι του Notch μπορεί να παίζει ρόλο σε 
άλλα μονοπάτια ανεξάρτητα του παράγοντα CSL. 
Μπορεί δηλαδή να προάγει την ωρίμανση των CD4+ 
και CD8+ Τ- κυττάρων του θύμου αδένα.135

Ένα χαρακτηριστικό του μονοπατιού του Notch 
είναι η συμμετοχή πολλών ενζυμικών αντιδράσεων για 
τη ρύθμιση της μεταγωγής σήματος αυτού. Εκτός από 
τη δράση της γ- σεκρετάσης για την απελευθέρωση 
της δραστικής μορφής NICD και την ωρίμανση της 
πρόδρομης πρωτεΐνης του Notch μέσω της πρωτε-
άσης της φουρίνης, το μονοπάτι ρυθμίζεται από 4 
λιγκάσες Ε3 για να επιτευχθεί η ουμπικουϊτίνωση 
και η υποκείμενη πρωτεολυτική αποδόμηση. Η εν-
δοκυττάρωση του Notch από μία διαφορετική ομάδα 
λιγκασών επάγει την αποδόμηση του. Επιπλέον, οι 
υποδοχείς του τροποποιούνται μετα-μεταφραστικά 
με γλυκοζυλίωση ή φωσφορυλίωση, κάνοντας πιο 
περίπλοκη τη ρύθμιση της σηματοδότησης του.132

Το ΜΚΣ του Notch συνδέεται στενά με εκείνο 
του ras. Η ενεργοποίηση αυτού είναι είναι πιθανά 
αποτέλεσμα της ογκογένεσης που διαμεσολαβείται 
από το μονοπάτι ras. 

Σε ινοβλάστες με μετάλλαξη του ras,η αναστο-
λή του μονοπατιού του Notch από αναστολείς της 
γ-σεκρετάσης οδήγησε σε αναστολή της αύξησης του 
όγκου σε ποσοστό 80%. Στα αντίστοιχα κύτταρα-μάρ-
τυρες, η αναστολή της γ-σεκρετάσης δεν είχε καμία 
επίδραση στην ανάπτυξη του όγκου. Σε παγκρεατικά 
κύτταρα, η ενεργοποίηση του μονοπατιού ras από τον 
μετατρεπτικό αυξητικό παράγοντα-άλφα, TGFα, οδηγεί 
σε ενεργοποίηση του μονοπατιού του Notch και σε 
εμφάνιση ενός προκαρκινικού φαινότυπου.136,137 Το 
μονοπάτι του Notch μετά την ενεργοποίηση από το 
ras μονοπάτι μπορεί αντιστρόφως να πυροδοτήσει 
το τμήμα ras-raf-mek-MAPK που είναι κλάδος του 
ras μονοπατιού. Σε κυτταροκαλλιέργειες μικροκυτ-
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ταρικού καρκίνου του πνεύμονα (ΜΚΠ), με έλλειψη 
μεταλλάξεων του ras, όπου η ενεργότητα της MAPK 
είναι γενικά χαμηλή και σε κυτταροκαλλιέργειες 
ΜΜΚΠ που έχουν υψηλή ενεργότητα ΜΑΡΚ και 
μεταλλάξεις ras, η ενεργοποίηση του Notch1 οδηγεί 
σε υψηλά επίπεδα pERK1 και pERK2.138-140 Επομέ-
νως, μπορεί να θεωρηθεί ότι σε μερικές περιπτώσεις 
η ενεργοποίηση του Notch μπορεί να έχει συνεργική 
δράση με το ras. Είναι προφανές ότι η αλληλεπίδραση 
του Notch και του ras μονοπατιού μπορεί να απoτε-
λέσει σημαντικό πεδίο έρευνας στον ΜΜΚΠ όπου 
υπάρχουν μεταλλάξεις του ras, ενισχυμένη δράση 
του EGFR και ενεργοποιημένη δράση προσδετών 
του ras μονοπατιού.141 

Άλλα ΜΚΣ με τα οποία αλληλεπιδρά το μονοπάτι 
του Notch είναι τα NFκB, Akt, Sonic hedghog, mTOR, 
Wnt, estrogen receptor, androgen receptor, PDGF. 142

Το μονοπάτι του Notch είναι ένα από τα πιο ση-
μαντικά μονοπάτια στην εμβρυϊκή ανάπτυξη. Δεδο-
μένου ότι η ογκογένεση και η ανάπτυξη των οργάνων 
μοιράζονται ίδιους μηχανισμούς δεν είναι παράξενο 
ότι τα μονοπάτια που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

όπως του Notch, Wnt και του Hedgehog παίζουν 
ρόλο στην ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των 
καρκινικών κυττάρων. Πολύ επιθετικά καρκινικά 
κύτταρα έχουν δείξει ότι έχουν πολλά χαρακτηριστικά 
των εμβρυϊκών προγονικών κυττάρων χρησιμοποιούν 
το μονοπάτι του Notch για την επιβίωση τους. Η 
δυσλειτουργία του ΜΚΣ Notch σχετίζεται με πολλά 
είδη καρκίνου και, όπως αναφέρθηκε το μονοπάτι του 
Notch μπορεί να έχει ογκογόνο ή ογκοκατασταλτική 
δράση ανάλογα με τον ιστό ή την θέση του οργάνου 
που εκφράζεται. Ωστόσο, το πως η ενεργοποίηση του 
ίδιου του μονοπατιού οδηγεί σε δύο αντίθετες δράσεις 
σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων είναι άγνωστο. 
Μία εξήγηση για την παράδοξη αυτή συμπεριφορά 
είναι ότι το ΜΚΣ Notch ενεργοποιεί/απενεργοποιεί 
ειδικά γονίδια ανάλογα με το κύτταρο ή τα μονοπάτια 
τα οποία και καθορίζουν την τελική επίδραση του 
Notch στο κύτταρο.143,144

Όπως αναφέρθηκε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 
στην επιβίωση, στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό στην 
απόπτωση και στη διαφοροποίηση, διαδικασίες που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη λειτουργία πολλών 

εικόνα 8. Μονοπάτι κυτταρικής σηματοδότησης Notch σχετιζόμενο με τον καρκίνο. Τα μαύρα βέλη αναφέρονται σε 
ενεργοποίηση ή επαγωγή.
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οργάνων. Η δυσλειτουργία του μονοπατιού εμποδίζει 
τη διαφοροποίηση οδηγώντας τα αδιαφοροποίητα 
κύτταρα σε κακοήθη μετασχηματισμό. Υπάρχουν 
παρατηρήσεις που υποδηλώνουν ότι οι αλλαγές στο 
μονοπάτι του Notch σχετίζονται με πολλούς καρκί-
νους. Επιπλέον οι υποδοχείς και οι προσδέτες του 
μπορεί να είναι προγνωστικοί ή διαγνωστικοί δείκτες 
για τον καρκίνο.

Ως διαγνωστικός δείκτης στον καρκίνο ο Notch 
φαίνεται να παίζει ρόλο στην επιβίωση πασχόντων από 
τη νόσο. Ασθενείς με όγκους που εκφράζουν υψηλά 
επίπεδα του Jagged1 ή του Notch1 έχουν μικρότερο 
προσδόκιμο επιβίωσης σε σχέση με αυτούς που δεν εκ-
φράζουν. Η υψηλή έκφραση του Jagged1 στον καρκίνο 
του προστάτη σχετίζεται σημαντικά με την υποτροπή 
και τη μετάσταση του όγκου υποδηλώνοντας ότι ίσως 
ο Jagged1 μπορεί να είναι ένας χρήσιμος δείκτης στο 
διαχωρισμό μεταξύ επιθετικών και μη επιθετικών 
όγκων στον καρκίνο του προστάτη. Υψηλά επίπεδα 
συνέκφρασης των Jagged1 και Notch1 παρατηρήθηκαν 
στον καρκίνο του μαστού και ανευρέθηκε ότι αυτά 
σχετίζονται με μικρό προσδόκιμο επιβίωσης. Ως εκ 
τούτου η έκφραση των Notch1 και Jagged1 μπορεί να 
είναι δείκτες για την επιβίωση των ασθενών.

Σε ασθενείς με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 
που εμφανίζουν έκφραση του Notch3 είχαν σημαντικά 
μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης σε σχέση με αυτούς 
που δεν εμφάνισαν έκφραση του Notch3. Συνεπώς 
ο Notch3 θα μπορούσε να αποτελέσει προγνωστικό 
δείκτη σε αυτό το είδος του καρκίνου.142,145,146
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Θρόμβωση ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας
Thrombosis of the popliteal artery aneurysm
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Popliteal artery aneurysm is the first more frequent location among the peripheral aneurysms. Thrombosis which 
leads to acute ischemia is the main complication with high percentage of amputation. The management of throm-
bosed aneyrysm is challenging for any vascular surgeon. The therapeutic options are the open operation and less 
the endovascular one and are completed by thrombolysis, pre or intraoperative. In this article we approach the 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τα ανευρύσματα της ιγνυακής αρτηρίας καταλαμβάνουν την 
πρώτη θέση όσο αφορά τα ανευρύσματα των περιφερικών 
αρτηριών. Η θρόμβωση αυτών που οδηγεί στην οξεία ισχαιμία 
αποτελεί τη συχνότερη επιπλοκή με υψηλά επίπεδα ακρωτη-
ριασμών. Η αντιμετώπισή της αποτελεί πρόκληση για κάθε 
αγγειοχειρουργό. Η ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση και 
λιγότερο η ενδαγγειακή αποκατάσταση αποτελούν τις θερα-
πευτικές επιλογές που συμπληρώνονται από τη θρομβόλυση 
προεγχειρητικά ή διεγχειρητικά. Στο παρόν άρθρο προσεγ-
γίζεται η κλινική εικόνα, η εργαστηριακή διερεύνηση και 
γίνεται μια σύντομη περιγραφή των μεθόδων αποκατάστασης 
καθώς και των αποτελεσμάτων που καταγράφονται στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Αχ Ιατρική 2016, 35:127-134.

Λέξεις κλειδιά: ανεύρυσμα ιγνυακής, θρόμβωση, θρομβόλυση, 
ανοικτή αποκατάσταση, ενδαγγειακή αποκατάσταση

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ανεύρυσμα της ιγνυακής αρτηρίας αντιπρο-
σωπεύει το 85% όλων των ανευρυσμάτων των πε-
ριφερικών αρτηριών. Υψηλά ποσοστά θρομβοεμβο-
λικών συμβαμάτων καθιστά την αντιμετώπισή του 
επιτακτική.

Υπάρχουν πέντε σταθμοί στην ιστορία αντιμε-
τώπισης των ανευρυσμάτων της ιγνυακής αρτηρίας. 
Το 3ο μήνα μ.Χ., ο Έλληνας χειρουργός Άττιλος, 
πρότεινε την απολίνωση κεντρικά και περιφερικά του 
ανευρύσματος, την εκκένωση από τους θρόμβους και 
την απολίνωση των παράπλευρων αρτηριών αφού 
προηγουμένως είχε αποκλειστεί η κυκλοφορία με 
tourniquet.

Τα αποτελέσματα στην πλειονότητα των περι-
πτώσεων ήταν καταστροφικά. Το 1785 ο Desau στη 
Γαλλία και ο Hunter στην Αγγλία πρότειναν την 
απολίνωση της επιπολής μηριαίας αρτηρίας στον 
πόρο των προσαγωγών με 10,5% γάγγραινα των κάτω 
άκρων στα ανακοινωθέντα αποτελέσματα. Το 1888 ο 
Matas ανέπτυξε την τεχνική της ανευρυσματοραφής 
για τη διατήρηση της παράπλευρης κυκλοφορίας. 
Στα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν το 1903 
παρουσίασε 5,2% μείωση των ακρωτηριασμών. Στη 
συνέχεια με την εξέλιξη της χειρουργικής ο Εdward 

το 1969 ανέπτυξε τον αποκλεισμό του ανευρύσματος 
και την αποκατάστασή του με φλεβικό μόσχευμα1,2 
ενώ το 1994 ανακοινώθηκε η πρώτη ενδαγγειακή 
αποκατάσταση ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας3.

β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

H ιγνυακή αρτηρία αποτελεί τη συνέχεια της 
επιπολής μηριαίας αρτηρίας. Άρχεται στον πόρο των 
προσαγωγών και διέρχεται τον ιγνυακό βόθρο για να 
διχαστεί στη συνέχεια κάτω από το τενόντιο τόξο του 
υποκνημίδιου μυός στην πρόσθια κνημιαία αρτηρία 
και στον κνημοπερονιαίο άξονα από τον οποίο θα 
προκύψει η οπίσθια κνημιαία αρτηρία και η περονιαία 
αρτηρία. Στην αρχή φέρεται πάνω στο μηριαίο οστό 
ύστερα στον αρθρικό θύλακο της άρθρωσης και τέλος 
πάνω στον ιγνυακό μυ, έχει επιπολής και επί τα εκτός 
αυτής την ιγνυακή φλέβα, έξω και επιπολής από την 
οποία φέρεται το κνημιαίο και πιο έξω το περονιαίο 
νεύρο (Εικόνες 1, 2)4.

Γ. ΟΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Η φυσιολογική διάμετρος της ιγνυακής αρτηρίας 
είναι 0,5-1,1 εκ. Ως ανεύρυσμα ορίζεται οποιαδήποτε 
διάταση της αρτηρίας 1,5 φορές μεγαλύτερης της 
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εικόνες 1.

εικόνες 2.
φυσιολογικής. Το ανεύρυσμα της ιγνυακής αρτηρίας 
αποτελεί σπάνια νοσολογική οντότητα με εμφάνιση 
1-7,4/100.000 . Η αναλογία ανδρών /γυναικών είναι 
30/1 . Όπως προαναφέρθηκε τα ανευρύσματα της ιγνυ-
ακής αρτηρίας αποτελούν τα πιο συχνά ανευρύσματα 
των περιφερικών αρτηριών με αμφοτερόπλευρη εντό-
πιση που προσεγγίζει το 50-70%. Συνήθως η παρουσία 
τους υποδηλώνει και την ύπαρξη ανευρυσμάτων και 
αλλού. Συγκεκριμένα στο 40-50% συνυπάρχει και 
ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής ενώ στο 40% ανεύρυσμα 
μηριαίων αρτηριών. Ειδικά στην περίπτωση αμφοτε-
ρόπλευρων ανευρυσμάτων η παρουσία ανευρυσμάτων 
κοιλιακής αορτής σημειώνεται στο 70%5.

Τα ανευρύσματα της ιγνυακής αρτηρίας στο 50% 
περιλαμβάνουν μόνο την ιγνυακή αρτηρία, στο 40% τα 
αρχικά τμήματα της πρόσθιας κνημιαίας αρτηρίας και 
του κνημοπερονιαίου άξονα ενώ μόνο στο 10% συνυ-
πάρχει ανεύρυσμα της επιπολής μηριαίας αρτηρίας.

Δ. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Το 45% των ασθενών είναι ασυμπτωματικοί τη 
στιγμή της διάγνωσης. Τα ανευρύσματα της ιγνυακής 
αρτηρίας επιπλέκονται από θρόμβωση, εμβολισμό ή 
ρήξη. Η θρόμβωση του ανευρύσματος εμφανίζεται στο 
40% των συμπτωματικών ασθενών ενώ ο εμβολισμός 
στο 25%. Η θρόμβωση μπορεί να είναι το αποτέλεσμα 
πολλαπλών εμβολισμών, που αρχικά ως κυρίαρχο 
σύμπτωμα έχουν τη διαλείπουσα χωλότητα και που 
στη συνέχεια αποφράσσουν τα κνημιαία αγγεία. Η 
ρήξη είναι λιγότερο συχνή και εμφανίζεται περίπου 
στο 1%. Επίσης στη συμπτωματολογία θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί και η θρόμβωση της ιγνυακής φλέβας 
λόγω της πίεσης από τον σάκο του ανευρύσματος. 
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Η πιθανότητα να αναπτύξουν συμπτώματα ασθενείς 
χωρίς ψηλαφητές σφύξεις ήταν 86% στα 3 πρώτα 
χρόνια σε αντιδιαστολή με το 34% αυτών με ψηλα-
φητές σφύξεις ενώ θεραπεία του ανευρύσματος της 
κοιλιακής αορτής πριν το ανεύρυσμα της ιγνυακής 
θέτει τον ασθενή σε αυξημένο κίνδυνο για θρόμβωση. 
Η θρόμβωση ανευρύσματος της ιγνυακής αρτηρίας 
συχνά εμφανίζεται ως οξεία ισχαιμία.

Η σταδιοποίηση της οξείας ισχαιμίας παρουσι-
άζεται στον πίνακας 17.

Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η πρώτη και άμεση προσέγγιση του ασθενούς που 
προσέρχεται με οξεία ισχαιμία αποτελεί η έγχρωμη 
υπερηχογραφία. Είναι εξέταση άμεσα διαθέσιμη και 
ιδιαίτερα στη θρόμβωση των ανευρυσμάτων της 
ιγνυακής ιδιαίτερα αξιόπιστη (Εικόνα 3). Ουσιαστικά 
αποτελεί το πρώτο βήμα.

Στη συνέχεια η αξονική αγγειογραφία (CTA), μη 
επεμβατική μέθοδος (Εικόνα 4), αποδίδει με ακρίβεια 
το μέγεθος του ανευρύσματος δίνει μια καλή εικόνα 
του αγγειακού δικτύου αλλά υστερεί στην απεικόνιση 
της περιφέρειας κάτωθεν της ιγνυακής σε περίπτωση 
χαμηλής ροής και επασβεστώσεων. Η μαγνητική αγ-

πίνακας 1.
Kατηγορία Περιγραφή Τριχοειδική

επαναφορά
Μυική παράλυση Απώλεια 

αισθήσεων
Αρτηρίες
doppler

Φλέβες
doppler

I. βιώσιμο Όχι άμεσα 
επαπειλούμενο

Ανέπαφη Καμία Καμία Ακουστό Ακουστό

ΙΙ α. Επαπειλούμενο Μπορεί να 
διασωθεί αν 
αντιμετωπισθεί 
κατάλληλα

Ανέπαφη/Αργή Καμία Μερική Μη ακουστό Ακουστό

ΙΙ β. Επαπειλούμενο Μπορεί να 
διασωθεί αν 
αντιμετωπισθεί 
άμεσα

Αργή/Απούσα Μερική Μερική/
πλήρης

Μη ακουστό Ακουστό

ΙΙΙ. Μη αναστρέψιμο Πρωτοπαθής 
ακρωτηριασμός

Παρουσία 
μόνιμων 
ισχαιμικών 
κηλίδων

Σκληρία μυικών 
διαμερισμάτων

Πλήρης Μη ακουστό Μη ακουστό

Rutheford et al J Vasc 1986.

εικόνες 3.

εικόνες 4.
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γειογραφία (Εικόνα 5), εξέταση χρονοβόρα, λιγότερο 
διαθέσιμη έχει μικρότερη συμμετοχή στη διάγνωση 
των ανευρυσμάτων της ιγνυακής. Τέλος η ψηφιακή 
ενδαρτηριακή αρτηριογραφία (Εικόνα 6), είναι επεμ-
βατική εξέταση, δεν αποδίδει με ακρίβεια το μέγεθος 
λόγω του θρόμβου αποτελεί όμως την εξέταση εκλογής 
για την καλύτερη απεικόνιση της περιφέρειας.

ΣΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο ασθενής που προσέρχεται με θρόμβωση ανευ-
ρύσματος της ιγνυακής και οξεία ισχαιμία αποτελεί 
επείγουσα κατάσταση και χρήζει άμεσης αντιμε-
τώπισης. Οι συνήθεις διαγνωστικές εξετάσεις (Α/α 
θώρακος, Γεν. Αίματος, Βιοχ. Έλεγχος, Πήξη) η άμεση 
ενδοφλεβια χορήγηση ηπαρίνης (συνήθως 5000 μον.) 
και ο συστηματικός ακολουθούμενος ηπαρινισμός για 
τον περιορισμό της επιθρόμβωσης αποτελούν το 1ο 
βήμα. Στόχος της επέμβασης αποτελεί η αποκατάστα-
ση της ροής σε ένα τουλάχιστον αγγείο περιφερικά. 
Η παρέμβαση του αγγειοχειρουργού συνοψίζεται: 
1) σε ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση με έσω ή 
οπίσθια προσπέλαση, και συμπληρωματική ενδαρ-
τηριακή θρομβόλυση που μπορεί να γίνει διεγχειρη-
τικά ή προεγχειρητικά σε I και IΙa ισχαιμία εφόσον 
απαιτείται και κρίνεται αναγκαία και 2) σε διάνοιξη 
διαμερισμάτων εφόσον υπάρχει εγκατεστημένο ή 
αναπτυσσόμενο σύνδρομο διαμερίσματος. Η ενδαγ-
γειακή αποκατάσταση έχει εφαρμοσθεί σε μικρότερη 

εικόνες 5.

κλίμακα και με κατώτερα αποτελέσματα σε σχέση με 
την αντίστοιχη ανοικτή.

1. Ανοικτή Χειρουργική αποκατάσταση

Η ανοικτή χειρουργική θεραπεία βασίζεται στον 
αποκλεισμό του ανευρύσματος και στην αποκατά-
σταση αυτού με φλεβικό μόσχευμα ή σε αδυναμία 
εύρεσης αυτού, με συνθετικό μόσχευμα. Τo φλεβικό 
μόσχευμα σαφώς υπερτερεί έναντι του συνθετικού 
όσο αφορά τη βατότητα. Η προσπέλαση για την 
παρασκευή και αποκατάσταση του ανευρύσματος 
μπορεί να είναι οπίσθια ή έσω.

Η έσω προσπέλαση είναι η πιο διαδεδομένη (Εικό-
να 7). Μειονέκτημα αποτελεί η πιθανή συνεχιζόμενη 
αύξηση του ανευρύσματος λόγω της παρουσίας των 
αρθρικών αρτηριών (σε εκλεκτικές επεμβάσεις) και 

εικόνες 6.
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η μη αποσυμπίεση του ιγνυακού βόθρου. Η οπίσθια 
προσπέλαση δεν έχει εφαρμογή σε ανευρύσματα 
που εκτείνονται κεντρικά προς την επιπολής μηριαία 
(Εικόνες 8, 9). Έχει το πλεονέκτημα της νευρόλυ-
σης, της απελευθέρωσης της ιγνυακής φλέβας, της 
απολίνωσης των αρθρικών αρτηριών αλλά και της 
καλύτερης βατότητας των συνθετικών μοσχευμάτων.

2. Ενδαγγειακή αποκατάσταση

Η ενδαγγειακή αποκατάσταση των ανευρυσμά-
των ιγνυακής αρτηρίας συγκεντρώνει όλα εκείνα τα 
πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων: 
μικρότερη απώλεια αίματος, δυνατότητα τοπικής 

αναισθησίας, μικρότερο μετεγχειρητικό stress. Έχει 
όμως ενδείξεις και αντενδείξεις.

Ενδείξεις

• Σε άτομα με βεβαρημένο ιστορικό τα οποία δεν 
είναι υποψήφια για ανοικτή χειρουργική αποκα-
τάσταση.

• Όταν η ζώνη πρόσφυσης κεντρικά και περιφερικά 
είναι τουλάχιστον 2 εκ.

• Λόγω του γεγονότος ότι η ιγνυακή αρτηρία είναι 
συνήθως κωνική, η διαφορά κεντρικά και περιφε-
ρικά,όσο αφορά τη διάμετρο να μην υπερβαίνει 
τα 3 χιλ.

• Τουλάχιστον ένα κνημιαίο αγγείο βατό.

Αντενδείξεις

• Σε επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, λόγω της 
νεφροτοξικότητας των σκιαγραφικών. 

• Αδυναμία πρόσληψης ασπιρίνης ή κλοπιδογρέλης

3. Θρομβόλυση

Η πρώτη αναφορά ενδαρτηριακής θρομβόλυσης 
στην αντιμετώπιση ανευρύσματος ιγνυακής αρτηρίας 
έγινε το 19848. Όπως προαναφέρθηκε απαραίτητη 
προϋπόθεση για να διενεργηθεί προεγχειρητική θρομ-
βόλυση , ο ασθενής να βρίσκεται σε κατάσταση οξείας 
ισχαιμίας τύπου I ή ΙIα δηλαδή να μην απειλείται 
άμεσα η ζωτικότητα του μέλους λόγω του γεγονότος 

εικόνες 7.

εικόνες 8.

εικόνες 9.
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ότι η προεγχειρητική θρομβόλυση είναι χρονοβόρα. 
Σε αντίθετη περίπτωση προκρίνεται η διεγχειρητική 
θρομβόλυση. Η περιγραφή της θρομβόλυσης συνο-
ψίζεται στη διεκβολή καθετήρα εντός του θρόμβου 
και τη συνεχή έγχυση θρομβολυτικού. Οι βασικές 
θρομβολυτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι 
η ουροκινάση και ο ιστικός ενεργοποιητής του πλα-
σμινογόνου στις διάφορες μορφές του (Alteplase, 
Reteplase, Tenecteplase). Βασικό χαρακτηριστικό 
αυτών ο χαμηλός χρόνος ημίσειας ζωής, ενώ η κυ-
ριότερη επιπλοκή είναι η αιμορραγία οποιασδήποτε 
μορφής (Πίνακας 2).

Ζ. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στη Σουηδία δύο μεγάλες διαδοχικές καταγραφές 
που αφορούν τα χρονικά διαστήματα 1987-2002 και 
2008-2012 με ικανό αριθμό περιστατικών, 235 και 
174 επεμβάσεις αντίστοιχα για οξεία ισχαιμία9,10, μια 
μικρότερη από την Ιταλία με 51 περιστατικά από το 
2000-201111 και τέλος μια μετανάλυση στην οποία 
εμπεριέχονται 33 σειρές με 895 ασθενείς καλύπτο-
ντας το χρονικό διάστημα 1990-2008 αποτελούν τις 
μεγαλύτερες πηγές για τη συλλογή πληροφοριών12.

Γίνεται φανερό απ΄ όλες τις μελέτες ότι η προεγ-
χειρητική θρομβόλυση, εφόσον δεν αντενδείκνυται, 
αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στη θεραπεία που 
βελτιώνει την απορροή σε σημαντικό βαθμό άρα 
και τη βατότητα των μοσχευμάτων. Εντούτοις μει-

ονέκτημα αποτελεί η διάρκεια της θεραπείας που 
είναι ιδιαίτερα μεγάλη και προφανώς απαιτεί αν όχι 
μονάδα εντατικής θεραπείας τουλάχιστον μονάδα 
αυξημένης φροντίδας. Οι αναφερόμενες επιπλοκές 
της θρομβόλυσης στις μελέτες που καταγράφησαν 
ήταν σε αποδεκτό επίπεδο στις δύο καταγραφές από 
τη Σουηδία αλλά ιδιαίτερα ανησυχητικές στη μετανά-
λυση (142 επιπλοκές σε 313 επεμβάσεις για τις οποίες 
είχαμε διαθέσιμα στοιχεία). Εναλλακτική αποτελεί η 
διεγχειρητική θρομβόλυση που στις προαναφερόμε-
νες μελέτες εφαρμόζεται σε μικρότερη κλίμακα έχει 
σαφώς μικρότερη χρονική διάρκεια αλλά δεν υπάρχει 
αναφορά για την κατάσταση των αγγείων στα οποία 
εφαρμόζεται ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα 
για την αποτελεσματικότητα της. Είναι σαφές ότι η 
προσπέλαση που προτιμάται στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων είναι η έσω και λιγότερο η οπίσθια . Προ-
φανώς η υπεροχή της έσω προσπέλασης αποδίδεται 
στην οικειότητα των χειρουργών με τη συγκεκριμένη 
τεχνική και στην πιο άμεση και γρήγορη προσπέ-
λαση των κνημιαίων αγγείων. Η φλέβα όπως είναι 
αναμενόμενο έχει συντριπτικά καλύτερη βατότητα 
σε σχέση με το συνθετικό μόσχευμα. Αυτή είναι μια 
παρατήρηση γνωστή για τις μηροϊγνυακές παρακάμ-
ψεις κάτωθεν του γόνατος. Στην περίπτωση όμως 
των θρομβωμένων ανευρυσμάτων η υπεροχή αυτή 
όπως φαίνεται από τη δεύτερη σουηδική καταγραφή 
είναι ακόμη μεγαλύτερη γεγονός που οφείλεται στις 
συνθήκες μειωμένης απορροής αφού συνήθως 1 με 
2 κνημιαία αγγεία μπορεί να είναι βατά. Τέλος είναι 
προφανές ότι η ενδαγγειακή αποκατάσταση υστερεί 
έναντι της ανοικτής αλλά έχει εφαρμοσθεί σε αρκετά 
μικρότερη κλίμακα. Βέβαια ανακύπτει το ερώτημα, 
πώς η ενδαγγειακή αποκατάσταση θα μπορούσε 
να ανταγωνισθεί την ανοικτή, σε συνθήκες οξείας 
ισχαιμίας, όταν ακόμη δεν αποτελεί την επέμβαση 
εκλογής στις εκλεκτικές επεμβάσεις ανευρυσμάτων 
ιγνυακής αρτηρίας.

Η. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η θρόμβωση ανευρύσματος της ιγνυακής αρτηρίας 
αποτελεί μια ιδιαίτερα κρίσιμη και επείγουσα κατά-
σταση που απαιτεί άμεση παρέμβαση. Τα ποσοστά 
ακρωτηριασμών βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Η 

πίνακας 2. Αντενδείξεις θρομβόλυσης.
Ενεργή εσωτερική αιμορραγία
Κύηση
Εγκεφαλικό <2 μήνες
Παροδικό Ισχαιμικό επεισόδιο <2 μήνες
Γνωστή νόσος εγκεφάλου (ανεύρυσμα κ.λπ.)
Σοβαρή αιμορραγική διάθεση
Kρανιοτομή
Αγγειοχειρουργική επέμβαση<2 εβδομάδες
Χειρουργική στη κοιλιά <2 εβδομάδες
Bιοψία <10 ημέρες
Προηγειθήσα αιμορραγία πεπτικού
Τραύμα <10 ημέρες
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διεθνής βιβλιογραφία με τις καταγραφές που υπάρ-
χουν μας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά 
την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των μεθόδων 
θεραπείας. Η ενδαγγειακή θεραπεία φαίνεται ότι 
έχει αρκετή απόσταση να διανύσει προκειμένου να 
αποτελέσει αξιόπιστη επιλογή. Μέχρι τότε η ανοικτή 
αποκατάσταση είναι ακλόνητη και μέθοδος επιλογής.
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Πνεύμονας των αγροτών από υπερευαισθησία
Hypersensitivity Pneumonitis in farmers:  

The Farmer’s Lung

ABSTRACT

Hypersensitivity Pneumonitis in farmers: The Farmer’s Lung
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Pneumonologist, Patras, Greece

Hypersensitivity pneumonitis is an immune response of the lungs to airborne antigenic particles from animals and 
plants of 1-5 mm. Long term exposure and high concentration of antigenic particles are necessary for development 
of the disease. The diagnosis of this disease is based on past history of exposure and discovery of specific antibod-
ies, presence of lymphocytes in the peripheral blood by over 40%, clinical picture compatible with restrictive lung 
syndrome, blurred glass appearance with small nodules shading with centrilobular distribution in high resolution 
computerized tomography and positive test challenge. The high index of clinical suspicion in patients from the rural 
areas presenting with cough, dyspnea and wheezing constitutes the bases for diagnosis, prevention and treatment. 
Ach Iatriki 2016; 35:135-139 

Κey words: Farmer’s lung, hypersensitivity pneumonitis, restrictive lung syndrome
Correspondence: Ioannis K Galariotis, 124 Kanakari Street, Patras, Greece, Tel.: +30 2610 272322, Fax: +30 2610 222161,  

e-mail: kgal33@otenet.gr

Submitted 8-8-16, revision accepted 30-9-16

O Θεραπευτής Ιατρός
Practicing Physician



136 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 35ος, Τεύχος 2, Οκτώβριος 2016

Ιωάννης Κ Γαλαριώτης 

Πνευμονολόγος, Πάτρα

Αλληλογραφία:
Ιωάννης Κ Γαλαριώτης, Κανακάρη 124, Πάτρα, 
Tηλ.: +30 2610 272322, Fax: +30 2610 222161, 
e-mail: kgal33@otenet.gr 

Υποβλήθηκε 8-8-16 
Αναθεωρημένη έγινε δεκτή 30-9-16

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διάμεση πνευμονοπάθεια που οφείλεται σε ανοσολογική αντί-
δραση των πνευμόνων. αντιγονικά σωματίδια μεγέθους 1-5 μ 
από το ζωικό και φυτικό βασίλειο μεταφέρονται αερογενώς 
στις κυψελίδες. Η ισχυρή δόση με τα αντιγονικά σωματίδια 
και η έκθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι απαραίτη-
τη. Η διάγνωση στηρίζεται στα εξής: 1) ιστορικό έκθεσης 
και ανεύρεση ειδικών αντισωμάτων. 2) λεμφοκύτταρα στο 
περιφερικό αίμα πάνω από 40%. 3) κλινική εικόνα συμβατή 
με περιοριστικό σύνδρομο. 4) αξονική τομογραφία υψηλής 
ευκρίνειας. Eικόνα θολής υάλου με μικροοζιδιακές σκιάσεις 
και κεντρολοβιώδη κατανομή. 5) θετική δοκιμασία πρόκλη-
σης. Η υψηλή κλινική υποψία σε ασθενείς από τον αγροτικό 
πληθυσμό με βήχα, δύσπνοια, συριγμό είναι οδηγός για την 
διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Αχ Ιατρική 2016, 35:135-139.
Λέξεις κλειδιά: Πνεύμονας των αγροτών, πνευμονίτιδα από 
υπερευαισθησία, περιοριστικό σύνδρομο πνεύμονα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόκειται για διάμεση πνευμονοπάθεια περιοριστι-
κού τύπου που οφείλεται σε ανοσολογική αντίδραση 
των πνευμόνων στην εισπνοή αντιγόνων από το φυτικό 
και ζωικό βασίλειο.

Είναι ένα επίκαιρο θέμα στην Ελλάδα διότι ένα 
μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ασχολείται με τη 
γεωργία και κτηνοτροφία.

Οι αγρότες έχουν υψηλή νοσηρότητα και θνησι-
μότητα από αναπνευστικές διαταραχές σε σχέση με 
τον γενικό πληθυσμό και άλλα επαγγέλματα.

Παράγοντες κινδύνου για τις αναπνευστικές πα-
θήσεις περιλαμβάνονται οργανικές και ανόργανες 
σκόνες, χημικά αέρια και λοιμογόνοι παράγοντες.

Ο επιπολασμός των συμπτωμάτων από το αναπνευ-
στικό όπως βήχας, δύσπνοια, συριγμός είναι υψηλός 
στο αγροτικό πληθυσμό 23-50%.

Σοβαρό αναπνευστικό νόσημα στους αγρότες εί-
ναι ο πνεύμονας των αγροτών και οι αναπνευστικές 
λοιμώξεις.1

Η έκθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ισχυρή 
δόση, με αντιγονικά σωματίδια από το φυτικό και 
ζωικό βασίλειο που μεταφέρονται με τον αέρα που 
έχουν μέγεθος 1-5 μ τα οποία εγκαθίστανται περιφε-
ρικά στο βρογχικό δένδρο στις κυψελίδες προκαλούν 
φλεγμονώδεις διαταραχές.

ΙΣΤΟΡIΑ

Ο Ramazzini περιέγραψε το έτος 1913 μια πνευ-
μονοπάθεια σε εργαζόμενο στα σιτηρά.

Αργότερα άρχισαν οι περιγραφές εικόνων που 
έμοιαζαν μεταξύ τους και είχαν διαφορετική αιτιολογία 
και ονομάσθηκαν ανάλογα με το επάγγελμα ή με την 
ενασχόληση π.χ. πνευμονίτιδα των αλωνιστών, των 
εκτροφέων περιστεριών κ.λπ. Το 1932 ο Campell πε-
ριέγραψε το πνεύμονα των αγροτών σε ασθενείς που 
είχαν εκτεθεί σε μουχλιασμένο άχυρο. Το έτος 1963 ο 
Pepys περιέγραψε τον αιτιολογικό παράγοντα και την 
ανοσολογία της πάθησης αυτής. Το έτος 1974 ο Fink 
ονόμασε την πάθηση αυτή αλλεργική κυψελιδίτιδα και 
ήτο ποιο κοντά σε όλες τις παθογενετικές θεωρίες.2

Η πνευμονία από υπερευαισθησία είναι πολύ 
συχνή στην Ελλάδα διότι ένα μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού της χώρας ασχολείται με τη Γεωργία και 
την Κτηνοτροφία. Ο πνεύμονας των αγροτών είναι 
από τους ποιο συχνούς τύπους της πνευμονίτιδας από 
υπερευαισθησία που χαρακτηρίζεται από διάχυτη 
φλεγμονή των μικρών αεραγωγών και του πνευμο-
νικού παρεγχύματος.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ο πνεύμονας των αγροτών είναι επακόλουθο μιας 
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ανοσολογικής αντίδρασης τύπου 3 κατά Coombs και 
Cell συνηγορεί σε αυτό η εμφάνιση των κλινικών 
συμπτωμάτων 3-8 ώρες από την επαφή με το υπεύ-
θυνο αντιγόνο. Είναι επίσης συχνή ανεύρεση ειδικών 
συγκολλητινών στο αίμα ασθενών που πάσχουν από 
πνεύμονα αγροτών, εκτροφέων περιστεριών κ.λπ. 
που ονομάζονται ιζηματίνες και ανήκουν στις ανο-
σοσφαιρίνες G.

Συμμετέχει και η αντίδραση τύπου 4 κυτταρική 
ευαισθησία. Μετά από πολλές επαφές με το αντιγόνο 
και αφού δημιουργηθεί κατάλληλη ευαισθητοποίηση 
από τους ιστούς αρχίζει μετά από νέα επαφή με τα 
αντιγόνα η απελευθέρωση από τα λεμφοκύτταρα 
των λεμφοκινών και δημιουργούνται φλεγμονώδεις 
αντιδράσεις που δεν αναστέλλονται εύκολα.3,4

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλινική εικόνα εξαρτάται από το ποσό, διάρκεια 
και το είδος του αντιγόνου που έχει εκτεθεί ο ασθενής 
και το βαθμό της ευαισθησίας του.

Μικρές εκθέσεις στο αντιγόνο δημιουργούν ελα-
φρές κλινικές εκδηλώσεις ενώ μεγάλες και συνεχείς 
εκθέσεις προκαλούν έντονες κλινικές αντιδράσεις 
Έχουν σχέση οι μεγάλες αντιδράσεις με το επάγγελμα 
και με τις εποχές του έτους.

Οξεία μορφή. Μοιάζει με γριπώδη συνδρομή, πυ-
ρετός 40 C, ρίγος αδιαθεσία, δύσπνοια 3-8 ώρες μετά 
την έκθεση στον υπεύθυνο αιτιολογικό παράγοντα 
που διαρκεί 24 ώρες.

Στη συνέχεια μπορεί να παραμείνουν στοιχεία 
βρογχίτιδας ανευρίσκονται στην αντικειμενική εξέταση 
τρίζοντες αμφοτερόπλευρα ταχύπνοια, ταχυκαρδία.

Χρόνια, λανθάνουσα μορφή. Επικρατεί ο ξηρός 
βήχας μη παραγωγικός, δύσπνοια στην κόπωση, 
ανορεξία απώλεια βάρους.

Η υψηλή κλινική υποψία οδηγεί στη διάγνωση, 
απομακρύνει τον ασθενή από τον υπεύθυνο βλαπτικό 
παράγοντα προκειμένου να αποτραπεί η εξέλιξη της 
νόσου.4,5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

1. Ακτινολογικά

Η υψηλής ευκρίνειας αξονικής τομογραφίας προ-

σφέρει στη διάγνωση της νόσου αποτελεί χρήσιμο 
εργαλείο πριν και μετά τη θεραπεία. Σε οξεία μορφή 
είναι χαρακτηριστικά τα ευρήματα των κυψελιδικών 
διηθήσεων. Ανιχνεύονται οζίδια μεγέθους 1 εκ. με 
κεντρολοβιδιακή κατανομή και εντόπιση κυρίως στα 
μέσα πνευμονικά πεδία. Συχνά υπάρχει εικόνα θολής 
υάλου (Eικόνα 1Α, 1Β, 1Γ).

εικόνα 1α. Εικόνα θολής υάλου.

εικόνα 1Β. Εικόνα θολής υάλου που εναλλάσσονται με 
κηλιδώδεις περιοχές.
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Στις χρόνιες περιπτώσεις δυνατόν να υπάρχουν 
ανομοιογενείς σκιάσεις, υπεζωκοτικές παχύνσεις, 
εικόνα μελισσοκηρήθρας, βρογχεκτασία εξ έλξεως. 
Τα σημαντικά ευρήματα της HRCT συνδυαζόμενα 
με την κλινική εικόνα δύναται να τεκμηριώσουν τη 
νόσο (Εικόνα 2).

2. Σπιρομετρικά

Παρουσιάζει ελάττωση της ζωτικής χωρητικότητας 
και περιοριστικού τύπου διαταραχή συνήθως. Μια 

εικόνα 2. Εικόνα μελισσοκυρήθρας, βρογχεκτασίαι έξ 
έλξεως.

εικόνα 1γ. Διάσπαρτα μικροοζίδια.

συνυπάρχουσα αποφρακτική διαταραχή με αρνητική 
βρογχοδιαστολή δεν αποκλείει τη νόσο. Η διαχυτική 
ικανότητα της νόσου είναι συχνά ελαττωμένη.

Σημαντική διαταραχή στον έλεγχο της λειτουργίας 
των πνευμόνων είναι η υποξυγοναιμία.

3. Αιματολογικά και ανοσολογικά

Στις οξείες περιπτώσεις Αύξηση των λευκών αι-
μοσφαιρίων με απόκλιση προς τα αριστερά.

Η θετική ανίχνευση των ειδικών ιζηματινών στο 
αίμα έχει μεγάλη διαγνωστική αξία συνδυαζόμενη με 
το θετικό ιστορικό νόσησης.2,6

Στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ανευρίσκεται αυ-
ξημένος αριθμός λεμφοκυττάρων, πάνω από το 65% 
του συνολικού αριθμού των κυττάρων έχει μεγάλη 
διαγνωστική αξία.

4. Παθολογο-ανατομικά

Στην οξεία φάση επικρατούν τα ουδετερόφιλα 
και εωσινόφιλα Υπάρχει και οίδημα και διήθηση του 
κυψελιδικού τοιχώματος τις 4 ώρες μετά την έκθεση.

Τριάντα ώρες μετά την έκθεση στο αντιγόνο εμ-
φανίζονται τα λεμφοκύτταρα και εξαφανίζονται τα 
ουδετερόφιλα και αργότερα παρουσιάζονται ινώδεις 
παχύνσεις στο κυψελιδικό τοίχωμα και κεντρολοβιακά 
κοκκιώματα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται:
1) Στο ιστορικό έκθεσης.
2) Ανεύρεση λεμφοκυττάρων στο αίμα πάνω από 40.
3) Συμβατή κλινική εικόνα με περιοριστικό σύνδρομο.
4) HRCT εικόνα θολής υάλου και μικροοζιδιακές 

σκιάσεις με κεντρολοβιώδη κατανομή.
5) Θετική δοκιμασία προκλήσεως.

Οι δοκιμασίες προκλήσεως επιβεβαιώνουν τη 
διάγνωση. Γίνεται στο εργαστήριο με τη χορήγηση 
της ύποπτης ουσίας ή με τη φυσική έκθεση στο χώρο 
εργασίας.

Η κλινική εικόνα, η κλινική εξέταση η ακτινογρα-
φία θώρακος και άλλες ειδικές εξετάσεις επιβεβαιώ-
νουν τη νόσο και το πλεονέκτημα της αναπαράστασης.6
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

α. Aπό την οξεία μορφή:
1) Γριπώδη κατάσταση
2) Βρογχικό άσθμα
3) Εισπνοή ερεθιστικών ουσιών
4) Επίδραση ακτινοβολίας 
5) Αντιδράσεις σε φάρμακα.

Β. Χρόνια μορφή:
1) ΧΑΠ
2) Σαρκοείδωση
3) Συστηματικές παθήσεις [Ρευματοειδής αρθρίτιδα 

Ερυθηματώδη λύκο]
4) Διάχυτη πνευμονική ίνωση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η υψηλή κλινική υποψία σε κάθε ασθενή από τον 
αγροτικό πληθυσμό με συμπτωματολογία λοίμωξης 
από το αναπνευστικό βήχα, δύσπνοια, συριγμό που η 
έναρξης της σχετίζεται με συγκεκριμένο εργασιακό 
χώρο οδηγεί στην έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και 
θεραπεία.

Η απομάκρυνση από τον χώρο εργασίας είναι 
επιβεβλημένη.

Όταν η απομάκρυνση του ασθενή από τον εργα-

σιακό χώρο δεν είναι δυνατή η χρήση προσωπίδας 
καλής ποιότητας είναι απαραίτητη.

Σε οξεία μορφή η χορήγηση κορτικοειδών είναι 
χρήσιμη και απαραίτητη σε δοσολογία 0,5 mg/kg 
βάρους σώματος με προοδευτική ελάττωση και δια-
κοπή σε 6 εβδομάδες.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

τη δεκαετία 1930-40, μία μεγάλη διαμάχη δίχαζε τον ιατρικό 
κόσμο. Η τότε ιατρική εμπειρία και γνώση, δεν επαρκούσε 
για να απαντηθεί ξεκάθαρα το ερώτημα σχετικά με την 
αναγκαιότητα της θεραπείας της αρτηριακής υπέρτασης 
(αυ). πολλοί ιατροί, θεωρούσαν μη αναγκαία την θεραπεία 
της υπέρτασης. αντίθετα, κάποιοι άλλοι την συνιστούσαν, 
με στόχο την πρόληψη των καρδιοαγγειακών επιπλοκών. 
οι πρώτες εκείνες θεραπευτικές προσεγγίσεις της αυ και 
η κατάλληλη επιλογή θεραπείας, βασιζόταν στο στάδιο 
της νόσου (ύπαρξη ή μη επιπλοκών) και στην ύπαρξη η 
μη συννοσηροτήτων. κύριος θεραπευτικός στόχος ήταν η 
αγγειοδιαστολή, που επιτυγχανόταν με 4 κατηγορίες παρεμ-
βάσεων όπως: ειδικές θεραπείες με χορήγηση ινσουλίνης, 
απινσουλινομένων παγκρεατικών ή ηπατικών εκχυλισμά-
των, αλλά και θεραπευτική χορήγηση χολικών εκκριμάτων, 
ιοδίνης, νιτρωδών και ακετυλχολίνης. Δοκιμάστηκαν επί-
σης, ακτινοβολίες, διαδερμικές θεραπείες, οξυανθρακούχα 
λουτρά, αλλά και πιο επεμβατικές, χειρουργικές θεραπείες, 
όπως αφαίρεση επινεφριδίων και βαγοτομή. επί ύπαρξης 
κεφαλαλγίας συνιστούσαν καταπραϋντικά, καθαρτικά, αγ-
γειοδιασταλτικά, υπέρτονο ορό γλυκόζης, ήπιες αφαιμάξεις 
και ραχιαία παρακέντηση. επί καρδιακής ανεπάρκειας, 
δακτυλίτιδα και διουρητικά. Στη δεκαετία 1930-1940 για 
πρώτη φορά η αντιμετώπιση της υπέρτασης μετατοπίστηκε 
από την αδράνεια στη θεραπεία και πρόληψη. αυτό όμως 
που είναι σημαντικό είναι η επικράτηση της πεποίθησης ότι 
η υπέρταση επιβάλλεται να θεραπεύεται με το σκεπτικό ότι 
είναι μια νόσος εξελισσόμενη που καταλήγει σε πολυοργανική 
επιπλοκή και ανεπάρκειες. Αχ Ιατρική 2016, 35:140-146.

Λέξεις κλειδιά: Aγγειοτενσίνη, ιστορία της ιατρικής, υπέρταση, 
υδραργυρικά διουρητικά

Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί ένα παγκόσμιο 
πρόβλημα υγείας, με ένα δισεκατομμύριο περίπου 
πάσχοντες σε όλο τον κόσμο.

Η πεποίθηση ότι η αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) είναι 
μια συστηματική νόσος, που εμπλέκεται στην παθο-
γένεια και την εξέλιξη πολλών νοσημάτων, υπάρχει 
εδώ και περίπου έναν αιώνα.

Ο Αμερικανός Theodore C. Janeway (1872-1917) 
εισήγαγε, το 1913, τον όρο της «υπερτασικής αγγειακής 

νόσου». Περιέγραψε εύστοχα τη φυσική ιστορία της 
νόσου, παρακολουθώντας 7872 υπερτασικούς για 10 
χρόνια και συσχετίζοντας την υψηλή αρτηριακή πίεση 
με τις καρδιακές επιπλοκές1 (Εικόνα 1).

Το 1914, ο πατέρας της νεφραγγειακής υπέρτασης, 
Frank Volhard (1872-1950) μαζί με τον Αμερικανό 
Goldblott, διαχωρίζει την «ωχρά» ΑΥ (με νεφρική 
συμμετοχή) από την «ερυθρά», δηλαδή την καλοήθη 
υπέρταση (Εικόνα 2).
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Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

Στη δεκαετία 1930-40, στον ιατρικό κόσμο είχαν 
επικρατήσει δύο άκρως αντίθετες θεραπευτικές προ-
σεγγίσεις για την αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής 
πίεσης. O καρδιολόγος John H. Hay – Καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, το 1931 δήλωνε 
χαρακτηριστικά: 

“The greatest danger to a man with high blood 
pressure lies in its discovery, because then some fool 
is certain to try and reduce it”.

Δηλαδή υποστήριζε ότι «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος 
για κάποιον με υψηλή αρτηριακή πίεση έγκειται στην 
τυχόν ανακάλυψή της, γιατί κάποιοι ανόητοι θα προ-
σπαθήσουν να τη μειώσουν».

O Αμερικανός καρδιολόγος Paul D. White το 1937 
επίσης, συμφωνούσε μαζί του δηλώνοντας: 

“Hypertension may be an important compensatory 
mechanism which should not be tampered with, even 
were it certain that we could control it”.

Δηλαδή, «Η υπέρταση μπορεί να είναι ένας ση-
μαντικός αντισταθμιστικός μηχανισμός, ο οποίος δεν 
θα έπρεπε να αλλοιωθεί, ακόμα και αν ήταν βέβαιο 
πως θα μπορούσε να ελεγχθεί».

Εν ολίγοις, υποστήριζαν ότι η υψηλή αρτηριακή 

πίεση απαρτίζει εν πολλοίς φυσιολογικό και απαραί-
τητο αντισταθμιστικό φαινόμενο και συνεπώς δεν 
απαιτεί καμία θεραπευτική αγωγή2,3.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Το 1922, ως μέσο θεραπείας της υπέρτασης, προ-
τάθηκε δίαιτα βασισμένη στο ρύζι και σε χυμούς 
φρούτων, (Dr. William Kempne 1903-1997) (Εικόνα 
3). Αυτή η χαμηλή σε νάτριο δίαιτα, χρησιμοποιήθηκε 
ευρέως τη δεκαετία 1930 όμως καθιστούσε ιδιαίτερα 
δύσκολη τη συμμόρφωση των ασθενών4.

Το 1932, οι McCann, Osman και Barker, πρότειναν 
το νιτρικό και το χλωριούχο κάλιο σαν αλάτι επιλογής 
στους υπερτασικούς, συνιστώντας τοιουτοτρόπως 
διατροφή φτωχή σε νάτριο και σχετικά πλούσια σε 
κάλιο5.

Ενδεικτικό της ήσσονος σημασίας που αποδιδόταν 
στην θεραπεία της ΑΥ, είναι ότι το 1941, στην πρώτη 
έκδοση του αναφερόμενου ως «Βίβλου της Φαρμακο-
λογίας» “Gold Standard”, φαρμακευτικού εγχειριδίου 
των L.S. Goodman and A. Gilman, υπήρχαν μόνο 
τέσσερις αναφορές στην υπέρταση, σε ένα τόμο 1300 
σελίδων. Μεταξύ των αντιυπερτασικών παραγόντων 
περιλαμβανόταν τα θειοκυανικά, τα βαρβιτουρικά, 
τα βρωμιούχα και το βισμούθιο. Στο ίδιο σύγγραμμα 

εικόνα 1. Theodore C. Janeway (1872-
1917). Eισήγαγε τον όρο της υπερτα-
σικής αγγειακής νόσου.

εικόνα 2. Frank Volhard (1872-1950). 
Ο πατέρας της νεφραγγειακής υπέρ-
τασης.

εικόνα 3. Dr. William Kempne (1903-
1997). Πρότεινε μια δίαιτα βασισμένη 
στο ρύζι, ως μέσο θεραπείας της κα-
κοήθους υπέρτασης.
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αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι σε ασθενή με ήπια 
καλοήθη υπέρταση (<200mmΗg <100mmΗg) δεν 
είναι απαραίτητη καμία παρέμβαση, ενίοτε μόνο, 
ήπια ηρεμιστικά και μείωση του σωματικού βάρους6. 

Η πρώτη χημική ουσία που χρησιμοποιήθηκε ως 
φάρμακο για την υπέρταση λόγω των αγγειοδιασταλ-
τικών του ικανοτήτων, ήταν το θειοκυανικό νάτριο 
(1900). Χρησιμοποιήθηκε στη δεκαετία 1930-40, 
όμως είχε πολλές παρενέργειες και η χρήση του 
δεν έγινε ευρέως αποδεκτή. Σήμερα ένα από τα πιο 
ισχυρά αντιυπερτασικά φάρμακα, το νιτροπρωσσικό 
νάτριο, βασίζεται σ’ αυτή τη χημική ένωση. Γι’ αυτό 
το λόγο, επί παρατεταμένης χορήγησης, επιβάλλεται 
παρακολούθηση των επιπέδων των κυανιούχων του 
πλάσματος (ανώτατο όριο 10 mg/dl), καθότι μπορεί 
να προκαλέσει δηλητηρίαση λόγω της υδρόλυσής του 
σε κυανικά/θειοκυανικά ιόντα7.

Κατά τη δεκαετία 1930–1940 η θεραπευτική προ-
σέγγιση της αρτηριακής υπέρτασης βασιζόταν σε δύο 
κριτήρια. Το πρώτο από αυτά, ήταν η ύπαρξη ή μη 
επιπλοκών (κεφαλαλγία-σπασμοί, καρδιακή κάμψη) 
και το δεύτερο, ανάπτυξη της ΑΥ σε έδαφος άλλης νό-
σου (σύφιλη, σακχαρώδης διαβήτης, ρευματοπάθειες).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥ ΕΠΙ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ 

Η θεραπεία στρεφόταν κυρίως στην αντιμετώπιση 
των επιπλοκών και όχι της υπέρτασης αυτής καθ' αυτής. 
Επί ύπαρξης αγγειακών επιπλοκών (κεφαλαλγία-σπα-
σμοί) η αγωγή περιλάμβανε καταπραϋντικά, καθαρ-
τικά, αγγειοδιασταλτικά, υπέρτονο ορό γλυκόζης, 
ήπιες αφαιμάξεις, ακόμα και ραχιαία παρακέντηση. 

Επί καρδιακής ανεπάρκειας η θεραπεία ήταν η 
δακτυλίτιδα (W. Withering, 1741-1799) και τα δι-
ουρητικά8-10 (Εικόνα 4). Ανάμεσα στις θεραπευτικές 
προτάσεις έχουν καταγραφεί οι ενέσεις πυρετογόνων 
παραγόντων, όπως ο βάκιλος του τύφου (typhoid 
bacilli)6,7 καθώς και διαθερμικές μέθοδοι και οξυαν-
θρακούχα λουτρά.

Ήδη από το 1911 οι Schrumpf P. και Zabe B., 
αναφέρουν ότι παρατήρησαν, στους υπερτασικούς 
ασθενείς, σοβαρή αύξηση της διαστολικής παράλληλα 
της συστολικής πίεσης, συσχετίζοντας την αυξημένη 
διαστολική πίεση πλήρωσης, με την περαιτέρω επι-
βάρυνση της αριστερής κοιλίας. Το 1931 εισήχθη για 

πρώτη φορά ο όρος μέση αρτηριακή πίεση (ΜΑΠ), 
που χρησιμοποιείται έως και σήμερα (εξίσωση της 
ΜΑΠ, {(ΔΑΠ*2)+ΣΑΠ}/3).

Το 1939 οι Keith-Wagener-Barker σταδιοποίη-
σαν πρώτοι, τις αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδούς 
στην υπέρταση, τονίζοντας πως η εκδήλωση της 
αμφιβληστροειδοπάθειας, είναι η αντανάκλαση 
των επίπεδων της πίεσης του αίματος αλλά και του 
χρόνου παραμονής της σε υψηλά επίπεδα. Η στα-
διοποίηση αυτή χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα 
για την αξιολόγηση της βαρύτητας και πρόγνωσης 
της υπέρτασης8.

Η ύπαρξη της ρενίνης που απομόνωσαν από 
εκχύλισμα νεφρικού ιστού, το 1898 οι Tigersted 
και Bergmann, αν και είχε σχεδόν ξεχαστεί, επα-

εικόνα 4. Το φυτό δακτυλίτιδα (Digitalis purpurea).
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ληθεύτηκε το 1938 από τρεις ανεξάρτητες ομάδες 
(Εικόνα 5).

Η ανακάλυψη μίας ουσίας αποτέλεσε ένα ση-
μαντικό σταθμό της ιατρικής γνώσης κατά την 
δεκαετία 1930-40, καθώς ήταν ένα γιγαντιαίο βήμα 
στη διερεύνηση της παθογένειας και αργότερα της 
θεραπείας της υπέρτασης. Οι Irvin Page (1901-
1991) και συν. από την Ινδιανάπολις και o Eduardo 
Braun-Memendez (1903-1959) από το Μπουένος 
Άιρες την ανακάλυψαν, που ο ένας την ονόμασε 
αggiotonin και ο δεύτερος hypertension. To 1948, οι 
ερευνητικές ομάδες συμφώνησαν να συγχωνεύσουν 
τις δύο ονομασίες, σε angiotensin9,10 (Εικόνα 6).

εικόνα 5. Richard Bright (1789-1855). Εισήγαγε πρώτος 
τη συσχέτιση νεφρού – υπέρτασης.

εικόνα 6. Οι Eduardo Braun-Memendez (1903–1959) και 
Irvin Page (1901–1991). Ανακάλυψαν την αγγειοτενσίνη.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΑΛΛΗΣ ΝΟΣΟΥ

Σημαντική ήταν η παρατήρηση ότι η θεραπεία 
της σύφιλης, συνοδευόταν από παράλληλη βελτίω-
ση και υποχώρηση σε φυσιολογικά επίπεδα και της 
αρτηριακής υπέρτασης. Το σαλικυλικό βισμούθιο, 
χρησιμοποιείται ως αντισυφιλιδικό πάνω από δυο 
αιώνες, λόγω της ισχυρής του δράσης, ιδίως κατά το 
δεύτερο και τρίτο στάδιο της νόσου. Ο E.J. Stieglits 
το 1929 ανέφερε: «H χορήγηση του σαλικυλικού 
βισμούθιου προκαλεί υποχλωραιμία και σταδιακή 
αγγειοδιαστολή», συνιστά δε τη χορήγηση του στην 
περίπτωση εκλαμψίας, ως διουρητικού11.

Μία άλλη κλινική παρατήρηση κατά τη δεκαετία 
1930-40, αυτή της στενής συγγένειας της αρτηριακής 
υπέρτασης με το σακχαρώδη διαβήτη, έδωσε νέα 
ώθηση στους υποστηρικτές της θεραπείας της υπέρ-
τασης. Το 1936, οι P. Kimmelstil (1900-1970) και 
C. Wilson (1906-1997) περιέγραψαν την ανάπτυξη 
οζωδών σπειραματικών μεσοτριχοειδικών βλαβών, σε 
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, που είχαν 
το κλινικό σύνδρομο της βαριάς λευκωματουρίας και 
νεφρικής ανεπάρκειας, συνοδευμένα από αρτηριακή 
υπέρταση12 (Εικόνα 7). 

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι μία από τις 
πλάνες της τότε ιατρικής γνώσης, ήθελε η ινσουλίνη, 

εικόνα 7. Χαρακτηριστικές παθολογοανατομικές αλλοιώ-
σεις στη διαβητική νεφροπάθεια Franklin H. Epstein,Vito 
Joseph Zupa, Clinical Correlates of the Kimmelstiel–Wilson 
Lesion N Engl J Med 1956; 254:896-900.
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τα παγκρεατικά και ηπατικά εκχυλίσματα να δρουν 
πρωτογενώς στη μείωση της πίεσης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ - ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΑΝΗ ΑΙΤΙΑ 
(ESSENTIAL HyPERTONIC)

Τα Διουρητικά

Τη σχέση νεφρός – υπέρταση εισήγαγε πρώτος ο 
Richard Bright (1789-1855). Σαν βάση της διουρητικής 
θεραπείας αυτής, χρησιμοποιήθηκε όμως η θεωρία του 
Αμερικανού φυσιολόγου Arthur Guyton (1919-2003) 
ο οποίος εισηγήθηκε τη νεφρική αυτορύθμιση της 
υπέρτασης με το μηχανισμό «πίεσης-νατριούρησης» 
και απέδειξε ότι στη ρύθμιση αυτή, κυριαρχεί η σχέση 
του όγκου των υγρών του σώματος με τη νεφρική 
λειτουργία13 (Εικόνα 8).

Ο Alfred Vogl (1875-1973) φοιτητής ιατρικής, 
συνέδεσε την υδραργυρική θεραπεία της σύφιλης με 
την αύξηση της διούρησης, και έβαλε τη βάση για 
την ανακάλυψη των υδραργυρικών διουρητικών. Τα 
διουρητικά αυτά χρησιμοποιούνταν για «τόνωση των 
απεκκριτικών οργάνων»14.

Η αντιμετώπιση των βακτηριακών λοιμώξεων 
ξεκίνησε τη δεκαετία του 1930 με την ανακάλυψη των 
σουλφοναμιδών. Μερικοί ασθενείς, παρατηρήθηκε ότι 
παρουσίαζαν αυξημένη διούρηση κατά τη θεραπεία 
με τη συγκεκριμένη φαρμακευτική κατηγορία. Ως 

διουρητικά όμως, οι σουλφοναμίδες χρησιμοποιήθηκαν 
πολύ αργότερα, από τον William Schwartz το 1949.

Τα Αγγειοδιασταλτικά 

O Α. Dumas (1876-1945) έγραφε το 1937: «Τα 
αγγειοδιασταλτικά λύνουν τον αγγειακό σπασμό, 
αναστέλλουν τη χρόνια επιβάρυνση της καρδιάς 
και δεν ασκούν ανασταλτική δράση στην καρδιά ως 
αντλία»15.

Το 1879 ο William Murrell (1853-1912) δημο-
σίευσε στο Lancet τα αποτελέσματα της χορήγηση 
νιτρογλυκερίνης σε υπερτασικούς ασθενείς με στη-
θάγχη (Εικόνα 9). Χρειάσθηκαν να περάσουν 130 
χρόνια ευρύτατης χρήσης, για να διαπιστωθεί, μόλις 
το 2002, ότι η δράση αυτή της νιτρογλυκερίνης, οφεί-
λεται στην ταχύτατη μετατροπή της σε μονοξείδιο 
του αζώτου (ΝΟ) από τη μιτοχονδριακή αλδεϋδική 
αφυδρογόναση10.

Την 31η Μαρτίου του 1937 στο συνέδριο της 
Ιατροχειρουργικής Εταιρίας Αθηνών, ο Γ. Φωκάς 
ανακοίνωνε τη μελέτη της χρήση ενός καινούρ-
γιου αγγειοδιασταλτικού φαρμάκου, του Sympatol 
([1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol) σε 
επτά περιστατικά (21, 40, 48, 50, 56, 58 και 60 ετών) 
με «υπερπίεση», νεφρική νόσο («χρόνια νεφρίτιδα») 
και αυξημένες τιμές ουρίας αίματος με άριστα αποτε-
λέσματα16. Η γνώμη της Εταιρίας Αθηνών ήταν πως 
«η υπέρταση πρέπει …. να θεραπεύεται!».

εικόνα 8. Arthur Guyton (1919-2003). Εισήγαγε τη νεφρική 
αυτορύθμιση της υπέρτασης με το μηχανισμό πίεσης-να-
τριούρησης, μόλις το 1913.

εικόνα 9. William Murrel (1853-1912). Πρότεινε τη νι-
τρογλυκερίνη για την αντιμετώπιση της στηθάγχης.
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ΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Αρκετά δημοφιλής μέθοδος ελέγχου της υπέρτασης, 
ήταν επίσης η ακτινοβολία ή αφαίρεση επινεφριδίων 
(κυρίως αριστερού) και η βαγοτομή.

Το 1913, ο Γάλλος χειρουργός Rene Leriche (1879-
1955) δοκίμασε διατομή των συμπαθητικών νεύρων 
για να βελτιώσει την αιμάτωση των άκρων. Κατά 
τη δεκαετία 1930-40, οι Leonard Rowntree (1883-
1959) και Alfred Adson (1887–1951) αποφάσισαν 
να δοκιμάσουν αυτή την επέμβαση σε υπερτασικά 
άτομα, συχνά με αξιοσημείωτα αποτελέσματα στον 
έλεγχο της ΑΠ. Ταυτόχρονα όμως καταγράφονταν και 
πολλές δυσβάσταχτες για τον ασθενή ανεπιθύμητες 
ενέργειες, όπως ορθοστατική υπόταση, αίσθημα παλ-
μών, ανιδρωσία, γαστρεντερικές διαταραχές, κυστικές 
διαταραχές, αδυναμία εκσπερμάτισης κ.α.17,18

Οι ανώτεροι πειραματισμοί, ενέπνευσαν την παρα-
γωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων, προς αποκλεισμό 
των συμπαθητικών γαγγλίων – και ήταν τα πρώτα που 
δοκιμάστηκαν στη θεραπεία της υπέρτασης. Η επεμ-
βατική απονεύρωση επανήλθε πρόσφατα με τη μέθοδο 
της καταστροφής των συμπαθητικών νεύρων που 
περιβάλλουν τη νεφρική αρτηρία (μικροκύματα)19,20.

ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κατά τη δεκαετία 1930-40 δοκιμάσθηκαν θεραπευ-
τικές προσεγγίσεις, εκ των οποίων άλλες εγκαταλεί-
φθηκαν εντελώς, ενώ άλλες εξελίχθηκαν σε πρώτης 
γραμμής επιλογές. Για πρώτη φορά στην αντιμετώ-
πιση της υπέρτασης εγκαταλείφθηκε η αδράνεια και 
προτάθηκε θεραπεία και πρόληψη. Το σημαντικότερο 
είναι όμως ότι εισήχθηκε και καθιερώθηκε η πεποί-
θηση, ότι η υπέρταση πρέπει να θεραπεύεται, διότι 
είναι μια νόσος εξελισσόμενη, η οποία καταλήγει σε 
πολυοργανικές επιπλοκές και ανεπάρκειες (στεφανιαία 
νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια, 
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και περιφερειακή 
αγγειακή νόσος).

Σήμερα η υπέρταση αποτελεί τον κύριο παράγοντα 
καρδιαγγειακού κινδύνου, και συμβάλει στο ένα τρίτο 
των θανάτων παγκοσμίως.
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H Άμβλωση στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο
The abortion in Ecclesiastic Law

Eιδικό Άρθρο
Special Article

Ο γάμος, όπως γνωρίζουμε, είναι κοινωνία αγάπης. Ο Δημιουργός 
Τριαδικός Θεός έγινε συγχρόνως και ο πρώτος νυμφαγωγός, αφού 
προσέφερε την Εύα στον Αδάμ. Σ' αυτούς εμπιστεύθηκε τη δύναμη 
και τη δυνατότητα, μέσω της οποίας θα προέρχεται πλέον η ζωή.

Σ’ αυτή τη σύζευξη θα υπάρχει στο εξής η δυνατότητα να ασκήσει 
ο άνθρωπος τη ζωή ως αγάπη και την αγάπη ως ζωή.1 

Μέσα στον χώρο του γάμου έχουμε την ανθρώπινη αύξηση και τε-
λείωση στην αγαπητική θυσία και αντιθυσία των συζύγων. Και οι δύο 
πρέπει να κατανοούν πλήρως την τιμή που τους έκαμε ο Δημιουργός 
τους, να μπορούν δηλαδή, να δημιουργούν, με τη χάρη και την ευλογία 
Tου, νέες ανθρώπινες υπάρξεις.2

Όμως, ο σημερινός κυρίως άνθρωπος διάγει τον βίο του μέσα 
στον χώρο του μηδενισμού και του ατομισμού. Στην υλόφρονα, ευ-
δαιμονιστική και ηδονιστική εποχή μας κυριαρχεί παντελής άγνοια 
του προσώπου και ως εκ τούτου των αγαπητικών διαπροσωπικών 
σχέσεων. Ως αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως τα παιδιά για πολ-
λούς από τους γονείς θεωρούνται όχι απλώς βάρος, αλλά πραγματική 
συμφορά. Για τον λόγο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια από πολλά 
ζευγάρια, αφήνοντας κατά μέρος κάθε μητρικό ή πατρικό αίσθημα, 
να απαλλαγούν από την τεκνογονία.

Προς τούτο προβαίνουν στην αθέμιτη άμβλωση - έκτρωση, λη-
σμονώντας και παραμερίζοντας την πραγματικότητα ότι εντός των 
σπλάχνων της μητέρας υπάρχει το παιδί της, το οποίο είναι κι αυτό 
τέλειος άνθρωπος από τη στιγμή της συλλήψεώς του.3 Η Πατερική 
Ορθόδοξη παράδοση διακηρύσσει: «Έμψυχος ο άνθρωπος έμψυχον 
σπέρμα έχων».4

Έτσι, όταν μιλάμε για αγαπητική κοινωνία στο γάμο, καρπός της 
οποίας είναι η τεκνογονία, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε ταυτοχρόνως 
και για φόνο - άμβλωση. Κι αυτό γιατί αγάπη και θυσία δεν συμβι-
βάζονται με το μίσος και το φόνο. Ο διάσημος καθηγητής της μαιευ-
τικής αείμνηστος κ. Λούρος είχε χαρακτηρίσει εγκληματική πράξη 
την άμβλωση, η οποία έρχεται σε άμεση αντίθεση με τον Όρκο του 
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Ιπποκράτη: «Ο ευσυνείδητος ιατρός οφείλει να απέχει 
της τοιαύτης εγκληματικής πράξεως και ουδέποτε να 
λησμονεί το του Ιπποκράτους ‘ουδέ γυναικί πεσσόν 
φθόριον δώσω. Αγνώς δε και οσίως διατηρήσω βίον 
τον εμόν και τέχνην την εμήν’».5

Εξάλλου, η γενετική θεωρία υποστηρίζει ότι η ζωή 
ξεκινά ακριβώς με τη δημιουργία ενός ξεχωριστού 
γενετικά ατόμου. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει κατά 
τη σύλληψη, συνεπώς η γονιμοποίηση θεωρείται ως το 
ξεκίνημα μιας νέας ζωής.6 Η άποψη αυτή στηρίζεται 
και από σύγχρονα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης. 
Στο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο του 2014 ορίσθηκε 
ότι «η έναρξη της ζωής του ανθρώπου συμπίπτει με 
την στιγμή της γονιμοποίησης», ενώ το 2012 στο Β' 
Ιατρικό Συνέδριο του Μονακό δύο χιλιάδες (2000) 
ειδικοί γυναικολόγοι μαιευτήρες πιστοποίησαν ότι 
«πραγματική γέννηση είναι η σύλληψη».

Πρέπει, ακόμη, να γνωρίζουμε ότι και από επιστη-
μονικής πλευράς η διακοπή της ζωής του εμβρύου, 
σε όποια φάση και σε όποια ηλικία κι αν γίνει, έχει 
ως αποτέλεσμα την καταστροφή ανθρωπίνης υπάρ-
ξεως. Για το λόγο αυτό η Ψυχολογία αποφαίνεται: 
Η άμβλωση δεν είναι μία απλή εγχείρηση, αλλά ένα 
σοβαρότατο γεγονός, επειδή έχει απόλυτη σχέση όχι 
μόνο με το σώμα της μητέρας, αλλά και με το βάθος 
της καρδιάς της, τα άδυτα της ψυχής της, καθώς και 
του συζύγου της.7

Σύγχρονες μελέτες8 αποδεικνύουν ότι τα πιο στα-
θερά ψυχιατρικά ευρήματα μετά από μία άμβλωση 
είναι η ενοχή, η κατάθλιψη και τα μακάβρια όνειρα. 
Φθάνει καμιά φορά η μητέρα και σε σοβαρής μορφής 
κατάθλιψη.9 Δεν πρέπει να λησμονούμε και τις κρίσεις 
συνειδήσεως που περνούν οι γονείς σε κάποια στιγμή 
της ζωής τους και ας έχουν περάσει πολλά χρόνια 
από την άμβλωση.

Το σύνολο σχεδόν των ιατρών της ειδικότητος 
του μαιευτήρος–γυναικολόγου, αλλά και άλλων ει-
δικοτήτων, τάσσονται εναντίον των εκτρώσεων. 
Ο καθηγητής της παιδιατρικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και Υπουργός τότε των Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών αείμνηστος Σπύρος Δοξιάδης είχε πει: «Η 
διακοπή μιας κυήσεως νόμιμα ή παράνομα έχει από 
ψυχολογική και ιατρική πλευρά πολλάς βλαβεράς 
επιπτώσεις και αμέσους και απωτέρας».10

Ειδικότερα η Αγιογραφική και Πατερική παράδοση 

της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας θεωρεί την άμβλω-
ση - ως εμβρυοκτονία - κανονικό παράπτωμα και 
την εντάσσει στα αδικήματα του φόνου, γι’ αυτό και 
επιβάλλει αυστηρά επιτίμια. Κατά τον κανονολόγο 
Π. Παναγιωτάκο η πράξη της αμβλώσεως θεωρείται 
εκούσιος φόνος.11

Ως βάση του περί αμβλώσεως Δικαίου της Εκ-
κλησίας μας θεωρείται ο 21ος κανόνας της Συνόδου 
της Αγκύρας (314 μ.Χ.), ο οποίος αναφέρεται στη 
σύλληψη εμβρύου εκτός του μυστηρίου του γάμου 
(κλεψιγαμία) και κάνει μνεία «προτέρου όρου», προ-
φανώς αναφερόμενος στις Διατάξεις των Αποστόλων.12 
Ωστόσο, κατά τον καθηγητή Τρωιάνο, ο κανόνας δεν 
αποκλείει την άμβλωση και στο χώρο του νομίμου 
γάμου.13 Το κείμενο του κανόνος έχει ως εξής: «Περί 
των γυναικών των εκπορνευουσών και αναιρουσών 
τα γεννώμενα, και σπουδαζουσών φθόρια ποιείν, 
ο μεν πρότερος όρος μέχρις εξόδου εκώλυσε, και 
τούτω συντίθεται. Φιλανθρωπότερον δε τι ευρόντες, 
ωρίσαμεν δεκαετή χρόνον, κατά τους βαθμούς τους 
ωρισμένους πληρώσαι».14

Είναι γεγονός ότι εκείνος, ο οποίος διεμόρφωσε 
ουσιαστικώς και τελικώς το περί εμβρυοκτονίας Δίκαιο 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι ο Μ. Βασίλειος, ο 
οποίος στο 2ο κανόνα του χαρακτηρίζει απερίφραστα 
την άμβλωση ως εκούσιο φόνο. Αναφέρουμε το κείμενο 
σε ελεύθερη απόδοση: «Εκείνη που με προμελέτη, 
επίτηδες, καταστρέφει το έμβρυο τιμωρείται με το 
επιτίμιο του φόνου, αφού για μας δεν υπάρχει διάκριση 
μορφοποιημένου ή μη εξεινονισμένου εμβρύου. Το 
επιτίμιο αφορά όχι μόνον τον θάνατο του εμβρύου, 
αλλά και τις μητέρες που κάνουν κακό στον εαυτό 
τους, καθώς πολλές φορές πεθαίνουν σ’ αυτές τις εγ-
χειρήσεις. Σ’ αυτόν τον θάνατο προστίθεται κι άλλος 
φόνος, η καταστροφή του εμβρύου, σύμφωνα με την 
πρόθεση εκείνων που τολμούν τέτοια πράγματα. Δεν 
πρέπει, όμως, να διαρκεί το επιτίμιο μέχρι το τέλος 
της ζωής τους, αλλά να ορίζεται δεκαετής αποχή (από 
τη Θεία Κοινωνία) και να προσδιορίζεται η θεραπεία 
σύμφωνα με τον τρόπο της μετανοίας και όχι με τον 
χρόνο (τη διάρκεια)».

Σημαντικό στοιχείο στον κανόνα αυτό αποτελεί 
η διακήρυξη της μη αποδοχής της μέχρι τότε επίμα-
χης θεωρίας περί διακρίσεως «εκμεμορφωμένου και 
ανεξεικονίστου εμβρύου»,15 αφού για την Ορθόδοξο 
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Εκκλησία δεν υφίσταται τέτοιου είδους δίλημμα, 
εφόσον το έμβρυο είναι ζων άνθρωπος από τη στιγμή 
της συλλήψεως, γι’ αυτό και καταδικάζει ως φονική 
πράξη την άμβλωση.

Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι, εάν προβεί σε 
άμβλωση η πρεσβυτέρα, εκτός του επιβαλλομένου 
επιτιμίου στην ίδια, ο πρεσβύτερος σύζυγός της τι-
μωρείται με την ποινή της καθαιρέσεως.

Επιπροσθέτως, ο 8ος κανόνας του Μ. Βασιλείου, 
συνιστώντας συμπλήρωμα του ως άνω κανόνος, 
προσθέτει το στοιχείο της ευθύνης και των κυρώ-
σεων για την άμβλωση τόσο στη μητέρα όσο και σε 
όποιον υποβοηθεί δια παντός μέσου στην εκτέλεση 
της επιθυμίας της δράστιδος, χαρακτηρίζοντας και 
τους δύο παράγοντες ως φονείς: «Και αι τοίνυν τα 
αμβλωθρίδια διδούσαι φάρμακα φονεύτριαι εισί και 
αυταί, και αι δεχόμεναι τα εμβρυοκτόνα δηλητήρια».16 
Βεβαίως, σήμερα τη θέση «των διδόντων τα αμβλω-
θρίδια φάρμακα» κατέχουν οι ιατροί που επιτελούν 
την έκτρωση.

Επιβεβαιώνοντας οι Άγιοι Πατέρες της ΣΤ' Οι-
κουμενικής Συνόδου με τον 91ο κανόνα τους τα 
διαλαμβανόμενα περί αμβλώσεως και αμβλωθριδίων 
φαρμάκων του 8ου κανόνος του Μ. Βασιλείου, επανα-
λαμβάνουν: «Τας τα αμβλωθρίδια διδούσας φάρμακα, 
και τας δεχομένας τα εμβρυοκτόνα δηλητήρια, τω του 
φονέως επιτιμίω καθυποβάλλομεν».17

Οι διατάξεις περί αμβλώσεως επαναλαμβάνονται 
και στο Κανονικόν του Ιωάννου του Νηστευτού -το 
οποίο κατέχει σημαντική θέση στο εκκλησιαστικό και 
κανονικό δίκαιο- με μειωμένο αισθητά το επιτίμιο, 
αλλά με προσθήκη ασκητικού -σωματικού επιτιμίου.

Εκ των όσων με συντομία αναφέραμε βεβαιώ-
νεται ότι η άμβλωση αντιμετωπίζεται σοβαρώς από 
τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι, 
ερμηνεύοντας την Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή 
Διαθήκη), μέσω της διδασκαλίας τους και των ιερών 
κανόνων την αποτρέπουν και την καταδικάζουν.

Η άμβλωση δεν θεραπεύεται από οποιαδήποτε 
αιτία και αν συμβή. Ακόμη και στην ακραία περίπτω-
ση κινδύνου της ζωής της μητέρας.18 Και τούτο γιατί 
αφ’ ενός η άμβλωση έρχεται σε άμεση και απόλυτη 
αντίθεση με την εντολή του Θεού «ου φονεύσεις»19 
και αφ’ ετέρου το μυστήριο του γάμου, μέσω της 
τεκνογονίας, έχει απόλυτη σχέση με το μυστήριο της 

ζωής. Ο Άγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός τονίζει για τους 
συζύγους: «Δια της τεκνογονίας σώζονται· ου γαρ 
εστί τούτο μικρόν, το τα δοθέντα παιδία παρ’ Αυτού, 
ταύτα Αυτώ αναθείναι».20

Είναι αδήριτος ανάγκη η επιστροφή στην προ-
σωπική - κοινωνική και αγαπητική θυσιαστική ζωή, 
ώστε να καταργηθεί αυτόματα και ο εκ προμελέτης 
φόνος των εμβρύων, η άμβλωση. Αυτή, όμως, η ζωή 
δεν είναι δυνατόν να πραγματωθεί παρά μόνο μέσα 
στην κοινωνία αγάπης της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
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λόγο στο λόγο, πέτρα στην πέτρα η ψυχή μας πορεύτηκε
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«Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσεται πνεύματος» μονολογεί 
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Ο προφορικός λόγος περιορίζεται μεταξύ εκείνων 
που συνυπάρχουν και έχουν την δυνατότητα της άμε-
σης συνομιλίας και της ζώσας επικοινωνίας. Μπορεί 
να μεταβιβάζεται (σαν παράδοση), είναι όμως ευάλω-
τος σε ποικιλία παρεμβάσεων, γι' αυτό και υπόκειται 
αδιαμαρτύρητα σε μεταβολές ή παραλλαγές. Αντίθετα, 
ο γραπτός λόγος είναι διαχρονικός, έρχεται από το 
απώτερο παρελθόν, από την αρχή της αυτογνωσίας 
του ανθρώπου, ακόμη από τότε που ξεκίνησε να 
σκαλίζει παραστάσεις και σύμβολα και ιερογλυφικά, 
πέρασε στη σφηνοειδή, τη γραμμική Α και Β ή την 
κατ' αλφάβητο αποτύπωση, για να φτάσει μέχρι τη 
σημερινή ηλεκτρονική γραφή. Έχει το μεγάλο προνό-
μιο να παραμένει αναλλοίωτος, να μεταβιβάζεται και 
να κληροδοτείται στο μέλλον, ώστε να τον διαβάζουν 
και να τον καρπούνται και οι επερχόμενοι.

Οι λέξεις, σπόνδυλοι στη ραχοκοκαλιά του νου 
μας, αρμοδεμένες πέτρες, απιθωμένες η μια πάνω 
στην άλλη, χτίζουν και ορθοτομούν το λόγο.

Λέξεις σκαλισμένες με το κοπίδι της γλώσσας, που 
κυλάνε όπως το αίμα στις φλέβες, καθώς μας λέει ο Γ. 
Ρίτσος, και στοιχισμένες, με τη φορά και την τροπή 
του νου (νοοτροπία), σε νοηματοσειρές, απαρτίζουν 
τον έναρθρο Λόγο που, μαζί με την επίγνωση του 
θανάτου αλλά και την αγωνία για το αύριο, μαζί με 
την πρόβλεψη και την ανησυχία, την ελπίδα και τη 
φροντίδα για την «επόμενη μέρα», αποτελούν προ-
νόμιο του ανθρώπου και χαρακτηριστικό γνώρισμα 
που τον διακρίνει και τον ξεχωρίζει από όλα τα άλλα 
έμβια όντα.

Έχουν βέβαια και αυτά τη δική τους γλώσσα, 
τους δικούς τους κωδικούς επικοινωνίας, από τους 
μονοκύτταρους έως τους πιο σύνθετους οργανισμούς, 
Άσχετα αν εμείς δεν μπορούμε να τους διαβάσουμε 
και να τους κατανοήσουμε. Ίσως πιθανολογούμε μερι-
κούς: Οι μέλισσες επικοινωνούν με τον τελετουργικό 
χορό τους, τα μυρμήγκια με τις φερομόνες και τις 
νοηματικές οσμές τους, τα πετούμενα με το τιτίβισμα 
και το κελάηδημά τους, ο σκύλος με τις υλακές αλλά 
και με το κούνημα της ουράς του, δείγμα αποδοχής 
και θερμού χαιρετισμού σε φίλους και σε αυτούς που 
συμπαθεί και αγαπάει. Δεν έγραψαν όμως ποιήματα 
και λογοτεχνικά αριστουργήματα, δεν είπαν ύμνους 
και ψαλμωδίες, δεν συνέθεσαν όπερες και συμφωνίες, 
σονάτες και πρελούδια, δεν τραγούδησαν μοιρολόγια 

και τραγούδια του μισεμού και της τάβλας, της αμάχης 
και της αγάπης. Δεν έχτισαν Παρθενώνες, μνημεία 
και άλλα ιερά περισυλλογής, εκεί που κρένει σιωπη-
λά  η ψυχή, απλογιέται νοερά και μιλάει κι ο Θεός, 
γαληνεύει το πνεύμα κι αγάλλονται οι ουρανοί. Δεν 
είχαν την έφεση και την συν-ζήτηση του καλύτερου, 
δεν παρέδωσαν, όπως ο Άνθρωπος, τη σκυτάλη του 
Μαραθώνιου της ζωής και το δαυλό της δημιουργίας, 
δε διαλογίστηκαν με τους αιώνες.

Ο Λόγος είναι το δοξάρι και η ορθρινή όρχηση 
στο θάμα της ζωής, το θρόισμα και το γράφημα της 
φυλλορροής ανθρώπων στον Πλανήτη.

Αυτός ακριβώς ο συνεκτικός Λόγος, αιώνιος πε-
ζοπόρος, η λαλέουσα γλώσσα και η αλάλητη γραφή, 
η αθροιστική άρθρωση και προσπάθεια αμέτρητων 
γενεών, αυτή

«η γλώσσα που διαβάζουνε
οι αγράμματοι κι αγιάζουνε», 

οδήγησαν συντονισμένα το βηματισμό της σκεπτό-
μενης Ανθρωπότητας στο χρήσιμο και στο βέλτιστο. 
Με τη συμβολή, τη μικρή ή μεγάλη, την αλληλουχία 
λόγου και έργου του καθενός, ενίοτε μέχρι αυτοθυσί-
ας, ο Άνθρωπος δημιούργησε τεχνουργήματα, συσ-
σώρευσε θησαυρίσματα και πέτυχε έργα θαυμαστά. 
Είναι «έργο πολλών ανθρώπων τα λόγια μας» μας 
λέει ο Σεφέρης.

Ο Λόγος, κρουσές που πλέκει,  
χτένι που υφαίνει το χαρακτήρα,
βελόνι που κεντάει, χρωστήρας που αγιογραφεί  
το ψυχομάντηλο του Ανθρώπου,
αλέτρι που γεωργεί, αξίνα που σκάβει  
και ξεχερσώνει το χωράφι της καρδιάς μας. 

Με το μάγμα που ρέει από τη γλώσσα του καθενός 
σαρκώνεται η ταυτότητα και ο χαρακτήρας μας. Ο 
λαός μας το επισημαίνει με το δικό του απλό, αλλά 
σοφό τρόπο: Μη βιαστείς να αποφανθείς για την 
προσωπικότητα κάποιου, αν δεν τον ακούσεις πρώτα 
να μιλάει.

Με τη διά λόγου επικοινωνία (διάλογο) με τους 
γύρω του, ο Άνθρωπος ημέρεψε, αγάπησε ή μίσησε, 
συμφώνησε ή διαφώνησε, μάλωσε ή φίλιωσε, πο-
λέμησε ή ειρήνεψε, οπωσδήποτε όμως αργά, αλλά 
σταθερά, απέκτησε κοινοβιακή συμπεριφορά και 
συνείδηση συμβίωσης.

Έτσι ο κοινωνικό ιστός, αρμός γερός και ανθε-
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κτικός, αρμολοημένος με τον ειρμό και την ώσμωση 
της σκέψης μεταξύ των ανθρώπων, τροχοδρόμησε, 
«υπερήνεγκεν και εις φως εξήνεγκεν» το άρμα της 
προόδου μαζί με τον στρατηλάτη Άνθρωπο.

ΓΛΩΣΣΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ 
ΤΗΣ ΥΠΑΡξΗΣ ΜΑΣ

Η γλώσσα ήταν το μέσον, ήταν το «πυρίμορφον 
όχημα» και ο λόγος ο «λύχνος του άστρου» που οδή-
γησε τον διαλογιζόμενο Άνθρωπο σε όσα θαυμαστά 
και εκπληκτικά, μέχρι σήμερα, έχει δημιουργήσει, σε 
τοπικό ή σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ο κάθε τόπος, και η πιο ασήμαντη γωνιά, το κάθε 
χωριό, όσο μικρό κι αν είναι, έχει το δικό του Λόγο, 
έχει την δική του αύρα στο λίχνισμα του χρόνου. Έχει 
τη δική του διαδρομή και ιστορία που την έχει βιώσει 
με το δικό του ξεχωριστό, ιδιαίτερο και μοναδικό 
τρόπο και με φίλτρο μετατροπής τη γλώσσα. τον 
έχει μετουσιώσει και αποτυπώσει σε οργανωμένες 
κοινωνίες και εθνότητες. Η θυμοσοφία του λαού 
μας περιγράφει με το δικό της αλληγορικό τρόπο τη 
δύναμη της γλώσσας: «Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει 
και κόκκαλα τσακίζει».

Μια γλώσσα που μετράει ζωή τεσσάρων χιλιάδων 
χρόνων, όπως η Ελληνική, είναι φυσικό, σε αυτή τη 
μακρόχρονη διαδρομή της, να έχει υποστεί μεταβολές. 
Αυτό ήταν αποτέλεσμα ομαδικών μεταναστεύσεων, 
κατακτητικών επιδράσεων, πολιτισμικών αποχρώσεων 
και εθνολογικών επιρροών που, κατά καιρούς, πέρασαν 
και σκίασαν αυτόν τον τόπο. Συνέβαλλαν όμως και οι 
κοινωνικές και οικονομικές συγκυρίες, μορφωτικά και 
εκπαιδευτικά συστήματα, χαρακτηριζόμενα, πολλές 
φορές, από ερασιτεχνισμό και αντιφάσεις, καθώς 
και ηλικιακά χάσματα μεταξύ των αλληλοδιάδοχων 
γενεών.

Μόνο τον τελευταίο αιώνα και στο μεσοδιάστημα 
από τους παππούδες μας μέχρι τα εγγόνια μας, ένα 
5-10% του λεξιλογίου μας έχει χαθεί ή έχει αντικατα-
σταθεί με καινούργιες λέξεις. Αν τις ταχυδρομήσουμε 
στα επέκεινα, με δυσκολία θα αναγνωρισθούν ή 
μπορεί να μην γίνουν καθόλου κατανοητές, όπως και 
οι νεότεροι δυσκολεύονται να καταλάβουν αρκετά 
από την παλαιότερη ορολογία. Λέξεις, όπως: ξέλαση, 
δανεικαριά, προσωπική εργασία, αντάμα, αλτρουι-

σμός, μουσαφίρης, φιλότιμο, κοπιάστε, σεμπριά, και 
πληθώρα άλλων τείνουν να ξεχαστούν και για να τις 
καταλάβουν τα παιδιά χρειάζονται διερμηνέα. Τώρα, 
καινούργιες λέξεις μπήκαν στη ζωή μας όπως: ρύπαν-
ση, πετρελαιοκηλίδες, φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
τρύπα του όζοντος, κατάθλιψη, στρες, βαρεμάρα, φάση 
σου λέω, καράφλιασα, αφασία, μνημόνια, τρόικα, κι 
ένα σωρό ακούσματα, αλλόκοτα για μας τότε, αλλά 
μόνιμο βίωμα σήμερα.

Ιδιαίτερα σήμερα, στη διαδικτυακή «επικοινωνιακή 
επανάσταση», που συζητούν και διαλογίζονται τα 
μηχανήματα και όχι οι άνθρωποι, πληκτρολογούμε 
πολύ αντί να συνομιλούμε, η συνθλιβή των εννοιών 
και η λεξιπενία κάνουν το τοπίο όλο και περισσότερο 
άνυδρο. Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική γλώσσα εξακο-
λουθεί να κατέχει ξεχωριστή θέση, ανάμεσα στις 
2.700 γλώσσες του σύγχρονου κόσμου. Η ορολογία 
και η χρήση πολλών λέξεων σε βασικές επιστήμες 
και περισσότερο στην ιατρική, έχουν προέλευση και 
ρίζα Ελληνική.

ΓΛΩΣΣΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ

Η οικουμενικότητα αυτή οφείλεται κυρίως στην 
ανταύγεια και τη φεγγοβολή της αρχαίας ελληνικής 
διανόησης. Είναι αυτός ο πολιτισμός που υπερίσχυε 
των όπλων κατακτώντας τους Ρωμαίους κατακτητές 
αφού «η αλούσα ελλάς είλεν το αγροίκον λάτιον». 
Αυτός που κέντρισε την προσοχή και παγίωσε την 
αέναο τάση Ελληνογνωσίας ανά την υφήλιο. Ήταν η 
γλώσσα της Αγίας Γραφής, τόσο με τη μετάφραση της 
Παλαιάς Διαθήκης, όσο και της Καινής Διαθήκης που 
πρωτογράφτηκε στα Ελληνικά της εποχής εκείνης.

Η Ελληνοφωνία αυτή εκφράστηκε μέσα από τα 
θεολογικά και φιλολογικά κείμενα των πατέρων, τις 
βιογραφίες εκκλησιαστικών μορφών και το τελετουρ-
γικό της χριστιανικής λατρείας. Κορυφώθηκε με την 
Βυζαντινή υμνολογία, τις αριστουργηματικές μελωδίες 
του Ρωμανού του Μελωδού και τις βαθυστόχαστες 
υμνογραφίες του Γρηγορίου Παλαμά. Ο Ακάθιστος 
Ύμνος, το «τη Υπερμάχω στρατηγώ», «η Ζωή εν 
τάφω» και το «Ω γλυκύ μου έαρ», προκαλούν ρίγη 
συγκινήσεως και μιλάνε και σήμερα κατ’ ευθείαν 
στην ψυχή των πιστών.

Η δομική συνέχεια της γλώσσας σφυρηλατήθηκε 
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και άντεξε στη δουλεία 400 χρόνων, με τις αναμενό-
μενες αμφίδρομες επιδράσεις, αλλά και με ελάχιστες 
απώλειες. Καλλιεργήθηκε στα νεότερα χρόνια με τη 
λογοτεχνία και την ποίηση για να επικυρωθεί, στον 
αιώνα που μας πέρασε, με δύο βραβεία Νόμπελ, φυ-
σικά επακόλουθα της αρχαίας Ελληνικής διανόησης 
και της ικανότητας των «ευκλεών» προγόνων μας 
να διασώσουν με τη γραφή και να διαδώσουν τον 
εκπληκτικό και μεγάλο πολιτισμό που δημιούργησαν. 

Ανάλογη και παράλληλη ήταν και η πορεία και 
διακύμανση της γλώσσας στα χωριά μας και γενι-
κότερα στην ύπαιθρό μας, τόσο στη γραφή, όσο και 
στην προφορική παράδοση περισσότερο, αφού πριν 
τον 20ο αιώνα ελάχιστοι ήταν «γραμματιζούμενοι».

Οι άνθρωποι της υπαίθρου, του βουνού, του κά-
μπου, της ερημιάς, του δάσους, που ασχολούνται με 
την γεωργία, την κτηνοτροφία, το κυνήγι, τη μεταφο-
ρά, το μεροκάματο, έχουν την δική τους ντοπιολαλιά 
και τους δικούς τους κώδικες επικοινωνίας. Με ένα 
πλεκτό λέξεων έντυναν αισθήματα και συναισθήμα-
τα, εξέφραζαν ακόμη και με τις κινήσεις των χεριών 
και του σώματος τους, και έδιναν ανά πάσα στιγμή 
τη συναισθηματική τους διάθεση και το στάτους της 
ψυχής τους. Κατά συνέπεια, κανείς δεν δικαιούται να 
τούς αποκαλεί βλάχους ή αγροίκους.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Η ΓΛΩΣΣΑ

Είναι μικρό το σέβας και μεγάλο το λάθος εκείνων 
που απορρίπτουν και σνομπάρουν τη γλώσσα μιας 
συγκεκριμένης εποχής, τη γλώσσα των πατέρων τους, 
τη φωνή του Έθνους. Όπως λέει ο Ε. Παπαζαχαρίου, 
που ασχολήθηκε και εξέδωσε ένα λεξικό με τη γλώσσα 
της πιάτσας. «όποιος απορρίπτει ή βρίζει τη γλώσσα 
των προγόνων του, βρίζει την μάνα του, την κούνια 
του, τον τόπο του, το γένος του». Δεν σημαίνει ότι θα 
απορρίψουμε την Οδύσσεια ή θα κάψουμε την Ιλιάδα 
επειδή, από την εποχή του Ομήρου, η εξέλιξη της 
γλώσσας ήταν τέτοια, που σήμερα δεν μπορούμε να 
κατανοήσουμε αυτό τον μοναδικό και ανεκτίμητο λόγο.

Γιατί η γλώσσα είναι η ιστορία ενός έθνους και 
ένα έθνος είναι η ιστορία της γλώσσας του. Ο Λένιν, 
ειδικός στο χειρισμό των μαζών, είχε πει: «Αν θέλεις 
να αλώσεις ένα λαό κατάστρεψέ του τη γλώσσα». 
Αλλά και ο ίδιος ο Δημιουργός τιμώρησε την αλαζο-

νεία και την μωροφιλοδοξία εκείνων που επιχείρησαν 
να διακορεύσουν τα ουράνια, κτίζοντας τον πύργο 
της Βαβέλ. Το πέτυχε μ’ ένα και μοναδικό τρόπο: 
Προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα τους, με επακό-
λουθο την πλήρη ασυνεννοησία. Δεν χρειαζόταν 
τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο, αφού αυτό 
ήταν αρκετό.

Αλήθεια πόσο διδακτικός και πόσο διαχρονικός 
είναι αυτός ο αλληγορικός συμβολισμός της Γένεσης: 
Το ζούμε στην τραγελαφική και αντιφατική εποχή 
μας. Χωρίς ενιαίο λόγο, με την οπαδική και ξύλινη 
κομματική γλώσσα, με τη γλώσσα της ιδιοτέλειας 
και όχι τη γλώσσα της ευθύνης, με το μυαλό στην 
παρτίδα και όχι στην πατρίδα αλλά, και χωρίς τη 
γλώσσα της συνεννόησης και της διαβούλευσης, 
δεν μπορούμε ούτε κοτέτσι να στεριώσουμε, ούτε τα 
απόβλητα και τα σκουπίδια μας δεν καταφέρνουμε 
να διαχειριστούμε. Πολύ περισσότερο, αν θέλουμε 
να φτιάξουμε αποδοτικά συστήματα παιδείας, υγείας, 
πρόνοιας, αλληλεγγύης και εύρυθμου Κράτους.

Όλα αυτά προϋποθέτουν ελεύθερη από μικρότητες 
σκέψη, καθάριο και σωστό λόγο, που θα πηγάζει από 
συναίσθηση χρέους και πράξεις ευθύνης, από ελεύ-
θερη και όχι ύστερη βούληση, από σκεπτόμενο και 
ακηδεμόνευτο νου. Το είχε πολύ πριν επισημάνει ο 
Ρήγας, ο φλογερός και με συνείδηση πατρίδας εθνο-
μάρτυρας: «μιλάει και συλλογάται σωστά, όποιος 
συλλογάται λεύθερος».

Όταν ο Ελύτης παραβρέθηκε στη Στοκχόλμη, για 
να τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ, κατά την τελετή της 
απονομής, τους είπε: Δεν είχα τίποτε άλλο να σας φέρω 
και να σας δώσω παρά 3 λέξεις από τη γλώσσα μου 
την Ελληνική στις αμμουδιές του Ομήρου: ουρανό, 
θάλασσα, Ήλιο. Αυτές είναι ο πλούτος του Αιγαίου, 
το βιός και ο θησαυρός της Χώρας μου και με αυτές 
μπορείτε να σκιαγραφήσετε την πατρίδα μου, την 
Ελλάδα. Με αυτές μπορείτε να ντύσετε την παγωμένη 
και ρακένδυτη, από αξίες κι οράματα, Ανθρωπότητα 
και να φτιάξετε έναν καλύτερο κόσμο. 

Στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, η έκβαση 
είναι απρόβλεπτη και άγνωστη, αφού τα ουσιαστικά 
επακόλουθα, ιδιαίτερα από τη συνεχιζόμενη αιμορ-
ραγία και τον ξενιτεμό των νέων μας, θα φανούν 
μεταγενέστερα. Όταν οι δυνάμεις στερέψουν και τα 
εφόδιά μας εξαντληθούν, ένα μόνο εφόδιο και ένα 
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μόνο οχυρό θα έχουμε να αμυνθούμε και να αντι-
σταθούμε σθεναρά.

Τη Γλώσσα μας

Αυτή είναι και θα παραμείνει η τελευταία μας 
ελπίδα.

Αυτή και η ελευθερία έχουν απομείνει και στο Δ. 
Σολωμό που μονολογεί: «Μη γαρς έχω άλλο τι πάρεξ 
ελευθερία και γλώσσα;» Τα βρίσκει όμως αρκετά για 
να τον κρατάνε στη ζωή.

Άλλοι θα μάχονται και θα πολεμούν με όπλα και 
σπαθιά, εμείς θα αντιστεκόμαστε και θα μαχόμαστε 
με την Οδύσσεια και το Άξιον εστί. Οι λέξεις μπορεί 
να πληγώνουν και να πονάνε περισσότερο, αλλά δε 
σκοτώνουν τον άνθρωπο, μόνο που τον κάνουν κα-
λύτερο. Αυτό θα το πετύχουμε όχι με τα πολλά και 
ανούσια λόγια αλλά με το συνετό ΛΟΓΟ.

Η Ελληνική γλώσσα είναι η «μπουκιά του ήλιου» 
που γενναιόδωρα χάρισε ο Δημιουργός σε τούτο τον 
προνομιούχο τόπο. Κανείς δεν θα μπορέσει να την 
στερήσει ή να την αμαυρώσει. Γιατί αν σκοτεινιάσει 
η λάμψη και η φεγγοβολή της αρχαίας Ελληνικής 
διανόησης, μοιραία θα ’ρθει το λιόγερμα, θα πέσει 
πούσι και καταχνιά, θα χάσουμε την άρθρωση της 
ψυχής μας και η Ανθρωπότητα, πλούσια σε τεχνο-
λογικά επιτεύγματα, αλλά φτωχή και ρακένδυτη σε 
αρχές και αξίες, θα τουρτουρίζει και θα τραυλίζει.

Η γλώσσα μας θα είναι η «χρυσωθείσα τω πνεύ-
ματι κιβωτός» που θα μας σώσει από κάθε μελλοντικό 
κατακλυσμό.

Στον κατακλυσμό που βρίσκεται και βιώνει σήμε-
ρα η Χώρα μας, μόνο αν μιλήσουμε τη γλώσσα την 
Ελληνική, τη γλώσσα της ευθύνης, της αλληλεγγύης, 
της αγάπης, της συνεννόησης και της συναντίληψης 
θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση και τα 

αδιέξοδα που με ανόητες πράξεις και λόγους έχουμε 
δημιουργήσει. Μόνο τότε θα φτερουγίσει το περι-
στέρι με την ελιά, «κάρφος εν τω στόματι αυτού», 
σύμβολο ειρήνης και γαλήνης, σίγουρο δείγμα ότι 
«κεκόπακε το ύδωρ από της γης». Μόνο τότε θα 
κοπάσει η τρικυμία στη σκέψη και στη ψυχή μας. 
Μόνο όταν θα απαλλαγούμε από το σύνδρομο της 
Βαβέλ, όταν απαγκιάσουμε από της «αλαλίας τον 
άνεμο» και «ορθοτομήσουμε το λογο της αλη-
θείας» θα βγούμε από το τέλμα σε ένα πιο ξάστερο 
και καλύτερο αύριο. 

Γλώσσες υπάρχουν πολλές. Φορέας και εκφρα-
στής τους είναι ένας: ο Άνθρωπος με το μοναδικό 
του χάρισμα: το Λόγο του. Όλοι οι άνθρωποι, σε 
οποιαδήποτε γωνιά της γης, ανεξάρτητα από φυλή, 
θρησκεία, χρώμα ή εθνικότητα θα πρέπει να συγκλί-
νουν στον κοινό Λόγο. Η σκέψη, το πνεύμα, η ψυχή 
τους πρέπει να συντονίζονται και να μιλάνε την ίδια 
γλώσσα, δηλαδή να συλλογίζονται, να συνδιαλέ-
γονται, να λογικεύονται. Δραγάτης και βιγλάτορας 
της γης να γίνει ο Λόγος. Μόνο έτσι θα πετύχουν τα 
σημαντικά και τα ασήμαντα, θα χτίσουν τα μικρά 
και τα μεγάλα, θα προκόψουν, θα προχωρήσουν, θα 
δημιουργήσουν και θα παραδώσουν ένα καλύτερο 
κόσμο στους επερχόμενους.

Ο Υμνωδός μας λέει:
«Ή λόγος εκλάμψει, ή λίθος εκλείψει» 

Μόνο όταν επικρατήσει ο λογοΣ και η λογική, 
θα εκλείψει ο λίθος, το λιθίζειν (λιθοβολισμός), και 
ο αλληλοσπαραγμός.

Γι’ αυτό ο δεινός γλωσσοπλάστης και μεγάλος 
τεχνίτης του λόγου, Κωστής Παλαμάς, παιανίζει:

«Για τη μητέρα γλώσσα, 
τα λάβαρα κρατήστε».
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