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Γράμμα του Διευθυντή της Σύνταξης
Letter from the Editor

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

H Ηλεκτροκαρδιογραφική Απαγωγή AVR
(Augmented Vector Right): Μια Ξεχασμένη,
Ορφανή και Παραμελημένη Απαγωγή που Μπορεί
να Κρύβει Μυστικά στο Τμήμα Επειγόντων
The Electrocardiographic AVR (Augmented Vector Right):
A Forgotten, Orphan and Neglected lead
Η απαγωγή AVR στο ηλεκτροκαρδιογάφημα ρουτίνας συνήθως απαξιώνεται από τον θεράποντα γιατρό
και ιδιαίτερα τον γιατρό των επειγόντων περιστατικών
και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως παραμελημένη, ξεχασμένη και ορφανή απαγωγή*.
Στις σύγχρονες όμως οδηγίες η ανύψωση του ST
διαστήματος στην απαγωγή AVR πέραν του 1mm που
συνδυάζεται με γενικευμένη πτώση του ST διαστήμα-

τος στις υπόλοιπες απαγωγές σε άτομα, που προσέρχονται στα τμήματα των επειγόντων περιστατικών, με
προκάρδιο η μεσοπλάτιο πόνο θεωρείται ένα ισχυρό
προβλεπτικό εύρημα βαρείας νόσου του στελέχους
και η και νόσου των 3 στεφανιαίων αγγείων με οξύ
έμφραγμα του μυοκαρδίου η και χωρίς έμφραγμα.
Στην περίπτωση αυτή ο θεράπων ιατρός των επειγόντων η ο καρδιολόγος πρέπει να μη βιασθεί να χο-
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ρηγήσει αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα π.χ. αναστολείς
P2Y12 clopidogrel - ticagrelor, aspirin, η ηπαρίνη
και να διακόψει αμέσως τυχόν λαμβανόμενα τέτοιου
είδους φάρμακα για τον εξής λόγο:
Τα ίδια ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα είναι
δυνατόν να παρατηρηθούν και σε άτομα που έχουν
τα ίδια συμπτώματα δηλαδή προκάρδιο η μεσοπλάτιο
πόνο αλλά που οφείλονται σε διαχωριστικό ανεύρυσμα
της αορτής τύπου Α κατά Stanford που εντοπίζεται
στην ανιούσα αορτή και μπορεί να επεκταθεί και να
πιέσει τα στόμια των στεφανιαίων αρτηριών και να
εκδηλωθεί σαν νόσος 3 αγγείων η στελέχους. Όμως,
στην περίπτωση αυτή η χειρουργική επέμβαση είναι
επιβεβλημένη και η συνέχιση η χορήγηση αναστολέων P2Y12 clopidogrel - ticagrelor, aspirin, ηπαρίνη
θα αποβεί μοιραία λόγω του κινδύνου αιμορραγίας.
Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου τα ως άνω φάρμακα
όπως οι αναστολείς P2Y12 clopidogrel - ticagrelor
και aspirin, ηπαρίνη είναι αναγκαία.
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Στις περιπτώσεις αυτές η διαφορική διάγνωση
πρέπει να τεθεί άμεσα με διαθωρακικό υπέρηχο,
διοισοφάγειο υπέρηχο, η και μαγνητική τομογραφία.
Μηχανισμός ανύψωσης του ST στην AVR

H απαγωγή AVR καταγράφει την ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από το δεξιό άνω τμήμα της
καρδιάς συμπεριλαμβανομένου του χώρου εξόδου
της δεξιάς κοιλίας και του βασικού τμήματος του
μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Το έμφραγμα στην
περιοχή αυτή προκαλεί ανύψωση του ST στην AVR.
Η απαγωγή AVR είναι ηλεκτρικά απέναντι από τις
αριστερές απαγωγές I, II, aVL and V3-6. Για τον
λόγο αυτό η πτώση του ST στις αριστερές απαγωγές
θα προκαλέσει αμοιβαία ανύψωση του ST στην AVR.
* Ching S, Ting SM. The Forgotten Lead: aVR in Left
Main Disease. Am J Med 2015;128: e11-13.
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Σε προηγούμενο άρθρο σύνταξης στην ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ είχαμε
αναδείξει με πρωτότυπη μετα-ανάλυση την ανωτερότητα της καρωτιδικής ενδαρτηριεκτομής έναντι της αγγειοπλαστικής με τοποθέτηση
ενδοπρόθεσης σε ασθενείς με συμπτωματική στένωση καρωτίδας.1
Προσφάτως δημοσιεύσαμε παρόμοια αποτελέσματα για την καρωτιδική ενδαρτηριεκτομή έναντι της αγγειοπλαστικής με τοποθέτηση
ενδοπρόθεσης σε ασθενείς με ασυμπτωματική στένωση καρωτίδας.2
Το μικρό σχετικά όφελος μετά επέμβαση για στένωση της καρωτίδας
σε σχέση με τον απώτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο καθιστά αναγκαία
την εντατική φαρμακευτική αγωγή και τη διακοπή του καπνίσματος,
ανεξαρτήτως εάν έχει πραγματοποιηθεί ή όχι επέμβαση. Πιο συγκεκριμένα, η συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού θανάτου ανέρχεται
σε 2.9% ετησίως σε μετα-ανάλυση 4.072 ασθενών με ασυμπτωματική
στένωση καρωτίδων.3
Το 2018 δημοσιεύτηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής
Εταιρείας για τις περιφερικές αγγειακές παθήσεις και την αθηρωματική
νόσο των καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών.4,5 Η πλήρης διακοπή
του καπνίσματος, συμπεριλαμβανομένου και του παθητικού, τονίστηκε
μία ακόμη φορά με σύσταση κατηγορίας Ι, ενδεικτικό ομοφωνίας των
ειδικών, έστω και αν τα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν επίπεδο
απόδειξης Β, καθώς δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες.
Σχετικά με τη χρήση αντιαιμοπεταλιακών, σε ασθενείς με ασυμπτωματική στένωση συστήνεται η χορήγηση μονής αντιαιμοπεταλιακής
αγωγής κατά προτίμηση ασπιρίνης (75-325mg) και σε περίπτωση
δυσανεξίας κλοπιδογρέλη 75mg για την πρόληψη απώτερων καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Αντίθετα σε ασθενείς με συμπτωματική στένωση

*Βασισμένο σε διάλεξη στα πλαίσια της 3ης Επιστημονική Συνάντηση «Λοιμώξεις & Διαβήτης», Ναύπλιο, 22 – 23 Ιουνίου 2018.
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συστήνεται η χορήγηση μονής αντιαιμοπεταλιακής
αγωγής κατά προτίμηση κλοπιδογρέλης 75mg ή διπλής
με το συνδυασμό ασπιρίνης-διπυριδαμόλης. Διπλή
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με ασπιρίνη-κλοπιδογρέλη
έχει σχετική ένδειξη (σύσταση κατηγορίας ΙΙb), πρώιμα μετά έλασσον αγγειακό εγκεφαλικό ή παροδικό
ισχαιμικό επεισόδιο για αποφυγή υποτροπής του, αλλά
όχι σε μακροχρόνια βάση, εκτός και αν συνυπάρχουν
φυσικά άλλες ενδείξεις.
Σε όλους τους ασθενείς με στένωση καρωτίδων
η LDL χοληστερίνη θα πρέπει να μειώνεται σε <70
mg/dL ή κατά 50% των αρχικών τιμών επί LDL
χοληστερίνης μεταξύ 70 και 135 mg/dL, με σκοπό
τη μείωση του απώτερου καρδιαγγειακού κινδύνου,
συμπεριλαμβανομένου της εμφάνισης αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου.5 Η γραμμική σχέση μεταξύ
μείωσης των επιπέδων της LDL χοληστερίνης και
των καρδιαγγειακών συμβαμάτων είναι γνωστή τα
τελευταία 15 χρόνια, γεγονός που καθιστά αναγκαία
τη χρήση στατινών υψηλής αποτελεσματικότητας
(ατορβαστατίνης ή ροσουβαστατίνης) σε κατάλληλη
δοσολογία, ανεξαρτήτως της ηλικίας του ασθενούς.6
Περαιτέρω μείωση της LDL εφόσον δεν επιτευχθεί με
τις στατίνες μπορεί να πραγματοποιηθεί με προσθήκη εζετιμίμπης αλλά κυρίως αναστολέα της PCSK9
(αλιροκουμάμπης ή εβολοκουμάμπης).7
Η αυστηρή ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη αλλά
και της αρτηριακής υπέρτασης (στόχος <140/90mmHg
και σε διαβητικούς <140/85mmHg) είναι επιβεβλημένη,4 με σκοπό απώτερα ωφέλη. Οι τρέχουσες οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την
αρτηριακή υπέρταση έχουν μείωσει το θεραπευτικό
στόχο έως 120/80mmHg σε ορισμένες κατηγορίες
ασθενών.8
Σε κάθε περίπτωση η φαρμακευτική αγωγή τρο-
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ποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες αντιμετώπισης
αθηροσκληρυντικής νόσου σε άλλες αγγειακές κοίτες,
καρδιαγγειακές επεμβάσεις (π.χ. ενδονάρθηκες) ή
άλλες καρδιολογικές παθήσεις (π.χ. αρρυθμίες).
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Άνθρωπος: Αυτός ο άγνωστος
Ξεχωριστό δημιούργημα της θεογονίας ο Άνθρωπος. Ξεχωριστά
και τα χαρακτηριστικά του, ιδιαίτερα η δύναμη της σκέψης του, οι
απεριόριστες δυνατότητές του, αλλά και οι εγγενείς αδυναμίες του.
Από τον Άνθρωπο το κρείττον και το έλασσον, το χείρον και το βέλτιστο. Τη δική του σφραγίδα έχει το καλό, αλλά και τη δική του αύρα
το κακό. Με τα δικά του χέρια το χτίσιμο αλλά και από τα ίδια χέρια το
γκρέμισμα. Από αυτόν η δημιουργία αλλά και η μανία καταστροφής,
που ενίοτε μπορεί να είναι τόση, που δεν υπολογίζει ούτε την αυτοκαταστροφή του. «Ουδέν Ανθρώπου δεινότερον» επισημαίνει ο Σοφοκλής.

Από τον Άνθρωπο η αγάπη, αλλά και το μίσος, η καλοσύνη και η
μοχθηρία, το έλεος και η αναλγησία, η συγχώρηση και η εκδίκηση
και από αυτόν η ελπίδα αλλά και η απογοήτευση.
Αυτός είναι η δόξα και η ντροπή του Σύμπαντος όπως λέει ο Πασκάλ. Από αυτόν τα ερείπια της Χιροσίμα και από τον ίδιο τα αετώματα
του Παρθενώνα. Από αυτόν και τους πολέμους του τα εκατομμύρια
των νεκρών και από τον ίδιο οι γέφυρες, ουράνια τόξα ανθρωπιάς,
για τη σωτηρία έστω και μιας ζωής. Δικά του δημιουργήματα είναι τα
κρεματόρια, αλλά δικά του και τα σανατόρια. Δικά του τα σύννεφα
του θανάτου στο Ναγκασάκι, αλλά δικά του και τα διαστημόπλοια που
αυλακώνουν τα μονοπάτια του Σύμπαντος. Από τον άνθρωπο ο θρήνος
της μάνας-Παναγιάς για τον Εσταυρωμένο, αλλά και από τον ίδιο το
γλυκό χαμόγελο της Τζοκόντα. Από την κακοσμία και την παραφωνία
του ήχου των όπλων του τα παραμορφωμένα κουφάρια, αλλά και από
το χειρώνακτο καλέμι και τη δική του σμίλη η ωραιότητα της Νίκης της
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Σαμοθράκης και το κάλλος του Πραξι-τέλειου Ερμή.
Με τη γαλέρα της γης περιφέρεται δωρεάν στ’
αλώνια του ουρανού, πότε αγνάντια στον κανονάρχη
ήλιο και πότε στην αποσκιά του. Το σώμα του δεν
την κουράζει και δεν τη βαραίνει. Το ζυμώνει, το μασουλάει, το κυοφορεί και το ανακυκλώνει με περισσή
ευκολία. Η ποιότητα της σκέψης του τη φοβίζει και
την ανησυχεί. Η βλακεία και η αποκοτιά του είναι το
δυσβάστακτο βάρος της. Ο ορθοτόμος Λόγος του ή ο
παραλογισμός του μπορεί γίνουν η υπερηφάνεια και
η καταισχύνη της, το τραγούδι και το κλάμα της, το
νίκος και το άγος της, το δοξάρι και ταπείνωσή της.
Κατά τον Πλάτωνα: Άνθρωπος τελειωθείς βέλτιστον των ζώων, χωρισθέν δε νόμου και δίκης
χείριστον πάντων.
Μέσα του ο άνθρωπος κρύβει και Θεό και Διάβολο, είναι και λύκος και πρόβατο, άγριο θηρίο και
ασθενικό καλάμι.
Πώς και "πού να μαζεύεις τα χίλια κομματάκια
του κάθε ανθρώπου", αναρωτιέται ο Γ. Σεφέρης.
Όταν όμως, όπως λέει ο Πασκάλ, γίνει ένα σκεπτόμενο καλάμι, τότε γίνεται παντοδύναμος. Σε
αυτό έγκειται η μεγαλοσύνη, η μοναδικότητα και η
πολυπλοκότητα του Ανθρώπου. Η σκέψη του είναι
το μεγαλύτερο και ισχυρότερο όπλο του. Αυτή δίνει
άρωμα και ουσία στο κυτταρικό του γίγνεσθαι. Αυτή,
όταν περνάει από τον ηθμό και το φίλτρο του Λόγου και της λογικής του, αποτελεί τον «λύχνον του
άστρου» και τον φύλακα άγγελό του στην ακάνθινη ή
ανθισμένη στράτα του. Αυτή θα τον βοηθήσει και στα
ενδεχόμενα και στα, εκ φύσεως, αναμενόμενα λάθη
του. Γιατί νοημοσύνη, όπως έλεγε και ο Μπρεχτ, δεν
είναι να μην κάνεις λάθος, αλλά πόσο γρήγορα θα το
διορθώσεις και πόσο συνετά δε θα το επαναλάβεις.
Μπορεί ο άνθρωπος, όπως λέει κι ο Καζαντζάκης,
να είναι ένα σβώλι χώμα, μα όταν βγαίνει από το εγώ
του και σκέπτεται πέρα από αυτό, γίνεται ένα θεϊκό
όν, όπως εκείνο το θαυμαστό σκουλήκι, που όταν
βγαίνει από το κουκούλι του, σερνάμενο μετουσιώνει
τα φύλλα της μουριάς σε μετάξι.
Μπορεί η χοϊκή του υπόσταση να μην τον έχει
βοηθήσει να εισέλθει στα άδυτα του ιερότοπου του
σώματός του και να κατανοήσει τη σοφία και την
τελετουργία του οργανισμού του. Μπορεί να μην
έχει δώσει απαντήσεις για τη δημιουργία, την πολυπλοκότητα και το πεπρωμένο του Σύμπαντος, για
την ευαισθησία της συνείδησης, για τη συμπάθεια,
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εμπάθεια ή απάθεια των χαρακτήρων, τη σύσταση και
την αρμοδεσιά του φιλότιμου ή την πνευματοδομή
της ψυχής. Όμως με την παραγωγική του σκέψη και
τον αθροιστικό μόχθο απανωτών αιώνων έχει φτάσει
σε θαυμαστές δημιουργίες και ανακαλύψεις, ώστε ο
ποιητής της Αλεξάνδρειας έκπληκτος να αναφωνεί:
Εδώ που έφτασες, λίγο δεν είναι
Τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.
Όταν ο Άνθρωπος σκέπτεται και συλλογάται ανθρωπινά, όταν «ζηλούται τα χαρίσματα τα κρείττονα», τότε θα βρίσκει το σωστό και το χρήσιμο. Τότε
δε θα χρειάζεται ούτε επαίνους και βραβεία, ούτε
ανταμοιβές και προσδοκίες για κούπες με πιλάφια
και χλοερούς παράδεισους. Κάνει το σωστό, γιατί
έτσι πρέπει και όχι από τον φόβο της τιμωρίας και της
αιώνιας καταδίκης που επισείουν και εμπορεύονται,
με το αζημίωτο, τα διάφορα δόγματα, προσβάλλοντας
βάναυσα την περί θείου έννοια.
«Μη διά φόβον, αλλά διά το δέον απέχεσθε
αμαρτημάτων» επισημαίνει ο Δημόκριτος. Τότε η
πολιτεία του θα αποπνέει πολιτισμό και η ύπαρξή του
θα έχει μεγαλύτερη αξία. Τότε θα έχει κερδίσει το πιο
σημαντικό βραβείο (μεγαλύτερο και από το Νόμπελ),
γιατί θα έχει νικήσει τον κακό του εαυτό. Και «το νικάν
σαυτόν πασών των νικών πρώτη τε και αρίστη»,
είχε πολύ εύστοχα τονίσει ο Πλάτωνας. Γιατί ο εχθρός
δεν είναι μακριά ή προ των πυλών, αλλά κρύβεται
μέσα μας και παραμονεύει εντός των τειχών. Θα τον
καταβάλλουμε και θα τον εξουδετερώσουμε με το
νοείν και το λογίζεσθαι, με την αυτοεκτίμηση και την
αυτογνωσία. Θα τον ελέγχουμε και θα τον νικήσουμε
μόνον όταν επίκεντρο πάντα και «πάντων μέτρον»
παραμένει ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, όπως είχε επισημάνει ο
Πρωταγόρας 2500 χρόνια πριν.
Στις μέρες μας, ο ποιητής της Ρωμιοσύνης το λέει
με το δικό του ποιητικό τρόπο:
Το περίσσιο είναι ψεύτικο,
το λιγοστό είναι ντροπαλό,
κι εγώ δεν το ’χω σκοπό να καμαρώνω
για τίποτε πιότερο, για τίποτα λιγότερο
από ΑΝΘΡΩΠΟΣ.*
Η εποχή μας, κατά πως φαίνεται, τα έχει όλα. Το
μόνο που σπανίζει και γίνεται όλο και πιο δυσεύρετο
είναι οι άνθρωποι.
*Γιάννης Ρίτσος: Καπνισμένο τσουκάλι.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στις μέρες μας η χρήση των σκευασμάτων αδυνατίσματος έχει λάβει επιδημιολογικές διαστάσεις. ΣΚΟΠΟΣ:
Στόχος της έρευνας ήταν η εκτίμηση των στάσεων και των
γνώσεων των ενεργών φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με τα σκευάσματα αδυνατίσματος. ΜΕΘΟΔΟΣ:
Κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από 13
ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες συνέλεγαν δημογραφικά
στοιχεία και την γνώση των φοιτητών απέναντι στα σκευάσματα αδυνατίσματος. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η πλειονότητα
των φοιτητών 89% δηλώνει πώς δεν έχει λάβει σκευάσματα
αδυνατίσματος ούτε μια φορά. Δηλώνουν ότι γνωρίζουν σε
ποσοστό 78% ότι τα σκευάσματα αδυνατίσματος μπορούν
να προκαλέσουν παρενέργειες. Το 33% όσων έλαβα κάποιο
φαρμακευτικό σκεύασμα αδυνατίσματος ήταν χωρίς συνταγή γιατρού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρόλο που οι φοιτητές
δηλώνουν ότι γνωρίζουν τι είναι τα σκευάσματα αυτά καθώς
και ότι μπορούν να προκαλέσουν παρενέργειες ένα υψηλό
ποσοστό αυτών κάνει χρήση χωρίς συνταγή γιατρού (33%),
καθώς το 82% των φοιτητών υποστηρίζει ότι θα επέλεγε να
καταφύγει σε κάποια άλλη μέθοδο αδυνατίσματος. Αχ Ιατρική
2018, 37:100-105.
Λέξεις κλειδιά: Σκευάσματα αδυνατίσματος, φοιτητές, πανεπιστήμιο

EΙΣΑΓΩΓΗ

H χρήση των σκευασμάτων αδυνατίσματος έχει
λάβει επιδημιολογικές διαστάσεις. Μεγάλο ποσοστό
παχύσαρκων κυρίως ατόμων, μετά από αποτυχημένες
δίαιτες, καταφεύγουν στη λήψη προϊόντων αδυνατίσματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι παρενέργειες οι οποίες μπορούν να προκληθούν από τέτοιου
είδους σκευάσματα σχεδόν αγνοούνται. Πολλοί από
τους ασθενείς καταναλώνουν μη συνταγογραφούμενα
σκευάσματα χωρίς την απαραίτητη παρακολούθηση
από κάποιο επαγγελματία υγείας.1
Ο τρόπος της ζωής έχει αλλάξει γι’ αυτό η απώλεια
βάρους είναι αρκετά δύσκολη. Έτσι τα σκευάσματα
αδυνατίσματος, συνταγογραφούμενα και μη, αποβαίνουν ελκυστικά στον ασθενή.2 Η αγορά παρέχει μια
ευρεία γκάμα αδυνατιστικών προϊόντων που υπόσχονται απώλεια βάρους με θεαματικά αποτελέσματα.

Μπορεί να τα προμηθευτεί κανείς από φαρμακεία ή
το διαδίκτυο πολύ εύκολα και αυτό είναι ένας λόγος
που οδηγούμαστε σε μη ορθή χρήση τους.
ΜΕΘΟΔΟΣ

Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη (περίπου 27.000 ενεργοί
προπτυχιακοί φοιτητές) τον Ιούνιο του 2017. Κατασκευάστηκε και εφαρμόστηκε ένα ερωτηματολόγιο
που χορηγήθηκε σε 322 τυχαίους συμμετέχοντες
φοιτητές. Δόθηκε για να απαντηθεί τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και
υποψήφιους διδάκτορες.
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 13 ερωτήσεις
κλειστού τύπου. Οι πρώτες 6 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου συνέλεγαν δημογραφικά στοιχεία όπως η
ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα και το επίπεδο σπουδών.
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Στη συνέχεια, υπήρχαν ερωτήσεις οι οποίες έδειχναν
την γνώση των φοιτητών απέναντι στα σκευάσματα
αδυνατίσματος, αν έχουν λάβει έστω μια φορά κάποιο
σκεύασμα τέτοιου τύπου γενικά και αν θα επέλεγαν
να χάσουν κιλά μέσω κάποιας άλλης μεθόδου. Οι
συμμετέχοντες ερωτήθηκαν, επίσης, σχετικά με το
είδος των σκευασμάτων που έχουν επιλέξει να λάβουν,
πριν πόσο χρονικό διάστημα τα έλαβαν και κατά πόσο
ενημερώνονται για αυτά.
Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν εθελοντικά
και ανώνυμα καθώς υπήρξε πλήρης ενημέρωση των
συμμετεχόντων σχετικά με την έρευνα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε συνολικά 322
ενεργούς φοιτητές εκ των οποίων 31% ήταν άντρες
και 69% γυναίκες. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα
κύρια δημογραφικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη
Πίνακας 1. Δημογραφικά και ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά
του υπό μελέτη πληθυσμού
Χαρακτηριστικά
Συχνότητα (n)
%
Ηλικία
18-25
292
90,7%
>25
30
9,3%
Φύλο

Άνδρας
Γυναίκα

100
222

31%
69%

320
2

99,4%
0,6%

38
57
150
53

11,8%
17,7%
46,5%
16,5%

24

7,5%

297
14
11

92%
4,5%
3,5%

Εθνικότητα

Ελληνική
Άλλο
Σχολή

Επιστημών Υγείας
Πολυτεχνική
Θετικών Επιστημών
Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών
Επιστημών
Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Επίπεδο Σπουδών

Προπτυχιακές
Μεταπτυχιακές
Διδακτορικό

πληθυσμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν γυναίκες
(69%), ηλικίας 18-25 χρονών (90,7%) και από τη
Σχολή Θετικών Επιστημών (46,5%). Στους παρακάτω
Πίνακες ακολουθούν συγκρίσεις με βάση το φύλο των
φοιτητών και με τη σχολή που ανήκουν. Ως Ιατρική
Σχολή θεωρούμε τη Σχολή Επιστημών Υγείας και ως
Μη Ιατρική Σχολή όλες τις υπόλοιπες σχολές.
Στον Πίνακα 2 εμφανίζονται οι ερωτήσεις σχετικά
με τις γνώσεις και την στάση των φοιτητών απέναντι
στα σκευάσματα αδυνατίσματος. Πιο συγκεκριμένα,
εμφανίζονται ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τον τύπο
του σκευάσματος που λήφθηκε από τους φοιτητές, το
διάστημα λήψης του καθώς και αν κατέφυγαν σε κάποια
άλλη μέθοδο πριν οδηγηθούν σε αυτή την απόφαση.
Από τον Πίνακα 3 προκύπτει το ποσοστό των
φοιτητών και των φοιτητριών που γνωρίζει τι είναι
σκεύασμα αδυνατίσματος. Μεταξύ των δύο φύλων
παρουσιάζεται μια διαφορά της τάξης του 9,5%
σχετικά με τη γνώση. Ωστόσο, η διαφορά αυτή είναι
στατιστικώς σημαντική (82% άνδρες έναντι 91,5%
γυναίκες). Αρκετά χαμηλά είναι τα ποσοστά που έχουν
λάβει σκεύασμα αδυνατίσματος έστω μια φορά στη
ζωή τους (5% άνδρες έναντι 13% γυναίκες). Αρκετά
υψηλά είναι τα ποσοστά που πιστεύουν ότι η λήψη
σκευάσματος μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες
στον ανθρώπινο οργανισμό μετά από χρήση του.
Επιπροσθέτως, δύο στους δέκα θα δοκίμαζαν κάποια
άλλη μέθοδο πριν καταφύγουν σε τέτοιου είδους σκευάσματα. Τέλος, η ενημέρωση σε θέματα που αφορούν
τα σκευάσματα αδυνατίσματος των ανδρών όσων και
των γυναικών φοιτητών είναι σχετικά χαμηλή (20%
άνδρες έναντι 27% γυναίκες).
Στον Πίνακα 4 τόσο οι φοιτητές ιατρικών όσο
και οι φοιτητές μη ιατρικών σχολών γνωρίζουν σε
αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό τι είναι τα σκευάσματα αδυνατίσματος (87% Ιατρική Σχολή έναντι 89%
Μη Ιατρική Σχολή). Ενώ οι γνώσεις είναι σχετικά
υψηλές παρατηρούμε ότι μεγαλύτερο ποσοστό λήψης
τέτοιο σκευασμάτων παρατηρείται από τους φοιτητές
των ιατρικών σχολών (18% Ιατρική Σχολή έναντι
10% Μη Ιατρική Σχολή). Παρατηρούμε, επίσης, μια
στατιστικώς σημαντική διαφορά όσον αφορά στο τα
σκευάσματα αδυνατίσματος μπορούν να προκαλέσουν
παρενέργειες στον ανθρώπινο οργανισμό μετά από
χρήση τους (87% Ιατρική Σχολή έναντι 77% Μη
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Πίνακας 2. Συγκεντρωτικός πίνακας των ερωτήσεων της μελέτης
Όχι
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ
Ερωτήσεις
Ναι
n %
n %
n %
285
88,5%
35
10,9%
2
0,6%
Γνωρίζετε τι είναι τα σκευάσματα
αδυνατίσματος;
Έχετε πάρει ποτέ φαρμακευτικά
34
11%
288
89%
0
0%
σκευάσματα αδυνατίσματος;
Ενημερώνεστε για θέματα που
81
25,2%
241
74,8%
0
0%
αφορούν τα σκευάσματα
αδυνατίσματος;
Πιστεύετε ότι τα σκευάσματα
251
78%
17
5%
54
17%
αδυνατίσματος μπορούν να
προκαλέσουν παρενέργειες
στον ανθρώπινο οργανισμό
μετά από χρήση τους;
Θα δοκιμάζατε κάποια άλλη
265
82%
25
8%
32
10%
μέθοδο αδυνατίσματος
πριν καταφύγετε στη λήψη
αδυνατιστικών σκευασμάτων;
Ερώτηση
Δεν ξέρω/
Μετά από σύσταση
Συνταγή γιατρού
Χωρίς συνταγή
Δεν απαντώ
γονιών/φίλων
n %
γιατρού
n %
n %
n %
Αν πήρατε σκεύασμα
47
52%
5
6%
8
9%
29
33%
αδυνατίσματος ήταν με
(επιλέγετε ένα ή περισσότερα):
Ερώτηση
Πριν μέρες
Πριν μήνες
Πριν από χρόνια
Δεν έχω λάβει ποτέ
(διάστημα λιγότερο (διάστημα λιγότερο
n %
n %
από ένα μήνα)
από ένα χρόνο)
n %
n %
Πότε πήρατε τελευταία φορά
8
3%
10
3%
17
5%
287
89%
σκεύασμα αδυνατίσματος;
Ερώτηση
Χάπια με συνθετικά
Φαρμακευτικά
Φυτικά εκχυλίσματα
Υποκατάστατα
ή φυτικά συστατικά
σκευάσματα
(π.χ. βότανα)
γεύματος
n %
n %
n %
n %
Ποια από τα παρακάτω έχετε
27
32%
25
29%
14
16%
20
23%
λάβει ως θεραπεία (επιλέξτε
ένα ή περισσότερα):

Ιατρική Σχολή). Υψηλό ποσοστό, βέβαια, απαντά ότι
θα επέλεγε κάποια άλλη μέθοδο αδυνατίσματος πριν
καταφύγετε στη λήψη αδυνατιστικών σκευασμάτων.
Τέλος, είναι ορατή χαμηλή ενημέρωση σχετικά με
θέματα που αφορούν τα σκευάσματα αδυνατίσματος.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εκτίμηση

των στάσεων και των γνώσεων των ενεργών φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με τα
σκευάσματα αδυνατίσματος. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωσή τους σχετικά με
αυτό το θέμα, ένα ποσοστό αυτών 33% έχει καταφύγει
στη χρήση τους χωρίς συνταγή γιατρού και έχοντας
λάβει φαρμακευτικά σκευάσματα (σε ποσοστό 29%).
Σε μελέτη των Heidi Michels Blanck et al τα αποτελέσματα έδειξαν ότι φίλοι, συγγενείς και μη ιατροί
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Πίνακας 3. Σύγκριση των γνώσεων και της στάσης στα σκευάσματα αδυνατίσματος ανά φύλο των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών
Ερωτήσεις
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω/
n %
n %
Δεν απαντώ
n %
Γνωρίζετε τι είναι τα σκευάσματα αδυνατίσματος;
1
1%
Άνδρας
82
82%
17
17%
203 91,5%
18
8%
1
0,5%
Γυναίκα
Έχετε πάρει ποτέ φαρμακευτικά σκευάσματα αδυνατίσματος;
Άνδρας
Γυναίκα
Πιστεύετε ότι τα σκευάσματα αδυνατίσματος μπορούν
να προκαλέσουν παρενέργειες στον ανθρώπινο οργανισμό
μετά από χρήση τους;
Άνδρας
Γυναίκα
Θα δοκιμάζατε κάποια άλλη μέθοδο αδυνατίσματος πριν
καταφύγετε στη λήψη αδυνατιστικών σκευασμάτων;
Άνδρας
Γυναίκα
Ερώτηση

5%
13%

95
193

95%
87%

0
0

0%
0%

76

76%

8

8%

16

175

79%

9

4%

38

16%
17%

80
185

80%
83%

10
15

10%
7%

10
22

10%
10%

Συχνά
n %

Ενημερώνεστε για θέματα που αφορούν τα σκευάσματα αδυνατίσματος;
Άνδρας
Γυναίκα

ήταν ο τρόπος με τον οποίο αγόρασαν αδυνατιστικά
σκευάσματα 1 στους 10.3 Κάτι αντίστοιχο παρατηρούμε στην παρούσα έρευνα, όπου σε ποσοστό 6%,
οι φοιτητές οι οποίοι απάντησαν ότι έχουν λάβει τέτοια προϊόντα, έχουν παρακινηθεί μετά από σύσταση
γονιών και φίλων να προμηθευτούν αδυνατιστικά
σκευάσματα. Σε μια ακόμη μελέτη, των Susan J et
al, παρουσιάζεται ποσοστό 6% των κοριτσιών έναντι
4.2% των αγοριών να απαντά θετικά στην ερώτηση
«Σας ενθαρρύνουν οι φίλοι σας να αρχίσετε δίαιτα;»5
Σε μελέτη των Michels Blanck ποσοστό 7% των
ερωτηθέντων απαντούν ότι έχουν λάβει τουλάχιστον
ένα μη συνταγογραφούμενο προϊόν αδυνατίσματος
τα τελευταία 2 χρόνια.2 Στο παρόν ερωτηματολόγιο
οι φοιτητές απαντούν ότι έχουν κάνει χρήση πριν
μέρες σε ποσοστό 3% και πριν μήνες (λιγότερο από
ένα χρόνο) σε ποσοστό 3%. Σε παρόμοια έρευνα των
Horm J et al, βλέπουμε ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι

5
29

20
61

Σχεδόν ποτέ
n %
20%
27%

80
161

80%
68%

0.6% των ενηλίκων λάμβαναν εκείνη τη στιγμή χάπια
αδυνατίσματος.4
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στις μέρες μας, όλοι έχουν πρόσβαση στα σκευάσματα αδυνατίσματος οποιαδήποτε μορφής ακόμη
και στα φαρμακευτικά γιατί παρόλο που απαιτείται
συνταγή για τη λήψη τους δεν είναι αναγκαία συνθήκη
για να τα προμηθευτεί κάποιος είτε από φαρμακείο
είτε ακόμη και από το διαδίκτυο.
Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να οδηγήσει στη
διοργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων σχετικά με
θέματα υγείας και την ορθή χρήση φαρμακευτικών
σκευασμάτων τα οποία θα διεξαχθούν στο χώρο του
Πανεπιστημίου ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα
από όλους τους φοιτητές. Μια ακόμη αντιμετώπιση
του προβλήματος είναι να περιοριστεί η αύξηση της
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Πίνακας 4. Σύγκριση των γνώσεων και της στάσης στα σκευάσματα αδυνατίσματος μεταξύ φοιτητών ιατρικών και μη
ιατρικών σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών
Ερωτήσεις
Ναι
Όχι
Δεν ξέρω/Δεν απαντώ
n
%
n
%
n
%
Γνωρίζετε τι είναι τα σκευάσματα αδυνατίσματος;
Ιατρική Σχολή
33
87%
5
13%
0
0%
Μη Ιατρική Σχολή
253
89%
29
10%
2
1%
Έχετε πάρει ποτέ φαρμακευτικά σκευάσματα
αδυνατίσματος;
Ιατρική Σχολή
Μη Ιατρική Σχολή

7
27

18%
10%

31
257

82%
90%

0
0

0%
0%

Πιστεύετε ότι τα σκευάσματα αδυνατίσματος μπορούν
να προκαλέσουν παρενέργειες στον ανθρώπινο
οργανισμό μετά από χρήση τους;
Ιατρική Σχολή
Μη Ιατρική Σχολή

33
218

87%
77%

0
18

0%
6%

5
48

13%
17%

Θα δοκιμάζατε κάποια άλλη μέθοδο αδυνατίσματος πριν
καταφύγετε στην λήψη αδυνατιστικών σκευασμάτων;
Ιατρική Σχολή
Μη Ιατρική Σχολή

32
233

84%
82%

2
23

5%
8%

4
28

11%
10%

Ερώτηση
Ενημερώνεστε για θέματα που αφορούν τα σκευάσματα αδυνατίσματος;
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Συχνά
%

7
64

Ιατρική Σχολή
Μη Ιατρική Σχολή

διαθεσιμότητας αυτών των σκευασμάτων προς τους
καταναλωτές που δεν χρήζουν τη λήψη τους και να
υπάρχει σωστή ενημέρωση από το γιατρό ή το φαρμακοποιό για πιθανές παρενέργειες και δοσολογία
όταν η χρήση τους θεωρηθεί αναγκαία.
Συμπερασματικά, ο τρόπος ζωής και το πολιτιστικό
περιβάλλον παίζουν κυρίαρχο ρόλο για την αύξηση
του φαινομένου της παχυσαρκίας παγκοσμίως.

n

20%
23%

Σχεδόν ποτέ
n
%
31
220

80%
77%

research, authorship, and/or publication of this article.
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Transfusion Related Acute Lung Injury (TRALI)
Syndrome. Current Literature Considerations
Σύνδρομο Οξείας Πνευμονικής Βλάβης που Σχετίζεται
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ΑBSTRACT

Transfusion Related Acute Lung Injury (TRALI) Syndrome.
Current Literature Considerations
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1

Transfusion-related acute lung injury (TRALI) is a syndrome characterized by sudden development of acute respiratory distress following transfusion. The syndrome is characterized by an acute, non-cardiogenic pulmonary edema
associated with hypoxia that occurs during or after a transfusion. All plasma-containing blood products have been
implicated in the development of TRALI. The incidence of the syndrome is generally underestimated especially
in the setting of critically ill patient and diagnosis can be made clear by radiographic findings in combination
to clinical sings of respiratory distress and possible cardiovascular instability. Regarding its pathogenesis, two
main pathophysiologic hypothesis have been proposed: “the antigen –antibody interaction” and the “two event
hypothesis”. Both mechanisms may act alone or synergistically leading to finally increased pulmonary permeability
and pulmonary oedema. Supportive respiratory and cardiovascular management are the corner stones of therapy.
Prevention remains an issue as early identification of the syndrome will lead to a decrease in the related mortality.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το σύνδρομο TRALI αναγνωρίσθηκε σαν ξεχωριστό κλινικό
σύνδρομο το 1983 και ορίζεται ως η ανάπτυξη οξείας πνευμονικής βλάβης η οποία ακολουθεί τη μετάγγιση παραγώγων
αίματος. Εκφράζεται κλινικά από την αιφνίδια ανάπτυξη οξείας
αναπνευστικής δυσχέρειας με συνοδό διαταραχές της καρδιαγγειακής κυκλοφορίας. Το σύνδρομο TRALI χαρακτηρίζεται
από οξύ, μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα σχετιζόμενο με
υποξία που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια ή μετά τη μετάγγιση.
Όλα τα προϊόντα αίματος δυνητικά εμπλέκονται στην πιθανή
ανάπτυξη του συνδρόμου TRALI. Η συχνότητα εμφάνισης του
συνδρόμου γενικά υποεκτιμάται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
κριτικά πασχόντων ασθενών. Η διάγνωση δύναται να τεθεί
με τα ακτινογραφικά ευρήματα σε συνδυασμό με το κλινικό
σύνδρομο της αναπνευστικής δυσχέρειας και την πιθανή
καρδιαγγειακή αστάθεια. Όσον αφορά την παθογένεσή του
συνδρόμου, έχουν προταθεί δύο βασικές παθοφυσιολογικές
υποθέσεις: «η αλληλεπίδραση αντιγόνου-αντισώματος» και
η «υπόθεση δύο γεγονότων». Και οι δύο μηχανισμοί μπορούν
να δράσουν μόνοι ή συνεργιστικά οδηγώντας τελικά σε αυξημένη πνευμονική διαπερατότητα και ανάπτυξη πνευμονικού
οιδήματος. Η υποστηρικτική αναπνευστική και καρδιαγγειακή
αντιμετώπιση είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της θεραπείας. Σε
επίπεδο πρόληψης, η έγκαιρη αναγνώριση του συνδρόμου θα
οδηγήσει σε μείωση της σχετικής θνησιμότητας. Αχ Ιατρική
2018, 37:106-112.
Λέξεις κλειδιά: Aναπνευστική δυσχέρεια, μετάγγιση παραγώγων
αίματος, πνευμονικό οίδημα

INTRODUCTION

DEFINITION AND EPIDEMIOLOGY

Transfusion-related acute lung injury (TRALI) has
become the primary cause of transfusion-related mortality and morbidity.1 The clinical identity of TRALI
was first described in the 1950’s as a non-cardiogenic
pulmonary oedema following transfusion of blood
products2,3 and since then it was given many names
such as hypersensitivity pulmonary oedema, allergic
pulmonary oedema, incompatibility of undetermined
nature and anaphylactoid reaction.4 It was not until
1983 when Popovsky et al addressed this clinical
syndrome as transfusion-related acute lung injury
(TRALI).4-6

The definition that is widely accepted today was
published two decades earlier, from the TRALI consensus conference in 2004 and a year later from the US
National Heart, Lung and Blood Institute. The definition of TRALI was based on the widely used definition
of acute lung injury (ALI), according to which “TRALI
is a form of ALI that is temporally related and occur
during or within 6 hours after a transfusion of blood
or blood components, in patients with no pre-existing
ALI before transfusion and with no underlying ALI
risk factors at the time of transfusion”.4-6 In order to
address the cases where both transfusion and another
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risk factor for ALI coexist, the Canadian Consensus
Conference in 2004, recommended the use of the
term ‘Possible TRALI’.6,7 A few years later the definition expanded in order to include the cases where
the onset of TRALI occurs above 6 hours after the
transfusion and the term ‘Delayed TRALI syndrome’
was introduced as the ALI that develops 6–72 hours
after transfusion regardless of the presence or absence
of pre-existing ALI risk factors.7,8
The true incidence of TRALI remains unknown as
there is a vast discrepancy among trials on this issue.
The reason is partially the lack of a solid definition
until 2004 which led to significant number of underdiagnosed or under-reported cases. The estimated
incidence of ‘classic TRALI’ varies from 0.002% to
1.12% per product transfused and from 0.08 to 8% per
patient transfused9-11 with the higher incidence rates
(8%) reported in trials conducted in ICU patients.12
It is widely accepted though, that TRALI is a life
threatening condition, with a mortality rate ranging
from 5%-10%, demanding high index of suspicion and
immediate management in order to prevent fatality.4
PATHOGENESIS

Although the relation between transfusion of blood
products and acute lung injury has been reported
for over 60 years, the mechanisms explaining their
causative relationship have not been fully illustrated.
In the past two decades two main pathophysiologic
hypothesis have been proposed: ‘’the antigen –antibody interaction’’ and the “two event hypothesis”.9,17-20
These two mechanisms may act alone or synergistically
leading to neutrophils activation and sequestration
within the pulmonary capillaries, causing increased
pulmonary permeability and pulmonary oedema.9,21
The antibody hypothesis was first proposed by
Popovsky and Moore in 1983, based on the findings
of five cases of transfusion related ALI11 and two
years later was confirmed by the same authors in a
larger study of 36 TRALI cases. In that case series,
anti-granulocyte antibodies were found in 89% of
the implicated donor’s serum, 65% of which were
HLA-specific.6 The hypothesis states that specific
antibodies present in donors blood components react
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with recipient’s white blood cells (WBC), binding with
specific and well-defined antigens on WBC, such as
human leucocytes antigens (HLA) class I and II, and
human neutrophil alloantigens (HNA).18 Result of
this reaction is the activation and agglutination of the
patient’s neutrophils, which subsequent lodge within
the pulmonary vascular bed. The activated neutrophils
release oxidative and non-oxidative products that
damage the pulmonary endothelium leading to initiation of the inflammatory cascade, increased vascular
permeability and pulmonary oedema.7,22-24
Although the ‘antibody hypothesis’ explains sufficiently many of the TRALI cases, it cannot stand
as a sole explanation for all the cases as it has been
observed that in 11-39% of the cases neither HLA
nor HNA antibodies are found in the donor’s or in
the recipient’s serum.18 Furthermore, the presence of
leukocyte antibodies in donors’ blood is more common, compared to the occurrence of TRALI in the
recipients.7,19 In order to explain the emergence of
TRALI in the above cases, Silliman et al reported an
association of TRALI cases with the transfusion of
aged blood products25 and proposed the ‘two-event
hypothesis’.12 According to this hypothesis, the first
event is a stimuli such as surgery, inflammation,
stress enhancing a systematic inflammatory response
(SIRS) resulting to adhere neutrophils to pulmonary
vascular bed.26 The second event is the transfusion of
mediators, such as lipids and cytokines from stored
blood products, which can directly prime or activate
the already primed neutrophils.7,12,17 The lipids include
lysophosphatidylcholines, which are released from
apoptotic white blood cells and platelets and finally
activate neutrophils.9,12,27 Additionally, cytokines play
a major role, these are accumulated in the plasma
of stored blood products and are released from leukocytes and platelets, or possibly, they are already
present if the donor has a subclinical illness at the
time of donation.
The ‘two event hypothesis’ has its shortcomings
too, as it cannot explain the occurrence of TRALI after
the transfusion of FFPs, which is often implicated in
TRALI as no active lipids are involved. In order to
overcome the vulnerable points of each mechanism,
it is believed that the two proposed mechanisms for
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TRALI are not necessarily mutually exclusive but
instead may be complimentary, and the antibodyantigen reaction might be the second event of the
two event hypothesis.28,29 Furthermore, it might be
a threshold of neutrophils activation, above which
clinically demonstrable TRALI occurs.
Severe stress, inflammation, and surgery could
serve as the underlying cause of the two ‘events
hypothesis’, however, other factors could predispose
to the development of TRALI. These are the multiparity of the blood donor, the type and the age of the
transfused blood product.17,28,29 Multiparity, defined
as ≥3 pregnancies30, has been thoroughly studied as
a major risk factor for TRALI in susceptible patients,
and trials demonstrate a proportional increase of HLA
antibodies in plasma-containing blood products derived from multiparous donors, as a result of multiple
exposures to paternal antigens from the fetus during
pregnancy. The fact that the majority of severe TRALI
cases are associated with the presence of leukocyte
antibodies (anti-HLA I, II or anti-HNA) explains how
multiparity is a risk factor for TRALI.28-30 Triulz et al
in a recent large prospective study of 8171 volunteer
blood donors in the United States showed a 17.3%
prevalence of HLA antibody in female donors, which
increased with the number of pregnancies: 1.7% (no
pregnancy), 11.2% (one), 22.5% (two), 27.5% (three)
and 32.2% (four or more pregnancies). Furthermore,
the HLA sensitization was higher in women whom
their pregnancy resulted in a delivery compared to
those who had a lost one, either from miscarriage
or a termination (15.4% vs 1.2%).31 These findings
are in accordance with the ones from the study of
Densmore et al, who demonstrated that the HLA
sensitization was 15% in women with ≤ two pregnancies and 26% in women with ≥ three pregnancies.30
Additionally, in a review of reported TRALI fatalities to the American Red Cross, female donors with
leucocyte antibodies were identified in 71% of fatal
TRALI cases.32 Taking into account the findings of
these studies, the United Kingdom started male-only
plasma transfusion protocols in July, 2003, and the
Dutch in October, 2006, also many blood banks in
the United States followed.17,32,33 The results of this
transfusion policy were very promising as the exclu-
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sion of female donor plasma by the U.K. National
Blood Services reduced TRALI incidence from 36% to
21% in patients receiving multiple transfusions while
undergoing elective repair of a ruptured abdominal
aortic aneurysm34 and the Dutch policy resulted in
a significant decrease in TRALI incidence as well,
a year after male-only plasma administration.35 The
Greek Blood Banks do not transfuse fresh frozen
plasma and platelets units from multiparous donors
(≥3 pregnancies), but transfuse the packed red cells
that are a potentially cause of TRALI. Also, part of the
policy is that TRALI reactions should be reported to
the transfusion service. The patient does not receive
another derivative of blood from the same donor, and
the donor is tested for antibodies and possible association with reactions to other recipients. All associated
donors are permanently deferred from donation.
According to the ‘two event hypothesis’, lysophosphatidylcholines and cytocines can accumulate
in a time dependent manner during storage of cellular
blood components.36 This may explain the findings
of many epidemiological studies who reported an association between increased age of red blood cells and
mortality. Koch et al reported that patients undergone
cardiac surgery and transfused with RBCs aged more
than two weeks, had a higher incidence in sepsis (4%
vs 2.8%), in in-hospital mortality (2.8% vs 1.7%) and
in one year mortality (11% vs 7.4%)37, while other
studies demonstrated that the transfusion of RBCs
aged more than 28 days increased the probability
of infection, especially pneumonia in post-surgical
patients.36,38 Silliman et al found that the transfusion
of older whole platelets was associated with a greater
incidence of TRALI compared with control subjects
(4.5 days vs 4.2 days)12, while in previous studies the
same author reported that the transfusion of RBCs
aged <14 days old and FFP <2 days old may prevent
the development of neutrophil priming activity in
blood, and thus reduce TRALI incidence, especially
in high risk patients.27,39
INCIDENCE

All blood products have been implicated in the
development of TRALI syndrome1,9 and its incidence
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is estimated of 1 in 432 units of whole blood derived
platelets (PLT),12 1 in 2.000 plasma-containing components (FFP),25 1 in 4.410 packed red blood cells
(PRBC),6,12 1 in 7,900 units of fresh frozen plasma.40
Data from the UK’s national reporting system of
Serious Hazards Of Transfusion (SHOT) for the period 1996-2004, demonstrated that TRALI is five to
seven times more likely to occur after the transfusion
of plasma rich containing components such as FFP
and PLT.1 Even in critically ill patients in ICU, FFP
administration has been reported as an independent
risk factor for TRALI.17 Furthermore, a review based
on the data from the American Red Cross TRALI
surveillance system implicates FFP as the etiological factor in 75% of cases and 63% of deaths from
TRALI,32 while a report from the United States FDA
implicated FFP in 50% of the 58 deaths reported in
the period 1997–2002.41 The required plasma volume
to trigger TRALI is not known, although case series
report occurrence of TRALI after the transfusion of
just 10-20 ml of plasma volume.8,42
CLINICAL PRESENTATION

The clinical presentation of a TRALI case consists
of an acute onset of dyspnea, tachypnea, hypoxemia
with PaO2/FiO2 <300mmHg, fever, and cardiovascular
instability with tachycardia, arrhythmias and hypotension.6,43 Auscultation of the lungs reveals diffuse
crackles and decreased breath sounds, especially in
dependent areas. Radiographic examination reveals
diffuse, bilateral infiltrates consistent with pulmonary
edema.7,17,19 Respiratory failure demands aggressive
support, including mechanical ventilation in 72%
of the cases.17,18 Often a frothy endotracheal fluid is
aspirated from the tube, while the pulmonary compliance is decreased despite normal cardiac function.7,19
A high index of suspicion is needed in critically ill
cases, especially when the presentation of other risk
factors for ALI obscure the diagnosis.17
LABORATORY FINDINGS

There are some laboratory findings related to
TRALI syndrome. The protein content of the endo-
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tracheal edema fluid is high in TRALI, and its ratio
to plasma proteins is ≥0.6.17,28 Also neutropenia, due
to neutrophils sequestration in the lung, is observed
only if the blood sample is obtained immediately
after the onset of the symptoms, as it is transient.9,17
Other laboratory tests are more specific, but are expensive, not always available and not definitive of
TRALI. These are the leukocyte antibody-antigen
match between the blood specimens of both the donor
and the recipient, mainly regarding HLA I and HLA
II antigens, and a test for neutrophil priming activity
which is assessed by adding plasma or serum from the
recipient to a system containing fresh neutrophils from
volunteer donors, measuring the neutrophil respiratory
burst after stimulation with formyl-methionyl-leucylphenylalanine.7,9
TREATMENT

Regarding treatment in TRALI syndrome, supportive care is the therapy corner stone. There is no
specific therapy for the syndrome. Respiratory support
with oxygen supplementation and low tidal volumes
in the cases of ventilated patients are needed. Blood
pressure support and cardiovascular restoration may
need in cases of cardiovascular instability. Corticosteroids may be beneficial, but the role of diuretics
still remain a matter of debate. Prevention remains
the best practice.
PROGNOSIS

Most patients with TRALI recover within 48–96
h, hypoxaemia and radiological findings of pulmonary infiltration resolve in the 80% of the patients
within 96h,18 however, they can persist for 7 days in
the remaining 20%.12,40,44 The in-hospital mortality is
estimated at 5–10%.6,15,16 Mortality rates vary based
on the patients’ population studied. National reporting
systems data from UK (SHOT study), Canada and
France reported a TRALI mortality rate of 9%, 9.5%
and 15%, respectively.18,45 In critically ill patients requiring intensive care treatment the TRALI mortality
is reported to be up to 41%.14 As prevention of TRALI
syndrome is a complex issue, early identification of
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this clinical entity may lead to a decrease in the related
mortality. Clinicians should be aware of the syndrome
especially in cases of respiratory and cardiovascular
instability after blood products transfusion.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πειραματικές και κλινικές μελέτες έχουν τεκμηριώσει την
ανεπάρκεια του εντερικού φραγμού σε κίρρωση ήπατος, με
επακόλουθη αλλόθεση εντερικών βακτηρίων και των προϊόντων
τους (ενδοτοξίνη) σε εξωεντερικές θέσεις. Η συστηματική
ενδοτοξιναιμία διαδραματίζει κεντρικό παθογενετικό ρόλο
στην ανάπτυξη σχεδόν όλων των επιπλοκών της κίρρωσης
από διάφορα όργανα. Συνεπώς, η γνώση των μηχανισμών
που συντελούν στην ανεπάρκεια του εντερικού φραγμού στην
κίρρωση ήπατος έχει μεγάλη κλινική σπουδαιότητα για την
πρόγνωση των ασθενών. Η παρούσα ανασκόπηση είναι εστιασμένη στην παρουσίαση των πιο πρόσφατων δεδομένων που
αφορούν τις κυτταρικές και μοριακές μεταβολές του εντερικού
φραγμού σε κίρρωση ήπατος. Αναλύονται παράγοντες όπως η
απόπτωση και ο πολλαπλασιασμός των επιθηλιακών κυττάρων
του εντέρου, η έκφραση των αποφρακτικών ενώσεων (tight
junctions), το οξειδωτικό stress, η έκφραση των ντεφενσινών
(defensins) στον εντερικό βλεννογόνο και οι διαταραχές της
εντερικής χλωρίδας. Αχ Ιατρική 2018, 37:113-120.
Λέξεις κλειδιά: Eνδοτοξιναιμία, εντερικός φραγμός, κίρρωση

ΕΝΤΕΡΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ

Ο γαστρεντερικός σωλήνας αποτελεί το μεγαλύτερο
σε επιφάνεια όριο μεταξύ του εσωτερικού και του
εξωτερικού περιβάλλοντος. Λόγω της ιδιότητάς του
αυτής θα πρέπει, για τη διατήρηση της ομοιόστασης
του οργανισμού, να διαθέτει έναν επαρκή ανατομικό
και λειτουργικό μηχανισμό που θα εμποδίζει τη διείσδυση στο εξωεντερικό (εσωτερικό) περιβάλλον δυνητικά βλαπτικών παραγόντων όπως μικροοργανισμών
και των προϊόντων τους (ενδοτοξίνη), ενδοαυλικών
αντιγόνων και προφλεγμονωδών ουσιών.1 Είναι φανερό λοιπόν, το πόσο δομικά και λειτουργικά άρτιος,
εξειδικευμένος και αυστηρά ρυθμιζόμενος πρέπει να
είναι ο συγκεκριμένος μηχανισμός, ώστε ταυτόχρονα ο εντερικός βλεννογόνος να επιτελεί μια από τις
βασικές του λειτουργίες που είναι η απορρόφηση
των θρεπτικών συστατικών. Η ικανότητα αυτή του
εντερικού βλεννογόνου να διαχωρίζει επιλεκτικά τα
βλαπτικά συστατικά του εξωτερικού (ενδοαυλικού)
περιβάλλοντος περιγράφεται υπό τον όρο «εντερικός
φραγμός», η επάρκεια ή οι μεταβολές του οποίου

αποτελούν ζωτικής σημασίας παράγοντα σε ποικίλες
φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις.1
ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ

Είναι καλά τεκμηριωμένο από μελέτες σε πειραματόζωα αλλά και κλινικές μελέτες ότι η κίρρωση ήπατος
σχετίζεται με ανεπάρκεια του εντερικού φραγμού,
αυξημένη εντερική διαπερατότητα και το φαινόμενο
της εντερικής βακτηριακής μετακίνησης (bacterial
translocation).2-4 Η αυξημένη εντερική διαπερατότητα, η οποία έχει επανειλημμένα καταδειχθεί τόσο
σε πειραματικά μοντέλα ηπατικής κίρρωσης όσο και
σε κλινικό επίπεδο, θεωρείται ο βασικός εναρκτήριος
και συνεχώς επάγων παράγοντας πρόκλησης της
ενδοτοξιναιμίας, ή οποία αποτελεί και βασικό παθογενετικό παράγοντα σχετιζόμενο με τις επιπλοκές της
κίρρωσης από διάφορα όργανα.2-5 Τα πρώιμα ευρήματα
σχετιζόμενα με την παθογένεια της ανεπάρκειας του
εντερικού φραγμού σε κίρρωση ήπατος, αφορούσαν
σε μελέτες πειραματοζώων που αναδείκνυαν στοιχεία
«φυσικού τραυματισμού» του εντερικού βλεννογόνου
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στο οπτικό μικροσκόπιο, όπως τη μείωση του ύψους
των επιθηλιακών κυττάρων, εκφυλιστικές αλλαγές του
κυτταροπλάσματος και αποδιοργάνωση του πυρήνα
ειδικά στα κύτταρα που εδράζονται στην κορυφή των
λαχνών καθώς και αυξημένη αποφολίδωση νεκρών
κυττάρων από την κορυφή της λάχνης. Σε υπομικροσκοπικό επίπεδο είχε διαπιστωθεί η διεύρυνση του
μεσοκυτταρίου διαστήματος, η διαταραχή της δομικής και λειτουργικής ακεραιότητας του κυτταρικού
σκελετού, δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων και της
αναπνευστικής αλύσου και η διαταραχή της σύνθεσης
της ψυκτροειδούς παρυφής και της ακίνητης υδατικής
επικάλυψης του βλεννογόνου.6,7 Σήμερα οι γνώσεις
μας για τις κυτταρικές και μοριακές μεταβολές του
εντερικού βλεννογόνου στην κίρρωση ήπατος έχουν
σημαντικά αναπτυχθεί και εμπλουτιστεί και με σημαντικά δεδομένα από ασθενείς. Στις μεταβολές αυτές
του εντερικού βλεννογόνου θα αναφερθούμε στη
συνέχεια της ανασκόπησης.
ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Τα επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου ανανεώνονται
με υψηλή συχνότητα και ο χρόνος ζωής των διαφοροποιημένων επιθηλιακών κυττάρων κυμαίνεται από
4 έως 7 ημέρες.8 Κατ’ αναλογία με τα πολυδύναμα
κύτταρα του μυελού των οστών, πολυδύναμα κύτταρα
που εδράζονται στην περιοχή της κρύπτης διαφοροποιούνται προς διάφορες κατηγορίες κυττάρων με
διαφορετικές λειτουργίες, όπως απορροφητικά κύτταρα, εκκριτικά κύτταρα, βλεννοεκκριτικά κύτταρα
(λαγηνοειδή ή goblet) και πιθανότατα ενδοκρινικά
κύτταρα σχηματίζοντας ένα συνεχές στρώμα κυττάρων. Έτσι λοιπόν από τα πολυδύναμα κύτταρα της
κρύπτης προέρχεται το σύνολο της επιθηλιακής κάλυψης, καθώς τα παραγόμενα κύτταρα μετακινούνται
διαφοροποιούμενα από την κρύπτη προς την κορυφή
των παρακείμενων λαχνών όπου τελικά αποπίπτουν
στον εντερικό αυλό.8 Σε κάθε εντερική κρύπτη υπάρχει μία αναγεννητική μονάδα, που αντιστοιχεί σε ένα
δαχτύλιο πολυδύναμων κυττάρων προς τη βάση της
κρύπτης. Τα επιθηλιακά κύτταρα κάθε λάχνης ουσιαστικά προέρχονται από το σύνολο των αναγεννητικών
μονάδων όλων των κρυπτών που βρίσκονται στη βάση
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της λάχνης.9 Συνεπώς η αναγεννητική ικανότητα των
πολυδύναμων κυττάρων στην περιοχή της κρύπτης
είναι καίριος παράγοντας επιδιόρθωσης των βλαβών
που επισυμβαίνουν στο εντερικό επιθήλιο μετά την
επίδραση διαφόρων βλαπτικών ερεθισμάτων και εν
γένει καθορίζει τη λειτουργική και ανατομική ακεραιότητα του εντερικού επιθηλίου.10 Ειδικότερα η
αναγεννητική ικανότητα των κυττάρων της κρύπτης
καθορίζεται από τη σχέση μεταξύ πολλαπλασιασμού
και απόπτωσης των κυττάρων που εδράζονται στην
περιοχή αυτή.
Σε πρόσφατα δημοσιευμένη εργασία μας, αναδείξαμε σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος μια σημαντική
μείωση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της
σχέσης πολλαπλασιασμού/απόπτωσης των επιθηλιακών κυττάρων του εντερικού βλεννογόνου στην
περιοχή της κρύπτης.11 Οι μεταβολές αυτές μπορούν
να οδηγήσουν σε μειωμένη αναγεννητική ικανότητα
του εντερικού βλεννογόνου και συνεπώς σε μη αποτελεσματική επιδιόρθωση βλεννογονικών βλαβών που
επισυμβαίνουν στην κίρρωση από ποικίλα βλαπτικά
ερεθίσματα, όπως για παράδειγμα από τη βακτηριακή υπερανάπτυξη και την αυξημένη προσκόλληση
ενδοαυλικών μικροβίων στα επιθηλιακά κύτταρα του
εντέρου,12 συντελώντας έτσι στη δυσλειτουργία του
βλεννογόνιου εντερικού φραγμού.
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (TIGHT JUNCTIONS)
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

Ο πιο αποτελεσματικός μηχανικός παράγων που
εμποδίζει την είσοδο βλαπτικών ενδοαυλικών συστατικών (βακτηρίδια, τοξίνες) στη συστηματική κυκλοφορία είναι τα επιθηλιακά κύτταρα και οι μεταξύ τους
συνδέσεις (μεσοκυττάριες συνδέσεις αποφρακτικού
τύπου – tight junctions).10 Τα tight junctions φέρνουν σε
στενότατη συνάφεια (δημιουργία φραγμού) γειτονικά
επιθηλιακά κύτταρα στο κορυφαίο τους τμήμα καθορίζοντας έτσι την παρακυττάρια διαπερατότητα. Από
τα μακρομόρια που είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία
των μεσοκυτταρίων ενώσεων αποφρακτικού τύπου, το
πιο καλά μελετημένο είναι η αποφραξίνη (occludin),
ενώ μείζονα λειτουργικό ρόλο στον καθορισμό της
παρακυττάριας διαπερατότητας διαδραματίζουν και
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οι κλωντίνες, μια υπεροικογένεια πρωτεϊνών που
αριθμεί 24 μέλη.13,14
Σε πρόσφατη μελέτη μας δείξαμε για πρώτη φορά
σε κλινικό επίπεδο, ότι η διάσπαση του βλεννογόνιου
εντερικού φραγμού σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος
σχετίζεται με σημαντικές μεταβολές στην έκφραση
βασικών δομικών και λειτουργικών συστατικών των
μεσοκυτταρίων συνδέσεων αποφρακτικού τύπου των
επιθηλιακών κυττάρων του εντέρου, συγκεκριμένα
της αποφραξίνης και της κλωντίνης-1.15 Οι μεταβολές
αυτές εμφανίζονται από τα αρχικά στάδια της κίρρωσης, όπου ήδη ο εντερικός φραγμός δυσλειτουργεί
οδηγώντας σε ενδοτοξιναιμία, όμως όσον αφορά τις
μεσοκυττάριες ενώσεις αποφρακτικού τύπου είναι
σαφώς πιο εκσεσημασμένες στους ασθενείς με μη
αντιρροπούμενη ηπατική νόσο. Όσον αφορά την αποφραξίνη, κατεγράφη μια αυξανόμενη διαβάθμιση της
απώλειας της έκφρασης του μορίου από την κρύπτη
προς την κορυφή της λάχνης, ανάλογη με αυτή που
έχει καταγραφεί σε προηγούμενες μελέτες μας στον
αποφρακτικό ίκτερο.16
Η μειωμένη έκφραση τόσο της αποφραξίνης όσο
και της κλωντίνης-1 έχει συσχετιστεί σε προηγούμενες
μελέτες με τη δυσλειτουργία του βλεννογόνιου εντερικού φραγμού και την αύξηση της εντερικής διαπερατότητας σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις.17-22
Συνεπώς η μειωμένη έκφραση των μορίων αυτών
στους κιρρωτικούς ασθενείς μπορεί να ερμηνεύσει τη
διαφυγή ενδοτοξίνης στη συστηματική κυκλοφορία
μέσω αύξησης της εντερικής διαπερατότητας. Εξάλλου
οι συγκεντρώσεις ενδοτοξίνης στις μελέτες μας είχαν
σημαντική αρνητική συσχέτιση με την έκφραση της
αποφραξίνης και της κλωντίνης-1 στον εντερικό βλεννογόνο, ενώ είναι γνωστό η ενδοτοξιναιμία εμφανίζει
ευθεία συσχέτιση με την εντερική διαπερατότητα.15,23
Στο πλαίσιο αυτό εξηγείται η μεγαλύτερου βαθμού
ενδοτοξιναιμία στους ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση, οι οποίοι είχαν μεγαλύτερη μείωση της
έκφρασης της αποφραξίνης και της κλωντίνης-1.15
Επίσης, η εκσεσημασμένη μείωση της έκφρασης των
μορίων αυτών στους ασθενείς με μη αντιρροπούμενη
κίρρωση μπορεί να εξηγεί την εμφάνιση των επιπλοκών της κίρρωσης κυρίως στους ασθενείς αυτούς, με
βάσει το γεγονός ότι οι επιπλοκές της κίρρωσης σχετίζονται παθοφυσιολογικά με την αυξημένη εντερική
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διαπερατότητα. Επίσης η έκφραση της αποφραξίνης
και της κλωντίνης-1 ενεφάνισε σημαντική αρνητική
συσχέτιση τόσο με τη σοβαρότητα της ηπατικής
νόσου όπως αυτή εκτιμάται με το Child-Pugh score
όσο και με το βαθμό των οισοφαγικών κιρσών που
είναι δείκτης της πυλαίας υπέρτασης.24
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ STRESS

Το οξειδωτικό stress δεν αποτελεί μόνον παράγοντα «τραυματισμού» του εντερικού επιθηλίου
προκαλώντας την οξειδωτική τροποποίηση όλων
των κυτταρικών μακρομορίων, αλλά ενέχει επίσης
ρυθμιστικό ρόλο σε όλες τις βασικές κυτταρικές
διεργασίες όπως τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, τη
διαφοροποίηση και τον κυτταρικό θάνατο.25 Επίσης
το οξειδωτικού stress αποτελεί σημαντικό παράγοντα επαγωγής μεταβολών της έκφρασης των μορίων
των αποφρακτικών ενώσεων.16 Η κίρρωση ήπατος
σχετίζεται με την παρουσία υψηλού οξειδωτικού
stress στη συστηματική κυκλοφορία και το ήπαρ, ενώ
όσον αφορά στο εντερικό επιθήλιο η ύπαρξη υψηλού
οξειδωτικού stress έχει καταδειχθεί τόσο σε μελέτες
σε πειραματόζωα όσο και σε δικές μας μελέτες σε
ασθενείς.6,5,11 Τα υψηλά επίπεδα οξειδωτικού stress
στον εντερικό βλεννογόνο ασθενών με κίρρωση ήπατος
μπορεί να σχετίζονται με τις αναφερθείσες κυτταρικές
διαταραχές που οδηγούν σε μειωμένη επάρκεια του
εντερικού φραγμού. Συγκεκριμένα, το οξειδωτικό
stress είναι καλά τεκμηριωμένος επαγωγέας του κυτταρικού θανάτου μέσω απόπτωσης.26 Πέραν αυτού,
τα αυξημένα επίπεδα οξειδωτικού stress στο έντερο
μπορούν να αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα
αναστολής του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, μέσω
οδών που εξαρτώνται από πρωτεϊνικές κινάσες, οι
οποίες ενεργοποιούνται από μιτογόνα, ρυθμίζοντας
έτσι την κατάσταση διαφόρων ρυθμιστικών της αύξησης πρωτεϊνών.27 Επιπροσθέτως, η συνάθροιση
υδροϋπεροξειδίων των λιπιδίων στην κυτταρική μεμβράνη μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στη δομή και
λειτουργία των διαμεμβρανικών πρωτεϊνών, ενώ είναι
γνωστό ότι ακόμα και μια ήσσονα δομική τροποποίηση
(οξείδωση) μιας πρωτεΐνης μπορεί να οδηγήσει σε
μεταβολή της λειτουργικότητας της πρωτεΐνης, του
ρυθμού ανακύκλωσής της, ή ακόμα και να προκαλέσει
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την αποδόμησή της. Σε προηγούμενες μελέτες έχει
καταδειχθεί ο ρόλος του οξειδωτικού stress στην
επαγωγή μεταβολών της έκφρασης των μορίων των
αποφρακτικών ενώσεων, όπως για παράδειγμα στην
περίπτωση του αποφρακτικού ικτέρου.16 Συνεπώς
το οξειδωτικό stress μπορεί επίσης να σχετίζεται με
μεταβολές της έκφρασης και της λειτουργικότητας
(μέσω μετα-μεταφραστικών αλλαγών) των μορίων
των αποφρακτικών ενώσεων.
Ο ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΝΤΕΡΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ

Ο εντερικός βλεννογόνος αποτελεί σημαντικό
ανοσολογικό όργανο καθώς αναπτύσσει ισχυρή κυτταρική και χυμική ανοσολογική ανταπόκριση προς
αντιμετώπιση ποικίλων παθογόνων, όπως ιοί, βακτηρίδια και παράσιτα. Περισσότερα από τα μισά ολικά
ανοσοϊκανά κύτταρα του οργανισμού εντοπίζονται
στο βλεννογόνο του εντέρου και του αναπνευστικού συστήματος. Τα κύτταρα αυτά με πολύπλοκα
ρυθμιζόμενους μηχανισμούς παίζουν ρόλο επίσης
στο φαινόμενο της ανοσοανοχής (tolerance), που
συνίσταται στην έλλειψη ανοσολογικής απάντησης
σε χρήσιμα αντιγόνα που περιέχονται στις τροφές ή
στη φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου. Σημαντικό
τμήμα της εγγενούς ανοσίας (innate immunity) του
εντέρου και της προστασίας που παρέχει εναντίον της
εισόδου μικροβίων και/ή μικροβιακών προϊόντων στη
συστηματική κυκλοφορία είναι διάφορα αντιμικροβιακά πεπτίδια που παράγονται από τα επιθηλιακά και
τα κύτταρα του συστήματος ανοσίας.28 Οι ντεφενσίνες
(defensins) αποτελούν κατιοντικά πεπτίδια τα οποία
χαρακτηρίζονται από την παρουσία στο μόριό τους
τριών δισουλφιδικών δεσμών στις θέσεις α, β και θ.
Παράγονται τόσο από τα κύτταρα του Paneth, όσο
και από τα επιθηλιακά, τα Τ-λεμφοκύτταρα και τα
ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα Έχουν ευρεία αντιμικροβιακή δράση η οποία περιλαμβάνει Gram(+) και
Gram(-) μικρόβια, ιούς, μύκητες αλλά και πρωτόζωα.
Πειραματικές και κλινικές μελέτες έχουν τεκμηριώσει
το ρόλο των defensins στη μικροβιακή διαμετάθεση σε
διάφορες παθολογικές καταστάσεις.4,28,29 Σε πρόσφατα
δημοσιευμένη μελέτη μας αναδείξαμε σημαντική
μείωση των α-ντεφενσινών 5, 6 στα κύτταρα Paneth
ασθενών με κίρρωση ήπατος.30 Η ντεφενσίνη-5 εμφα-
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νίζει ευρεία μικροβιοκτόνο δράση και η ντεφενσίνη-6
εμποδίζει την προσκόλληση ενδοαυλικών παθογόνων
στο εντερικό επιθήλιο. Αυτή η μείωση των ντεφενσινών βρέθηκε πιο εκσεσημασμένη σε ασθενείς με μη
αντιρροπούμενη κίρρωση και υπήρξε συσχέτιση με τα
επίπεδα διαφυγής ενδοτοξίνης από τον εντερικό αυλό
στη συστηματική κυκλοφορία. Όσον αφορά το σκέλος
της επίκτητης ή προσαρμοστικής ανοσίας (adaptive
immunity) του βλεννογόνιου εντερικού φραγμού
βρέθηκε σημαντική ελάττωση των ενδοεπιθηλιακών
Τ-λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με προχωρημένη κίρρωση.30 Τα ενδοεπιθηλιακά λεμφοκύτταρα ασκούν
σημαντική προστατευτική δράση εναντίον μικροβιακών παθογόνων, μέσω παραγωγής κυτταροκινών
και κυτταροτοξικής δραστικότητας.30
Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΝΤΕΡΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ
(ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑ)

Ο ρόλος της φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας είναι εξαιρετικά σημαντικός για την άμυνα
του ξενιστή καθώς αποτρέπει αποτελεσματικά τον
αποικισμό από παθογόνα μικρόβια (αντίσταση
στον αποικισμό). Διάφορες μελέτες τεκμηριώνουν
την αυξημένη επιρρέπεια σε λοίμωξη ασθενών με
αποδιοργανωμένη εντερική χλωρίδα.1 Η ενδογενής
εντερική χλωρίδα διαδραματίζει επίσης σημαντικό
ρόλο στη διατήρηση της φυσιολογικής ιστολογικής
δομής του εντέρου. Η εντερική μικροχλωρίδα παράγει
βιταμίνες Β και Κ, βραχείας αλύσου λιπαρά οξέα και
συμβάλλει στην ολοκλήρωση του εντεροηπατικού
κύκλου των χολικών αλάτων. Έτσι συντελεί στην
ενεργειακή τροφοδοσία του εντερικού επιθηλίου,
ενώ διαταραχές της οδηγούν σε εντερική ατροφία
και σε μείωση του πληθυσμού των λεμφοκυττάρων
στο βλεννογόνο και υποβλεννογόνιο.31 Ένας μεγάλος
αριθμός πειραματικών δεδομένων έχει συσχετίσει τις
μεταβολές της εντερικής χλωρίδας με τη δυσμενή
επίπτωση στη λειτουργία του εντερικού φραγμού
και το φαινόμενο της βακτηριακής μετακίνησης και
ενδοτοξιναιμίας.32 Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι
η κίρρωση ήπατος σχετίζεται με βακτηριακή υπερανάπτυξη, ειδικά σε μη αντιρροπούμενη κίρρωση
και σε ασθενείς με προηγούμενη αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα και ηπατική εγκεφαλοπάθεια.33
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Η μειωμένη γαστρική οξύτητα, οι διαταραχές της
κινητικότητας του εντέρου, αποδιδόμενες εν μέρει
στην πυλαία υπέρταση και το οίδημα του εντέρου,
η μείωση των βακτηριοστατικών χολικών αλάτων
και των αντιμικροβιακών πεπτιδίων συντελούν στην
βακτηριακή υπερανάπτυξη.34 Οι διαταραχές αυτές
της εντερικής χλωρίδας ευοδώνουν το φαινόμενο της
μικροβιακής αλλόθεσης και της ενδοτοξιναιμίας. Σε
πειραματικά μοντέλα κίρρωσης ήπατος έχει βρεθεί
γραμμική συσχέτιση μεταξύ του βακτηριακού πληθυσμού του τυφλού και των ζώντων βακτηρίων που
καλλιεργήθηκαν από τους μεσεντέριους λεμφαδένες
λόγω μικροβιακής αλλόθεσης.35
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΚΙΡΡΩΣΗΣ ΗΠΑΤΟΣ

Η παθοφυσιολογική αλληλουχία των γεγονότων
που οδηγεί στις επιπλοκές της κίρρωσης από διάφορα όργανα αναδεικνύει ως κοινό και κεντρικό
παθογενετικό παράγοντα την ύπαρξη συστηματικής
ενδοτοξιναιμίας. Η ενδοτοξίνη επάγει την παραγωγή
και απελευθέρωση φλεγμονωδών μεσολαβητών στην
κυκλοφορία, όπως ιντερλευκίνης-1, ιντερλευκίνης-6,
παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF-α), ιντερφερόνης–γ, ελευθέρων ριζών οξυγόνου, μονοξειδίου
του αζώτου και ενδοθηλίνης-1, οι οποίοι μπορούν να
προκαλέσουν αστάθεια του κυκλοφορικού συστήματος και δυσλειτουργία πολλαπλών οργάνων. Πολλές
πειραματικές και κλινικές μελέτες έχουν δείξει συσχέτιση της αυξημένης εντερικής διαπερατότητας με
την ανάπτυξη επιπλοκών στους κιρρωτικούς ασθενείς
αυτούς όπως αυτόματης βακτηριακής περιτονίτιδας,3
συστηματικών λοιμώξεων και σήψης,36,37 ηπατικής
εγκεφαλοπάθειας,38 ηπατονεφρικού συνδρόμου,39
ηπατοπνευμονικού συνδρόμου,40 περαιτέρω επιδείνωσης της ηπατικής βλάβης,41 ενώ πιθανά παίζει σημαντικό ρόλο ακόμα και στην εκδήλωση αιμορραγιών
από κιρσούς οισοφάγου.42 Παράλληλα η επαγόμενη
από την ενδοτοξιναιμία συστηματική φλεγμονώδης
απόκριση οδηγεί σε περαιτέρω επιδείνωση και της
ηπατικής βλάβης αλλά και της δυσλειτουργία του
εντερικού φραγμού, συντηρώντας έτσι το φαύλο
κύκλο δυσλειτουργίας του βλεννογόνιου εντερικού
φραγμού → ενδοτοξιναιμίας → βλάβης οργάνων.43
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι ασθενείς με κίρρωση ήπατος εμφανίζουν ανεπάρκεια του εντερικού φραγμού η οποία εδράζεται,
τουλάχιστον εν μέρει, σε σημαντικές μεταβολές της
επιθηλιακής ομοιόστασης με σημαντική μείωση του
πολλαπλασιασμού και της σχέσης πολλαπλασιασμού/
απόπτωσης των εντεροκυττάρων, μειωμένη έκφραση
των δομικών συστατικών των αποφρακτικών συνδέσεων μεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων (Tight
Junctions), διαταραχές του ανοσολογικού φραγμού
με μειωμένη έκφραση των α-ντεφενσινών 5, 6 στα
κύτταρα Paneth και μείωση των ενδοεπιθηλιακών
Τ-λεμφοκυττάρων, καθώς και με υψηλά επίπεδα οξειδωτικού stress. Η ανεπάρκεια του εντερικού φραγμού
οδηγεί σε βακτηριακή αλλόθεση και συστηματική
ενδοτοξιναιμία, η οποία αποτελεί βασικό παθογενετικό παράγοντα σχετιζόμενο με όλες τις επιπλοκές της
κίρρωσης από διάφορα όργανα. Μελλοντικές μελέτες
εστιασμένες στην αναστροφή των αλλοιώσεων του
εντερικού βλεννογόνου με τη χρήση φαρμακευτικών
ουσιών, μπορεί να οδηγήσουν στον καλύτερο έλεγχο
της αυξημένης εντερικής διαπερατότητας, μειώνοντας
έτσι την ενδοτοξιναιμία και τις επαγόμενες από αυτή
συστηματικές επιπλοκές με τελικό στόχο τη βελτίωση
της πρόγνωσης των κιρρωτικών ασθενών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η περιεγχειρητική διαχείριση της διπλής αντιαιμοπεταλιακής
αγωγής (ΔΑΜΑ) σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αγγειοπλαστική (PCI) και της αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με
κολπική μαρμαρυγή ή μεταλλικές βαλβίδες καρδιάς παραμένει
πρόκληση. Από τη μία, μία χειρουργική επέμβαση αποτελεί
ένδειξη για πρώιμη διακοπή της αντιθρομβωτικής αγωγής,
αυξάνοντας όμως τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα.
Από την άλλη, η διατήρηση της θεραπείας αυξάνει τον κίνδυνο για αιμορραγικές επιπλοκές. Επομένως, η διαχείριση
της αγωγής απαιτεί την συνεργασία μεταξύ καρδιολόγων και
χειρουργών. Αχ Ιατρική 2018, 37:121-126.
Λέξεις κλειδιά: Aγγειοπλαστική, αντιπηκτική αγωγή, διπλή
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, κολπική μαρμαρυγή, χειρουργείο

Η περιεγχειρητική διαχείριση της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής (ΔΑΜΑ) σε ασθενείς που έχουν
υποβληθεί σε αγγειοπλαστική (Percutaneous Coronary
Intervention - PCI) και της αντιπηκτικής αγωγής
σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή ή μεταλλικές
βαλβίδες, αποτελούσε και αποτελεί πρόκληση για
χειρουργούς και καρδιολόγους. Από τη χειρουργική
πλευρά υπάρχει συνήθως η επιθυμία για βέλτιστες
χειρουργικές συνθήκες (κανένα αντιαιμοπεταλιακό
ή αντιπηκτικό), ενώ η καρδιολογική πλευρά προτιμά
την όσο το δυνατόν απρόσκοπτη συνέχιση της αγωγής
του ασθενούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, με
γνώμονα την εξασφάλιση των ιδανικότερων για τον
ασθενή συνθηκών, οι δύο ειδικότητες χρειάζεται να
συναντηθούν κάπου στη μέση.
Ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) ή
στα πλαίσια σταθερής στεφανιαίας νόσου αντιμετωπίζονται καθημερινά με επεμβατική επαναγγείωση
των στεφανιαίων αρτηριών.2 Αυτή περιλαμβάνει
την απλή διάνοιξη της αρτηρίας με μπαλόνι (Plain
Old Balloon Angioplasty - POBA), την τοποθέτηση
απλού μεταλλικού stent (Bare Metal Stent - BMS),
την τοποθέτηση stent που απελευθερώνει φάρμακο
(Drug Eluting Stent - DES 1ης και 2ης γενιάς), και την
τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμουstent (Bioresorable
Vascular Scaffold - BVS).2 Η πιο συχνή πρακτική
στις μέρες μας είναι η τοποθέτηση DES 2ης γενιάς τα

οποία έχουν και τη μικρότερη πιθανότητα θρόμβωσης
(Πίνακας 1).2 Για να μειωθεί η πιθανότητα θρόμβωσης
του stent, αλλά και ρήξης κάποιας άλλης επιρρεπούς
αθηρωματικής πλάκας, ιδίως αν έχει προηγηθεί ΟΣΣ,
οι ασθενείς χρειάζεται να λάβουν ΔΑΜΑ συνήθως
για 1 χρόνο.1 Το διάστημα αυτό εξαρτάται από τον
αν έχει προηγηθεί ΟΣΣ, από τον τύπο του stent που
χρησιμοποιήθηκε και από το συνολικό ισχαιμικό/
αιμορραγικό προφίλ του αρρώστου και μπορεί να
κυμαίνεται από 6 μήνες έως και πάνω από 1 χρόνο.1 Η
ΔΑΜΑ περιλαμβάνει το συνδυασμό ασπιρίνης (ΑSA),
με ένα αναστολέα του υποδοχέα ΑDP (P2Y12), όπως
κλοπιδογρέλη ή κάποιο από τους νεότερους και ισχυρότερους αναστολείς, πρασουγρέλη ή τικαγκρελόρη.1
Αρκετοί εξ’ αυτών των ασθενών θα χρειαστεί
να χειρουργηθούν μέσα στο χρονικό διάστημα που
λαμβάνουν την ΔΑΜΑ και σε αυτές τις περιπτώσεις
τίθεται το ερώτημα πότε και αν είναι ασφαλές να διακοπεί η φαρμακευτική τους αγωγή.2 Ο πρώτος ωστόσο
προβληματισμός των εμπλεκόμενων ιατρών οφείλει
να είναι σχετικά με την δυνατότητα αναβολής του
χειρουργείου έως ότου συμπληρωθεί το απαραίτητο
διάστημα λήψης της ΔΑΜΑ.2 Εφόσον το χειρουργείο
δεν επιδέχεται αναβολής, η απόφαση για διακοπή ή
συνέχιση της ΔΑΜΑ θα καθοριστεί από την στάθμιση
του θρομβωτικού και του αιμορραγικού κινδύνου
του ασθενούς και απαιτεί τη συνεργασία πολλών

ACHAIKE IATRIKE Volume 37, Issue 2, Οctober 2018

διαφορετικών ειδικοτήτων.2 Ο θρομβωτικός κίνδυνος
εξαρτάται αφενός από το χρονικό διάστημα μεταξύ
αγγειοπλαστικής και χειρουργείου και αφετέρου από
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κλινικά και αγγειογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία
παρατίθενται στον Πίνακα 2.2 Βασικά παραδείγματα
ασθενών υψηλού κινδύνου αποτελούν ασθενείς με
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πρόσφατο έμφραγμα και διενέργεια PCI εντός των
πρώτων 6 μηνών καθώς και ασθενείς με τοποθέτηση stent (BMS ή DES) τον τελευταίο μήνα.2 Ο
αιμορραγικός κίνδυνος από την άλλη, καθορίζεται
από την ικανότητα ή αδυναμία επίτευξης επιτυχούς
αιμόστασης κατά την επέμβαση (Πίνακας 3).2 Με
βάση αυτά τα χαρακτηριστικά οι ασθενείς μπορούν
να κατηγοριοποιηθούν ως χαμηλού, ενδιάμεσου και
υψηλού θρομβωτικού κινδύνου και αντιστοίχως οι
επεμβάσεις σε χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού
αιμορραγικού κινδύνου.2
Επεμβάσεις μικρού αιμορραγικού κινδύνου μπορούν να διενεργηθούν χωρίς διακοπή της ΔΑΜΑ.1
Επεμβάσεις ενδιάμεσου αιμορραγικού κινδύνου
συνήθως είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν με διατήρηση της ASA, οπότε και διακόπτεται ο αναστολέας
του υποδοχέα P2Y12 πριν την επέμβαση (νωρίτερα
κατά 3 μέρες για γιατικαγκρελόρη, 5 μέρες για την
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κλοπιδογρέλη και 7 μέρες για την πρασουγρέλη).1,5
Σε επεμβάσεις υψηλού αιμορραγικού κινδύνου όμως,
επιβάλλεται να διακοπούν και τα 2 αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, μια κατάσταση που μπορεί να είναι
εξαιρετικά επικίνδυνη για τους υψηλού θρομβωτικού κινδύνου αλλά και για κάποιους ενδιάμεσου
θρομβωτικού κινδύνου ασθενείς.1 Επί αδυναμίας
αναβολής της επέμβασης, συστήνεται αφενός αυτή
να πραγματοποιηθεί σε νοσοκομείο με 24ωρη κάλυψη αιμοδυναμικού εργαστηρίου, αφετέρου να
ακολουθηθεί θεραπεία γεφύρωσης με ενδοφλέβια
κανγκρελόρη ή με αναστολείς των υποδοχέων ΙΙβ/
IIIα των αιμοπεταλίων (GPI).2,5 Η έναρξη αυτών θα
πρέπει να γίνεται 3 μέρες πριν από το χειρουργείο
(με βάση τη νεφρική λειτουργία του εκάστοτε ασθενούς) και η διακοπή 1-6 ώρες προεγχειρητικά για την
κανκγρελόρη και 4-6 ώρες για τους αναστολείς των
υποδοχέων ΙΙβ/IIIα των αιμοπεταλίων.2,5 Το σχήμα
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με τους GPI έχει υψηλότερο κίνδυνο αιμορραγικών
επιπλοκών σε σχέση με το σχήμα με κανγκρεκλόρη
και προκαλεί μεγαλύτερη καταστολή των αιμοπεταλίων.3 Αν δεν είναι δυνατή η έναρξη από του στόματος
αντιαιμοπεταλιακών (π.χ. σε χειρουργεία στομάχου
και γενικότερα του γαστρεντερικού συστήματος),
μπορεί μετεγχειρητικά να συνεχισθεί η γεφύρωση
με ενδοφλέβια έγχυση κανγκρελόρης ή GPI (1-6
ώρες και 4-6 ώρες μετεγχειρητικά, αντίστοιχα) με
διακοπή της γεφύρωσης αφού ληφθεί η πρώτη δόση
φόρτισης με αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο.2 Αν είχε
διακοπεί η ασπιρίνη συνιστάται να επαναχορηγείται
απευθείας μετεγχειρητικά, το συντομότερο δυνατό.2,5
Αφού έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η αιμόσταση, συστήνεται τα από του στόματος να επαναχορηγούνται
τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα σε διάστημα 24-72
ωρών μετεγχειρητικά, με μία δόση φόρτισης 600
mg κλοπιδογρέλης.1 Επί αυξημένου αιμορραγικού
κινδύνου, η κλοπιδογρέλη πρέπει να προτιμάται
έναντι της τικαγκρελόρης ή της πρασουγρέλης.1
Τέλος, σε κάθε περίπτωση επείγοντος χειρουργείου
σε ασθενή υπό ΔΑΜΑ, ενδεχομένως να χρειαστεί
μετάγγιση αιμοπεταλίων προκειμένου να ελεγχθεί η
αιμορραγία και καλό είναι αυτή να γίνεται χρονικά
>6 ώρες από τη λήψη κλοπιδογρέλης ή πρασουγρέλης
και >10-12 ώρες από τη λήψη τικαγκρελόρης, ώστε
να αποφευχθεί η αδρανοποίηση των μεταγγιζόμενων
αιμοπεταλίων.1
Εξίσου απαιτητική είναι και η διαχείριση της
αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να
υποβληθούν σε κάποια επέμβαση. Τα κύρια ερωτήματα
και εδώ είναι το πότε και αν θα πρέπει να διακοπεί
η αντιπηκτική αγωγή, καθώς και το αν θα χρειαστεί
θεραπεία γεφύρωσης ώστε να πραγματοποιηθεί η επέμβαση χωρίς αιμορραγικές επιπλοκές, με ταυτόχρονη
προστασία του ασθενή από ισχαιμικά συμβάματα.2
Οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψιν είναι
το είδος του αντιπηκτικού (χρόνος ημίσειας ζωής,
μεταβολισμός), ο λόγος για τον οποίο λαμβάνει ο
ασθενής αντιπηκτικό, η νεφρική λειτουργία, το CHA2DS2-VAScscore και ο αιμορραγικός κίνδυνος της
επέμβασης.2,3
Η πρακτική όσον αφορά τα κουμαρινικά αντιπηκτικά (βαρφαρίνη, ασενοκουμαρόλη) είναι η διακοπή
τους 3-5 μέρες πριν την επέμβαση (αναλόγως του
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αρχικού INR-International Normalized ratio) με στόχο
την ημέρα της επέμβασης το INR να είναι ≤1,5.3,4 Η
γεφύρωση με κλασσική ηπαρίνη ή με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους χρησιμοποιείται μόνο στις
κάτωθι περιπτώσεις:4
• Κολπική μαρμαρυγή και CHA2-DS2-VASc score
>3.
• Μεταλλικές βαλβίδες ή πρόσφατες βιοπροσθετικές
βαλβίδες.
• Επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας τους τελευταίους 3 μήνες.
• Πρόσφατο θρομβοεμβολικό επεισόδιο (<3 μήνες).
• Θρομβοφιλία.
Σε περίπτωση που ακολουθηθεί η μέθοδος της
γεφύρωσης, γίνεται έναρξη της χορήγησης ηπαρίνης
ή ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους όταν το INR
φθάσει σε επίπεδα ≤2 και η μεν ηπαρίνη διακόπτεται
4 ώρες πριν την επέμβαση, η δε ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους διακόπτεται τουλάχιστον 12 ώρες πριν
την επέμβαση (π.χ. αν χρησιμοποιηθεί ενοξαπαρίνη
η οποία χορηγείται 2 φορές/μέρα, δεν χορηγείται η
πρωινή δόση τη μέρα της επέμβασης).4 Το διάστημα
μέχρι την επανέναρξη εξαρτάται από το πόσο εύκολα
θα επιτευχθεί επαρκής αιμόσταση περιεγχειρητικά.2
Όταν επιτραπεί η χορήγηση φαρμάκων από του στόματος επαναχορηγείται το κουμαρινικό αντιπηκτικό με
συγχορήγηση της ηπαρίνης ή της ηπαρίνης χαμηλού
μοριακού βάρους έως ότου το INR φτάσει σε τιμές >2.4
Όσον αφορά τα νεότερα αντιπηκτικά (New Oral
Anticoagulants- NOACS) την νταμπιγκατράνη, τη
ριβαροξαμπάνη και την απιξαμπάνη, η χρονική στιγμή της διακοπής εξαρτάται κυρίως από τον αιμορραγικό κίνδυνο της επέμβασης, δεδομένου του πιο
προβλεπόμενου τρόπου δράσης τους (Πίνακας 4).3,6
Στην περίπτωση όμως της νταμπιγκατράνης η οποία
μεταβολίζεται σε μεγάλο ποσοστό από τους νεφρούς,
σημαντικό ρόλο παίζει η νεφρική λειτουργία του
ασθενούς, διότι επί eGFR <50 ml/λεπτό ο προβλεπόμενος χρόνος ημίσειας ζωής του φαρμάκου σχεδόν
διπλασιάζεται.2,6 Ενδεικτικά παρατίθενται στον κάτωθι
πίνακα οι χρόνοι διακοπής του εκάστοτε αντιπηκτικού,
ανάλογα με τον τύπο της επέμβασης.2
Συμπερασματικά λοιπόν, η διαχείριση της αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής περιεγχειρητικά
αποτελεί ένα δύσκολο αντικείμενο προβληματισμού
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πολλών ειδικοτήτων. Οι μελέτες καταλήγουν στη διατήρηση τουλάχιστον της ασπιρίνης και όσον αφορά
τα αντιπηκτικά, στην αποφυγή της γεφύρωσης στην
πλειονότητα των χειρουργικών και επεμβατικών
διαδικασιών. Νεότερα δεδομένα αναμένονται για να
καταστήσουν σαφέστερες τις συστάσεις για τα πιο
ετερογενή φάρμακα όπως οι P2Y12 καθώς και για τη
θεραπεία γεφύρωσης σε ασθενείς υψηλού θρομβωτικού κινδύνου.
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Eνδοκαρδίτιδα Οφειλόμενη σε Brucella spp
Brucella spp Endocarditis
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The diagnosis of endocarditis is a challenge for every clinician and requires a combination of evidence from the
patient’s history, clinical examination, imaging methods (mainly echocardiography) and laboratory methods (blood
cultures, serological, immunological and molecular methods). The introduction of new criteria for the diagnosis of
endocarditis by the European Society of Cardiology (using new imaging techniques) further increased the diagnostic
accuracy. However, the diagnosis of cases of endocarditis due to specific microorganisms such as brucella still remains difficult, mainly due to the intracellular nature of the microorganism and the subacute clinical course. Equally
difficult is the treatment of endocarditis by Brucella spp as most of the time antibiotic treatment is not sufficient and
it is necessary to combine pharmaceutical and surgical treatment. It is especially important for the clinician to have
a high suspicion so as not to delay the diagnosis and avoid dangerous complications. Ach Iatrike 2018; 37:127-132
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας αποτελεί πρόκληση για
κάθε κλινικό ιατρό και απαιτεί συνδυασμό στοιχείων από
το ιστορικό του ασθενή, την κλινική εξέταση, τις απεικονιστικές μεθόδους (κυρίως το υπερηχοκαρδιογράφημα) και
εργαστηριακές μεθόδους (καλλιέργειες αίματος, ορολογικές,
ανοσολογικές και μοριακές μεθόδους). Η καθιέρωση νέων
κριτηρίων διάγνωσης της ενδοκαρδίτιδας από την Ευρωπαϊκή
Καρδιολογική Εταιρεία (με τη χρήση νέων απεικονιστικών
τεχνικών) αύξησε περαιτέρω τη διαγνωστική ακρίβεια. Ωστόσο η διάγνωση περιπτώσεων ενδοκαρδίτιδας οφειλόμενων σε
συγκεκριμένα μικρόβια όπως η βρουκέλλα παραμένει ακόμα
και σήμερα δύσκολη κυρίως λόγω της ενδοκυττάριας φύσης
του μικροοργανισμού και της υποξείας κλινικής πορείας.
Εξίσου δύσκολη είναι και η θεραπεία της ενδοκαρδίτιδας από
Brucella spp καθώς τις περισσότερες φορές η αντιβιοτική
αγωγή δεν αρκεί και κρίνεται απαραίτητος ο συνδυασμός
φαρμακευτικής και χειρουργικής θεραπείας. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό, ο κλινικός ιατρός να έχει υψηλό δείκτη υποψίας
έτσι ώστε να μην καθυστερεί η διάγνωση και να αποφεύγονται
οι επικίνδυνες επιπλοκές. Αχ Ιατρική 2018, 37:127-132.
Λέξεις κλειδιά: Ενδοκαρδίτιδα, βρουκέλλα, βρουκέλλωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας κλινικά στηρίζεται στην παρουσία πυρετού και νέου (ή μεταβολής
παλαιότερου) καρδιακού φυσήματος και επιβεβαιώνεται με απεικονιστικές και εργαστηριακές μεθόδους.
Ωστόσο η διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας δεν είναι
συνήθως τόσο εύκολη. Για παράδειγμα ηλικιωμένα
άτομα ή άτομα που έχουν λάβει αντιβιοτική αγωγή μπορεί να μην παρουσιάζουν πυρετό. Επίσης η
ακρόαση νέου φυσήματος απαντάται σε λιγότερο
από το 50% των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων
ενδοκαρδίτιδας. Επιπλέον οι καλλιέργειες αίματος
μπορεί να αποβούν αρνητικές για διάφορους λόγους
όπως προηγούμενη λήψη αντιβιοτικών, ενδοκαρδίτιδα
από συγκεκριμένους μικροοργανισμούς, ακατάλληλα
υλικά καλλιέργειας ή μη επαρκής χρόνος επώασης για
την ανίχνευση συγκεκριμένων μικροοργανισμών.1
Ιδιαίτερα απαιτητική είναι και η διάγνωση της ενδο-

καρδίτιδας από Brucella spp. που ενδημεί σε χώρες
όπως η Ελλάδα.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ

Είναι φανερό ότι η διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας
αποτελεί μια πρόκληση. Έως και 90% των ασθενών
με ενδοκαρδίτιδα παρουσιάζουν πυρετό που μπορεί
να συνοδεύεται από γενικά συμπτώματα όπως ρίγος,
ανορεξία και απώλεια βάρους. Ευρήματα κατά την
ακρόαση της καρδιάς μπορεί να υπάρχουν σε μεγάλο
ποσοστό ατόμων με ενδοκαρδίτιδα. Συχνά η διάγνωση
υποβοηθείται από την παρουσία εμβολικών, αγγειακών
και ανοσολογικών φαινόμενων. Στον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρείται λευκοκυττάρωση, αναιμία,
αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (όπως C-αντιδρώσα
πρωτεΐνη και ταχύτητα καθίζησης ερυθρών) καθώς
και σημεία δυσλειτουργίας άλλων οργάνων (όπως
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νεφρική δυσλειτουργία) σε προχωρημένη νόσο.2
Φυσικά στη διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας σημαντική
θέση κατέχουν οι απεικονιστικές τεχνικές, κυρίαρχη
θέση μεταξύ των οποίων κατέχει το διαθωρακικό
υπερηχοκαρδιογράφημα καθώς και το διοισοφάγειο
υπερηχοκαρδιογράφημα που μπορεί να ανιχνεύσει
εκβλαστήσεις της τάξης των 2mm3 και συστήνεται
σε περιπτώσεις που 1) υπάρχει ισχυρή υποψία ενδοκαρδίτιδας παρά τη μη ύπαρξη ευρημάτων στο
διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα, 2) υπάρχει
προσθετική βαλβίδα ή άλλη ενδοκαρδιακή συσκευή
και 3) το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα επιβεβαιώνει τη διάγνωση αλλά μπορούμε μέσω του
διοισοφάγειου να αντλήσουμε ακόμα περισσότερες
χρήσιμες πληροφορίες.2 Το υπερηχοκαρδιογράφημα
μπορεί να καταδείξει την ύπαρξη εκβλαστήσεων,
αποστημάτων, ψευδοανευρυσμάτων, βαλβιδικών
ανευρυσμάτων, παθολογικής επικοινωνίας και δυσλειτουργίας προσθετικής βαλβίδας. Η διάγνωση
επιβεβαιώνεται με εργαστηριακές μεθόδους που περιλαμβάνουν καλλιέργειες αίματος (μπορεί να αποβούν
αρνητικές όταν έχει προηγηθεί λήψη αντιβιοτικών και
όταν η ενδοκαρδίτιδα οφείλεται σε συγκεκριμένους
μικροοργανισμούς όπως Brucella spp, Coxiella burnetti, Bartonella spp, Tropheryma whipplei, Mycoplasma spp, Legionella spp και μύκητες), ορολογικές
εξετάσεις, ανοσοϊστολογικές και μοριακές μεθόδους.
Ο χρυσός κανόνας στη διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας
είναι η κατάδειξη της ύπαρξης λοίμωξης από συγκεκριμένο μικροοργανισμό σε τεμάχιο εξαιρεθέντος
βαλβιδικού ιστού ή εμβολογόνου υλικού μετά από
καρδιοχειρουργική επέμβαση.2
Στην προσπάθεια να γίνει πιο εύκολη η διάγνωση
χρησιμοποιούνται τα τροποποιημένα κριτήρια κατά
Duke. Η διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας είναι οριστική
όταν: 1) απομονωθεί ο υπεύθυνος μικροοργανισμός σε
καλλιέργεια ή κατά την ιστολογική εξέταση υλικού από
εκβλάστηση ή απόστημα, 2) βρεθούν εκβλαστήσεις ή
ενδοκαρδιακά αποστήματα που κατά την ιστολογική
εξέταση παρουσιάζουν στοιχεία ενεργού ενδοκαρδίτιδας ή 3) υπάρχουν δύο κύρια κριτήρια, ένα κύριο και
ένα έλασσον κριτήριο ή πέντε ελάσσονα κριτήρια κατά
Duke.1,2 Στην προσπάθεια να βελτιωθεί η ακρίβεια κατά
τη διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας στα κριτήρια Duke
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προστέθηκαν και ευρήματα από νέες απεικονιστικές
τεχνικές. Έτσι το 2015 η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική
Εταιρεία παρουσίασε νέα κριτήρια για τη διάγνωση
της ενδοκαρδίτιδας. Στα μείζονα κριτήρια του 2015
περιλαμβάνονται οι θετικές καλλιέργειες αίματος για
ενδοκαρδίτιδα και η απεικονιστική απόδειξη ύπαρξης
ενδοκαρδίτιδας (υπερηχοκαρδιογράφημα, αξονική
καρδιάς που να αναδεικνύει παραβαλβιδικές βλάβες
ή ανώμαλη δραστηριότητα στην περιοχή προσθετικής
βαλβίδας όπως αυτή καταδεικνύεται μέσω SPECT/
CT ή 18F-FDG PET/CT). Στα ελάσσονα κριτήρια
του 2015 περιλαμβάνονται: η προδιάθεση για ενδοκαρδίτιδα (όπως η ενδοφλέβια χρήση ουσιών), ο
πυρετός, αγγειακά φαινόμενα (αρτηριακά έμβολα,
σηπτικά πνευμονικά έμφρακτα, μυκωτικά ανευρύσματα, αιμορραγίες επιπεφυκότων και βλάβες Janeway),
ανοσολογικά φαινόμενα (όπως σπειραματονεφρίτιδα,
οζίδια Osler, κηλίδες Roth και θετικός ρευματοειδής
παράγων) και μικροβιολογική τεκμηρίωση (που δεν
εντάσσεται στα μείζονα κριτήρια).2
Η αιτιολογική διάγνωση (90% gram (+) κόκκοι και <10% gram (-) βακτήρια)4,5 είναι ακόμα πιο
δύσκολη και μπορεί να επιτευχθεί με συνδυασμό
στοιχείων από το ιστορικό του ασθενή (όπως επαφή
με ζώα, ιστορικό προσθετικής βαλβίδας, ιστορικό
αλκοολισμού και κίρρωσης, επαγγελματική έκθεση,
ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης
ή οδοντιατρικής επέμβασης, ιστορικό πρόσφατης
λοίμωξης ή ανοσοκαταστολής), από την κλινική
εξέταση (όπως πνευμονικές εκδηλώσεις-έμβολα,
πρωτοπαθής λοίμωξη σε άλλο σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού), από το υπερηχοκαρδιογράφημα
(το οποίο περισσότερο επιβεβαιώνει τη διάγνωση
παρά κατευθύνει προς αιτιολογική διάγνωση), από τις
καλλιέργειες αίματος (μπορεί να απαιτηθούν πολλά
δείγματα, ειδικά υλικά καλλιέργειας και παρατεταμένη
περίοδος επώασης), από καλλιέργεια ιστών (απομόνωση του υπευθύνου μικροοργανισμού από υλικό
της βαλβίδας που αφαιρέθηκε καρδιοχειρουργικά),
από ιστολογική εξέταση εξαιρεθέντων βαλβίδων (με
τη χρήση διαφόρων χρώσεων), από ορολογικές και
ανοσοϊστολογικές (ELISA) μεθόδους απομόνωσης
μικροοργανισμών και τέλος με μοριακές μεθόδους
(όπως PCR).1
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ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑ

1. Βρουκέλλα (Brucella spp)

H Brucella spp είναι ένας ενδοκυττάριος, gram (-)
μικροοργανισμός. Τα τέσσερα είδη που προκαλούν
νόσο στον άνθρωπο είναι Brucella abortus (βοειδή),
Brucella melitensis (αιγοπρόβατα), Brucella suis
(χοίροι) και Brucella canis, με το πιο επικίνδυνο
για τον άνθρωπο να είναι η Brucella melitensis. Ο
άνθρωπος λειτουργεί ως ενδιάμεσος ξενιστής καθώς η νόσος μεταδίδεται σε αυτόν μετά από άμεση
επαφή με μολυσμένα ζώα ή εκκρίσεις αυτών ή από
κατανάλωση προϊόντων τους όπως μη παστεριωμένα
γαλακτοκομικά προϊόντα. Η μετάδοση της νόσου από
άνθρωπο σε άνθρωπο είναι πιθανή κυρίως κατά τη
διάρκεια μεταγγίσεων αίματος και κατά τον μητρικό
θηλασμό. Η νόσος από Brucella spp. ενδημεί κυρίως
σε χώρες της Μεσογείου (συμπεριλαμβανομένου και
της Ελλάδας), την Ινδία και τη Μέση Ανατολή.1-11
2. Βρουκέλλωση - Ενδοκαρδίτιδα

Η νόσος από Brucella spp μπορεί να έχει οξεία
(συμπτωματολογία έως 2 μήνες), υποξεία (2-12 μήνες)
ή χρόνια πορεία (>12 μήνες). Συνήθως έχει υποξεία
πορεία και στα συνήθη ευρήματα της περιλαμβάνονται: πυρετός, αρθραλγίες, νέο καρδιακό φύσημα ή
μεταβολή των χαρακτήρων προϋπάρχοντος φυσήματος
και ηπατοσπληνομεγαλία.1,3,5,11 Όταν η βρουκέλλα
προσβάλει την καρδιά συνήθως προκαλεί καταστροφικές βλάβες.
Συνήθως προσβάλλεται το ενδοκάρδιο των βαλβίδων με προεξάρχουσα σε συχνότητα την αορτική
βαλβίδα (στην περίπτωση αυτή μπορεί να παρατηρηθεί
και κολποκοιλιακός αποκλεισμός λόγω επέκτασης
της φλεγμονής στο ερεθισματαγωγό σύστημα της
καρδιάς). Προσβάλλονται τόσο φυσικές όσο και
προσθετικές βαλβίδες.1,3,4,9,11,12 Πιο συγκεκριμένα η
ενδοκαρδίτιδα στα πλαίσια βρουκέλλωσης χαρακτηρίζεται από ογκώδεις εκβλαστήσεις, με συχνή δημιουργία μυοκαρδιακών αποστημάτων, αποστημάτων
εντός των πτυχών, καταστροφή των commissures,
παραβαλβιδικές διαφυγές και καταστροφή της αρχιτεκτονικής των βαλβίδων.
Συχνά παρατηρούνται αποστήματα και στον αορτικό δακτύλιο.1,4-6,9-11 Η ενδοκαρδίτιδα από Brucella spp
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αν και σπάνια επιπλοκή της βρουκέλλωσης αποτελεί
την πρώτη αιτία θανάτου λόγω βρουκέλλωσης.3,6,9
Αντιθέτως οι συχνότερες επιπλοκές τις βρουκέλλωσης αφορούν το μυοσκελετικό σύστημα, το ουροποιητικό και το κεντρικό νευρικό σύστημα.3,5,7,10 Η
ενδοκαρδίτιδα από βρουκέλλα φυσικά μπορεί να έχει
και εξωκαρδιακές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν:
σήψη, νεφρική ανεπάρκεια (που μπορεί να οφείλεται σε νεφρικό έμφρακτο, ανοσολογική εκδήλωση,
νεφροτοξικότητα της αντιβιοτικής αγωγής ή να είναι αιμοδυναμικό φαινόμενο όταν εκδηλώνεται πια
καρδιακή ανεπάρκεια), νευρολογικές επιπλοκές (στα
πλαίσια εμβολικών φαινομένων), ηπατικά αποστήματα, σπληνικά έμφρακτα ή και αποστήματα, μυκωτικά
ανευρύσματα και ιερολαγονίτιδα.2,9
Η εργαστηριακή διάγνωση της βρουκέλλωσης
γίνεται συνήθως με την ανεύρεση θετικών καλλιεργειών αίματος, οι οποίες όμως απαιτούν μακρά περίοδο
επώασης (έως 6 εβδομάδες) και μπορούν να γίνουν
σε διάφορα θρεπτικά υλικά.1,2,4 Για αυτό τον λόγο σε
περίπτωση υποψίας βρουκέλλωσης (όπως σε άτομα
που βρίσκονται σε στενή επαφή με αιγοπρόβατα
και τα προϊόντα τους), θα πρέπει να ειδοποιείται το
μικροβιολογικό εργαστήριο για να ακολουθήσει τις
κατάλληλες διαδικασίες. Συχνά οι καλλιέργειες αίματος είναι αρνητικές λόγω της ενδοκυττάριας φύσης του
μικροβίου, της προηγούμενης χρήσης αντιβιοτικών και
της μακράς χρονικής περιόδου που μεσολαβεί μεταξύ
της έναρξης των συμπτωμάτων και της διάγνωσης της
νόσου.4,5,9,13 Σε περίπτωση αδυναμίας ανεύρεσης του
υπευθύνου μικροοργανισμού μέσω των καλλιεργειών αίματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες
ορολογικές μέθοδοι (Wright >1:160).
Ωστόσο στην περίπτωση των συγκολλητινοαντιδράσεων μπορεί να παρατηρηθούν διασταυρούμενες
αντιδράσεις και να υπάρχει αδυναμία ταυτοποίησης
του υπευθύνου μικροοργανισμού (αδυναμία διαχωρισμού Brucella, Yersinia ή Francisella).1,3,5,7 Στη διάγνωση μπορούν να δώσουν λύση και οι νέες μοριακές
μέθοδοι (όπως η PCR).5 Η θεραπεία της ενδοκαρδίτιδας από Brucella spp είναι συνήθως συνδυασμός
φαρμακευτικής και χειρουργικής θεραπείας ενώ η
πτώση του τίτλου των αντισωμάτων αποτελεί στοιχείο
υπέρ της θεραπείας της νόσου.1,2,5 Η αποκλειστικά
φαρμακευτική θεραπεία συνδυάζεται με αυξημένο
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κίνδυνο υποτροπών και συνίσταται σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες για την ενδοκαρδίτιδα της
Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας σε συγχορήγηση δοξυκυκλίνης (200mg/24ωρο) με κοτριμοξαζόλη
(960 mg/12ωρο) και ριφαμπικίνη (300-600/24ωρο)
από του στόματος για 3-6 μήνες. Προαιρετικά μπορεί
να προστεθεί στρεπτομυκίνη για τις 2 πρώτες εβδομάδες ενώ κάποιοι συγγραφείς συστήνουν προσθήκης
γενταμυκίνης για τις πρώτες 3 εβδομάδες.
Ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης αποτελούν: η
καρδιακή ανεπάρκεια, η μη ελεγχόμενη λοίμωξη και
η πρόληψη των εμβολικών επεισοδίων. Πιο συγκεκριμένα επείγουσα επέμβαση ενδείκνυται όταν υπάρχει
ενδοκαρδίτιδα σε βαλβίδα των αριστερών κοιλοτήτων
με σοβαρή οξεία ανεπάρκεια ή απόφραξη που προκαλεί πνευμονικό οίδημα ή καρδιογενή καταπληξία
ή όταν υπάρχει ενδοκαρδίτιδα με σοβαρή ανεπάρκεια
ή απόφραξη που προκαλεί συμπτώματα καρδιακής
ανεπάρκειας ή υπερηχοκαρδιογραφικά σημεία αιμοδυναμικής επιβάρυνσης. Επέμβαση ενδείκνυται
και σε τοπικά μη ελεγχόμενη λοίμωξη (απόστημα,
ψευδοανεύρυσμα, μεγενθυνόμενη εκβλάστηση, εμμένουσες θετικές αιμοκαλλιέργειες παρά τη χορήγηση
κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής), ενδοκαρδίτιδα
από μύκητες ή πολυανθεκτικά μικρόβια ή σε ενδοκαρδίτιδα προσθετικής βαλβίδας από σταφυλόκοκκο
ή non-HACEK gram (-) βακτήρια.
Τέλος, χειρουργική επέμβαση συνίσταται σε ενδοκαρδίτιδα αριστερών κοιλοτήτων με πολύ μεγάλη
εκβλάστηση (>30mm) ή μεγάλη εκβλάστηση (>10mm)
που συνδυάζεται με σοβαρή στένωση ή ανεπάρκεια
βαλβίδας ή εμβολικά φαινόμενα παρά την κατάλληλη
αντιβιοτική αγωγή.2 Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και
ο χρόνος στον οποίο θα αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί η χειρουργική επέμβαση καθώς σε κάποιες
περιπτώσεις (ενδοκαρδίτιδα σε βαλβίδα των αριστερών
κοιλοτήτων με σοβαρή οξεία ανεπάρκεια ή απόφραξη
που προκαλεί καρδιογενή καταπληξία) χρειάζεται
άμεση διενέργεια χειρουργικής επέμβασης ενώ σε
άλλες υπάρχει χρόνος για λήψη επαρκούς αντιβιοτικής αγωγής και μετέπειτα διενέργεια χειρουργικής
επέμβασης.2,3,7-9,13 Όταν ενδείκνυται, ο συνδυασμός
φαρμακευτικής και χειρουργικής θεραπείας φαίνεται
να οδηγεί σε καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου και
ποιότητα ζωής.3 Οι περισσότεροι δε συγγραφείς στις
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μέρες μας θεωρούν την αποκλειστικά φαρμακευτική
αγωγή ανεπαρκή στην περίπτωση της ενδοκαρδίτιδας
οφειλόμενη σε Βρουκέλλα εκτός από τις περιπτώσεις
που δεν υπάρχει καρδιακή ανεπάρκεια, που υπάρχει
σχετικά γρήγορη έναρξη κατάλληλης αντιβιοτικής
αγωγής και ελάχιστη εξωκαρδιακή συμμετοχή.12,14
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας είναι αρκετές
φορές δύσκολη τόσο λόγω του συνήθως ασαφούς
ιστορικού των ασθενών όσο και των προβλημάτων
που υπάρχουν στην ταυτοποίηση των υπεύθυνων
μικροοργανισμών. Η διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας
από Brucella spp είναι μια πρόκληση, ιδίως στην
Ελλάδα όπου υπάρχει αυξημένη επίπτωση της νόσου
σε σχέση με άλλες δυτικές χώρες. Πολλές φορές η
θεραπεία καθυστερεί με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται
σημαντικές επιπλοκές (που μπορεί να απαιτήσουν
και χειρουργική θεραπεία) με σοβαρότερη τον θάνατο λόγω συνήθως μη αντιρροπούμενης καρδιακής
ανεπάρκειας.9 Η διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας από
Brucella spp απαιτεί υψηλό δείκτη υποψίας από τον
κλινικό ιατρό7,9,12 έτσι ώστε να ακολουθηθεί η σωστή
θεραπεία, ιδίως αν λάβουμε υπόψη ότι η Brucella spp
αποτελεί παράγοντα κακής πρόγνωσης και παράγοντα
που προδιαθέτει σε υποτροπές της νόσου.2,13
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Βραχεία Ανασκόπηση
Short Review

Θεραπεία της Κατάθλιψης σε Ηλικιωμένους:
Φαρμακολογικές και μη Φαρμακολογικές Παρεμβάσεις
Treatment of Late-Life Depression: Pharmacological
and Non-Pharmacological Interventions
ABSTRACT

Treatment of Late-Life Depression: Pharmacological
and Non-Pharmacological Interventions. Brief Bibliographic Review
Ioannis Papaioannou1,2, Georgia Pantazidou3, Vasilios Peritogiannis2,4
Department of Orthopedics, “Saint Andrews” State General Hospital, Patras, Achaia, Greece, 2Department of Managing
Αging and Chronic Illness, Hellenic Open University, Patras, Achaia, Greece, 3Department of Ear Nose and Throat,
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1

The purpose of this brief bibliographic review is to summarize the available pharmacological and non-pharmacological
treatments for depression of the elderly. Previously, the definition of depression and the disease differentiation in the
elderly are apposed detailly, while the risk factors for disease manifestation and the consequences of the disease are
recorded. These consequences concerns elderly themselves and their supportive social environment, but also consists
an economic burden of the public health system. Data of this bibliographic review was collected through searches on
the Pubmed website and the following were used as keywords: “pharmacological and non-pharmacological treatment
of depression in the elderly”. The search was limited to English works, articles with reviews, meta-analysis, and recently published works were preferred. As the population ages, the incidence of depression in the elderly will increase
dramatically. This disease is easily manageable but requires particularly early diagnosis and correct treatment. For
this reason, all clinicians, especially those in primary health care, should be able to diagnose the disease early and
guide the patient to the right treatment. As far as pharmaceutical therapy is concerned, age does not affect the efficacy
of drugs, but proper titration of the drug, close monitoring of adverse events, correlation with other concomitant
diseases and polypharmacy, as well as adequate duration of treatment are required. Regarding non-pharmacological
treatments, active psycho-therapies based on skills (problem-solving therapy and cognitive behavioral therapy) are
more effective for depressed elderly than non-directional, supportive counseling. Ach Iatrike 2018; 37:133-137
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσης σύντομης βιβλιογραφικής ανασκόπησης
είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τις διαθέσιμες φαρμακολογικές και μη φαρμακολογικές θεραπείες για την κατάθλιψη
των ηλικιωμένων. Προηγουμένως δίνεται με λεπτομέρεια ο
ορισμός της κατάθλιψης και οι διαφοροποιήσεις της νόσου
στους ηλικιωμένους, ενώ καταγράφονται οι παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης της νόσου και οι οδυνηρές συνέπειες της
νόσου τόσο για τους ίδιους, όσο και για το στενό τους κοινωνικό περίγυρο αλλά και η οικονομική επίπτωση της νόσου
στο σύστημα υγείας. Τα δεδομένα για τη βιβλιογραφική αυτή
ανασκόπηση συλλέχθηκαν μέσα από αναζητήσεις στην ιστοσελίδα “Pubmed” και ως λέξεις κλειδιά χρησιμοποιήθηκαν οι
εξής: «pharmacological and non-pharmacological treatment of
depressionin elderly». Η αναζήτηση περιορίστηκε σε εργασίες
στην αγγλική γλώσσα, προτιμήθηκαν άρθρα με ανασκοπήσεις,
μεταναλύσεις καθώς και πρόσφατα δημοσιευμένες εργασίες.
Καθώς ο πληθυσμός γερνάει, η επίπτωση της κατάθλιψης των
ηλικιωμένων θα αυξάνεται δραματικά. Η νόσος αυτή είναι
εύκολα διαχειρίσιμη, αλλά απαιτεί κυρίως έγκαιρη διάγνωση
και σωστή αντιμετώπιση. Για το λόγο αυτό όλοι οι κλινικοί
ιατροί και κυρίως αυτοί της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
θα πρέπει να μπορούν να διαγνώσουν έγκαιρα τη νόσο και
να καθοδηγήσουν τον ασθενή στη σωστή θεραπεία. Όσον
αφορά τη φαρμακευτική θεραπεία η ηλικία δεν επηρεάζει
την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, αλλά απαιτείται
σωστή τιτλοδότηση του φαρμάκου, στενή παρακολούθηση
των ανεπιθύμητων ενεργειών, συσχέτιση με άλλες συνοδές
παθήσεις και την πολυφαρμακία, καθώς και επαρκής διάρκεια
χορήγησης της αγωγής. Όσον αφορά τις μη φαρμακολογικές
θεραπείες φαίνεται ότι οι ενεργητικές ψυχοθεραπείες με βάση
τις δεξιότητες (θεραπεία επίλυσης προβλημάτων και γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία) είναι πιο αποτελεσματικές για
την κατάθλιψη των ηλικιωμένων από τη μη κατευθυνόμενη,
υποστηρικτική συμβουλευτική. Αχ Ιατρική 2018, 37:133-137.
Λέξεις κλειδιά: Ηλικιωμένοι, κατάθλιψη, φαρμακολογική θεραπεία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κατάθλιψη των ηλικιωμένων ορίζεται ως η μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, η οποία συμβαίνει για
πρώτη φορά μετά τα 60 έτη, ενώ κατάθλιψη ορίζεται η
κατάσταση, η οποία έχει ως κυρίαρχα συμπτώματα την

ανηδονία και τη μειωμένη διάθεση σχεδόν καθόλη τη
διάρκεια της ημέρας. Για να επιβεβαιωθεί μια διαταραχή ως κατάθλιψη και να πληρούνται τα κριτήρια του
DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders 5) θα πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον
κυρίαρχο σύμπτωμα και τέσσερα από τα παρακάτω:
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σημαντική μείωση ή αύξηση του βάρους ή της όρεξης,
αϋπνία ή υπερευαισθησία, κόπωση, ψυχοκινητική
εγρήγορση ή επιβράδυνση, μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης και λήψης αποφάσεων, συναισθήματα
απαξίωσης και ενοχής, καθώς και επαναλαμβανόμενες σκέψεις για θάνατο ή αυτοκτονικό ιδεασμό1.
Στους ηλικιωμένους,τα καταθλιπτικά συναισθήματα
μπορεί συχνά να επικαλύπτονται από ανεξήγητα
σωματικά ενοχλήματα (π.χ. κόπωση, διάχυτο πόνο ή
πόνο στην πλάτη, κεφαλαλγία, θωρακικό άλγος κ.λπ.)
και κατά συνέπεια τα κριτήρια του DSM 5 φαίνεται
να αποτυγχάνουν στη διάγνωση της κατάθλιψης
των ηλικιωμένων2. Η επίπτωση της κατάθλιψης των
ηλικιωμένων υπολογίζεται στο 13,3% και αποτελεί
την συχνότερη ψυχιατρική διαταραχή σε αυτήν την
ηλικιακή ομάδα3. Ωστόσο, λόγω της άτυπης εμφάνισής της υποδιαγιγνώσκεται και φαίνεται πως μόνο το
ένα τρίτο των περιπτώσεων κατάθλιψης με κλινική
συμπτωματολογία τελικά λαμβάνει θεραπεία. Ωστόσο,
οι επιπτώσεις της κατάθλιψης στους ηλικιωμένους
είναι οδυνηρές αφού μειώνεται η ποιότητα της ζωής
τους, παρατηρείται έξαρση των χρόνιων νόσων τους,
αυξάνεται η νοσηρότητα και η θνητότητα, μειώνεται
η κοινωνικότητα και η γνωστική τους επάρκεια και
αυξάνεται υπέρογκα το κόστος της υγείας2. Οι παράγοντες κινδύνου που έχουν ήδη καταγραφεί για
ανάπτυξη κατάθλιψης στους ηλικιωμένους είναι οι
εξής: κακή κατάσταση υγείας και ευθραυστότητα,
γυναικείο φύλο, υπερήλικες (>80 ετών), γνωστική
ανεπάρκεια και νευροεκφυλιστικά νοσήματα, διατροφικά ελλείμματα, αγγειακή νόσος, κάπνισμα,
αλκοόλ, πολυφαρμακία και η μοναχική ζωή4-7. Σκοπός
της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να
παρουσιαστούν συνοπτικά όλες οι φαρμακολογικές
και οι μη φαρμακευτικές θεραπείες της κατάθλιψης
των ηλικιωμένων και να καταλήξουμε στη νόσο το
δυνατόν ιδανικότερη θεραπεία για αυτήν την ιδιαίτερη
ηλικιακή ομάδα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η βασική μέθοδος θεραπείας των ασθενών με
γηριατρική κατάθλιψη στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι
η φαρμακολογική8. Τα φάρμακα προέρχονται από
τρεις βασικές κατηγορίες: τα τρικυκλικά αντικατα-
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θλιπτικά, τους αναστολείς μονοαμινοξειδάσης και
τους εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs)9. Αυτά τα φάρμακα έχουν δείξει ότι
είναι χρήσιμα για την κατάθλιψη, ωστόσο υπάρχουν
ανεπιθύμητες ενέργειες καθώς και αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των φαρμάκων λόγω της συννοσηρότητας, που
ενδεχομένως καθιστούν τα σκευάσματα αυτά επικίνδυνα ή αναποτελεσματικά στον γηριατρικό πληθυσμό.
Οι αναστολείς μονοαμινοξειδάσης είναι το λιγότερο
ασφαλές σκεύασμα και χρησιμοποιείται μόνο όταν
τα υπόλοιπα φάρμακα αποτύχουν. Αντενδείκνυται
σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, επηρεασμένη
νεφρική ή ηπατική νόσο, σε επιληπτικές κρίσεις και
υπερθυρεοειδισμό. Οι αναστολείς επαναπρόσληψης
σεροτονίνης και νοραδρεναλίνης (SNRIs) αποτελούν
εναλλακτική των SSRIs, όταν αυτά αντενδείκνυται
ή είναι αναπολεσματικά. Οι SNRIs μπορεί να είναι
αποτελεσματικοί τόσο για τα καταθλιπτικά επεισόδια,
όσο και για την περιφερική νευροπάθεια. Αντενδείκνυται σε ηπατική και νεφρική δυσλειτουργία καθώς και
σε υπέρταση. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι
η αύξηση της αρτηριακής πίεσης, τα γαστρεντερικά
ενοχλήματα, η κεφαλαλγία και η σεξουαλική δυσλειτουργία. Οι SSRIs σχετίζονται συχνά με γαστρεντερικές διαταραχές και πιθανή αιμορραγία, υπονατριαιμία,
παρκινσονισμό και σεροτονινεργικό σύνδρομο. Τόσο
οι SSRIs όσο και τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
(TCAs) αυξάνουν τον κίνδυνο των πτώσεων και των
καταγμάτων10. Τα TCAs προκαλούν επίσης αντιχολινεργικά συμπτώματα, αρρυθμία και ορθοστατική
υπόταση. Ένας δεύτερης γενιάς αντικαταθλιπτικός
παράγοντας, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
εναλλακτική των SSRIs είναι η μιρταζαπίνη. Ωστόσο,
προκαλεί συχνά μεγάλη καταστολή και αυξάνει την
όρεξη και το σωματικό βάρος2.
Όσον αφορά τις μη φαρμακολογικές θεραπείες11
πρόσφατη μετανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα πως
η ψυχοθεραπεία αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία
της κατάθλιψης των ηλικιωμένων12. Προτού φτάσουμε
στην ψυχοθεραπεία καλό είναι να παρέχεται μια κάποιου είδους «ψυχο-εκπαίδευσης» στους ηλικιωμένους
στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου
θα τίθενται διάφοροι στόχοι σε ένα χαλαρό πλαίσιο,
όπου η σωστή διατροφή, ο επαρκής ύπνος και οι
καθημερινές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις αποτελούν
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απαραίτητη προϋπόθεση2. Στις ψυχοθεραπευτικές
παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η συμπεριφορική
ενεργοποίηση (Behavioral Activation), η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (Cognitive Behavioral
Therapy-CBT), η θεραπεία επίλυσης προβλημάτων
(Problem Solving Therapy-PST), η θεραπεία αναμνήσεων (remini scence therapy), η διαπροσωπική
θεραπεία (Interpersonal Therapy-IPT) και μία σχετικά
καινούργια θεραπεία, αυτή της ανασκόπησης της ζωής
(life review therapy).
Η συμπεριφορική ενεργοποίηση είναι συνώνυμο
της δομημένης σωματικής δραστηριότητας, η οποία
μπορεί και πρέπει να συνταγογραφείται για ηλικιωμένους με ήπια ή μέτρια κατάθλιψη. Αν οι ασθενείς
λαμβάνουν και φαρμακευτική αγωγή, η άσκηση
τους βοηθά επιπλέον να μειώσουν τις ανεπιθύμητες
ενέργειες (πτώσεις, κατάγματα κ.λπ.).
Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία αποτελεί
μια δομημένη θεραπεία, η οποία εμπλέκει ενεργά
τους ηλικιωμένους ενήλικες για να προσδιορίσουν,
να τροποποιήσουν ή και να «αναδιαρθρώσουν» τις
δυσπροσαρμοστικές γνωστικές τους συμπεριφορές,
ενσωματώνοντας ταυτόχρονα συμπεριφορικά συστατικά, όπως η ενεργοποίηση συμπεριφοράς, η εκπαίδευση
χαλάρωσης και η αναπαραγωγή δεξιοτήτων13.
Η θεραπεία επίλυσης προβλημάτων (PST) βασίζεται στην αρχή ότι η κατάθλιψη διατηρείται από την
αναποτελεσματική επίλυση προβλημάτων και την
επακόλουθη κακή διαχείριση της κατάστασης, τη
χαμηλή αποτελεσματικότητα και τα αρνητικά συναισθήματα που πηγάζουν μέσα από την πληθώρα των
προβλημάτων. Έτσι η PST στοχεύει στη μείωση της
ψυχοπαθολογίας και στη μεγιστοποίηση της ποιότητας
ζωής με την ανάπτυξη εποικοδομητικών δεξιοτήτων
επίλυσης προβλημάτων για αποτελεσματικότερη
διαχείριση του άγχους και των προβλημάτων13.
Η θεραπεία αναμνήσεων και η θεραπεία ανασκόπησης της ζωής ανήκουν στην ίδια κατηγορία
ψυχοθεραπείας, αλλά η δεύτερη είναι περισσότερο
δομημένη και συνήθως επικεντρώνεται σε μια θεραπευτική διαδικασία για την προώθηση μιας θετικής
άποψης του παρελθόντος των ηλικιωμένων ενηλίκων
με κατάθλιψη. Τέτοιες παρεμβάσεις χρησιμοποιούνται
συχνά και για την υποστήριξη του τέλους της ζωής
χρονίως πασχόντων ασθενών13.
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Τέλος η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία (IPT) βασίζεται στην ψυχοδυναμική θεωρία και επικεντρώνεται
στις διαπροσωπικές αιτίες της κατάθλιψης. Η θεραπεία
αυτή διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις: (1) η αρχική φάση,
στην οποία ανασκοπείται η ψυχοεκπαίδευση για την
κατάθλιψη, εντοπίζονται τα πρόσφατα διαπροσωπικά
ζητήματα και περιγράφονται οι θεραπευτικοί στόχοι,
(2) η ενδιάμεση φάση, στην οποία αντιμετωπίζονται
τα διαπροσωπικά ζητήματα, τα ζητήματα θλίψης και
απώλειας, οι διαπροσωπικές ελλείψεις ή διαπροσωπικές συγκρούσεις και (3) η φάση τερματισμού της
θεραπείας, στην οποία εξετάζεται η επιτυχία της
αγωγής13.
Μια θεραπεία που δεν ανήκει ούτε στις φαρμακολογικές ούτε στις ψυχο-θεραπείες είναι η ηλεκτροσπασμοθεραπεία, δηλαδή η χρήση του ηλεκτρικού
ερεθίσματος για την παραγωγή σπασμών για σύντομο
χρονικό διάστημα. Η μέθοδος αυτή έχει αποδειχθεί
ιδιαίτερα αποτελεσματική στην κατάθλιψη, ιδιαίτερα όταν αυτή συνοδεύεται με ψυχώσεις. Επιπλέον,
μελέτες έχουν δείξει ταχύτερη επίτευξη ύφεσης
των συμπτωμάτων σε σχέση με την φαρμακευτική
θεραπεία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η κατάθλιψη των ηλικιωμένων αποτελεί τεράστιο πρόβλημα με οδυνηρές συνέπειες τόσο για τον
ίδιο τον ηλικιωμένο όσο και για το κοινωνικό του
περιβάλλον και το κόστος της υγείας γενικότερα. Οι
κλινικοί ιατροί θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουν
τα κριτήρια διάγνωσης της κατάθλιψης, τους επιβαρυντικούς παράγοντες, αλλά και τις διαθέσιμες
θεραπευτικές λύσεις, τόσο τις φαρμακευτικές όσο
και τις ψυχοθεραπευτικές. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της φαρμακολογικής θεραπείας της
κατάθλιψης δεν φαίνεται να επηρεάζεται ουσιαστικά
από την ηλικία, αλλά απαιτείται έγκαιρη διάγνωση
της κατάθλιψης, επιλογή της κατάλληλης θεραπείας,
σωστή τιτλοδότηση του φαρμάκου, στενή παρακολούθηση των ανεπιθύμητων ενεργειών, συσχέτιση με
άλλες συνοδές παθήσεις και πολυφαρμακία, καθώς
και επαρκής διάρκεια χορήγησης της θεραπείας14. Οι
άμεσες συγκρίσεις των ψυχολογικών παρεμβάσεων
υποδεικνύουν ότι οι ενεργητικές ψυχοθεραπείες με
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βάση τις δεξιότητες (θεραπεία επίλυσης προβλημάτων
και γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία) μπορεί να
είναι πιο αποτελεσματικές για την κατάθλιψη των
ηλικιωμένων από τη μη κατευθυνόμενη, υποστηρικτική συμβουλευτική13. Η γνωσιακή συμπεριφορική
θεραπεία ωστόσο είναι η μόνη ψυχοθεραπεία με
αποδεδειγμένο σύμφωνα με το GRADE (Grading of
Recommendations Assessment, Development and
Evaluation) μικρό αλλά ευεργετικό αποτέλεσμα στην
κατάθλιψη των ηλικιωμένων15. Ωστόσο, η πληθώρα
των ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων που παρουσιάστηκε παραπάνω θα πρέπει να χρησιμοποιείται
αναλόγως της διαθεσιμότητας. Αναγκαία κρίνεται η
εκπόνηση τυχαιοποιημένων μελετών που να συγκρίνουν άμεσα τις ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις μεταξύ
τους, αλλά και με τις φαρμακολογικές θεραπείες ή
τους συνδυασμούς αυτών.
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Ενδιαφέρουσα Περίπτωση
Interesting Case

Περιγραφή Δύο Περιπτώσεων Ευμεγέθων
Όγκων Καρωτιδικού Σωματίου
Large Carotid Body Tumors: Report of Two Cases
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα αναφορά περιγράφεται η κλινική εικόνα, τα
αποτελέσματα του απεικονιστικού ελέγχου, η αντιμετώπιση και η έκβαση δύο ασθενών με λίαν ευμεγέθεις όγκους
καρωτιδικού σωματίου. Και οι δύο ασθενείς ανέφεραν την
παρουσία τραχηλικού όγκου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ άλλων και με αξονική αγγειογραφία καρωτίδων, με σκοπό την πληρέστερη
διευκρίνιση της σχέσης του όγκου με την έσω καρωτίδα. Οι
όγκοι των δύο ασθενών αφαιρέθηκαν πλήρως, με επιτυχία και
χωρίς μόνιμες επιπλοκές. Η ιστολογική εξέταση δεν ανέδειξε
κακοήθεια και οι ασθενείς δεν εμφανίζουν κλινικοεργαστηριακά σημεία υποτροπής δύο έτη και ενάμιση έτη μετά την
επέμβαση, αντίστοιχα. Αχ Ιατρική 2018, 37:138-144.
Λέξεις ευρετηρίου: Παραγαγγλίωμα, όγκος καρωτιδικού σωματίου, έσω καρωτίδα αρτηρία
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο όγκος του καρωτιδικού σωματίου (ΟΚΣ) είναι
στην ουσία παραγαγγλίωμα προερχόμενο από κύτταρα του καρωτιδικού σωματίου, το οποίο εντοπίζεται
στον καρωτιδικό διχασμό. Λόγω της εντόπισής του
αλλά και της πιθανότητας πλήρους περιβρογχισμού
της έσω καρωτίδας, οι ΟΚΣ αντιμετωπίζονται στην
πλειονότητά τους από αγγειοχειρουργούς. Στην τελευταία περίπτωση καθίσταται αναγκαία η εκτομή
και αντικατάσταση τμήματος της έσω καρωτίδας
με φλεβικό μόσχευμα, με μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα εμφάνισης περιεγχειρητικού αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου. Πολύ πιο συχνότερη είναι

η εμφάνιση κάκωσης κρανιακών νεύρων, συνήθως
παροδικής, σε ποσοστό 24% σε μία πρόσφατη σειρά.1
Η αντιμετώπιση των ΟΚΣ περιπλέκεται περαιτέρω
από την σπανιότητά τους, με αποτέλεσμα πολύ λίγοι
αγγειοχειρουργοί να έχουν την ανάλογη εμπειρία που
να επιτρέπει την ασφαλή εκτομή τους.
Σε προηγούμενη δημοσίευση στην Ελληνική βιβλιογραφία είχαμε περιγράψει την επιτυχή αντιμετώπιση
τριών ΟΚΣ μικρού προς μέτριου μεγέθους.2 Ο σκοπός
της παρούσας αναφοράς ήταν να παρουσιαστεί η πιο
πρόσφατη εμπειρία της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής
του Πανεπιστημίου Πατρών στην εκτομή δύο περιπτώσεων ευμεγέθων ΟΚΣ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

1η περίπτωση

Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 34 ετών με μόρφωμα
εντοπιζόμενο στον αριστερό τράχηλο στο ύψος της
γωνίας της κάτω γνάθου. Το εν λόγω μόρφωμα ήταν
τυχαίο εύρημα κατά την αυτοψηλάφηση πριν από
6-7 έτη και εμφάνισε προοδευτική αύξηση μεγέθους
και για το λόγο αυτό η ασθενής αναζήτησε ιατρική
συμβουλή. Το ατομικό αναμνηστικό ήταν ελεύθερο,
ανέφερε 2 φυσιολογικούς τοκετούς. Δεν ανέφερε κάπνισμα ή χρήση αλκοόλ, ενώ προ 5ετίας υποβλήθηκε
σε αποκατάσταση απόφραξης δακρυϊκού πόρου. Η
φυσική εξέταση με την εξαίρεση της παρουσίας λίαν
ευμεγέθους και σκληρής σύστασης όγκου παρά την
αριστερή γωνία της κάτω γνάθου δεν είχε παθολογικά
ευρήματα. Το υπερηχογράφημα ανέδειξε αγγειοβριθές
συμπαγές μόρφωμα διαστάσεων 4,1cm με ομοιογενή
υπόηχη δομή, ομαλά όρια και σε επαφή με τις αρτηρίες
του καρωτιδικού διχασμού, εύρημα που επιβεβαίωσε
και η μαγνητική τομογραφία και αγγειογραφία τραχήλου. Αξονική αγγειογραφία καρωτίδων ανέδειξε
μόρφωμα διαστάσεων 40×56×33mm με σαφή όρια και
εντόπιση στον καρωτιδικό διχασμό. Μετά τη χορήγηση
σκιαγραφικής ουσίας ο όγκος εμφάνισε έντονη και

α

ομοιογενή ενίσχυση, εύρημα που έθεσε επικεφαλής
της διαφορικής διάγνωσης την παρουσία όγκου του
καρωτιδικού σωματίου (Εικόνα 1α-β).
Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε υπό
γενική αναισθησία. Πραγματοποιήθηκε επιμήκης τομή
στο έσω χείλος του αριστερού στερνοκλειδομαστοειδούς. Έγινε διάνοιξη του υποδορίου, του μυώδους
πλατύσματος και της πρόσθιας τραχηλικής περιτονίας. Παρασκευάστηκε το έσω χείλους του αριστερού
στερνοκλειδομαστοειδούς μυός. Παρασκευάστηκε η
κοινή καρωτίδα στο ύψος του ωμοϋοειδούς μυός. Στη
συνέχεια ακολούθησε διατομή του διγάστορος μυός
για την προσπέλαση του άνω πέρατος του όγκου, παρασκευή και κινητοποίηση του υπογλωσσίου νεύρου
και περιφερικός έλεγχος της έσω καρωτίδας. Αρχικά
ανευρέθησαν παθολογικά διογκωμένοι λεμφαδένες
στο ύψος του καρωτιδικού διχασμού και της έσω
καρωτίδας, προσθίως του όγκου, ο μεγαλύτερος
από τους οποίους είχε μήκος περί τα 3,5 εκ. (Εικ.
2). Ακολούθησε εκτομή των ως άνω λεμφαδένων
και αποκάλυψη του όγκου. Ακολούθησε παρασκευή
των ιστών πέριξ του όγκου με απολίνωση της προσωπικής φλέβας. Έγινε χρήση διπολικής διαθερμίας
πέριξ του όγκου. Ο όγκος του καρωτιδικού σωματίου
ήταν μεγίστης διαμέτρου 5 cm, εκτείνονταν από

β

Εικόνα 1α-β. Αξονική αγγειογραφία καρωτίδων στην πρώτη περίπτωση ασθενούς ανέδειξε μόρφωμα διαστάσεων
40×56×33mm με σαφή όρια, εντόπιση στον αριστερό καρωτιδικό διχασμό και έντονη και ομοιογενή ενίσχυση, μετά
τη χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας, εύρημα που έθεσε επικεφαλής της διαφορικής διάγνωσης την παρουσία όγκου του
καρωτιδικού σωματίου (α: στεφανιαία τομή και β: τρισδιάστατη ανασύνθεση).
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Εικόνα 3. Το παρασκεύασμα του όγκου στην πρώτη περίπτωση ασθενούς, ελαφρώς συρρικνωμένο σε σχέση με
την προεγχειρητική απεικόνιση, μετά την αφαίρεση από
την ασθενή λόγω απώλειας του περιεχομένου αίματος.
Εικόνα 2. Φωτογραφία από το εγχειρητικό πεδίο της
εκτομής του όγκου του καρωτιδικού σωματίου στην πρώτη
περίπτωση ασθενούς. Η κοινή καρωτίδα (κάτω μέρος) και
η έσω καρωτίδα (άνω μέρος) έχουν ελεγχθεί με αγγειακό
βρόγχο (vessel loop) χρώματος κίτρινου με σκοπό τη διευκόλυνση της ασφαλούς εκτομής του όγκου. Επιφανειακά
φαίνεται ο ευμεγέθης λεμφαδένας ο οποίος καλύπτει τον
καρωτιδικό διχασμό. Τμήμα του όγκου του καρωτιδικού
σωματίου φαίνεται μεταξύ του άνω πέρατος του λεμφαδένα
και του περιφερικού αγγειακού βρόγχου.

τον καρωτιδικό διχασμό και οπισθίως αυτού, έως
το κάτω όριο του Α1 σπονδύλου, περιβρόγχιζε την
έξω καρωτίδα και τους κλάδους αυτής, και μερικά
αλλά χωρίς να διηθεί την έσω καρωτίδα (ταξινόμηση
κατά Shamblin ομάδα ΙΙ), αλλά όχι το υπογλώσσιο
ή το πνευμονογαστρικό νεύρο. Απολινώθηκε η έξω
καρωτίδα και αποκολλήθηκε ο όγκος (Εικ. 3 και 4)
από τον καρωτιδικό διχασμό, την έσω καρωτίδα και
το υπογλώσσιο νεύρο. Διενεργήθηκε επιμελής αιμόσταση, σύγκλειση του τραύματος κατά την ανατομική
τάξη και του δέρματος με ράμματα Nylon 3-0. Η
διεγχειρητική απώλεια αίματος ήταν ελάχιστη και
ως εκ τούτου δεν ήταν αναγκαία η μετάγγιση. Οι
εξαιρεθέντες λεμφαδένες από την έσω καρωτίδα και
τον καρωτιδικό διχασμό και ο ΟΚΣ εστάλησαν για

Εικόνα 4. Φωτογραφία από το εγχειρητικό πεδίο μετά την
εκτομή του όγκου του καρωτιδικού σωματίου στην πρώτη
περίπτωση ασθενούς, με εμφανώς ανέπαφη την κοινή και
την έσω καρωτίδα.

ιστολογική εξέταση. Μετεγχειρητικά η ασθενής είχε
φυσιολογική νευρολογική εξέταση με την εξαίρεση
ήπιας πτώσης της αριστερής γωνίας του στόματος
κατά τον γέλωτα, ενδεικτικό πιθανής κάκωσης του
επιχείλιου κλάδου του προσωπικού νεύρου, παροδικής
και με πλήρη ύφεση μετά πάροδο μικρού χρονικού
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διαστήματος. Κατά τα άλλα η μετεγχειρητική πορεία
ήταν ομαλή και η ασθενής έλαβε εξιτήριο την 3η μετεγχειρητική ημέρα. Η ιστολογική εξέταση και με τη
χρήση ανοσοϊστοχημικών χρώσεων επιβεβαίωσε τη
διάγνωση του παραγαγγλιώματος - όγκου καρωτιδικού
σωματίου, ενώ οι λεμφαδένες εμφάνιζαν αντιδραστικές
αλλοιώσεις. Δύο χρόνια μετά την επέμβαση η ασθενής
παραμένει σε καλή κατάσταση, χωρίς σημεία υποτροπής στον απεικονιστικό έλεγχο με υπερηχογράφημα
μαλακών μορίων και τρίπλεξ καρωτίδων.
2η περίπτωση

Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 66 ετών με ευμέγεθες ασυμπτωματικό μόρφωμα αριστερής τραχηλικής
χώρας, γνωστό από δεκαετίας με σταδιακή αύξηση
των διαστάσεών του. Το ατομικό αναμνηστικό περιλάμβανε αρτηριακή υπέρταση υπό περινδροπίλη/

α
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αμλοδιπίνη 5mg/5mg μία φορά την ημέρα και τρείς
φυσιολογικούς τοκετούς. Επίσης ανέφερε ιστορικό
σκωληκοειδεκτομής και αμυγδαλεκτομής στο άπω
παρελθόν. Δεν ανέφερε κάπνισμα ή χρήση αλκοόλ.
Η φυσική εξέταση με την εξαίρεση της παρουσίας
ευμεγέθους όγκου στον αριστερό τράχηλο δεν είχε
παθολογικά ευρήματα.
Η διερεύνηση με αξονική αγγειογραφία ανέδειξε
παρουσία δίλοβου όγκου καρωτιδικού σωματίου. Οι
διαστάσεις της μάζας ήταν 46,7mm (πλαγιοπλάγια)
× 35,4mm (προσθιοπίσθια) × 70mm (κεφαλουραία)
(Εικ. 5α, β).
Προεγχειρητικά διενεργήθηκε χαρτογράφηση της
δεξιάς μείζονος σαφηνούς προς πιθανή χρήση αυτής
ως φλεβικό μόσχευμα σε περίπτωση συναφαίρεσης
της έσω καρωτίδας με το όγκο του καρωτιδικού σωματίου. Οι χειρουργικοί χρόνοι της επέμβασης ήταν

β

Εικόνα 5 α-β. Αξονική αγγειογραφία καρωτίδων στη δεύτερη περίπτωση ασθενούς. Α. Εγκάρσια λήψη αξονικής αγγειογραφίας στο ύψος του ΑΡ καρωτιδικού διχασμού, αναδεικνύει ευμέγεθες μόρφωμα που παρεκτοπίζει την έξω καρωτίδα
προσθίως, την έσω καρωτίδα οπισθίως και ενισχύεται ηπίως και ομοιογενώς. Τα ανωτέρω ευρήματα είναι παθογνωμονικά της παρουσίας όγκου καρωτιδικού σωματίου. Β. Οβελιαία ανασύνθεση MPR αξονικής αγγειογραφίας, αναδεικνύει
ωοειδές μόρφωμα με ήπια σχετικά ομοιογενή ενίσχυση (μέγιστης διάστασης 7 εκ.) το οποίο ξεκινά από τον αριστερό
καρωτιδικό βολβό και εκτείνεται έως το ύψος της άνω αρθρικής επιφάνειας του Α1 σπονδύλου.
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παραπλήσιοι με αυτούς της 1ης περίπτωσης. Ανευρέθη
δίλοβος όγκος καρωτιδικού σωματίου, με τον άνω
λοβό να επεκτείνεται έως τη βάση του κρανίου, ο
οποίος αφαιρέθηκε επιτυχώς χωρίς κάκωση της έσω
ή της κοινής καρωτίδας ή κρανιακού νεύρου. Η διεγχειρητική απώλεια αίματος ήταν επίσης ελάχιστη
χωρίς την ανάγκη μετάγγισης. Οι εξαιρεθείς όγκος του
καρωτιδικού εστάλη για ιστολογική εξέταση. Μετεγχειρητικά η ασθενής είχε φυσιολογική νευρολογική
εξέταση. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή και η
ασθενής έλαβε εξιτήριο τη 2η μετεγχειρητική ημέρα.
Η ιστολογική εξέταση και με τη χρήση ανοσοϊστοχημικών χρώσεων επιβεβαίωσε τη διάγνωση του
παραγαγγλιώματος - όγκου καρωτιδικού σωματίου
χωρίς στοιχεία κακοήθειας. Ενάμιση χρόνο μετά την
επέμβαση η ασθενής παραμένει σε καλή κατάσταση,
χωρίς σημεία υποτροπής στον απεικονιστικό έλεγχο
με υπερηχογράφημα μαλακών μορίων και τρίπλεξ
καρωτίδων.
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μεθόδων), η παραπομπή τους σε αγγειοχειρουργό με
την ανάλογη εμπειρία και η πρώιμη αντιμετώπισή τους
μπορεί να είναι καθοριστικά για τα αποτελέσματα της
εκτομής των ΟΚΣ. Παρά την πιθανότητα έγκαιρης
διάγνωσης, λόγω μη προσέλευσης των ασθενών,
όπως κατέδειξαν οι δύο αυτές αναφορές, αλλά και
πρόσφατη δημοσίευση από την κλινική μας ανάλογης
περίπτωσης ευμεγέθους όγκου,10 συχνά καθίσταται
αναγκαία η αντιμετώπιση ανάλογων περιπτώσεων.
Στην κλινική μας το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε
περίπου 30% (3/10), με αντιμετώπιση και των τριών
περιστατικών την τελευταία διετία. Αντίστοιχα ποσοστά προχωρημένης ταξινόμησης κατά Shamblin
έχουν αναφερθεί σε προηγούμενη σειρά ασθενών.3
Συμπερασματικά, οι συγγραφείς περιγράφουν δυο
περιπτώσεις επιτυχούς εκτομής ευμεγέθων ΟΚΣ. Επιπλέον, δεν εμφανίστηκε υποτροπή κατά τη διάρκεια
τη παρακολούθησης.
Declaration of conflicting interests

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στην παρούσα αναφορά περιγράφεται η κλινική
εικόνα, διερεύνηση και αντιμετώπιση δύο περιπτώσεων
ευμεγέθων ΟΚΣ. Οι όγκοι αυτοί είναι σπανιότατοι
και αντιμετωπίζονται κυρίως από κέντρα αναφοράς.3
Αντίστοιχη είναι και η εμπειρία στη χώρα μας, με
λιγότερες από 100 δημοσιευμένες περιπτώσεις τις
τελευταίες δεκαετίες.4-9
Η χειρουργική εκτομή των ΟΚΣ είναι γνωστό
ότι μπορεί να επιπλακεί με αιμορραγία, αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο σχετιζόμενο με εμπλοκή της
έσω καρωτίδας σε ποσοστό περί τα 5% και κάκωση
κρανιακών νεύρων, συχνή αλλά συνήθως παροδική.
Προγνωστικοί παράγοντες έκβασης αιμορραγίας και
κάκωσης κρανιακών νεύρων περιλαμβάνουν εκτός
από την καθιερωμένη ταξινόμηση κατά Shamblin,3
την απόσταση από τη βάση του κρανίου και τον όγκο
(σε cm3) του ΟΚΣ.1 Στην παρούσα αναφορά οι ΟΚΣ
ήταν ομάδας 2, σύμφωνα με την ταξινόμηση Shamblin,
μεγάλοι σε μέγεθος σε μέγεθος και επεκτείνονταν κοντά στη βάση του κρανίου, όλοι δυνητικοί παράγοντες
δυσμενούς έκβασης. Με βάση την πρόσφατη αυτή
γνώση, η πρώιμη διάγνωση των ΟΚΣ (εύκολη σήμερα
λόγω της ευρείας διάδοση πολλαπλών απεικονιστικών
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Ενδιαφέρουσα Περίπτωση
Interesting Case

Oξεία Nεφρική Aνεπάρκεια μετά Mαιευτική
Yστερεκτομία. Περιγραφή Περίπτωσης
Acute Renal Failure Following Obstetric Hysterectomy.
Case Report
ABSTRACT

Acute Renal Failure Following Obstetric Hysterectomy. Case Report
Ioannis K Thanasas
Department of Obstetrics – Gynecology, Trikala State General Hospital, Trikala, Thessaly, Greece

This case report is of a 19 year old patient who developed acute renal failure after an obstetric hysterectomy, due
to uterine atony and who was treated successfully. She was a Secundigravida with gestational age of 38 weeks
came to the maternity clinic of our department with advanced progress of labor. After the birth of the fetus and the
placenta, the inability of adequate contraction of the uterus and the pathological large amount of lochia lead to the
decision of administration of additional amounts of uterotonic drugs and the performance of digital examination
of the uterus. The failed response of the conservative measures and the hemodynamic instability of the patient lead
to the decision of performing an obstetric hysterectomy due to uterine atony. During the immediate post-operative
period, kidney disfunction and the increasing tendency of creatinine lead the nephrologists to decide the start hemodialysis sessions, due to acute kidney injury. Postoperative period was uncomplicated. At the sixth post-operative
day the patient, while being on a significantly improved state, was discharged from our clinic. The nephrologist team
considered necessary that the hemodialysis sessions continue until the complete restoration of the patient’s kidney
function. In the current paper, after the presentation of the case, a literature review of the acute kidney injury during
pregnancy is attempted, regarding the current diagnostic approach, the timely application of which contributes to
the ensurance of the best possible prognostic result. Ach Iatrike 2018; 37:145-150
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρουσίαση του περιστατικού αφορά στην επιτυχή αντιμετώπιση ασθενούς με οξεία νεφρική ανεπάρκεια μετά από
την εκτέλεση μαιευτικής υστερεκτομίας, λόγω ατονίας της
μήτρας. Έγκυος δευτερότοκος διανύοντας την 38η εβδομάδα
της εγκυμοσύνης προσήλθε στο μαιευτήριο της κλινικής μας
σε προχωρημένη εξέλιξη του τοκετού. Μετά την έξοδο του
εμβρύου και του πλακούντα η αδυναμία επαρκούς σύσπασης
της μήτρας και η παθολογικά αυξημένη ποσότητα των λοχίων
οδήγησε στην απόφαση για τη χορήγηση επιπλέον δόσεων
μητροσυσπαστικών φαρμάκων και εκτέλεσης δακτυλικής
επισκόπησης της μήτρας. Η αποτυχία απόδοσης των συντηρητικών μέτρων και η αιμοδυναμική αστάθεια της ασθενούς
οδήγησε στην απόφαση για την εκτέλεση μαιευτικής υστερεκτομίας, λόγω ατονίας της μήτρας. Άμεσα μετεγχειρητικά, η
δυσλειτουργία των νεφρών με αυξητική τάση της κρεατινίνης
οδήγησε τους νεφρολόγους στην απόφαση για την έναρξη συνεδριών αιμοκάθαρσης, λόγω οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. Η
μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή. Την έκτη μετεγχειρητική
ημέρα η ασθενής μας σε κατάσταση σημαντικά βελτιωμένη
εξήλθε από την κλινική μας. Κρίθηκε αναγκαίο από την
ομάδα των νεφρολόγων η αιμοκάθαρση να διατηρηθεί μέχρι
την πλήρη αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας της
ασθενούς. Στην παρούσα εργασία μετά την παρουσίαση του
περιστατικού μας επιχειρείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση
της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας κατά την κύηση, αναφορικά
με τη σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση, η έγκαιρη εφαρμογή
της οποίας συμβάλει στη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού
προγνωστικού αποτελέσματος. Αχ Ιατρική 2018, 37:145-150.
Λέξεις κλειδιά: Διάγνωση, εγκυμοσύνη, οξεία νεφρική ανεπάρκεια

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενικότερα είναι γνωστό ότι κατά την εγκυμοσύνη επισυμβαίνουν φυσιολογικές βιοχημικές και
ανατομικές μεταβολές τόσο σε συστηματικό, όσο
και σε τοπικό επίπεδο. Η φυσιολογική προσαρμογή
στην κύηση περιλαμβάνει ένα σύμπλεγμα μεταβολών
που αφορούν κυρίως στο κυκλοφοριακό, ορμονικό
και ανοσοβιολογικό σύστημα που στοχεύουν από τη
μια πλευρά στην εξασφάλιση σταθερού και ιδανικού
περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του κυήματος και
από την άλλη, στην αποτελεσματική προστασία του

μητρικού οργανισμού. Η γνώση των φυσιολογικών
μεταβολών κατά την εγκυμοσύνη είναι απαραίτητη
για την κατανόηση των νοσηρών καταστάσεων που
μπορεί να συμβούν σε αυτήν.
Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι παθολογική
κατάσταση, το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της
οποίας είναι η αιφνίδια έκπτωση ή η διακοπή της νεφρικής λειτουργίας. Καθώς ο νεφρός παίζει σημαντικό
ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας του εξωκυτταρικού περιβάλλοντος, η οξεία έκπτωση της νεφρικής
λειτουργίας μπορεί να επιδράσει στα περισσότερα
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οργανικά συστήματα.1 Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια
είναι σπάνια στην εγκυμοσύνη. Γενικά, η συχνότητα
εμφάνισης της νόσου εκτιμάται ότι αφορά σε λιγότερες
από μία περιπτώσεις ανά 20000 κυήσεις.2,3 Πρόσφατα
το 2014, ο Jonard και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι
στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης η νόσος κυρίως
σχετίζεται με τη μόλυνση και τη σηπτική έκτρωση,
ενώ η οξεία νεφρική ανεπάρκεια που εκδηλώνεται στο
τελευταίο τρίμηνο της κύησης (δική μας περίπτωση)
σχετίζεται με προεκλαμψία, σύνδρομο HELLP, οξύ
λιπώδες ήπαρ της κύησης και αιμορραγία μετά τον
τοκετό.4 Ο Liu και οι συνεργάτες του πρόσφατα
δημοσίευσαν ότι, παρά την ελάττωση του αριθμού
των σηπτικών εκτρώσεων και την έγκαιρη διάγνωση
και αποτελεσματική αντιμετώπιση των σοβαρών
μαιευτικών επιπλοκών, στον Καναδά η επίπτωση της
οξείας νεφρικής ανεπάρκειας κατά την εγκυμοσύνη
φαίνεται να αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, από 1.6 περιπτώσεις ανά 10000
κυήσεις που ήταν το έτος 2003, το 2007 εκτιμάται
ότι ανέρχεται σε 2.3 περιπτώσεις ανά 10000 κυήσεις.5
Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα πρόσφατης
μελέτης που δημοσιεύθηκε από τον Callaghan και
τους συνεργάτες του στις ΗΠΑ το 2012. Σύμφωνα
με αυτή τη μελέτη η συχνότητα εμφάνισης της οξείας
νεφρικής ανεπάρκειας από 2.3 περιπτώσεις ανά 10000
κυήσεις που ήταν το έτος 1998, το 2008 αυξήθηκε σε
4.5 περιπτώσεις ανά 10000 εγκυμοσύνες.6
Στην παρούσα εργασία μετά την περιγραφή του
περιστατικού επιχειρείται με βάση τη συστηματική
παράθεση της βιβλιογραφίας μια σύντομη ανασκόπηση
της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας κατά την κύηση,
αναφορικά με τις σύγχρονες διαθέσιμες διαγνωστικές
επιλογές, η ορθή γνώση των οποίων είναι δυνατόν να
συμβάλλει στη διασφάλιση κατά το μέγιστο δυνατό
της καλύτερης υγείας της μητέρας και του καλύτερου
περιγεννητικού αποτελέσματος.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Έγκυος δευτερότοκος 19 ετών με έναν φυσιολογικό
τοκετό στο ιστορικό της, διανύοντας την 38η εβδομάδα της εγκυμοσύνης προσήλθε στο νοσοκομείο σε
ενεργό φάση τοκετού και προχωρημένη διαστολή του
τραχήλου, η οποία εκτιμήθηκε στα 8 εκατοστά. Το
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ατομικό αναμνηστικό ήταν ελεύθερο. Από το μαιευτικό ιστορικό δεν συλλέγησαν αρκετές πληροφορίες,
καθώς η ασθενής δεν είχε τακτική παρακολούθηση
της κύησης. Έφερε μαιευτικό υπερηχογράφημα στο
δεύτερο τρίμηνο στο οποίο αναφερόταν η παρουσία
προδρομικού πλακούντα. Περίπου σε λιγότερο από
μισή ώρα, μετά από τη ρήξη των εμβρυικών υμένων
και τη χορήγηση ελάχιστων δόσεων ωκυτοκίνης για την
ενίσχυση των ωδινών της μήτρας ο τοκετός ολοκληρώθηκε κολπικά. Μετά την υστεροτοκία η ελαττωμένη
τονικότητα της μήτρας και η παθολογικά αυξημένη
ποσότητα των λοχίων οδήγησε στην απόφαση για
τη χορήγηση επιπλέον δόσεων μητροσυσπαστικών
φαρμάκων ενδοφλέβια, από του στόματος και από το
ορθό. Η δακτυλική επισκόπηση της μήτρας η οποία
διενεργήθηκε στο χειρουργείο ήταν αρνητική για
κάκωση. Ο αριθμός των σφύξεων ήταν 134/min, η
αρτηριακή πίεση ήταν 70/50 mmHg. Από τον επείγοντα εργαστηριακό έλεγχο κατά την εισαγωγή της
επιτόκου στο μαιευτήριο διαπιστώθηκε: Hb 9,3 g%,
λευκά αιμοσφαίρια 16.550/mm3, αιμοπετάλια 180.000/
mm3, ουρία 37 mg%, κρεατινίνη 0,87 mg%, INR
(International Normalized Ratio) 0,92. Οι τιμές των
ηλεκτρολυτών ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων.
Τέθηκε η διάγνωση της ατονίας της μήτρας και η μη
απόδοση των συντηρητικών μέσων οδήγησε στην
απόφαση για την εκτέλεση μαιευτικής υστερεκτομίας.
Προεγχειρητικά και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου κρίθηκε αναγκαία η μετάγγιση της ασθενούς
με δύο φιάλες ολικού αίματος και ένα πλάσμα. Η
χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά με
φυσιολογική απώλεια αίματος. Μετεγχειρητικά η
μετάγγιση με τρεις φιάλες αίματος και δύο πλάσματα κρίθηκε αναγκαία. Με τον έλεγχο της διούρησης
διαπιστώθηκε οριακή ολιγοουρία (450 ml/24ωρο). Το
υπερηχογράφημα νεφρών, ουρητήρων και ουροδόχου
κύστεως ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. Οι τιμές
της ουρίας και της κρεατινίνης τις πρώτες δύο μετεγχειρητικές ημέρες ήταν αυξημένες (ουρία 101 mg%,
κρεατινίνη 2,05 mg%). Η εξέταση από νεφρολόγο
έθεσε τη διάγνωση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας
και συστήθηκε αιμοκάθαρση, καθώς διαπιστώθηκε
αυξητική τάση της κρεατινίνης. Την έβδομη μετεγχειρητική ημέρα η ασθενής μας σε κατάσταση σημαντικά
βελτιωμένη εξήλθε από την κλινική. Η αιμοκάθαρση
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διατηρήθηκε από τους νεφρολόγους μέχρι την πλήρη
αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας της λεχωίδας.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η διάγνωση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στη
διάρκεια της εγκυμοσύνης συνήθως δεν είναι εύκολη.
Οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου στην εγκυμοσύνη
δεν διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που παρατηρούνται στις μη έγκυες ασθενείς. Η διαγνωστική
προσέγγιση της εγκύου με οξεία νεφρική ανεπάρκεια
περιλαμβάνει τη λήψη ενός προσεκτικού ιστορικού,
την κλινική εξέταση, τη λεπτομερή μακροσκοπική
και μικροσκοπική εξέταση ενός φρέσκου δείγματος
ούρων, τον αιματολογικό έλεγχο και σε ορισμένες
περιπτώσεις τη βιοψία του νεφρού, όπως φαίνεται και
στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1). Στις περισσότερες
των περιπτώσεων η διάγνωση της οξείας νεφρικής
ανεπάρκειας στην εγκυμοσύνη τίθεται επί τη βάσει
της συνυπάρχουσας μαιευτικής επιπλοκής και των
εργαστηριακών ευρημάτων.
Από το ιστορικό προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου για αγγειακή νόσο, όπως είναι το κάπνισμα, η
υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδαιμία
και το ανεύρυσμα της αορτής είναι δυνατό να σχετίζονται με απόφραξη των αγγείων που μπορεί να οδηγήσει σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Επίσης, ιστορικό
συστηματικής μόλυνσης, έκθεσης σε διάφορα φάρμακα
και το ιστορικό οξείας πυελονεφρίτιδας μπορούν να
οδηγήσουν σε οξεία διάμεση βλάβη των νεφρών που
αποτελεί αίτιο οξείας νεφρικής ανεπάρκειας.7,8 Γενικά,
σε όλες τις περιπτώσεις οξείας νεφρικής ανεπάρκειας
Πίνακας 1. Διαγνωστική προσέγγιση της οξείας νεφρικής
ανεπάρκειας στην εγκυμοσύνη
• ιστορικό
• κλινική εξέταση
• έλεγχος διούρησης
• μικροσκοπική εξέταση ούρων
• αιματολογικός έλεγχος
- αναιμία
- λευκοπενία
- θρομβοκυτταροπενία
- υπερκαλιαιμία
- αύξηση ουρίας
- αύξηση κρεατινίνης
• βιοψία νεφρών
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απαιτείται η προσεκτική λήψη ιστορικού, ιδιαίτερα
σχετικά με την έκθεση της εγκύου σε τοξικές ουσίες
για τα νεφρά. Διάφορες μελέτες δημοσίευσαν ότι σε
ποσοστό μεγαλύτερο από το 25% των περιπτώσεων
η οξεία νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να οφείλεται σε
έκθεση της εγκύου σε νεφροτοξίνες. Επίσης, η φυσική
εξέταση της εγκύου παραμένει σημαντικό διαγνωστικό
εργαλείο για τον καθορισμό του αιτίου της οξείας
νεφρικής ανεπάρκειας στην εγκυμοσύνη.9,10,11
Παρόμοια, η ανάλυση της ποσότητας και της
ποιότητας των ούρων αποτελεί σημαντικό στοιχείο
στη διαγνωστική προσέγγιση της οξείας νεφρικής
ανεπάρκειας στις έγκυες. Η ανουρία είναι δυνατόν
να σχετίζεται με βλάβη της σπειραματικής διήθησης
των νεφρών ή να οφείλεται σε πλήρη απόφραξη του
ουροποιητικού σωλήνα. Βραχεία επεισόδια (< 24 – 48
ώρες) οξείας ολιγουρίας (< 100 ml/24ωρο) αφορούν
σε περιπτώσεις οξείας σωληναριακής νέκρωσης των
νεφρών. Οι προνεφρικές μορφές οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σχεδόν πάντα εμφανίζονται με ολιγουρία (<
400 ml/24ωρο). Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια νεφρικού
και μετανεφρικού τύπου μπορεί να εμφανίζεται με
οποιαδήποτε διαταραχή στη διούρηση που εκτείνεται
από την ανουρία μέχρι την πολυουρία. Πρόσφατες
δημοσιεύσεις έδειξαν ότι οι περισσότερες περιπτώσεις
οξείας νεφρικής ανεπάρκειας που ήταν αποτέλεσμα
οξείας σωληναριακής νέκρωσης δεν σχετίζονταν με
ολιγοουρία.12,13 Επίσης, η μικροσκοπική ανάλυση
των ούρων συνήθως είναι πολύ χρήσιμη στην αιτιολογική διάγνωση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας.
Γενικά, μια φυσιολογική ανάλυση ούρων κατά την
έναρξη της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας υποδηλώνει
προνεφρικής ή μετανεφρικής αιτιολογίας νόσο, ενώ
η μη φυσιολογική μικροσκοπική εξέταση των ούρων
παραπέμπει σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια νεφρικού
τύπου. Οι περισσότερες από τις μελέτες έδειξαν ότι
δε φαίνεται να υπάρχει ξεκάθαρη σχέση ανάμεσα
στη μη φυσιολογική ανάλυση ούρων ρουτίνας και
στην πρόγνωση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας.
Ο Marcussen και οι συνεργάτες του με παλαιότερη
μελέτη τους που αφορούσε σε ασθενείς με οξεία
νεφρική ανεπάρκεια δημοσίευσαν ότι μια φυσιολογική ανάλυση ούρων σχετίσθηκε με θνησιμότητα
15% και μια μη φυσιολογική ανάλυση ούρων έδειξε
θνησιμότητα 35%.14
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Επίσης, η χρήση του αιμοδιαγράμματος αποτελεί
σημαντική βοήθεια για τον καθορισμό του αιτίου της
οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. Η αναιμία δείχνει πρόσφατη αιμορραγία (δική μας περίπτωση) ή αιμόλυση
που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε οξεία νεφρική
ανεπάρκεια. Η μικροαγγειοπάθεια (θρομβοκυτταροπενία) με οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι δυνατόν να
υποδηλώνουν προεκλαμψία, εκλαμψία, κακοήθη υπέρταση ή μόλυνση από τον ιό της ανοσοανεπάρκειας.15
Η λευκοπενία είναι συχνή σε ασθενείς με συστηματικό
ερυθηματώδη λύκο και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.
Η θρομβοκυτταροπενία κατά την έναρξη της οξείας
νεφρικής ανεπάρκειας είναι συμβατή με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια, συστηματικό ερυθηματώδη
λύκο, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, ραβδομυόλυση ή
προχωρημένη ηπατική νόσο με σπληνομεγαλία.16 Η
υπερκαλιαιμία (<5,5 mEq/l) αποτελεί συχνό εύρημα
σε ασθενείς με οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Υψηλότερα
επίπεδα του καλίου στον ορό του αίματος δείχνουν
την πιθανότητα ραβδομυόλυσης, αιμόλυσης ή χρήσης
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.7
Τελευταία, πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν
τη σχετική ασφάλεια της βιοψίας του νεφρού κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Γενικά, η ασφάλεια,
όπως και οι ενδείξεις της νεφρικής βιοψίας στις
έγκυες αποτελούν αντικείμενο έντονης διχογνωμίας
και αντιπαράθεσης στη σύγχρονη μαιευτική κλινική πράξη. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο αυξημένος
κίνδυνος μεγάλης αιμορραγίας και άλλες σοβαρές
μαιευτικές επιπλοκές αποτελούν αντένδειξη για την
εκτέλεση βιοψίας του νεφρού στην εγκυμοσύνη. Το
2001 ο Kuller και οι συνεργάτες του αναλύοντας τα
αποτελέσματα των ερευνών τους που περιελάμβαναν
18 έγκυες γυναίκες από τις οποίες ελήφθησαν νεφρικές βιοψίες, προκειμένου να διαφοροδιαγνώσουν την
προεκλαμψία από άλλες νεφρικές παθήσεις έδειξαν
ότι 7 ασθενείς ανέπτυξαν αιμάτωμα στον νεφρό και
2 από αυτές χρειάσθηκαν μετάγγιση ολικού αίματος.
Μόνο 5 από τις 15 ασθενείς είχαν ιστολογική διάγνωση
προεκλαμψίας, επιτρέποντας στα 2/3 από αυτές να
συνεχίσουν την εγκυμοσύνη.17
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
O Κιρκάδιος ρυθμός αναφέρεται στις γενετικά καθορισμένες
βιολογικές αντιδράσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά ταλάντωσης (περιοδικότητα και ρυθμικότητα) είναι αυτάρκεις και
έχουν διάρκεια περίπου 24 ώρες. Η παραπάνω δραστηριότητα
παρατηρείται σε μία ποικιλία οργανισμών από τα φυτά μέχρι
τα ζώα τα οποία προσάρμοσαν τις βιολογικές τους λειτουργίες σε έναν 24ωρο κύκλο ημέρας/νύκτας, αυτόν δηλαδή της
περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της. Η χρονική
διάρκεια ημέρας-νύκτας ανάλογα με την 24ωρη περιβαλλοντική χρονική περίοδο έχει ως αποτέλεσμα ο οργανισμός να
αναγνωρίζει τα κυκλικά ημερονύχτια ρυθμίζοντας ανάλογα
την έγερση, τον ύπνο, θερμοκρασία του, την έκκριση ορμονών
τις καθημερινές δραστηριότητες και την ανάγκη για λήψη
τροφής. Χρόνιες αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα του
ύπνου προκαλούν αλλαγές στον κιρκάδιο ρυθμό αυξάνουν
τον κίνδυνο παχυσαρκίας, αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου,
υπέρτασης, σακχαρώδους διαβήτη, και καρδιαγγειακής νόσου. Επίσης η χρόνια έλλειψη ύπνου προκαλεί δυσλειτουργίες στο ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο
λοιμώξεων και ορισμένων τύπων νεοπλασιών. Το νοηματικό
και συμπεριφερικό περιεχόμενο του ύπνου μεταβάλλεται ανά
τους αιώνες ανάλογα με την πολιτισμική, θρησκευτική και
κοινωνικό-οικονομική κατάσταση των κοινωνιών. Από τον
πολυφασικό τύπου ύπνο στις πρωτόγονες κοινωνίες αλλάζει
επί των πλευστών σε διφασικό ύπνο στις προβιομηχανικές
κοινωνίες παραμένοντας σε ισχύ μερί σήμερα σε κοινωνίες
της εύκρατης και τροπικής ζώνης. Στη δυτική βιομηχανική
κοινωνία κοσμώ ο μονοφασικός τύπος ύπνου. Η ολοένα και
περισσότερο ανάγκη της κοινωνίας για παραγωγικότατα στη
σημερινή μεταμοντέρνα εποχή αναδύονται και πάλι μοντέλα
πολυφασικού τύπου άπνου με αποτέλεσμα να συμβαίνει χρόνιο έλλειμμα ύπνου. Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται μια
συνοπτική περιγραφή του ύπνου ανά των αιώνων ως συμπεριφορικό φαινόμενο και οι πιθανές επιπτώσεις στη σημερινή
εποχή. Αχ Ιατρική 2018, 37:151-161.
Λέξεις κλειδιά: Ιστορική ανάδρομη, συμπεριφερικό φαινόμενο,
ύπνος

Ο Ύπνος είναι αναγκαίος για τη διατήρηση των
γνωστικών λειτουργιών εκκαθάριση πληροφοριών,
εγχάραξη μνήμης και γενικά τη διασφάλιση της καλής υγείας στον άνθρωπο. Μελέτες έχουν δείξει ότι

επαρκής ύπνος είναι σημαντικός παράγοντας στη
διατήρηση της εμπεριστατωμένης προσοχής, και
εδραίωση της έκδηλης και άδηλης μνήμης1-3. Επαρκής
ύπνος είναι απαραίτητος για τη σωματική ανάπτυξη
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του οργανισμού4, επιδιόρθωση μοριακών βλαβών,
ανοσολογικής απόκρισης5,6 αποφόρτιση συναισθημάτων, επιβίωση νευρωνικής εγκεφαλικής πλαστικότητας
η ως συμπεριφορά ακινησίας η όποια συνδέεται με
την αποφυγή εξόντωσης στα θηλαστικά7. Επίσης ο
ύπνος συνδέεται με επιβράδυνση κατά 15% περίπου
του βασικού μεταβολισμού του οργανισμού, (η κατανάλωση γλυκόζης μειώνεται σε μεγάλο ποσοστό
κατά τη διάρκεια του ύπνου NREM)8. Οι παραπάνω
λειτουργίες πιθανώς να διαφέρουν ως προς τη σημασία
τους ανάμεσα στον άνθρωπο και στα άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά. Χρόνιες αλλαγές στην ποιότητα και
ποσότητα του ύπνου καθώς όπως τα εναλλασσόμενα
ωράρια εργασίας προκαλούν αλλαγές στον κιρκάδιο
ρυθμό αυξάνουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας, αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου, υπέρτασης, σακχαρώδους
διαβήτη, και καρδιαγγειακής νόσου9-11. Επίσης η
χρόνια έλλειψη ύπνου προκαλεί δυσλειτουργίες στο
ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο
λοιμώξεων και ορισμένων τύπων νεοπλασιών12-14. Ο
ύπνος ως σημαντική λειτουργία του οργανισμού η
οποία συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του έχει
επαρκώς μελετηθεί αλλά το γιατί κοιμόμαστε παραμένει μυστήριο. Από φυλογενετική σκοπιά μπορεί
να σημαίνει η ανταμοιβή στην αναζήτηση τροφής
την πλειοτροπική δράση γονιδίων η και καταστολή
της δραστηριότητας όταν αυτή δεν είναι ασφαλής15.
Στον μοντέρνο δυτικό κόσμο ο ύπνος διαφέρει
από τον ύπνο των προγόνων μας16,17. Οι αλλαγές στις
συνήθειες του ύπνου σήμερα σε σχέση με αυτές των
προγόνων μας οφείλονται σε μεγάλο ποσοστό στην
εκτεταμένη διάδοση του ηλεκτρισμού στην αλλαγή
των σχέσεων εργασίας και στη χρήση του τεχνητού
φωτισμού σε χώρους δημόσιους και εργασιακούς κατά
τη διάρκεια της νύκτας στον ανεπτυγμένο κόσμο.
Η ολοκληρωτική εξάρτηση της ζωής μας από την
εκτεταμένη ωρολογιακή οργάνωση της, τα ξεχωριστά δωμάτια, τα μαλακά στρώματα καθώς και οι
κοινωνικές νόρμες εναντίον του μεσημεριανού ύπνου
διαμόρφωσαν τις αλλαγές αυτές15-17.
Ο Ύπνος ως βιολογική και συμπεριφορική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού εμπεριέχει ιστορικές, ψυχολογικές και πολιτισμικές προεκτάσεις.
Διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια από
την αρχαιότητα ως σήμερα είχαν ισχυρή επίδραση
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στη συμπεριφορική συνιστώσα του ύπνου αναδεικνύοντας διαφορετικά πολιτισμικά νοήματα γύρω
από τις τεχνικές του ύπνου και τις συνήθειες του με
αποτέλεσμα σημαντικές διαφορές στις ερμηνευτικές
προσεγγίσεις του ύπνου σε διαφορετικούς πολιτισμούς.
Επίσης η έννοια των διαταραχών του ύπνου έχουν
διαφορετικό νόημα σε διαφορετικούς πολιτισμούς
από την αρχαιότητα ως σήμερα18.
Σε ορισμένες κοινωνίες τα αυστηρά ωράρια ύπνου
–εγρήγορσης απουσιάζουν όταν απουσιάζουν και τα
εντατικά προγράμματα εργασίας κατά τη διάρκεια
της ημέρας. Ιδιαίτερα συμβαίνει αυτό σε κοινωνίες
με χαμηλές απαιτήσεις προγραμματισμού εργασίας
π.χ. τροφοσυλλέκτες. Σύμφωνα με τον Worthan and
Melby19 στις νομαδικές φυλές όπως οι Kung τροφοσυλλέκτες οι οποίοι ζουν σε περιοχές της ερήμου
Καλαχάρι στη Ναμίμπια, στην Μποτσουάνα και στην
Αγκόλα καθώς και οι τροφοσυλλέκτες πυγμαίοι Efe
δεν έχουν σταθερά ωράρια ύπνου μένουν ξύπνιοι όσο
συμβαίνει κάποια δραστηριότητα η κάτι που τους ενδιαφέρει π.χ. χορός. Μπορεί να κοιμηθούν για λίγο να
ξυπνήσουν και να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους.
Αντίθετα σε άλλες αφρικάνικες σταθερές κοινότητες
όπως οι Gabra της Κένυας επειδή είναι αναγκαίο να
ξεκουράζουν τα ζώα τους κατά τη διάρκεια του μεσημεριού λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας, είναι
καθιερωμένος ο μεσημεριανός ύπνος. Αυτό συνέβαινε και στους βοσκούς των ελληνικών ηπειρωτικών
περιοχών. Ο Ύπνος κατά το μεσημέρι ήταν μικρής
διάρκειας και συνηθίζονταν σε κοινωνίες με αυξημένη
θερμοκρασία περιβάλλοντος η όταν η τροφή ήταν
μειωμένη οπότε και τα άτομα περιόριζαν μέσω του
ύπνου τις μεταβολικές ανάγκες τους20. Σύμφωνα με
την ελληνική λαογραφία ο Έλληνας αγρότης πριν
τη χρήση των αγροτικών μηχανημάτων καλλιέργειας επειδή οι εργατοώρες που απαιτούνταν για τις
καλλιέργειες ήταν μεγάλες- ανάλογα την εποχή και
το μήνα σε συνάρτηση με τις καλλιεργητικές φροντίδες της εκμετάλλευσης- ξύπναγε τα χαράματα με
την οικογένεια του αφού έπαιρναν τροφή μαζί τους
άρχιζαν π.χ. τη σπορά με τα χέρια. Το μεσημέρι μετά
από ένα ελαφρύ γεύμα πιθανά ανάλογα την εποχή να
έπαιρνε έναν υπνάκο γιατί το απόγευμα έπρεπε να
υπήρχε χρόνος για τη σβάρνα, η να γυρίσει τα πρόβατα στο μαντρί. Επέστρεφε στο σπίτι του με τη δύση
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του ηλίου καθορισμένη ώρα για το κύριο γεύμα της
ημέρας μαζί με την οικογένεια του21. Αν και ο ύπνος
είναι ένα βιολογικό φαινόμενο συμπεριφορικοί και
πολιτισμικοί παράγοντες φαίνεται να επιδρούν στην
ποσότητα, διάρκεια και το καταμερισμό του ύπνου
κατά τη διάρκεια της μέρας. Από βιολογικής σκοπιάς
η θερμοκρασία σώματος φαίνεται ότι ρυθμίζει τη
διάρκεια, του ύπνου22 αλλά το ισχυρότερο ερέθισμα
εγρήγορσης και προτύπων ύπνου κατά τη διάρκεια
της μέρας είναι η έκθεση του ατόμου στο φως23. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει διαφορετική
ευαισθησία στην εγρήγορση ανάλογα με την ένταση
του φωτός και διαφορετική αντίληψη στην ένταση του
ανάλογα με τις δραστηριότητες του άτομου κατά τη
διάρκεια και ώρα της μέρας24.Λογοτεχνικά κείμενα25
αναφέρουν τον όρο μεσημεριανός ύπνος η "σιέστα"
σαν τον ύπνου που διαρκεί από λίγα λεπτά έως πολλές ώρες. Με αυστηρά επιστημονικούς όρους όταν
αναφερόμαστε στον όρο σιέστα (nap) αναφερόμαστε
σε ύπνο μικρής διάρκειας έως 30 λεπτών όπου σε
ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα δεν έχει επέλθει ύπνος
βραδέων κυμάτων26. Το νόημα της σιέστας μεταβάλλεται ανά τους αιώνες όπως επίσης μεταβάλλεται σε
διαφορετικά κοινωνικά η πολιτισμικά πλαίσια τα οποία
έχουν ισχυρή επίδραση στη συμπεριφορά του ύπνου
στις τεχνικές και στις συνήθειες του. Η σιέστα είναι
δάνειο από τα ισπανικά το οποίο προέρχεται από τα
αρχαία λατινικά sexta hora η "έκτη ώρα", κατά τους
Ρωμαίους μπορεί να ήταν το μέσον της ημέρας δηλαδή
το μεσημέρι η τα μεσάνυκτα27. Στα ρωμαϊκά χρόνια
χωριζόταν η μέρα σε δώδεκα ώρες ίσες μεταξύ τους
αλλά άνισες σύμφωνα με τις εποχές του χρόνου28. Αν
λάβουμε υπόψη ότι χώριζαν τις περιόδους φωτός
σε 12 ώρες, η έκτη ώρα αντιστοιχεί με τη χρονική
περίοδο μεταξύ 1 μ.μ. (το χειμώνα) και 3 μ.μ. (το
καλοκαίρι). Ειδικότερα η έκτη ώρα (μεσημέρι) έχει
ταυτιστεί από τους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους με
εκείνη των οραμάτων, και των δεισιδαιμονιών. Όπως
αναφέρεται καμία σοβαρή υπόθεση δεν τελεσφορούσε
εκείνη την ώρα29. Η έκτη ώρα (12 π.μ.) στα λατινικά
meridian σημαίνει το μέσον της ημέρας όπως και τα
μεσάνυχτα σημαίνουν το μέσο της νύκτας. Η έκτη ώρα
ήταν μια στιγμή της μέρας εύκολα αναγνωρίσιμη γιατί
η σκιά σπανίζει (τα αρχαία ηλιακά ρολόγια είχαν ένα
πράγμα κοινό: δήλωναν ώρες μεταβλητής διάρκειας
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και ήταν μόνο η κορυφή της σκιάς που ανέφερε την
ώρα). Το meridiari στα λατινικά σημαίνει ¨παίρνω έναν
υπνάκο¨ στα γαλλικά το meridian προέρχεται από τα
λατινικά meridianus de midi (μεσο του μεσημεριού)
και χρησιμοποιούταν ως επίθετο όπως στην έκφραση diable meridian που αργότερα μετατράπηκε σε
"δαίμονες της μεσημβρίας" σύμφωνα με τον Gaillois
R29. O συγγραφέας χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η
αρχαιότητα βρίθει από δαίμονες, νύμφες και σειρήνες
που προκαλούν τρόμο και μερικά από αυτά αναφαίνονται στο μέσον της μέρας. Κατά τα ρωμαϊκά χρόνια
η έκτη ώρα συνδυαζόταν με τη λατρεία του Ήλιου30
και των οραμάτων και σύμφωνα με τον Πλούταρχο
εκείνη των δεισιδαιμονιών. Σύμφωνα με το λεξικό
των σύμβολων31 στην Αποκάλυψη του Ιωάννη ο
αριθμός "6" έξι συνδέεται με την αμαρτία. Ο αριθμός
"6" έξι συμβολίζει τα έξι είδη των έμψυχων όντων
(Θεούς δαίμονες. Ήρωες, ανθρώπους, ζώα, φυτά).
Θεωρείται ο αριθμός του πειρασμού της αμαρτίας,
του μόχθου και της εργασίας αλλά και της δράσης.
Απαντάται επίσης στο εξάκτινο αστέρι του Δαυίδ ως
έκφραση του μακρόκοσμου.
Στην Ελληνική μυθολογία οι Νύμφες32 αναφαίνονται στους αγρούς το μεσημέρι και επιχειρούν να
παρασύρουν τον Πάνα στο χορό τους. Οι νύμφες
την ώρα αυτή κάνουν μάγια και η τρέλα κυριεύει
τους πάντες. Ο Πάνας, Θεότητα της άγριας φύσης,
των βουνών, δασών και της γονιμότητας. Το μεσημέρι σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία είναι μια
ώρα τρομακτική ειδικά για τους αγρότες και τους
κτηνοτρόφους. Ο Πάνας θεός και Προστάτης των
κτηνοτρόφων και των γεωργών ήταν και σύντροφος
των Νυμφών και ακούραστος εραστής κάθε νέας ή
νέου που πλησίαζε το χώρο του δηλαδή τη Φύση. Ο
Παν ήταν θεός που συνήθιζε να επισκέπτεται τους
αγρότες (ιδίως στον μεσημεριανό τους ύπνο) και να
τους προκαλεί πανικό. Οι αρχαίοι Έλληνες τον ύπνο
τον όποιο τον είχαν θεοποιήσει τον είχαν δε προσωποποιήσει, ως δίδυμο αδελφό του Θανάτου, και τον
θεωρούσαν γενικά ήσυχο και πράο θεό. Ο Ύπνος ήταν
γιος της Νύχτας και του Ερέβους, όπως αναφέρεται
στη «Θεογονία». Ο Ησίοδος στη Θεογονία αναφέρει
ότι αρχή των πάντων (χάος) είναι η νύκτα η οποία
"γεννά τα παιδιά της" δηλαδή τον αιθέρα και την
ημέρα33. Ο θεός Ύπνος ενώθηκε με την αγαπημένη
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του θεά την Πασιθέα η όποια ήταν θεά της χαλάρωσης και έκαναν παιδιά τους ονομαζόμενους ονείρους
(Μορφέας, ο Φοβήτωρ και ο Φάντασος), που είχαν
να κάνουν με τη μορφή των ονείρων34. Στην αρχαία
ελληνική γλυπτική τέχνη ο Θεός ύπνος αναπαρίσταται
με διάφορες μορφές όπως ως γλυκύς, μεθυσμένος,
ευάλωτος η ερωτικός. Στην ελληνική μυθολογία
υπήρχε μια τριγωνική σχέση του ύπνου με τον έρωτα
και θάνατο. Η σύνδεση του ύπνου αφενός με τη ζωή
και τον έρωτα και τον θάνατο με τον έρωτα αφετέρου
μας μεταφέρει τον ύπνο ως μια δισυπόστατη έννοια
δίνοντας μας μια αισιόδοξη χροιά για τη μεταθανάτια
ζωή. Η σύνδεση του ύπνου με τη φυσική ξεκούραση
αφενός αλλά και με τη μεταθανάτια ζωή αφετέρου
γίνεται φανερό στον μύθο του Ενδυμίωνα. Κατά τον
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Απολλόδωρο ο Ενδυμίωνας τον όποιο ερωτεύτηκε
η Σελήνη, τον πήρε ο Δίας στον ουρανό όπου μετά
τον έριξε στον Άδη, του έδωσε όμως το χάρισμα, για
όσο κοιμάται να μένει αγέραστος και αθάνατος. Στην
Ιλιάδα περιγράφεται ο ύπνος ως γλυκύς, μελίφρων και
νήδυμος που έχει την ικανότητα να απορροφήσει τη
στενοχώρια και τη θλίψη (Ιλιάδα Ραψωδία β) παρά
τη γλυκιά και ήρεμη φύση του όμως ο ύπνος είναι
ιδιαίτερα ισχυρός, σε σημείο που θα μπορούσε να
«εξουδετερώσει» ακόμα και τον Δία -Ύπνε βασιλέα
όλων των θεών και ανθρώπων- (Όμηρος, Ιλιάδα
Ξ224-291). Στα ομηρικά έπη ο ύπνος θα μπορούσε
να ελλοχεύει και κινδύνους καθώς όπως αναφέρεται στην Ιλιάδα φαντάσματα του νεκρού φίλου του
Αχιλλέα τον ταλαιπώρησαν στον ύπνο του επειδή δεν

Σελήνη και Ενδυμίωνας Victor Florence Pollett (1850-1860).

156

ξύπνησε να κάνει το καθήκον για τον νεκρό φίλο του
(Όμηρος, Ιλιάδα ραψωδία β 23.69). Ο Οδυσσέας στο
νησί των Φαιάκων δεν μπορούσε να απολογηθεί γιατί
δεν μπορούσε να μείνει ξύπνιος και τον παρομοιάζει
σαν γλυκό θάνατο (Όμηρος, Οδύσσεια κεφ. Ζ). Από τις
παραπάνω αναφορές φαίνεται, ότι οι αρχαίοι Έλληνες
έδιναν ιδιαίτερη σημασία στον ύπνο και οι αναφορές
του στα ομηρικά έπη μας μετάφεραν μια σχέση μεταξύ
ύπνου και θανάτου. Η σχέση του ύπνου με τη θεραπεία στην αρχαία Ελλάδα έχει να κάνει κυρίως με τη
θεραπευτική λατρεία του Ασκληπιού και τις πρακτικές
αυτής, αλλά συνέχισε να υφίσταται και κατά την πιο
«επιστημονική» περίοδο της Ιπποκρατικής Ιατρικήςμάλιστα. Ωστόσο, πέρα από τον Ιπποκράτη, που τον
ενέτασσε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θεραπευτικών
δραστηριοτήτων, ο ύπνος ήταν στο επίκεντρο μιας
πολύ συγκεκριμένης θεραπευτικής πρακτικής, που
συνδεόταν με τη λατρεία του Ασκληπιού. Η θεραπευτική «Εγκοίμηση» ασκούνταν στα Ασκληπιεία- θεραπευτικά κέντρα της αρχαιότητας,- πρακτικά τα πρώτα
νοσοκομεία- είχαν ένα εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον
από μόνα τους, καθώς λειτουργούσαν στην ελληνική
επικράτεια από την Εποχή του Χαλκού μέχρι τον 6ο
μ.Χ. αιώνα. Μετά από μια διαδικασία σωματικής και
ψυχικής κάθαρσης, ο ασθενής έπεφτε να κοιμηθεί σε
ιερό χώρο, αναζητώντας ένα αποκαλυπτικό όνειρο
θεραπείας, μια συνάντηση με το Θείο μέσα στο όνειρο,
που σηματοδοτεί την ίαση35. Σημειώνουμε ότι αιώνες
μετά ο Σ. Φρόυντ χρησιμοποίησε τα όνειρα και την
ερμηνευτική τους για τη θεραπεία ψυχοπαθολογικών
καταστάσεων.
Ο Αλκμέων ο Κροτωνιάτης (5ο αιώνας π.Χ.) ο
οποίος πρώτος προσδιόρισε τη σημασία του εγκεφάλου ως κέντρου των αισθήσεων και των πνευματικών
λειτουργιών παρομοίασε τον ύπνο ως περιοδικότητες
κυμάτων μεγάλων και μικρών κύκλων36. O Ιπποκράτης (460 π.Χ.) δε, συνδύασε τον ύπνο με τις φάσεις
της μέρας και πρότεινε ότι “ο ασθενής πρέπει να
παραμένει ξύπνιος κατά τη διάρκεια της ημέρας και
να κοιμάται το βράδυ”, (περί πρόγνωσης κεφ. 10).
Επίσης ο Ιπποκράτης είχε πει ότι τόσο ο ύπνος, όσο
και η εγρήγορση χωρίς μέτρο, κάνουν κακό (περί
της καθ’ ύπνων μαντικής κεφ. Α, Β). Ο Εμπεδοκλής
(490 π.Χ.) και ο Διογένης ο Απολλονιάτης (460 π.Χ.)
πίστευαν ότι ο ύπνος επέρχεται από τη μείωση της
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θερμοκρασίας του αίματος37,38. Σύμφωνα με τον Δημόκριτο (470-370 π.Χ.) ο ύπνος τη μέρα φανέρωνε η
σωματικό πρόβλημα η τεμπελιά η αμορφωσιά. Επίσης
ο Πλάτων (427-347 π.Χ.) αναφέρει ότι αν κοιμάται
συνέχεια κανείς δεν είναι άξιος για τίποτα, όχι πιο
πολύ από αυτόν που δεν υπάρχει στη ζωή. Επίσης ο
Πλάτωνας στην Πολιτεία (κεφ. Θ 571 d,e) αναφέρει
ότι ο άνθρωπος για να έχει σωστό ύπνο πρέπει να
ρυθμίσει τη δίαιτα του με υγιεινή και σωφροσύνη,
να θρέψη το λογιστικό μέρος της ψυχής με καλούς
λόγους και να κατευνάσει το θυμοειδές μέρος της
ψυχής του. Ο Αριστοτέλης (384 π.Χ.) προσδιορίζει
τον ύπνο και την εγρήγορση και συνδέει τα δυο αυτά
πάθη με το πρώτο αισθητικό μέρος της ψυχής (περιοχή
γύρω από την καρδία). Όπως αναφέρει έπειτα από
ένα συγκριμένο χρόνο λειτουργίας του οργάνου που
τα προκαλεί επέρχεται η κόπωση και η εξασθένηση
της λειτουργιάς του. Αναφέρει δε ότι ο ύπνος έχει
θρεπτική επίδραση στο αισθητικό και αποδίδει την
κατάσταση ύπνου στην ατονία της αντίληψης στο
μέρος της καρδιάς όπως για παράδειγμα μετά από
πρόσληψη τροφής συνδέοντας και την έντονη επιθυμία
για ύπνο που νιώθει ο οργανισμός μετά το φαγητό.
Παρόμοιες διεργασίες αναφέρει ότι συμβαίνει στον
ζωντανό οργανισμό με τα υπνωτικά και το κρασί. Και
τι εστίν ύπνος ότι το πρώτο αισθητήριο κατάληψης προ
το μη δυνάσθε ενεργεί εξ ανάγκης μεν γινόμενος ένεκα
δε σωτηρίας σώζει γαρ ανάπαυσις (μικρά φυσικά 111
458α 29-33).
Στην κλασσική περίοδο της αρχαιότητας η πόλη
αποτελεί μέρος μιας αγροτικής κοινωνίας όπου η δομή,
η οργάνωση και η διοίκηση της αναπτύσσεται ώστε να
υπηρετήσει αυτή την κοινωνία. Ο χρόνος ασφαλώς,
δεν ήταν αμελητέος, για τη ζωή των πολιτών στην
αρχαία Αθήνα. Μπορεί να μη διέθεταν ρολόγια στα
χέρια αλλά ήθελαν να ξέρουν, όταν έκαναν τον περίπατό τους γύρω από την Ακρόπολη. Η πόλη διέθετε
το δημόσιο ρολόι της. Ήταν ένα μεγάλο μαρμάρινο
κωνικό ηλιακό ρολόι που βρίσκεται, στη βάση του
νότιου τείχους της Ακρόπολης, κάτω από τον Παρθενώνα. Τα γεύματα των αρχαίων Ελλήνων μπορεί
να μας κατευθύνουν και για τις συνήθειες του ύπνου
τους. Κατά την κλασσική εποχή της αρχαιότητας η
τυπική ζωή ενός πολίτη της αρχαίας Αθήνας άρχιζε
με την Ανατολή του Ήλιου, σύμφωνα με τον Ρομπέρ
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Φλασελιέρ στο βιβλίο του «Ο δημόσιος και ιδιωτικός
βίος των αρχαίων Ελλήνων»39 όπου περιγράφεται μια
τυπική μέρα της ζωής ενός πολίτη της αρχαίας Αθήνας.
Η περιγραφή αρχίζει με την ανατολή του ήλιου κατά
την οποία ο Αθηναίος πολίτης πριν βγει από το σπίτι
του, έτρωγε κάτι λιτό (ακράτημα). Κατά το μεσημέρι
ο Αθηναίος της μεσαίας τάξης έπαιρνε ένα απλό γεύμα
στα γρήγορα, το άριστον. Έπειτα είτε αναπαύονταν
διαβάζοντας η συναναστρέφονταν με άλλους στα "γυμναστήρια", κάποιοι ξαναέτρωγαν κάτι στα γρήγορα
το απόγευμα (εσπέρισμα) αλλά το κυρίως και βασικό
γεύμα ήταν το δείπνο και το έπαιρναν κατά τη δύση
του ηλίου και μπορεί να συνδυαζόταν με το λεγόμενο
συμπόσιο μέχρι αργά το βράδυ. Οι αρχαίοι Αθηναίοι
δεν είχαν καλή σχέση με τον μεσημεριανό ύπνο. Δεν
υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες από τη βιβλιογραφία
εάν οι αρχαίοι Έλληνες κοιμούνταν κατά το μεσημέρι. Μπορεί να ειπωθεί ότι ο μέσος Αθηναίος δεν
κοιμόταν τις περισσότερες φορές το μεσημέρι, γιατί
δεν έτρωγε μεγάλη ποσότητα φαγητού προκειμένου
να συνεχίσει τις ασχολίες του ώστε το κύριο γεύμα
του να ήταν με τη δύση του ηλίου. Είναι δυνατόν
κατά τους χειμερινού μήνες να υπήρχε ο λεγόμενος
διφασικός ύπνος ο όποιος περιελάμβανε κατάκλιση
που γινόταν κατά το ηλιοβασίλεμα, έγερση 2-3 ωρών
κατά τα μεσάνυκτα και ακλουθούσε ένας δεύτερος
ύπνος μέχρι την αυγή. Διφασικός ύπνος αναφέρεται
από τον Πλούταρχο και τον Παυσανία καθώς επίσης
όπως και σε άλλους συγγράφεις όπως στον Βιργίλιο
στην Αινιάδα κατά τη διάρκεια του 1ου π.Χ. αιώνα.
Επίσης αναφορές για τον πρώτο ύπνο υπάρχουν
στους εβραϊκούς κανόνες (Judges 16:3) όπου ο Σαμψών μετά τον πρώτο ύπνο επιτέθηκε στην πύλη της
Γάζας40. Αυτό ήταν αντίθετο με την κουλτούρα των
αρχαίων Ελλήνων οπού οι εχθροπραξίες σταματούσαν κατά τη διαρκεί της νύκτας για να ξεκουραστούν
και να συλλεχτούν οι νεκροί από το πεδίο μάχης. Ο
διφασικός ύπνος αναφέρεται και σε μη χριστιανικούς
λαούς. Αναφορές από το έτος 1652 αναφέρουν ότι οι
αγρότες της Νιγηρίας (TIV) αφυπνίζονταν τα μεσάνυκτα και μιλούσαν μεταξύ τους στην καλύβα41. Η
Νύκτα και ο Ύπνος για τους αρχαίους Έλληνες είχε
ένα διαφορετικό νοηματικό περιεχόμενο σε σχέση
με τους κατοίκους του Μεσαίωνα. Γιορτές όπως τα
μικρά Ελευσίνια (Ιανουάριος–Φεβρουάριος) μεγάλα
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Ελευσίνια (Αύγουστος–Σεπτέμβριος), Αγριώνια (Σεπτέμβριος–Οκτώβριος). Τα Μυστήρια λάμβαναν χώρα
κατά τις βραδινές ώρες με τεχνητό φωτισμό μέσω
δαυλών όπως και τα Ηφαίστεια που συνδυαζόταν με
μεγάλος φωτιές και λαμπαδηδρομίες.
Ο Πλάτωνας ανέφερε ότι με αυτόν τον τρόπο
εξόρκιζαν τα κακά πνεύματα με τη φωτιά42. Η σιέστα
στα ρωμαϊκά χρόνια δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς.
Ανάπαυση κατά τη διάρκεια της ημέρας κατά τον
Wiedeman43 υπήρχε αλλά δεν γνωρίζουμε αν κοιμούνταν η όχι, παρολαυτά αναφέρεται στη λατινική
βιβλιογραφία ότι ελάμβαναν χώρα κατά τη διάρκεια
της σιέστας (το μεσημέρι) διάβασμα, διάλογοι η και
ακόμα ερωτική επαφή. Αλλαγές του κλίματος κατά τη
διάρκεια των εποχών είχε επίδραση και στη διάρκεια
πιθανώς του μεσημεριανού ύπνου. Ύπνος σε δημόσια
μέρη κατά τη διάρκεια της ημέρας συνέβαινε στην
αρχαία Ρώμη άλλα δεν ήταν λόγο της συνήθειας μεσημεριανού ύπνου άλλα διαφόρων δραστηριοτήτων
και εξάντλησης κατά τη διάρκεια της προηγούμενης
νύκτας (χαροκόπων ή τζογαδόρων). Επίσης ύπνος
σε δημόσια μέρη συνηθίζονταν για να αποφύγουν
δυσάρεστες συναντήσεις. Οι κύριοι παράγοντες που
επηρέαζαν τις υπνικές συνήθειες των Ρωμαίων ήταν
η κοινωνική τάξη, η εποχή του χρόνου, ο τόπος
διαμονής αλλά και οι προσωπικές θρησκευτικές
πεποιθήσεις και οι αντιλήψεις περί ύπνου Αρχαία
ρωμαϊκά συγγράμματα αναφέρουν τον πρώτο ύπνο
με την έκφραση «concubia nocte». Δεν υπάρχουν
σαφή ευρήματα εάν οι αρχαίοι Ρωμαίοι είχαν μια
μεσημεριανή σιέστα και το στηρίζουν στο ότι Ρωμαίοι
οι αρχαίοι Ρωμαίοι είχαν μια αρνητική αντίληψη περί
ύπνου. Ο Cincero44 αναφέρει ότι ο πολύς ύπνος είναι
χειρότερος από θάνατο και η υπνηλία των ακροατών
ήταν κακό σημάδι για τον ρήτορα, επίσης αναφέρει
ότι ο άνθρωπος χρειάζεται σταθερές δραστηριότητες
και η παύση τους είναι αφύσικη και ότι η νύκτα είναι
μια καλή περίοδος για πνευματική εργασία. Τέλος
επαινεί την εγρήγορση. Είναι πιθανόν ότι ανάλογα τις
κοινωνικές τάξεις υπήρχαν διαφορετικές συνήθειες
ύπνου. Σε αγροτικές περιοχές οπού δεν υπήρχε τεχνητός φωτισμός πιθανώς να υπήρχε διφασικός ύπνος
σε σχέση με τον ευγενή Ρωμαίο. Στην αρχαία Ρώμη
μετά το ηλιοβασίλεμα οι δρόμοι πλημμύριζαν από
κόσμο και απολάμβαναν μια γεμάτη νυκτερινή ζωή
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(Λιβάνιος 2ο μ.Χ.)45. Ακόμη και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι
και Σουμέριοι προσεύχονταν όλοι μαζί με τεχνητό
φωτισμό μέσω δαυλών.
Το νοηματικό και συμπεριφορικό περιεχόμενο του
ύπνου αλλάζει κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Ο
χριστιανισμός έπαιξε σπουδαία ρόλο στο νοηματικό
περιεχόμενο της νύκτας και του ύπνου αντίστοιχα.
Κατά την Παλαιά Διαθήκη ο θεός είπε «Φως! Να
γίνει φως!». Και τότε ο Θεός έδωσε στο φως το
όνομα ημέρα και το πυκνό σκοτάδι το ονόμασε νύχτα. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα εμφανίζεται
μια νέα ταξική διαστρωμάτωση με τους αγρότες
εκείνης της περιόδου να βρίσκονται στη βάση της
κοινωνικής πυραμίδας οι όποιοι ζούσαν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας και εξαθλίωσης. Γίνονταν
θύματα της εκμετάλλευσης της φεουδαρxικής τάξης
και της βασιλικής αυλής. Τα ποσοστά θνησιμότητας
ήταν πολύ μεγάλα και η επιβίωση τους εξαρτιόταν
από την ύπαρξη μιας σταθερής αγροτικής παραγωγής. Οποιαδήποτε κρίση και μείωση της παραγωγής
μπορούσε να προκαλέσει λιμό αφού το ποσοστό της
παραγωγής που κρατούσαν οι ίδιοι ήταν ένα ελάχιστο
του συνολικού. ξεκινώντας από τον βασιλιά, τους
μεγαλογαιοκτήμονες/φεουδάρχες, την εκκλησία (που
εξάλλου αποτελεί και τον μεγαλύτερο ιδιοκτήτη γης
τόσο για την περίοδο του Μεσαίωνα αλλά και της
Αναγέννησης). Ο ρυθμός εργασίας των αγροτών
προσδιορίζεται από την ανατολή μέχρι τη δύση και
η παραμονή τους στο σπίτι ήταν περιορισμένη. Στον
Μεσαίωνα η νύκτα είχε ταυτιστεί με τον φόβο, την
απομόνωση, τα σκοτεινά ένστικτα και την εμφάνιση
διαβολικών και υπερφυσικών φαινομένων.
Στις Αγροτικές κοινωνίες της Μεσαιωνικής Ευρώπης εφαρμοζόταν τις περισσότερες φορές ο λεγόμενος
κατακερματισμένος (διφασικός) ύπνος δηλαδή από
το σούρουπο μέχρι τα μεσάνυχτα (first sleep, first
nap, dead sleep, premier somme, primo somno) ακολουθούμενο από ένα στάδιο αφύπνισης περίπου δυο
ωρών και έπεται ο λεγόμενος πρωινός ύπνος (morning
sleep)46. Και οι δυο φάσεις του ύπνου είχαν περίπου
την ίδια διάρκεια. Φυσικά το παραπάνω ωράριο δεν
ίσχυε για όλους. Όσο αργότερα γινόταν η κατάκλιση
τόσο αργότερα για την πρώτη αφύπνιση. Το διφασικό πρότυπο ύπνου κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα
φαίνεται να έχεις τις ρίζες του στις αρχές τις πρω-
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τοχριστιανικής εκκλησιάς. Ο μοναχός Βενεδικτίνος
κατά τη διάρκεια του έκτου αιώνα απαιτούσε από
τους μοναχούς να αφυπνίζονται μετά τα μεσάνυκτα
εκπληρώνοντας προσευχές και ψαλμωδίες (τη νύχτα
πρέπει να ομολογούμαι τις αμαρτίες μας σε ΑΥΤΟΝ)47.
Οι οδηγίες του Βενεδικτίνου εξαπλώθηκαν σε γαλλικά
και γερμανικά μοναστήρια. Κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα η καθολική εκκλησία προέτρεπε του πιστούς
να προσεύχονται αργά τα μεσάνυκτα με σκοπό να
διώξουν το σκοτάδι και τον διάβολο ο όποιος ακολουθεί το σκοτάδι. Συγγραφέας στο βιβλίο Mid-Night
Thoughts (1682) αναφέρει ότι «μετά τα μεσάνυχτα
είναι η μοναδική στιγμή να αναγεννηθεί και να υψωθεί
η ψυχή του στους Ουρανίους»48 Ιατρικά συγγράμματα
εκείνης της εποχής (XV-XVII αιώνας) συμβούλευαν
ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου ύπνου να κοιμούνται
σε δεξιά κατακλιμένη θέση για καλύτερη πέψη και
κατά τη διάρκεια του δευτέρου ύπνου να γυρίζουν
στην αριστεροί μεριά.
Κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα στη δυτική Ευρώπη επικρατούσαν φτώχεια, ασθένειες και η νύκτα
είχε παρουσιαστεί από την Παπική εκκλησία ως την
ώρα εκείνη όπου τα κακά πνεύματα και ο διάβολος
παρουσιάζονται. H εκκλησία προέτρεπε λοιπόν τους
πιστούς μετά τον πρώτο ύπνο να προσεύχονται προς
το θειο εξασφαλίζοντας για αυτούς την αρμονία στη
ζωή τη σωτηρία της ψυχής και την αιωνία ζωή. Φυσικά
δεν υπήρχε φωτισμός στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις
μέχρι τις αρχές του 18 αιώνα, έτσι στο σούρουπο
οι άνθρωποι κλεινόταν στο σπίτι τους. Δεν ήταν
δυνατόν να κυκλοφορήσουν το βράδυ στις μεγάλες
ευρωπαϊκές πόλεις όπου η βρωμιά, ήταν αφόρητη,
χάραξη δρόμων και πεζοδρόμιων δεν υπήρχαν η
εγκληματικότητα ήταν μεγάλη και η εκκλησία όπως
αναφέραμε είχε δαιμονοποιήσει τη νύκτα προκαλώντας στους κατοίκους ανείπωτο φόβο. Έτσι γίνεται
φανερό ότι ο προβιομηχανικός ύπνος ήταν διφασικός
και κατακερματισμένος όπως συμβαίνει και σε άγρια
ζώα στη φύση κατά τη σημερινή εποχή.
Ο R. Ekrich49 εισήγαγε τον όρο του διφασικού
ύπνου στις προβιομηχανικές χώρες της δυτικής Ευρώπης ο οποίος άρχιζε με τη δύση του Ήλιου (ανάλογα με
την εποχή). Υπήρχε ένα μεσοδιάστημα αφύπνισης 2-3
ωρών και κατόπιν υπήρχε μια δεύτερη περίοδο ύπνου
μέχρι τα χαράματα. Κατά τη διάρκεια του 19ο αιώνα
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ο φωτισμός των πόλεων η ανάπτυξη επαγγελματικής
αστυνόμευσης, ο χωροταξικός σχεδιασμός των πόλεων
μεταμόρφωσε τη νυκτερινή ζωή των κατοίκων της Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής. Τα όρια μέρας – νυκτός
δεν ήταν πλέον στενά καθορισμένα από πολιτισμική
έποψη αλλάζοντας και την κοινωνική ζωή των πολιτών
στις μεγάλες πόλεις. Από εκείνη την περίοδο μέχρι
σήμερα άρχισε να επικρατεί ο μονοφασικός ύπνος
(συνεχόμενος ύπνος κατά τη νύκτα διάρκειας 7-8
ωρών). Παραδόξως σε εκείνη την περίοδο λόγω της
τεράστιας ατμοσφαιρικής ρύπανσης οι νύκτες ήταν
λαμπερότερες και η μέρα ήταν πιο σκοτεινή εξαιτίας
του καπνού και των ρύπων. Στο έτος 1869 ο γιατρός
νευρολόγος George Miller Beard50 εισήγαγε τον όρο
"νευρασθένεια" τον οποίο και απέδωσε στην εκτεταμένη χρήση τεχνητού φωτισμού στις μεγάλες πόλεις της
Αμερικής. Το κυριότερο σύμπτωμα της νευρασθένειας
κατά τον ο George Miller Beard ήταν το σύμπτωμα
της αϋπνίας. Εκείνη την εποχή ο Edison (εφευρέτης
μεταξύ άλλων και του ηλεκτρικού λαμπτήρα μεγάλης
διάρκειας), και οι συνεργάτες του ανέφεραν σοβαρά
επεισόδια αϋπνίας και νευρασθένειας.
Ο μεσημεριανός ύπνος παραδοσιακά ήταν καθιερωμένη στην Ισπανία και το μεσημέρι 2-4 μ.μ. υπήρχε
ανάπαυση ειδικότερα για τον αγροτικό πληθυσμό των
μικρών πόλεων αλλά και για τους εργαζόμενους. Με
την παγκοσμιοποίηση και την "υπερβολική παρουσία" στην εργασία στην Ισπανία έγινε επιμήκυνση
της εργάσιμης μέρας και μείωση του μεσημεριανού
διαλείμματος. Στη Μαδρίτη εμφανιστήκαν έτσι ειδικά κουβούκλια όπου ο Ισπανός μπορεί να πάρει
έναν υπνάκο το μεσημέρι κάνοντας κράτηση μέσω
του apps salva lasiesta51. Από βιολογικής απόψεως η χρονική διάρκεια ημέρας-νύκτας ανάλογα με
την 24ωρη περιβαλλοντική χρονική περίοδο έχει
ως αποτέλεσμα ο οργανισμός των θηλαστικών να
αναγνωρίζει τα κυκλικά ημερονύχτια ρυθμίζοντας
ανάλογα την έγερση, τον ύπνο, τη θερμοκρασία του,
την έκκριση κορτιζόλης, μελατονίνης, τις καθημερινές
δραστηριότητες και την ανάγκη για λήψη τροφής52.
Στη βιομηχανική δυτική κοινωνία είναι καθιερωμένος
ο μονοφασικός ύπνος όπως επίσης και ο διφασικός
ύπνος (μεσημέρι-βράδυ). Η ολοένα αυξανόμενη πίεση
για παρουσία στην εργασία και ο τεχνητός φωτισμός
κατά τη νύκτα μειώνουν τον συνολικό χρόνε ύπνου
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αυξάνοντος τον κίνδυνο εκφυλιστικών παθήσεων
εγκεφάλου, σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκίας, ορισμένων τύπων κακοήθους νεοπλασίας και μειωμένης
αποδοτικότητας53. Έτσι σήμερα καθώς διανύουμε
τη μεταβιομηχανική περίοδο, και η αύξηση της παραγωγικότητας είναι επιτακτική σε πολλούς τομείς
μοντέλα πολυφασικού ύπνου όπου ο συνολικός χρόνος
ύπνος κατακερματίζεται κατά την 24ωρη χρονική
περίοδε ανάλογα με τις αυξομειώσεις του κιρκάδιου
ρυθμού έχουν έρθει στην επιφάνεια. Το απλούστερο
μοντέλα πολυφασικού ύπνου το οπαίο έχει μελετηθεί
σε ιστιοπλόου μεγάλων αποστασιών (Μια και μισή
χρονική διάρκεια ύπνου μετά το ηλιοβασίλεμα, πριν
την αυγή και το απόγευμα) έδειξε ότι τα μοντέλα
πολυφασικού ύπνου δεν είναι βιώσιμα για μεγάλο
χρονικό διάστημα54.
O Τ. Paquot55 στο δοκίμιο «η τέχνη της σιέστας»
επισημαίνει ότι από κοινωνιολογική σκοπιά η σύγχρονη πόλη είναι μια σύνθετη μηχανή η οποία δεν
εμπιστεύεται τους νεκρούς χρόνους έτσι ο πολίτης
καλείται να ανταποκριθεί σε διάφορες χρονικότητες
χάνοντας τον έλεγχο του βιολογικού και βιωμένου
χρόνου. Ο τεχνητός φωτισμός τόσο σε ένταση όσο
και σε φασματικό περιεχόμενο είναι συνυφασμένος με
την ανθρώπινη δραστηριότητα. Στις μέρες μας όμως η
επέκταση των ωραρίων λειτουργίας της εργασίας και
ο περιορισμός της «επαφής» με το εξωτερικό περιβάλλον αλλάζουν τις κοινωνικές νόρμες και χρονικότητες
επηρεάζοντας τον φυσικό κύκλο φωτός –σκοταδιού και
συμβάλλοντας στη βιολογική απορύθμιση του κύκλου
ύπνου-εγρήγορσης. καθιερώνοντας τον μονοφασικό
(συνεχόμενος ύπνος 7-8 ωρών) ύπνο. Συστήματα
φωτισμού (δυναμικός φωτισμός) που μπορούν να
παρέχουν αυξημένη ένταση και μεγάλη περιεκτικότητα σε μικρά μήκη κύματος (μπλε) το πρωί μέχρι
νωρίς το απόγευμα και μετά το φάσμα να αλλάζει με
αύξηση των μεγάλων μηκών κύματος (κόκκινο) είναι
δυνατόν να επαναρυθμίσουν το βιολογικό ρολόι και
τον κύκλο ύπνου-εγρήγορσης.
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