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Άρθρα Σύνταξης

Evidence-based medicine and the influence of marketing
(Στέλιος Χατζηχριστοφής) σελ. 10-17

Οι τρεις κύριες αιτίες θανάτου στον Κυπριακό και Ελλαδικό πληθυσμό, τα 
συναφή μέτρα πρόληψης για μείωση των θανάτων και η χρήση των νέων 
τεχνολογιών. 
(Νίκος Κατωδρύτης, Ανδρέας Παυλάκης) σελ. 18-19

Ποικίλα Άρθρα

Αποτελέσματα έκθεσης Κύπριων μητέρων – παιδιών σε επικίνδυνα 
χημικά από το Ευρωπαϊκό έργο DEMOCOPHES την πρώτη πανευρωπαϊκά 
εναρμονισμένη μελέτη βιοπαρακολούθησης.
(Ανδρομάχη Κατσονούρη, Αδάμος Χατζηπαναγής, Γιάγκος Λαβράνος) σελ. 20-24

Η συστηματική φλεγμονή στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και η 
παρουσία συνοσηροτήτων
(Αλέξης Παπαδόπουλος, Γεώργιος Γεωργιάδης, Ανδρέας Γεωργίου) σελ. 25-29

Μicro-TESE: O ρόλος της μικροχειρουργικής στην αντιμετώπιση της 
Αζωοσπερμίας   
(Πρόδρομος Φιλίππου) σελ. 30-35

Επιβίωση αρρώστων με νόσο Hodgkin: η εμπειρία ενός Γενικού 
Νοσοκομείου. 
(Μαρία Κωνσταντινίδου, Θεοφάνης Οικονομόπουλος, Νικόλας Σταθάκης, Κώστας 
Αλεξόπουλος, Σωτήριος Ράπτης) σελ. 36-40
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1. ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Στην «Ιατρική Κύπρο» δημοσιεύονται εργασίες πάνω σε 
θέματα Ιατρικής. Ειδικότερα, δημοσιεύονται:

Ανασκοπήσεις, στις οποίες γίνεται κριτική παρουσίαση και 
ανασκόπηση των βιβλιογραφικών δεδομένων για θέματα 
στα οποία έχει γίνει πρόοδος τα τελευταία χρόνια.

Πρωτότυπες εργασίες, πειραματικές ή και κλινικές, με 
την προϋπόθεση ότι στις τελευταίες έχει μελετηθεί από νέα 
σκοπιά ο μηχανισμός της νόσου.

Κλινικές μελέτες, στις οποίες παρουσιάζεται, βασικά, η 
γνώση του συγγραφέα επί ενός τύπου παθήσεων.

Βραχείες κλινικές και εργαστηριακές παρατηρήσεις, οι 
οποίες μπορούν να γίνουν αποδεκτές για δημοσίευση και 
χωρίς βιβλιογραφία.

Σχόλια-επικαιρότητα, που θα γράφονται συνήθως ύστερα 
από πρόσκληση της συντακτικής επιτροπής.

Εργαστηριακά διαγνωστικά θέματα, σκοπός των οποίων 
θα πρέπει να είναι η παρουσίαση νέων ειδικών μεθόδων.

Ειδικά άρθρα που αφορούν ποικίλα θέματα σχετικά με 
την Ιατρική και δραστηριότητες του Παγκύπριου Ιατρικού 
Συλλόγου, προς ενημέρωση των μελών.

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, σεμινάρια ή 
διαλέξεις σε εντελώς περιληπτικό χαρακτήρα.

Βιβλιοκρισία σε περιληπτικό τύπο, μετεκπαιδευτικά νέα.

Αλληλογραφία αναγνωστών επί ιατρικών θεμάτων. 
Σε περίπτωση που τα γράμματα αφορούν άρθρο που 
δημοσιεύθηκε στην «Ιατρική Κύπρο», αυτά θα στέλλονται 
στον κύριο συγγραφέα του άρθρου και η απάντηση θα 
δημοσιεύεται μαζί με τα γράμματα.

2. ΓΛΩΣΣΑ:

Στην «Ιατρική Κύπρο» δημοσιεύονται εργασίες στην 
ελληνική γλώσσα. Γλωσσικό κριτήριο της συντακτικής 
επιτροπής θα είναι η γλωσσική ομοιογένεια. Δεκτές, κατά 

την κρίση της συντακτικής επιτροπής, θα γίνονται εργασίες 
και στην αγγλική γλώσσα, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
συνοδεύονται από ευρεία περίληψη στην ελληνική γλώσσα.

3. ΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Κάθε άρθρο κρίνεται από τη συντακτική επιτροπή, στην 
οποία αφήνεται η ευχέρεια να επιλέγει δύο ανεξάρτητους 
κριτές. Η διαδικασία παραμένει αυστηρά απόρρητη.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Οι εργασίες υποβάλλονται δακτυλογραφημένες, σε τρία 
αντίγραφα. Σε περίπτωση υποβολής σχεδίων, αυτά θα 
πρέπει να έχουν γίνει με σινική μελάνη. Ζητείται από τους 
συγγραφείς να αναφέρουν στην επικεφαλίδα πού εμπίπτει 
η εργασία τους, π.χ. πρωτότυπος εργασία, ανασκόπηση 
κλπ. Ο αριθμός των εικόνων θα περιορίζεται στον ελάχιστο 
αναγκαίο για κάθε εργασία.

5. ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Η δομή θα πρέπει να συμβιβάζεται αυστηρά προς τα 
συνηθισμένα πρότυπα. Έτσι, η εισαγωγή, οι μέθοδοι, 
το υλικό, τα αποτελέσματα και η συζήτηση πρέπει να 
τεκμηριώνονται απόλυτα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίδεται στην περίληψη, η οποία θα γράφεται στα αγγλικά για 
ελληνική εργασία και αντίστροφα.

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

Οι διάφορες βιβλιογραφικές παραπομπές αναφέρονται 
στο κείμενο με αριθμούς σε παρένθεση. Η αρίθμηση των 
παραπομπών γίνεται με τη σειρά που αναφέρονται για 
πρώτη φορά στο κείμενο. Οι παραπομπές στη βιβλιογραφία 
αναγράφονται με τον αριθμό τους και όχι αλφαβητικά. 
Παράδειγμα: 1. Coller, F.A.: The replacement of sodium 
chloride in surgical patients. Ann. Surg. 1938; 108:708-82

7. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Η  εκτύπωση αποτελεί μέλημα της συντακτικής επιτροπής, 
στην οποία παρέχεται η ευχέρεια συνεννόησης με τον κύριο 
συγγραφέα, όποτε τούτο χρειαστεί.

Οδηγίες προς τους συγγραφείς



Α
Ρ

Θ
Ρ

Ο
 Σ

Υ
Ν

Τ
Α

Ξ
Η

Σ Α
Ρ
Θ
Ρ
Ο
Γ
Ρ
Α
Φ
ΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ10

Οι τρεις κύριες αιτίες θανάτου στον 
Κυπριακό και Ελλαδικό πληθυσμό, τα 
συναφή μέτρα πρόληψης για μείωση 
των θανάτων και η χρήση των νέων 
τεχνολογιών.

ΠΕΡΊΛΗΨΗ
Η προστασία της υγείας των πολιτών αποτελεί 

πρώτιστη πολιτειακή ευθύνη. Η επίτευξη  ψηλού 
επιπέδου υγείας δεν εξαρτάται μόνο από βιολογικούς 
αλλά και κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Στην Ευρώπη οι κύριες 
αιτίες θανάτου είναι οι καρδιαγγειακές παθήσεις, 
ο καρκίνος και τα ατυχήματα. Στον ελληνικό χώρο, 
Ελλάδα και Κύπρο, η θνησιμότητα από καρδιαγγειακά 
νοσήματα και καρκίνο κατέχει τις πρώτες δύο θέσεις με 
τις πνευμονοπάθειες να ακολουθούν. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στις καπνιστικές συνήθειες των Ελλήνων,  στις 
κακές διατροφικές συνήθειες αλλά και στην έλλειψη 
άσκησης. Η πρόληψη μπορεί με συγκεκριμένα μέτρα, 

τόσο σε ατομικό όσο και κρατικό επίπεδο, να συμβάλει 
στη μείωση των νέων περιστατικών στην έγκαιρη 
διάγνωση και θεραπεία  αλλά και στην αποκατάσταση, 
κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη του ατόμου. 
Η σωστή και συνεχής ενημέρωση του κοινού, η 
ενθάρρυνση για διακοπή κακών συνηθειών, η 
θέσπιση και εφαρμογή νομοθεσίας για το κάπνισμα, 
η εφαρμογή Προγραμμάτων Πληθυσμιακού Ελέγχου 
θα συμβάλουν στην πρόληψη. Η τεχνολογική πρόοδος 
συμβάλει στην βελτίωση τόσο των διαγνωστικών όσο 
και των θεραπευτικών δυνατοτήτων. Η εξέλιξη αυτή 
συνοδεύεται από σειρά ηθικών και νομικών διλημμάτων 
όπως επίσης αύξηση των δαπανών στον τομέα της 
υγείας. 

Κατωδρύτης Ν1,  Παυλάκης Α2

1 Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος, Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία 
2 Λέκτορας, Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το υπέρτατο αγαθό είναι η ζωή 
(Πρωτοπαπαδάκης, 2005), που 
διασφαλίζεται, κυρίως, μέσω 

της υγείας του ατόμου, που ορίζεται 
από το Russell (1975) αλλά και το 
Παγκόσμιου Οργανισμό Υγείας 
(Π.Ο.Υ.) σαν «η πλήρης σωματική, 
ψυχική και κοινωνική ευεξία, και όχι 
απλώς η απουσία της αρρώστιας ή 
της αναπηρίας». Στη πορεία ο Π.Ο.Υ 
επαναπροσδιόρισε την υγεία ως «την 
ικανότητα του ατόμου, ή της ομάδας 
να αναγνωρίζει και να κατανοεί 
φιλοδοξίες, να ικανοποιεί ανάγκες 
και να τροποποιεί ή να συμβιβάζεται 
με το περιβάλλον» WHO (1986). 
Συνακόλουθα, η διασφάλιση και 
διατήρηση της ανθρώπινης υγείας, 
του ύψιστου αυτού ατομικού και 
κοινωνικού αγαθού (Τσιροπινά,2006) 

αποτελούσε και αποτελεί διαχρονικά 
πρωταρχικό στόχο και ζητούμενο. 

Αρχικά, οι μάγοι ασκούσαν 
σε μικρές κοινωνίες την ιατρική 
τέχνη. Στη συνέχεια στην αρχαία 
Ελλάδα με την εμφάνιση του 
Ασκληπιού και αργότερα του 
Ιπποκράτη, η Ιατρική εξελίχθηκε 
σε επιστήμη αναπτύσσοντας 
θεωρίες, κάποιες από τις οποίες 
ισχύουν ακόμα. Ακολούθησαν οι 
Ρωμαίοι με το Γαληνό, η κυριαρχία 
της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας 
στο χώρο της ιατρικής κατά τον 
Μεσαίωνα και τέλος η απεξάρτηση 
της από τις αναχρονιστικές 
μεσαιωνικές αντιλήψεις κατά την 
αναγέννηση όπου αναπτύχθηκε η 
έρευνα και διευρύνθηκαν οι γνώσεις 
(Ιωαννίδη, και συν,1999). 

Η προστασία της υγείας των 

πολιτών αποτελεί πρώτιστη 
πολιτειακή ευθύνη.  Συνεπώς 
πρωταρχικός κοινωνικός σκοπός των 
κρατών, όπως αυτός αποφασίστηκε 
κατά την Παγκόσμια Συνέλευση της 
Υγείας το 1977, ήταν να επιτευχθεί 
τέτοιο επίπεδο υγείας παγκοσμίως 
που να διασφαλίζει μια παραγωγική 
κοινωνικά και οικονομικά ζωή - 
αρχικά μέχρι το 2000 -  και στη 
συνέχεια τη διατήρηση του επιπέδου 
αυτού. Στα πλαίσια αυτά ο Π.Ο.Υ. 
αναφέρθηκε το 1991 σε - 

1. διασφάλιση της ισότητας στην 
υγεία 

2. έμφαση στη ποιότητα ζωής,  
3. προσθήκη υγείας στη ζωή 

μειώνοντας τα νοσήματα και την 
ανικανότητα και 

4. προσθήκη χρόνων στη ζωή 
αυξάνοντας το μέσο όρο ζωής. 
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Η επίτευξη ψηλού επιπέδου 
υγείας δεν εξαρτάται μόνο από 
βιολογικούς αλλά και κοινωνικούς, 
οικονομικούς, πολιτικούς και 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για 
τη  μέτρηση του επιπέδου υγείας 
υιοθετήθηκαν συγκεκριμένοι δείκτες 
που επιτρέπουν την παρακολούθηση 
της υγείας του πληθυσμού σε μια 
συγκεκριμένη στιγμή, την ένδειξη 
των όποιων μεταβολών στην υγεία 
του ατόμου ή και του πληθυσμού 
και την αξιολόγηση των συναφών 
προγραμμάτων βελτίωσης του 
γενικότερου επιπέδου υγείας. Οι 
δείκτες διακρίνονται σε αρνητικούς 
και θετικούς βάσει της σχέσης τους 
προς τον ορισμό της υγείας. Θετικοί 
δείκτες θεωρούνται η γεννητικότητα 
και ο χρόνος επιβίωσης και αρνητικοί 
η νοσηρότητα και η θνησιμότητα 
(Schrojenstein et al, 2007). Η 
μείωση της νοσηρότητας και κατ’ 
επέκταση της θνησιμότητας μεταξύ 
του πληθυσμού αποτελούν στόχους 
κάθε κράτους.

Ποιες είναι όμως οι κύριες 
αιτίες θανάτου, οι οποίες έχουν 
διαφοροποιηθεί στην πάροδο του 
χρόνου και διαφοροποιούνται 
μεταξύ κρατών, λαών και ηλικιών; 
Ποια η εικόνα  της Κύπρου και 
της Ελλάδας ως ανεπτυγμένων 
χωρών αναφορικά με το επίπεδο 
θνησιμότητας στον πληθυσμό; Πόσο 
διαφέρει συγκριτικά με άλλες χώρες;  
Ποιες είναι οι τρεις κυριότερες αιτίες 
θανάτου που χαρακτηρίζουν τον 
Κυπριακό και Ελλαδικό πληθυσμό 
και πως μπορούν να προληφθούν; 
Τέλος ποια η συμβολή της 
τεχνολογίας στην Ιατρική; 

Νοσηρότητα και Θνησιμότητα

Για σκοπούς ορθής παρουσίασης 
των αιτιών θανάτου πρέπει να 

αναλυθούν οι όροι νοσηρότητα και 
θνησιμότητα καθ’ ότι ο άνθρωπος, 
κατά κύριο λόγο  με εξαίρεση τον 
θάνατο από ατύχημα, πρώτα νοσεί 
και μετά θνήσκει.

Όπως αναφέρουν οι Ιωαννίδη 

και συν (1999) η νοσηρότητα, 
βασική αιτία πρόκλησης φθοράς 
και θανάτου στον άνθρωπο, έχει 
διαφοροποιηθεί δια μέσου των 
χρόνων. Ασθένειες που είχαν 
εξολοθρεύσει  στο παρελθόν 
μέσα από επιδημίες και πανδημίες 
πληθώρα ανθρώπων, με την εξέλιξη 
της επιστήμης και την ανακάλυψη 
νέων φαρμάκων, όπως τα αντιβιοτικά, 
δεν αποτελούν πλέον κίνδυνο. Για 
τη μέτρηση της νοσηρότητας σε 
ένα πληθυσμό χρησιμοποιούνται 
οι δείκτες νοσηρότητας, οι οποίοι 
εμπεριέχουν το δείκτη επιπολασμού 
(prevalence) που εκφράζει τη 
συχνότητα εμφάνισης μιας νόσου 
σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
και το δείκτη επίπτωσης (incidence), 
ο οποίος εκφράζει τον αριθμό των 
νεοεμφανισθέντων κρουσμάτων 
μιας νόσου σε συγκεκριμένη και 
πάλι χρονική περίοδο. 

Οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν 
ότι η θνησιμότητα αποτελεί 
αρνητικό δείκτη υγείας και μαζί με 
τη νοσηρότητα χαρακτηρίζουν την 
κατάσταση υγείας ενός πληθυσμού. 
Το προσδόκιμο επιβίωσης αποτελεί 
το καλύτερο μέσο μέτρησης της. Η 
μείωση της οφείλεται κυρίως στην 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
ενός κράτους και κατά συνέπεια 
στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, 
στη διεύρυνση και βελτίωση των 
ιατρικών υπηρεσιών, προληπτικά και 
θεραπευτικά, και στη δυνατότητα 

διατήρησης υγιών περιβαλλοντικών 
συνθηκών.  Διαχωρίζεται σε 
γενική και βρεφική και είναι τόσο 
χαμηλότερη όσο ψηλότερο είναι 
το προσδόκιμο επιβίωσης. Αυτό 
διαφαίνεται κατά την σύγκριση του 
προσδόκιμου επιβίωσης μεταξύ 
των ετών 1879 και 1990, το οποίο 
αυξήθηκε κατά σχεδόν 40 χρόνια 
γεγονός που οδήγησε στη μείωση 
της θνησιμότητας. Ο στόχος που 
έχει θέσει ο Π.Ο.Υ. για αύξηση του 
προσδόκιμου επιβίωσης σε πάνω 
από 75 χρόνια επιτυγχάνεται στα 
πλείστα ευρωπαϊκά κράτη. 

Η Ελλάδα καταλαμβάνει συνεχώς 
χαμηλότερη θέση μεταξύ των χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) όπως 
κατέδειξε μελέτη του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Από την 2η θέση που κατείχε 
το 1991 όσον αφορά στη μακροζωία 
με 77.32 χρόνια έπεσε στην 5η θέση 
το 1996 με 77.79 χρόνια και στην 
11η το 2004 με 79.05 χρόνια (Φυτά, 
2007. Τούντας και συν,2007). Το 
προσδόκιμο επιβίωσης που ήταν 
77 χρόνια το 1990, αυξήθηκε μόλις 
κατά 1,7 χρόνια  μέχρι το 2004 
ενώ στις πλείστες δυτικές χώρες 
παρατηρήθηκε διπλάσια αύξηση 
(Ιωαννίδη, και συν,1999. Φυτά, 
2007). Το προσδόκιμο επιβίωσης 
των Ελληνίδων είναι 81,4 χρόνια και 
των ανδρών 76,6 χρόνια, σύμφωνα 
με την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(Τσουλέα,2011.). Το γεγονός αυτό 
υποδηλώνει ότι η αύξηση, στην 
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Ελλάδα, γίνεται με βραδύτερο, 
σε σχέση με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
άνδρες στην Ελλάδα εμφανίζουν 
ψηλότερο προσδόκιμο ζωής από 
τον μέσο όρο των ανδρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, ενώ η 
κατάταξη των Ελληνίδων γυναικών 
είναι χαμηλότερη. Σε απόλυτους 
αριθμούς, οι γυναίκες στην Ευρώπη 
ζουν ωστόσο, περισσότερο από 
τους άνδρες, λόγω κυρίως της 
μεγαλύτερης πρώιμης θνησιμότητας 
των ανδρών από τροχαία ατυχήματα 
αλλά και την κατάχρηση καπνού 
και αλκοόλ (Τούντας και συν,2007. 
Τσουλέα,2011). Μελέτη που 
πραγματοποίησαν επιστήμονες από 
το Ιατρικό Ερευνητικό Συμβούλιο 
(MRC) της Βρετανίας και το Τμήμα 
Επιδημιολογίας & Δημόσιας Υγείας 
του University College του Λονδίνου, 
οι οποίοι ανέλυσαν στοιχεία του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ) για τη θνητότητα ανδρών 
και γυναικών, η οποία βασίστηκε 
στην ανάλυση στοιχείων από 30 
ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ αυτών 
η Ελλάδα και η Κύπρος) κατέδειξε 
ότι κατά μέσον όρο το τσιγάρο 
ευθύνεται για το 60% της διαφοράς 
στο προσδόκιμο επιβίωσης ανδρών 
και γυναικών, ενώ το ποτό για 
άλλο ένα 20% (Τσουλέα,2011). Τα 
ποσοστά, πάντως, ποικίλουν στις 
30 ευρωπαϊκές χώρες που κάλυψε 
η μελέτη. Στην Ελλάδα, η «ψαλίδα» 
στο προσδόκιμο επιβίωσης οφείλεται 
κατά περίπου 56% στο κάπνισμα και 
κατά 21% στο αλκοόλ (pafos24.
com,2011).

Η Κύπρος παρουσίαζε το 2006 
προσδόκιμο επιβίωσης 79 χρόνια 
αντίστοιχο του μέσου όρου των 
μέχρι το 2004 15 κρατών-μελών της 
Ε.Ε., γεγονός που καταδεικνύει το 
ψηλό βιοτικό, κοινωνικοοικονομικό 
αλλά και ιατρικό επίπεδο της 
(WHO Regional Office Of Eu-
rope,2006). Ανάλογη είναι και η 
εικόνα ξεχωριστής σύγκρισης των 
δύο φύλων στη Κύπρο με άνδρες 

και γυναίκες χωρών της Ε.Ε.. 
Συγκεκριμένα αναφέρεται για το 
2001 μέσος όρος ζωής στην Κύπρο 
είναι 75,3 χρόνια για τους άνδρες 
και 80,4 για τις γυναίκες. Κατά το 
ίδιο έτος το προσδόκιμο επιβίωσης 
στην ΕΕ ήταν 75,3 χρόνια για τους 
άνδρες και 81,4 χρόνια για τις 
γυναίκες (typos.com.cy,2002) Το 
2004/05 το προσδόκιμο επιβίωσης 
κατά τη γέννηση, ήταν περίπου το 
ίδιο με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για τους άντρες 77,0 και 
για τις γυναίκες 81,7 (Ετήσια Έκθεση 
Υ.Υ,2006)

Κύριες αιτίες θανάτου

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η 
νοσηρότητα είναι η βασική αιτία 

πρόκλησης φθοράς και θανάτου. 
Η διαφοροποίηση της, διαχρονικά, 
οφείλεται στον τρόπο και συνθήκες 
ζωής, σε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες όπως και στη ποιότητα 
των υπηρεσιών υγείας. Έτσι 
ασθένειες που αποτελούσαν 
κύριες αιτίες θανάτου στη Δυτική 
Ευρώπη μέχρι και το πρώτο μισό 
του 20ου αιώνα όπως πνευμονία, 
φυματίωση, ελονοσία, λοιμώδη 
και παρασιτικά νοσήματα έχουν 
υποχωρήσει μέχρι και εξαφανισθεί. 
Την θέση τους πήραν οι λεγόμενες 
«νόσοι του πολιτισμού» όπως 
τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, 
ο καρκίνος κλπ (Χαραλάμπους 
Α, και συν 2010. Ιωαννίδη, και 
συν,1999). Για την αύξηση τους 
ενοχοποιούνται ο τρόπος ζωής των 
πολιτών στις δυτικές κοινωνίες, 
ο οποίος χαρακτηρίζεται από 
υπέρμετρη κατανάλωση φαγητού 
και αλκοόλ, το κάπνισμα και το 
άγχος της καθημερινότητας αλλά 
και περιβαλλοντικοί παράγοντες. 
Σχεδόν το 50% των θανάτων 
στις χώρες της Δυτικής και 
Βόρειας Ευρώπης οφείλεται 
σε καρδιαγγειακά νοσήματα. 
Ο καρκίνος αιτιολογείται για το 
20%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται 
εξωτερικοί περιβαλλοντικοί 

παράγοντες, όπως θάνατοι από 
ατυχήματα. 

Είναι αποδεδειγμένο ότι τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα είναι 
αποτέλεσμα αυξημένης σε 
λίπη διατροφής, υπερβολικής 
κατανάλωσης αλκοόλ και του 
καπνίσματος αλλά και έλλειψης 
άσκησης χωρίς να υποτιμάται η 
σημασία της κληρονομικότητας 
και του καθημερινού άγχους. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι σε 
κοινωνίες που γίνεται χρήση 
ελαιόλαδου παρατηρείται 
μείωση των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων. Οι ευεργετικές 
ιδιότητες του ελαιόλαδου έχουν 
αναγνωρισθεί πλέον επιστημονικά 
(Καπάνταης, 2007). Στην Κύπρο 
το 63% των θανάτων οφείλεται 
σε καρδιαγγειακά νοσήματα.  Οι 
θάνατοι από καρδιοπάθειες με βάση 
στοιχεία του 2009 και συγκριτικά με 
το 2005 φαίνεται να παραμένουν 
σταθεροί, περίπου στο 26% (sig-
malife.com,2011). Τα εμφράγματα 
μυοκαρδίου αποτελούν το 16% όλων 
των θανάτων (WHO Regional Office 
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Of Europe,2006), και τούτο παρά 
την μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης 
που γίνεται από το Υπουργείο 
Υγείας και ιδιωτικούς φορείς, 
για διακοπή του καπνίσματος, 
προσοχή στην διατροφή και τα 
ευεργετικά αποτελέσματα της 
άσκησης. Αξιοσημείωτη είναι 
η διαπίστωση πρώην Κύπριου 
Υπουργού Υγείας ότι «παρά το 
γεγονός ότι η ηλικία του πληθυσμού 
είναι σχετικά νέα (μόνο 16.1% > 
60 ετών) εντούτοις η συχνότητα 
των καρδιαγγειακών νοσημάτων 
είναι πολύ ψηλή» (Γ.Τ.Π,2007). Η 
δήλωση αυτή καταδεικνύει την 
ανάγκη  εντατικότερης προσπάθειας 
ενημέρωσης του κοινού αναφορικά 
με τη χρησιμότητα της πρωτογενούς 
πρόληψης. 

Όσον αφορά στον καρκίνο 
πρόκειται για πάθηση για την 
οποία έχουν ενοχοποιηθεί ποικίλες 
μεταλλάξεις του γενετικού υλικού. 
Για τις μεταλλάξεις αυτές, φαίνεται 
ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο, πέραν 
των γονιδιακών και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες (Αγγελοπούλου,2010). 

Έτσι βλέπουμε συγκεκριμένα 
είδη καρκίνου να αναπτύσσονται 
σε συγκεκριμένες εθνικές 
ή πληθυσμιακές ομάδες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
η ανάπτυξη καρκίνων οισοφάγου 
και στομάχου στους Ιάπωνες, 
που οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στην υπερβολική κατανάλωση 
μπαχαρικών. Επίσης χαρακτηριστικό 
είναι το γεγονός του μη εντοπισμού 
καρκίνου τραχήλου της μήτρας 
στις μοναχές που οφείλεται στην 
απουσία σεξουαλικής επαφής και 
κατά συνέπεια μη μετάδοσης τού, 
κατά κύριο λόγο υπεύθυνου για την 
εμφάνιση του συγκεκριμένου είδους 
καρκίνου, ανθρώπινου θηλώδους 
ιού (Human Papilloma Virus) (NCI, 
2005).

 Στην Κύπρο, όπως ανακοινώθηκε 
από το Υπουργείο Υγείας, ο 
καρκίνος αποτελεί όπως και σε όλες 
τις ανεπτυγμένες χώρες την 2η αιτία 
θανάτου με ποσοστό 22.7%. Τα 
στατιστικά στοιχεία δείχνουν για το 
2009 μιαν αυξητική τάση σε σχέση 
με το 2005 για το οποίο αναφέρεται 
ποσοστό 18,7%. Ανάμεσα στους 
θανάτους 27% οφείλονται σε 
καρκίνους του λάρυγγα και του 
πνεύμονα, 11% σε καρκίνο του 
προστάτη και 6% σε καρκίνο του 
παχέος εντέρου (WHO Regional 
Office Of Europe, 2006, sigmalife.
com,2011). Διαφαίνεται λοιπόν ότι 
δύο τουλάχιστον είδη σχετίζονται 
άμεσα με καθημερινές και 
διατροφικές συνήθειες, οι οποίες 
μπορούν να αλλάξουν στα πλαίσια 
της πρωτογενούς πρόληψης. 
Συγκριτικά να αναφερθεί ότι και στην 
Ευρώπη παρατηρείται η ίδια περίπου 
εικόνα όσον αφορά στην πρώτη αιτία 
θανάτου μεταξύ των καρκίνων, αφού 
το 2006 οι θάνατοι από καρκίνο του 
πνεύμονα  αποτελούσαν το 26.3% 
όλων των θανάτων από καρκίνο. Στη 
2η θέση κατατάσσεται ο καρκίνος 
του παχέος εντέρου με ποσοστό 
11.4% (Ferlay et al,2007).

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 

ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης 
όπου τα ατυχήματα αποτελούν τη  
τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου, στην 
Κύπρο τη τρίτη θέση κατέχουν με 
11% οι ασθένειες του αναπνευστικού 
συστήματος (WHO Regional Office 
Of Europe, 2006). Αυτό οφείλεται 
κυρίως στις καπνιστικές συνήθειες 
των Κυπρίων οι οποίοι  κατέχουν 
την 1η θέση  μεταξύ των Ευρωπαίων 
(Φυτά,2007).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
γεγονός ότι η ίδια εικόνα με 
την Κύπρο παρατηρείται και 
στην Ελλάδα όπου την 1η θέση 
με ποσοστό 48% κατέχουν τα 
καρδιοαγγειακά νοσήματα, στην 2η 
βρίσκεται ο καρκίνος με ποσοστό 
25% και στην 3η τα νοσήματα 
του αναπνευστικού με 7%. Την 
4η θέση όπως και στη Κύπρο 
καταλαμβάνουν τα ατυχήματα με 
ποσοστό 5% (Φυτά,2007. Τούντας 
και συν,2007. Μπαμπάτσικου,2009). 
Οι αριθμοί αυτοί πιστοποιούνται και 
στο «Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια 
Υγεία» που εκπονήθηκε το 2008 από 
το Ελλαδικό Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο 
αναφέρεται ότι πάνω από το 50% 
των θανάτων οφείλεται σε νοσήματα 
του κυκλοφορικού (καρδιοπάθειες 
και εγκεφαλικά) και το 24% σε 
νεοπλάσματα (Μπραουδάκης 
και συν, 2008). Το γεγονός ότι 
Ελλάδα και Κύπρος παρουσιάζουν 
παρόμοια εικόνα καταδεικνύει ότι οι 
συνήθειες του Έλληνα παραμένουν 
οι ίδιες όπου και αν ζει. Όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει η Φυτά 
(2007) «οι Έλληνες καπνίζουν 
υπερβολικά, είναι υπερτασικοί, 
έχουν αυξημένο σωματικό βάρος, 
δεν ασκούνται και δεν κάνουν 
βασικές προληπτικές εξετάσεις».

Αξίζει να αναφερθεί ότι η 
θνησιμότητα από καρδιαγγειακά 
νοσήματα στην Ελλάδα είναι 
πλέον η υψηλότερη της Ευρώπης, 
παρουσιάζοντας μάλιστα σημαντική 
διαφορά από τις περισσότερες 
άλλες χώρες.  Η θνησιμότητα από 
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καρκίνο βρίσκεται σε επίπεδα 
αντίστοιχα των υπόλοιπων χωρών 
της Νοτίου Ευρώπης, ελαφρώς 
χαμηλότερα από εκείνα των χωρών 
της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης 
(Μπραουδάκης και συν, 2008).

Μέτρα πρόληψης

Αναλύοντας τους κυριότερους 
λόγους νοσηρότητας αναφορικά 

με τις τρεις  κύριες αιτίες θανάτου 
στη Κύπρο, διαφαίνεται ότι πρόκειται 
κυρίως για καταστάσεις που μπορούν 
να προληφθούν. Χαρακτηριστική 
της σημασίας της πρόληψης είναι η 
αναφορά του  WHO Regional Office 
Of Europe (2010) ότι μέχρι και 40% 
των περιπτώσεων καρκίνου μπορούν 
να προληφθούν με αλλαγές στον 
τρόπο ζωής, βελτίωση των μεθόδων 
πρόληψης και τον πληθυσμιακό 
έλεγχο.

Η πρόληψη γενικά  στοχεύει στη 
μείωση του κινδύνου εμφάνισης ή 
επιδείνωσης μιας νόσου ή άλλων 
καταστάσεων.

Στην προκειμένη περίπτωση 
που αφορά στα καρδιαγγειακά 
νοσήματα, στον καρκίνο και στις 
πνευμονοπάθειες μπορεί να γίνει 
χρήση και των τριών κατηγοριών 
πρόληψης τόσο σε ατομικό 
όσο και κρατικό επίπεδο. Από 
ατομικής πλευράς, στα πλαίσια 
της πρωτογενούς πρόληψης και οι 
τρεις αυτές καταστάσεις να μπορεί 
προληφθούν με λήψη μέτρων όπως 
η διακοπή του καπνίσματος, η σωστή 
διατροφή και η άσκηση  δηλαδή 
των σημαντικότερων παραγόντων 
πρόκλησης καρδιαγγειακών 
νοσημάτων όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά και παλαιότερα 
Υπουργός Υγείας της Κύπρου 
(Τυρίμου,2007). Οι ίδιοι παράγοντες 
ευθύνονται όπως είναι ευρέως 
γνωστό και για την ανάπτυξη 
διαφόρων ειδών καρκίνου. Θα 
ήταν επίσης από κρατικής πλευράς 
δυνατή η ενίσχυση και ενθάρρυνση 
εφαρμογής των πιο πάνω μέτρων 
μέσω της ήδη σε πολλές χώρες 

εφαρμοσθείσας νομοθετικής 
απαγόρευσης του καπνίσματος 
και της διαφήμισης καπνιστικών 
προϊόντων, μέσω της ενημέρωσης 
του κοινού σε θέματα διατροφής, 
μέσω έλεγχου των τροφίμων και 
των συνθηκών χώρων κατοίκησης 
και εργασίας. Με βάση αναφορές 
του Π.Ο.Υ. υπολογίζεται ότι 22% των 
περιπτώσεων καρκίνου σε χώρες 
χαμηλού και μέσου εισοδηματικού 
επιπέδου προκαλούνται από ιογενείς, 
βακτηριακές ή άλλες μολύνσεις, σε 
αντίθεση με 6% στις αναπτυγμένες 
χώρες (WHO Regional Office Of Eu-
rope, 2010).

Στα πλαίσια της δευτερογενούς 
πρόληψης ατομικά θα μπορούσε 
να εφαρμοσθεί  τακτικός ιατρικός 
έλεγχος και έγκαιρη ιατρική εξέταση 
επί συμπτωμάτων. Η κρατική 
συμβολή  μέσω Προγραμμάτων 
Πληθυσμιακού Ελέγχου 
χαρακτηρίζεται επιβεβλημένη αφού 
υπάρχει και σχετική σύσταση από 
την Ε.Ε. Επιστημονικά δεδομένα 
δείχνουν ότι τακτική γυναικολογική 
εξέταση σε συνδυασμό με το τεστ 
Παπαπανικολάου μειώνουν τη 
θνησιμότητα από καρκίνο τραχήλου 
της μήτρας κατά 70%. Σύμφωνα 

όμως με ανεπίσημα δεδομένα, 
μόνο το 25-30% των Ελληνίδων 
που θα έπρεπε να κάνουν το τεστ, 
υποβάλλονται σε έλεγχο και μάλιστα 
κάθε 2-3 χρόνια αντί κάθε χρόνο. 
Αντίστοιχα ο μαστογραφικός έλεγχος 
σε γυναίκες μπορεί να οδηγήσει 
σε μείωση της θνησιμότητας λόγω 
καρκίνου του μαστού μέχρι και 35% 
(IARC,2008). Ανεπίσημα επίσης 
στοιχεία δείχνουν ότι μόλις το 40-
50% των Ελληνίδων που πρέπει να 
υποβάλλεται σε τακτικό  κλινικό 
έλεγχο για καρκίνο του μαστού 
ελέγχεται (Αγγελοπούλου,2010) . 

Η Κύπρος ακολουθώντας τη 
σύσταση της Ε.Ε. για μείωση της 
θνησιμότητας από τον καρκίνο 
του μαστού, τη συχνότερη αιτία 
θανάτου στις γυναίκες ηλικίας 35-
55 ετών, κατά 25% μέχρι το 2008, 
εφαρμόζει από το 2003 Πρόγραμμα 
Μαστογραφικού Ελέγχου με στόχο 
την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία 
(ΚYΠΕ,2003). Όπως αναφέρεται 
από τη Europa Donna Κύπρου το 
πρόγραμμα καλύπτει όλη την Κύπρο 
και κατά το 2007 εξετάστηκαν 12250 
γυναίκες σε όλες τις επαρχίες 
(KYΠE,2007). Τέτοια προγράμματα 
χρειάζονται σοβαρό προγραμματισμό 
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και οργάνωση ούτως ώστε να 
αποφευχθούν καθυστερήσεις στη 
πραγματοποίηση και γνωμάτευση 
των εξετάσεων αλλά και ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων, κάτι που στη 
Κύπρο χρήζει βελτίωσης. Στόχος των 
προγραμμάτων πρόληψης του Π.Ο.Υ. 
ήταν η μείωση της θνησιμότητας από 
καρκίνο κατά 15% σε σχέση με τα 
επίπεδα του 1980, στόχος που είχε 
επιτευχθεί μέχρι το 2000 από 5 χώρες, 
αναμενόταν δε να επιτευχθεί από 
άλλες 8 εντός του 2000 (Disabled.
GR-Βιβλιοθήκη). Η πρώτη έκθεση 
για την εφαρμογή της σύστασης 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για 
το πληθυσμιακό έλεγχο (screening) 
για τον καρκίνο, δημοσιεύθηκε τον 
Ιούνιο του 2008 και παρατηρεί ότι το 
2007 προγράμματα πληθυσμιακού 
ελέγχου έγιναν ή οργανώνονται σε 22 
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(www.europadonna.com.cy ).

Τέλος η διατήρηση και περαιτέρω 
βελτίωση του ψηλού επιπέδου 
ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί 
απαραίτητο στοιχείο της τριτογενούς 
πρόληψης. Η  αποκατάσταση και  
επανένταξη των ασθενών αποτελούν 
κυρίως κρατική μέριμνα η οποία 
όμως στην Κύπρο δεν φαίνεται 
να παρέχεται σε ικανοποιητικό 
βαθμό. Ελλείψει κρατικής 
μέριμνας την ευθύνη αναλαμβάνει 
συνήθως η οικογένεια και ιδιωτικοί 
φιλανθρωπικοί εθελοντικοί 
οργανισμοί. Το Υπουργείο Εργασίας 
ανέπτυξε προγράμματα κοινωνικής 
και επαγγελματικής επανένταξης 
ιδρύοντας το Κέντρο Επαγγελματικής 
Αποκατάστασης Αναπήρων (Κ.Ε.Α.Α.) 
το 1969  και παραχωρώντας επιπλέον 
κίνητρα για εργοδότηση ατόμων 
με διαφόρων μορφών αναπηρίες, 
χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία όπως 
δηλώνουν περιοδικά διάφοροι 
σύνδεσμοι ασθενών.   

Νέες τεχνολογίες

Τα τεράστια άλματα προόδου 
στην ιατρική επιστήμη και τα 

συστήματα παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες οφείλονται μεταξύ άλλων 
και στη τεχνολογική ανάπτυξη ( 
Ιωαννίδη, και συν,1999). 

Τι εννοούμε όμως με τον όρο 
ιατρική τεχνολογία; Με τον όρο 
ιατρική τεχνολογία εννοούμε 
οτιδήποτε χρησιμοποιείται για την 
παροχή υπηρεσιών υγείας, όπως:

• νοσοκομειακό εξοπλισμό 
(ξενοδοχειακός, υποδομών, κ.ά.)

• μηχανήματα διαγνωστικά 
και θεραπευτικά (υπερήχους, 
μηχανήματα μαγνητικής &  αξονικής  
τομογραφίας, μηχανήματα 
ακτινοθεραπείας, πιεσόμετρα, 
εξοπλισμούς χειρουργείων, φυσικής 
αποκατάστασης, κλπ.)

• ιατρικές υπηρεσίες
• διαδικασίες (λαπαροσκόπηση, 

αρθροσκόπηση, καρδιοχειρουργική, 
αρθροπλαστική κ.ά.)

• φάρμακα
• διαγνωστικές εξετάσεις (έλεγχος 

θρομβοφιλίας, καρκινικοί δείκτες, 
κ.ά.)

• προληπτική ιατρική και φυσική 
αποκατάσταση (εμβόλια, ιατρικό 
τσεκ-απ, μηχανήματα, διαδικασίες 
φυσικοθεραπείας, κ.ά.)

(Apostolidis Κ, 2010) 
Η ανακάλυψη, εξέλιξη και επιτυχής 

εφαρμογή μηχανημάτων και 
εργαστηριακών μεθόδων αλλά και η 
ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας  
βοήθησαν σημαντικά στην βελτίωση 
του επιπέδου της ιατρικής. Η 
τεχνολογική πρόοδος συνέβαλε 
τόσο στο τομέα της διάγνωσης 
(ακτινοδιαγνωστική, εργαστηριακή 
ιατρική) όσο και σ’ αυτό της θεραπείας 
(χειρουργική, ακτινοθεραπεία). Η 
χρησιμοποίηση ψηλής τεχνολογίας 
για τον έγκαιρο, σε αρχικό και  
θεραπεύσιμο στάδιο, εντοπισμό 
νόσων συμβάλλει στα μέγιστα 
στην πρόληψη. Σημαντική είναι 
και η συμβολή στη θεραπεία αφού 
μέσω νέων τεχνολογικών μεθόδων 
κατέστη δυνατή η επέμβαση σε 
δύσκολα προσβάσιμες ανατομικές 
περιοχές, όπως επίσης η μείωση της 

επεμβατικότητας με επακόλουθο 
την μείωση της θνησιμότητας και 
βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να 
επισημανθεί ο προβληματισμός για 
αύξηση των δαπανών στην υγεία.  
Όπως επισημαίνει το  Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Κοινωνικοοικονομικών 
Ερευνών Τεχνολογίας Υγείας 
οι αποφάσεις περιορισμού του 
κόστους, είναι συνήθως πολιτικές, 
αφού εκτιμάται ότι το κόστος των 
υπηρεσιών υγείας αυξάνεται εξαιτίας 
της εισαγωγής νέας τεχνολογίας. 
Σύμφωνα όμως με μελέτες που 
έχουν γίνει στις ΗΠΑ, τη M. Βρετανία 
και την Ιταλία η ανησυχία για αύξηση 
των δαπανών λόγω εισαγωγής νέας 
τεχνολογίας δεν είναι βάσιμη αφού 
διαπιστώθηκε ότι n χρήση νέας 
ιατρικής τεχνολογίας δεν αυξάνεται 
με τους ίδιους ρυθμούς αύξησης 
των υπόλοιπων υπηρεσιών υγείας 
την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο από 
τις ίδιες μελέτες διαπιστώθηκε ότι τα 
συστήματα υγείας δεν διαχειρίζονται 
σωστά τους πόρους τους και 
σημαντικό μέρος των εξόδων  αφορά 
μισθοδοσίες, κτιριακό εξοπλισμό και 
λειτουργικά κόστη. Παρεμβαίνοντας 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας θέτει ως όριο οικονομικά 
αποτελεσματικής θεραπείας, ποσό 
που φθάνει μέχρι το τριπλάσιο του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ ενός κράτους 
(Ιατρικός Τύπος, 2009). Με σκοπό 
των έλεγχο των δαπανών επιβάλλεται 
η διαμόρφωση σαφών, διαφανών 
και αποτελεσματικών μηχανισμών, 
που θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε όσον το δυνατό 
περισσότερους ανθρώπους στα νέα 
προϊόντα ή στις νέες θεραπευτικές 
μεθόδους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2001).

Οι εξελίξεις στον Τομέα της 
Τεχνολογίας Υγείας τις τελευταίες 
δεκαετίες, είναι ραγδαίες. Η 
φαρμακοβιομηχανία, που είναι 
ο μεγαλύτερος χρηματοδότης 
ιατρικής έρευνας ανακαλύπτει και 
εξελίσσει συνεχώς νέα σκευάσματα.  
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Η ανακάλυψη και αποτελεσματική 
χρήση φαρμάκων έχουν σώσει 
ζωές, έχουν ελαττώσει την ανάγκη 
για χειρουργικές επεμβάσεις, 
έχουν συμβάλλει στην οικονομική 
αποδοτικότητα των Συστημάτων 
Υγείας και έχουν θεραπεύσει. 
Οι νέες ανακαλύψεις δίνουν 
τη δυνατότητα εξατομίκευσης 
θεραπειών, γεγονός που συμβάλει 
στην πιο αποτελεσματική 
αντιμετώπιση ασθενειών. Η πρόοδος 
της φαρμακευτικής έρευνας 
έχει βελτιώσει το επίπεδο ζωής 
σε εκατομμύρια κατοίκους στον 
πλανήτη (Αβραμόπουλος, 2009). 

Η εξέλιξη αυτή πέραν των θετικών 
για την ανθρώπινη υγεία στοιχείων 
έχει αναμφίβολα επηρεάσει τη 
παραδοσιακή προσωπική σχέση 
ασθενή-ιατρού αφού η τεχνική 
υποστήριξη, οι γνώσεις και 
εξοικείωση του ιατρού με νέες 
τεχνολογίες είναι σημαντικοί 
παράγοντες για τον ασθενή στη 
λήψη  αποφάσεων. Πέραν τούτου 
προκάλεσε ηθικά και νομικά 
διλήμματα και προβληματισμούς 
όπως σε θέματα τεχνητής 
γονιμοποίησης, κλωνοποίησης, 
δωρεάς και μεταμόσχευσης 
οργάνων, διακοπής τεχνικής 
υποστήριξης και ευθανασίας. Το 
κόστος παροχής ιατρικών υπηρεσιών 
αυξάνεται συνεχώς και διαφαίνεται 
τεράστια δυσκολία στην εξασφάλιση 
ίσης ιατρικής φροντίδας για όλους 
(Ιωαννίδη και συν,1999).

Η Κύπρος διαθέτει τόσο στο 
κρατικό όσο και τον ιδιωτικό τομέα 
ψηλή τεχνολογία για πρόληψη 
και θεραπεία. Με εξαίρεση πολύ 
εξειδικευμένες, ασύμφορες όμως 
λόγω του μικρού αριθμού ασθενών, 
διαγνωστικές και θεραπευτικές 
μεθόδους, προσφέρεται όλο 
το φάσμα διαγνωστικών και 
θεραπευτικών μεθόδων. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι όλοι οι πολίτες 
έχουν πρόσβαση, κυρίως μέσω 
του κρατικού τομέα, σε ιατρικές 
υπηρεσίες ψηλής τεχνολογίας. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών 
απολαμβάνει δωρεάν περίθαλψης 
στα κρατικά νοσηλευτήρια (Ετήσια 
Έκθεση ΥΥ, 2006)                     

Παρά τους έντονους 
προβληματισμούς η θετική συμβολή 
της τεχνολογικής προόδου στη 
βελτίωση των υπηρεσιών είναι 
αναμφισβήτητη. Η σωστή χρήση των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων προς 
όφελος των ασθενών εναπόκειται 
στους λειτουργούς υγείας. Τα κράτη 
οφείλουν να εργασθούν υπέρ της 
εξασφάλισης πρόσβασης στη νέα 
τεχνολογία και τις διαγνωστικές 
και θεραπευτικές δυνατότητες 
που προσφέρει, για όλους τους 
ασθενείς όλων των κοινωνικών και 
οικονομικών στρωμάτων. Τα πιο 
πάνω μπορούν να διασφαλιστούν 
με την λειτουργία ενός καθολικού 
Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ).  

Συμπεράσματα

Η θνησιμότητα ως αρνητικός 
δείκτης καταδεικνύει την 

κατάσταση της υγείας ενός 
πληθυσμού. Η αύξηση του 
προσδόκιμου επιβίωσης μειώνει 
την θνησιμότητα. Το γεγονός 
της αύξησης του προσδόκιμου 
επιβίωσης στην Ευρώπη τα τελευταία 
110 χρόνια κατά 40 χρόνια οφείλεται 
στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
αλλά και των ιατρικών υπηρεσιών.

Οι κύριες αιτίες θανάτου 
στην Ευρώπη είναι κατά σειρά 
οι καρδιαγγειακές παθήσεις, 
ο καρκίνος και τα ατυχήματα. 
Στον ελληνικό χώρο, Ελλάδα και 
Κύπρο, η θνησιμότητα τόσο από 
καρδιαγγειακά νοσήματα όσο και 
από καρκίνο κατέχει τις πρώτες δύο 
θέσεις. Τούτο οφείλεται κυρίως στις 
καπνιστικές συνήθειες των Ελλήνων. 
Τη τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι 
πνευμονοπάθειες ενώ τα ατυχήματα 
περιορίζονται στην 4η θέση. Κύπρος 
και Ελλάδα κατέχουν την 1η και 2η 
θέση αντίστοιχα στην Ευρώπη,  στις 
κακές διατροφικές συνήθειες αλλά 

και στην έλλειψη άσκησης.
Η πρόληψη, κατά τον Ιπποκράτη, 

είναι η καλύτερη θεραπεία και μπορεί 
με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, 
σε ατομικό και κρατικό επίπεδο, 
να συμβάλει στη μείωση των νέων 
περιστατικών (πρωτογενής), στην 
έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία  
(δευτερογενής) αλλά και στην 
αποκατάσταση, κοινωνική και 
επαγγελματική επανένταξη του 
ατόμου (τριτογενής). Η σωστή και 
συνεχής ενημέρωση του κοινού, η 
ενθάρρυνση αλλαγής τρόπου ζωής, 
η θέσπιση σχετικής νομοθεσίας, 
η εφαρμογή Προγραμμάτων 
Πληθυσμιακού Ελέγχου και η 
τήρηση χρονοδιαγραμμάτων για 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων θα 
συμβάλουν σημαντικά στη πρόληψη. 

Η τεχνολογική πρόοδος έχει 
τεράστια συμβολή στη βελτίωση 
των διαγνωστικών και θεραπευτικών 
δυνατοτήτων. Η  ανακάλυψη και 
εφαρμογή νέων μηχανημάτων και η 
ανακάλυψη νέων φαρμάκων έχουν 
αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες 
της ιατρικής επιστήμης.  Η 
τεχνολογική υποστήριξη, οι γνώσεις 
και η εξοικείωση του ιατρού με νέες 
τεχνολογικές μεθόδους έχουν θέση 
τη παραδοσιακή προσωπική σχέση 
ασθενή-ιατρού σε δεύτερη μοίρα. Η 
εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από σειρά 
ηθικών και νομικών διλημμάτων 
όπως επίσης αύξηση των δαπανών 
στον τομέα της υγείας. Οι τελευταίες 
μπορούν να συγκρατηθούν μόνο 
με την σωστή λειτουργία ενός 
καθολικού Γενικού σχεδίου Υγείας 
(ΓεΣΥ). 
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EVIDENCE-BASED MEDICINE 
AND THE INFLUENCE OF MARKETING

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Δρ Στέλιος Χατζηχριστοφή  FCS(SA)Orth.  /  MMed(WITS)Orth.
Χειρούργος Ορθοπαιδικός - Απολλώνιο Ιδιωτικό Νοσοκομείο

Ιατρική βασισμένη σε στοιχεία  
(Evidence-based medicine 
-EBM), είναι η  συνεχής  χρήση 

των καλύτερων διαθέσιμων κλινικών 
στοιχείων που σε συνδυασμό με την 
κλινική πείρα του γιατρoύ και τις 
προσδοκίες και αξίες του ασθενή  
πρέπει να είναι η βασική αρχή για 
τη λήψη αποφάσεων στη διάγνωση 
και θεραπεία των μεμονωμένων 
ασθενών. Η έννοια της  βασισμένης 
σε στοιχείa ιατρικής, ωστόσο, μπορεί 
να είναι  ευπαθή σε προκατάληψη, 
καθώς και  οι τρεις πυλώνες:

 [(1) τα διαθέσιμα αποδεικτικά 
στοιχεία, (2) κλινική πείρα και 
(3) προσδοκία και αξίες του 
ασθενή] μπορεί να επηρεάζεται 
από εκστρατείες από την  ιατρική 
βιομηχανία και από  μη-επιστημονικές 
δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης 
- μάρκετινγκ.   Ιδιαίτερα όταν τα 
διαθέσιμα στοιχεία για ένα νέο 
προϊόν ‘’ πολλά υποσχόμενο ‘’ 
είναι λίγα, η κλινική εμπειρία του 
γιατρού και οι προσδοκίες των 
ασθενών στηρίζονται αποκλειστικά  
στη διάθεση και τις αναφορές των 
μέσων ενημέρωσης. Πώς νέες  
Ορθοπεδικές θεραπείες μπορεί να 
είναι δημοφιλείς στην δημόσια υγεία 
συνοπτικά περιγράφεται από τον  
John A. Bergfeld με μια λεγόμενη 
Ορθοπεδική Τριάδα (Orthopaedic 
Triad).

Σύμφωνα με  αυτή  την Τριάδα, 

μια θεραπεία μπορεί να είναι εύκολα 
δημοφιλές όταν συνδυάζονται τα 
ακόλουθα τρία ‘’ στοιχεία ‘’:    ‘’ 
ένας διάσημος χειρουργός (1) ο 
οποίος αντιμετωπίζει ένα διάσημο 
αθλητή (2) με μια μη δοκιμασμένη 
θεραπεία (3)’’ . Ένα πρόσφατο 
παράδειγμα  δημοφιλούς  θεραπείας  
(τροπικότητα) σύμφωνα με την τριάδα 
αυτή  είναι γύρω από τη χρήση των  
αυτόλογων Ορθοβιολογικών (au-
tologous orthobiologics) στον τομέα 
της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και 
αθλητικών κακώσεων [1, 6].

(Orthobiological) Ορθοβιολογική 
θεραπεία είναι η συμπερίληψη 
της βιολογίας και Βιοχημείας 
στην ανάπτυξη και  επούλωση του 
σκελετού και των μαλακών μορίων. 
Δημοφιλείς Ορθοβιολογικοί (or-
thobiological) τρόποι θεραπείας 
περιλαμβάνουν πλούσιο σε 
αιμοπετάλια πλάσμα (PRP), 
αυτόλογα κλιματιζόμενοι όροι (ACS) 
και βλαστικά κύτταρα (stem cells). 
Αρκετές από αυτές τις θεραπείες 
(modalities) έχουν αυτοκαλεστεί  
ως το ‘’ πρότυπο της περίθαλψης 

‘’ και συχνά θεωρείται ως ‘’ fix’’  
ή  ‘’ θεραπεία για όλα ‘’,   λύση  
και για τους  δύο - ιατρούς και 
ασθενείς. Παρόλα αυτά, θα πρέπει 
να αναμένεται ότι οι  οποιουδήποτε 
είδους θεραπείες υποβάλλονται σε 
ένα  βασικό έλεγχο σε  επιστημονικό  
και κλινικό επίπεδο, πριν από την 
ευρεία εφαρμογή στον άνθρωπο. 
Στην πραγματικότητα, αυτές οι 
θεραπείες εφαρμόζονται συχνά 
στην καθημερινή ζωή   βασισμένες  
στις συνήθειες   του λαού  και της 
λαϊκής κουλτούρας   και στην  θετική  
παρουσίαση στα  μέσα ενημέρωσης,   
ενώ υπάρχουν ανεπαρκείς   
επιστημονικές αποδείξεις που να 
δικαιολογούν μέχρι τώρα την κλινική 
χρήση τους ως ένα πρότυπο της 
περίθαλψης.

Ο αυτόλογος βιολογικός 
παράγοντας PRP (Platelet Rich 
Plasma):  πλάσμα εμπλουτισμένο σε 
αιμοπετάλια  παράγεται από αυτόλογο 
ολικό αίμα χρησιμοποιώντας ένα 
πρότυπο  μηχάνημα φυγοκέντρησης 
και συγκέντρωσης αιμοπεταλίων  
τα οποία είναι αυξημένα πάνω 
από τις τιμές της γραμμής βάσης. 
Κατά τη διαδικασία εκπόνησης, η 
σχετική συγκέντρωση των περίπου 
1.100 διαφορετικών αυξητικών 
παραγόντων (growth  factors)  δεν 
ελέγχεται, και η τελική σύνθεση 
του παραμένει άγνωστη. Τέλος  
έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι όλοι 
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οι παράγοντες ευεργετικοί σε 
όλων των ειδών των τραυμάτων η 
αποτελεσματική σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο. Τελευταίως  ο Maz-
zocca et al. απέδειξε  ότι πολλές 
μεταβλητές, όπως το σύστημα 
που χρησιμοποιείται για την 
προετοιμασία, ενεργοποίησης των 
αιμοπεταλίων,  ηλικία των ασθενών 
και την ώρα της ημέρας που 
παίρνεται  το αίμα, επηρεάζουν τη 
σύνθεση της  πρωτεΐνης  PRP.

Επιπλέον, Foster et al.  
αξιολόγησαν  την  χρήση  PRP και 
ανέφεραν την έλλειψη ελεγχόμενων 
κλινικών  δοκιμών που να  παρέχουν 
υψηλό επίπεδο αποδεικτικών 
στοιχείων.  Οι περισσότερες από τις 
μελέτες ήταν απλές επιστημονικές  
μελέτες και αναφορές περιστατικών 
που αναφέρουν τη χρήση του 
PRP, αλλά  χωρίς μακροπρόθεσμη 
παρακολούθηση των περιστατικών. 
Περιληπτικά παρά την έλλειψη 
επιστημονικών στοιχείων που να 
υποστηρίζουν τη χρήση του PRP, και 
τις πρόχειρες και μη αναπαραγόμενες 
μελέτες, οι τεχνικές αυτές βρίσκουν 
υποστήριξη,  από  εκστρατείες 
μάρκετινγκ και θετικές αναφορές 
στα μέσα ενημέρωσης  που  έχουν 

οδηγήσει  στην εκτεταμένη κλινική 
χρήση και την επακόλουθη σε 
μια γρήγορα αυξανόμενη τιμή 
αγοράς, που υπολογίζεται σε $126 
εκατομμύρια μέχρι το 2016 .

Κάτι πολύ βασικό επίσης 
είναι πως διαβάζονται  και πως 
χρησιμοποιούνται τα επιστημονικά 
άρθρα. Ένα τελευταίο επιστημονικό  
άρθρο  αναφέρει επιτυχία σε 
περιπτώσεις,  μη επουλωμένων 
καταγμάτων μέσα στα κανονικά 
χρονικά πλαίσια  όπου έγιναν ενέσεις 
με βλαστικά κύτταρα (stem cells) και 
έδειξαν εξαιρετικά αποτελέσματα. 
Το βασικό όμως εδώ ήταν ότι πήραν 
αίμα από τον μυελό (bone mar-
row) με μικρό αριθμό βλαστικών 
κυττάρων το οποίο καλλιέργησαν  
με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό των 
βλαστικών κυττάρων σε μεγάλους 
αριθμούς και έτσι η θεραπεία  
ήταν πιο αποτελεσματική. Αν 
αυτό μεταφραστεί σε επιτυχία των 
βλαστικών κυττάρων απλώς από τον 
μυελό των οστών, τότε πολλοί θα 
πάρουν μια ακριβή θεραπεία χωρίς 
ιδιαίτερη επιτυχία.

Όσο για την προηγούμενη 
ορθοπαιδικη τριάδα είναι το 
κλασσικό παράδειγμα που 

δημοσιεύτηκε στο New York Times, 
όταν ένας διάσημος παίκτης 
baseball με Tennis Elbow  πήρε 
θεραπεία με PRP από ένα πολύ 
γνωστό ορθοπαιδικο. Η δημοσίευση 
αυτή μιας μη αποδεδειγμένης 
επιστημονικά θεραπείας την έκανε 
αρκετά δημοφιλή ώστε να υπάρξει 
ενδιαφέρον από κερδοφόρους 
οργανισμούς.

Υπάρχει μέλλον σε αυτές τις 
θεραπείες? ΝΑΙ υπάρχει αλλά δεν 
είναι ακόμα έτοιμες για γενική χρήση 
και έχει γίνει έρμαιο κερδοφορίας. 
Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι αυτές 
οι θεραπείες θα εξελιχθούν και 
αναπτυχθούν  ώστε να εξυπηρετούν 
σωστά τις ανάγκες του ασθενή.
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Αποτελέσματα έκθεσης  Κύπριων 
μητέρων – παιδιών σε επικίνδυνα χημικά 
από το Ευρωπαϊκό έργο DEMOCOPHES, 
την πρώτη πανευρωπαϊκά εναρμονισμένη 
μελέτη βιοπαρακολούθησης

ΠΕΡΊΛΗΨΗ
Η μελέτη DEMOCOPHES ήταν μια διετής έρευνα 

(2010-2012) που διεξήχθη ταυτόχρονα σε 17 Ευρωπαϊκές 
Χώρες και συγχρηματοδοτήθηκε από τη Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του 
προγράμματος LIFE+ και από εθνικούς πόρους της κάθε 
χώρας που συμμετείχε στο έργο, με στόχο την εφαρμογή 
για πρώτη φορά εναρμονισμένης προσέγγισης για την 
ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση στην Ευρώπη, ώστε 
να προκύπτουν συγκρίσιμα αποτελέσματα. Η DEMO-
COPHES Cyprus εκπονήθηκε από το Γενικό Χημείο 
του Κράτους, τμήμα του Υπουργείου Υγείας, σε στενή 
συνεργασία με τις Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Υγείας, με στόχο την ανάπτυξη εθνικού προγράμματος 
βιοπαρακολούθησης του Κυπριακού πληθυσμού και τη 
διερεύνηση της έκθεσης των Κυπρίων σε υδράργυρο, 
κάδμιο, φθαλικούς εστέρες και καπνό τσιγάρου, σε 
σχέση με τιμές επιτήρησης. Για την υλοποίηση της 
μετρήθηκε ο υδράργυρος σε ανθρώπινες τρίχες και 
το κάδμιο, οι μεταβολίτες των φθαλικών και η κοτινίνη 
σε πρωινά δείγματα ούρων. Οι ερευνητές συνέλεξαν 
δείγματα και ερωτηματολόγια από 60 ζεύγη μητέρας-

παιδιού από μια αγροτική και μια αστική περιοχή (για 
την Κύπρο το Φρενάρος στην ελεύθερη Αμμόχωστο και 
ο Στρόβολος στην Λευκωσία, αντίστοιχα). Η στατιστική 
ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση των επιπέδων υδραργύρου με 
την αυξημένη κατανάλωση ψαριών. Ελάχιστος αριθμός 
μετρήσεων ξεπέρασε το όριο των 2.3 μg/g τρίχας τόσο 
για τις μητέρες όσο και για τα παιδιά. Για το κάδμιο, η 
πλειοψηφία των μετρήσεων ήταν χαμηλότερη ακόμη και 
από το ελάχιστο όριο ποσοτικοποίησης της αναλυτικής 
τεχνικής που εφαρμόστηκε. Για την κοτινίνη ούρων, η 
ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε μια στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση των επιπέδων κοτινίνης με το 
κάπνισμα των γονέων, αλλά και την περιβαλλοντική 
έκθεση παιδιών και μητέρων στον καπνό του τσιγάρου 
(«παθητικό κάπνισμα») ειδικά στο χώρο του σπιτιού και 
κυρίως τις αμέσως προηγούμενες 24 ώρες. Τέλος, σε 
σχέση με τα φθαλικά, κανένα από τα δείγματα ούρων που 
αναλύθηκαν δεν παρουσίασε δείκτες με τιμή ανώτερη 
από τις οριακές πρότυπες συγκεντρώσεις επιτήρησης. 

Λέξεις ευρετηριασμού: βιοπαρακολούθηση κάδμιο, 
κοτινίνη, υδράργυρος, φθαλικά

Κατσονούρη Ανδρομάχη1, Χατζηπαναγής Αδάμος2, Λαβράνος Γιάγκος2

1. Εργαστήριο Βιοπαρακολούθησης του Ανθρώπου, Γενικό Χημείο του Κράτους
2. Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Ιατρικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας

ΕΥΧΑΡΊΣΤΊΕΣ

Η πραγματοποίηση της έρευνας αυτής θα ήταν 
αδύνατη χωρίς την ενεργό συμμετοχή όλων των 

μελών της εθνικής ερευνητικής ομάδας της Κύπρου, 
που αναφέρονται πιο κάτω, προς τους οποίους 
εκφράζονται οι ειλικρινείς των συγγραφέων για την 
αμέριστη συμπαράσταση και άριστη συνεργασία: 
Χημικοί: Δρ Κάτια Χρονάκη, Κα Ελένη Δημητρίου, Κα 
Χριστιάνα Φραγκοπούλου, Κα Έλενα Αναστάση, Δρ 

Στέλλα Μιχαηλίδου. Ιατροί: Δρ Ελισάβετ Ευσταθίου, 
Δρ Δώρα Ευαγγελίδου. Ερευνητές Πεδίου: Κα Λία 
Δημητρίου, Κα Αντωνία Χατζηευτυχίου. Στατιστικολόγοι: 
Κος Δημήτρης Πηλαβάκης, Κος Αλέκος Αγαθαγγέλου. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στη Διευθύντρια 
του Γενικού Χημείου του Κράτους, Δρ. Πόπη Κανάρη 
και στη Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου Λάρνακας, Δρ. Άννα Πέτσα, για τη 
στήριξή τους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μελέτη DEMOCOPHES ήταν 
μια διετης έρευνα (2010-2012) 
που συγχρηματοδοτήθηκε από 
τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω 
του προγράμματος LIFE+ και 
εθνικούς πόρους και διεξήχθη 
ταυτόχρονα σε 17 Ευρωπαϊκές 
Χώρες1. Ο κύριος σκοπός ήταν 
να αποκτηθούν, για πρώτη φορά, 
συγκρίσιμα δεδομένα ανθρώπινης 
βιοπαρακολούθησης στην Ευρώπη 
προκειμένου να υποστηριχθούν 
πολιτικές για το περιβάλλον, την 
υγεία και τα χημικά. Για το σκοπό 
αυτό, η ομάδα της DEMOCOPHES 
εργάστηκε σε στενή συνεργασία 
με το χρηματοδοτούμενο από το 
7ο πρόγραμμα-πλαίσιο πρόγραμμα 
COPHES (2009-2012), ένα δίκτυο 
που ανέπτυξε τις απαιτούμενες 
μεθοδολογίες, το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο εργασίας και συστάσεις 
πολιτικών2-3.

Στην Κύπρο, η DEMOCOPHES 
Cyprus υλοποιήθηκε από το 
Γενικό Χημείο του Κράτους, 
τμήμα του Υπουργείου Υγείας, σε 
στενή συνεργασία με τις Ιατρικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, 
με στόχο να: 

- Εξετάσει τη δυνατότητα 
εφαρμογής εναρμονισμένης 
προσέγγισης στην ανθρώπινη 
βιοπαρακολούθηση στην Ευρώπη,

- Εξετάσει τη δυνατότητα 
υλοποίησης της εναρμονισμένης 
μεθοδολογίας στην Κύπρο, 

- Συλλέξει εθνικά δεδομένα για 
την έκθεση ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού (παιδιά και γυναίκες 
αναπαραγωγικής ηλικίας) σε 
περιβαλλοντικά χημικά και ρύπους 
και

- Δημιουργήσει εμπειρία στην 
ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση 
ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί 
η παραγωγή πολιτικής για θέματα 
περιβαλλοντικής υγείας1.

Η μελέτη DEMOCOPHES 
σχεδιάστηκε για να ερευνήσει την 

έκθεση στον υδράργυρο, το κάδμιο, 
τους φθαλικούς εστέρες και τον 
καπνό του τσιγάρου. Για το σκοπό 
αυτό, μετρήθηκε ο υδράργυρος σε 
ανθρώπινες τρίχες και το κάδμιο, 
οι μεταβολίτες των φθαλικών και η 
κοτινίνη (μεταβολίτης της νικοτίνης) 
σε πρωινά δείγματα ούρων. Η 
μελέτη συνέλεξε δείγματα και 
ερωτηματολόγια από 120 ζεύγη 
μητέρας-παιδιού σε καθεμιά από 15 
συμμετέχουσες χώρες και 60 ζεύγη 
στις 2 μικρότερες χώρες, δηλαδή 
στην Κύπρο και το Λουξεμβούργο.

Υλικό και Μέθοδος

Η εφαρμογή της μελέτης Demo-
cophes στην Κύπρο έλαβε χώρα 

από το Σεπτέμβριο του 2010 ως το 
Νοέμβριο του 2012 με τα ακόλουθα 
κύρια βήματα υλοποίησης:

Ανάπτυξη εθνικού ερευνητικού 
πρωτοκόλλου για την Κύπρο

Το εθνικό πρωτόκολλο της 
Κύπρου για τη μελέτη Demo-
cophes αναπτύχθηκε σε συμφωνία 
με το κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο, 
με ελάχιστες προσαρμογές1. Η 
τελική δομή του πρωτοκόλλου 
εγκρίθηκε το Μάιο του 2011. Τα 
τελικά σταθμισμένα ελληνικά 
ερωτηματολόγια ήταν διαθέσιμα τον 
Αύγουστο του 2011.

Επιλογή αστικών / αγροτικών 
περιοχών και δημοτικών 
σχολείων

Τα ζεύγη παιδιών και μητέρων 
στρατολογήθηκαν από 2 

περιοχές ανάλογα με το βαθμό 
αστικοποίησής τους, με βάση 
το μέγιστο και ελάχιστο δείκτη 
πληθυσμιακής πυκνότητας για 
κάθε χώρα και αποφεύγοντας 
βιομηχανικές περιοχές. Για την 
Κύπρο, ο στόχος ήταν η συλλογή 
δειγμάτων 30 ζευγών μητέρων-
παιδιών από κάθε περιοχή. Η 
αστική και η αγροτική περιοχή 
επιλέχθηκαν κατά την προετοιμασία 
του εθνικού πρωτοκόλλου της 

Κύπρου νωρίς το 2011, κατόπιν 
εκτεταμένων συζητήσεων μεταξύ 
των μελών της εθνικής ερευνητικής 
ομάδας και εκπροσώπων της 
Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Η 
αγροτική περιοχή του Φρενάρους 
(Επαρχία Αμμοχώστου) και η 
αστική περιοχή του Στροβόλου 
(Επαρχία Λευκωσίας) κρίθηκαν ως 
οι καταλληλότερες περιοχές για 
τη μελέτη λόγω του συνδυασμού 
των επιθυμητών χαρακτηριστικών 
πληθυσμιακής πυκνότητας και της 
παράλληλης ύπαρξης συγκρίσιμων 
κοινωνικο-οικονομικών δεικτών 
και πολύ χαμηλής βιομηχανικής 
δραστηριότητας (κριτήριο 
αποκλεισμού). 

Συνεντεύξεις στρατολόγησης 
και επισκέψεις στα σπίτια 

Τηλεφωνικές συνεντεύξεις 
σ τ ρ α τ ο λ ό γ η σ η ς 

πραγματοποιήθηκαν με όσους 
απάντησαν θετικά στην αρχική 
γραπτή πρόκληση των ερευνητών 
τον Οκτώβριο του 2011. Σε 
όλες τις περιπτώσεις, τα άτομα 
ταξινομήθηκαν ως μη επιλέξιμα ή 
επιλέξιμα. Οι τελικοί συμμετέχοντες 
επιλέχθηκαν τυχαία από το 
σύνολο των επιλέξιμων ατόμων 
με τρόπο ώστε να τηρείται η 
προβλεπόμενη αναλογία ανά φύλο 
και ηλικία παιδιού. Οι συνεντεύξεις 
πραγματοποιήθηκαν παράλληλα 
στις 2 περιοχές. Κατά τη διάρκεια 
της προσωπικής συνέντευξης, 
οι ερευνήτριες συμπλήρωναν τα 
ερωτηματολόγια και συνέλεγαν 
δείγματα ούρων και τριχών σε 40-
70 λεπτά. Οι μετρήσεις καδμίου και 
κοτινίνης πραγματοποιήθηκαν στο 
ΓΧΚ, ενώ οι υπόλοιπες (κρεατινίνη, 
υδράργυρος, φθαλικοί εστέρες) σε 
συνεργαζόμενα εργαστήρια. 

Τοξικολογική Ανάλυση

Μετρήθηκαν οι ακόλουθοι 
βιοδείκτες: κάδμιο, κοτινίνη 

και 7 μεταβολίτες φθαλικών (MEP, 
MEHP, 5oxo-MEHP, 5OH-MEHP, 
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MBzP, MnBP, MiBP) στα ούρα  και 
υδράργυρος σε τρίχες4-5. Όπου ήταν 
δόκιμο, οι μετρήσεις συγκρίθηκαν με 
βάση τιμές αναφοράς ανθρώπινης 
βιοπαρακολούθησης (human bio-
monitoring HBM), όπου η τιμή Ι 
αντιστοιχεί σε επίπεδο έκθεσης 
κάτω από το οποίο δεν αναμένεται 
με βάση τη σημερινή γνώση βλάβη 
στην υγεία του ανθρώπου, ενώ 
η τιμή ΙΙ αντιστοιχεί σε επίπεδο 
έκθεσης στο οποίο η βλάβη στην 
υγεία του ανθρώπου δεν μπορεί να 
αποκλειστεί με επαρκή βεβαιότητα.

Επεξεργασία δεδομένων και 
στατιστική ανάλυση

Τα έντυπα δεδομένα των 
ερωτηματολογίων μεταφέρθηκαν 

σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση του 
λογισμικού SOCRATOS Computer 
Assisted Personal Interviewing, 
ενός εργαλείου που αναπτύχθηκε 
από το δίκτυο COPHES, με στόχο 
να μπορεί να σχηματιστεί μια ενιαία 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Τα 
εθνικά αποτελέσματα παρέχουν 
πληροφορίες περιγραφικής 
στατιστικής (N, %>LOQ (όριο 
ποσοτικοποίησης), ελάχιστο-min, 
μέγιστο-max, αριθμητικό μέσο-
AM, γεωμετρικό μέσο-GM, όρια 
αξιοπιστίας και εκατοστημόρια) με 
βάση προκαθορισμένες ομάδες 
σύγκρισης. Επιπλέον, αναλύθηκε η 
συσχέτιση των μετρήσεων μητέρων 
και παιδιών για κάθε βιοδείκτη.

Αποτελέσματα

Στρατολόγηση
Στρατολογήθηκαν συνολικά 60 
ζεύγη μητέρας-παιδιού στην Κύπρο. 
Η τελική κατανομή του πληθυσμού 
κατά ηλικία, φύλο και περιοχή 
δειγματοληψίας παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 1.

Ποσοστό ανταπόκρισης και 
ανάλυση μη ανταποκριθέντων

Η κατανομή του πληθυσμού με βάση 
την ανταπόκριση παρουσιάζεται στο 

γράφημα 1.

Υδράργυρος στις τρίχες

Η στατιστική ανάλυση των 
αποτελεσμάτων αυτών ανέδειξε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση 
των επιπέδων υδραργύρου με την 
αυξημένη κατανάλωση ψαριών 
(γενικά) και ειδικά γλυκού νερού και 
την ύπαρξη σπασμένων θερμομέτρων.

Υδράργυρος σε τρίχες: 
σύγκριση με οδηγίες

Σήμερα διατίθενται 2 τιμές 
επιτήρησης για τον υδράργυρο. 

Η τιμή της Γερμανικής Επιτροπής 
Βιοπαρακολούθησης έχει οριστεί 
στα 2.3 μg/g ενώ η τιμή της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στα 

5.0 μg/g. Οι μετρήσεις στα παιδιά 
ήταν γενικά χαμηλότερες από ότι 
στις μητέρες τους5-6. Ελάχιστος 
αριθμός μετρήσεων ξεπέρασε το 
όριο των 2.3 μg/g τρίχας τόσο για 
τις μητέρες, όσο και για τα παιδιά, 
ενώ κανένα δείγμα δεν ξεπέρασε το 
όριο των 5 μg/g. Οι σχέσεις αυτές 
απεικονίζονται στον Πίνακα 2.

Κάδμιο στα ούρα

Η στατιστική ανάλυση των 
αποτελεσμάτων αυτών 

υποδεικνύει μια σημαντική συσχέτιση 
των επιπέδων του καδμίου με 
πρόσφατες εργασίες ανακαίνισης / 
επισκευών στο σπίτι. Καμία όμως από 
τις μετρήσεις σε μητέρες ή παιδιά 
στην Κύπρο δεν ξεπέρασε τις τιμές 
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Άτομα που προσκλήθηκαν: 497 -> άτομα που 
εντοπίστηκαν: 462 -> θετικές απαντήσεις: 212 -> 

επιλέξιμα άτομα με βάση το πρωτόκολλο: 103 -> επιλογή 
κατόπιν τυχαιοποίησης: 60

Γράφημα 1. Κατανομή πληθυσμού ως προς την ανταπόκριση και την επιλεξιμότητα. Το 
τελικό ποσοστό ανταπόκρισης - 103 επιλέξιμα άτομα από 497 που προσκλήθηκαν (20.72%) 
είναι ένα από τα υψηλότερα ανάμεσα στις 17 χώρες της DEMOCOPHES.
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επιτήρησης (HBM I, HBM II)7. Μάλιστα, 
η πλειοψηφία των μετρήσεων ήταν 
χαμηλότερη ακόμη και από το ελάχιστο 
όριο ποσοτικοποίησης της αναλυτικής 
τεχνικής που εφαρμόστηκε.

Κοτινίνη στα ούρα

Η στατιστική ανάλυση των 
αποτελεσμάτων αυτών ανέδειξε 

μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση 
των επιπέδων κοτινίνης με την 
έκθεση των ατόμων στον καπνό του 
τσιγάρου, είτε από χρήση καπνικών 
προϊόντων από καπνίστριες μητέρες 
(«ενεργό κάπνισμα»), είτε από 
την περιβαλλοντική έκθεση στον 
καπνό του τσιγάρου («παθητικό 
κάπνισμα») ειδικά στο χώρο του 
σπιτιού και κυρίως τις αμέσως 
προηγούμενες 24 ώρες. Στα παιδιά 
δεν υπήρχαν ενεργοί καπνιστές, 
ώστε όλη η έκθεση να αποδίδεται 
σε περιβαλλοντική έκθεση, κυρίως 
λόγω ύπαρξης καπνιστών γονέων με 
τη συνήθεια να καπνίζουν και στους 

κλειστούς χώρους του σπιτιού. Αυτό 
προκύπτει συσχετίζοντας την ύπαρξη 
ή μη καπνισματικής συνήθειας των 
γονιών με τις μετρήσεις κοτινίνης 
στα ούρα, με όριο διάκρισης των 2 
ομάδων τα 50 μg/g (Πίνακας 3)5.

Μετρήσεις φθαλικών 
εστέρων στα ούρα

Η στατιστική ανάλυση των 
αποτελεσμάτων από τις 

μητέρες ανέδειξε συσχετίσεις 
επιμέρους δεικτών φθαλικών με την 
κατανάλωση κόκκινου κρέατος, τη 
χρήση ειδών ατομικής φροντίδας 
και τον τόπο διαμονής (αστικό / 
αγροτικό). Στην περίπτωση των 
παιδιών, συσχετίσεις εντοπίστηκαν 
επίσης ανάμεσα στην έκθεση 
σε φθαλικά και την κατανάλωση 
τροφίμων από ταχυφαγεία 
(fast food), την κατανάλωση 
φουντουκόπαστας (πραλίνας) και 
προϊόντων σοκολάτας και την 
πρόσφατη διενέργεια εργασιών 

ανακαίνισης στο σπίτι. Κανένα από 
τα δείγματα ούρων που αναλύθηκαν 
δεν παρουσίασε δείκτες φθαλικών 
εστέρων με τιμή ανώτερη από τις 
οριακές πρότυπες συγκεντρώσεις 
επιτήρησης (HBM I, HBM II)8. 

Συζήτηση-Συμπεράσματα

Η μελέτη DEMOCOPHES είναι 
η πρώτη μελέτη ευρείας 

κλίμακας στον τομέα της 
ανθρώπινης βιοπαεακολούθησης 
που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο 
και η πρώτη εναρμονισμένη μελέτη 
στην Ευρώπη. Αν και περιορίστηκε 
σε ένα μικρό δείγμα πληθυσμού και 
σε 4 μόνο βιοδείκτες, είναι μοναδική 
επειδή διεξήχθη ταυτόχρονα με 
εναρμονισμένη διαδικασία σε 17 
χώρες της Ευρώπης και έτσι παρέχει 
άμεσα συγκρίσιμα δεδομένα για 
τη διαμόρφωση πολιτικών, το 
σχεδιασμό δημόσιας υγείας την 
προώθηση της έρευνας και της 
επιστήμης.

Συγκεκριμένα οφέλη που 
αποκτήθηκαν από τη συμμετοχή 
της Κύπρου στο πρόγραμμα 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα:

1. Απόκτηση-καταγραφή των 
πρώτων ενδεικτικών τιμών αναφοράς 
για τον υδράργυρο, το κάδμιο, 
την κοτινίνη και τους φθαλικούς 
εστέρες σε ανθρώπινα δείγματα 
τόσο από αστικές όσο και από 
αγροτικές περιοχές, που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές 
συγκρίσεις τοπικά και διεθνώς.

2. Ανάπτυξη ικανότητας από 
πλευράς τόσο μεθοδολογίας 
ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης 
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(ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής 
στρατολόγησης, εργασίας πεδίου και 
επικοινωνίας) όσο και αναλυτικών 
μεθόδων. Αυτό θα επιτρέψει 
στο Γενικό Χημείο του Κράτους 
συγκεκριμένα και το Υπουργείο 
Υγείας γενικότερα να προσφέρουν 
αξιόπιστες υπηρεσίες για τη μέτρηση 
βιοδεικτών για διαγνωστικούς ή 
άλλους σκοπούς δημόσιας υγείας 
και να επεκτείνουν τις δράσεις 
βιοπαρακολούθησης σε άλλους 
βιοδείκτες καθώς και σε μελλοντικές 
έρευνες.

3. Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού 
σε μείζονα θέματα δημόσιας 
υγείας σχετικά με τη μελέτη, όπως 
η ασφάλεια τροφίμων και νερού, 
η διακοπή του καπνίσματος και η 
υγιεινή.

4. Εντοπισμός συγκεκριμένων 
προτεραιοτήτων για πολιτικές 
σχετικές με τη βιοπαρακολούθηση 
σε κεντρικό επίπεδο. Ειδικότερα, τα 
εθνικά αποτελέσματα της Κύπρου 
τονίζουν την ανάγκη επιπλέον 
ενεργειών για την επιτήρηση της 
εφαρμογής της αντικαπνισματικής 
νομοθεσίας σε κλειστούς χώρους 
και τη μείωση της έκθεσης του 
πληθυσμού σε υδράργυρο (ψάρια/

θαλασσινά) και φθαλικά (οικιακά 
είδη, είδη υγιεινής).

5. Κινητοποίηση εμπλεκομένων 
μερών στη διάχυση των αποτελεσμάτων 
και το σχεδιασμό μελλοντικών 
πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των 
επαγγελματιών υγείας, εκπαιδευτικών, 
ενώσεων γονέων, εθελοντικών 
οργανώσεων και εκπροσώπων της 
βιομηχανίας.
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Η συστηματική φλεγμονή στη Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και η 
παρουσία συνοσηροτήτων 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί 

σήμερα την 4ή κατά σειρά αιτία 
θανάτου διεθνώς με 7%, ενώ πάνω 
από 3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως 
αποδίδονται σε αυτήν1. Υπολογίζεται 
ωστόσο ότι τις επόμενες 2 δεκαετίες 
οι αριθμοί αυτοί θα σημειώσουν 
άνοδο, με τη ΧΑΠ να ευθύνεται για 
7 εκατομμύρια θανάτους τον χρόνο 
(10% της συνολικής θνητότητας) 
μέχρι το 20302! Ωστόσο, ακόμη και 
αυτά τα υψηλά ποσοστά φαίνεται να 
υποεκτιμούν την πραγματική επίπτωση 
της ΧΑΠ στη θνητότητα, αφού αυτή 
συχνά συνδυάζεται με άλλες σοβαρές 
συνοσηρότητες (Πίνακας1) όπως 
στεφανιαία νόσος (ΣΝ), αγγειακά 
εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ), 
κακοήθειες και άλλα, επιδεινώνοντας 
σημαντικά την κατάσταση υγείας των 
ασθενών οι οποίοι πάσχουν από τις 
συνυπάρχουσες αυτές ασθένειες. Την 
τελευταία 5ετία έχει δωθεί ιδιαίτερη 
έμφαση σε ερευνητικό επίπεδο, στην 
αναγνώριση των παθογενετικών 
μηχανισμών οι οποίοι συμβάλλουν στα 
αυξημένα ποσοστά παρουσίας των 
συνοσηροτήτων αυτών σε ασθενείς 
με ΧΑΠ. Στο άρθρο αυτό θα αναλυθεί 
αρχικά ο υπεύθυνος παθογενετικός 
μηχανισμός στον οποίο συγκλίνουν οι 
περισσότερες από τις δημοσιευμένες 
μελέτες, η συστηματική δηλαδή 
φλεγμονή η οποία χαρακτηρίζει 

μια υπομάδα ασθενών με ΧΑΠ. 
Ακολούθως θα γίνει μια αναφορά 
στις σημαντικότερες εκ των 
συνοσηροτήτων που παρατηρούνται 
μέσα στα πλαίσια αυτά.  

Η παρουσία της συστηματικής 
φλεγμονής

Οι ασθενείς με ΧΑΠ παρουσιάζουν 
συνοδές ασθένειες οι οποίες 

μπορεί να είναι ανεξάρτητες από την 
παρουσία πνευμονοπάθειας, άλλες 
να συσχετίζονται με αυτήν βάση ενός 
κοινού παθογενετικού μηχανισμού 
και άλλες να μοιράζονται τους 
ίδιους παράγοντες κινδύνου (πχ. 
κάπνισμα). Τα τελευταία χρόνια 
έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 
αναγνώριση και ανάλυση της 
αυξημένης συστηματικής φλεγμονής 
η οποία χαρακτηρίζει τη ΧΑΠ. 
Έτσι, έχει τεκμηριωθεί ότι αρκετοί 

ασθενείς με ΧΑΠ παρουσιάζουν 
στατιστικά σημαντική αύξηση στον 
ορό διαφόρων φλεγμονωδών 
παραγόντων όπως ο αριθμός των 
λευκών αιμοσφαιρίων (WBCs), 
του TNF-a, των ιντερλευκινών IL-6 
και IL-8, του ινωδογόνου και της 
C-αντιδρώσας πρωτείνης (CRP)6. 
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει 
σε μια έρευνα από τους Thom-
sen και συν.7, οι οποίοι μετρώντας 
3 απλούς δείκτες φλεγμονής 
στον ορό ασθενών με ΧΑΠ (CRP, 
ινωδογόνο και WBCs), αναγνώρισαν 
μια υποκατηγορία ασθενών με 
αυξημένους και τους 3 αυτούς 
δείκτες (περίπου 10%) οι οποίοι τα 
5 επόμενα έτη παρακολούθησης 
εμφάνισαν σε 2πλάσιο μέχρι και 
4πλάσιο ποσοστό περισσότερες 
συνοσηρότητες εν σχέση με τους 
ασθενείς με φυσιολογικές τιμές. 

Αυτή λοιπόν η συστηματική 

Αλέξης Παπαδόπουλος1 MD, MSc, FCCP, Γεώργιος Γεωργιάδης2 MD, PhD, 
Ανδρέας Γεωργίου3 MD, PhD 

1 Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος
2 Βοηθός διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Γ. Ν. Λευκωσίας
3 Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Γ.Ν. Λευκωσίας



Π
Ο

ΙΚ
ΙΛ

Α
 Α

Ρ
Θ

Ρ
Α

Α
Ρ
Θ
Ρ
Ο
Γ
Ρ
Α
Φ
ΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ

φλεγμονή συμμετέχει στον 
παθογενετικό μηχανισμό 
εμφάνισης των περισσοτέρων 
εξωπνευμονικών εκδηλώσεων 
οι οποίες παρατηρούνται σε 
ασθενείς με ΧΑΠ. O Agusti και η 
ερευνητική του ομάδα έχοντας 
υπόψιν την σημαντική κλινική 
ετερογένεια που παρουσιάζουν οι 
ασθενείς με ΧΑΠ (αποτελέσματα 
μελέτης ECLIPSE8), έχουν μάλιστα 
προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα 
και προτείνουν σε πρόσφατη 
δημοσίευσή τους9 την εισαγωγή 
ενός ΧΑΠ-φαινοτύπου ο οποίος 
χαρακτηρίζεται από εμμένουσα 
συστηματική φλεγμονή, σημαντικές 
εξωπνευμονικές εκδηλώσεις και 
βαρύτερη πρόγνωση. Στη έρευνά 
τους η οποία και παρουσιάζει το 
μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού από 
όλες τις παρόμοιες προσπάθειες, 
μελέτησαν 6 δείκτες φλεγμονής 
από τον ορό 2254 ασθενών (1755 με 
ΧΑΠ, 297 καπνιστές με φυσιολογική 
σπιρομέτρηση και 202 ως δείγμα 
ελέγχου), καταλήγοντας στα εξής 
συμπεράσματα: 

H παρουσία συστηματικής 
φλεγμονής σε ασθενείς με ΧΑΠ είναι 
γεγονός και μάλιστα παρατηρείται 
σε καπνιστές με ΧΑΠ σε στατιστικά 
σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό εν 
σχέση με καπνιστές χωρίς όμως 
αποφρακτική νόσο (Σχήμα 1).  

• H συστηματική φλεγμονή δεν 
αποτελεί σταθερό και μόνιμο στοιχείο 
στους ασθενείς με ΧΑΠ, αλλά όταν 
παραμένει για πάνω από 12 μήνες 
συνδυάζεται με χειρότερη 3ετή 
πρόγνωση. Οι ασθενείς που ανήκουν 
στην υπο-ομάδα αυτή συγκρινόμενοι 
με ασθενείς οι οποίοι παρουσίαζουν 
παρόμοια αποφρακτική διαταραχή 
αλλά όχι συστηματική φλεγμονή, 
έχουν αυξημένες πιθανότητες 
για παρουσία παρόξυνσης (1.5% 
έναντι 0.9%) και θανάτου (13% 
έναντι 2%)  μέσα στα επόμενα έτη, 
υποστηρίζοντας έτσι τη θεωρία για 
την ύπαρξη διαφορετικού ΧΑΠ-
φαινοτύπου 9.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
ίδιο συμπέρασμα, ότι δηλαδή η 
σημαντική άυξηση των διαφόρων 
δεικτών φλεγμονής σε ασθενείς με 
ΧΑΠ οδηγεί σε χειρότερα κλινικά 
αποτελέσματα και σε συντομότερο 
χρονικό διάστημα, αναφέρεται και 
από άλλα πειραματικά κέντρα10. 

• Η ηλικία, το φύλο και η 
καπνιστική συνήθεια ήταν παρόμοια 
ανάμεσα στους ασθενείς με ή χωρίς  
συστηματική φλεγμονή, αλλά αυτοί 
με αυξημένους δείκτες παρουσίαζαν 
πιο έντονη παχυσαρκία, αυξημένη 
δύσπνοια, χειρότερη ποιότητα ζωής, 
περισσότερες ετήσιες παροξύνσεις 
της ΧΑΠ και ψηλότερες τιμές του 
δείκτη BODE25 (δείκτης ο οποίος 
συσχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με 
τη θνητότητα σε ασθενείς με ΧΑΠ). 

ΧΑΠ και συνοσηρότητες 
Ποιά είναι τα κυριότερα νοσήματα 

τα οποία συνοδεύουν την ΧΑΠ? 
Υπάρχει πληθώρα δημοσιευμένων 
εργασιών οι οποίες αναφέρονται 
στη μεγαλύτερη συχνότητα των 
διαφόρων παθήσεων στους 
ασθενείς με ΧΑΠ εν σχέση με τον 

υπόλοιπο πληθυσμό, ακόμη και 
μετά από πολύπλοκες στατιστικές 
αναλύσεις οι οποίες λαμβάνουν 
υπόψιν παράγοντες (ηλικία, φύλο, 
φυλή, μορφωτικό επίπεδο, κτλ) 
που μπορούν να επηρεάσουν τα 
αποτελέσματα. Σε μια σχετικά 
πρόσφατη Ιταλική μελέτη 11 με 
μεγάλο δείγμα συμμετεχόντων 
(πάνω από 300.000!), αναγνωρίστηκε 
σε ποσοστιαία αναλογία η συχνότητα 
των συνοσηροτήτων σε ασθενείς 
που έπασχαν ή όχι από ΧΑΠ.

Καρδιαγγειακά συμβάματα: Έτσι, 
η παρουσία της ΧΑΠ αύξησε την 
επίπτωση των καρδιακών αρρυθμιών 
(6.6% στον γενικό πληθυσμό, 15.9% 
σε ασθενείς με ΧΑΠ), της ισχαιμικής 
καρδιοπάθειας (6.9% στον γενικό 
πληθυσμό, 13.6% σε ασθενείς με 
ΧΑΠ), της καρδιακής ανεπάρκειας 
(2.0% στον γενικό πληθυσμό, 7.9% 
σε ασθενείς με ΧΑΠ), και άλλων 
καρδιοπαθειών (10.7% στον γενικό 
πληθυσμό,  23.1% σε ασθενείς με 
ΧΑΠ) 11. Φαίνεται ότι ο μηχανισμός 
με τον οποίο η παρουσία ΧΑΠ 
οδηγεί σε αυξημένη συχνότητα 
καρδιαγγειακών επιπλοκών είναι 
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Σχήμα 1: Σχηματικά, η αριθμητική παρουσία 6 δεικτών φλεγμονής και κυτταροκινών 
στον ορό μη- καπνιστών, καπνιστών και ασθενών με ΧΑΠ και η συσχέτιση μεταξύ 

τους. Από: Agusti και συν.9 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/)
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πολυπαραγοντικός και σίγουρα όχι 
πλήρως αποσαφηνισμένος ακόμη. 
Κοινοί προδιαθεσικοί παράγοντες 
(κάπνισμα, καθιστικός τρόπος ζωής, 
κ.α.) και φυσιολογικά επακόλουθα 
της πνευμονοπάθειας όπως η 
μειωμένη φυσική δραστηριότητα και 
τα συχνά υποξαιμικά επεισόδια των 
ασθενών αυτών είναι μερικές μόνο 
από τις πιθανές αιτίες. Συγκεκριμένα, 
τα υποξαιμικά επεισόδια αυξάνουν 
την συστηματική φλεγμονή και το 
οξειδωτικό stress, επιβαρύνουν 
την αιμοδυναμική κυκλοφορία, 
επάγουν την παραγωγή μορίων 
προσκόλλησης (ΙCAM-1, P-selectin) 
και συμβάλλουν στην αθηρογένεση 
20. Έχει επίσης τεκμηριωθεί ότι 
τα καρδιαγγειακά συμβάτα είναι 
ανάμεσα στις κύριες αιτίες θανάτου 
ασθενών με ΧΑΠ και επομένως, 
πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην έγκαιρη και επιθετική 
παρέμβαση τυχόν καρδιακών 
συνοσηροτήτων23.

Οστεοπόρωση: Οι γυναίκες με ΧΑΠ 
βρίσκονται σαφώς σε μεγαλύτερο 
κίνδυνο ανάπτυξης οστεοπόρωσης 
εν σχέση με τους άντρες με ΧΑΠ 
(γυναίκες 18.4%, άντρες 1.7%). 
Η προαναφερθείσα Ιταλική 
μελέτη 11 ανέβασε το ποσοστό 
της οστεοπόρωσης σε άντρες 
και γυναίκες με ΧΑΠ στο 14.8% 
ενώ στο γενικό πληθυσμό ίδιων 
δημογραφικών χαρακτηριστικών 
ήταν 10.8%. Έχει επίσης καταγραφεί 
αυξημένη συχνότητα οστεοπενίας 
και αυτόματων καταγμάτων σε όλα 
τα στάδια της ΧΑΠ 20. Οι υπεύθυνοι 
παράγοντες για την οστεοπόρωση 
και οστεοπενία στους πάσχοντες 
από αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
είναι πολλοί 23: το κάπνισμα (έχει 
βρεθεί ότι ασθενείς με πάνω από 
20 pack-years παρουσιάζουν κατά 
12% χαμήλοτερη πυκνότητα οστών 
12), τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης 
D, το μειωμένο BMI, η μειωμένη 
κινητικότητα των ασθενών, η 
χρόνια φλεγμονή, η συχνή χρήση 
κορτικοστεροειδών και τέλος τα 

ελαττωμένα επίπεδα του IGF-1 20. 
Ειδικότερα όσο αφορά το BMI, η 
τιμή <22kg/m2 έχει αναγνωριστεί 
σαν ο κυριότερος προδιαθεσικός 
παράγοντας για ανάπτυξη 
οστεοπόρωσης στα άτομα με 
ΧΑΠ 22. Οι γιατροί λοιπόν οι οποίοι 
ασχολούνται με τη ΧΑΠ, πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι 
και να αποστέλλουν έγκαιρα τους 
ασθενείς για έλεγχο της οστικής 
τους πυκνότητας. 

Κατάθλιψη και αγχώδεις 
διαταραχές: Ψυχοσωματικές 
διαταραχές όπως κατάθλιψη και 
αγχώδεις διαταραχές είναι συχνό 
φαινόμενο στην ΧΑΠ, και είναι 
ιδιαίτερα έκδηλες σε γυναίκες άνω 
των 55 ετών, με τη συχνότητα να 
σημειώνει σημαντική μείωση μετά 
τα 75 έτη11. Ο μηχανισμός ο οποίος 
οδηγεί στις διαταραχές αυτές 
είναι άγνωστος, όμως παράγοντες 
όπως η ανάγκη συνεχούς 
χρήσης οξυγονοθεραπείας και 
ως εκ τούτου ο περιορισμός των 
σωματικών δραστηριοτήτων, 
τα συχνά επεισόδια υποξαιμίας 
και οι συχνές νοσηλείες λόγω 
παροξύνσεων της ΧΑΠ, η εξάρτηση 
από άλλα άτομα και η αντίληψη 

από τον ασθενή μιας γενικότερης 
‘κατάρρευσης’ του οργανισμού, 
είναι πιθανό να αποτελούν 
γενεσιουργές αιτίες μεταξύ άλλων18. 
Υπάρχουν όμως και έρευνες 
σε ζωικά μοντέλα που δείχνουν 
συμμετοχή της συστηματικής 
φλεγμονής (συγκεκριμένα της IL-6) 
σε αυτές τις διαταραχές19. Φαίνεται 
πάντως ότι ιδιαίτερα τα άτομα 
με σοβαρή ΧΑΠ, εισέρχονται σε 
ένα φαύλο κύκλο προδιαθεσικών 
παραγόντων - κατάθλιψης - 
συνεπειών της κατάθλιψης, τον 
οποίο αντιμετωπίζουν συχνά και με 
μεγάλες δυσκολίες οι επαγγελματίες 
υγείας. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο 
η διακοπή λήψης της κατάλληλης 
φαρμακευτικής θεραπείας ή της 
συνεχούς χορήγησης οξυγόνου, 
η απόσυρση από τα προγράμματα 
πνευμονικής αποκατάστασης 
ή ακόμη και η άρνηση ιατρικής 
συμβουλής από τους ασθενείς 
αυτούς23. Μη- φαρμακολογικές 
θεραπείες όπως η ψυχοθεραπεία 
και η συμμετοχή σε ομαδικά 
προγράμματα αποκατάστασης 
καθώς επίσης και η φαρμακολογική 
αγωγή (η χρήση των SSRIs μειώνει 
την παραγωγή κυτταροκινών και 
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μεσολαβητών φλεγμονής24!) έχουν 
προταθεί μέχρι σήμερα για την 
αντιμετώπιση των ψυχοσωματικών 
ασθενειών που μπορεί να 
συνοδεύουν την ΧΑΠ.       

Μυική Καχεξία: H απώλεια μυικής 
μάζας, ένα φαινόμενο το οποίο 
συνοδεύει πολλές χρόνιες παθήσεις 
μεταξύ των οποίων και η ΧΑΠ, οδηγεί 
σε χειρότερη έκβαση τους ασθενείς 
και χρειάζεται σίγουρα την ανάλογη 
προσοχή από το ιατρικό προσωπικό. 
Ειδικότερα στους ασθενείς με 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, 
η πτώση του BMI <20kg/m2 
συνδέεται με αυξημένη θνητότητα, 
ανεξάρτητα από το βαθμό της 
απόφραξης (FEV1.0), την καπνιστική 
συνήθεια και τις διαταραχές των 
αερίων αίματος27. Επίσης, το 
χαμηλό BMI κατά την εισαγωγή 
του ασθενούς με παρόξυνση ΧΑΠ 
στο νοσοκομείο, ήταν ο κυριότερος 
θετικός προβλεπτικός παράγοντας 
για επανα-εισαγωγή στο νοσοκομείο 
μέσα στους επόμενους 12 μήνες 
18. Έτσι, οι κατάλληλες διατροφικές 
παρεμβάσεις στους ασθενείς με 
ΧΑΠ και μυική καχεξία καθώς επίσης 
και η ένταξή τους σε προγράμματα 
αποκατάστασης, φαίνεται να έχουν 
ευεργετικά αποτελέσματα και να 
βελτιώνουν την κλινική εικόνα των 
ασθενών.    

Σακχαρώδης Διαβήτης:  Η 
αύξηση της επίπτωσης του ΣΔ στα 
άτομα με ΧΑΠ αποτελεί σίγουρα 
μια από τις λιγότερο αναμενόμενες 
συνοσηρότητες• ωστόσο, έχουν 
αναγνωριστεί αρκετά παθογενετικά 
μονοπάτια τα οποία συνδέουν τις δύο 
αυτές διαταραχές. Η συχνή χρήση 
κορτικοστεροειδών θα μπορούσε να 
δικαιολογήσει το φαινόμενο αυτό, 
αλλά, η βιβλιογραφία αναδεικνύει 
ότι ασθενείς με κορτικοεξαρτώμενο 
άσθμα δεν παρουσιάζουν τόσο 
αυξημένη συχνότητα ΣΔ και ακόμη, 
ασθενείς με ήπιες μορφές ΧΑΠ χωρίς 
συχνή χρήση κορτικοστεροειδών 
παρουσιάζουν αυξημένη επίπτωση 
ΣΔ18. Την απάντηση έρχεται να δώσει 
η συστηματική φλεγμονή η οποία 
παρατηρείται σε υποπληθυσμό των 
ασθενών με ΧΑΠ: τα αυξημένα 
επίπεδα TNF-a και IL-6  επάγουν 
την αντίσταση στην ινσουλίνη 

αποκλείοντας την διέγερση από 
τον υποδοχέα της ινσουλίνης, και 
οδηγώντας έτσι σε ΣΔ τύπου ΙΙ 26.

Κακοήθειες: Οι ασθενείς με ΧΑΠ 
παρουσιάζουν 3-4 φορές αυξημένη 
πιθανότητα για ανάπτυξη καρκίνου 
του πνεύμονα (ΠΚ), με μεγαλύτερη 
τάση για εκδήλωση μικροκυτταρικού 
ή πλακώδους καρκίνου παρά 
αδενοκαρκίνωμα18.  Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ακόμη το γεγονός 
ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ έχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης 
ΠΚ αλλά και άλλων νεοπλασιών εν 
σχέση με άτομα τα οποία καπνίζουν 
το ίδιο αλλά δεν έχουν εκδηλώσει 
ΧΑΠ28! Η αύξηση του ΠΚ πιθανό 
να οφείλεται στην αυξημένη 
φλεγμονή και το οξειδωτικό stress 
τα οποία παρατηρούνται στη ΧΑΠ- η 
ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση 
διαφόρων κυτταροκινών και 
μεσολαβητών σε μοριακό επίπεδο 
(EGFR, NF-κΒ, Νrf2), έχει βρεθεί ότι 
προκαλεί ανάπτυξη αγγειογένεσης 
των όγκων και ανεξέλεγκτο 
κυτταρικό πολλαπλασιασμό18.    

Γενικά, όσο αφορά το 
φύλο των ασθενών, οι άντρες 
παρουσίαζαν στατιστικώς 
σημαντικά υψηλότερα ποσοστά 
ΣΝ, γενικευμένης αθηρωμάτωσης, 
ΣΔ, χρόνιας ηπατοπάθειας, 
διαφόρων νεοπλασμάτων και 
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. 
Σε αντίθεση, οι γυναίκες με ΧΑΠ 
ήταν πιθανότερο να εμφανίσουν 
συνυπάρχον άσθμα, ΑΥ, 
οστεοπόρωση, θυρεοειδοπάθεια 
και άγχος ή κατάθλιψη12. 

Aπό τι πεθαίνουν όμως οι ασθενείς 
οι οποίοι πάσχουν από ΧΑΠ; Σε 
μια από τις μεγάλες μελέτες-
σταθμούς της ΧΑΠ, την TORCH, η 
οποία δημοσιεύτηκε το 2007 στο 
NEJM3, η αναπνευστική ανεπάρκεια 
αποτελούσε την πρωταρχική 
αιτία θανάτου με ποσοστό 35%, 
ακολουθούμενη από καρδιαγγειακά 
συμβάματα (ΣΝ, ΑΕΕ) με 26% και 
διάφορες κακοήθειες με 21%. 
Από τους ερευνητές της TORCH, 
αναφέρεται ότι σε τουλάχιστον 
μισούς από τους αποβιώσαντες 
ασθενείς της μελέτης, ο θάνατός 
τους οφειλόταν σε πρωταρχική 
αιτία άλλη από τη ΧΑΠ4! Ιδιαίτερα 

σημαντικό επίσης είναι το γεγονός 
ότι οι ασθενείς οι οποίοι πάσχουν 
από ήπια και μέτρια απόφραξη των 
αεραγωγών είναι πιθανότερο να 
πεθάνουν από άλλη αιτία παρά από 
χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια 
λόγω της ΧΑΠ5.   

Συμπεράσματα

Είναι πλέον αποδεδειγμένες οι 
επιζήμιες συνέπειες που έχουν 

οι επιπλέον ασθένειες στην ποιότητα 
ζωής των ασθενών με ΧΑΠ, με 
επιδείνωση των συμπτωμάτων, 
αύξηση του οικονομικού κόστους 
των συστημάτων υγείας και της 
θνητότητας 16, 17. Οι τελευταίες 
οδηγίες της GOLD όσο αφορά τη ΧΑΠ 
λαμβάνουν υπόψιν την αποφρακτική 
συνιστώσα, την επίπτωση που έχει 
η πνευμονοπάθεια στον ασθενή και 
την επιβάρυνση από τις τυχόν συχνές 
παροξύνσεις. Αυτό που φαίνεται να 
απουσιάζει από τις οδηγίες αυτές 
και την διαστρωμάτωση κινδύνου 
των ασθενών και ίσως οδηγήσει 
σε αναθεώρηση των οδηγιών 
στο προσεχές μέλλον μέσα από 
τις επιστημονικές εργασίες και 
δημοσιεύσεις που αφορούν τη 
συστηματική φλεγμονή και τον 
διαχωρισμό των φαινοτύπων στη 
ΧΑΠ, είναι ακριβώς η ταυτόχρονη 
παρουσία των σοβαρών ασθενειών. 
Η παρουσία συνοσηροτήτων σε ένα 
συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών 
με ΧΑΠ, πρέπει να αναγνωρίζεται 
και να αντιμετωπίζεται άμεσα και 
αποφασιστικά. Η επιθετική αυτή 
αντιμετώπιση στους ασθενείς στους 
οποίους θα αναγνωριστεί ένας 
συγκεκριμένος κοινός μηχανισμός, 
είτε αυτός είναι η συστηματική 
φλεγμονή είτε κάποιος άλλος 
ο οποίος θα αποκαλυφθεί στο 
μέλλον, θα οδηγήσει αποδεδειγμένα 
σε ύφεση των συμπτωμάτων, 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
μείωση της θνητότητας13-15. Το 
‘μπαλάκι’ βρίσκεται λοιπόν στα 
χέρια των ερευνητών, οι οποίο 
καλούνται μέσα από πρότυπες 
μελέτες να αποσαφηνίσουν τους 
κλινικούς φαινότυπους της ΧΑΠ, 
να τεκμηριώσουν ουσιαστικά 
τον παθογενετικό μηχανισμό, 
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και να προσφέρουν στους 
κλινικούς γιατρούς μετρήσιμα 
εργαλεία (δείκτες φλεγμονής, 
πολυπαραγοντικά μοντέλα- PIRO) 
για την περαιτέρω κατηγοριοποίηση 
των ασθενών με ΧΑΠ.   
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Μicro-TESE: O ρόλος 
της μικροχειρουργικής στην αντιμετώπιση 
της Αζωοσπερμίας 

ABSTRACT
The development of modern assisted reproduction 

techniques has revolutionized the management of cou-
ples with male factor infertility. A number of different 
surgical methods (such as PESA, MESA, TESA, TESE 
and micro-TESE) are currently used for the retrieval of 
spermatozoa in the context of azoospermia. In this arti-
cle, the surgical procedures for retrieving spermatozoa 

from both the epididymis and the testis are reviewed, 
with a special focus on micro-TESE. Micro-TESE is 
considered the ideal method for sperm retrieval in Non-
Obstructive Azoospermia (NOA), by combining high 
success rates with low morbidity. The predictive fac-
tors for success and outcomes of Micro-TESE are also 
analysed, as well as the role of Micro-TESE for patient 
subgroups, such as those with Klinefelter’s syndrome.  

Πρόδρομος Φιλίππου MD MA FEBU
Ουρολόγος Χειρουργός - Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο

INTRODUCTION

Οι τελευταίες δεκαετίες 
σημαδεύτηκαν από δύο 
σημαντικές εξελίξεις 

στο χώρο της υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής [1-2]. H πρώτη ήταν 
η χρήση της μικρογονιμοποίησης 
(Intracytoplasmic Sperm Injec-
tion, ICSI) και η δεύτερη ήταν η 
επέκταση της χρήσης της ICSI 
σε αζωοσπερμικούς άνδρες με 
τη χρήση σπερματοζωαρίων 
από την επιδιδυμίδα ή τον όρχι. 
Ως αζωσπερμία ορίζεται η 
απουσία σπερματοζωαρίων στο 
φυγοκεντημένο σπέρμα σε δύο 
τουλάχιστον σπερμοδιαγράμματα. 
Το εύρημα αυτό παρατηρείται στο 
1-3% του ανδρικού πληθυσμού και 
στο 10% των υπογόνιμων ανδρών [3].  
Αν και η αζωοσπερμία συσχετίζεται 
με την υπογονιμότητα δεν σημαίνει 
απαραίτητα και στειρότητα, 
καθώς ένα σημαντικό ποσοστό 
αζωοσπερμικών ανδρών διατηρούν 

κάποιου βαθμού σπερματογένεση 
σε επίπεδο ορχικών σωληναρίων. Για 
αυτή την κατηγορία ασθενών έχουν 
αναπτυχθεί χειρουργικές τεχνικές 
για συλλογή σπερματοζωαρίων από 
την επιδιδυμίδα ή τον όρχι (Πίνακας 
1, Εικόνα 1). 

Η αξιολόγηση του 
αζωοσπερμικού ασθενούς

Η επιλογή της τεχνικής για 
ανεύρεση σπερματοζωαρίων 

εξαρτάται από τον τύπο της 
αζωοσπερμίας (απφρακτική ή μη-
αποφρακτική). Ο συνδυασμός του 
κλινικού ιστορικού, της φυσικής 
εξέτασης και των ορμονικών 
εξετάσεων (FSH και Τεστοστερόνη 
ορού) θέτει τη διάγνωση στο 
90% των περιπτώσεων [4]. Στην 
Αποφρακτικού τύπου Αζωοσπερμία 
(Obstructive Azoospermia, OA), η 
σπερματογένεση διατηρείται, αλλά 
παρατηρείται κάποια μηχανικής 
μορφής απόφραξη, είτε συγγενής 

(κυστική ίνωση, προστατικές 
κύστεις, σύνδρομο Young), είτε 
επίκτητη (ιστορικό απολίνωσης 
σπερματικών πόρων, λοιμώξεις, 
χειρουργικές επεμβάσεις στο όσχεο/
βουβωνική χώρα/πύελο).  Στη Μη-
Αποφρακτικού τύπου Αζωοσπερμία 
(Non-Obstructive Azoospermia, 
NOA), η σπερματογένεση πάσχει σε 
ένα ευρύ φάσμα ιστοπαθολογικών 
παραλλαγών, εξαιτίας μιας ποικιλίας 
αιτίων όπως είναι οι περιβαλλοντικές 
τοξίνες ή η ακτινοβολία, τα φάρμακα, 
οι γενετικές ή χρωμοσομικές 
ανωμαλίες, η κιρσοκήλη, η 
κρυψορχία, η συστροφή όρχεος, 
το τραύμα και οι ενδοκρινικές 
διαταραχές.   
Σε ασθενείς με NOA υπάρχει 
η πιθανότητα ανεύρεσης 
σπερματοζωαρίων στον όρχι, 
αφού έχει αποδειχθεί ότι οι 
ασθενείς αυτοί διατηρούν νησίδες 
σπερματογένεσης. Οι Levin και συν  
[5] έδειξαν ότι η ιστολογική εικόνα 
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υπογόνιμων ανδρών αντιστοιχεί 
σε ένα μείγμα πλήρους απλασίας 
και εστιακής σπερματογένεσης. 
Ειδκότερα, σε παρακείμενες βιοψίες 
όρχεος ασθενών με NOA μπορεί 
να συνυπάρχουν διαφορετικές 
ιστολογικές εικόνες, οι οποίες 
κυμαίνονται από εστίες ενεργούς 
σπερματογένεσης έως και εστίες 
πλήρους απλασίας των γεννητικών 
κυττάρων (Sertoli Cell-Οnly Syn-
drome) [6]. Σε αυτά τα ευρήματα 
στηρίζεται η σύσταση για βιοψίες 
όρχεος από πολλαπλές θέσεις, ώστε 
να μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες 
ανεύρεσης σπερματοζωαρίων [7].

Τεχνικές διαδερμικής 
παρακέντησης 

Η παρακέντηση της επιδιδυμίδας 
(Percutaneous Epididymal 

Sperm Aspiration) εφαρμόζεται σε 
ασθενείς με Αποφρακτικού Tύπου 
αζωοσπερμία με ποσοστά επιτυχίας 
που προσεγγίζουν το 98% [8]. Η 
παρακέντηση ξεκινά από το σώμα της 
επιδιδυμίδας και εάν αυτή αποτύχει 
επαναλαμβάνεται στην κεφαλή, αφού 

θεωρείται ότι τα σπερματοζωάρια από 
την ούρα υπολείπονται σε ποιότητα. Η 
παρακέντηση του όρχεος (Testicular 
Sperm Aspiration, TESA) [9] μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε Αποφρακτικού 
τύπου αζωοσπερμία, όταν η PESA 
έχει αποτύχει ή σε επιλεγμένες 
περιπτώσεις Μη-αποφρακτικής 
αζωοσπερμίας (βλ. Πίνακας 1).   

Οι τεχνικές διαδερμικής 
παρακέντησης πλεονεκτούν ως προς 
το γεγονός ότι είναι τεχνικά απλές, 
δεν απαιτούν γενική αναισθησία 
και είναι ελάχιστα επεμβατικές. 
Τα ποσοστά επιτυχίας τους 
όμως, ειδικά σε περιπτώσεις Μη-
Αποφρακτικής Αζωοσπερμίας, είναι 
περιορισμένα, ενώ και ο αριθμός των 
σπερματοζωαρίων που εξασφαλίζεται 
με τις τεχνικές αυτές είναι σχετικά 
χαμηλός, γεγονός που εμποδίζει την 
κρυοδιατήρηση [10].  

Ανοικτή («Συμβατική») Βιοψία 
όρχεος

Η κλασσική τεχνική λήψης ιστού 
από τον όρχι για σκοπούς ICSI 

(Testicular Sperm Extraction, TESE) 

περιγράφηκε από τους Devroey και 
συν το 1995 [2]. Η πιο δημοφιλής 
τεχνική TESΕ είναι αυτή του 
‘παραθύρου’: μέσω μιας εγκάρσιας 
τομής 2 εκ. στο όσχεο, οι χιτώνες 
του οσχέου διανοίγονται μέχρι το 
επίπεδο του ινώδους χιτώνα του 
όρχεος. Μέσω μιας τομής 1 εκ. στον 
ινώδη χιτώνα αφαιρούνται περίπου 
50-100 mg ορχικού παρεγχύματος, 
τα οποία και τοποθετούνται σε ειδικό 
υγρό καλλιέργειας για περαιτέρω 
επεξεργασία. 

Εναλλακτικά, πολλοί ερευνητές 
προτείνουν την τεχνική της TESE 
‘πολλαπλών σημείων’ [11] , η λογική 
της οποίας στηρίζεται στα ευρήματα 
της ανομοιογενούς κατανομής 
των νησίδων σπερματογένεσης 
σε ασθενείς με αζωοσπερμία [7]. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι η TESE 
πολλαπλών σημείων αυξάνει 
τις πιθανότητες ανεύρεσης 
σπερματοζωαρίων (49% έναντι 
37.5% για τη TESE ‘ενός σημείου’) 
[11]. 

Η ιδανική θέση για τη TESE 
αποτελεί ένα ακόμα σημείο 
διχογνωμίας. Οι Hauser και συν 
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[7] έδειξαν ότι το σημείο λήψης 
ιστού δεν επηρεάζει την πιθανότητα 
ανεύρεσης σπερματοζωαρίων, 
ενώ άλλες μελέτες έδειξαν ότι 
λήψη ιστού από τη μεσότητα του 
όρχι μεγιστοποιεί τις πιθανότητες 
επιτυχίας της TESE [12].

Κάποιος πρέπει να σημειώσει ότι η  
λήψη μεγαλύτερης ποσότητας ιστού 
δυνατό να οδηγεί και σε μεγαλύτερη 
ιστική βλάβη. Ειδικότερα, αν και 
η TESE αποτελεί μια ασφαλή 
επέμβαση, η TESE πολλαπλών 
σημείων δυνατό να προκαλέσει 
βλάβη στην αγγείωση του όρχεος, 
η οποία να οδηγήσει σε ατροφία 
του οργάνου και μόνιμη ανεπάρκεια 
ανδρογόνων. 

Μικροχειρουργική Βιοψία 
όρχεος

Η πρώτη περιγραφή της τεχνικής 
για μικροχειρουργική βιοψία 

όρχεος (Microsurgical testicular 

sperm extraction, Micro-TESE) 
έγινε από τον Peter  Schlegel στη 
Νέα Υόρκη το 1999 [13]. Οι βασικές 
αρχές της τεχνικής συνοψίζονται στις 
Εικόνες 2-4. Ο όρχις κινητοποείται 
με διατομή των χιτώνων του 
οσχέου και ο ινώδης χιτώνας 
τέμνεται εγκαρσίως στο επίπεδο του 
ισημερινού του όρχεος, εκθέτοντας 
έτσι εκτενώς το παρέγχυμα. Το 
επίπεδο του ισημερινού του όρχεος 
είναι σχετικά πτωχό σε αγγείωση. 
Με τη βοήθεια μεγέθυνσης 16-
25x και με τη χρήση χειρουργικού 
μικροσκοπίου, αναγνωρίζονται 
νησίδες διατεταμένων σπερματικών 
σωληναρίων, οι οποίες είναι 
πιθανότερο να περιέχουν εστίες 
ενεργού σπερματογένεσης 
(Εικόνα 3). Ιστός από τις περιοχές 
αυτές αφαιρείται με τη βοήθεια 
μικροχειρουργικών εργαλείων, ενώ 
η έρευνα αφορά τόσο στην επιπολής 
όσο και στην εν τω βάθει περιοχή του 

παρεγχύματος. Ο ιστός τοποθετείται 
σε τριβλίο Petri το οποίο περιέχει 
το κατάλληλο υλικό. Το δείγμα 
εκπλένεται για να απομακρυνθούν 
θρόμβοι αίματος και αποστέλλεται 
στο εργαστήριο για επεξεργασία 
και αναζήτηση σπερματοζωαρίων 
(Εικόνα 4). 

Ασφάλεια της micro-TESE

Η micro-TESE θεωρείται 
ασφαλέστερη από τη συμβατική 

βιοψία όρχεος, αφού η χρήση 
του μικροσκοπίου επιτρέπει στο 
χειρουργό να αναγνωρίζει τα αγγεία 
του όρχι και να αποφεύγει τον 
τραυματισμό τους [14]. H αιμάτωση 
του όρχεος προέρχεται από την έσω 
σπερματική αρτηρία, την αρτηρία 
του κρεμαστήρα και την αρτηρία 
του πόρου. Η ‘κλασσική TESE 
πολλαπλών σημείων’ δυνατό να 
προκαλέσει ισχαιμία του όρχεος είτε 
λόγω κάκωσης των αγγειακών αυτών 
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κλάδων, είτε λόγω αυξημένης πίεσης 
στο παρέγχυμα από αιμάτωμα. 
Η συχνότητα ενδο-ορχικού 
αιματώματος μετά από ‘κλασσική 
TESE’ κυμαίνεται από 29% έως και 
80% [15].  Αντίθετα, η micro-TESE 
συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά 
αιμορραγικών επιπλοκών [13], 
αλλά και με μικρότερη συχνότητα 
σχηματισμού ουλών στο παρέγχυμα 
του όρχεος 3-6 μήνες μετά την 
επέμβαση [14].
Παράλληλα, σε δύο τουλάχιστον 
μελέτες φάνηκε ότι η micro-TESE δεν 
έχει σημαντικές όψιμες αρνητικές 
επιπτώσεις στην παραγωγή 
τεστοστερόνης [14-16], γεγονός που 
επιβεβαιώνει την ελάχιστη βλάβη 
που προκαλείται με την τεχνική 
αυτή στα κύτταρα Leydig. Κάποιος 
ωφείλει να παρατηρήσει, όμως, ότι 
σε ασθενείς με σύνδρομο Klinefelter 
που υποβάλλονται σε micro-TESE 
o κίνδυνος για μειωμένη παραγωγή 
Τεστοστερόνης μετεγχειρητικά είναι 
υπαρκτός, αφόυ φτάνει μέχρι και το 
25% [17].     

Αποτελεσματικότητα 
της micro-TESE

O Πίνακας 3 συνοψίζει τα 
αποτελέσματα μελετών που 

είχαν σαν σκοπό τη σύγκριση 
των ποσοστών ανεύρεσης 
σπερματοζωαρίων ανάμεσα στη 
‘συμβατική TESE’ και τη micro-
TESE. Η μεγαλύτερη μελέτη μέχρι 
σήμερα για την αποτελεσματικότητα 
της micro-TESE έδειξε ότι μετά 
από 792 επεμβάσεις, τα ποσοστά 
ανεύρεσης σπερματοζωαρίων 
είναι της τάξης του 60% [22]. Η 
αποτελεσματικότητα της micro-
TESE φαίνεται ότι επηρεάζεται από 
μια σχετική ‘καμπύλη εκμάθησης’, 
καθώς η μεγαλύτερη χειρουργική 
εμπειρία αυξάνει τα ποσοστά 
ανεύρεσης σπερματοζωαρίων [23]. 
Τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας της 
micro-TESE έναντι της συμβατικής 
TESE φαίνεται ότι διατηρούνται 
για όλο το φάσμα της ιστολογίας 

του ορχικού παρεγχύματος 
[20]. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά 
ανεύρεσης σπερματοζωαρίων 
ακόμα και για ιστολογία τύπου 
‘Sertoli cell-only’ είναι της τάξεως 
του 23-34% με micro-TESE (έναντι 
6-13% για συμβατική TESE) [19-20].

Η micro-TESE φαίνεται 
επίσης ότι έχει σχετικά υψηλή 
αποτελεσματικότητα και σε ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε συμβατική 
TESE χωρίς επιτυχία. Ειδικότερα, 
οι Tsujimura και συν [24] έδειξαν 
ότι τα ποσοστά επιτυχίας της micro-
TESE ως πρώτης επέμβασης και 
της micro-TESE ως ‘επέμβασης 
διάσωσης΄μετά από αποτυχία της 
συμβατικής TESE είναι ισοδύναμα 
(45.7% έναντι 44% αντίστοιχα). 
Σε ένα ανάλογο συμπέρασμα 
καταλήγουν και οι Ramasa-
my και Schlegel [21], σύμφωνα 
με τα ευρήματα των οποίων η 
αποτελεσματικότητα της micro-TESE 
δεν επηρεάζεται αρνητικά εάν έχει 
προηγηθεί αποτυχία της συμβατικής 
TESE. 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών 
με NOA είναι αυτοί που πάσχουν 
από σύνδρομο Klinefelter (1:660 
των υπογόνιμων ανδρών). Το 20% 
των ασθενών αυτών παρουσιάζουν 
χρωμοσωμικό μωσαϊκισμό και η 
ιστολογία του όρχεος είναι κατά 
κανόνα του τύπου ‘Sertoli cell-only’. 
Εντούτοις, φαίνεται ότι ακόμα και η 

συμβατική TESE μπορεί να οδηγήσει 
σε ανεύρεση σπερματοζωαρίων σε 
ορισμένους  ασθενείς με Klinefel-
ter [25]. Τα ποσοστά επιτυχίας της 
micro-TESE στην κατηγορία αυτή 
είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά: 69.0% 
στη σειρά από το Cornell [26] και 
52.4% σύμφωνα με μια μικρότερη 
μελέτη από την Ιαπωνία [23].  
Επίσης, η προεγχειρητική διόρθωση 
των επιπέδων Τεστοστερόνης 
στους ασθενείς με συνδρομο 
Klinefelter φαίνεται ότι επηρεάζει 
θετικά τα ποσοστά ανεύρεσης 
σπερματοζωαρίων με micro-TESE 
[27].

Παράμετροι που επηρεάζουν 
την επιτυχία της micro-TESE 

Οι οικονομικές, ψυχολογικές 
και ιατρικές προεκτάσεις 

μιας χειρουργικής επέμβασης για 
ανεύρεση σπερματοζωαρίων σε 
αζωοσπερμικούς άνδρες πρέπει 
να βρίσκονται σε ισορροπία με 
το ενδεχόμενο επιτυχίας της 
επέμβασης αυτής, αλλά και με τη 
μοναδική εναλλακτική λύση, που 
είναι η χρήση σπέρματος δότη ή η 
υιοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο έχει 
νόημα η αναζήτηση παραμέτρων 
που επηρεάζουν τα ποσοστά 
επιτυχίας της TESE και της micro-
TESE (Πίνακας 4).

Ο όγκος των όρχεων φαίνεται 
ότι δεν επηρεάζει την πιθανότητα 
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ανεύρεσης σπερματοζωαρίων με 
micro-TESE [2], αλλά σε όρχεις με 
όγκο <10 mL η micro-TESE φαίνεται 
να έχει περισσότερες πιθανότητες 
επιτυχίας σε σύγκριση με τη 
συμβατική TESE (42% Vs 27%) [28].    

Η ιστολογία του όρχεος φαίνεται 
να έχει ιδιαίτερη σημασία για 
την επιτυχία της TESE [29-30], 
απαιτεί όμως διαγνωστική βιοψία 
όρχεων. Τα ποσοστά ανεύρεσης 
σπερματοζωαρίων είναι της τάξης 
του 85% για ιστολογική εικόνα 
υποσπερματογένεσης, αλλά μόλις 
6-25% σε ιστολογική εικόνα του 
τύπυ ‘Sertoli cell-only’. H βιοψία 
αποκλειστικά για σκοπούς διάγνωσης 
πρέπει να αποφεύγεται, διότι μπορεί 
να οδηγήσει σε αιμάτωμα, ίνωση ή 
και ατροφία του οργάνου. Άλλοι 
παράγοντες που επηρεάζουν την 
πιθανότητα επιτυχίας της TESE 
είναι η αζωοσπερμία σε έδαφος 
γενετικών ανωμαλιών (σύνδρομο 
Klinefelter, microdeletions των 
περιοχών AZF του χρωμοσώματος 
Y), το ιστορικό ορχίτιδας και το 
ιστορικό κρυψορχίας (καθώς και η 
ηλικία της ορχεοπηξίας) [31].

Η FSH μελετήθηκε αρκετά στο 
παρελθόν ως δείκτης βλάβης του 
μηχανισμού σπερματογένεσης. 
Τα υψηλά επίπεδα FSH ορού 
έχουν συσχετιστεί με χαμηλότερες 
πιθανότητες επιτυχίας της 
συμβατικής TESE [32]. Η πιθανότητα 
ανεύρεσης σπερμαζωαρίων με mi-
cro-TESE, όμως, δεν επηρεάζεται 

αρνητικά από τα υψηλά επίπεδα FSH 
[22]. Η ερμηνεία του φαινομένου 
αυτού έχει να κάνει με το γεγονός 
ότι αζωοσπερμικοί άνδρες με 
υψηλά επίπεδα FSH διατηρούν 
στους όρχεις τους νησίδες ενεργού 
σπερματογένεσης, οι οποίες 
αναγνωρίζονται με τη βοήθεια του 
χειρουργικού μικροσκοπίου στα 
πλαίσια της micro-TESE. 

Kάποιοι ερευνητές διερεύνησαν 
τη σχέση ανάμεσα στα επίπεδα 
Ινχιμπίνης Β και τη σπερματογένεση 
και έδειξαν ότι η Ινχιμπίνη Β 
υπερέχει ως δείκτης έναντι της 
FSH [33].  Τα επίπεδα Ινχιμπίνης Β, 
όμως, δε φαίνεται να επηρεάζουν 
αρνητικά τις πιθανότητες ανεύρεσης 
σπερματοζωαρίων με ΤESE/micro-
TESE [34]. Έτσι, με εξαίρεση τις 
γενετικές βλάβες (microdeletions 
στις περιοχές AZF-a και AZF-b του 
χρωμοσώματος Υ), δεν υπάρχουν 
σήμερα αξιόπιστοι προγνωστικοί 
δείκτες για την επιτυχία της TESE/
micro-TESE. 

Συμπεράσματα

Η μικροχειρουργική ανδρολογία 
αποτελεί πολύτιμο συμπλήρωμα 

στο οπλοστάσιο της σύγχρονης 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 
Η micro-TESE πρέπει να 
θεωρείται η τεχνική εκλογής για 
ανεύρεση σπερματοζωαρίων 
σε αζωοσπερμικούς ασθενείς, 
ιδιαίτερα όταν οι άλλες μέθοδοι 
έχουν αποτύχει. Η προσέγγιση 

αυτή συνδυάζει την υψηλή 
αποτελεσματικότητα  με σχετικά 
χαμηλή νοσηρότητα, δίνοντας λύση 
σε δύσκολα κλινικά σενάρια.
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ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΡΡΩΣΤΩΝ 
ΜΕ ΝΟΣΟ HODGKIN:
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αναλύθηκαν 217 διαδοχικές περιπτώσεις αρρώστων 

με νόσο Hodgkin, 77 γυναίκες και 140 άνδρες, οι 
οποίοι διαγνώστηκαν και πήραν θεραπεία.  Η μέση 
ηλικία των αρρώστων ήταν τα 35 έτη (εύρος 15 – 83).  
Από τους 217 αρρώστους οι 129 (59.5%) άρρωστοι 
ήταν με τον ιστολογικό τύπο της οζώδης σκλήρυνσης, 
69 (31.8%) άρρωστοι ήταν με μεικτή κυτταροβρίθεια, 
11 (5%) ήταν με λεμφοπενικό τύπο και 8 (3.7%) με 
λεμφοεπικρατούντα ιστολογικό τύπο. 34 (15.6%) 
άρρωστοι πήραν ακτινοθεραπεία, 125 (57.6%) 
άρρωστοι πήραν χημειοθεραπεία, 58 (26.8%) πήραν 
συνδυασμό χημειοθεραπείας με ακτινοθεραπεία ενώ 
54 (24.9%) πήραν θεραπεία υποτροπής.  Η 5ετής 
συνολική επιβίωση των αρρώστων είναι 61% ενώ η 
10ετής συνολική επιβίωση των αρρώστων είναι 15%.  
Μελετήθηκαν επιμέρους οι άρρωστοι με νόσο Hodg-
kin οζώδη σκλήρυνση.  Από τους 129 αρρώστους με 
νόσο Hodgkin αναλύθηκαν 105 άρρωστοι για επιβίωση 

μετά την χημειοθεραπεία. 95 από τους 105 αρρώστους 
(91%) εισήλθαν σε πλήρη ύφεση μετά την θεραπεία.  Η 
5ετής και 10ετής επιβίωση των αρρώστων με οζώδη 
σκλήρυνση που εισήλθαν σε πλήρη ύφεση είναι 64% 
και 13% αντίστοιχα.  Η 5ετής επιβίωση των αρρώστων 
με οζώδη σκλήρυνση σταδίων Ι και ΙΙ είναι 65% και 
σταδίων ΙΙΙ και IV είναι 20%.  Η 10ετής επιβίωση των 
αρρώστων με οζώδη σκλήρυνση σταδίων Ι και ΙΙ είναι 
13%.  Το προχωρημένο στάδιο νόσου επηρεάζει 
αρνητικά την επιβίωση.  Για νόσο στο μεσοθωράκιο στην 
οζώδη σκλήρυνση η 5ετής επιβίωση των αρρώστων με 
απουσία λεμφαδευοπάθειας στο μεσοθωράκιο είναι 
67%, παρουσία λεμφαδευοπάθειας στο μεσοθωράκιο 
είναι 65% και στο ευρύ μεσοθωράκιο είναι 60%.  Η 
5ετής επιβίωση είναι παρόμοια και στις τρεις ομάδες 
των αρρώστων. Συμπερασματικά η νόσο Hodgkin 
είναι λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα και η θεραπεία είναι 
επιτυχής με την χρήση νέων χημειοθεραπευτικών 
συνδυασμών και σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία. 

1Κωνσταντινίδου Μαρία, 1Οικονομόπουλος Θεοφάνης, 1Σταθάκης Νικόλας 
2Αλεξόπουλος Κώστας, 1Ράπτης Σωτήριος 

1. Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. 
2. Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η νόσος Hodgkin ανήκει 
στα λεμφοϋπερπλαστικά 
νοσήματα.  Η νόσος 

εμφανίζεται συνήθως με συμμετοχή 
λεμφαδένων πάνω από το 
διάφραγμα και στα μεταγενέστερα 
στάδια υπό μορφή γενικευμένης 
λεμφαδενικής και εξωλεμφαδενικής 
εντόπισης.

Ο σκοπός της θεραπείας 
στη νόσο του Hodgkin είναι η 
εισαγωγή του αρρώστου σε πλήρη 
ύφεση.  Η χημειοθεραπεία και ο 
συνδυασμός χημειοθεραπείας με 
ακτινοθεραπεία αποτελεί κλασσική 

θεραπεία στη νόσο του Hodgkin.  Η 
χρησιμοποίηση του MOPP με 20% 
των αρρώστων να μην επιτυγχάνουν 
πλήρη ύφεση και επίσης 40% 
από τους επιτυγχάνοντες πλήρη 
ύφεση να υποτροπιάζουν 
σύντομα μετά την χημειοθεραπεία 
οδήγησε στη χρησιμοποίηση 
του χημειοθεραπευτικού 
σχήματος MOPP/ABVD (1,2).  
Το εναλλασσόμενο σχήμα 
χημειοθεραπείας MOPP / ABVD και 
το υβριδικό σχήμα χημειοθεραπείας 
MOPP / ABV (3) αποτελούν 
χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής 
στα πρώϊμα και προχωρημένα 

στάδια της νόσου του Hodgkin. 
Τα πρώϊμα στάδια ΙΑ και 

ΙΙΑ νόσου του Hodgkin 
θεραπεύονται με χορήγηση 
συνδυασμού χημειοθεραπείας 
και ακτινοθεραπείας.  Παλιότερα 
δίνοταν μόνο ακτινοθεραπεία 
(4). Τα προχωρημένα στάδια 
θεραπεύονται με χημειοθεραπεία 
ενίοτε και ακτινοθεραπεία. 
Θεραπεία υποτροπής δίνεται με 
την επανεμφάνιση της νόσου 
σε αρρώστους μετά χορήγηση 
ακτινοθεραπείας,  χημειοθεραπείας 
ή συνδυασμού και των δύο (5,6,7). 

Πολλές εργασίες οι οποίες 
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μελέτησαν  αρρώστους με 
νόσο Hodgkin οι οποίοι 
έλαβαν χημειοθεραπεία ή/και 
ακτινοθεραπεία δείχνουν ότι 
τα ποσοστά πλήρους ύφεσης 
κειμαίνονται από 74% έως 
90% και ή 5ετής επιβίωση 
των ανταποκριθέντων στην 
χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία 
είναι 45% έως 70% ανάλογα με 
τα στάδια και την χορηγηθείσα 
θεραπεία (8,9,10). 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Μεταξύ Ιανουαρίου 1977 
και Δεκεμβρίου 1993, 227 

διαδοχικοί άρρωστοι με νόσο 
Hodgkin διαγνώστηκαν και πήραν 
θεραπεία στο Αιματολογικό 
– Ογκολογικό Τμήμα της Β’ 
Παθολογικής Κλινικής, νοσοκομείο 
Ευαγγελισμός. 10 άρρωστοι δεν 
συμπεριελήφθηκαν στην μελέτη 
λόγω ελλειπούς παρακολούθησης.  
Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης 
ήταν 67 μήνες (12 – 224 μήνες).

Η διακύμανση του φύλου, 
ηλικίας, σταδίου των αρρώστων 
και η επίπτωση των ιστολογικών 
τύπων ευρίσκονται στον πίνακα 1.  
Αξιολογήθηκαν 217 άρρωστοι με 
νόσο Hodgkin μετά την θεραπεία 
για συνολική επιβίωση και επίσης 
105 από τους 129 άρρωστους με 
οζώδη σκλήρυνση για επιβίωση 
οι οποίοι έλαβαν θεραπεία.  Οι 
άρρωστοι ήταν 66 άνδρες και 39 
γυναίκες ηλικίας 14 μέχρι 83 ετών, 
διάμεση ηλικία τα 30 έτη.  Τα στάδια 
ήταν ΙΑ 14 (13.3%), ΙΒ 4 (3.8%), ΙΙΑ 
14 (13.3%), ΙΙΒ 24 (22.8%), ΙΙΙΑ 10 
(9.5%), ΙΙΙΒ 19 (18.2%), ΙVA 1 (0.9%) 
και IVB 19 (18.2%).  Οι άρρωστοι 
σταδιοποιήθηκαν σύμφωνα με τα 
κριτήρια Ann Arbor (11). 

Σε σπληνεκτομή σαν διαδικασία 
σταδιοποίησης υπεβλήθηκαν 19 
(8.9%) από τους 217 αρρώστους  
(έτη 1979-1985).

Στην διάρκεια των 16 ετών 
παρακολούθησης οι άρρωστοι 
έλαβαν θεραπεία σύμφωνα με τον 

τύπο της εμφάνισης της νόσου και 
της στρατηγικής που επικρατούσε 
εκείνο τον χρόνο πίνακας 2. 

Οι συνδυασμοί φαρμάκων που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι το MOPP, 
C-MOPP, 

Chl VPP, MVPP, MOPP / ABVD 
και MOPP / ABV. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι συνδυασμοί 
MOPP και ABVD: μεκλορεθαμίνη 
6mg/m2 iv 1η και 8η ημέρα, 
βινκριστίνη 1.4mg/m2 iv 1η και 8η 
ημέρα, πρεδνιζόνη 40mg/m2 peros 
ημέρα 1η έως 14η, προκαρβαζίνη 
100mg/m2 peros ημέρα 1η έως 
14η κάθε κύκλου (28 ημέρες) και 
αδριαμυκίνη 25mg/m2 iv 1η και 
14η ημέρα, πλεομυκίνη 10mg/m2 
iv ημέρα 1η και 14η, βινμπλαστίνη 
6mg/m2 iv ημέρα 1η και 14η, 
δακαρβαζίνη 375mg/m2 iv ημέρα 

1η και 14η κάθε κύκλου (28 ημέρες).
Στους αρρώστους δόθηκε 

ακτινοθεραπεία μανδύας, 
ανεστραμμένο Υ, στον σπλήνα  
και τοπικά.  Στους αρρώστους 
με στάδια ΙΑ και ΙΙΑ δόθηκε 
χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή 
συνδυασμός χημειοθεραπείας με 
ακτινοθεραπεία.  Στους αρρώστους 
με μεγάλη μάζα νόσου στο 
μεσωθωράκιο δόθηκαν 6 κύκλοι 
χημειοθεραπείας ακολουθούμενη 
από ακτινοθεραπεία.  Στους 
αρρώστους με στάδια ΙΙΒ, ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ 
και IVA,Β δόθηκε χημειοθεραπεία.  
Λίγοι άρρωστοι με αυτά τα στάδια 
πήραν επιπρόσθετα ακτινοθεραπεία. 

Οι άρρωστοι σταδίων Ι και ΙΙ πήραν 
είτε 6 – 10 σχήματα χημειοθεραπείας, 
είτε μόνο ακτινοθεραπεία ή 6 
σχήματα χημειοθεραπείας με 
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ακτινοθεραπεία.  Οι άρρωστοι 
σταδίων ΙΙΙ και IV πήραν 8 – 10 
σχήματα χημειοθεραπείας. 

Αναλυτικά 59 άρρωστοι πήραν 
ΜΟΡΡ, 46 άρρωστοι MOPP/
ABVD, 2 MOPP/ABV, 10C-MOPP 
και 8 ChlVPP.  27 άρρωστοι πήραν 
ΜΟΡΡ και ακτινοθεραπεία, 23 
άρρωστοι πήραν MOPP/ABVD 
και ακτινοθεραπεία και 8 ChlVPP 
ή C-MOPP και ακτινοθεραπεία.  
30 άρρωστοι πήραν μανδύα και 
4 ανεστραμμένο Υ σαν αρχική 
θεραπεία.

Οι άρρωστοι έλαβαν 6 έως 20 
κύκλους χημειοθεραπείας αρχικά 
και στην υποτροπή της νόσου.  Οι 
άρρωστοι οι οποίοι υποτροπίασαν 
πήραν MOPP, ChlVPP, ABVD, 
MOPP / ABVD και MOPP / ABV, 
ή δεύτερης γραμμής σχήματα 
τα οποία συμπεριλαμβάνουν 
νιτροζουρική λομουστίνη (CCNU) και 
ετοποσίδη (VP – 16) από το στόμα η 
ακτινοθεραπεία. 

4 άρρωστοι υπεβλήθηκαν σε 
αυτόλογη μεταμόσχευση μετά 
υποτροπή εντός ενός έτους μετά την 
χημειοθεραπεία.  

Οι κλινικές πληροφορίες για κάθε 

άρρωστο και για τις θεραπείες 
λήθφθηκαν από την μελέτη των 
φακέλλων.  Όλοι οι άρρωστοι 
παρακολουθήθηκαν μέχρι τον 
θάνατο ή μέχρι τον Δεκέμβριο 1991.

Η επιβίωση των αρρώστων 
υπολογίστηκε με τις καμπύλες 
επιβίωσης Kaplan-Meier. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία ερευνάται 
η συνολική επιβίωση 217 

αρρώστων με νόσο Hodgkin 
μετά την χημειοθεραπεία και η 
επιμέρους επιβίωση 105 αρρώστων 
νόσου Hodgkin ιστολογικού τύπου 
οζώδη σκλήρυνση ανάλογα με τα 
στάδια και τους λεμφαδένες του 
μεσοθωρακίου. 

Η συνολική 5ετής επιβίωση των 
217 αρρώστων με νόσο Hodgkin 
είναι 61% και η συνολική 10ετής 
επιβίωση είναι 15%.

Από τους 129 αρρώστους με 
οζώδη σκλήρυνση αναλύθηκαν 105 
άρρωστοι για επιβίωση μετά την 
χημειοθεραπεία.  95 άρρωστοι από 
τους 105 (91%) εισήλθαν σε πλήρη 
ύφεση.  Η 5ετής επιβίωση των 95 
αρρώστων με οζώδη σκλήρυνση 

που εισήλθαν σε πλήρη ύφεση μετά 
την χημειοθεραπεία είναι 64% και η 
10ετής επιβίωση είναι 13%.

Η 5ετής επιβίωση των αρρώστων 
με νόσο Hodgkin οζώδη σκλήρυνση 
σταδίων Ι και ΙΙ (αριθμός αρρώστων 
51) είναι 65% και σταδίων ΙΙΙ και IV 
(αριθμός αρρώστων 44) είναι 20%.  
Το προχωρημένο στάδιο νόσου 
επηρεάζει αρνητικά την επιβίωση.  
Η 10ετής επιβίωση των αρρώστων 
με νόσο Hodgkin οζώδη σκλήρυνση 
σταδίων Ι και ΙΙ είναι 13%.

Η 5ετής επιβίωση των αρρώστων 
με νόσο στο μεσοθωράκιο είναι 
67% με απουσία λεμφαδενοπάθειας 
στο μεσοθωράκιο, 65% με 
παρουσία λεμφαδενοπάθειας στο 
μεσοθωράκιο και 60% στο ευρύ 
μεσοθωράκιο και είναι παρόμοια 
στις 3 ομάδες των αρρώστων. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Από την μελέτη της επιβίωσης 
των αρρώστων με οζώδη 

σκλήρυνση μετά από χορήγηση 
χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας 
και συνδυασμού χημειοθεραπείας 
με ακτινοθεραπεία προκύπτει ότι 
η 10ετής επιβίωση των αρρώστων 
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13% είναι χειρότερη από την 5ετή 
επιβίωση 64% και προκύπτει λόγω 
της υποτροπής των αρρώστων. 

Στην επιβίωση κατά στάδια οι 
άρρωστοι με προχωρημένα στάδια 
έχουν χειρότερη 5ετή επιβίωση 20% 
από τους αρρώστους με πρώϊμα 
στάδια 65%.  Η επιβίωση όπως 
φαίνεται και στις μελέτες άλλων 
ερευνητών (11) οφείλεται στην 
εντονότερη δράση στους νεώτερους 
συνδυασμούς φαρμάκων και στην 
χορήγηση περισσότερων κύκλων 
χημειοθεραπείας.  Το προχωρημένο 
στάδιο νόσου επηρεάζει αρνητικά 
την επιβίωση παρά το γεγονός ότι 
σε μερικές μελέτες τα ποσοστά 
επιβίωσης είναι καλά (12 – 16). 

Στο μεσοθωράκιο οι άρρωστοι 
με λεμφαδένες, χωρίς λεμφαδένες 
και με μεγάλη μάζα νόσου έχουν 
παρόμοια 5ετή επιβίωση 60 έως 
67% και οφείλεται στη χορήγηση 
συνδυασμού χημειοθεραπείας με 
ακτινοθεραπεία.  Με την χορήγηση 
μόνο ακτινοθεραπείας η επιβίωση 
που προκύπτει είναι μόνο 49% 
διότι ο κίνδυνος υποτροπής είναι 
σημαντικά μεγαλύτερος στη μεγάλη 
μάζα νόσου.

Με τα εναλασσόμενα σχήματα 
ΜΟΡΡ/ABVD και τα υβριδικά 
ΜΟΡΡ/ABV ένα μεγάλο ποσοστό 
αρρώστων μπαίνει σε πλήρη ύφεση 
και διατηρεί την πλήρη ύφεση για 
1 έως 7 χρόνια.  Φαίνεται ότι στη 
χημειοθεραπεία ή στο συνδυασμό 
με ακτινοθεραπεία το ποσοστό 
πλήρων υφέσεων είναι καλύτερο 
στα εναλλασσόμενα σχήματα παρά 
στο ΜΟΡΡ.

Για θεραπεία στην υποτροπή 
θεωρείται ικανός ο συνδυασμός 
ΜΟΡΡ/ABVD ή τα υβριδικά σχήματα 
χημειοθεραπείας.  Η υποτροπή 
μπορεί να συμβεί μετά χορήγηση 
ακτινοθεραπείας, χορήγηση 
χημειοθεραπείας ή συνδυασμού 
χημειοθεραπείας με ακτινοθεραπεία 
(17).  Για τους αρρώστους οι οποίοι 

απέτυχαν να μπουν σε πλήρη ύφεση 
ή υποτροπίασαν γρήγορα, νωρίτερα 
από το έτος συστήνεται η αυτόλογη 
μεταμόσχευση.

Η χορήγηση πολυάριθμων 
σχημάτων χημειοθεραπείας στη 
νόσο του Hodgkin με  μακροχρόνια 
χορήγηση αλκυλιούντων 
παραγόντων μπορεί να οδηγήσει 
σε καρκινογένεση, εμφάνιση 
δεύτερου πρωτοπαθούς καρκίνου ή 
λευχαιμίας σε ποσοστό 2 – 13% (18).

Συμπερασματικά η νόσος Hodg-
kin ανήκει στα λεμφοϋπερπλαστικά 
νοσήματα και η θεραπεία είναι 
επιτυχής με την χρήση των 
νέων χημειοθεραπευτικών 
συνδυασμών και σε συνδυασμό με 
ακτινοθεραπεία. 

SUMMARY

217 consecutive patients with 
Hodgkin disease, 77 women and 
140 men who were diagnosed and 
treated were analyzed.  The median 
age of the patients was 35 years 
(range 15 – 83).  From the 217 pa-
tients 8 (3.7%) were of the lympho-
cyte predominant histological type, 
129 (59.5%) of the nodular sclerosis 
, 69 (31.8%) of the mixed cellularity 
and 11 (5%) patients of the lympho-
cyte depleted histological type. 34 
(15.6%) patients received radio-
therapy treatment, 125 (57.6%) pa-
tients received chemotherapy, 58 
(26.7%) received combined chemo-
therapy and radiotherapy while 54 
(24.9%) received relapse treatment.  
The 5year overall survival of the 
patients was 61% and the 10year 
overall survival was 15%.  Patients 
of Hodgkin disease nodular sclero-
sis were studied separately.  From 
129 Hodgkin disease nodular scle-
rosis  patients 105 patients were 
analyzed for survival after treat-
ment. 95 from 105 patients (91%) 
entered into complete remission 
after treatment.  The 5year survival 

and 10year survival of patients with 
nodular sclerosis entered into com-
plete remission was 64% and 13% 
respectively.  The 5year survival 
of the patients with nodular scle-
rosis of stages I and II was 65%, 
of stages III and IV was 20%.  The 
10year survival of the patients with 
Hodgkin disease nodular sclerosis 
of stages I and II was 13%.  The ad-
vanced stage of disease influences 
adversely the survival.  For medias-
tinal disease the 5year survival was 
67% for patients without swollen 
lymph nodes at mediastinum, 65% 
for swollen lymph nodes at medi-
astinum and 60% for massive dis-
ease at mediastinum.  The 5years 
survival of the patients was similar 
in the three groups of patients.  In 
conclusion Hodgkin disease is a 
lymphoproliferative disease and 
therapy is successful with the new 
chemotherapeutic regimens and in 
combination with radiotherapy. 
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Ανακοίνωση

Σας καλωσορίζουμε στο νέο μας 
κλινικό εργαστήριο στη Λεωφ. 
Ιφιγενείας 59, Λευκωσία

Μετακομίσαμε, 
μεγαλώσαμε, 
επενδύσαμε 
στο μέγιστο 
ανθρώπινο αγαθό, 
την υγεία

Κοιτώντας μπροστά κάναμε το μεγάλο βήμα στο μέλλον. Επενδύσαμε στην υγεία των 
πολύτιμων ασθενών μας, που εδώ και 37 χρόνια μας στηρίζουν και εμπιστεύονται, 
μετακομίζοντας σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Λεωφόρο Ιφιγενείας 59. 
Το νέο Χημείο Γιαννουκά είναι χρόνια μπροστά. Σχεδιάστηκε με γνώμονα τη δική 
σας άνεση και ασφάλεια πληρώντας όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θέτοντας την 
προστασία της υγείας σας ως πρωταρχικό μέλημα μας.

Παρέχει:
• Τελευταίας τεχνολογίας αναλυτές και εξοπλισμό
• Επιστημονικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών
• Εγγυημένο ποιοτικό και ορθολογιστικό έλεγχο αναλύσεων
• Προσωπικό με υψηλή κατάρτιση
• Συνεργασία με όλα τα ιατρικά κέντρα
• Προσιτές λογικές τιμές
• Συνεργασία με όλα τα ιατροφαρμακευτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες

Δωρεάν χώρος στάθμευσης
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