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ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το τεύχος  αυτό συμπληρώνομε τρία χρόνια 
θητείας της παρούσης Συντακτικής Επιτροπής.

Θεωρώ άθλο το γεγονός ότι κατορθώσαμε να 
διατηρήσουμε σε κυκλοφορία το περιοδικό μας 
και σε πολύ καλό μάλιστα επίπεδο από άποψης 
παρουσίας και επιπέδου κάτω από οικονομική 
πίεση.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που 
συνεργάστηκα με το περιοδικό Ιατρική Κύπρος 
και εύχομαι σε όλους υγεία, προσωπική και 
οικογενειακή ευτυχία για το νέο έτος 2013.

Δρ. Γιώργος Σ. Ποταμίτης,
Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής.
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9.    Άποψη

11.  Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο (Μ. Κληρίδης)

13.  Αξιολόγηση των σεξουαλικών διαταραχών σε άνδρες ογκολογικούς 

       ασθενείς που υποβάλλονται σε ριζική ακτινοθεραπεία (Δ. Βόμβας)

18.  Μυελώδες Καρκίνωνα Θυρεοειδους: Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

       (Ν. Κατωδρύτης)

25.  Θεραπευτικός Λεμφαδενικός Καθορισμός Βουβωνικής Χώρας 

       σε ασθενείς με μεταστατικό Μελάνωμα (Π. Χατζηκώστας)

27.  Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια- ανασκόπηση 

      (Σαπφώ Χριστοδούλου)
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ΑΠΟΨΗ

Περιστασιακά και υπό μορφή μόδας παρουσιάζονται περιοδικά ιατρικού περιεχομένου 
από διάφορους κύκλους με παράξενες συνθέσεις Συντακτικής Επιτροπής αλλά και 
ομάδες έκδοσης.  Εγώ τα αποκαλώ περιοδικά Madam Figaro της ιατρικής χωρίς να 

θέλω να θίξω το ομώνυμο περιοδικό, έχουν λίγη γεύση άρθρου ιατρικού φίλων της σύνταξης, 
λίγο life style, συγνώμη για την Αγγλική, της ιατρικής συγγενών και φίλων της σύνταξης, 
περιοδικά που εξυπηρετούν ομάδες ιατρών που ίσως δεν μπόρεσαν να δημοσιεύσουν 
ποτέ σοβαρά άρθρα σε σοβαρά περιοδικά όχι όλοι ή θέλουν να προβάλουν εαυτούς για 
διάφορους λόγους ή να προβάλουν φαρμακευτικά προϊόντα εταιρειών για συγκεκριμένους 
λόγους συμφέροντος.

Αυτά τα περιοδικά έχουν συνήθως συγκεκριμένη χρονική διάρκεια λήξης, ευτυχώς. 

Δικαίωμα του καθενός να συνεργάζεται με τα συγκεκριμένα αλλά με κανένα τρόπο δεν 
πρέπει να γυρίζετε την πλάτη στο κύριο εκφραστικό όργανο του Παγκύπριου Ιατρικού 
Συλλόγου που με πολλή προσπάθεια κατορθώσαμε να διατηρήσουμε την έκδοση του, το 
περιοδικό μας σήμερα καλύπτει αισίως 44 χρόνια έκδοσης

Συναδελφικά,

Γιώργος Σ. Ποταμίτης.
Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής
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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
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Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

Δρ. Μάριος Κληρίδης MD FCP

Ρευματολόγος – Παθολόγος

Παρουσίαση περιστατικού
41 ετών μητέρα 3 παιδιών, φυσιολογικές 

εγκυμοσύνες δύο φυσιολογικούς τοκετούς και μία  
Καισαρική για κακή προβολή του εμβρύου, χωρίς 
ιστορικό αποβολών.

Το ιστορικό άρχισε στη αρχή της δεκαετίας του 
1990, σε ηλικία περίπου 20 ετών. 

Με πρώτα συμπτώματα ζαλάδας, ίλιγγο, απώλεια 
μαλλιών, πόνο, πρήξιμο και δυσκαμψία  μικρών και 
μεγάλων αρθρώσεων των άνω και κάτω άκρων. Πρωινή 
δυσκαμψία των μικρών αρθρώσεων που διαρκούσε 
πάνω από 30 λεπτά. Εξάνθημα στο πρόσωπο, στο άνω 
μέρος του κορμού και στα άνω άκρα. Ακανόνιστες 
πυρετικές κινήσεις. 

Στη φάση αυτή γέννησε στο 8ο μήνα της 
εγκυμοσύνης υγιές παιδί και όπως η ίδια ανάφερε 
λίγες μέρες  αργότερα έπαθε εν τω βάθη θρόμβωση 
του δεξιού ποδιού. Έχει πάρει ιατρική γνωμάτευση 
από ρευματολογικό κέντρο του εξωτερικού και την 
συμβούλευσαν να παίρνει ασπιρίνη 75mg ημερησίως.  

Από το 1992 μέχρι 1995 είχε ψηλό ESR, θετικά 
αντιπυρηνικά αντισώματα ANA, θετικό ds anti DNA, 
λευκοπενία και τα ηπατικά ένζυμα (ALT, AST και 
γGT) διπλάσια από το ανώτερο φυσιολογικό επίπεδο. 
Σε επανάληψη των αιματολογικών εξετάσεων 
δεν ανιχνεύτηκαν αντικαρδιολιπιδικά αντισώματα 
IgG/M/A (aCL) ή  αντιπηκτικά του Λύκου (LA) ή 
αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (aPS). 

Το 1997 την εξέτασα για 
συμπτώματα όπως δυσκαμψία, 
πρήξιμο και πόνο των μικρών 

αρθρώσεων κυρίως βραδινά, 
ατονία, κατάθλιψη, νευρικότητα, 
έντονη ευερεθιστικότητα , φοβίες 
και ανασφάλεια. Αντιμετωπίστηκε με 
Paroxetine. Η βασική της θεραπεία 
ήταν Hydroxychloroquine 200mg / 
ημέρα, Aspirine 75mg / ημέρα και 
μικρή δόση κορτιζόνης όταν υπήρχε 
συγκεκριμένη ένδειξη.  

Το 2008 παρουσίασε έντονο 
ξαφνικό πόνο στο δεξιό κάτω 
τεταρτημόριο της κοιλίας, 
όπου χειρουργήθηκε για οξεία 
σκωληκοειδίτιδα. Μετά από μια 
εβδομάδα εισήχθηκε ξανά στη 
ίδια κλινική με συμπτώματα οξείας 
κοιλίας από όπου μεταφέρθηκε 
στο Γ.Ν. όπου χειρουργήθηκε για 
τμηματική νέκρωση του εντέρου 
λόγω απόφραξης της  μεσεντερίου 
αρτηρίας.    

Το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 
(APS) χαρακτηρίζεται από την 
τάση θρόμβωσης των αρτηριών 
ή και των φλεβών, την ανίχνευση 
αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων 
(aPL) που ανιχνεύονται με την μέθοδο 
της ενζυμικής ανοσοπροσρόφησης  
(ELISA).(1)

Στο ΑPS η παρουσία αντισωμάτων 
κατά των aCL και αντιπηκτικού του 

Λύκου (LA), είναι περίπου 80% και 
20% αντιστοίχως. Η ανίχνευση και 
των δύο μαζί αντισωμάτων ανέρχεται 
περίπου στο 60%. 

Σε ασθενείς με SLE ανευρέθηκαν 
μόνο αντισώματα β2-γλυκοπρωτεΐνη 
Ι (β2GPI) και δεν ανευρέθηκαν 
αντισώματα κατά των aCL και LA. 
Δυνατόν αυτά τα περιστατικά να 
εκδηλώσουν κλινικά χαρακτηριστικά 
του συνδρόμου APS. (2),(3),(4). Η 
πιθανότητα  τέτοιας εκδήλωσης 
ανέρχεται σε 7,2% - 12% (15) και η 
θνησιμότητας δυνατό να ανέλθει 
μέχρι 27% (16). 

Ωστόσο στην καθημερινή πρακτική, 
ασθενείς με SLE να έχουν ευρήματα 
ΑPS και να μην έχουν αντισώματα  
aCL ή LA, ή και τα δύο. Σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις, ο έλεγχος για άλλα 
aPL όπως β2GPI ή προθρομβίνης 
(aPT) θα μπορούσε να βοηθήσει 
περαιτέρω την διάγνωση του APS. 
(3),(4),(10),(11),(17),(18). 

Η ανίχνευση αντισωμάτων β2GPI 
με απουσία aCL, ανιχνεύτηκαν σε 
ασθενείς με SLE ή πρωτογενή APS 
και που συσχετίζονται με aCL.(19),(20). 

Cabiedes et al παρατήρησαν την 
ανίχνευση  αντισωμάτων β2GPI  
(89,7%) σε ασθενείς με SLE και με  
εκδηλώσεις του APS με απουσία aPL 
(88,9%) (17). Γεγονός που υποδηλώνει 
ότι τα αντι-β2GPI διαφέρουν από 

aCL.(21). 
Ενώ άλλοι συγγραφείς έχουν 

συνδέσει την παρουσία των αντι-
β2GPI με τα aCL (22), (3) 

Τα μόνα στοιχεία που συνδέονται 
με το ΑPS είναι τα αντισώματα aCL 
και LA. 

Η παρουσία μόνο των αντισωμάτων 
κατά της  β2GPI  για τη διάγνωση 
του ΑPS δεν αρκεί. Ωστόσο όμως, 
η ανίχνευση aPT μπορεί να είναι 
χρήσιμη σε ορισμένες επιλεγμένες 
περιπτώσεις.
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Abstract 
Quality of life is now regarded important not only in 

oncology research, but in the daily clinical practice as 
well. Quality of life is composed of many parameters, 
including sexuality. Sexuality is a complex phenomenon 
that incorporates biologic, psychologic, interpersonal, 
and behavioral dimensions. Cancer diagnosis and treat-
ments often cause physical and psychological disrup-
tions to sexual health. Radiotherapy has been shown 
to negatively affect sexual function, but the exact level 
of sexual impairment that patients can expect after ra-
diotherapy remains uncertain. The most frequent sexual 
dysfunctions reported in males are loss of sexual desire, 
erectile dysfunction and ejaculatory disorders. There are 
a number of both physician-administered and patient 

self-administered questionnaires available to evaluate 
sexual dysfunction. It is of paramount importance to ob-
tain baseline pre-treatment data as well as long term fol-
low-up data. Cancer patients undergoing radiotherapy, 
mainly in the pelvic region, experience an important de-
gree of sexual dysfunction, which the Radiation Oncolo-
gist should not ignore. The evaluation and the confron-
tation of these dysfunctions should be included in the 
standard routine approach of cancer patients offering 
them holistic care. In modern Oncology, sexuality con-
stitutes a promising field for further research with the 
aim to devise proper interventions to enhance patients’ 
total function.

Key words: cancer, sexual dysfunction, erectile dys-
function, radiotherapy, questionnaire, pelvic tumors

Εισαγωγή   

Τα τελευταία χρόνια στον χώρο 
της Κλινικής Ογκολογίας 
πέρα από την εκτίμηση 

του θεραπευτικού αποτελέσματος 
των αντικαρκινικών θεραπειών 
- ανταπόκριση νόσου, συνολική 
επιβίωση - άρχισε να προσελκύει 
όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον 
η εκτίμηση των παραμέτρων της 
Ποιότητας Ζωής (ΠΖ) (1). Ένα από 
τα ζητήματα που ήγειραν και 
συνεχίζουν να εγείρουν διχογνωμία 
στους θεωρητικούς της υγείας είναι 
ο ορισμός της ΠΖ. Η έννοιά της 
είναι σύνθετη και πολυπαραγοντική, 
περιλαμβάνει κοινωνικές, 
πολιτισμικές και θρησκευτικές 
συνιστώσες που δυσχεραίνουν την 
αποδοχή ενός αποδεκτού ορισμού. 
Παρόλα αυτά ένας ορισμός που 
συνεπάγεται από την ανασκόπηση 

της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι ο 
ακόλουθος: Η ΠΖ αναφέρεται στο 
βαθμό ευεξίας και ικανοποίησης που 
βιώνει ο ασθενής μια συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή, σε τομείς της 
ζωής του που θεωρεί σημαντικούς 
και που επηρεάζονται από την 
ασθένεια ή τη θεραπεία (2). Στο 
σχήμα 1 φαίνονται οι παράμετροι 
της ποιότητας ζωής (3). Μια από τις 
σημαντικές παραμέτρους της ΠΖ 
είναι η σεξουαλική λειτουργικότητα 
που συνδέεται άμεσα και με την 
σεξουαλικότητα του ατόμου. Η 
σεξουαλικότητα αντιστοιχεί σε ένα 
φαινόμενο με διαστάσεις βιολογικές, 
διαπροσωπικές και ψυχολογικές (4). 
Αποτελεί τομέα που αρκετές φορές 
παραμελείται από τους θεράποντες 
ιατρούς, με αποτέλεσμα οι ασθενείς 
να μην ενημερώνονται για όλες τις 
παραμέτρους που αφορούν συνολικά 

την ανθρώπινη λειτουργικότητα. 
Ο όρος σεξουαλικές διαταραχές 
περιγράφει καταστάσεις όπου 
προβλήματα υγείας συμβάλουν 
στην εμφάνιση διαταραχών που 
σχετίζονται με την σεξουαλική 
λειτουργικότητα και αναπαραγωγή, 
με αποτέλεσμα της αρνητική τους 
επίδραση στην σεξουαλικότητα 
του ατόμου. Η ΠΖ γενικότερα και 
η σεξουαλική λειτουργικότητα 
ειδικότερα, αποτελούν παραμέτρους 
οι οποίες κρίνεται ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για τους ασθενείς που 
πάσχουν από καρκίνο (5,6). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν 
αρκετές δημοσιευμένες μελέτες που 
ασχολούνται με την αξιολόγηση 
των σεξουαλικών διαταραχών σε 
ασθενείς με καρκίνο και όπως 
φαίνεται η επίπτωσή τους είναι 
ιδιαίτερα υψηλή (7-9). Υπολογίζεται 
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ότι μετά από την ολοκλήρωση 
της αντικαρκινικής θεραπείας, 
οι σεξουαλικές διαταραχές 
των καρκινοπαθών ανέρχονται 
σε ποσοστό 40% με 100% (10). 
Συγκεκριμένα, πλήθος μελετών 
που περιλαμβάνουν ασθενείς με 
καρκίνο που υποβλήθηκαν σε ριζική 
ακτινοθεραπεία, συμπεραίνουν ότι 
υφίσταται αλλαγές η σεξουαλική 
λειτουργικότητα των ασθενών 
αυτών, επηρεάζοντας σε μεγάλο 
βαθμό αρνητικά και την ΠΖ τους 
(11-14). Στην πλειοψηφία των μελετών 
αυτών περιλαμβάνονται κυρίως 
ασθενείς με όγκους στην περιοχή 
της πυέλου, όπως καρκίνο του 
προστάτη οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 
ριζική ακτινοθεραπεία. 

Σεξουαλικές διαταραχές 

Οι πιο συχνές σεξουαλικές 
διαταραχές που παρατηρούνται 

στους άνδρες είναι η απώλεια 
της ερωτικής επιθυμίας, η στυτική 
δυσλειτουργία (ΣΤΔ) και οι 
διαταραχές εκσπερμάτωσης. Ως 
ΣΤΔ (erectile dysfunction) ορίζεται η 
αδυναμία επίτευξης και διατήρησης 
στύσης ικανής για ικανοποιητική 
σεξουαλική διείσδυση (15). 

Άνδρες με καρκίνο του προστάτη 
αδένα εμφανίζουν, ως κύρια 
σεξουαλική διαταραχή ΣΤΔ 
που αγγίζει το ποσοστό 60-90% 
μετά από ριζική προστατεκτομή 
και το ποσοστό 67-85% μετά 
από εξωτερική ακτινοθεραπεία 
(16-19). Άλλες διαταραχές που 
μπορεί να εμφανιστούν είναι οι 
διαταραχές εκσπερμάτωσης, η 
μείωση της ερωτικής επιθυμίας 
και οι διαταραχές του οργασμού. 
Χειρουργικές επεμβάσεις που 
λαμβάνουν χώρα στην περιοχή 
της πυέλου μπορεί να ευθύνονται 
επίσης για την εμφάνιση αυτών των 
διαταραχών (20-22). Επεμβάσεις όπως 
η ριζική προστατεκτομή, η εκτομή 
του ορθού με κοιλιοπερινεϊκή 
εκτομή, η χαμηλή πρόσθια εκτομή, 
η ολική αφαίρεση του μεσοορθού 
και η ριζική κυστεκτομή, δυνητικά 
μπορεί να προκαλέσουν σε κάποιο 
ποσοστό βλάβη στο οσφυοϊερό 
νευρικό πλέγμα που ελέγχει την 
αιματική ροή προς τα σηραγγώδη 
σώματα του πέους με αποτέλεσμα 
την εμφάνιση στυτικής ΣΤΔ (23-25). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία 
αναφέρεται επίσης η αρνητική 

επίδραση της χημειοθεραπείας 
στην σεξουαλική λειτουργικότητα 
των ασθενών με καρκίνο. Αρκετά 
χημειοφάρμακα, όπως η βινκριστίνη, 
η βινμπλαστίνη, η μπλεομυκίνη, η 
σισπλατίνη και οι ταξάνες, έχουν 
γνωστή νευροτοξική δράση και 
δύναται να επηρεάσουν το νευρικό 
πλέγμα που ελέγχει την αιματική 
ροή προς τα σηραγγώδη σώματα 
του πέους με επακόλουθο την 
εμφάνιση ΣΤΔ (26,27). Στους ασθενείς 
που λαμβάνουν χημειοθεραπεία 
παρενέργειες όπως η ναυτία, ο 
εμετός, οι διάρροιες, η κόπωση, 
η αλωπεκία ασκούν επίσης 
αρνητική επιρροή στην σεξουαλική 
λειτουργικότητα μειώνοντας σε 
μεγάλο βαθμό την τους ερωτική 
επιθυμία. 

Στους ασθενείς με ενδιαμέσου 
και υψηλού κινδύνου καρκίνο 
του προστάτη αδένα σύμφωνα 
με την ταξινόμηση κατά D’Amico, 
η χορήγηση ορμονοθεραπείας 
με LHRH ανάλογα αποτελεί 
θεραπεία εκλογής παράλληλα με 
τη χορήγηση ακτινοθεραπείας (28). 
Μια από τις κύριες παρενέργειες 
της ορμονοθεραπείας είναι η ΣΤΔ, 
γνώση που έχει αποδειχθεί από 
πλήθος μελετών (29-33). 

Ασθενείς με καρκίνο του προστάτη 
που υποβάλλονται σε βραχυθεραπεία 
φαίνεται να παρουσιάζουν 
μικρότερη επίπτωση σεξουαλικών 
διαταραχών σε σύγκριση με 
άλλες θεραπευτικές μεθόδους. 
Η βραχυθεραπεία, δηλαδή  η 
τοποθέτηση μόνιμων ή προσωρινών 
ραδιενεργών πηγών στον προστάτη, 
πιστεύεται ότι περιορίζει τις βλάβες 
στους παρακείμενους ιστούς καθώς 
αυξάνει σημαντικά τη δόση της 
ακτινοβολίας στον ίδιο τον αδένα 
και όχι στους παρακείμενους 
ιστούς. Ο μηχανισμός με τον οποίο 
η βραχυθεραπεία έχει μειωμένα 
ποσοστά  εμφάνισης στυτικής 
δυσλειτουργίας δεν είναι καλά 
κατανοητός, και μάλλον οφείλεται 
στο ότι απουσιάζουν παράγοντες 
που επηρεάζουν την ικανότητα 
στύσης, όπως βλάβη του νευρικού 
πλέγματος που ελέγχει την αιματική 
ροή προς τα σηραγγώδη σώματα 
του πέους και τραυματισμός 
των ιστών. Οι Merrick και συν. 
αναφέρουν εμφάνιση ΣΤΔ μόνο σε 
ποσοστό 6% των ασθενών στα 2 
χρόνια παρακολούθησης μετά από 
βραχυθεραπεία (34). 

Το 62% ασθενών με τοπικά 
περιορισμένο καρκίνο του προστάτη 

Σχήμα 1. Παράμετροι της ποιότητας ζωής.
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που υποβλήθηκαν σε 3D-CRT (3Di-
mension-Conformal Radiotherapy) 
διατηρούσε ικανοποιητική στυτική 
λειτουργία ικανή για σεξουαλική 
διείσδυση. Το 25% των ασθενών 
που εμφάνισε διαταραχές ΣΤΔ 
ανέφερε αρνητική επιρροή στις 
διαπροσωπικές του σχέσεις, καθώς 
επίσης και χαμηλή αυτοπεποίθηση 
(35). 

Οι Christoforos και συν. μελέτησαν 
εάν η βιοψία του προστάτη για 
την διερεύνηση κακοήθειας 
μπορεί να επηρεάσει την στυτική 
λειτουργικότητα. Μελετήθηκαν 
46 άνδρες, μέσης ηλικίας 67,51 
ετών, που υποβλήθηκαν σε βιοψία 
καθοδηγούμενη με διορθικό 
υπέρηχο. Οι ασθενείς συμπλήρωσαν 
το ερωτηματολόγιο  IIEF (Interna-
tional Index of Erectile Function) την 
ημέρα της βιοψίας, ένα μήνα μετά 
και τρεις μήνες μετά τη βιοψία. Από 
τη μελέτη δεν προέκυψε στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ βιοψίας 
του προστάτη και εμφάνισης ΣΤΔ (36).

Από τις δημοσιευμένες μέχρι 
σήμερα μελέτες δεν προκύπτει 
να υπάρχει διαφορά μεταξύ της 
συμβατικής και της σύμμορφης 
ακτινοθεραπείας για τον καρκίνο 
του προστάτη, παρόλα αυτά όμως 
φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση 
μεταξύ του μεγέθους του πεδίου 
ακτινοβόλησης και την εμφάνιση 
ΣΤΔ (37,38). Η τεχνική IMRT (Inten-
sity Modulated Radiation Therapy), 
κατά την οποία χρησιμοποιείται 
ειδικό πρόγραμμα λογισμικού σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον 
σχεδιασμό από τον Ακτινοθεραπευτή-
Ογκολόγο, περιορίζει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό τη δόση ακτινοβολίας 
στους παρακείμενους υγιείς ιστούς 
και αυξάνει σημαντικά τη δόση 
στον όγκο στόχο. Ήδη σε ορισμένες 
μελέτες αναφέρεται η μείωση της 
τοξικότητας στο ορθό με την τεχνική 
αυτή, κάτι το οποίο θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη μείωση 
της δόσης στη ρίζα του πέους, στα 
λαγόνια αγγεία και τα σηραγγώδη 
σώματα μειώνοντας το ποσοστό ΣΤΔ 
(39).

Παθοφυσιολογικός 
μηχανισμός εμφάνισης 

σεξουαλικών διαταραχών 
μετά από ακτινοθεραπεία 

Ήδη από το 1984 όπως προκύπτει 
από μελέτη των Goldstein και 

συν. με συνολικό αριθμό 23 ασθενών 
φάνηκε ότι κύριο αίτιο για την 
εμφάνιση ΣΤΔ μετά από χορήγηση 
ακτινοθεραπείας είναι η βλάβη που 
υφίστανται τα αγγεία που βρίσκονται 
εντός των πεδίων ακτινοθεραπείας 
(40). Τα αποτελέσματα αυτά 
επιβεβαιώθηκαν και με μετέπειτα 
μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό 
ασθενών εδραιώνοντας ως 
γνώση ότι η εμφάνιση ΣΤΔ μετά 
από ακτινοθεραπεία είναι κυρίως 
αγγειακής αιτιολογίας (41-47). Οι Zelef-
sky και Eid μελέτησαν 98 ασθενείς 
και επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα 
της μελέτης του Golstein. Στη μελέτη 
αυτή χρησιμοποιήθηκε duplex 
υπερηχογραφικός έλεγχος μετά από 
ενέσιμη χορήγηση προσταγλανδινών. 
Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν ανάλογα 
των ευρημάτων με το αν η βλάβη 
ήταν αρτηριακή, των σηραγγωδών 
σωμάτων και νευρολογική. Στους 
ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε 
ριζική προστατεκτομή παρατηρήθηκε 
52% διαταραχή στα σηραγγώδη 
σώματα, 32% αρτηριακή βλάβη, 
5% μικτού τύπου (αρτηριακή – 
σηραγγωδών σωμάτων) και 12% 
νευρολογικής αιτιολογίας. Στους 
ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε 
ριζική ακτινοθεραπεία παρατηρήθηκε 
63% αρτηριακή βλάβη, 32% 
διαταραχή στα σηραγγώδη σώματα, 
2,5% μικτού τύπου και 2,5 % 
νευρολογικής αιτιολογίας (47). Από 
την μελέτη των Turner και συν. 
προέκυψε ότι το 36% των ανδρών 
με καρκίνο του προστάτη που η 
στυτική τους λειτουργικότητα ήταν 
ικανοποιητική πριν την έναρξη της 
ακτινοθεραπείας, εμφάνισαν ΣΤΔ 12 
μήνες μετά το πέρας της με μέγιστο 
βαθμό στους 24 μήνες σε ποσοστό 
59% των ασθενών που μελετήθηκαν 
(45).

Αξιολόγηση των σεξουαλικών 
διαταραχών 

Η αξιολόγηση των σεξουαλικών 
διαταραχών πρέπει πάντα να 

ξεκινά με τη λήψη ενδελεχούς 
ιστορικού, φυσική εξέταση και 
ορμονολογικό έλεγχο (48).

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
διάφορες μέθοδοι για την αξιολόγηση 
της ΣΤΔ, όπως υπερηχογραφικός 
έλεγχος των αγγείων του πέους, 
ηλεκτρομυογραφία, ορμονολογικός 
έλεγχος, έλεγχος αντανακλαστικών 
και νυκτερινών στύσεων. Η ΣΤΔ 

αποτελεί σύμπτωμα που γίνεται 
αντιληπτό κυρίως από τον ίδιο τον 
ασθενή. Οι μέθοδοι αξιολόγησης 
που αναφέρονται παραπάνω 
αφορούν την αιτιολογία-διάγνωση 
της ΣΤΔ. Ο πιο πρακτικός και 
γρήγορος τρόπος ανίχνευσης-
επιδημιολογικής καταγραφής 
των σεξουαλικών διαταραχών 
φαίνεται να είναι η χρήση ειδικών 
ερωτηματολογίων. Αποτελεί μέθοδο 
που έχει υιοθετηθεί από μεγάλους 
ιατρικούς οργανισμούς παγκοσμίως 
ως μέθοδος επιδημιολογικής 
αξιολόγησης – ανίχνευσης των 
σεξουαλικών διαταραχών που 
ενδείκνυται για χρήση σε κλινικές 
μελέτες, χωρίς βέβαια να υποκαθιστά 
τις αντικειμενικές μεθόδους ελέγχου 
που αναφέρονται παραπάνω. 

Κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί 
διάφορα ερωτηματολόγια όπως τα 
CSFQ (Changes in Sexual Function-
ing Questionnaire), DISF (Derogatis’ 
Interview for Sexual Functioning), 
DSFI (Derogatis Sexual Functioning 
Inventory), FSAQ (Fallowfield’s Sex-
ual Activity Questionnaire), FSHQ 
(Florida Sexual History Question-
naire), EDITS (Erectile Dysfunction 
Inventory of Treatment Satisfac-
tion), MSHQ (Male Sexual Health 
Questionnaire), SFI (Sexual Func-
tion Index), SLQQ (Sexual Life Qual-
ity Questionnaire), τα οποία έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε αρκετές μελέτες.

Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε 
ένα πολυδιάστατο ερωτηματολόγιο, 
το IIEF (International Index of Erec-
tile Function). Το ερωτηματολόγιο 
αυτό δημιουργήθηκε για τις 
ανάγκες  μιας κλινικής μελέτης που 
περιλάμβανε τη χορήγηση κιτρικής 
σιλντεναφίλης (Viagra) και αποτελεί 
σήμερα σημείο αναφοράς διεθνώς 
για την αξιολόγηση της ΣΤΔ. Έχει 
μεταφραστεί σε πάνω από 32 γλώσσες 
και έχει χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 
σε 60 κλινικές μελέτες μέχρι σήμερα. 
Περιλαμβάνει 15  ερωτήσεις οι 
οποίες αξιολογούν την ικανότητα 
επίτευξης στύσης, τον αριθμό των 
στύσεων, την σεξουαλική επιθυμία, 
την ικανότητα εκσπερμάτωσης 
και την αυτοπεποίθηση επίτευξης 
στύσης (49). 

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε 
ότι τα περισσότερα από αυτά 
τα ερωτηματολόγια δεν έχουν 



Π
Ο

ΙΚ
ΙΛ

Α
 Α

Ρ
Θ

Ρ
Α Α
Ρ
Θ
Ρ
Ο
Γ
Ρ
Α
Φ
ΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ

δημιουργηθεί για να αξιολογήσουν 
τις σεξουαλικές διαταραχές ειδικά 
σε ογκολογικούς ασθενείς. 

Συζήτηση 

Αναμφίβολα οι ασθενείς με 
καρκίνο βιώνουν σημαντικές 

επιδράσεις στη σεξουαλική τους 
λειτουργικότητα με άμεση αρνητική 
επιρροή και στη σεξουαλικότητά 
τους. Οι επιδράσεις αυτές 
οφείλονται τόσο στη νόσο και 
όσο και στις θεραπείες που 
υποβάλλονται. Έχει φανεί από 
την ιατρική βιβλιογραφία ότι οι 
ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο 
επιθυμούν να ενημερωθούν για την 
αρνητική επίδραση στη σεξουαλική 
τους λειτουργικότητα που 
ενδέχεται να αποφέρει η θεραπεία 
που θα λάβουν, και μάλιστα ένα 
σημαντικό ποσοστό με τη μορφή 
των ενημερωτικών φυλλαδίων (50-

53). Σε αρκετές χώρες του κόσμου 
όπως και στον Ελλαδικό χώρο οι 
θεράποντες ιατροί αποφεύγουν να 
κάνουν ερωτήσεις που αφορούν 
στη σεξουαλική ζωή των ασθενών 
τους φοβούμενοι κυρίως ότι 
παραβιάζουν τα προσωπικά τους 
δεδομένα. Ίσως αυτό να οφείλεται 
στην επικέντρωση των Ογκολόγων 
κυρίως στο θεραπευτικό αποτέλεσμα 
ή ακόμη και στην ελλιπή εκπαίδευση, 
προπτυχιακή και μεταπτυχιακή, 
σε θέματα ψυχοκοινωνικής 
ογκολογίας και σεξουαλικής 
συμβουλευτικής (54). Την Ελληνική 
κοινωνία είναι γεγονός ότι την 
χαρακτηρίζει ισχυρός δεσμός με 
την οικογένεια και τη θρησκεία και 
υπάρχει η τάση θέματα σεξουαλικής 
φύσεως να θεωρούνται ακόμα και 
σήμερα ταμπού. Από προοπτική 
μελέτη που διενεργήθηκε στο 
Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής-
Ογκολογίας του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Πατρών και 
αξιολόγησε τη σεξουαλική 
λειτουργικότητα ασθενών με 
καρκίνο που υποβάλλονται σε 
ριζική ακτινοθεραπεία φάνηκε ότι η 
άποψη των ίδιων των καρκινοπαθών 
είναι διαφορετική. Το ποσοστό των 
ασθενών που δέχθηκε να ενταχθεί 
στη μελέτη αυτή ήταν 79.3% και η 
προσέλευση τους για επανεκτίμηση 
στους 12 μήνες μετά το πέρας της 
θεραπείας έφθασε το ποσοστό του 
94.2%. Αρκετοί από τους ασθενείς 
ανέφεραν ότι ήθελαν να ρωτήσουν 
για θέματα σεξουαλικής φύσεως 

αλλά φοβόταν ότι υπάρχει η 
περίπτωση να παρεξηγηθούν από 
την πλευρά του ιατρού. Δεν ήταν 
λίγες επίσης οι περιπτώσεις όπου 
οι σύντροφοι τους ώθησαν τους 
πάσχοντες να συμμετάσχουν στη 
μελέτη, πιστεύοντας ότι αυτό θα 
τους λύσει απορίες και αδιέξοδα 
της σεξουαλικής τους ζωής που 
ενέκυψαν από τη νόσο και τις 
θεραπείες. Σημαντικό εδώ είναι 
να αναφέρουμε ότι στην ανωτέρω 
μελέτη το ποσοστό της σοβαρής 
ΣΤΔ στους 12 μήνες μετά το πέρας 
της ακτινοθεραπείας άγγιζε το 
82.2% (55).

Είναι γεγονός ότι οι ασθενείς με 
καρκίνο έχουν το κάθε δικαίωμα να 
έχουν μια ενεργό σεξουαλική ζωή. 
Το πρώτο βήμα για να επιτευχθεί 
αυτό είναι να αναγνωρίσουμε το 
πρόβλημα. Όταν γίνει αυτό, οι 
σεξουαλικές διαταραχές μπορεί να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά 
με τις ήδη υπάρχουσες θεραπείες 
(56-58). Όπως προκύπτει από αρκετές 
μελέτες οι ασθενείς που πάσχουν 
από καρκίνο και έχει επηρεαστεί η 
σεξουαλική τους λειτουργικότητα 
επιθυμούν να λάβουν θεραπεία.  

Θα λέγαμε συμπερασματικά 
ότι το ποσοστό των ανδρών που 
υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία 
στην περιοχή της πυέλου βιώνει 
κάποιας μορφής και σημαντικού 
βαθμού σεξουαλικές διαταραχές τις 
οποίες οφείλει ο Ακτινοθεραπευτής-
Ογκολόγος να μην τις αγνοεί. 
Στους άνδρες το ποσοστό 
των σεξουαλικών διαταραχών 
ψυχοσωματικής αιτιολογίας που 
παρατηρείται είναι πολύ μικρότερο 
σε σύγκριση με τις γυναίκες. 
Κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση 
των νέων γιατρών σε θέματα  
ψυχοκοινωνικής ογκολογίας και 
σεξουαλικής συμβουλευτικής. Η 
εκτίμηση και η αντιμετώπιση των 
διαταραχών αυτών θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί στην καθιερωμένη 
προσέγγιση των καρκινοπαθών. Η 
παράμετρος της σεξουαλικότητας 
στα πλαίσια της συγκεκριμένης 
αυτής νόσου αποτελεί πεδίο που 
χρήζει περαιτέρω έρευνας με 
προοπτικές και τυχαιοποιημένες 
μελέτες.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το μυελώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς παρουσιάζεται 

σε 4 κλινικές μορφές. Το σποραδικό τύπο, το 
σύνδρομο MEN II-α (απλό σύνδρομο), το σύνδρομο 
MEN II–b και το κληρονομικό μυελώδες καρκίνωμα 
χωρίς την παρουσία ενδοκρινοπαθειών. Η ριζική 
χειρουργική θεραπεία θεωρείται η πλέον σημαντική 
θεραπεία, ενώ η χορήγηση ραδιενεργού ιωδίου δεν 
βοηθά στην θεραπεία του μυελώδους καρκινώματος 
θυρεοειδούς. Ο οικογενειακός έλεγχος είναι πολύ 
σημαντικός.  Ως μεγάλη εξέλιξη σ’ αυτό το τομέα 
χαρακτηρίστηκε η ανακάλυψη γενετικής βάσης στους 
περισσότερους ασθενείς με κληρονομικό μυελώδες 
καρκίνωμα.   Σε όλους σχεδόν τους ασθενείς με 
σύνδρομα MEN II-a και MEN II-b και σε περίπου 
85% αυτών με οικογενειακό μυελώδες καρκίνωμα 

εντοπίσθηκαν μεταλλάξεις στο ογκογονίδιο RET. 
Οι περισσότεροι ασθενείς διαγιγνώσκονται λόγω 
εντοπισμού όζου στον τράχηλο ή ως αποτέλεσμα του 
οικογενειακού ελέγχου. Ο έλεγχος  της καλσιτονίνης 
και του καρκινοεμβρυικού αντιγόνου (CEA) στο αίμα 
κάθε 2-3 μήνες θεωρείται η σημαντικότερη εξέταση 
μεταθεραπευτικής παρακολούθησης. Η πρόγνωση 
του μυελώδους καρκινώματος θυρεοειδούς διαφέρει 
κατά πολύ από περιστατικό σε περιστατικό. Το αρχικό 
στάδιο του όγκου επηρεάζει την πορεία της νόσου.  
Για ασθενείς με μεταστατική νόσο τον Απρίλιο του 
2011 έχει για πρώτη φορά εγκριθεί από το FDA 
στοχευόμενη θεραπεία, το Vandetanib (Βαντετανίπη) 
που στοχεύει στους υποδοχείς τυροσίνης κινάσης του 
RET EGFR και του VEGFR2-3, ενώ άλλες μελέτες με 
στοχευόμενες θεραπείες είναι σε εξέλιξη. 

SUMMARY
There are four clinical types 

of medullary thyroid carcinomas 
(MTC). The sporadic type, the MEN 
II-a syndrome, the MEN II-b syn-
drome and the congenital medullary 
carcinoma without the presence of 
endocrinopathy. Radical surgical 
intervention is the mainstay of the 
treatment. Radioiodine treatment is 
not helpful. Genetic testing of the 
family members is very important. 
A major discovery has been the un-
derstanding of the genetic basis of 
congenital medullary carcinoma. In 
almost all patients with MEN II-a and 
MEN II-b syndromes and in 85% of 
those with familiar medullary cancer 
there are detectable mutations in 
the RET oncogen. Most of them are 
diagnosed due to neck mass or as a 
result of a genetic testing of the fam-
ily members. Measurement of Calci-
tonin- and CEA-Level in blood every 

2-3 months seems to be the most 
important follow-up examination. 
Stage of the disease is the most 
important prognostic factor.  For 
the first time in April 2011, the US 
Food and Drug Administration (FDA) 
approved a targeted therapy Van-
detanib for patients with advanced 
stage /metastatic MTC.  Vandetanib 
targets/inhibits the tyrosine kinase 
receptors of RET/EGFR and VEG-
FR2-3.  There are ongoing trials with 
other targeted therapies.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Μυελώδες Καρκίνωμα 

Θυρεοειδούς (ΜΚΘ) αποτελεί 
περίπου το 4%-5% όλων των 
καρκινωμάτων θυρεοειδούς. Δεν 
εξορμά από τα θηλακιώδη κύτταρα 
του θυρεοειδούς αλλά από τα 
παραθηλακιώδη C κύτταρα. Τα 
κύτταρα C και τα κακοήθη τους μέρη 
που εντοπίζονται στο ΜΚΘ εκκρίνουν 

καλσιτονίνη, μια πολύ σημαντική για 
τη διάγνωση και την παρακολούθηση 
του ΜΚΘ ορμόνη. Ο Hazart και 
συν διάκριναν πρώτοι το 1959 το 
ΜΚΘ. Το 1968 ο Steiner και συν 
περιέγραψαν τον συσχετισμό μεταξύ 
του ΜΚΘ, του φαιοχρωμοκυτώματος 
και του υπερπαραθυρεοειδισμού σαν  
Σύνδρομο Πολλαπλών Ενδοκρινικών 
Νεοπλασιών (Multiple Endocrine 
Neoplasia Syndrome) δηλαδή το 
ΜΕΝ τύπου ΙΙ. 

Το μυελώδες καρκίνωμα 
θυρεοειδούς παρουσιάζεται σε 4 
κλινικές μορφές.

1.Ο σποραδικός τύπος ο οποίος 
εντοπίζεται στο 75-80% όλων 
των περιστατικών μυελώδους 
καρκινώματος θυρεοειδούς. 
Συνήθως εμφανίζεται στον ένα λοβό 
και δεν σχετίζεται με συνοδούς 
ενδοκρινοπάθειες (κανένας 
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συσχετισμός με νόσους άλλων 
ενδοκρινικών αδένων).  Εμφανίζεται 
συνήθως μεταξύ του 40ου και 60ου 
έτους της ηλικίας, σε αναλογία 
μεταξύ γυναικών και ανδρών 3:2.

2.MEN II-α (απλό σύνδρομο):  Το 
Σύνδρομο Πολλαπλών Ενδοκρινικών 
Νεοπλασιών (Multiple Endocrine 
Neoplasia Syndrome) αποτελεί 
ομάδα ενδοκρινικών παθήσεων οι 
οποίες εμφανίζονται ταυτόχρονα 
στον ίδιο ασθενή και εντοπίζονται 
χαρακτηριστικά σε οικογένειες 
λόγω της κληρονομικότητας.  Το 
απλό σύνδρομο παρουσιάζεται 
με αμφοτερόπλευρο μυελώδες 
καρκίνωμα ή καρκίνωμα των C 
κυττάρων ή ακόμα με υπερπλασία 
των C κυττάρων, φαιοχρωμοκύτωμα 
και υπερπαραθυρεοειδισμό.  Αυτό 
το σύνδρομο είναι κληρονομικό 
λόγω βλάβης σε γονίδιο (DNA) το 
οποίο ευθύνεται για την φυσιολογική 
αύξηση των ενδοκρινικών ιστών.  
Το κληρονομικό αυτό σύνδρομο 
μεταφέρεται σε όλα τα άτομα, τα 
οποία διαθέτουν το γονίδιο, το 
οποίο κληρονομείται σε μορφή 
αυτοσωματική επικρατητική (autoso-
mal dominant) με 50% πιθανότητα 
εμφάνισης σε κάθε απόγονο.  Λόγω 
αυτής της κληρονομικής μορφής 
άνδρες και γυναίκες επηρεάζονται 
σε ίσο ποσοστό.  Η ηλικία εμφάνισης 
του μυελώδους καρκινώματος σε 
αυτή την ομάδα ασθενών εντοπίζεται 
συνήθως στη τρίτη δεκαετία.

3.MEN II–b: Αυτό το σύνδρομο 
παρουσιάζεται επίσης με 
μυελώδες καρκίνωμα και 
φαιοχρωμοκύτωμα αλλά σπάνια 
εμφανίζει υπερπαραθυρεοειδισμό.  
Αντ’ αυτού αυτοί οι ασθενείς 
παρουσιάζουν μια ασυνήθιστη 
κλινική εικόνα χαρακτηριζόμενη 
από γαγγλιονευρινώματα του 
στοματικού επιθηλίου καθώς 
επίσης μαρφανοειδή εμφάνιση.  
Η κληρονομικότητα είναι 
αυτοσωματικού επικρατητικού τύπου 
(autosomal dominant) όπως και 
στο MEN II-a χωρίς να αποκλείεται 
και η σποραδική του εμφάνιση πο 
οφείλεται σε νέα μετάλλαξη στο 
γενετικό υλικό. Οι ασθενείς με 

MEN II – b συνήθως αναπτύσσουν 
μυελώδες καρκίνωμα στη τρίτη 
δεκαετία με ίση κατανομή στα δύο 
φύλα.  Όπως και στο MEN II-a τα 
φαιοχρωμοκυτώματα θα πρέπει να 
εντοπισθούν πριν από οποιαδήποτε 
χειρουργική επέμβαση.  Η τακτική 
σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 
η χειρουργική εξαίρεση τυχόν 
φαιοχρωμοκυτωμάτων με σκοπό 
την μείωση του κινδύνου εμφάνισης 
σοβαρών υπερτασικών κρίσεων 
κατά την διάρκεια της αφαίρεσης του 
θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών 
αδένων.

4.Κληρονομικό μυελώδες 
καρκίνωμα (Familial  Med-
ullary Thyroid Carcinoma, 
FMTC).  Η κληρονομικότητα είναι 
αυτοσωματικού επικρατητικού 
τύπου (autosomal dominant) και 
εμφανίζεται χωρίς την παρουσία 
ενδοκρινοπαθειών. Αυτός ο τύπος 
μυελώδους καρκινώματος είναι ο 
λιγότερο επιθετικός.  Όπως και άλλα 
είδη καρκίνου του θυρεοειδούς η 
ηλικιακή συχνότητα βρίσκεται στη 
τέταρτη και πέμπτη δεκαετία της 
ζωής.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Οι περισσότεροι ασθενείς 
με σποραδικό τύπο ΜΚΘ 

εμφανίζονται με ψηλαφητή μάζα στον 
τράχηλο. Συνήθως παρουσιάζουν 
μονήρη όζο στο οπίσθιο μέρος του 
θυρεοειδούς αδένα, γεγονός που 
προκαλεί πιεστικά συμπτώματα 
τοπικά που οδηγούν σε βράγχος 
φωνής και δυσφαγία. .  Ένα τρίτο 
παρουσιάζεται με μη ελεγχόμενες 
διάρροιες.  Η διάρροια αιτιολογείται 
με τις αυξημένες γαστροεντερικές 
εκκρίσεις και την υπερκινητικότητα 
λόγω των ορμονικών εκκρίσεων 
από τον όγκο (καλσιτονίνη, 
προσταγλανδίνες, σεροτονίνη, ή 
VIP). Λεμφαδενική μεταστατική 
διήθηση κατά τη διάγνωση 
παρατηρείται σε 35%-50% και 
μακρινές μεταστάσεις σε 10%-
15% με πιο συχνό εντοπισμό το 
μεσοθωράκιο, το ήπαρ, το πνεύμονα 
και τα οστά. 

Οι περισσότεροι ασθενείς 
με κληρονομικού τύπου ΜΚΘ 

διαγνώσκονται μέσω γενετικών 
ελέγχων υψηλού κινδύνου 
οικογενειών. Μέλη οικογενειών 
ασθενών με πρωτοογκογονιδιακής 
μετάλλαξης (protooncogene muta-
tions) για  RET (REarranged during 
Transfection testing) παρουσιάζουν 
50% πιθανότητα να είναι φορείς της 
μετάλλαξης. Ο κίνδυνος εμφάνισεις 
ΜΚΘ σε φορείς του  RET είναι 
100%.

Η διάγνωση τίθεται συνήθως με 
βιοψία δια λεπτής βελόνης (Fine 
Needle Aspiration, FNA) από όζο 
στο θυρεοειδή αδένα. Το ΜΚΘ 
δεν μπορεί πάντοτε να διαγνωσθεί 
κυτταρολογικά γι’ αυτό χρειάζεται 
κάποτε και ανοσοϊστοχημική 
εξέταση. Μια άλλη πολύ χρήσιμη 
μέθοδος διάγνωσης είναι η μέτρηση 
της καλσιτονίνης στο υγρό που 
μαζεύεται μετά το ξέπλυμα της λεπτής 
βελόνης που χρησιμοποιήθηκε κατά 
το FNA. Αυτή η μέθοδος φαίνεται να 
έχει πιο ψηλό βαθμό ευαισθησίας 
παρά η κυτταρολογική και η 
ανοσοϊστοχημική εξέταση. 

Σε περίπτωση που ένας ασθενής 
παρουσιάζει μέσω ιστορικού ή 
FNA υποψία ΜΚΘ, το επίπεδο 
καλσιτονίνης στο αίμα μπορεί να 
χρησιμεύσει για πιστοποίηση της 
διάγνωσης. Το επίπεδο καλσιτονίνης 
μπορεί να είναι ελαφρώς ανυψωμένο 
σε φυσιολογικά άτομα, αλλά οι 
περισσότεροι ασθενείς με επίπεδα >  
100 pg/ml παρουσιάζουν ΜΚΘ. Το 
επίπεδο της καλσιτονίνης σχετίζεται 
με τον όγκο και την έκταση του 
καρκινώματος. Τραχηλικές 
μεταστάσεις παρουσιάζουν 
επίπεδα καλσιτονίνης 10–40 pg/
ml (φυσιολογικό <10 pg/ml) και 
μακρινές μεταστάσεις συνήθως 
>150 pg/ml συχνά δε  >1,000 pg/ml.

Το καρκινοεμβρυικό αντιγόνο 
(Carcinoembryonic antigen, CEA) 
έχει επίσης αποδειχθεί χρήσιμος 
ογκολογικός δείκτης. Τα επίπεδα 
του στο αίμα ανυψώνονται >50% σε 
ασθενείς με ΜΚΘ. Προεγχειρητικά 
επίπεδα CEA >30 ng/ml είναι 
ενδεικτικά της αδυναμίας επίτευξης 
πλήρους θεραπείας της νόσου με 
χειρουργική επέμβαση. Επίπεδα 
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>100 ng/ml έχουν ψηλή συμβατότητα 
με εκτεταμένη λεμφαδενική διήθηση 
και μακρινές μεταστάσεις. Αυξημένο 
επίπεδο του CEA σε συνδυασμό 
με σταθερά επίπεδα καλσιτονίνης 
μπορεί να αποτελούν ένδειξη 
αδιαφοροποίητης εικόνας του όγκου 
και σχετίζονται με κακή πρόγνωση. 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύμφωνα με δημοσίευση από το 
Πανεπιστήμιο του Τέξας M.D. 

Anderson Αντικαρκινικό Κέντρο, οι 
εξετάσεις σταδιοποίησης όλων των 
ασθενών με διαγνωσθέν μυελώδες 
καρκίνωμα θυρεοειδούς θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνουν κλινική 
εξέταση, αξονική τομογραφία 
τραχήλου και θώρακος, αξονική 
ή μαγνητική τομογραφία κοιλίας 
και σπινθηρογράφημα οστών. Η 
υπερηχογραφία τραχήλου δεν 
αρκεί για αξιολόγηση της νόσου 
στο τράχηλο αποτελεί όμως μέρος 
της διαδικασίας.  Προεγχειρητικός 
έλεγχος των επιπέδων καλσιτονίνης 
στο αίμα καθώς επίσης σε περιπτώσεις 
φυσιολογικού ή μη μετρήσιμου 
επιπέδου καλσιτονίνης, η αξιολόγηση 
και μέτρηση της σε 30,60,120 
και 240 δευτερόλεπτα μετά από 
έκχυση 0,5mg/kg πενταγαστρίνης 
θεωρούνται απαραίτητα. Και τούτο 
παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 
προβλήματα με τα βιοχημικά τεστ 
( επίπεδα καλσιτονίνης μετά από 
ερεθισμό έκκρισης) διότι μπορούν 
να αναδείξουν και ψευδώς θετικά 
και αρνητικά αποτελέσματα. Τα 
τελευταία χρόνια η μεθοδολογία με 
DNA , εκεί και όπου μπορεί πρακτικά 
να πραγματοποιηθεί, έχει σχεδόν 
πλήρως υποκαταστήσει τα βιοχημικά 
τεστ σε σημείο μάλιστα που πολλοί 
τα θεωρούν μη αναγκαία.

Βάσει των πρακτικών 
κατευθυντηρίων γραμμών του Na-
tional Comprehensive Cancer Net-
work (NCCN) του 2009 από την 
στιγμή που διαγιγνώσκεται με βιοψία 
δια λεπτής βελόνης (FNA) μυελώδες 
καρκίνωμα θυρεοειδούς αδένα 
θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες 
εξετάσεις.

• επίπεδο καλσιτονίνης

• CEA
•αποκλεισμός φαιοχρωμοκυτώματος
• επίπεδο ασβεστίου ορού
• γονιδιακός έλεγχος για εντοπισμό 

πρωτοογκογονιδιακής μετάλλαξης 
(protooncogene mutations) για  RET 
(REarranged during Transfection 
testing)

• υπερηχογράφημα τραχήλου
• αξιολόγηση κινητικότητας 

φωνητικών χορδών
• ενδεχομένως αξονική τομογραφία 

θώρακος και μεσοθωρακίου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ 
ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο οικογενειακός έλεγχος 
είναι πολύ σημαντικός σε 

ασθενείς με μυελώδες καρκίνωμα 
θυρεοειδούς.  Ως μεγάλη εξέλιξη 
σ’ αυτό το τομέα χαρακτηρίστηκε 
η ανακάλυψη γενετικής βάσης 
στους περισσότερους ασθενείς με 
κληρονομικό μυελώδες καρκίνωμα.   
Σε όλους σχεδόν τους ασθενείς 
με σύνδρομα MEN II-a και MEN 
II-b και σε περίπου 85% αυτών με 
οικογενειακό μυελώδες καρκίνωμα 
εντοπίσθηκαν μεταλλάξεις στο 
ογκογονίδιο RET (REarranged during 
Transfection). Το ογκογονίδιο RET 
ανήκει στην κατηγορία των πρωτο-
ογκογονιδίων που λειτουργούν ως 
ρυθμιστές της κυτταρικής ανάπτυξης 
και διαφοροποίησης. Τα προϊόντα 
που κωδικοποιούνται από τα πρωτο-
ογκογονίδια καλύπτουν ένα φάσμα 
κυτταρικών δραστηριοτήτων, όπως 
τη παραγωγή αυξητικών παραγόντων 
και των υποδοχέων τους και τη 
μεταφορά σημάτων από την κυτταρική 
επιφάνεια μέσα στο κύτταρο. Στα 
κακοήθη κύτταρα ορισμένα πρωτο-
ογκογονίδια συμπεριλαμβανομένου 
και του RET φέρουν στο γονιδίωμα 
τους διάφορες μεταλλάξεις οι 
οποίες διαφοροποιούν την κανονική 
ρυθμιστική λειτουργία του κυττάρου. 

Συνεπώς  όταν σε ένα ασθενή 
διαγνωσθεί μυελώδες καρκίνωμα 
ή σύνδρομο ΜΕΝ-ΙΙ θα πρέπει 
οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί 
μοριακή εξέταση για την ανίχνευση 
τυχόν υπεύθυνης μετάλλαξης του 
ογκογονιδίου RET στο γενετικό του 

υλικό. Όπως συστήνει η Αμερικανική 
Εταιρεία Θυρεοειδούς (2009) το 
συγκεκριμένο ογκογονίδιο θα πρέπει 
να ελεγχθεί και σε περιπτώσεις 
διάγνωσης υπερπλασίας των C 
κυττάρων. Για άτομα με ΜΕΝ ΙΙ-b ο 
έλεγχος θα πρέπει να γίνει λίγο μετά 
τη γέννηση. Για άτομα με ΜΕΝ ΙΙ-a και 
οικογενειακό μυελώδες καρκίνωμα 
θυρεοειδούς (familial MTC (FMTC)) 
αυτός θα πρέπει να διενεργηθεί πριν 
το πέμπτο έτος της ηλικίας. 

Σε περίπτωση που εντοπισθεί 
μετάλλαξη  στο ογκογονίδιο RET 
θα πρέπει να εξετασθούν όλοι 
οι συγγενείς Α’ βαθμού για την 
ανίχνευση της τυχόν υπεύθυνης 
μετάλλαξης στο γενετικό τους υλικό.  
Ο εντοπισμός μετάλλαξης στο 
ογκογονίδιο RET συνήθως οδηγεί 
σε ολική θυρεοειδεκτομή ακόμα και 
αν ο θυρεοειδής αδένας φαίνεται 
φυσιολογικός. Μυελώδες καρκίνωμα 
θυρεοειδούς ή μια υπερπλασία των 
C κυττάρων θα εντοπισθεί στο 96% 
των ασθενών οι οποίοι υποβάλλονται 
σε προφυλακτική αφαίρεση 
θυρεοειδούς αδένα. Η μη ανεύρεση 
μετάλλαξης του RET σ’ ένα ασθενή με 
μυελώδες καρκίνωμα δεν αποκλείει 
την παρουσία κληρονομικότητας 
της νόσου. Σε τέτοια περίπτωση θα 
πρέπει να επανελέγχεται τακτικά το 
επίπεδο καλσιτονίνης στο αίμα σε 
όλους τους συγγενείς Α’ βαθμού.  
Αυξημένο επίπεδο καλσιτονίνης 
καταδεικνύει γενικά την ύπαρξη 
μυελώδους καρκινώματος 
θυρεοειδούς ή προκαρκινοματοειδή 
κατάσταση της υπερπλασίας των 
C κυττάρων.  Όταν ένα μέλος 
μιας οικογένειας με κληρονομικό 
μυελώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς 
που είναι αρνητικό στην ανίχνευση 
μετάλλαξης RET παρουσιάζει 
φυσιολογική καλσιτονίνη θα 
πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο του 
επιπέδου καλσιτονίνης στο αίμα 
μετά από ερεθισμό της έκκρισής 
της.  Ενώ το επίπεδο καλσιτονίνης 
σε φυσιολογικά άτομα ανεβαίνει 
αργά μετά από ενδοφλέβια έκχυση 
ασβεστίου ή πενταγαστρίνης, το 
επίπεδο καλσιτονίνης ασθενών με 
μυελώδες καρκίνωμα ή υπερπλασία 
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των C κυττάρων θα παρουσιάσει 
μία ταχεία άνοδο.  Οι πλείστοι 
ασθενείς με οικογενειακού τύπου 
μυελώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς 
θα παρουσιάσουν μια μη 
φυσιολογική μέτρηση καλσιτονίνης 
μετά το 35ο έτος της ηλικίας 
τους. Οι περισσότεροι ασθενείς 
διαγιγνώσκονται λόγω εντοπισμού 
όζου στον τράχηλο ή ως αποτέλεσμα 
του οικογενειακού ελέγχου.

Βάσει των πρακτικών 
κατευθυντηρίων γραμμών του Na-
tional Comprehensive Cancer Net-
work (NCCN) 2009 

σε περίπτωση εντοπισμού 
συνδρόμου MEN II-b θα πρέπει 

• να μετρηθεί το επίπεδο 
καλσιτονίνης και CEA 

• να γίνει έλεγχος 
φαιοχρωμοκυτώματος. 

σε περιπτώσεις MEN II-a θα πρέπει 
να γίνει ο πιο κάτω έλεγχος

• αρχικό επίπεδο καλσιτονίνης 
στο αίμα

• επίπεδο ασβεστίου μετά από 
ερεθισμό έκκρισης εάν η αρχική 
καλσιτονίνη δεν είναι ανιχνεύσιμη

• CEA
• έλεγχος φαιοχρωμοκυτώματος
• επίπεδο ασβεστίου στον ορό
• υπερηχογράφημα τραχήλου

ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΥΕΛΩΔΟΥΣ 

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Σε αντίθεση προς το θηλώδες 
και θηλακιώδες καρκίνωμα 

δεν παρατηρούνται αντίθετες 
απόψεις ως προς τον τρόπο 
χειρισμού του μυελώδους 
καρκινώματος θυρεοειδούς 
(ΜΚΘ). Η αντιμετώπιση του ΜΚΘ 
αποτελεί μοναδική χειρουργική 
πρόκληση, καθ’ ότι ο σωστός 
χειρουργικός χειρισμός μπορεί να 
είναι καθοριστικός για τη πορεία 
της νόσου.   Μετά από αξιολόγηση 
και θεραπεία τυχόν συνυπαρχόντων 
ενδοκρινικών καταστάσεων όπως 
π.χ ενός φαιοχρωμοκυτώματος 
αν υπάρχει, όλοι οι ασθενείς 
πρέπει να υποβληθούν σε ολική 
θυρεοειδεκτομή με πλήρη κεντρικό 

τραχηλικό λεμφαδενικό καθαρισμό 
(εξαίρεση όλων των λεμφαδένων 
και του λιπώδους ιστού στην 
κεντρική ανατομική περιοχή του 
τραχήλου) και εξαίρεση όλων των 
λεμφαδένων και του περιβάλλοντος 
λιπώδους ιστού σ’ αυτή την πλευρά 
του τραχήλου η οποία περιβάλλει 
τον όγκο. ‘Όταν υπάρχει υποψία 
λεμφαδενικής  μετάστασης 
ο τραχηλικός λεμφαδενικός 
καθαρισμός θα πρέπει να επεκταθεί 
και στα επίπεδα II-IV.

Παρά το γεγονός ότι τα θυρεοειδή 
κύτταρα διαθέτουν τον κυτταρικό 
μηχανισμό απορρόφησης ιωδίου, 
εντούτοις το ΜΚΘ δεν αναπτύσσεται 
από αυτού του είδους τα θυρεοειδή 
κύτταρα.  Ως εκ τούτου η χορήγηση 
ραδιενεργού ιωδίου δεν βοηθά 
στην θεραπεία του.  Ομοίως δεν 
είναι δυνατόν να εντοπισθούν με 
σπινθηρογράφημα ιωδίου τυχόν 
μεταστάσεις του συγκεκριμένου 
καρκινώματος.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΜΥΕΛΩΔΟΥΣ 

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ

Σε ασθενείς με οικογενειακό 
μυελώδες καρκίνωμα 

θυρεοειδούς και αρχικά αυξημένα 
επίπεδα καλσιτονίνης, στους 
οποίους έχει εντοπισθεί κατά 
το υπερηχογράφημα ή και την 
κλινική εξέταση όζος θυρεοειδούς 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
ολική θυρεοειδεκτομή με 
κεντρικό τραχηλικό λεμφαδενικό 
καθαρισμό καθώς επίσης 
αμφοτερόπλευρη τροποποιημένη 
ριζική λεμφαδενεκτομή.  Σε 
ασθενείς με σποραδικό μυελώδες 
καρκίνωμα θυρεοειδούς συνιστάται 
ολική θυρεοειδεκτομή, κεντρικός 
τραχηλικός λεμφαδενικός 
καθαρισμός και ομόπλευρη 
τροποποιημένη τραχηλική 
λεμφαδενεκτομή.  Ασθενείς οι οποίοι 
υπεβλήθησαν σε θυρεοειδεκτομή 
εκτός κατευθυντηρίων γραμμών 
με ή χωρίς κάποιου είδους 
τραχηλικό καθαρισμό θα πρέπει 
να υποβληθούν σε δεύτερη 
χειρουργική επέμβαση με κεντρικό 

τραχηλικό καθαρισμό και 
αμφοτερόπλευρη τροποποιημένη 
ριζική τραχηλική λεμφαδενεκτομή 
αν δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί.  
Η τελευταία ενδείκνυται μόνο αν 
υπάρχει υπερηχογραφικά ένδειξη 
νόσου.  Όλοι οι ασθενείς οι 
οποίοι υποβάλλονται σε δεύτερη 
εγχείρηση τραχηλικού καθαρισμού 
θα πρέπει να υποβάλλονται εκ 
νέου σε καθαρισμό του κεντρικού 
τραχηλικού διαστήματος. 

Βάσει των πρακτικών 
κατευθυντηρίων γραμμών του Na-
tional Comprehensive Cancer Net-
work (NCCN) 2009 στα πιο πάνω 
περιστατικά και εάν ο όγκος έχει 
διάμετρο ≥ 1.0 εκ. ή παρατηρείται 
νόσος αμφοτερόπλευρα θα πρέπει 
να γίνει ολική θυρεοειδεκτομή 
με αμφοτερόπλευρο κεντρικό 
λεμφαδενικό καθαρισμό (Lev-
el VI) και επιπλέον ομόπλευρο 
τροποποιημένο λεμφαδενικό 
καθαρισμό (Levels II-V) Εάν η νόσος 
εκτείνεται στον τράχηλο ομόπλευρα 
θα πρέπει να γίνει ετερόπλευρος 
τραχηλικός καθαρισμός (Levels 
II, III, IV or V). Συμπληρωματική 
ακτινοθεραπεία (ΑΚΤΘ) ενδείκνυται 
σε νόσο σταδίου Τ4a.

Σε περιπτώσεις όγκου διαμέτρου 
< 1.0 εκ. ή εντοπισμένου σε ένα 
λοβό θα πρέπει να γίνει ολική 
θυρεοειδεκτομή σε συνδυασμό 
με αμφοτερόπλευρο κεντρικό 
λεμφαδενικό καθαρισμό (Level VI). 
Συμπληρωματική ακτινοθεραπεία 
(ΑΚΤΘ) ενδείκνυται σε νόσο σταδίου 
Τ4a.

Σε περιπτώσεις όπου εντοπίζεται 
φαιοχρωμοκύτωμα, γεγονός 
που παρατηρείται σε 50% των 
περιστατικών με ΜΕΝ ΙΙa, η 
Αμερικανική Εταιρεία Θυρεοειδούς 
(American Thyroid Association, 
ATA) συστήνει αυτό να εξαιρεθεί 
κατά προτίμηση με τη διενέργεια 
λαπαροσκοπικής επινεφριδεκτομής 
(laparoscopic adrenalectomy) πριν 
από τη διενέργεια της χειρουργικής 
επέμβασης στη περιοχή του 
θυρεοειδούς.  Η χειρουργική 
εξαίρεση του φαιοχρωμοκυτώματος 
σκοπεύει στη μείωση του κινδύνου 



Π
Ο

ΙΚ
ΙΛ

Α
 Α

Ρ
Θ

Ρ
ΑΑ
Ρ
Θ
Ρ
Ο
Γ
Ρ
Α
Φ
ΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ 22

εμφάνισης σοβαρών υπερτασικών 
κρίσεων κατά την διάρκεια της 
αφαίρεσης του θυρεοειδούς 
και παραθυρεοειδών αδένων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι συνήθως 
το ΜΚΘ εντοπίζεται πριν τον 
εντοπισμό φαιοχρωμοκυτώματος ή 
παραθυρεοειδισμού.

Ασθενείς με θετική αλλαγή 
RET, μέλη γνωστής οικογένειας 
πάσχουσας από μυελώδες 
καρκίνωμα θυρεοειδούς και 
οι οποίοι παρουσιάζουν μη 
φυσιολογικά επίπεδα καλσιτονίνης 
μετά από έκχυση πενταγαστρίνης, 
παρουσιάζουν δε φυσιολογικό 
υπερηχογράφημα τραχήλου, θα 
πρέπει να υποβάλλονται σε ολική 
θυρεοειδεκτομή με κεντρική 
τραχηλική λεμφαδενεκτομή.  Οι 
παραθυρεοειδείς αδένες πρέπει να 
εντοπίζονται, αναγνωρίζονται και να 
μεταμοσχεύονται στο αντιβράχιο του 
λιγότερου χρήσιμου χεριού.

Το NCCN 2009 στις κατευθυντήριες 
γραμμές συστήνει σε περιπτώσεις 
όπου δεν ανιχνεύεται Καλσιτονίνη 
ή παρατηρείται άνοδος του CEA τα 
ακόλουθα

• ολική θυρεοειδεκτομή στην 
ηλικία των 5 ετών ή όταν εντοπισθεί 
μετάλλαξη

• αμφοτερόπλευρο κεντρικό 
λεμφαδενικό καθαρισμό (Level 
VI) εάν παρατηρείται αυξημένη 
καλσιτονίνη στο test έκκρισης 
ασβεστίου μετά από ερεθισμό 
ή ακόμα εάν εντοπισθούν κατά 
το υπερηχογράφημα ανωμαλίες 
θυρεοειδούς αδένα ή λεμφαδένων.

• πιο εκτεταμένο λεμφαδενικό 
καθαρισμό (Levels II-V) εάν ο όγκος 
είναι > 1.0 εκ. ή εάν υπάρχουν θετικοί 
κεντρικοί λεμφαδένες.

• Συμπληρωματική ακτινοθεραπεία 
(ΑΚΤΘ) ενδείκνυται στους ενήλικες 
σε νόσο σταδίου Τ4a (εκτεταμένη 
εξωθυρεοειδική επέκταση με θετικά 
όρια εκτομής)

Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου 
η καλσιτονίνη δεν ανιχνεύεται και 
δεν παρατηρείται άνοδος του CEA 
το NCCN συστήνει την μέτρηση 
της παραθορμόνης. Εάν είναι 
κατασταλμένη τότε χρειάζεται 

αποκλεισμός άλλης αιτίας 
υπερασβεστιναιμίας και ακολούθως 
χειρισμός όπως στις περιπτώσεις 
που παρατηρείται άνοδος του CEA 
(βλέπε πιο πάνω).

Σε περιπτώσεις που η παραθορμόνη 
δεν είναι κατασταλμένη γίνονται τα 
ακόλουθα θεραπευτικά βήματα

• ολική θυρεοειδεκτομή στην 
ηλικία των 5 ετών ή όταν εντοπισθεί 
μετάλλαξη

• αμφοτερόπλευρος κεντρικός 
λεμφαδενικός καθαρισμός (Level 
VI) εάν παρατηρείται αυξημένη 
καλσιτονίνη στο test ερεθισμού 
έκκρισης ασβεστίου ή ακόμα εάν 
εντοπισθούν υπερηχογραφικά 
ανωμαλίες θυρεοειδούς αδένα ή 
λεμφαδένων.

• πιο εκτεταμένος λεμφαδενικός 
καθαρισμός (Levels II-V) εάν ο 
όγκος είναι > 1.0 εκ. ή  εάν υπάρχει 
λεμφαδενοπάθεια κεντρικού 
τραχηλικού διαστήματος

• εάν κατά την θυρεοειδεκτομή και 
ανεύρεση των παραθυρεοειδικών 
αδένων εντοπισθεί

1. μονήρες αδένομα, να αφαιρεθεί
2. πολυοζώδης υπερπλασία, να 

παραμείνει ή να αυτομεταμοσχευθεί 
ίση μάζα ενός φυσιολογικού 
παραθυρεοειδούς αδένα.

3. να μελετηθεί η δυνατότητα κρύο 
διατήρησης παραθυρεοειδικού 
ιστού

• να μελετηθεί το ενδεχόμενο 
χορήγησης συμπληρωματικής 
ακτινοθεραπείας  στους ενήλικες σε 
νόσο σταδίου Τ4a.

Το χρονικό σημείο 
πραγματοποίησης της 
προφυλακτικής θυρεοειδεκτομής 
είναι ένα θέμα υπό συζήτηση. Ενώ δεν 
τίθεται υπό αμφισβήτηση το γεγονός 
ότι η θυρεοειδεκτομή σε ενήλικες 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το 
συντομότερο δυνατόν λόγω του 
αυξημένου ποσοστού εναπόθεσης 
μετάστασεων,  στα παιδιά η 
κατάσταση είναι πιο πολύπλοκη.  
Οι κίνδυνοι για πραγματοποίηση 
θυρεοειδεκτομής σε μικρά 
παιδιά θα πρέπει να ζυγιστούν 

με τους κινδύνους εναπόθεσης 
μεταστάσεων.  Πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το χειρουργικό πλεονέκτημα 
της αναμονής μέχρι το παιδί να 
γίνει 6-10 ετών. To NCCN συστήνει 
την πραγματοποίηση ολικής 
θυρεοειδεκτομής στην ηλικία των 5 
ετών. 

Η Αμερικανική Εταιρεία 
Θυρεοειδούς (ATA) στις δικές της 
κατευθυντήριες γραμμές (2009) 
συστήνει για βρέφη με ΜΕΝ ΙΙ-b 
( ATA-Dα, American Thyroid As-
sociation level D mutation) ολική 
προφυλακτική θυρεοειδεκτομή το 
συντομότερο δυνατό και εντός του 
πρώτου έτους ζωής. Για παιδιά 
με μετάλλαξη ATA-C συστήνεται 
προφυλακτική θυρεοειδεκτομή πριν 
την ηλικία των πέντε. Για ασθενείς 
με ATA-A και ATA-B μετάλλαξη 
η προφυλακτική θυρεοειδεκτομή 
μπορεί να καθυστερήσει πέραν 
της ηλικίας των πέντε υπό την 
προϋπόθεση φυσιολογικού 
ετήσιου ελέγχου καλσιτονίνης 
στο αίμα, φυσιολογικού ετήσιου 
υπερηχογραφήματος τραχήλου, 
παρουσίας μη επιθετικού  
οικογενειακού ιστορικού 
οικογενειακού μυελώδους 
καρκινώματος θυρεοειδούς (less ag-
gressive familial MTC family history) 
και φυσικά ανάλογα με την γονική 
προτίμηση. Στην απουσία όλων των 
πιο πάνω προϋποθέσεων υπάρχει 
ένδειξη χειρουργικής επέμβασης. 
Σε περιπτώσεις μεταλλάξεων 
υψηλότερου κινδύνου (ATA-B) 
συστήνεται η μελέτη ενδεχόμενης 
χειρουργικής θεραπείας πριν το 
πέμπτο έτος της ηλικίας. (α Risk 
from aggressive MTC: level D is 
highest risk). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι  εστίες 
μυελώδους καρκινώματος έχουν 
εντοπισθεί σε παιδιά ηλικίας μόλις 
7 μηνών και μεταστάσεις έχουν 
αναφερθεί σε παιδιά ηλικίας 6 
ετών. Επιπλέον σήμερα αξιοποιείται 
η αναζήτηση και ταξινόμηση 
της παθογόνου συμπεριφοράς 
των μεταλλάξεων σύμφωνα με 
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την φυσική τους ιστορία όπως 
καταγράφεται σε συναφείς 
τράπεζες πληροφοριών μοριακής 
γενετικής.

ΜΕΤΑΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Το NCCN συστήνει  έλεγχο  
καλσιτονίνης και CEA 2-3 

μήνες μετεγχειρητικά. Εάν είναι 
αρνητικά τότε ο ασθενής μένει υπό 
παρακολούθηση με τις ακόλουθες 
εξετάσεις

• κλινική εξέταση
• ετήσιος  έλεγχος καλσιτονίνης 

ορού και CEA
• υπερηχογράφημα τραχήλου
• άλλες ενδεικνυόμενες εξετάσεις 

με βάση την κλινική εικόνα
• για MEN II-b ή II-a ετήσιος 

έλεγχος προς αποκλεισμό 
φαιοχρωμοκυτώματος και 
υπερπαραθυρεοειδισμού (MEN II-a)

Εάν οι εξετάσεις είναι αρνητικές 
τότε συνεχίζεται η παρακολούθηση. 
Εάν είναι θετικές για την παρουσία 
νόσου ακολουθεί διερεύνηση και 
θεραπεία υποτροπής (βλέπε πιο 
κάτω).

Σε περιπτώσεις όπου ο έλεγχος 
καλσιτονίνης και CEA 2-3 μήνες 
μετεγχειρητικά είναι θετικός 
θα πρέπει να γίνουν επιπλέον 
απεικονιστικές εξετάσεις. Αυτές 
περιλαμβάνουν αξονική τομογραφία 
ή μαγνητική τομογραφία τραχήλου, 
θώρακος και κοιλίας. Εάν αυτές είναι 
θετικές ή υπάρχει συμπτωματική 
νόσος ακολουθεί διερεύνηση και 
ενδεχομένως θεραπεία υποτροπής 
(βλέπε πιο κάτω).

Σε εκείνες τις περιπτώσεις που οι 
επιπλέον απεικονιστικές εξετάσεις 
είναι αρνητικές και ο ασθενής 
ασυμπτωματικός το NCCN εισηγείται 

• ετήσιο έλεγχο καλσιτονίνης 
ορού και CEA

• υπερηχογράφημα τραχήλου
• άλλες ενδεικνυόμενες εξετάσεις 

ή πιο συχνούς ελέγχους με βάση 
την κλινική εικόνα

Εάν σε κάποιο χρονικό σημείο 
της παρακολούθησης οι πιο 
πάνω εξετάσεις είναι θετικές 
ακολουθεί διερεύνηση και θεραπεία 

υποτροπής (βλέπε πιο κάτω). Εάν 
αποβούν αρνητικές συνεχίζεται 
η παρακολούθηση ή μελετάται το 
ενδεχόμενο νέας εγχείρησης στον 
τράχηλο αν υπάρχουν ενδείξεις 
παρουσίας υπολειπόμενης νόσου.

ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ Ή 
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΝΟΣΟΣ

Βάσει των πρακτικών 
κατευθυντηρίων γραμμών 

του National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN) 2009 η 
υποτροπιάζουσα ή υπολειπόμενη 
νόσος πρέπει να αντιμετωπισθεί ως 
ακολούθως

• Τοποπεριοχική νόσος 
χειρουργική εξαίρεση +/- 
μετεγχειρητική ΑΚΘ 

ή ΑΚΤΘ σε συμπτωματική 
επιδεινούμενη ανεγχείρητη νόσο

• Συμπτωματική μεταστατική 
νόσος ανακουφιστική χειρουργική 
εξαίρεση, αφαιρετική (ablation) 
τοπική θεραπεία όπως RFA ή Em-
bolization (Εμβολισμός) ή άλλη 
τοπική θεραπεία

• Ασυμπτωματική μεταστατική 
νόσος παρακολούθηση ή 
ενδεχομένως ανακουφιστική 
χειρουργική εξαίρεση ή  αφαιρετική 
(ablation) τοπική θεραπεία όπως 
RFA ή Embolization (Εμβολισμός) 
ή άλλη τοπική θεραπεία

• Γενικευμένη συμπτωματική 
νόσος  ανακουφιστική θεραπεία 

1. Vandetanib (Βαντετανίμπη)
2. Θεραπεία στη βάση κλινικών 

μελετών (προτιμούνται)
3. ΑΚΘ για τοπικά συμπτώματα 
4. Αναστολείς Τυροσίνης  

Κινάσης (βασει κλινικών μελετών 
φάσεως Ι-ΙΙ)

5. ΧΜΘ με βάση το σκεύασμα 
DTIC

6. Χορήγηση διφωσφονικών για 
οστικές μεταστάσεις

7. Υποστηρικτική φροντίδα

Στοχευόμενες Θεραπείες:
Με τη κατανόηση της σημασίας 

των ογκογονιδίων RET, MET 
και υποδοχέα VEGF στην 
καρκινογένεση του μυελώδους 

καρκινώματος θυρεοειδούς τα 
τελευταία 4-5 χρόνια έχουν γίνει 
διάφορες μελέτες με στοχευόμενες 
θεραπείες ενάντια στους πιο πάνω 
παράγοντες.  Τον Απρίλιο 2011 
έχει εγκριθεί για πρώτη φορά 
η Βαντετανίμπη (Vandetanib) 
για ασθενείς με προχωρημένο 
μεταστατικό ΜΚΘ, που δεν 
μπορούν να χειρουργηθούν και 
έχουν συμπτώματα ή πρόοδο 
νόσου.  Η έγκριση βασίστηκε σε 
μια τυχαιοποιημένη μελέτη ΙΙΙης 
γραμμής με 331 ασθενείς.  Οι 
ασθενείς που έλαβαν Βαντετανίμπη 
είχαν 43% ποσοστό ανταπόκρισης, 
με μέσο διάστημα χωρίς πρόοδο 
νόσου πέραν των 24μηνών, σε 
σύγκριση με 16.4 μήνες μέσο 
διάστημα χωρίς πρόοδο νόσου για 
τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό 
φάρμακο.

Άλλες στοχευόμενες θεραπείες 
σε κλινικές μελέτες είναι η 
Μοτεσανίμπη (Motesanib) και το 
XL184.  Η Μοτεσανίμπη στοχεύει 
τους υποδοχείς VEGFR1-3, RET 
και c-kit. Μελέτη ΙΙης φάσης έδειξε 
ποσοστό ανταπόκρισης 2% και 
ποσοστό σταθερής νόσου 48% για 
μεγαλύτερο διάστημα από 6μήνες. 
Το XL184 που στοχεύει στο RET, 
c-MET και VEGFR1-2 βρίσκεται 
σε κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ.  
Προηγούμενη μελέτη έδειξε 
ποσοστό ανταπόκρισης 29%, ενώ 
ποσοστό 68% παρουσίασε είτε 
ανταπόκριση είτε σταθεροποίηση 
της νόσου για πέραν των 6 μηνών.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Η πρόγνωση του μυελώδους 
καρκινώματος θυρεοειδούς 

διαφέρει κατά πολύ από περιστατικό 
σε περιστατικό.  Σε πολλούς 
ασθενείς ο όγκος συμπεριφέρεται 
με πολύ ανώδυνο τρόπο, ενώ 
σε άλλους ο όγκος παρουσιάζει 
πολύ μεγαλύτερη επιθετικότητα.  
Η πρόγνωση συνήθως είναι πολύ 
καλή σε ασθενείς με οικογενειακό 
μυελώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς 
χωρίς την παρουσία άλλων 
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καρκινωμάτων και σε περιπτώσεις 
με σύνδρομο MEN II-a.  Η πρόγνωση 
γενικά δεν είναι τόσο καλή όπως σε 
περιστατικά με MEN II-b ενώ αυτή 
του μη οικογενειακού μυελώδους 
καρκινώματος θυρεοειδούς 
βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσο.

Το αρχικό στάδιο του όγκου 
επηρεάζει την πορεία της 
νόσου.  Αν είναι περιορισμένος 
εντός του θυρεοειδούς αδένα 
(ενδοθυρεοειδικός) η πρόγνωση 
είναι συνήθως εξαιρετική.  Όταν 
εντοπισθούν θετικοί λεμφαδένες 
αυτή είναι χειρότερη.  Όταν ο όγκος 
διηθεί την κάψα του θυρεοειδούς 
αδένα και εκτείνεται στους γύρω 
ιστούς (εξωθυρεοειδικός), ή 
παρουσιάζει μακρινές αιματογενείς 
μεταστάσεις η πρόγνωση είναι 
φτωχική.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το μυελώδες καρκίνωμα 
θυρεοειδούς είναι μια σπάνια 

πάθηση με ιδιαιτερότητες τόσον ως 
προς τον τρόπο εμφάνισης όσο και 
την αντιμετώπιση του. Το γεγονός ότι 
η νόσος συνδέεται και με γονιδιακή 
επιβάρυνση κάνει το χειρισμό 
της ακόμα πιο πολύπλοκο. Η 
αντιμετώπιση τόσο των ασθενούντων 
όσο και των ασυμπτωματικών 
φορέων γονιδιακής επιβάρυνσης 
θα πρέπει να γίνεται από ομάδα 
ειδικών και σύμφωνα με διεθνής 
κατευθυντήριες γραμμές.

Ο γονιδιακός έλεγχος 
όπως και η ορθή διάγνωση 
και θεραπεία είναι σημαντικοί 
παράγοντες στην αντιμετώπιση 
του κληρονομικού Μυελώδους 
Καρκινώματος Θυρεοειδούς. Ο 
πλήρης χειρουργικός καθαρισμός 
προσφέρει  τη μόνη ευκαιρία ίασης 
τόσο στο σποραδικό όσο και στον 
κληρονομικό τύπο. Η προσεκτική 
μεταθεραπευτική παρακολούθηση με 
μέτρηση των επιπέδων καλσιτονίνης 
στο αίμα είναι σημαντική 
στον εντοπισμό υποτροπής η 
μεταστατικής νόσου. Εντοπισμός 
και σωστή χειρουργική αντιμετώπιση 
κληρονομικών συνδρόμων σε νεαρή 

ηλικία προσφέρει μακροχρόνια 
αποτελέσματα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε ασθενείς με μελάνωμα του δέρματος, που δεν 

παρουσιάζουν συστηματική νόσο, η διήθηση ή μη των 
επιχώριων λεμφαδένων έχει μεγάλη σημασία για τη 
σταδιοποίηση και θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου. 
Σε κυτταρολογική ή ιστολογική επιβεβαίωση μετάστασης 

επιχώριου  λεμφαδένα, τίθεται η ένδειξη για ριζικό 
θεραπευτικό λεμφαδενικό καθαρισμό, ο οποίος αποτελεί 
τη μοναδική αποτελεσματική θεραπεία, αυξάνοντας 
σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης ( 20-40% 10ετής 
επιβίωση ασθενών με θετικούς λεμφαδένες, μετά από 
λεμφαδενικό καθαρισμό).

Σκοπός 

Η ανάδειξη και περιγραφή της ορθής χειρουργικής 
τεχνικής για την αντιμετώπιση των βουβωνικών 

λεμφαδενικών μεταστάσεων σε ασθενείς με μελάνωμα, 
όπως από 3ετίας εφαρμόζεται στη Χειρουργική Κλινική 
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (σύμφωνα με την 
μέθοδο που ακολουθείται στο M.D. Anderson Hospital, 
Houston, που διδαχθήκαμε από τον Prof. K. Tanabe 
MGH/Harvard). Η συγκεκριμένη χειρουργική τεχνική 
έχει ήδη εφαρμοστεί σε 10 ασθενείς με μελάνωμα και 2 
ασθενείς με καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου.

Περιγραφή χειρουργικής τεχνικής 

Ο ασθενής τοποθετείται με το κάτω άκρο σε θέση 
ελαφριάς κάμψης και έξω στροφής. Διενεργείται 

καμπυλόγραμμη τομή S που ξεκινά 2-3 εκ. κεφαλικά 
και προς τα έσω της πρόσθιας άνω λαγόνιας άκανθας, 
τέμνει τη βουβωνική πτυχή και επεκτείνεται μέχρι την 
κορυφή του μηριαίου τριγώνου. Όταν έχει προηγηθεί 
βιοψία ή υπάρχει παρουσία ψηλαφητού λεμφαδένα, στην 
τομή συμπεριλαμβάνεται ελλειπτικό τμήμα δέρματος που 
περιλαμβάνει την προηγηθείσα τομή ή την υπερκείμενη 
περιοχή της ψηλαφητής βλάβης αντίστοιχα. Ακολουθεί 
η δημιουργία κρημνών για την προσπέλαση του μηριαίου 
τριγώνου και της απονεύρωσης του έξω λοξού μυός. 
Στη συνέχεια παρασκευάζονται τα μηριαία αγγεία και 
αποκολλώνται οι λεμφαδένες από την πρόσθια επιφάνεια 
αυτών μαζί με τον περιβάλλοντα κυτταρολιπώδη ιστό, ενώ 
παράλληλα αναγνωρίζεται και αφαιρείται ο λεμφαδένας 
Cloquet. Η μείζων σαφηνής φλέβα απολινώνεται και 
διαιρείται στον ωοειδή βόθρo, κοντά στη σαφηνομηριαία 
συμβολή, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να περιλαμβάνεται 
στο αφαιρούμενο παρασκεύασμα. 

Εικόνα 1: Καμπυλόγραμμη τομή δέρματος S που τέμνει 
τη βουβωνική πτυχή με συναφαίρεση ελλειπτικού τμήματος 

που περιλαμβάνει την τομή της προηγηθείσας βιοψίας 
φρουρού λεμφαδένα

Εικόνα 2: Παρουσία διηθημένου λεμφαδένα  Cloquet 
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Το έλλειμμα του μηριαίου 
δακτυλίου συγκλείεται με τοποθέτηση 
συμπλησιαστικών μεμονωμένων 
ραφών ανάμεσα στο βουβωνικό 
σύνδεσμο και το σύνδεσμο του Coo-
per. Η επέμβαση ολοκληρώνεται με 
τη διατομή του ραπτικού μυός στην 
κατάφυση του στην πύελο και την 
μετατόπισή του προς τα έσω, για 
την κάλυψη του ελλείματος πάνω 
από τα μηριαία αγγεία. Στο σημείο 
αυτό καθηλώνεται στο κατώτερο 
όριο του βουβωνικού συνδέσμου με 
διακεκομένες απορροφήσιμες ραφές. 
Τοποθετούνται παροχετεύσεις κενού 
κάτωθεν των κρημνών και το τραύμα 
συγκλείεται κατά στρώματα. 

Επιπλοκές

Ο λεμφαδενικός καθαρισμός της 
βουβωνικής χώρας συνοδεύεται 

από υψηλά ποσοστά μετεγχειρητικής 
νοσηρότητας. Οι κυριότερες 
επιπλοκές αφορούν την επιμόλυνση 
και διάσπαση του χειρουργικού 
τραύματος, τη νέκρωση των 
κρημνών, την ανάπτυξη υγρώματος, 
λεμφοιδήματος και λεμφοκήλης. Στα 
12 περιστατικά που υποβλήθηκαν σε 
θεραπευτικό λεμφαδενικό καθαρισμό 
της βουβωνικής χώρας στη δική 
μας κλινική, δεν παρουσιάστηκαν 
σοβαρές άμεσες μετεγχειρητικές 
επιπλοκές. Η παρακολούθηση 
των ασθενών 1-2 χρόνια μετά την 
επέμβαση δεν ανέδειξε υποτροπή της 
νόσου στην χειρουργηθήσα περιοχή.

Παραλλαγές της τεχνικής

Στην προσπάθεια μείωσης 
των επιπλοκών αυτών έχουν 

προταθεί διάφορες παραλλαγές 
της χειρουργικής τεχνικής. Η 
διαφύλαξη της μείζονος σαφηνούς 
φλέβας όταν μακροσκοπικά δεν 
περιβάλλεται ή έρχεται σε στενή 
σχέση με διηθημένους λεμφαδένες 
και η διαφύλαξη  της περιτονίας 
των μυών αποτελούν τις πιο συχνά 
εφαρμοζόμενες μεθόδους, που σκοπό 
έχουν την ελάττωση της ανάπτυξης 
λεμφοιδήματος. Η διατήρηση του 
ραπτικού μυός στην ανατομική του 
θέση έχει επίσης προταθεί, χωρίς 
όμως να έχει αποδειχθεί η βελτίωση 
της μετεγχειρητικής νοσηρότητας 

Συμπέρασμα 

Η κατάσταση των επιχώριων 
λεμφαδένων έχει μεγάλη σημασία 

για τη σταδιοποίηση, την πρόγνωση και 

την αντιμετώπιση του μελανώματος 
του δέρματος. Ανασκοπώντας τα 
βιβλιογραφικά δεδομένα και τις 
κατευθυντήριες οδηγίες (National 
Comprehensive Cancer Network 
guidelines in oncology, v.2.2007), 
γίνεται σαφές ότι η βιοψία του 
λεμφαδένα φρουρού βελτιώνει την 
ακρίβεια της σταδιοποίησης και ο 
ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός 
αποτελεί την ενδεδειγμένη θεραπεία 
σε ασθενείς με μελάνωμα και 
θετικό φρουρό λεμφαδένα. Αν και 
έχει ήδη αποδειχθεί η αύξηση στην 
10ετή επιβίωση των ασθενών που 
υποβλήθηκαν σε ριζικό λεμφαδενικό 
καθαρισμό, ακόμα και σε προηγμένα 
υγειονομικά συστήματα όπως των 
Η.Π.Α, η συγκεκριμένη πρακτική 
ακολουθείται μόλις στο 50% της 
κατηγορίας αυτής ασθενών. Οι κλινικοί 
ιατροί επιβάλλεται να γνωρίζουν 
τις ενδείξεις, το υψηλό ποσοστό 

μετεγχειρητικής νοσηρότητας 
καθώς και την ανάγκη περαιτέρω 
τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης κλινική 
έρευνας, που σε συνδυασμό με τον 
ποιοτικό έλεγχο των παραμέτρων 
επιβίωσης θα βοηθήσουν στη 
βελτίωση της φροντίδας των ασθενών 
με κακόηθες μελάνωμα.
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D.J., et al., (2008), Complete Lymph Node 
Dissection for Sentinel Node-Positive Mel-
anoma: Assessment of Practice Patterns 
in the United States. Journal of Surgical 
Oncology, 15(6):1566-1576.

2. Al-Refaie, W.B., Ross, M.I., (2006), 
Inguinal Lymphadenectomy for Malignant 
Melanoma. Operative Techniques in Gen-
eral Surgery, 8(2):90-102. 

3. Swan, M.C., Furniss, D., Cassel, O., 
(2004), Surgical Management of Meta-
static Inguinal Lymphadenopathy. 
BMJ, 329:1272-1276. 

Εικόνα 3: Παρασκευή της μηριαίας 
αρτηρίας και φλέβας και αποκόλληση 

των λεμφαδένων με το συνοδό 
κυτταρολιπώδη ιστό.

Εικόνα 3: Παρασκευή της μηριαίας 
αρτηρίας και φλέβας και αποκόλληση 

των λεμφαδένων με το συνοδό 
κυτταρολιπώδη ιστό.

Εικόνα 4: Σύγκλειση μηριαίου δακτυλίου 
για την πρόληψη δημιουργίας μηροκήλης

Εικόνα 4: Σύγκλειση μηριαίου δακτυλίου 
για την πρόληψη δημιουργίας μηροκήλης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παγκόσμια πρωτοβουλία 
για τη χρόνια αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια (Global Initiative 
for Chronic Obstructive Lung Dis-
ease-GOLD), έργο της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας και του Na-
tional Heart, Lung and Blood In-
stitute (NHLBI), διατυπώνει ότι η 
απόφραξη των αεραγωγών δεν 
είναι πλήρως αναστρέψιμη, είναι 
συνήθως προϊούσα και σχετίζεται 
με μια παθολογική φλεγμονώδη 
αντίδραση των πνευμόνων σε 
βλαβερά εισπνεόμενα σωματίδια 
ή αέρια, κυρίως στον καπνό του 
τσιγάρου. Επίσης σημειώνει ότι 
αυτή η παθολογική φλεγμονώδης 
αντίδραση έχει και εξωπνευμονικές 
επιπτώσεις στην υγεία των 
πασχόντων [1].

Σκεφτόμαστε τη Χ.Α.Π. όταν 
κάποιος ασθενής άνω των 35 ετών 
παρουσιάζεται με δύσπνοια στην 
κόπωση, χρόνιο βήχα, απόχρεμψη 
που συνεχίζεται τακτικά και για 
πολύ καιρό, συχνά επεισόδια 
«βρογχίτιδας» ή συριγμό και έχει 
και κάποιο παράγοντα κινδύνου για 
Χ.Α.Π.. Οι περισσότεροι πάσχοντες 
από Χ.Α.Π. διαγιγνώσκονται 
γύρω στην ηλικία των 50 - 60.                                                                                   

Όταν τεθεί η υποψία της διάγνωσης, 
κάνουμε σπιρομέτρηση για να 
επιβεβαιώσουμε την απόφραξη των 
αεραγωγών. Η απόφραξη ορίζεται ως 
FEV1/FVC<0.7, που παραμένει τόσο 
και μετά τη λήψη βρογχοδιασταλτικού 
φαρμάκου. Ασθενείς που από την 
κλινική εξέταση διαγιγνώσκονται με 
χρόνια βρογχίτιδα ή με εμφύσημα 
δεν χαρακτηρίζονται ως πάσχοντες 
από Χ.Α.Π. αν δεν συνυπάρχει 
απόφραξη των αεραγωγών. Και 
πραγματικά μπορεί να συμβεί, αν 
και σπάνια, να έχουν εμφύσημα 

και να μην έχουν απόφραξη των 
αεραγωγών. Διακρίνονται 4 στάδια 
βαρύτητας. Το στάδιο  βαρύτητας 
της Χ.Α.Π. καθορίζεται από την 
τιμή FEV1. Στο πιο ελαφρύ στάδιο 
η τιμή FEV1 είναι ίση ή μεγαλύτερη 
από 80% της προβλεπόμενης αλλά 
απαραιτήτως υπάρχουν συμπτώματα 
από το αναπνευστικό σύστημα π.χ. 
δύσπνοια ή βήχας.

Έχει σημασία η διάγνωση Χ.Α.Π. 
να γίνεται εγκαίρως, ώστε με 
την κατάλληλη παρέμβαση να 
αποφευχθούν ή να μειωθούν τα 

Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονοπάθεια-ανασκόπηση

Σαπφώ Χριστοδούλου, MD, MRCP (UK). 

Πνευμονολόγος
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με τον όρο «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια» 

μπορούμε αδρά ν’αναφερόμαστε στις νόσους  χρόνια 
βρογχίτιδα και εμφύσημα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, το 2005 η Χ.Α.Π. ήταν η πέμπτη συχνή 
αιτία θανάτου και θα γίνει η τρίτη ως το 2030. Το 2005, 
το 5% όλων των θανάτων παγκοσμίως προκλήθηκε 
από τη Χ.Α.Π.. Τα περιστατικά Χ.Α.Π. αυξάνονται. Οι 
θάνατοι από Χ.Α.Π. θ’αυξηθούν κατά 30% στα επόμενα 
10 χρόνια, εκτός αν ληφθούν δραστικά μέτρα για 
τη διακοπή/μείωση του καπνίσματος παγκοσμίως. Η 
φυσική πορεία της νόσου είναι βαθμιαία επιδείνωση 

της πνευμονικής λειτουργίας, με κατά περιόδους 
παροξύνσεις που χρειάζονται δυναμική παρέμβαση, 
είτε στο σπίτι ή στο νοσοκομείο και που οδηγούν 
σε επιδείνωση της ποιότητας ζωής, αναπνευστική 
ανεπάρκεια και μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης. 
Η γενική θνησιμότητα (all cause mortality) σε ασθενείς 
που πάσχουν από Χ.Α.Π. είναι μειωμένη. 

Θα εξετάσουμε τους προδιαθεσικούς παράγοντες για 
την εμφάνιση Χ.Α.Π., τον τρόπο διάγνωσης, τη σημασία 
των παροξύνσεων, τη θεραπεία συντήρησης και 
παροξύνσεων και τις νόσους που συχνά συνυπάρχουν 
στον ίδιο ασθενή.

Εικόνα 1: Εμφύσημα Εικόνα 2: Αποφρακτικό πρότυπο
σπιρομέτρησης
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συμπτώματα (ειδικά η δύσπνοια) 
και οι παροξύνσεις, να βελτιωθεί 
η ικανότητα για άσκηση και η 
γενική κατάσταση της υγείας του 
ασθενούς κι ακόμα να αυξηθεί 
το προσδόκιμο επιβίωσής του.                                                                                                                         
Δυστυχώς η Χ.Α.Π. 
υποδιαγιγνώσκεται: αν και οι πλείστοι 
καπνιστές εμφανίζουν απόφραξη 
των αεραγωγών, μόνο το 15 ως 20 
τοις εκατό αυτών διαγιγνώσκονται 
ως πάσχοντες από Χρόνια 
Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια [2].

Διάγνωση:  Στοιχεία που θέτουν 
την υποψία Χ.Α.Π. είναι η πρωινή-

αρχικά-απόχρεμψη, βλεννώδης, 
που στις παροξύνσεις μπορεί 
να γίνει βλεννοπυώδης και η 
δύσπνοια στην κόπωση.  Όμως ο 
ασθενής που κάνει καθιστική ζωή 
μπορεί να μην αναφέρει δύσπνοια 
αλλά μια απροσδιόριστη κόπωση.                  
Είναι ετερογενής νόσος και 
επηρεάζει διαφορετικά τον καθένα: 
κάποιοι είναι έντονα δυσπνοϊκοί, 
άλλοι εμφανίζουν οίδημα σφυρών, 
άλλοι εμφανίζουν αδυναμία των 
περιφερικών μυών και άλλοι 
χρειάζονται συχνές νοσηλείες. Τα 
τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια 

να προσδιοριστούν ακριβέστερα 
οι διάφοροι φαινότυποι Χ.Α.Π. 
(πέρα από την αδρή ταξινόμηση 
σε εμφύσημα, χρόνια βρογχίτιδα, 
Χ.Α.Π. σε συνδυασμό με άσθμα) και 
να δοκιμαστούν θεραπείες ειδικές 
για τον κάθε φαινότυπο.

  Η ακτινογραφία θώρακος έχει 
μικρή ευαισθησία για τη διάγνωση 
Χ.Α.Π. αν και βέβαια μπορεί να θέσει 
την υποψία ύπαρξης εμφυσήματος 
ή χρόνιας βρογχίτιδας. Την πρώτη 
φορά που τίθεται η διάγνωση Χ.Α.Π. 
με τη σπιρομέτρηση, κάνουμε 
επίσης ακτινογραφία θώρακος για 
ν’αποκλείσουμε άλλες νόσους του 
αναπνευστικού, γενική αίματος 
για να διαπιστώσουμε πιθανή 
δευτεροπαθή πολυκυτταραιμία και 
υπολογίζουμε το Δείκτη Μάζας 
Σώματος, γιατί σχετίζεται με την 
επιβίωση στη Χ.Α.Π.. Ακόμα, αν ο 
πάσχων έχει πνευμονική καρδία 
ή κυάνωση ή αν FEV1<50% του 
προβλεπόμενου, μετράμε τον 
κορεσμό οξυγόνου ή και τα αέρια 
αίματος. Εξάλλου, η ύπαρξη 
υπερκαπνίας είναι πιθανότερη όταν 
η FEV1 μειωθεί κάτω από το ένα 
λίτρο.

Είναι σημαντικό να ερευνάμε αν 
υπάρχει Σύνδρομο Άπνοιας στον 
Ύπνο, νυχτερινός αποκορεσμός 
ή κατακράτηση διοξειδίου του 
άνθρακα, ώστε να διορθώνονται. 
Επίσης, πάντα επαγρυπνούμε 
για προειδοποιητικά στοιχεία 
καρκίνου του πνεύμονα:                                                                                                                                
ανεξήγητη απώλεια βάρους ή χαμηλό 
πυρετό, πληκτροδακτυλία (η Χ.Α.Π. 
δεν είναι αιτία πληκτροδακτυλίας), 
υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια, 
βράγχος φωνής, βήχα, δύσπνοια, 
συριγμό, θωρακαλγία, ατελεκτασία, 
μεταποφρακτική πνευμονία, 
αιμόπτυση, υπεζωκοτική συλλογή, 
σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας, 
σύνδρομο Horner, άλγος άνω 
άκρου από πίεση του βραχιόνιου 
πλέγματος, συμπτώματα από 
οστικές ή εγκεφαλικές μεταστάσεις.

Η διαφορική διάγνωση της Χ.Α.Π. 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.

Παράγοντες κινδύνου: Εκτός 
από το κάπνισμα, παράγων 
κινδύνου είναι και η βρογχική 
υπεραντιδραστικότητα [3].
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Πίνακας 1. ΑΛΛΕΣ ΝΟΣΟΙ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΗ Χ.Α.Π.

Πίνακας 2. ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ 
Χ.Α.Π.

Πίνακας 3. Καταστάσεις όπου εξετάζουμε την 
ανάγκη χορήγησης κατ’οίκον Ο

2
 -θεραπείας

ΣΥΧΝΕΣ                                    ΠΙΟ ΣΠΑΝΙΕΣ

Άσθμα                                            Αποφρακτική βρογχιολίτιδα  

Βρογχεκτασίες                              Βρογχοπνευμονική  δυσπλασία

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Πνευμονική κακοήθεια 

Πνευμονική εμβολή  Απόφραξη ανώτερου αεραγωγού

Οξύ πνευμονικό οίδημα  Κακοήθεια πνεύμονα

Πνευμοθώρακας   Υπεζωκοτική συλλογή

Πνευμονία   Εισρόφηση γαστρικού   
    περιεχομένου

• Κυάνωση
• Κορεσμός<92% στον ατμοσφαρικό αέρα
• Πολύ σοβαρή απόφραξη, FEV1<30% του προβλεπόμενου
• Πολυκυτταραιμία (β’παθής)
• Περιφερικό οίδημα
• Αυξημένη σφαγιτιδική φλεβική πίεση

Μετράμε τα αέρια αίματος σε δύο περιστάσεις σε περίοδο τριών 
εβδομάδων, σε σταθερή     κατάσταση Χ.Α.Π. κι ενώ ο ασθενής 
λαμβάνει τη ενδεικνυόμενη θεραπεία Χ.Α.Π.
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Η επιδείνωση της πνευμονικής 
λειτουργίας κατά τις κρίσεις 
άσθματος των ασθματικών ατόμων 
είναι ένας ακόμα παράγοντας 
κινδύνου για εμφάνιση Χ.Α.Π.

Η έλλειψη α1-αντιθρυψίνης 
ευθύνεται για το 1% των περιπτώσεων 
Χ.Α.Π. περίπου. Τα συμπτώματα 
εμφανίζονται γύρω στην ηλικία των 
45 ετών, η ακτινογραφία θώρακος 
δείχνει εμφύσημα στις βάσεις των 
πνευμόνων και μπορεί να συνυπάρχει 
ηπατική δυσλειτουργία.

Γενετικοί παράγοντες είναι 
δυνατόν να καθιστούν κάποιους 
ευάλωτους στις δηλητηριώδεις 
ουσίες του καπνού. Τα συμπτώματα 
Χ.Α.Π. διαφέρουν στα δύο φύλα: Οι 
γυναίκες με Χ.Α.Π. συνήθως είναι 
νεότερες κι έχουν λιγότερα πακετα-
έτη καπνίσματος αλλά αναφέρουν 
σοβαρότερη δύσπνοια. Ίσως 
είναι πιο ευάλωτες στις βλαβερές 
ουσίες του καπνού. Όμως, παρά 
τη σοβαρότερη Χ.Α.Π., και άσχετα 
από συννοσηρότητα, φαίνεται να 
ζουν περισσότερο. Άλλοι πιθανοί 
παράγοντες κινδύνου είναι η ατοπία 
και η ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς 
και η βρογχοπνευμονική δυσπλασία. 
Ο Δείκτης Μάζας Σώματος εξάλλου 
είναι ανεξάρτητος παράγοντας 
κινδύνου έκπτωσης της πνευμονικής 
λειτουργίας και θνητότητας της 
Χ.Α.Π..

Παροξύνσεις: Συνήθως 
προκαλούνται από λοιμώξεις 
του αναπνευστικού. Μία στις 
οκτώ εισαγωγές στο νοσοκομείο 
οφείλεται σε παρόξυνση Χ.Α.Π. . Η 
ενδονοσοκομειακή θνητότητα με 
κάθε τέτοια εισαγωγή είναι 10% 
ενώ μετά το εξιτήριο η θνητότητα σε 
ένα χρόνο είναι 25%. Ακόμα, μετά 
από κάθε παρόξυνση επιδεινώνεται 
σοβαρά η πνευμονική λειτουργία του 
πάσχοντος. Κάθε παρόξυνση αυξάνει 
την πιθανότητα νέας παρόξυνσης και 
εισαγωγής στο νοσοκομείο. Πίνακας 2.

Θεραπεία: Η προσέγγιση της 
θεραπείας έχει πάψει να είναι 
μηδενιστική και ματαιωτική, χάρη στην 
έρευνα, που φωτίζει την παθογένεια, 
την ετερογένεια και τους πολλούς 
φαινοτύπους της νόσου και που 
αναδεικνύει καινούργια φάρμακα, 
αλλά κυρίως χάρη στην ολιστική 

αντιμετώπιση του «συνδρόμου 
Χ.Α.Π» από συνεργαζόμενες 
ομάδες λειτουργών υγείας (Multi 
-Disciplinary Teams). Στόχοι της 
θεραπείας είναι η ανακούφιση από 
τα συμπτώματα (ιδίως τη δύσπνοια), 
η μείωση των παροξύνσεων, η 
βελτίωση της κατάστασης της υγείας 
και η βελτίωση της ικανότητας 
για άσκηση (exercise capacity). 
Το προφανές μέτρο της διακοπής 
του καπνίσματος αναμφίβολα 
αναστέλλει τη μείωση του FEV1 
κι έχει πολλαπλά οφέλη. Επίσης 
πολλαπλά οφέλιμη είναι η φυσική 
άσκηση και η φυσιοθεραπεία-φυσική 
αποκατάσταση, η τελευταία και 
αμέσως μετά από τις παροξύνσεις. 
Μια τυχαιοποιημένη μελέτη φυσικής 
αποκατάστασης σε σταθερούς 
ασθενείς έδειξε μείωση των ημερών 
νοσηλείας κατά τη διάρκεια ενός 
έτους [4]. Φυσιοθεραπεία που γίνεται 
αμέσως μετά μια παρόξυνση Χ.Α.Π. 
οδηγεί σε μείωση των παροξύνσεων 
για τις οποίες απαιτείται προσέλευση 
στο νοσοκομείο, στους επόμενους 
τρεις μήνες [5]. 

Η φυσιοθεραπεία του 
αναπνευστικού (rehabilita-
tion) βελτιώνει την ικανότητα για 
άσκηση (exercise capacity) και την 
ποιότητα ζωής, αμβλύνει το αίσθημα 
δύσπνοιας, μειώνει τη χρήση των 
υπηρεσιών υγείας (health care utili-
zation) και ίσως μειώνει τη θνητότητα.

Οι ασθενείς με Χ.Α.Π. πρέπει να 
εμβολιάζονται για την πνευμονία από 
πνευμονιόκοκκο και για τη γρίπη. 

Φαρμακευτική αγωγή: 
Περιλαμβάνει τα Βρογχοδιασταλτικά 
(β-αγωνιστές, αντιχολινεργικά) 
βραχείας και μακράς διάρκειας 
δράσης, τα εισπνεόμενα 
κορτικοστεροειδή και τη 
θεοφυλλίνη (τρίτης γραμμής, λόγω 
παρενεργειών). Ξεκινώντας από το 
πιο απλό φάρμακο, χρησιμοποιούμε 
ένα ή περισσότερα από αυτά, 
ανάλογα με το στάδιο βαρύτητας, 
την ανταπόκριση του ασθενούς 
και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. 
Τα φάρμακα που συνιστώνται 
στη μέτρια και σοβαρή Χ.Α.Π. 
ελαττώνουν το αίσθημα δύσπνοιας 
και τις παροξύνσεις και βελτιώνουν 
την πνευμονική λειτουργία. Προσοχή 

απαιτείται στη χρήση θεοφυλλίνης 
και πρέπει να θυμόμαστε ότι έχει 
μικρό θεραπευτικό εύρος και 
σοβαρές παρενέργειες, είναι 
ασφαλέστερη σε μικρές δόσεις, με 
επιθυμητά επίπεδα 8-12 mcg/mL, 
ότι τα επίπεδα επηρεάζονται από την 
ηπατική λειτουργία, το κάπνισμα, το 
αλκοόλ, την καρδιακή ανεπάρκεια, 
την ηλικία και από άλλα φάρμακα 
και πρέπει να μετριούνται τακτικά. 
Αποφεύγουμε τη θεοφυλλίνη αν 
συνυπάρχει στεφανιαία νόσος ή 
αρρυθμίες.

Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή 
φαίνεται να βελτιώνουν , ελάχιστα, 
την πνευμονική λειτουργία και 
το προσδόκιμο επιβίωσης. Δεν 
αναστέλλουν την πτώση του FEV1 
αλλά μειώνουν τις παροξύνσεις 
και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής 
των συμπτωματικών ασθενών με 
FEV1<50% του προβλεπόμενου και 
όσων έχουν πολλές παροξύνσεις. Αν 
δεν βελτιωθεί η κλινική εικόνα μέσα 
σ’ένα λογικό χρονικό διάστημα, 
σκεφτόμαστε να τα διακόψουμε.

Αν και οι παχύρρευστες εκκρίσεις 
δυσκολεύουν αρκετούς ασθενείς, 
δεν έχουμε ενδείξεις ότι τα 
βλεννολυτικά οδηγούν σε κλινική 
βελτίωση κι έτσι δε συνιστώνται ως 
ρουτίνα.

Το roflumilast, που έχει 
διαφορετικό τρόπο δράσης από τα 
υπόλοιπα φάρμακα της Χ.Α.Π., θα 
μπορούσε να προστεθεί σ’αυτά σε 
ασθενείς   με συχνές παροξύνσεις. 
Είναι εκλεκτικός αναστολέας 
της PDE-4, δεύτερης γενιάς, με 
αντιφλεγμονώδη δράση. Βελτιώνει 
την πνευμονική λειτουργία των 
ασθενών με Χ.Α.Π. και μειώνει τις 
παροξύνσεις, όπως φάνηκε σε δύο 
πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες 
διπλές τυφλές μελέτες placebo-
controlled [6,7] όμως προκαλεί 
σημαντική ναυτία.

Νέα στην κατηγορία των β2-
αγωνιστών μακράς δράσης είναι 
και η ινδακατερόλη, που χορηγείται 
μία φορά τη μέρα και προκαλεί 
σημαντική βρογχοδιαστολή 
διάρκειας 24 ωρών[8,9]. Σε 
μία μελέτη κατά την οποία 415 
πάσχοντες έλαβαν ινδακατερόλη 
για ένα χρόνο, φάνηκε να είναι καλά 
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ανεκτή, να παρέχει σημαντική και 
διαρκούσα βρογχοδιαστολή, μείωση 
των παροξύνσεων και βελτίωση 
της κατάστασης της υγείας στο 
αναπνευστικό ερωτηματολόγιο St 
George’s, σε σχέση με εικονικό 
φάρμακο [10].

Βελτίωση της ανταλλαγής 
αερίων: Αρκετοί ασθενείς με 
σοβαρή Χ.Α.Π., σταδίου 4, έχουν 
χρόνια υποξυγοναιμία, που πρέπει 
ν’αποκαλυφθεί, καθώς η χρόνια 
κατ’οίκον οξυγονοθεραπεία όχι 
μόνο βελτιώνει την ποιότητα 
ζωής τους αλλά και αυξάνει την 
επιβίωση. Πίνακας 3. Η κατ’οίκον 
χρόνια οξυγονοθεραπεία γενικά 
χορηγείται αν ο κορεσμός είναι  ≤ 
88% ή η PaO2 ≤ 55 mmHg. Tα όρια 
είναι διαφορετικά αν συνυπάρχει 
δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, άλλη 
πνευμονική νόσος ή σύνδρομο 
άπνοιας ύπνου που δε θεραπεύεται 
ικανοποιητικά με CPAP. Νυχτερινή 
χρόνια οξυγονοθεραπεία χορηγείται 
αν για περισσότερο από 30% της 
διάρκειας του νυχτερινού ύπνου 
ο κορεσμός είναι λιγότερος 
από 90%. Πρέπει να λαμβάνεται 
για τουλάχιστον 15 ώρες τη 
μέρα και κατά προτίμηση 20.                                                                                                            
Σχετικό μ’αυτό το θέμα είναι και το 
θέμα της χρήσης μη επεμβατικού 
αερισμού με θετική πίεση (NIV). 
Σε πολλούς ασθενείς με Χ.Α.Π. 
επιδεινώνεται η υποξυγοναιμία 
κι η υπερκαπνία κατά τον ύπνο, 
με κατάληξη, βαθμιαία, την 
αναπνευστική ανεπάρκεια καθ’όλη 
την ημέρα. Μπορεί να εφαρμοστεί 
ΝΙV τη νυχτα, σε άτομα που τον 
χρειάστηκαν κατά τη νοσηλεία 
τους για σοβαρή παρόξυνση 
Χ.Α.Π. και που τώρα αναρρώνουν 
στο σπίτι. Επίσης, σε υπερκαπνικά 
άτομα που παρά την κατ’οίκον 
οξυγονοθεραπεία παθαίνουν 
αποκορεσμό τη νύχτα. Η προσθήκη 
μη επεμβατικού αερισμού στη 
χρόνια οξυγονοθεραπεία σταθερών 
ασθενών με Χ.Α.Π. φάνηκε να 
βελτιώνει την τιμή PaCO2 κατά 
τη διάρκεια της ημέρας και το 
αίσθημα δύσπνοιας. Όχι όμως και 
να βελτιώνει την ποιότητα ζωής, την 

πνευμονική λειτουργία ή να μειώνει 
τις εισαγωγές στο νοσοκομείο. 
Οι ως τώρα μελέτες δείχνουν 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα και 
όσον αφορά την επιβίωση, πάντως 
πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα.                                                                                                                                          
  Χειρουργική θεραπεία:  Αφαίρεση 
εμφυσηματικής κύστης (bullectomy) ή 
αφάιρεση τμημάτων κατεστραμμένου 
πνεύμονα (Lung Volume Reduction 
Surgery-LVRS). Η τελευταία μπορεί 
να βελτιώσει την επιβίωση αν το 
εμφύσημα είναι σοβαρότερο στους 
άνω λοβούς και αν το exercise ca-
pacity είναι χαμηλό. Αντιθέτως, 
οδηγεί σε πρώιμη θνητότητα αν 
FEV1<20% του προβλεπόμενου και ή 
η διαχυτική ικανότητα είναι<20% της 
προβλεπόμενης ή το εμφύσημα είναι 
ομοιογενές.

Μεταμόσχευση: Ζωτικής 
σημασίας είναι η σωστή επιλογή του 
υποψηφίου ασθενούς.

Αντιμετώπιση των παροξύνσεων: 
Η παρόξυνση αναγνωρίζεται κλινικά 
από την επίταση της δύσπνοιας 
και του βήχα και την παρουσία 
αυξημένης ή πυώδους απόχρεμψης. 
Μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
λοίμωξης, ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, καρδιακής ανεπάρκειας, 
πνευμονικής εμβολής, εισρόφησης 
ή στεφανιαίας νόσου. Ο ασθενής 
χρειάζεται οξυγόνο και του το 
παρέχουμε με ασφάλεια, για 
παράδειγμα με μάσκα Venturi 
24% ή 28% και στόχο κορεσμό 
90-94% ή PaO2 60-70 mmHg και 
συχνή παρακολούθηση των αερίων 
αίματος. Για τους ασθενείς που 
είναι γνωστό ότι κατακρατούν CO2 
μπορούμε γενικά να έχουμε στόχο 
τον κορεσμό  88-92% [11]. Είναι 
γνωστός ο κίνδυνος υπερκαπνίας και 
οξέωσης λόγω χορήγησης οξυγόνου 
και ο καθένας ανταποκρίνεται 
διαφορετικά στη χορήγηση του  
ίδιου ποσοστού εισπνεόμενου 
οξυγόνου. Επίσης χορηγούμε 
νεφελοποιούμενη σαλβουταμόλη 
και ιπρατρόπιο και ολιγοήμερη 
θεραπεία με κορτικοστεροειδή από 
του στόματος. Μπορεί να χρειαστεί 
αντιβίωση, ενώ  δε συνιστάται 
η χορήγηση αμινοφυλλίνης/

θεοφυλλίνης [12].
Εφαρμόζεται μη επεμβατικός 

αερισμός με θετική πίεση, NIV, 
αν κατά την παρόξυνση υπάρχει 
επιμένουσα υπερκαπνική 
αναπνευστική ανεπάρκεια (αναπν. 
ανεπάρκεια τύπου ΙΙ), με σαφή 
καθορισμό ορίων όσον αφορά 
την εντατικοποίηση της θεραπείας 
και με κατάρτιση σαφούς πλάνου 
δράσης σε ενδεχόμενη επιδείνωση. 

Συννοσηρότητα: Η Χ.Α.Π. 
συνυπάρχει με άλλες νόσους 
σχετιζόμενες με την καπνιστική 
συνήθεια, με συνηθέστερες τις 
καρδιαγγειακές νόσους και τον 
καρκίνο του πνεύμονα. Επίσης 
συχνά με το μεταβολικό σύνδρομο 
και με καρδιακή αρρυθμία. Σε μια 
έρευνα, το 50% των ασθενών με 
Χ.Α.Π. ηλικίας άνω των 50 είχαν 
και στεφανιαία νόσο, υπέρταση ή 
καρδιακή ανεπάρκεια. Η Χ.Α.Π. 
είναι ισχυρός παράγων κινδύνου 
για καρδιαγγειακά επεισόδια 
ανεξάρτητα από το κάπνισμα και 
παράγων κινδύνου για αρρυθμίες. 
Μειωμένη τιμή FEV1 είναι παράγων 
κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο 
ή και καρδιαγγειακης αιτιολογίας 
θάνατο [13].

Όταν χορηγούμε β2-διεγέρτες σε 
ασθενείς με αρρυθμίες ή συστολική 
δυσλειτουργία της αριστερής 
κοιλίας/καρδιακή ανεπάρκεια, 
πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι 
για τις πιθανές ανεπιθύμητες 
δράσεις τους στο καρδιαγγειακό 
σύστημα.     

Ως συνέπεια της χρόνιας 
υποξυγοναιμίας, μπορεί να 
προκύψει πνευμονική υπέρταση και 
πνευμονική καρδία, με περιφερικό 
οίδημα και αυξημένη σφαγιτιδική 
φλεβική πίεση. Η μακροχρόνια 
κατ’οίκον οξυγονοθεραπεία και 
τα διουρητικά βοηθούν στην 
αντιμετώπισή της. 

Συχνά προβληματιζόμαστε για 
την ασφαλή χρήση φαρμάκων του 
καρδιαγγειακού συστήματος στον 
ασθενή μας με Χ.Α.Π.. Παράδειγμα, 
η χρήση β-αποκλειστών 
όταν είναι απαραίτητοι για 
την αντιμετώπιση ισχαιμικής 

30



Π
Ο

ΙΚ
ΙΛ

Α
 Α

Ρ
Θ

Ρ
ΑΑ
Ρ
Θ
Ρ
Ο
Γ
Ρ
Α
Φ
ΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ

καρδιοπάθειας, αρρυθμίας ή μετά 
έμφραγμα μυοκαρδίου. Σ’αυτή την 
περίπτωση, αν δε μας ικανοποιούν 
εναλλακτικοί παράγοντες, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με προσοχή ένας 
καρδιοεκλεκτικός β αποκλειστής 
(ατενολόλη, μετοπρολόλη), η 
καρβεντιλόλη ή η λαβηταλόλη. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
παρατήρηση ότι φαίνεται να 
βελτιώνεται η ολική θνητότητα 
και να μειώνεται ο αριθμός των 
παροξύνσεων Χ.Α.Π., με τη λήψη 
β-αποκλειστών [14]. Η χρήση 
των διουρητικών, σε χρονίως 
υπερκαπνικούς ασθενείς με 
καρδιακή ανεπάρκεια ή υπέρταση 
πρέπει να γίνεται έχοντας κατά 
νου την πιθανότητα καταστολής 
του αναπνευστικου κέντρου, από 
πιθανή μεταβολική αλκάλωση 
προκαλούμενη από το διουρητικό, 
με αποτέλεσμα επιδείνωση της 
υποξυγοναιμίας.

Οι στατίνες, εξάλλου, που 
λαμβάνουν πολλοί απ’αυτούς τους 
ασθενείς φαίνεται να έχουν δράση 
και κατά της φλεγμονής της Χ.Α.Π. 
και γίνονται σχετικές έρευνες.

Αναφερόμενοι στη συννοσηρότητα, 
αξίζει να θυμόμαστε ότι μερικοί 
ασθενείς έχουν κατάθλιψη ή άγχος, 
για τα οποία πρέπει να τους ρωτάμε 
και  να τα αντιμετωπίζουμε. Τέλος, 
φροντίζουμε για τη θρέψη του 
ασθενή, καθώς ο χαμηλός δείκτης 
μάζας σώματος σχετίζεται με 
αυξημένη θνητότητα και η αύξησή 
του μειώνει τη θνητότητα της Χ.Α.Π..

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται 
φανερό ότι πλέον φροντίζοντας 

τον ασθενή μας με χρόνια 

αποφρακτική πνευμονοπάθεια, 
δεν αντιμετωπίζουμε απλώς την 
απόφραξη των αεραγωγών. Αλλά 
τον φροντίζουμε ολοκληρωμένα, 
στοχεύοντας στο καθένα από τα 
επιμέρους στοιχεία του «συνδρόμου 
Χ.Α.Π.» που τον χαρακτηρίζει. Όπως 
ικανότητα για άσκηση, καρδιαγγειακό 
σύστημα, θρέψη, ποιότητα ζωής, 
ψυχική ηρεμία. Ιδανικά με ομάδα των 
εμπλεκόμενων ιατρικών ειδικοτήτων, 
φυσιοθεραπευτών, διαιτολόγων, 
ψυχολόγων κ.τ.ό. και αναμένοντας 
την εποχή που εξατομικευμένες 
θεραπείες θα στοχεύουν σε κάθε 
φαινότυπο Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας.
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