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Editorial

Ο Ιατρικός
Σύλλογος Αθηνών
δεν εκφοβίζεται

Η

επιστήμη μας έχει στόχο τον Άνθρωπο, ως
ασθενή, ως πολίτη, ως συνάδελφο. Γι©αυ τό, δεν πρέπει να ξεφύγει κανείς μας από
τη στόχευση ότι το ιατρικό λειτούργημα είναι πάνω από όλα ανθρωποκεντρικό και ανθρωπιστικό.

Στα ζητήματα της δημόσιας υγείας, επομένως,
δεν ανεχόμαστε ούτε ολιγωρία, ούτε απόκρυψη
της πραγματικότητας. Σε μια περίοδο όπου τέτοια
ζητήματα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των πολιτών, είναι λυπηρό άνθρωποι που υποτίθεται υπηρετούν τον χώρο από υπεύθυνες θέσεις, να μετατρέπονται σε θλιβερές ορντινάτσες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.
Ο Ι.Σ.Α., εδώ και πολλούς μήνες, έχει δημοσίως,
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, επισημάνει
τόσο τις άθλιες συνθήκες διαμονής των προσφύγων, όσο και τους κινδύνους που οι συνθήκες αυτές εγκυμονούν για τη Δημόσια Υγεία, τον τοπικό
πληθυσμό και τους πρόσφυγες. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η Κεντρική Εξουσία δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, καθώς ακόμα
δεν έχει διαπιστωθεί κάποια ουσιαστική παρέμβαση από πλευράς της.

τικούς υπαινιγμούς για το Δ.Σ. του ΙΣΑ και το έργο που επιτελεί, ας υπενθυμίσουμε τα προφανή.
Ο ΙΣΑ ήταν εκείνος που πρωτοστάτησε στην πολυήμερη κατάληψη του Υπουργείου Υγείας για την
προάσπιση των δικαιωμάτων των ιατρών μελών του
που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ο ΙΣΑ ήταν εκείνος που όταν η Ευρώπη δεν βοηθούσε, εκείνος παρείχε δωρεάν ιατρική φροντίδα
και φάρμακα σε μετανάστες, πρόσφυγες, αλλά και
ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Ο ΙΣΑ ήταν εκείνος που στήριξε του ιατρούς του Δήμου Αθηναίων
οι οποίοι σε πολύ δύσκολες συνθήκες στηρίζουν τις
υγειονομικές δομές του Δήμου, εξαιτίας της αύξησης της προσέλευσης των πολιτών λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης, και της μεταναστευτικής πολιτικής.
Για όλα τα παραπάνω καταγγέλλουμε κάθε προσβολή του θεσμικού έργου του συλλόγου, όπως συγκεκριμένα τη λάσπη που εκτοξεύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σε ένα σύλλογο, που
ας μην ξεχνάμε, απαρτίζεται από γιατρούς, που η
ίδια πολιτική ηγεσία, έχει επιλέξει να παραμένουν
απλήρωτοι.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν
μπορεί να μην υπάρχει καμία ουσιαστική πρωτοβουλία αντιμετώπισης ζητημάτων. Θα πρέπει κάποτε να δοθούν απαντήσεις στους πολίτες αυτής
της χώρας, τους λειτουργούς της υγείας, αλλά και
τους πρόσφυγες και μετανάστες, γιατί η ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας συμπεριφέρεται τόσο ρατσιστικά. Όλοι αναμένουν απαντήσεις, όχι υβρεολόγια.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν έχει πολιτική
ταυτότητα, μάχεται συνεχώς αδιαλείπτως και διαχρονικά σύμφωνα με τους σκοπούς του και τις καταστατικές του διατάξεις και ενεργεί με αποκλειστικό γνώμονα τη νομιμότητα και τους σκοπούς συστάσεως και λειτουργίας του, επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Και αυτό ανεξάρτητα από το
ποιο κόμμα κυβερνά. Θα συνεχίσει να το πράττει. Δεν εκφοβίζεται.

Έτσι, τη στιγμή που το Υπουργείο Υγείας και το
κράτος αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις
στην ελληνική κοινωνία, μετά από σωρεία λαθών
και αδικαιολόγητων ενεργειών, μετά τους προσβλη-

Γιώργος Πατούλης
Εκδότης Ε.ΕΛ.Ι.Α.
Πρόεδρος Ι.Σ.Α.
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Σημείωμα τoυ Προέδρου

Μερικές σκέψεις για να φτιάξουμε
τη Magna carta μας
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εισπράττω απ’ όλους σας την αγανάκτηση για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα
μας και στο χώρο της Υγείας.
Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σκέψεις μου για να αλλάξει επιτέλους αυτό το νοσηρό τοπίο στην Ελλάδα μας.
Διαμόρφωση σταθερού, δικαίου, αποτελεσματικού φορολογικού πλαισίου που είναι η βάση
για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία πλούτου. Αυτό είναι ένας ενιαίος συντελεστής φόρου, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 15%
Στο Δημόσιο, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς της Διοίκησης. Αυτή τη
στιγμή, ακόμα και μετά όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, η αναποτελεσματικότητα της
Δημόσιας Διοίκησης είναι τραγική. Και παραμένει άκρως εχθρική προς τις ιδιωτικές επενδύσεις
και την επιχειρηματικότητα, που είναι οι μόνες που μπορούν να εγγυηθούν την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας και τη γενικότερη έξοδο από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης, που βιώνουμε οδυνηρά τα τελευταία χρόνια
Κατάργηση των προκλητικών προνομίων των συνδικαλιστών, ιδίως του Δημοσίου. Προσωπική μου, κι όχι μόνον, άποψη είναι ότι οι συνδικαλιστικές νοοτροπίες και τα συντεχνιακά συμφέροντα είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους, που η Ελλάδα χρεοκόπησε.
Ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης κι αποκατάσταση του κύρους του θεσμού.
Εισαγωγή του τέταρτου πυλώνα στη χρηματοδότηση των συντάξεων μέσω της ιδιωτικής
ασφάλισης.
Άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων που ουδέποτε έγινε. Ταυτόχρονο άνοιγμα της αγοράς
και της αγοράς εργασίας.
Σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα και ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Εξορθολογισμός των κρατικών δαπανών και νοικοκύρεμα τους.
Πραγματική αξιολόγηση παντού στο Δημόσιο και σύνδεση αμοιβών δημοσίων υπαλλήλων
με την απόδοσή τους.
Κίνητρα θεσμικά για την προσέλκυση επενδύσεων.
Αυστηριοποίηση του ελέγχου, αλλά και των ποινών για τους φοροκλέπτες κι όχι για τους φοροοφειλέτες.
Καταπολέμηση της πολυνομίας κι απλούστευση των νομοθετικών ρυθμίσεων και των ερμηνευτικών τους εγκυκλίων με παράλληλη μείωση τους.
Δυο τετραετίες μάξιμουμ θητείας των βουλευτών.
Ε9 ψηφιακά και μόνιμα διαθέσιμο όλων των βουλευτών.
Και τέλος, κρυφά κονδύλια υπουργείων, αυστηρή καταμέτρηση και ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Γιάννης Δατσέρης
Πρόεδρος Ε.ΕΛ.Ι.Α.
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Σημείωμα τoυ Γενικού Γραμματέα

Εθνική ανάγκη η πρόληψη
Η οικονομική και αξιακή κρίση που διέρχεται η χώρα μας εξωθεί όλο
και περισσότερες πληθυσμιακές ομάδες στην αδιαφορία ακόμη και για
την υγεία τους. Όλοι οι συνάδελφοι (τουλάχιστον όσοι ακόμη επιβιώνουμε) διαπιστώνουμε ότι όλο και λιγότεροι ασθενείς προσέρχονται
στα ιατρεία μας και ακόμη λιγότεροι ενδιαφέρονται για την πρόληψη.
Αυτό βέβαια εξυπηρετεί την κυβέρνηση, διότι προφανώς δεν έχει κατανοήσει ότι η προσωρινή αποφυγή δαπανών για προληπτικές εξετάσεις, όχι μόνον δεν συνεισφέρει στην οικονομία, αλλά μεσοπρόθεσμα
λειτουργεί ως Λερναία Ύδρα που κατατρώει δημόσιο χρήμα, εκτινάσσοντας τις δαπάνες υγείας στα ύψη και το χειρότερο χωρίς αποτέλεσμα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος θερίζει και τα ποσοστά νοσούντων
ανεβαίνουν, πλήττοντας μάλιστα και νεότερες ηλικίες. Σχετικές μελέτες δείχνουν ότι το κόστος νοσηλείας ενός καρκινοπαθούς είναι περίπου είκοσι-τριάντα φορές υψηλότερο από
έναν πλήρη προληπτικό έλεγχο ενός μεσήλικα ή ενός ατόμου μέσου κινδύνου. Αν προσθέσουμε την οικονομική αιμορραγία που υφίσταται ο ασθενής και ενδεχομένως το συγγενικό
του περιβάλλον και ότι καταστρέφονται οικογένειες, χάνονται εργατοώρες και άλλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν, τότε η ευθύνη της πολιτείας είναι τεράστια
και αποκλειστικά δική της. Οι χαλαρές συμβουλές περί πρόληψης δεν αρκούν.
Θα πρέπει να υπάρξει νομοθέτηση υποχρεωτικών προληπτικών και τακτικών ελέγχων υγείας των εργαζομένων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Παραδείγματος χάριν, υποχρεωτικός έλεγχος υγείας βάσει των οδηγιών του Π.Ο.Υ. προκειμένου να διορισθεί κάποιος ή
να αναλάβει μια θέση ευθύνης. Μια ξαφνική, πλην όμως, προβλέψιμη νόσος θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ενός οργανισμού, μιας ΔΕΚΟ, ενός υπουργείου,
μιας πρεσβείας, κ.ά.
Κύριοι της εκάστοτε κυβέρνησης,
Οι καιροί απαιτούν σχεδιασμό, σοβαρές και συγκεκριμένες δράσεις.
Όχι προχειρότητες και ευχολόγια από τους υπευθυνο-ανεύθυνους.
Οι ιδιώτες ιατροί δηλώνουμε έτοιμοι να συμβάλουμε στο εθνικό αυτό ζήτημα, αρκεί η επίσημη πολιτεία να το ζητήσει.
Άλλως φέρει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου την ευθύνη.
Στέφανος Τσιπουράκης
Ιατρός Γαστρεντερολόγος
Γενικός Γραμματέας Ε.ΕΛ.Ι.Α.
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Σημείωμα τoυ Αντιπροέδρου Α

Ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών
του ιατρικού λειτουργήματος
Θα περίμενε κανείς ότι η προσφορά των ελευθεροεπαγγελματιών
ιατρών και του ΙΣΑ στους δοκιμαζόμενους από την κρίση συμπολίτες
μας θα τύχαινε τουλάχιστον αναγνώρισης από το κράτος που δεν ήταν
και εξακολουθεί να μην είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες τους.
Αντίθετα, ο ιατρός και ειδικότερα ο ελευθεροεπαγγελματίας, αντιμετωπίζεται ως είδος που πρέπει να εξαφανισθεί και γι© αυτό απαξιώνεται και για άλλη μια φορά επιλέγεται ως αποδιοπομπαίος τράγος
που φορτώνεται με όλες τις αμαρτίες της κοινωνίας μας.
Επιβαρύνεται με όλο και περισσότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες που στόχο έχουν μόνο τη μείωση του κόστους των παρεχόμενων
υπηρεσιών και καθιστούν όλο και πιο δύσκολη την έκδοση παραπεμπτικών και συνταγών, καθώς ο ιατρός πρέπει να γνωρίζει τη σωστή διάγνωση προτού κάνει τις απαραίτητες παρακλινικές εξετάσεις, ενώ ταυτόχρονα του μεταφέρονται όλο και περισσότερες ευθύνες που αφορούν ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων ή επιπλοκές ιατρικών πράξεων.
Παράλληλα, ενώ καλπάζουν οι εξελίξεις στην ιατρική, καθίσταται όλο και πιο δύσκολη η
παρακολούθηση συνεδρίων ή μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, τόσο από οικονομικής
πλευράς, όσο και από πλευράς γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Τέλος, οι εξοντωτικές ασφαλιστικές και φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι συνεχείς αυξήσεις των επαγγελματικών ασφαλίσεων, δυσχεραίνουν αφόρητα την άσκηση του
λειτουργήματος για τους ιατρούς με πολυετή δραστηριότητα και εμπειρία, ενώ την καθιστούν αδύνατη για τους νεότερους που μαζικά πλέον μεταναστεύουν αναγκαστικά για
να επιβιώσουν.
Είναι μεγάλο λάθος να διαχωρίζεται η υγεία σε ιδιωτικό και κρατικό τομέα (καθώς η
υγεία παραμένει και στις δύο περιπτώσεις δημόσια) και οι ίδιοι ιατροί σε άλλες περιόδους της ζωής τους υπηρετούν λόγω συνθηκών ή αναγκών στον ένα ή τον άλλο τομέα.
Έχουν άραγε αντιληφθεί οι υπεύθυνοι ότι αν συνεχιστεί η πορεία αυτή η χώρα μας, θα
μετατραπεί σε λίγα χρόνια σε ιατρική έρημο με απαξιωμένους και απαρχαιομένους και
τους δύο αυτούς τομείς;

Κωνσταντίνος Κουμάκης
Ανιπρόεδρος Α Ε.ΕΛ.Ι.Α.
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Τηλ./Fax: 210 6777590
kafkas@otenet.gr • www.kafkas-publications.com

H Συντακτική Eπιτρoπή επισημαίνει ότι oι στήλες του περιοδικού είναι ανoικτές
για κάθε συνεργασία συναδέλφoυ πoυ θα αφoρά σε θεραπευτικό θέμα, ανασκόπηση, βιβλιoγραφική ενημέρωση ή σε πρoσωπική εμπειρία γύρω από επίκαιρα
ή κλασικά ιατρικά θέματα.
Όσoι ελευθεροεπαγγελματίες ιατρoί επιθυμoύν να αποστείλουν υλικό για το περιοδικό
παρακαλoύνται να επικoινωνήσoυν με την κα Γκελντή στo τηλέφωνο 210 6777590 ή στην
ηλεκτρoνική διεύθυνση: kafkas@otenet.gr ή να στείλoυν fax: 210 6777590.

επικαιρότητα

Ελευθεροεπαγγελματίας
ιατρός

ETHΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡOΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι προοπτικές του Τουρισμού Υγείας στην
Ελλάδα παρουσιάστηκαν στη διημερίδας του
ΙΣΑ στη Νέα Υόρκη

Ο παγκόσμιος τζίρος της αγοράς ιατρικού τουρισμού ξεπερνά
σε ετήσια βάση τα 20-30 δισεκατομμύρια δολάρια

ΠΕΡΙΕχΟΜΕΝΑ
ΤΕΥΧΟΣ 43 • ΕΠΙΤΟΜΟ ΤΕΥΧΟΣ 2016
5 ΕDiTOrial
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
δεν εκφοβίζεται
6 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Μερικές σκέψεις για να φτιάξουμε
τη Magna carta μας
8 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤOY ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Εθνική ανάγκη η πρόληψη
9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤOY ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Α
Ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών
του ιατρικού λειτουργήματος
11 EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
24 EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚa ΘΕΜΑTa
• Διαβητική νευροπάθεια και
επιπλοκές από τον άκρο πόδα
• Θεραπεία αγχωδών διαταραχών
• Τα vaults ριβονουκλεοπρωτεϊνικά
σωματίδια και ο βιολογικός τους
ρόλος στη φλεγμονή
• Αυχενική σπονδυλωτική
μυελοπάθεια: Κλινική και
εμβιομηχανική προσέγγιση
• Η συμβολή του πρόσθιου
χιαστού συνδέσμου στην
ιδιοδεκτική αισθητικότητα του
γόνατος
• Απομόνωση, χαρακτηρισμός και
πολλαπλασιασμός αγγεικαών
λείων μυϊκών κυττάρων: Η
επίδραση της νικαρδιπίνης
66 ΕΙΔΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
• Αμοιβαίος σεβασμός στην ιατρική
• Επιστήμη, Ιατρική και Φιλοσοφία

29-30/10/2016
Γ. Πατούλης: Απαιτείται εθνική στρατηγική για την προώθηση
και ανάπτυξη του Ιατρικού τουρισμού
Η καρδιά της Ελλάδας χτύπησε στη Νέα Υόρκη, στη διημερίδα με θέμα
«Τουρισμός Υγείας στην Ελλάδα και οι ευοίωνες προοπτικές του» που συνδιοργάνωσαν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, στις
29-30 Οκτωβρίου, στο Σταθάκειο Μέγαρο, στην Αστόρια.
Στη διημερίδα συμμετείχαν επιφανή μέλη της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Ελλάδας και των ΗΠΑ ,εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης και της ομογένειας, εκπρόσωποι εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού και της υγείας, καθώς και ΜΜΕ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων
στην κατεύθυνση μια Εθνικής Στρατηγικής για την ανάπτυξη του Τουρισμού
Υγείας στη χώρα μας, καθώς αποτελεί κλάδο στρατηγικής σημασίας και έναν
από τους βασικούς πυλώνες του νέου αναπτυξιακού σχεδίου για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ για τη σύνταξη εργασιών στο περιοδικό Ε.ΕΛ.Ι.Α.
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή είτε: α) σε CD με το κείμενο σε αρχείο
Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300
dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για το περιοδικό
Ε.ΕΛ.ι.Α.». Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα
εξής στοιχεία: α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των
συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax,
e-mail), β) Σύντομη περίληψη ελληνική και αγγλική (υποχρεωτικά),
γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες – Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι εικόνων. Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη,
καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες και CD ή δισκέτες δεν
επιστρέφονται. Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση
στην εξής διεύθυνση: ΠρΟΣ: Περιοδικό Ε.ΕΛ.ι.Α. Εκδόσεις Καυκάς,
Aγ. Γεωργίου 4, 153 42 Αγ. Παρασκευή, Υπόψη: κ. μαρία Γκελντή,
τηλ. & fax:: 210 6777590, e-mail: kafkas@otenet.gr
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επικαιρότητα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τους ομιλητές, ο παγκόσμιος τζίρος της αγοράς ιατρικού τουρισμού ξεπερνά σε ετήσια βάση τα 20-30 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα οι δαπάνες που αφορούν ιατρικές υπηρεσίες, εκτιμάται
ότι ανέρχονται στα 15-20 δις δολάρια. Πρόκειται για μια δαπάνη της τάξης των 4.000 δολαρίων κατά μέσο όρο για τους
5.000.000 ασθενείς που αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες σε άλλες χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στον τελευταίο χρόνο περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Αμερικανοί πολίτες επισκέφθηκαν άλλες χώρες για υπηρεσίες υγείας.
Την ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων προκειμένου να δημιουργηθεί το πλαίσιο ανάπτυξης του Τουρισμού Υγείας στη
χώρα μας, επεσήμανε κατά το χαιρετισμό του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κος Νίκος Ξυδάκης, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στο
τομέα της υγείας καθώς διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο επιστημονικού δυναμικού και τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις.
Ο κος Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος του ΙΣΑ, της ΚΕΔΕ και
του Τομέα Ιατρικού Τουρισμού του Ινστιτούτου Επιστημονικών
Ερευνών του ΠΙΣ, αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για
την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας στη χώρα μας.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης τόνισε ότι: «Ξεκινάμε σειρά δράσεων και διεθνών επαφών για την προώθηση του Τουρισμού
Υγείας στη χώρα μας, στα πλαίσια των οποίων εντάσσεται η διημερίδα στη Νέα Υόρκη. Είναι πολύ σημαντικό τη μεγάλη αυτή ευκαιρία να την αντιληφθεί και η ελληνική κυβέρνηση. Τα
συναρμόδια υπουργεία θα πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές
προώθησης της Ελλάδας ως παγκόσμιου προορισμού με στόχο:
• να δρομολογηθούν νέες θέσεις εργασίας,
• να αναδειχτούν οι μεγάλες ελληνικές πόλεις ως City Break
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προορισμοί,
• να προσελκύονται οι ασθενείς τουρίστες υψηλού επιπέδου,
• να τονωθούν οι επενδύσεις στη σύνθεση του ιατρικού τουρισμού, ως ανταγωνιστικού προϊόντος σε παγκόσμια κλίμακα».
Από την πλευρά ο κος Πέτρος Γαλάτουλας, Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης,
τόνισε την αμέριστη στήριξη της ελληνικής ομογένειας στην
προσπάθεια για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας, ενώ χαρακτήρισε τη διημερίδα, την απαρχή μιας γέφυρας στενής συνεργασίας προς αυτήν την κατεύθυνση.
Την Κάρτα Υγείας της Ομογένειας, παρουσίασε ο Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών κος Βασίλης Αποστολόπουλος, ο οποίος επεσήμανε ότι πρόκειται για μια ειδική κάρτα με την ονομασία «Υγεία στην Πατρίδα», η οποία θα διανεμηθεί δωρεάν σε όλα τα μέλη της ελληνικής ομογένειας και θα
παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.
Η εξωσωματική γονιμοποίηση ως πόλος έλξης υπογόνιμων
ζευγαριών από όλο τον κόσμο ήταν το θέμα της ομιλίας που
έκανε ο κος Κωνσταντίνος Πάντος, γυναικολόγος , Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρίας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, ο
οποίος παρουσίασε την υπεροχή της χώρα μας σε αυτόν τον
τομέα. Μάλιστα υπήρξαν συγκινητικές μαρτυρίες ζευγαριών
που έκαναν εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα και κατόρθωσαν να γίνουν γονείς.
Στην αξιόλογη δυναμική που έχει αναπτύξει ο τομέας της
πλαστικής χειρουργικής στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο πλαστικός χειρουργός Ζήσης Μπουκουβάλας, ενώ ο Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, διευθυντής Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής χειρουργικής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, μίλησε για
την «Αεροδιαστημική Τεχνολογία και τις υπερσύγχρονες επεμ-

επικαιρότητα
βάσεις ρομποτικής χειρουργικής που μπορούν να γίνουν μαγνήτης έλξης για τον Ιατρικό Τουρισμό».
Στις σημαντικές προοπτικές της οφθαλμολογίας στη χώρα μας
αναφέρθηκε ο κος Ιωάννης Δατσέρης, χειρουργός Οφθαλμίατρος, μέλος του ΔΣ του ΙΣΑ.
Την στήριξη όσων αναζητούν εργασία στην Αμερική, ζήτησε από την ομογένεια ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Ξυδάκης κατά το χαιρετισμό του.
Στη νέα οδηγία που προβλέπει την απελευθέρωση των υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη αναφέρθηκε ο Νικόλαος Κουβελάς,
Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Athens Dental Tourism Cluster,
ο οποίος επεσήμανε την ευκαιρία που αποτελεί για τους Αμερικανούς επενδυτές, η δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά
της Ευρώπης κάνοντας τη χώρα μας οδοντιατρικό προορισμό.
Στις «επενδυτικές προτάσεις και τις προκλήσεις στον ιαματικό τουρισμό», αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Κουσκούκης, Καθηγητής Δερματολογίας και Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, ενώ το συντονισμό της διημερίδας είχε ο δημοσιογράφος Νίκος Αγγελίδης.
Στη συνέχεια ακολούθησε η βράβευση των κ.κ. Γ. Πατούλη
για το ανθρωπιστικό και κοινωνικό του έργο, Π. Γαλάτουλα για
την προσφορά του στον Απόδημο Ελληνισμό και Β. Αποστολόπουλο, για την προσφορά του στην Ομογένεια.
Μεταξύ των παρευρισκόμενων στην διημερίδα ήταν ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, κος Κώστας Κούτρας,
ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, κος Γιάννης Ευθυ-

μιόπουλος, ο Οικονομικός Ελεγκτής της περιφέρειας της Νέας
Υόρκης, κος Γιώργος Μαράγκος, καθώς και επιφανή μέλη της
ελληνικής ομογένειας και εκπρόσωποι Ομοσπονδιών και Συλλόγων, όπως ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Νέας Υόρκης
Γιώργος Λιακέας και του Δικηγορικού Συλλόγου Πήτερ Μέτις.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης
Αλεξ. Βασιλείου

Είναι αναγκαία η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των δημοτικών
πολυϊατρείων της Αθήνας
6/10/2016
Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών μεταξύ του Προέδρου του ΙΣΑ κ. Γεωργίου Πατούλη και
του προεδρείου του Συλλόγου Ιατρών
του Δήμου Αθηναίων, όπου ενημερώθηκε ο πρόεδρος του ΙΣΑ για την κατάσταση που επικρατεί στα ιατρεία του Δήμου
Αθηναίων. Ειδικότερα υφίσταται:
1) Έλλειψη πιστοποίησης των ιατρείων,
ανυπαρξία κανονισμού λειτουργίας και
αποσαφήνιση των παρεχομένων υπηρεσιών όπως ισχύει σε όλες τις δομές ΠΦΥ.
2) Σοβαρές ελλείψεις ειδών καθαριότητος και αντισηψίας.
3) Απουσία ιατρικών υλικών και μέσων
εξέτασης των ασθενών (ιατρικά υποσέντονα, επιστόμια, πετσέτες μιας χρήσης
και άλλα αναλώσιμα).
4) Απουσία φαρμάκων απαραίτητων για
την εκτέλεση ιατρικών πράξεων. Πολλά
από αυτά είναι ληγμένα (σύριγγες αναισθητικά φάρμακα, κολποσκόπια, βελόνες),
υποχρεώνοντάς μας ενίοτε να προβούμε

εμείς στην αγορά τους, προκειμένου να
βοηθήσουμε τους ασθενείς.
5) Αδυναμία ή αδιαφορία για αποκατάσταση, ή αντικατάσταση οποιουδήποτε μηχανήματος εξαρτήματος αυτού.
Πολλά εξ’ αυτών επισκευάζονται με δι-

κά μας έξοδα.
6) Απουσία ασφάλισης ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (οι ιατρικές πράξεις γίνονται με αποκλειστική ευθύνη των ιατρών).
7) Απουσία επιστημονικού υπευθύνου,
ή προϊσταμένου Ιατρού ή Οδοντιάτρου.
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επικαιρότητα
8) Αδυναμία της προϊστάμενης αρχής για
επίλυση προβλημάτων ιατρικής φύσεως.
Όλα τα ανωτέρω καθιστούν τις συνθήκες εργασίας επικίνδυνες για τη δημόσια
υγεία και την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων. Αντί λοιπόν η Διοίκηση να
εστιάσει στην προσπάθεια επίλυσης των
ανωτέρω καίριων προβλημάτων, αναλώνεται σε άστοχες πρακτικές (δίδοντας
εντολή επί παραδείγματι να σχιστούν δελτία παρουσιών με υπογραφές ιατρών ),
και προσπαθεί να πρωτοτυπήσει πανελλαδικώς και παγκοσμίως, ίσως, στην κα-

θιέρωση ηλεκτρονικής σήμανσης πιστοποίησης των ιατρών στην εργασία τους
(ενώ μέχρι τώρα πιστοποιείται με υπογραφή σε παρουσιολόγιο) και την επιβολή 8ωρης αντί της 7ωρης παρουσίας στα ιατρεία, όπως ισχύει νομοθετικά
στις δύο μεγαλύτερες δομές Υγείας της
χώρας, ΕΣΥ και ΠΕΔΥΥ για τους ιατρούς.
Ο ΙΣΑ εκφράζει τη στήριξή του στους
ιατρούς του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι
σε πολύ δύσκολες συνθήκες στηρίζουν τις
υγειονομικές δομές του Δήμου και απαιτεί την άμεση αποκατάσταση των προ-

βλημάτων για την εύρυθμη λειτουργία
των ιατρείων. Εξαιτίας της αύξησης της
προσέλευσης των πολιτών, λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης και της μεταναστευτικής πολιτικής, είναι αναγκαίο να βρεθούν
κοινά αποδεκτές λύσεις και να μην γίνονται οι ιατροί δέκτες απρόκλητων επιθέσεων από την προϊστάμενη αρχή τους.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης
Αλεξ. Βασιλείου

Οι γιατροί της Αθήνας δεν είναι μία «συντεχνία»! Είναι εκείνοι που
κράτησαν την εποχή της κρίσης υγιείς τους Αθηναίους
25/10/2016
Όπως ήδη αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση ο Πρόεδρος
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γ Πατούλης, παρέστη αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Αθήνας προκειμένου να επισημάνει το ζήτημα της επιβολής κυρώσεων σε ιατρούς μέλη του ΙΣΑ μετά
από ελέγχους της δημοτικής αστυνομίας.
Το θέμα επεσήμανε ο κ. Πατούλης, καλεσμένος να παραστεί
στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον επικεφαλής της ελάσσονος
αντιπολίτευσης κ. Ν. Κακλαμάνη.
Απρόκλητα, και προφανώς για άλλους λόγους, ο κ. Καμίνης
επέλεξε να επιτεθεί κατά του ιατρικού σώματος και του Προέδρου του ΙΣΑ, προσωπικά, τον οποίο κατηγόρησε ότι ζητά για
τους γιατρούς, στους οποίους αναφέρθηκε ως «συντεχνία», τη
μη εφαρμογή του νόμου.
Το ζήτημα όμως ήταν πρωτίστως η επιλεκτική εφαρμογή
του νόμου κατά των ιατρών-ελευθέρων επαγγελματιών που
στα χρόνια της κρίσης βάλλονται αλλά και, συγχρόνως, προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο προς όφελος της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, μετά από δεκαετίες ανοχής, η δημοτική
αστυνομία έχει εξαπολύσει ένα safari ελέγχων για επαγγελματικές πινακίδες ιατρών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ σε πολυκατοικία του Παγκρατίου βρίσκονται ανηρτημένες περισσότερες τέτοιες πινακίδες,
η δημοτική αστυνομία πραγματοποίησε έλεγχο σε μία μόνο
ιατρό. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι τέτοιοι έλεγχοι γίνονται
αίφνης μόνο κατά ιατρών ελευθέρων επαγγελματιών σε λιγότερο εύπορες γειτονιές της Αθήνας, και δεν αφορούν ποτέ μεγάλα διαγνωστικά εργαστήρια, πολυϊατρεία ή ιατρικές εταιρείες.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ χαιρέτησε την αποχή του Δήμου από
πλειστηριασμούς και ζήτησε αντίστοιχη μεταχείριση, ενόψει
και της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης, και για τους ιατρούς
που στα χρόνια της κρίσης έχουν στηρίξει τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες με όλες τους τις δυνάμεις.
Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Πατούλης, με την ιδιότητα του Προέδρου του ΙΣΑ, ζήτησε τη συμπόρευση της δημοτικής αρχής
προκειμένου να ασκηθεί πίεση στη νομοθετική εξουσία, ώστε
ο νόμος να τροποποιηθεί, να γίνει δίκαιος, και να μπει επιτέλους μία τάξη. Ο κ. Καμίνης επέλεξε να καταφερθεί κατά του
ιδίου και του ιατρικού σώματος.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης
Αλεξ. Βασιλείου

Το Δ.Σ. του ΙΣΑ εκφράζει την αγανάκτησή του και καταγγέλλει την αήθη
επίθεση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας
6/10/2016
Τα μέλη του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με απόφασή τους, η οποία
ελήφθη κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ., εκφράζουν την αγανάκτησή τους και καταγγέλλουν την συμπεριφορά του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Π. Πολάκη, ο οποίος αναφερόμενος
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στην νομιμότητα έκδοσης από τον ΙΣΑ,
άδειας Λειτουργίας Διαγνωστικού Εργαστηρίου, προέβη σε αήθη επίθεση που
προσβάλλει το Δ.Σ. του ΙΣΑ και το θεσμικό ρόλο που έχει.
Σε ανάλογο πνεύμα κινείται ανακοίνωση του Πολιτικού Κόμματος Σύριζα, σχετικά με το ίδιο θέμα, στην οποία γίνονται
προσβλητικοί υπαινιγμοί για το Δ.Σ. του

ΙΣΑ και το έργο που επιτελεί.
Το Δ.Σ. του ΙΣΑ διευκρινίζει ότι η εν
λόγω άδεια εκδόθηκε με Γνωμοδότηση
της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και δεν υπήρξε καμία ένδειξη ικανή για την αμφισβήτηση των αποφάσεων του Ανώτατου αυτού Οργάνου.
Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι η νομιμότητα έκδοσης της εν λόγω άδειας , έγι-

επικαιρότητα
νε δεκτή από την τότε πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Υγείας, την οποία αποτελούσε και ο νυν υπουργός Υγείας Α. Ξανθός.
Σημειώνεται, χαρακτηριστικά, ότι ο
Υπουργός Υγείας Π. Κουρουμπλής, με
έγγραφό του προς τον Ιατρικό Σύλλογο
Αθηνών, στις 11-8-2015 για το θέμα διευκρινίζει τα εξής: «στο πλαίσιο των νομοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου το
ζήτημα αυτό πρόκειται άμεσα να αποτελέσει
αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να αναμείνετε τις σχετικές ενέργειες».
Το Δ.Σ. του ΙΣΑ ,καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι,
ενώ ρίχνει λάσπη και προσβάλλει το έργο του θεσμικού οργάνου, την ίδια ώρα
έχει συνηγορήσει στη συγκεκριμένη απόφαση, και μάλιστα όπως αποδεικνύεται,
ο ΕΟΠΥΥ έχει πληρώσει την εν λόγω εξέταση, την ώρα που οι γιατροί παραμένουν απλήρωτοι.
Ειδικότερα με αφορμή σχετική Ανακοίνωση του Πολιτικού Κόμματος «ΣΥΡΙΖΑ»,
στις 5.10.2016, περί μη νομίμου εκδόσεως
Βεβαίωσης Λειτουργίας Φορέα ΠΦΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών, έλαβε την από 6.10.2016 απόφασή του, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, λειτουργεί βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και για την έκδοση Βεβαιώσεων Λειτουργίας όλων των Φορέων Πρωτοβάθ-

μιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), τηρείται η
σχετική νομοθεσία από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του.
Τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία του
ΙΣΑ και ειδικότερα στο Τμήμα Χορήγησης Βεβαιώσεων Λειτουργίας Φορέων
ΠΦΥ, ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος – αυτοψία από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή, της οποίας Πρόεδρος είναι μέλος του
Δ.Σ. του ΙΣΑ και στη συνέχεια εκδίδεται η
Βεβαίωση, με υπογραφή του Προέδρου
και του Γενικού Γραμματέα του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο β.δ/γμα 11 Οκτ. 1957.
H με αριθμ. 4775/19.2.2015 Βεβαίωση Λειτουργίας Διαγνωστικού Εργαστηρίου, εκδόθηκε μετά τις από 12.2.2015
και 18.2.2015 εγκριτικές αποφάσεις του
Δ.Σ. του ΙΣΑ, με βάση τις διατάξεις του
ΠΔ 84/2001, σε συνδυασμό δε, με την
υπ΄ αρ. 10/2.12.2014 Γνωμοδότηση της
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ, η οποία έγινε δεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό, όπως αυτή συμπληρώθηκε στη συνέχεια με απόφαση και της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ΚΕΣΥ της 6.4.2015, σύμφωνα, μάλιστα, και με το περιεχόμενο (παραδοχές
και κρίσεις), συναφούς αποφάσεως του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σημειώνεται ότι οι εκδιδόμενες Βεβαιώσεις Λειτουργίας σε ιδιωτικούς Φορείς ΠΦΥ
που εκδίδει ο ΙΣΑ, κοινοποιούνται πάντα

στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, όπως και η προαναφερομένη.
Προστίθεται ότι και ο Υπουργός Υγείας, αποδεχόμενος τη νομιμότητα έκδοσης της ως άνω συγκεκριμένης άδειας,
στο με αριθμ. οικ. 5106/11-8-2015 έγγραφό του προς τον ΙΣΑ, διέλαβε και ότι
«στο πλαίσιο των νομοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου το ζήτημα αυτό πρόκειται άμεσα να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να αναμείνετε τις
σχετικές ενέργειες».
Καθίσταται φανερό ότι πρόκειται περί
νομίμου εντολής του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού, με την οποία ο ΙΣΑ και νομίμως, συμμορφώθηκε.
Κατ’ ακολουθία, η προαναφερόμενη
άδεια δεν είναι «άδεια λειτουργίας εργαστηρίου σε ορθοπαιδικό ιατρείο», όπως αυτό και εξόχως εσφαλμένα, αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση του πολιτικού κόμματος «ΣΥΡΙΖΑ», της 5.10.2016.
Επαναλαμβάνεται, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν έχει πολιτική ταυτότητα, αλλά ενεργεί με αποκλειστικό γνώμονα τη νομιμότητα και τους σκοπούς συστάσεως και λειτουργίας του, επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης
Αλεξ. Βασιλείου

Δικαίωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από το ΣτΕ
για τον περιορισμό στη συνταγογράφηση
Γ. Πατούλης: Συνεχίζουμε να μαχόμαστε
για την αξιοπρέπεια του Έλληνα γιατρού
και για την υγεία του πολίτη-ασθενή
19/09/2016
Με τις 1749 & 1750/2016 αποφάσεις της Ολομελείας, κρίθηκε αντισυνταγματική η θέσπιση plafon στη συνταγογράφηση με Υπουργική απόφαση, μετά από αίτηση του ΙΣΑ και του
ΠΙΣ. Ειδικότερα, με τις παραπάνω αποφάσεις της η Ολομέλεια
του ΣτΕ έκρινε οριστικά ότι μη νόμιμα, χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, τέθηκαν με Υπουργική απόφαση όρια στη συνταγογράφηση φαρμάκων.
Η ισχύς της απόφασης αυτής (όπως και προγενέστερης) είχε ανασταλεί με αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολής του Δικαστηρίου (ΕΑ 59/2014 και 274/2014).
Με τις πρόσφατες αποφάσεις της, η Ολομέλεια του ΣτΕ,
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έκρινε ότι δεν ήταν νόμιμη, ως αντισυνταγματική, η θέσπιση
με υπουργική απόφαση ορίων στη συνταγογράφηση με μόνο σκοπό την οργάνωση της φαρμακευτικής δαπάνης και την
επίτευξη οικονομικών στόχων που την αφορούν.
Η πάγια θέση του ΙΣΑ ότι τέτοιου είδους περιορισμοί συνιστούν ευθεία παρέμβαση στο έργο του ιατρού, παρακωλύουν
και περιορίζουν υπέρμετρα το έργο του και ότι σε κάθε περίπτωση η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να δίνεται με βάση
τα επιστημονικά δεδομένα δικαιώθηκε.
Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να μάχεται για την επιστημονική, επαγγελματική και ηθική ελευθερία των ιατρών μελών του. Οικονομικά κριτήρια δεν μπορούν να υποκαταστήσουν και να εκτοπίσουν την επιστημονική κρίση του ιατρού.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης
Αλεξ. Βασιλείου

επικαιρότητα

Ο ΙΣΑ πραγματοποίησε συνάντηση με την Πρόεδρο της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τα οικονομικά προβλήματα των ιατρών
18/07/2016
Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, πραγματοποίησε
συνάντηση με την Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), κα. Λούκα Κατσέλη, αναφορικά
με τις δυνατότητες οικονομικής ελάφρυνσης των ιατρών και των ιατρικών εταιρειών.
Ο κ. Πατούλης τόνισε την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι γιατροί, λόγω της μη πληρωμής
τους από τον ΕΟΠΥΥ των ληξιπρόθεσμων
οφειλών και της καθυστέρησης καταβολής των τρεχουσών δαπανών, σε συνδυασμό με τα «κουρέματα» που έχουν υποστεί στα δεδουλευμένα τους και τις αυξη-

μένες υποχρεώσεις λόγω των καταναλωτικών, επαγγελματικών και στεγαστικών
δανείων πουν έχουν λάβει.
Η κα. Κατσέλη από την πλευρά της σημείωσε πως υπάρχει διάθεση διευκόλυνσης μέσω διαδικασίας πέντε βαθμίδων,
ανάλογα με την κάθε περίπτωση και το
ζήτημα που έχει κάθε γιατρός.
«Αποκτάμε το οξυγόνο για το σήμερα
και χτίζουμε τις δυνατότητες για νέες διευκολύνσεις για την επιβίωση των γιατρών αύριο», επισήμανε ο πρόεδρος του
ΙΣΑ Γ. Πατούλης.
Η συνάντηση ήταν ιδιαιτέρως εποικοδομητική, καθώς υπήρξε ανταπόκριση
στο πεδίο των ρυθμίσεων, προκειμένου
ο κάθε γιατρός να μπορέσει να διατηρή-

σει την βιωσιμότητα του ιατρείου του.
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ τις επόμενες ημέρες στόχο έχει να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών, κο. Χουλιαράκη, ώστε να
διευθετηθεί το ζήτημα της εκταμίευσης
των χρημάτων για την αποπληρωμή των
οφειλομένων στους γιατρούς.
Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Ταμίας του ΙΣΑ, κος. Φώτης Πατσουράκος
και η Νομική Σύμβουλος κα. Δήμητρα
Κονιδάρη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης
Αλεξ. Βασιλείου

Ομιλία του Προέδρου του ΙΣΑ, της ΚΕΔΕ και Αντιπροέδρου
του Συμβουλίου των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης Γ. Πατούλη
στην Κωνσταντινούπολη
17/05/2016
«Πρέπει να σκεφτόμαστε παγκόσμια και να δρούμε τοπικά,
αλλά πρέπει επίσης να ενεργούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ
σκεφτόμαστε τοπικά»
Τη σημασία να λάβουν οι τοπικές κυβερνήσεις, με τη συνδρομή και της κεντρικής εξουσίας, τα αναγκαία μέτρα ώστε να
παρέχουν το πλαίσιο για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και
για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, της ΚΕΔΕ και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) Γιώργος Πατούλης στην ομιλία του κατά τη Διεθνή Σύνοδο Κοινωνικής Ένταξης που διοργάνωσε η Ένωση Δήμων Τουρκίας στην

Κωνσταντινούπολη, παρουσία πλήθους συνέδρων.
Στο πλαίσιο της Συνόδου ο κ. Πατούλης, εκπροσωπώντας
το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών, αλλά και την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ -την ευρωπαϊκή φωνή των τοπικών
και περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη- υπέγραψε, μαζί με τους άλλους συμμετέχοντες, τη Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης με την οποία δεσμεύτηκαν για την ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της διασφάλισης της
Κοινωνικής Ένταξης.
Στη Διεθνή Σύνοδο συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας της Τουρκίας Ugurg Ymes, η
Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δήμων Τουρκίας Fatma Sahin, ο
Πρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών Αρχών του Συμβουλίου της
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• μια όλο και πιο ποικιλόμορφη κοινωνία και το καθήκον να
διασφαλιστεί η απαγόρευση των διακρίσεων, η ισότητα και
η συμμετοχή όλων των πολιτών
• οι δημογραφικές αλλαγές και μια αυξανόμενη ζήτηση για
υπηρεσίες φροντίδας και κατάλληλες υποδομές
• η ανάγκη για οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους.

Ευρώπης Jean-Claude Frecon και ο εκπρόσωπος της Ε.Ε στην
Τουρκία Francois Begeot.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ ανέφερε
πως τα μέλη του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών «έχουν μια τεράστια ποικιλία μοντέλων, πρακτικών
και ιδιαιτεροτήτων στον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων
σε τοπικό επίπεδο» και εξέφρασε την πεποίθηση πως «η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών οδηγεί σε αμοιβαίο όφελος».
Μάλιστα επικαλέστηκε το μεγάλο συνέδριο του CEMR στη
Λευκωσία, το οποίο παρακολούθησαν 600 συμμετέχοντες και
ήταν, όπως ανέφερε, «μια εντυπωσιακή επίδειξη του κατά πόσο στους πολιτικούς σε τοπικό επίπεδο, τα στελέχη και τους
εμπειρογνώμονες αρέσει να μιλάμε ο ένας με τον άλλον, να
ανταλλάσσουμε απόψεις και να αντλούμε έμπνευση από παρουσιάσεις, συζητήσεις και συνομιλίες».
Ο κ. Πατούλης σημείωσε πως μεταξύ των προκλήσεων που
πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις τοπικές αρχές είναι:
• η άφιξη των προσφύγων και η διαχείριση της ένταξή τους
στις κοινότητές μας
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Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, «Δεν μπορούν να δράσουν μόνες τους. Προκειμένου να είναι επιτυχείς, χρειάζονται τα οικονομικά μέσα και την υποστήριξη από την κεντρική κυβέρνηση», ενώ έκανε μνεία στην πολύτιμη συμβολή και άλλων φορέων όπως των πολιτών, των θρησκευτικών οργανώσεων και
των οργανώσεων των πολιτών, των εθελοντών, των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.
Σχετικά με τις πρωτοβουλίες που θα λάβει το CEMR στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του ζητήματος της κοινωνικής ένταξης
στις διάφορες δραστηριότητές του, ανέφερε ενδεικτικά:
• Θα δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα ανταλλαγής για τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, για την ένταξη των μεταναστών, με μια μακροπρόθεσμη προοπτική.
• Θα επικαιροποιήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για τη
«μετανάστευση και την ενίσχυση της καταπολέμησης των
διακρίσεων στις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις»,
που μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους μας, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών, ετοιμάσαμε το 2014 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκή επιτροπής κοινωνικού διαλόγου.
O κ. Πατούλης περιγράφοντας το σκεπτικό της πρωτοβουλίας να δημιουργηθεί η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ανέφερε χαρακτηριστικά: “Πρέπει να σκεφτόμαστε παγκόσμια και να δρούμε τοπικά,
ναι, αλλά πρέπει επίσης να ενεργούμε σε παγκόσμιο επίπεδο,
ενώ σκεφτόμαστε τοπικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το
CEMR φιλοξενεί την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ -την ευρωπαϊκή φωνή των
τοπικών και περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στηρίζουμε τις προσπάθειες της παγκόσμιας ένωσης των τοπικών κυβερνήσεων (Ηνωμένες Πόλεις και Τοπικές Αρχές) για να δώσουμε στις τοπικές κυβερνήσεις μια φωνή σε πολυμερείς διαδικασίες, όπως η Habitat III.
Αυτός είναι και ο λόγος -και είστε μεταξύ των πρώτων που θα
το ακούσετε– που σε λίγες εβδομάδες η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ θα ξεκινήσει το CONNECT, ένα εργαλείο για την αναζήτηση και τον
εντοπισμό συγκεκριμένης τεχνογνωσίας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, σε απάντηση σε συγκεκριμένο αίτημα από μια
άλλη πόλη ή περιοχή η οποία αναζητά εμπειρία και γνώσεις».
Μάλιστα σημείωσε πως «το CONNECT θα πρέπει να κάνει
ότι λέει το όνομά του: να βοηθήσει στη δημιουργία διασύνδεσης μεταξύ εκείνων με την ανάγκη για μια συγκεκριμένη τεχνογνωσία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με εκείνους που
μπορούν να την παρέχουν».
Τέλος, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ ανακοίνωσε πως το
CEMR θα διοργανώσει συνέδριο το 2018 στο Μπιλμπάο, για
τη «διαφορετικότητα, την ισότητα και την ιθαγένεια», όπου και
θα συζητηθεί το θέμα της κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς από
διαφορετικές οπτικές γωνίες, απευθύνοντας παράλληλα πρόσκληση συμμετοχής στην πρωτοβουλία ISKEP και τους εταίρους της «να συνεργαστούν με το CEMR και να μοιραστούν
τις γνώσεις και την εμπειρία τους με τα μέλη του».
Τον κ. Πατούλη συνοδεύουν στην Κωνσταντινούπολη, ο Αντι-
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πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Καφαντάρης και τα μέλη του Δ.Σ της
ΚΕΔΕ Δ. Μπίρμπας, Απ. Λουλουδάκης και Γ. Αποστολόπουλος.

Προτάσεις του Προέδρου του ΙΣΑ και της κΕΔΕ
για την αποτελεσματική διαχείριση των
μεταναστευτικών ροών
Γ. Πατούλης: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έδωσε με επιτυχία τις εξετάσεις για ανθρωπιστική προσέγγιση στη διαχείριση της προσφυγικής
κρίσης. Το ίδιο οφείλουν να πράξουν και οι κυβερνήσεις»
Ο κ. Πατούλης εστίασε στην ανθρωπιστική διάσταση της
προσφυγικής κρίσης. Ειδικότερα τόνισε πως προτεραιότητα
είναι η διασφάλιση συνθηκών ειρήνης, ισότητας και ισονομίας για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την καταγωγή
τους, ενώ υπογράμμισε πως η λύση για το προσφυγικό ζήτημα θα έρθει μόνο αν εξαλειφθεί η ρίζα του προβλήματος που
είναι ο πόλεμος.
Επικαλούμενος το πλεόνασμα αλληλεγγύης και ευαισθησίας
που επέδειξαν οι απλοί πολίτες, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και της
ΚΕΔΕ επισήμανε πως οι τοπικές κοινωνίες έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπισμού και έδωσαν το τρανό παράδειγμα
πως αποτελεσματικές λύσεις μπορούν να βρεθούν μόνο μέσα
από συμπράξεις των δήμων με την κεντρική κυβέρνηση. «Η
Τοπική Αυτοδιοίκηση έδωσε με επιτυχία τις εξετάσεις για ανθρωπιστική προσέγγιση στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Το ίδιο οφείλουν να πράξουν και οι κυβερνήσεις» τόνισε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, ο κ. Πατούλης εστίασε και στα ελλείμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος, σε τομείς όπως η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια, ο σεβασμός στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, η Αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, η ικανότητα
των μελών της να πάρουν σε σύντομο χρόνο κοινές αποφάσεις
που θα ξεπερνούν τα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών.
Επικαλούμενος την πρόσφατη δήλωση του Αναπληρωτή
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, ότι
έχουν εισέλθει στην Ελλάδα γύρω στους 450.000 πρόσφυγες,
σημείωσε ότι η χώρα μας σηκώνει ήδη το μεγαλύτερο βάρος
από όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε και επικεντρώθηκε στην επιφόρτιση των Δήμων με την ευθύνη της διαχείρισης, τονίζοντας
πως καλούνται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα «χωρίς χρήματα, χωρίς προσωπικό και χωρίς μέσα».
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Αναφερόμενος στην συνεισφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του προβλήματος, έκανε λόγο για «πλεόνασμα ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης» και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ως αυτοδιοίκηση έχουμε βρεθεί στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος, έχοντας από
την πρώτη στιγμή αναλάβει πρωτοβουλίες ανθρωπιάς και αλληλεγγύης σε συνεργασία και με το υγειονομικό προσωπικό».
Ειδικότερα τόνισε πως «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
και το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», με τη στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», υλοποιούν το πρωτοποριακό πρόγραμμα «wecare», για παροχή ιατρικής βοήθειας σε παιδιά προσφύγων. Ταυτόχρονα, από την πρώτη στιγμή, κινητοποιηθήκαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ως Κ.Ε.Δ.Ε.
Παράλληλα, ήρθαμε σε επαφή με τον αρμόδιο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, προκειμένου να ζητήσουμε την έκτακτη
χρηματοδότηση των δήμων από ευρωπαϊκούς πόρους, για να
αντιμετωπίσουμε τις αυξημένες ανάγκες για τη φροντίδα των
μεταναστών και των προσφύγων που καταφθάνουν στη χώρα».
Σχετικά με τις προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσον
αφορά στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε επίπεδο
εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό, τις συνόψισε ως εξής:
• Παροχή Ευρωπαϊκής Οικονομικής Βοήθειας προς την Ελλάδα
για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ανάλογη των εισροών που δέχεται και στη βάση της ροής των αφίξεων που θα
σημειώνονται και κατά το επόμενο διάστημα.
• Άμεση δημιουργία χώρων υποδοχής στην Ελλάδα , σε συνεργασία και συνεννόηση με τους Δήμους, κι όχι ερήμην τους.
• Δίκαιη και ισορροπημένη κατανομή του προσφυγικού κύματος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλες τις χώρες
μέλη. Χωρίς εξαιρέσεις. Με βάση το ΑΕΠ και τον πληθυσμό
κάθε χώρας.
• Άσκηση διπλωματικών και κάθε άλλου είδους πιέσεων από
την Ε.Ε.. προς την Τουρκία, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερος έλεγχος από πλευράς της γειτονικής μας
χώρας στην προώθηση προσφύγων και μεταναστών προς
την Ευρώπη, που σήμερα διαβιούν σε καταυλισμούς εντός
της Τουρκίας.
• Αντίστοιχη ανάληψη πρωτοβουλιών από την Ε.Ε. και προς
τις μεσογειακές χώρες της Αφρικής, που επίσης αποτελούν
χώρους από τους οποίους προωθούνται πρόσφυγες και με-
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τανάστες προς την Ευρώπη.
• Αποτελεσματικότερη φύλαξη των εθνικών μας συνόρων από
τις ελληνικές αρχές με τη συνδρομή της FRONTEX, η οποία
οφείλει να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες και να διαθέσει
περισσότερο προσωπικό για τη γρήγορη καταγραφή και
ταυτοποίηση των προσφύγων που καταφτάνουν στη χώρα
μας. Χρειαζόμαστε έμπρακτη βοήθεια στην πρώτη γραμμή
κι όχι εύκολη κριτική στις όποιες ελλείψεις και προβλήματα
παρατηρούνται.
Επιπρόσθετα, ο κ. Πατούλης υπογράμμισε την ανάγκη ενεργοποίησης του συνόλου των Δήμων της Ευρώπης, προκειμένου να καταρτιστεί ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο αντιμετώπισης
του προσφυγικού προβλήματος.
Ωστόσο, όπως ανέφερε, στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και προκειμένου να μπορέσουν οι Δήμοι να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις αυξανόμενες ροές των μεταναστών
και προσφύγων, χρειάζονται ακόμα να γίνουν πολλά όπως μεταξύ άλλων:
• Μόνιμες Δομές για την ένταξη των Μεταναστών στους Δήμους, ιδιαίτερα σε αυτούς που αντιμετωπίζουν τις αυξημένες ροές των μεταναστών.
• Στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό των δομών αυτών.
• Ενεργοποίηση και αναβάθμιση των Τοπικών Συμβουλίων

Ένταξης Μεταναστών.
• Σχεδιασμός ολοκληρωμένων πολιτικών από τις Τοπικές Αρχές στο πλαίσιο δημιουργίας ισχυρών συνεργασιών μεταξύ
όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση του Μεταναστευτικού προβλήματος (Κράτος – Δήμοι – Μ.Κ.Ο. – Εθελοντικές οργανώσεις κ.α).
• Αντιστροφή των «κακών στερεοτύπων» που επικρατούν πολλές φορές στις Τοπικές κοινωνίες για τους Μετανάστες και
εμπέδωση ενός κλίματος πού θα διευκολύνει την κοινωνική
συνοχή και την απάλειψη των διακρίσεων.
Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και της ΚΕΔΕ υπογράμμισε πως για να γίνει διαχειρίσιμο ένα τόσο πολύπλοκο ζήτημα με έντονες ανθρωπιστικές προεκτάσεις απαιτείται:
- Δίκαιη και Ισότιμη εντός Ε. Ε κατανομή του βάρους για το μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα και την στήριξη της Ελλάδας
- Iσότιμη και δίκαιη ευρωπαϊκή πολιτική διαχείρισης στο ζήτημα της προσφυγικής κρίσης και των μεταναστευτικών ροών
προς την Ευρώπη και στήριξη της Ελλάδας από πλευράς Ε.Ε.
Σε ότι αφορά την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση τόνισε την
ανάγκη «να καταστεί γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου
Κράτους Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συνοχής, με την προϋπόθεση να γίνουν αλλαγές στην οργάνωση του Κράτους και
στους θεσμούς του.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΑ

Έκθεση - καταπέλτης αποκαλύπτει την άθλια υγειονομική κατάσταση
στο Κέντρο Φιλοξενίας του Ελληνικού
27/08/2016
«Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας, αλλά και η Περιφερειάρχης Αττικής, οφείλουν άμεσα να απαντήσουν
για πόσο διάστημα ήταν υποχρεωμένοι
οι πρόσφυγες και μετανάστες που φιλοξενούνται προσωρινά στο Κέντρο Φιλοξενίας του Ελληνικού, να ζουν παρέα με τα
βοθρολύματα και να κινδυνεύει η υγεία
τους, πριν αποφασίσουν να παρέμβουν
για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Τις εγκληματικές ευθύνες τους αποκαλύπτει η έκθεση-καταπέλτης της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται χαρακτηριστικά:
Το υπόγειο του κτιρίου είχε πλημμυρίσει από
λύματα και η δυσοσμία ήταν πολύ έντονη αφόρητη λόγω της παλαιότητας των αποχετευτικών αγωγών και του μεγάλου όγκου των
λυμάτων που δέχονται καθημερινά οι αγωγοί,
τα λύματα διαρρεύσανε στο υπόγειο. Τα παραπάνω αποτελούν κίνδυνο για τη Δημόσια
υγεία, υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης λοιμωδών

νοσημάτων, της Ηπατίτιδας Α και άλλων νοσημάτων. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται
από τους Επιθεωρητές, το πρόβλημα είχε παρουσιαστεί εδώ και ημέρες, ωστόσο δεν υπήρξε μέριμνα για τη μεταφορά των προσφύγων σε ασφαλές μέρος.
Το έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής έρχεται να
επιβεβαιώσει αυτά που εδώ και μέρες καταγγέλλω δημόσια.
Επιβεβαιώνει την ύπαρξη στο Ελληνικό μιας υγειονομικής βόμβας μεγατόνων.
Επιβεβαιώνει τις καταγγελίες μου για
τις συνθήκες υγιεινής στα Κέντρα Φιλοξενίας και το κίνδυνο που διατρέχουν οι
άνθρωποι που φιλοξενούνται σε αυτά.
Αποδεικνύει την ανικανότητα των κ.κ.
Πολάκη και Μπασκόζου να διαφυλάξουν
τη δημόσια υγεία.
Αποδεικνύονται μια «επικοινωνιακή
φούσκα» οι διαβεβαιώσεις που έδιναν οι
κύριοι αυτοί μέχρι και χθες ,ότι οι συνθήκες υγιεινής έχουν διασφαλιστεί στα κέντρα όπου διαμένουν οι πρόσφυγες και
οι μετανάστες.

Εξίσου «φούσκα» αποδεικνύεται και το
δήθεν ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας
της Περιφέρειας Αττικής για τους ανθρώπους αυτούς, το οποίο εξαντλήθηκε στην
συγκέντρωση «ξηράς τροφής» μπροστά
στις τηλεοπτικές κάμερες. Κανείς δεν γνωρίζει πως μοίρασε η κα Δούρου τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν από το περίσσευμα αγάπης των πολιτών της Αττικής,
την ώρα που κάποιοι θησαυρίζουν με τα
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
διατίθενται για τη σίτιση των προσφύγων.
Για το «Νταχάου» του Ελληνικού κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Αναρωτιέμαι αν οι «αριστερές» συνειδήσεις τους
τούς επιτρέπουν να κοιμούνται ήσυχοι.
Η παραίτηση των κ.κ. Πολάκη και Μπασκόζου είναι μονόδρομος, ενώ και η κα
Δούρου οφείλει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για την αργοπορημένη καθυστέρηση των υπηρεσιών της να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Δεν αξίζουν στην Ελλάδα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης τέτοιες εικόνες
ντροπής».
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΑ
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επικαιρότητα

Ο ΙΣΑ καταγγέλλει την ξενοφοβία και τον ρατσισμό και καλεί την πολιτεία
να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους πρόσφυγες
15/10/2016
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει κατά επανάληψη δηλώσει
ότι υπερασπίζεται το δικαίωμα για ισότιμη πρόσβαση στην υγεία
και την εκπαίδευση κάθε πολίτη που κατοικεί σε αυτή την χώρα. Έχει καταγγείλει τον ρατσισμό και την ξενοφοβία και έχει
δώσει μάχη για να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και των μεταναστών.
Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής βρέθηκε από την πρώτη
στιγμή στα Κέντρα Φιλοξενίας και έχει συμβάλλει στην υγειονομική κάλυψη των προσφύγων με σειρά από δράσεις
Παράλληλα, ο ΙΣΑ έχει καταγγείλει τη ρατσιστική αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων από την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Υγείας, η οποία δεν διασφάλισε αξιοπρεπείς και
υγειονομικά ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης στο Κέντρα Φιλοξενίας.
Ο ΙΣΑ έχει κατά επανάληψη καλέσει τις τοπικές κοινωνίες να
συνδράμουν αυτούς τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν
τη ζωή τους. Μάλιστα στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 εξέδωσε και

σχετικό Δελτίο Τύπου, με το οποίο καταδίκαζε τα απαράδεκτα
γεγονότα στο Ωραιόκαστρο.
Ενώ, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης σε πρόσφατη συνέντευξή του στο τηλεοπτικό σταθμό Star διαβεβαίωσε για την
εμβολιαστική κάλυψη των προσφυγόπουλων και κάλεσε τους
γονείς να τα αγκαλιάσουν στα ελληνικά σχολεία.
Ο ΙΣΑ δεν φοβάται ούτε φιμώνεται από τα «παπαγαλάκια»
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου υγείας που επιχειρούν
να μετακυλήσουν τις ευθύνες της, για τις σοβαρές παραλείψεις
της στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα που εξέθεσαν
διεθνώς της χώρα μας.
Ο ΙΣΑ θα δώσει μάχη για να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς
συνθήκες διαβίωσης στους πρόσφυγες και ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.
Καλεί τόσο την πολιτεία όσο και τους συμπολίτες μας να δείξουν σε αυτούς τους ανθρώπους τον σεβασμό και την ανθρωπιά που επιβάλλεται στη βάση του διεθνούς δικαίου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

Ο ΙΣΑ εκφράζει την ικανοποίησή του για την υλοποίηση του αιτήματός του
σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για τη γρίπη
O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει
την ικανοποίησή του για την υλοποίηση
του αιτήματός του, να γίνει μια οργανωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τη γρίπη και τα οφέλη του αντιγριπικού εμβολιασμού, προκειμένου να προστατευθεί η
Δημόσια υγεία και να μη χαθούν για άλλη μια φορά ανθρώπινες ζωές.
Η ανταπόκριση του Υπουργείου Υγείας, του ΚΕΕΛΠΝΟ και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, στο αίτημα του
ΙΣΑ, αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι
η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων
φορέων, για την προστασία της Δημόσιας υγείας.
Η αποδοχή της ευθύνης για τις ζωές
που χάθηκαν από παραλείψεις κατά την
περσινή χρονιά -όπως κατήγγειλε επανειλημμένως ο ΙΣΑ- αποτελεί ένα σημα-

ντικό βήμα για να θεμελιωθεί μια πολιτική προς όφελος του ασθενή και της δημόσιας υγείας.
Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι η
δρομολόγηση των απαραιτήτων ενεργειών έγιναν με καθυστέρηση ενός έτους, με
αποτέλεσμα να χαθούν άδικα ανθρώπινες
ζωές. Τονίζουμε ακόμη ότι η εκστρατεία
ενημέρωσης για τον αντιγριπικό εμβολιασμό είναι ένα σημαντικό βήμα, ωστόσο
απαραίτητη προϋπόθεση για την επαρκή
αντιμετώπιση της επιδημίας και την προστασία της δημόσιας υγείας, είναι η διασφάλιση της λειτουργίας των απαραίτητων κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, γεγονός για το οποίο εκκρεμεί
και εισαγγελική έρευνα μετά από μηνυτήρια αναφορά του ΙΣΑ.
Ο ΙΣΑ καλεί την πολιτική ηγεσία του

Υπουργείου Υγείας να μεριμνήσει για την
λειτουργία των κλειστών κρεβατιών ΜΕΘ
πριν να ξεκινήσει η επιδημία της γρίπης.
Επίσης, να λάβει μέτρα και για άλλα σημαντικά ζητήματα της δημόσιας υγείας
για τα οποία έχει δώσει μάχη ο ΙΣΑ, όπως
για παράδειγμα οι ακτινοθεραπείες των
ογκολογικών ασθενών, το προσφυγικό
και μεταναστευτικό ζήτημα κ.τ.λ.
Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να δίνει μάχη για
την προστασία του ασθενή, την επαγγελματική αξιοπρέπεια του γιατρού και θα
πρωτοστατεί στη χάραξη της πολιτικής
για τη Δημόσια υγεία.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πατούλης
Αλεξ. Βασιλείου

Πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση του τομέα ιατρικού τουρισμού του ΠΙΣ
07/10/2016
Η 1η Συνεδρίαση του Τομέα Ιατρικού Τουρισμού του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου πραγματοποιήθηκε σήμερα 7 Οκτωβρίου 2016 και ώρα
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12:00 μ.μ., κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου του Τομέα
Ιατρικού Τουρισμού κ. Γεωργίου Πατούλη. Τιμητική ήταν και
η παρουσία του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Μιχαήλ Βλασταράκου.
Στην 1η Συνεδρίαση του Τομέα που διεξήχθη, εξετάστηκαν

επικαιρότητα
θέματα που αφορούν τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στις χώρες που έχουν ήδη αναπτύξει τον τομέα του ιατρικού τουρισμού, το νομικό πλαίσιο που διέπει τον συγκεκριμένο τομέα, καθώς και οι κινήσεις που έχουν συντελεστεί μέχρι
σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση.
Παράλληλα, τονίστηκε ότι στόχος της Επιτροπής είναι η καλλιέργεια της εξωστρέφειας των Ελλήνων ιατρών, η έμφαση
στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η επένδυση στην Καινοτομία και το σωστό Marketing, η δημιουργία
Ιατρικού Τουρισμού Επιλογής (ΜΗΝ & Β’/Γ’ βάθμιες μονάδες), καθώς και Ιατρικού Τουρισμού Ανάγκης (Πρωτοβάθμιες
Υπηρεσίες Υγείας). Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκαν και τα επόμενα βήματα της Επιτροπής που προσανατολίζεται στη στήριξη συλλογικών φορέων που επενδύουν στον Ιατρικό Τουρισμό, στην προβολή των προτύπων διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στις διεθνείς συνεργασίες
αλλά και την οικονομική διευκόλυνση μέσα από προγράμματα χρηματοδότησης όπως το ΕΣΠΑ αποβλέποντας στην ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού.
Ο Πρόεδρος του Τομέα Ιατρικού Τουρισμού κ. Γεώργιος Πατούλης τόνισε: «Ο Ιατρικός Τουρισμός μπορεί να γίνει πόλος προσέλκυσης της διεθνούς και ευρωπαϊκής ιατρικής κοινότητας και επισκεπτών, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την ενίσχυση της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ η ανάπτυξή
του θα συμπαρασύρει και άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Στόχος μας είναι ο εμπλουτισμός του επιπέδου των προσφερόμενων
υπηρεσιών, η ποιοτική βελτίωση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, η χρήση αποτελεσματικών μηχανισμών προβολής, για τη γνωστοποίηση των δομών και των παροχών, η στελέχωσή των δομών
με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο και η

εύρεση πόρων, που θα ενισχύσουν το δομικό αυτό πλαίσιο».
Κλείνοντας, επεσήμανε τον ιδιαίτερο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λέγοντας: «Οι ΟΤΑ αποτελούν κεντρικό πυλώνα εισροής επενδυτικών κεφαλαίων και ανάπτυξης των δομών ιατρικού τουρισμού σε κάθε τοπική κοινωνία».
Η Επιτροπή του Τομέα Ιατρικού Τουρισμού του ΠΙΣ θα συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ προετοιμάζεται και η διεξαγωγή μεγάλης Επιστημονικής Ημερίδας στην
οποία θα αποτυπώνονται όλες οι απόψεις πάνω στον Ιατρικό Τουρισμό.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.
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επιστημονικά θέματα

Διαβητική νευροπάθεια και επιπλοκές
από τον άκρο πόδα
Νικόλαός ΤεΝΤόλόύρης
Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Α© Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Ορισμός - Συχνότητα της Διαβητικής Νευροπάθειας: Ως περιφερική νευροπάθεια ορίζεται η ύπαρξη συμπτωμάτων
ή/και αντικειμενικών ευρημάτων διαταραχής της λειτουργίας των περιφερικών νεύρων στα άτομα με σακχαρώδη
διαβήτη, μετά από αποκλεισμό άλλων αιτίων νευροπάθειας. Η διαβητική νευροπάθεια είναι μια ετερογενής ομάδα
διαταραχών που προσβάλλει ένα ή περισσότερα τμήματα του νευρικού συστήματος και έχει ποικιλία κλινικών
εκδηλώσεων. Η διαβητική νευροπάθεια μπορεί να είναι γενικευμένη και συμμετρική ή εστιακή-πολυεστιακή. Μια
σύγχρονη ταξινόμηση της διαβητικής νευροπάθειας παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Οι συνηθέστερες μορφές της
διαβητικής νευροπάθειας είναι η χρόνια περιφερική αισθητικοκινητική νευροπάθεια (που για λόγους συντομίας εφεξής
αναφέρεται ως περιφερική νευροπάθεια) και η νευροπάθεια του αυτόνομου (φυτικού) νευρικού συστήματος.
Η περιφερική νευροπάθεια προσβάλλει εξίσου συχνά άτομα με διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2. Η συχνότητα αυτής της
επιπλοκής στο σύνολο των ατόμων με διαβήτη είναι της τάξης του 30% και αυξάνει με την ηλικία, τη διάρκεια και την
κακή ρύθμιση του διαβήτη. Έτσι, σε άτομα μέσης ή μεγάλης ηλικίας, η συχνότητά της ανέρχεται στο 50%.
Όλοι οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να ελέγχονται για την ύπαρξη διαβητικής νευροπάθειας, οι ασθενείς
με τύπου 2 κατά τη διάγνωσή τους και οι ασθενείς με τύπου 1, πέντε χρόνια μετά τη διάγνωσή τους.
1. Παθογένεια
Στην παθογένεια της διαβητικής νευροπάθειας συμμετέχουν τόσο μεταβολικοί παράγοντες, όσο και διαταραχές της μικροκυκλοφορίας. Όσον
αφορά τις μεταβολικές διαταραχές, η
χρόνια υπεργλυκαιμία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης
της σορβιτόλης, λόγω αυξημένης δραστηριότητας του ενζύμου αναγωγάση
της αλδόζης στα νευρικά κύτταρα. Οι
αυξημένες ενδοκυττάριες συγκεντρώσεις της σορβιτόλης προκαλούν ελάττωση της μυοϊνοσιτόλης και της ταυρίνης, μιας ενδοκυττάριας αντιοξειδωτικής ουσίας. Η ελάττωση της μυοϊνοσιτόλης προκαλεί διαταραχή του μεταβολισμού των φωσφοϊνοσιτιδίων της
κυτταρικής μεμβράνης των νεύρων,
Υπεύθυνος για την επικοινωνία:
N. Tεντολούρης, Λακωνίας 33, 115 27 Αθήνα
Tηλ: 210 745 6261, Fax: 210 746 2640,
E-mail: ntentol@med.uoa.gr
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μειωμένη δραστηριότητα της αντλίας
+
+
Να - Κ και αυξημένη δραστηριότητα της πρωτεϊνικής κινάσης C. Πολλά
πειραματικά δεδομένα κατέδειξαν ότι
η μειωμένη δραστηριότητα της αντλί+
+
ας Να - Κ και η αυξημένη δραστηριότητα της πρωτεϊνικής κινάσης C,
προκαλούν λειτουργικές διαταραχές
και δομικές βλάβες στο νευρικό ιστό.
Επιπλέον, η αυξημένη δραστηριότητα της αναγωγάσης της αλδόζης έχει
ως αποτέλεσμα τη μείωση της αναχθείσης γλουταθειόνης και, σε συνδυασμό με τη μείωση της ταυρίνης, την
αδυναμία απομάκρυνσης των ελεύθερων ριζών οξυγόνου (αυξημένο οξειδωτικό στρες), που συσσωρεύονται
και δρουν τοξικά. Η αύξηση της σορβιτόλης στο εσωτερικό των κυττάρων
προκαλεί μη ενζυματική γλυκοζυλίωση της μυελίνης και των υπόλοιπων
πρωτεϊνών των νεύρων, με συνέπεια
να εμφανίζονται δομικές βλάβες στα
νεύρα. Τόσο η μείωση της μυοϊνοσι-

τόλης, όσο και η αυξημένη γλυκόλυση, προκαλούν διαταραχές στην ενδοκυττάρια μετάδοση του σήματος στο
μονοξείδιο του αζώτου, το cAMP και
τις αγγειοδιασταλτικές προσταγλαδίνες. Εκτός αυτών, η μειωμένη παραγωγή διαφόρων αυξητικών παραγόντων των νεύρων λόγω της υπεργλυκαιμίας και οι διαταραχές του μεταβολισμού των ω-6 λιπαρών οξέων, προκαλούν αλλαγές στη δομή της μεμβράνης των νεύρων και ενέχονται στην παθογένεια της νευροπάθειας. Επιπλέον,
στον διαβήτη παρατηρείται πάχυνση
της βασικής μεμβράνης, εκφύλιση των
περικυττάρων, υπερπλασία και οίδημα των ενδοθηλιακών κυττάρων των
ενδονευρικών τριχοειδών, πάχυνση
του περινευρίου και δημιουργία αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων στην
επιφάνεια των νεύρων. Αυτές οι διαταραχές συμβάλλουν στη δημιουργία
περιβάλλοντος υποξίας στο εσωτερικό των νεύρων. Φαίνεται ότι σε άτο-
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Πίνακας 1.
Ταξινόμηση της διαβητικής
νευροπάθειας

νευροτροφινών
Νευροτοξικότητα
∆ιαταραχές της µικροκυκλοφορίας

Γενικευμένες συμμετρικές
πολυνευροπάθειες
Οξειδωτικό στρες

ταυρίνης

µυοϊνοσιτόλης

Οξεία αισθητική

∆ιαταραχές της ενδοκυττάριας
µετάδοσης του σήµατος

Αναγωγάση
της αλδόζης
Υπεργλυκαιµία

της σορβιτόλης
Σορβιτόλη

Φρουκτόζη

Μη ενζυµατική
γλυκοζυλίωση

NADPH

Χρόνια αισθητικοκινητική

Αναγωγάση

NADP +

NAD+

NADH

Νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού
συστήματος
Εστιακές - πολυεστιακές νευροπάθειες
Κρανιακή (εγκεφαλικές συζυγίες)

Αναγωγάση

Κορμική

της γλουταθειόνης

Εστιακή των άκρων
GSSG

GSH

Εικόνα 1. Οι βασικοί παθογενετικοί μηχανισμοί της διαβητικής νευροπάθειας

μα νεαρότερης ηλικίας η νευροπάθεια
οφείλεται κύρια στις μεταβολικές διαταραχές, ενώ οι αγγειακοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικότερο
ρόλο σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
και μεγαλύτερης διάρκειας διαβήτη
(Εικόνα 1).
2. Διάγνωση της περιφερικής
νευροπάθειας
Η διάγνωση της περιφερικής νευροπάθειας γίνεται με το ιστορικό (συμπτώματα νευροπάθειας) και την κλινική εξέταση.
2.1 Συμπτώματα της διαβητικής
νευροπάθειας

Τα συμπτώματα της νευροπάθειας (τα οποία όταν είναι έντονα ονομάζονται και νευροπαθητικός πόνος) εμφανίζονται σε ένα ποσοστό
της τάξης του 20-30% των ατόμων
που έχουν περιφερική νευροπάθεια
και συνίστανται σε παραισθησίες
(αντίληψη αισθήσεων οι οποίες δεν
υπάρχουν, όπως αίσθημα αιμωδίας),
σε δυσαισθησίες (επώδυνες παραισθησίες, όπως καυσαλγίες), σε υπεραλγησία (αυξημένη αντίληψη του
πόνου από ένα ερέθισμα που φυσιολογικά προκαλεί πόνο μικρότερης έντασης) ή σε αλλοδυνία (π.χ.

Εγγύς κινητική (μυατροφία)

γλυκόλυση

η επαφή των κλινοσκεπασμάτων με
τα πόδια είναι επώδυνη). Σπανιότερα ο πόνος μπορεί να έχει χαρακτήρα νευραλγίας (οξέα διαξιφιστικά,
έντονα, εντοπισμένα και σύντομης
διάρκειας άλγη που περιγράφονται
σαν κτύπημα από ηλεκτρικό ρεύμα
ή σαν πονόδοντος). Οι μυϊκές κράμπες είναι συχνότερες και μπορεί να
αποτελούν σύμπτωμα της διαβητικής
νευροπάθειας.
Συχνά τα συμπτώματα είναι δύσκολο να περιγραφούν από τον άρρωστο και για αυτό πρέπει να ζητείται
από τον ασθενή να περιγράφει αυτό
που νιώθει. Χαρακτηριστικό αυτών
των συμπτωμάτων είναι ότι εντοπίζονται στα περιφερικότερα τμήματα
των κάτω άκρων (ράχη του ποδιού,
δάκτυλα και πέλματα), έχουν αμφοτερόπλευρη κατανομή (τύπου «κάλτσας»), επιδεινώνονται κατά την ανάπαυση και ιδιαίτερα κατά τη νύκτα.
Η βάδιση ανακουφίζει από τα συμπτώματα και αυτό είναι ένα χρήσιμο διαφοροδιαγνωστικό σημείο μεταξύ του νευροπαθητικού πόνου και
του πόνου κατά την ηρεμία, συνεπεία
σοβαρής ισχαιμίας των κάτω άκρων.
Τονίζεται ότι η ύπαρξη συμπτωμάτων δεν σημαίνει ότι η αισθητικότητα είναι φυσιολογική. Συχνά σε άτο-

Συνυπάρχουσα με χρόνια
απομυελινωτική πολυνευροπάθεια

Πίνακας 2. Δείκτης συμπτωμάτων
νευροπάθειας (μέγιστη βαθμολογία =9)
Παράμετρος

Βαθμολογία

Σύμπτωμα

2 ή 1 (καυσαλγίες
=2, κράμπες =1)

Θέση

στον άκρο πόδα =2,
κνήμες =1, σε άλλη
θέση =0

Χρόνος

νύχτα =2, ημέρα και
νύχτα =1, ημέρα =0

Ανακούφιση

βάδιση =2, καθιστική θέση =1

Διαταραχές ύπνου

ναι =1, όχι =0

Συνολική βαθμολογία από το αριστερό πόδι
(όταν όλες οι παράμετροι είναι παθολογικές)=5.
Συνολική βαθμολογία από το δεξιό πόδι (όταν
όλες οι παράμετροι είναι παθολογικές)=5.
Συνολική βαθμολογία=10

μα με έντονα συμπτώματα υπάρχουν
ευρήματα σοβαρής απώλειας της αισθητικότητας.
2.2 Κλινική εξέταση

• Η αντίληψη του νυγμού καρφίδας
στη ράχη του ποδιού και ο ασθενής ερωτάται αν αντιλαμβάνεται
τον πόνο. Αναμένεται η εξέταση
25
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αλγόριθµος για τη θεραπεία της επώδυνης διαβητικής
νευροπάθειας
Επώδυνη διαβητική νευροπάθεια

καλή γλυκαιµική ρύθµιση και αντιµετώπιση των κλασικών παραγόντων κινδύνου
και αναλόγως των αντενδείξεων και της συννοσηρότητας

αντιεπιληπτικά
(πρεγκαµπαλίνη,
γκαµπαπεντίνη)

τρικ. αντικαταθλιπτικά

SNRIs
(δουλοξετίνη)

αν ο πόνος δεν υφίεται επαρκώς και αναλόγως των αντενδείξεων, αλλάζουµε τη
θεραπεία ή προσθέτουµε

τρικ. αντικαταθλιπτικά
ή SNRIs

αντιεπιληπτικά

αντιεπιληπτικά

αν ο πόνος δεν υφίεται επαρκώς προσθέτουµε

οπιοειδή

Εικόνα 2. Προτεινόμενος αλγόριθμος για τη θεραπεία της επώδυνης διαβητικής νευροπάθειας

να έχει συμμετρικό αποτέλεσμα
στα δύο κάτω άκρα.
• Για τον έλεγχο της αίσθησης της
αφής χρησιμοποιείται τολύπιο από
βαμβάκι. Ο ασθενής, με κλειστά
μάτια, πρέπει να αναφέρει αν αισθάνεται το βαμβάκι, και σε ποιο
σημείο (δάκτυλοι, κεφαλές μεταταρσίων, ράχη, πτέρνα).
Οι ποσοτικές μετρήσεις της αισθητικότητας:
• Ο ουδός αίσθησης δονήσεων µε
διαπασών 128Hz ή βιοθεσιόμετρο. Ακουμπήστε πρώτα το διαπασών στους καρπούς του ασθενούς (ή στον αγκώνα ή στην κλείδα), ώστε να ξέρει τι περιμένει.
Ο ασθενής εξετάζεται με κλειστά
μάτια. Το διαπασών τοποθετείται κάθετα σε οστεώδες σημείο
της ράχης της ακραίας φάλαγγας
του 1ου δακτύλου για 10 δευτερό26

λεπτα τουλάχιστον. Επαναλάβετε αυτή την κίνηση 2 φορές στο
ίδιο σημείο, αλλά εναλλάσσετε
την κίνηση με τουλάχιστον μία
«ψευδή» εφαρμογή, όπου το διαπασών δεν δονείται. Το τεστ είναι θετικό αν ο ασθενής απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον 2 στις
3 εφαρμογές και αρνητικό με 2
στις 3 λανθασμένες απαντήσεις.
Εάν ο ασθενής δεν μπορεί να αισθανθεί τις δονήσεις στο μεγάλο
δάκτυλο, το τεστ επαναλαμβάνεται πιο κοντά (έσω, έξω σφυρό).
• Για το ποσοτικό έλεγχο της παλαισθησίας χρησιμοποιείται το
βιοθεσιόμετρο που λειτουργεί
με ηλεκτρικό ρεύμα. Ένας πλαστικός κύλινδρος τίθεται σε δόνηση, με συχνότητα την οποία
ο εξεταστής αυξάνει προοδευτικά. Ζητείται από τον ασθενή να

αναφέρει πότε αντιλαμβάνεται
τη δόνηση στο μεγάλο δάκτυλο.
Γενικά, η µη αίσθηση δονήσεων
κάτω των 25 Volts θεωρείται παθολογική, αλλά ο ουδός διαφέρει
ανάλογα με την ηλικία (υπάρχουν
ειδικοί πίνακες αναφοράς φυσιολογικών τιμών ανάλογα με την
ηλικία του εξεταζόμενου).
• Η αίσθηση της πίεσης µε µονοϊνίδια των Semmes-Weinstein 10g.
Ο ασθενής πρέπει να μην μπορεί
να δει, αν και που βάζει ο εξεταστής, το μονοϊνίδιο. Τοποθετείστε
το μονοϊνίδιο κάθετα στην επιφάνεια του δέρματος με αρκετή δύναμη, ώστε να λυγίσει για 2 περίπου δευτερόλεπτα. Εξετάζονται οι
πελματιαίες επιφάνειες των δακτύλων, οι περιοχές κάτω από τις κεφαλές των μεταταρσίων, η πτέρνα και η ράχη του ποδιού. Επαναλάβετε αυτή την κίνηση 2 φορές
στο ίδιο σημείο, αλλά εναλλάσσετε την κίνηση με τουλάχιστον μία
«ψευδή» εφαρμογή, όπου το δέρμα δεν έρχεται σε επαφή με το μονοϊνίδιο. Προστατευτική αίσθηση
υπάρχει αν ο ασθενής απαντήσει
σωστά σε 2 στις 3 εφαρμογές του
μονοϊνιδίου. Η αδυναμία αντίληψης των μονοϊνιδίων 10g είναι
προγνωστικά ανάπτυξης έλκους.
• Η αίσθηση του θερµού-ψυχρού.
Η εξέταση γίνεται με μια μικρή
ράβδο που είναι μεταλλική στη
μια άκρη (αίσθηση του ψυχρού)
και πλαστική στην άλλη άκρη (αίσθηση του θερμού). Με την εξέταση αυτή ο ασθενής πρέπει να
μπορεί να διακρίνει αν στο δέρμα της ραχιαίας επιφάνειας του
ποδιού του αγγίζει η θερμή ή η
ψυχρή άκρη της ράβδου.
Γίνεται, επίσης, έλεγχος των αντανακλαστικών του Αχίλλειου τένοντα
και στα δύο άκρα. Η κατάργησή τους
παρατηρείται σχεδόν πάντοτε όταν
υπάρχει διαβητική νευροπάθεια, αλλά
η εξέταση δεν είναι πάντοτε αξιόπιστη σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας.
Η ιδιοδεκτική αίσθηση ελέγχεται
με την ψαύση των δακτύλων του πο-
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διού ή την παθητική έκταση ή κάμψη
τους. Ο ασθενής ερωτάται ποιος δάκτυλος εξετάζεται και αν είναι σε κάμψη ή έκταση. Σε μεγαλύτερες ηλικίες
η εξέταση δεν είναι αξιόπιστη.
Τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί η εξέταση με το Neuropad
για τη διάγνωση της περιφερικής νευροπάθειας. Το Neuropad test αποτελείται από 2 αυτοκόλλητα επιθέματα
που στο κέντρο τους περιέχουν βαμβάκι εμποτισμένο με άνυδρο χλωριούχο κοβάλτιο χρώματος μπλε. Η
λειτουργία του Νeuropad test βασίζεται στην ιδιότητα του χλωριούχου
κοβαλτίου να μεταβάλει το χρώμα
του από μπλε σε ροζ όταν απορροφήσει ικανή ποσότητα νερού.
Είναι γνωστό ότι η πιο πρώιμη μορφή της περιφερικής διαβητικής νευροπάθειας είναι η δυσλειτουργία των
μικρών περιφερικών αμύελων νευρικών ινών, που είναι υπεύθυνες και
για τη σωστή λειτουργία των ιδρωτοποιών αδένων των ποδιών. Η δυσλειτουργία των περιφερικών αυτών
νευρικών ινών έχει ως τελικό αποτέλεσμα παθολογικά ξηρή επιδερμίδα
στο πέλμα των διαβητικών ατόμων.
Αυτή ακριβώς την παράμετρο ελέγχει
το Νeuropad test. Η ευαισθησία και η
ειδικότητα της μεθόδου είναι της τάξης του 80-90% και 70%, αντίστοιχα.
Πριν την εφαρμογή του Νeuropad
test θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί τα
παπούτσια και οι κάλτσες σας, τουλάχιστον για 5 λεπτά. Το τεστ πρέπει
να εφαρμόζεται και στα δυο πόδια
ταυτόχρονα, στην περιοχή του πέλης
ης
ματος μεταξύ 1 και 2 κεφαλής του
μεταταρσίου κάτω από το μεγάλο δάκτυλο για 10 λεπτά. Αν σε αυτή την
περιοχή υπάρχει κάλος ή σκασμένο
ή τραυματισμένο δέρμα, τότε εφαρμόζετε το τεστ στην κοντινότερη υγιή
περιοχή. Αν το κεντρικό επίθεμα έχει
γίνει πλήρως ροζ, τότε η κατάσταση
του ποδιού και το επίπεδο υγρασίας του δέρματος είναι φυσιολογικά.
Αντίθετα, αν το κεντρικό επίθεμα παραμένει μπλε ή άλλαξε χρώμα μερικώς, τότε το δέρμα του ποδιού είναι
ξηρό και υπάρχει δυσλειτουργία των
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περιφερικών νευρικών ινών.
Οι Πίνακες 2 και 3 δείχνουν έναν
αντικειμενικό τρόπο αξιολόγησης και
βαθμολόγησης της περιφερικής νευροπάθειας και ο Πίνακας 4 τα κριτήρια για τη διάγνωση της ύπαρξης, αλλά και της βαρύτητας της περιφερικής νευροπάθειας.
3. Θεραπεία
3.1 Η σημασία της γλυκαιμικής
ρύθμισης στην πρόληψη της
περιφερικής νευροπάθειας
Σημαντικές προοπτικές μελέτες κατέδειξαν ότι η εντατικοποιημένη θεραπεία, η καλή ρύθμιση (σε επίπεδα νορμογλυκαιμίας) και η αποφυγή των μεγάλων διακυμάνσεων του
σακχάρου αίματος, δεν αποτρέπει
μεν απαραίτητα, σίγουρα όμως καθυστερεί την εμφάνιση της διαβητικής νευροπάθειας και μειώνει την
ένταση των συμπτωμάτων. Επιδημιολογικές μελέτες υποδεικνύουν ότι
η κατανάλωση αλκοόλ, όπως και οι
κλασικοί παράγοντες κινδύνου των
καρδιοαγγειακών νοσημάτων (αρ-

τηριακή υπέρταση, κάπνισμα, παχυσαρκία) διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην εμφάνιση και την εξέλιξη της
διαβητικής νευροπάθειας και πρέπει
να αντιμετωπίζονται ανάλογα.
3.2 Αιτιολογική θεραπεία

Επί του παρόντος δεν υπάρχει αιτιολογική θεραπεία για τη διαβητική
νευροπάθεια. Οι αναστολείς της αναγωγάσης της αλδόζης που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν είχαν κάποια αποτελεσματικότητα στις ελαφρύτερες μορφές της διαβητικής
νευροπάθειας, όμως αποσύρθηκαν
από την κυκλοφορία λόγω ηπατοτοξικότητας, εκτός από την επαλρεστάτη που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία. Ορισμένοι νεότεροι αναστολείς
της αναγωγάσης της αλδόζης εξετάζονται σε κλινικές δοκιμές.
3.3 Συμπτωματική θεραπεία

Ασθενείς με συμπτώματα ήπιας έντασης μπορεί να αντιμετωπιστούν με τη
χορήγηση απλών αναλγητικών τύπου
παρακεταμόλης ή μη στερινοειδών
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Πίνακας 3. Δείκτης νευρολογικής ανικανότητας
Παθολογικό

Φυσιολογικό

Επίταση

Δονήσεις

0-1

0-1

-

Θερμοκρασία

0-1

0-1

-

Πόνος

0-1

0-1

-

Αχίλλεια αντανακλαστικά

0-2

0-2

1

*Όταν τα Αχίλλεια αντανακλαστικά εκλύονται με επίταση, η βαθμολογία είναι 1 και όταν δεν
εκλύονται ούτε με επίταση, η βαθμολογία είναι 2

αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Η συμπτωματική αντιμετώπιση των ασθενών που έχουν νευροπαθητικό πόνο
περιλαμβάνει τη χορήγηση αντικαταθλιπτικών (τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, εκλεκτικοί αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης και της
νοραδρεναλίνης) και αντιεπιληπτικών
φαρμάκων (καρβαμαζεπίνη/οξυκαρβαμαζεπίνη, γκαμπαπεντίνη, πρεγκαμπαλίνη, τοπιραμάτη). Σε περιπτώσεις
ανθεκτικού νευροπαθητικού πόνου χορηγείται συνδυασμός των ανωτέρω
φαρμάκων ή και οπιοειδή. Στο εξωτερικό κυκλοφορεί και ένα σύστημα διαδερμικής χορήγησης λιδοκαΐνης με
ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Αντικαταθλιπτικά
Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά αποτελούν φάρμακα αναφοράς για τη
θεραπεία της επώδυνης διαβητικής
νευροπάθειας και είναι τα φάρμακα
που έχουν μελετηθεί περισσότερο. Η
δράση τους στον νευροπαθητικό πό-

νο είναι ανεξάρτητη της αντικαταθλιπτικής. Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά αναστέλλουν την επαναπρόσληψη
της σεροτονίνης και της νοραδρεναλίνης και αναστέλλουν την αυξημένη δραστηριότητα των διαύλων του
νατρίου στα περιφερικά νεύρα που
έχουν υποστεί βλάβη. Τα τρικυκλικά
αντικαταθλιπτικά είναι περισσότερο
αποτελεσματικά στον αυτόματο πόνο, στην υπεραλγησία και στις καυσαλγίες. Συνήθως δρουν σε βραχύτερο χρόνο και απαιτούνται μικρότερες
δόσεις για την επίτευξη του αναλγητικού αποτελέσματος, σε σύγκριση με
τις δόσεις που απαιτούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, ένα ποσοστό της τάξης του 30% αναφέρει
μείωση της έντασης των συμπτωμάτων τουλάχιστον κατά 50%. Η αμιτρυπτιλίνη χορηγείται σε δόσεις 25-200
mg/ημέρα σε διαιρεμένες δόσεις ή
εφάπαξ το βράδυ, με προοδευτικά
αύξηση και η ιμιπραμίνη σε δόσεις
10-150 mg/ημέρα. Κύριες παρενέρ-

Πίνακας 4. Διάγνωση της διαβητικής νευροπάθειας
Δείκτης νευρολογικής ανικανότητας (ΔΝΑ)
<3

Απουσία νευροπάθειας

3-5

Σημεία ήπιας βαρύτητας

6-8

Σημεία μέτριας βαρύτητας

9-10

Σημεία σοβαρής νευροπάθειας

Δείκτης συμπτωμάτων νευροπάθειας (ΔΣΝ)
<3

Απουσία νευροπάθειας

3-4

Ήπια συμπτώματα

5-6

Μέτρια συμπτώματα

7-9

Σοβαρά συμπτώματα

Διαβητική νευροπάθεια: ΔΝΑ≥ με ή χωρίς συμπτώματα ή ΔΝΑ≥3 και ΔΣΝ≥5
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γειες των φαρμάκων, δοσοεξαρτώμενες, είναι η ξηροστομία, η ορθοστατική υπόταση και η υπνηλία.
Eκλεκτικοί αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs)
Όσον αφορά τους εκλεκτικούς αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης, οι κλινικές μελέτες έδειξαν ότι τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας (παροξετίνη, σιταλοπράμη και φλουοξετίνη) είχαν πολύ μικρή ή και καμιά επίδραση στο νευροπαθητικό πόνο.
Eκλεκτικοί αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης και της νοραδρεναλίνης (SNRIs)
Οι εκλεκτικοί αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης και της
νοραδρεναλίνης είναι αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση της επώδυνης
διαβητικής νευροπάθειας. Η βενλαφαξίνη και η δουλοξετίνη είναι φάρμακα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και το δεύτερο έχει ένδειξη
για τη θεραπεία του νευροπαθητικού πόνου. Τα φάρμακα αυτά, όπως
και τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά,
είναι περισσότερο αποτελεσματικά
στον αυτόματο πόνο, στην υπεραλγησία και στις καυσαλγίες και δρουν
ήδη από την πρώτη εβδομάδα. Χορηγούνται το μεν πρώτο φάρμακο
στη δόση των 75-150 mg/ημέρα σε
δύο δόσεις, μέγιστη ημερήσια δόση ως 375mg σε τρεις δόσεις, το δε
δεύτερο στην εφάπαξ δόση των 60
mg/ημέρα. Τα φάρμακα αυτά είναι
συνήθως καλά ανεκτά και δεν έχουν
τις ανεπιθύμητες ενέργειες των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών. Οι πιο
συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες είναι ναυτία, δυσκοιλιότητα, ξηροστομία, εφίδρωση και μειωμένη όρεξη.
Αντιεπιληπτικά
Η καρβαμαζεπίνη είναι το παλιότερο και πλέον δοκιμασμένο φάρμακο
αυτής της κατηγορίας. Δρα σταθεροποιώντας την κυτταρική μεμβράνη
αναστέλλοντας την αυξημένη δρα-

56 tablets

Cilostazol 100 mg
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Πίνακας 5. Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη συμπτωματική θεραπεία
της επώδυνης διαβητικής νευροπάθειας
Εμπορικό όνομα/συσκευασία

Συνιστώμενη ημερήσια
δόση (mg)

Amitriptyline

Saroten (25, 75mg)

25-150

Imipramine

Anafranil (10, 25, 75mg)

25-150

Seroxat (20mg)

40

Seropram (20mg)

40

Venlafaxin

Efexor (75, 150mg)

75-300

Duloxetin

Cymbalta (30, 60mg)

60

Tegretol (200mg)

200-400

Gabapentin

Neurontin (300, 400, 600,
800mg)

900-1800

Φάρμακο
Τρικυκλικά

SSRIs
Paroxetin
Citalopram
SNRIs

Αντιεπιληπτικά
Carbamazepine

Pregabalin

Lyrica (25, 75, 150, 300mg)

150-600

Topiramate

Topamac (25, 200mg)

25-400

Λακοσαμίδη

Lacosamide (200-600mg)

400-600

Tramal (37.5, 50, 100, 150,
200mg)

50-400

Οπιοειδή
Tramado
Codein CR

10-60

SSRIs: Εκλεκτικοί αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης, SNRIs: Εκλεκτικοί αναστολείς της
επαναπρόσληψης της σεροτονίνης και της νοραδρεναλίνης

στηριότητα της αντλίας νατρίου στα
περιφερικά νεύρα που έχουν υποστεί
βλάβη. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, ένα ποσοστό της τάξης του
50% αναφέρει μείωση της έντασης
των συμπτωμάτων τουλάχιστον κατά 50%. Χορηγείται στη δόση 1001200 mg/ημέρα σε τρεις δόσεις (μέγιστη δόση 1600 mg/ημέρα). Κύρια
ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η ηπατοτοξικότητα. Επιπλέον, αυτή αλληλεπιδρά με πολλά άλλα φάρμακα που
μπορεί να λαμβάνουν τα άτομα με
διαβήτη και για το λόγο αυτό χρειάζεται συχνή παρακολούθηση. Το
παράγωγό της, η οξυκαρβαμαζεπίνη, σε δόσεις 300-1800 mg/ημέρα,
είναι καλύτερα ανεκτό και φαίνεται
να είναι αποτελεσματικό για τα συμπτώματα της επώδυνης διαβητικής
νευροπάθειας.
Η γκαμπαπεντίνη είναι ένας αγωνιστής του γ-αμινοβουτυρικού οξέ-
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ος (GABA). Αν και ο ακριβής μηχανισμός δράσης της δεν είναι επακριβώς γνωστός, η χορήγησή της προκαλεί αύξηση των συγκεντρώσεων
του GABA στα νεύρα και αύξηση της
δραστηριότητας της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμικού οξέος. Επιπλέον, αυτή αναστέλλει την αυξημένη
δραστηριότητα των διαύλων ασβεστίου, η δραστηριότητα των οποίων εξαρτάται από τη διαμεμβρανική διαφορά δυναμικού και η οποία
εμπλέκεται στην παθογένεια του νευροπαθητικού πόνου. Η αποτελεσματικότητα αυτού του φαρμάκου είναι ανάλογη με αυτή των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών. Χορηγείται
στη δόση των 300-1200 mg/ημέρα
σε τρεις διαιρεμένες δόσεις (μέγιστη
δόση 3600mg σε τρεις δόσεις) και
δρα από τη δεύτερη εβδομάδα. Οι
περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίνονται σε δόσεις μεγαλύτερες των

1600 mg/ημέρα. Κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η ζάλη, η υπνηλία
και η κεφαλαλγία.
Η πρεγκαμπαλίνη είναι επίσης ένας
αγωνιστής του GABA και ο μηχανισμός
δράσης της είναι ανάλογος με αυτόν
της γκαμπαπεντίνης. Χορηγείται στη
δόση 25-300mg δύο φορές την ημέρα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι
παρόμοιες με αυτές της γκαμπαπεντίνης. Σε σύγκριση με την γκαμπαπεντίνη, η πρεγκαμπαλίνη δεν συνδέεται με τις πρωτεΐνες του πλάσματος και δεν μεταβολίζεται στο ήπαρ.
Επιπλέον, έχει ταχύτερη έναρξη δράσης (από την πρώτη εβδομάδα), δεν
απαιτείται μεγάλη περίοδος για τιτλοποίηση της δόσης και έχει σταθερότερη φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική. Η πρεγκαμπαλίνη προτείνεται ως φάρμακο πρώτης γραμμής
για το νευροπαθητικό πόνο.
Η λαμοτριγίνη (400-600 mg/ημέρα)
και η λακοσαμίδη (400-600 mg/ημέρα) είναι επίσης αντιεπιληπτικά φάρμακα με μικρή δράση στο νευροπαθητικό πόνο. Η τοπιραμάτη (50-400
mg/ημέρα σε δύο δόσεις) φαίνεται
ότι έχει ασθενέστερη δράση.
Οπιοειδή
Κυριότερη ένδειξη των οπιοειδών
είναι ο έλεγχος του έντονου πόνου,
που δεν αντιμετωπίζεται με μη οπιοειδή αναλγητικά. Η τραμαδόλη είναι
ένα ασθενές οπιοειδές και σε μια μέση δόση των 210 mg/ημέρα κατάφερε να μειώσει τον πόνο της επώδυνης διαβητικής νευροπάθειας. Είναι γενικά καλά ανεκτή και είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσει εξάρτηση, όπως τα υπόλοιπα οπιοειδή.
Τα συνηθέστερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη συμπτωματική
θεραπεία της περιφερικής νευροπάθειας παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.
Ένας προτεινόμενος αλγόριθμος για
τη θεραπεία της διαβητικής νευροπάθειας παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.
Μη φαρμακευτική θεραπεία
Αν και η φαρμακευτική θεραπεία
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη
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θεραπεία της διαβητικής νευροπάθειας, τα τελευταία χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετές εναλλακτικές μέθοδοι όπως είναι η διαδερμική και ενδοδερμική ηλεκτρική διέγερση των
νεύρων, η υψηλής συχνότητας εξωτερική διέγερση των μυών, η ηλεκτρική διέγερση του νωτιαίου μυελού και ο βελονισμός για την ύφεση
των συμπτωμάτων με ικανοποιητικά
αποτελέσματα.
4. Διαβητικό πόδι
4.1 Ορισμός - Επιδημιολογία
Ως έλκος ορίζεται η οποιαδήποτε
λύση της συνέχειας του δέρματος.
Τα έλκη μπορεί να είναι επιφανειακά ή ολικού πάχους, να επεκτείνονται
δηλαδή στο χόριο και τον υποδόριο
ιστό. Τα έλκη στα άτομα με διαβήτη είναι κατά κανόνα ολικού πάχους
και συχνά μπορεί να επεκτείνονται
και στους εν τω βάθει ιστούς (μυς,
περιτονίες, αρθρώσεις και οστά). Ο
επιπολασμός του έλκους στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη υπολογίζεται στο 4-10%. Περίπου 5% των
διαβητικών ατόμων με διαβήτη έχει
ιστορικό εξέλκωσης, ενώ η πιθανότητα
ένα άτομο με διαβήτη να εμφανίσει
έλκος κατά τη διάρκεια της ζωής του
είναι της τάξης του 15%. Η πιθανότητα εμφάνισης έλκους είναι αυξημένη
σε ασθενείς με μεγάλη διάρκεια διαβήτη, κακή γλυκαιμική ρύθμιση και
σε άτομα που εμφανίζουν άλλες μικρο- και μακρο-αγγειοπαθητικές επιπλοκές της νόσου. Τα νεότερα σε ηλικία άτομα προσβάλλονται λιγότερο
συχνά σε σχέση με τα μεγαλύτερα.
Ακόμα, διαφορές στον επιπολασμό
παρατηρούνται και μεταξύ διαφορετικών φυλών, με τη μαύρη και ινδιάνικη φυλή να προσβάλλονται συχνότερα σε σχέση με τη λευκή. Δεν
υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στον διαβήτη τύπου 1 και 2.
4.2 Αιτιοπαθογένεια

Η εκδήλωση ενός έλκους στο πόδι
διαβητικού ασθενούς αποτελεί σύνθετη διαδικασία. Κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας είναι η διαβητική

νευροπάθεια, με τη μορφή της περιφερικής αισθητικής και κινητικής νευροπάθειας και της νεροπάθειας του
αυτόνομου νευρικού συστήματος.
Επίσης, σημαντική θέση κατέχει η
περιφερική αρτηριοπάθεια, η οποία
εμφανίζεται πιο συχνά σε διαβητικούς ασθενείς σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Απαραίτητη, ωστόσο,
προϋπόθεση για να εκδηλωθεί το έλκος, είναι ο τραυματισμός, ο οποίος
μπορεί να είναι ενδογενής (υπερκερατώσεις, τυλώδης ιστός) ή εξωγενής
(τραυματισμός, έγκαυμα), ο οποίος
πρέπει να επιδράσει σε ένα πόδι με
τους ανωτέρω παράγοντες κινδύνου,
ώστε να εκδηλωθεί εξέλκωση.
Πιο αναλυτικά, η διαβητική νευροπάθεια, τόσο η περιφερική αισθητική και κινητική, καθώς και του αυτόνομου νευρικού συστήματος, δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την
πρόκληση εξέλκωσης. Μάλιστα υπολογίζεται ότι το ποσοστό συμμετοχής
της νευροπάθειας στην εξέλκωση είναι
της τάξης του 80-85%. Στους ασθενείς με βαριά περιφερική νευροπάθεια, η αίσθηση του πόνου, της θερμοκρασίας και της πίεσης είναι μειωμένη ή και κατηργημένη. Κάτι τέτοιο
διαπιστώνεται από την κλινική εξέταση του ποδιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα άτομα να δυσκολεύονται ή
και να αδυνατούν να αντιληφθούν τα
βλαπτικά ερεθίσματα στα οποία εκτίθενται τα άκρα τους. Η συνυπάρχουσα μείωση της εν τω βάθει αισθητικότητας, μπορεί να οδηγήσει σε παθολογικό βάδισμα, το οποίο επιφορτίζει ακόμα περισσότερο συγκεκριμένες περιοχές του πέλματος που δέχονται γενικά μεγάλη πίεση (πελματιαία επιφάνεια του μεγάλου δακτύλου, κεφαλές μεταταρσιών). Επιπλέον, η βλάβη των κινητικών νεύρων
έχει ως συνέπεια την ατροφία και
την αδυναμία των μικρών μεσόστεων μυών του άκρου ποδός και ενίοτε της πελματιαίας απονεύρωσης.
Το αποτέλεσμα είναι η αλλαγή της
ανατομίας του ποδιού, με χαρακτηριστικές παραμορφώσεις: τη γαμψοδακτυλία, τη σφυροδακτυλία και την

ανύψωση της ποδικής καμάρας. Επίσης, παρατηρείται προβολή των κεφαλών των μεταταρσίων και μετακίνηση του υποδόριου λίπους από τις
κεφαλές των μεταταρσίων προς τις
βάσεις των δακτύλων. Τέλος, η προσβολή του κολλαγόνου των αρθρώσεων από την υπεργλυκαιμία, μέσω
μη-ενζυματικής γλυκοζυλίωσης, μειώνει την κινητικότητα των αρθρώσεων, επιβαρύνοντας περισσότερο τις επιφορτισμένες περιοχές του
πέλματος. Οι περιοχές που δέχονται
μεγάλες πιέσεις αναπτύσσουν τελικά αντιδραστική υπερκεράτωση της
επιδερμίδας, η οποία αποτελεί ενδογενή παράγοντα τραυματισμού,
αφού πρακτικά λειτουργεί ως ξένο
σώμα στο πέλμα.
Η διαταραγμένη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος συμβάλλει με δύο τρόπους στην αύξηση
του κινδύνου για εξέλκωση. Κατ’ αρχάς υπολειτουργούν οι ιδρωτοποιοί
αδένες του ποδιού, επειδή δέχονται
νεύρωση από το περιφερικό αυτόνομο νευρικό σύστημα, με αποτέλεσμα
την ξηροδερμία και -σε συνδυασμό
με τις αυξημένες πιέσεις- την πρόκληση υπερκερατώσεων και τραυματισμού. Έπειτα, έχει παρατηρηθεί ότι διαταράσσεται και η δερματική μικροκυκλοφορία, δημιουργώντας συνθήκες μειωμένης παροχής
οξυγόνου στο δέρμα. Αντιρροπιστικά, διατείνονται οι επιπολής φλέβες,
δημιουργούνται αναστομώσεις και το
πόδι γίνεται θερμότερο, εκθέτοντάς
το σε μεγαλύτερο κίνδυνο.
Αναφορικά με την περιφερική αρτηριοπάθεια, είναι γεγονός ότι αυτή προσβάλλει 2-8 φορές συχνότερα τα άτομα με διαβήτη σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, ενώ το
ποσοστό συμμετοχής της στο έλκος
του διαβητικού ποδιού είναι της τάξης του 15-20% και είναι μεγαλύτερο στα ηλικιωμένα άτομα. Μαζί με
τη νευροπάθεια αποτελούν τους κυριότερους προδιαθεσικούς παράγοντες για το διαβητικό πόδι. Η επάρκεια της περιφερικής κυκλοφορίας
αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα
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για την έκβαση ενός έλκους.
Άλλοι παράγοντες κινδύνου για
την εκδήλωση ενός έλκους είναι το
ιστορικό προηγούμενης εξέλκωσης
ή ακρωτηριασμού, η αρθροπάθεια
Charcot, η διαβητική νεφροπάθεια,
το κάπνισμα, το οίδημα των κάτω
άκρων, η μειωμένη όραση, η απουσία οικογενειακού ή συγγενικού περιβάλλοντος και η ανεπαρκής εκπαίδευση και συμμόρφωση των ασθενών στις οδηγίες των ειδικών για το
διαβητικό πόδι. Οι παθογενετικοί μηχανισμοί στη δημιουργία ελκών στα
άτομα με διαβήτη απεικονίζονται
στην Εικόνα 3.
4.3 Ταξινόμηση

Τα έλκη στο διαβητικό πόδι, ανάλογα με την αιτιολογία τους, διακρίνονται σε νευροτροφικά ή νευροπαθητικά, σε ισχαιμικά και σε νευρο-ισχαιμικά, όταν συνυπάρχουν
νευροπάθεια και ισχαιμία. Στην περιγραφή ενός έλκους, εκτός από το
είδος του, σημειώνεται το βάθος του
και κατά συνέπεια οι εν τω βάθει ιστοί
που ενδεχομένως έχουν προσβληθεί (υποδόριο, τένοντες, αρθρώσεις,
οστά), η εντόπιση, το μέγεθος και η
ύπαρξη ή όχι λοίμωξης. Ένα παλιότερο σύστημα ταξινόμησης των ελκών είναι το σύστημα Meggit-Wagner. Σχετικά πρόσφατα προτάθηκε
το σύστημα του Πανεπιστημίου του
Τέξας (UT), που έχει πλεονεκτήματα
έναντι του συστήματος των MeggitWagner, επειδή συνυπολογίζει στη
σταδιοποίηση, εκτός από το βάθος,
την ύπαρξη λοίμωξης και ισχαιμίας
και σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως.
Τα νευροτροφικά έλκη, συνήθως,
δημιουργούνται σε περιοχές του πέλματος που δέχονται αυξημένες πιέσεις, όπως οι κεφαλές των μεταταρσίων, οι κορυφές των δακτύλων, περιοχές με υπερκεράτωση ή τυλώδη
ιστό, ακόμα και περιοχές που δέχονται αυξημένες πιέσεις λόγω παραμόρφωσης του ποδιού (π.χ. βλαισός
μεγάλος δάκτυλος, εξοστώσεις κ.ά.).
Περιστοιχίζονται από τύλο, έχουν σαφή όρια και είναι ανώδυνα, ακόμη
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και όταν φτάνουν σε μεγάλο βάθος
κάτω από την επιδερμίδα. Η ξηροδερμία του ποδιού είναι συνήθως
εμφανής, οι σφύξεις της πελματιαίας
αρτηρίας και της ραχιαίας αρτηρίας
του ποδός είναι ψηλαφητές, ενώ το
άκρο μπορεί να είναι θερμό.
Τα αμιγώς ισχαιμικά έλκη είναι σχετικά σπάνια σε σχέση με τις άλλες
δύο κατηγορίες και συναντώνται σε
διαβητικούς, αλλά και σε μη διαβητικούς ασθενείς, λόγω περιφερικής αγγειοπάθειας. Από το ατομικό ιστορικό
συχνά υπάρχει μετρίου ή σοβαρού
βαθμού διαλείπουσα χωλότητα, όχι
όμως πάντοτε. Συνήθεις εντοπίσεις είναι η ραχιαία επιφάνεια και οι πλάγιες επιφάνειες του ποδιού, καθώς και
οι περιοχές γύρω από τα νύχια. Τα
ισχαιμικά έλκη έχουν ασαφή όρια, η
βάση τους έχει νεκρωτικό (μαύρου
ή κίτρινου χρώματος) ιστό και είναι
εξαιρετικά επώδυνα. Το άκρο είναι
ψυχρό με μειωμένες ή και αψηλάφητες αρτηρίες.
Τα νευρο-ισχαιμικά έλκη συνδυάζουν χαρακτηριστικά των άλλων δύο
κατηγοριών. Το στοιχείο της νευροπάθειας είναι παρόν, συνήθως σε μεγάλο βαθμό, με κλινικά σημαντική μείωση της αισθητικότητας. Το στοιχείο
της ισχαιμίας επιδεινώνει την εικόνα,
αλλά κυρίως δυσχεραίνει την επούλωση του έλκους. Συναντώνται στην
έσω επιφάνεια του μεγάλου δακτύλου και της κεφαλής του πρώτου μεταταρσίου, την έξω επιφάνεια του πέμπτου μεταταρσίου και λιγότερο συχνά στην πτέρνα. Τυλώδης ιστός δεν
είναι απαραίτητο να υπάρχει, αν και
απαντώνται συχνά περιοχές υπερκεράτωσης. Η ξηροδερμία είναι επίσης
συχνή. Τα όριά τους μπορεί να είναι
σαφή ή ασαφή, είναι επώδυνα και η
βάση τους είναι νεκρωτική.
4.4 Θεραπεία

Στη θεραπεία του έλκους του διαβητικού ποδιού πρωταρχική θέση
κατέχει ο καθαρισμός. Αφαιρούνται
με νυστέρι (εκτός από την περίπτωση του επώδυνου ισχαιμικού έλκους) οι υπερκερατώσεις και ο τυ-

λώδης ιστός, καθώς και νεκρωμένοι
ιστοί σε περίπτωση που συνυπάρχει λοίμωξη. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται νεαροποίηση (μετατροπή ενός χρόνιου έλκους σε οξύ), μια
διαδικασία, που έχει αποδειχθεί ότι
επιταχύνει την επούλωση ενός τραύματος. Εκτός από τον καθαρισμό με
νυστέρι, υπάρχουν κι άλλες μέθοδοι
καθαρισμού του έλκους, όπως ο ενζυματικός καθαρισμός με κολλαγενάσες, ο αυτολυτικός με υδρογέλες,
καθώς και ο καθαρισμός με προνύμφες εντόμων για τα πολύ ρυπαρά
έλκη. Στην καθημερινή περιποίηση
του έλκους περιλαμβάνεται ο καθαρισμός με υπέρτονο διάλυμα NaCl
15% και η κάλυψη με γάζα ή επίθεμα. Η χρήση τοπικών αντιμικροβιακών ή τα ποδόλουτρα με διάλυμα
ποβιδόνης δεν συνιστώνται σε έλκη
που δεν έχουν λοίμωξη.
Μετά τον καθαρισμό, σημαντικό
ρόλο παίζει η αποφόρτιση της περιοχής του έλκους. Ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος αποφόρτισης, όταν
απουσιάζει σοβαρή ισχαιμία και σοβαρή λοίμωξη, είναι ο γύψος ολικής
επαφής, στον οποίο ακινητοποιείται
όλο το σκέλος με γύψο και εσωτερικές γάζες. Σε περίπτωση αδυναμίας
ή αντενδείξεων εφαρμογής του γύψου ολικής επαφής, μπορεί να γίνει
αποφόρτιση με νάρθηκες τύπου Aircast, με ειδικά σχεδιασμένα υποδήματα (τύπου half-shoe), με χρήση
βακτηρίας ή αναπηρικού αμαξιδίου.
Στην τοπική περιποίηση μπορεί να
χρησιμοποιηθούν απλές γάζες ή ειδικά επιθέματα. Τα επιθέματα μπορεί να είναι υδροκολοειδή (ενδείκνυνται για έλκη σε φάση επούλωσης),
υδρογέλες (ενδείκνυνται για ρυπαρά και νεκρωτικά έλκη), αφρώδη επιθέματα με ή χωρίς άργυρο, μικροϊνίδια και αλγινικά επιθέματα (ενδείκνυνται για ρυπαρά έλκη με άφθονο εξίδρωμα).
Καινοτόμες μέθοδοι, που χρησιμοποιούνται σε έλκη, όταν οι υπόλοιπες
θεραπευτικές επιλογές έχουν αποτύχει,
είναι ο αυξητικός παράγοντας των αιμοπεταλίων (PDGF-β), ο οποίος έχει
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αποδειχθεί αποτελεσματικός, αλλά και
τα νεότερα εμβιομηχανικά υποκατάστατα. Τελευταία χρησιμοποιείται με
καλά αποτελέσματα και ασφάλεια ο
αναγεννητικός παράγοντας των ιστών
Caciplique20. Όταν η αιμάτωση είναι
επαρκής μπορεί να γίνει μεταμόσχευση με τη χρήση δερματικών ή μυοδερματικών κρημνών. Τέλος, σημαντική
θέση στα προχωρημένα έλκη με δυσκολία στην επούλωση κατέχει η θεραπεία με αρνητική πίεση και υπερβαρικό οξυγόνο. Στην πρώτη, ασκείται αρνητική πίεση τοπικά στην προσβληθείσα περιοχή, με αποτέλεσμα
να απομακρύνονται τοξικά προϊόντα
της φλεγμονής και μικρόβια και να
αυξάνεται η αιμάτωση. Στη δεύτερη,
χορηγείται 100% οξυγόνο με μεγάλη
πίεση στο πόδι και έτσι ενισχύεται η
δράση των μηχανισμών επούλωσης
του ασθενούς.
Μια σοβαρή επιπλοκή ενός έλκους,
που θα πρέπει αμέσως να αντιμετωπιστεί, είναι η λοίμωξη. Είναι γνωστό
ότι ένα επιμολυσμένο έλκος αυξάνει
την πιθανότητα ακρωτηριασμού, ενώ
αποτελεί αιτία ακρωτηριασμού για
ένα ποσοστό 25-50% των διαβητικών ασθενών. Η διάγνωση της λοίμωξης είναι κλινική και συνήθως συνυπάρχει κυτταρίτιδα των πέριξ μαλακών μορίων. Σημειώνεται ότι ο πόνος μπορεί να απουσιάζει λόγω της
νευροπάθειας. Η λοίμωξη μπορεί να
είναι επιφανειακή και να περιορίζεται στο δέρμα, όμως μπορεί να επεκτείνεται και σε εν τω βάθει ιστούς,
όπως οι περιτονίες και οι τένοντες. Τελικά, μπορεί να προσβάλει το υποκείμενο οστό και να καταλήξει σε οστεομυελίτιδα. Σε κάποιες περιπτώσεις
εν τω βάθει λοίμωξης μπορεί να δημιουργηθεί απόστημα ή γάγγραινα.
Συνήθη παθογόνα είναι ο Staphylococcus aureus, ο Streptococcus sp. και
αναερόβια μικρόβια. Οι εν τω βάθει
λοιμώξεις είναι συνήθως πολυμικροβιακής αιτιολογίας. Στην υποψία της
λοίμωξης είναι σημαντικό να λαμβάνεται καλλιέργεια από το βαθύτερο
προσπελάσιμο σημείο του έλκους,
ώστε να ελαττώνεται η πιθανότητα
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επιμόλυνσης από την φυσιολογική
χλωρίδα της επιδερμίδας.
Επί κλινικής ένδειξης λοίμωξης, προτιμάται να ξεκινά εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή με ένα β-λακταμικό
με αναστολέα β-λακταμάσης ή κλινδαμυκίνη μέχρι την υποχώρηση των
συμπτωμάτων και μέχρι να γίνει γνωστό το αποτέλεσμα της καλλιέργειας.
Έπειτα, η αγωγή συνεχίζεται με βάση το αντιβιόγραμμα ή τη σαφή κλινική βελτίωση του ασθενούς. Για τις
σοβαρότερες λοιμώξεις προτιμάται η
ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών.
Συνήθως χορηγείται συνδυασμός αντιβιωτικών, ώστε να καλύπτουν Gramθετικά, Gram-αρνητικά και αναερόβια. Σύνηθες σχήμα είναι η φλουοροκινολόνη μαζί με μετρονιδαζόλη
ή κλινδαμυκίνη. Σε περίπτωση ανθεκτικών στη μεθικιλλίνη στελεχών του
Staphylococcus aureus, μπορεί να χορηγηθεί βανκομυκίνη, τεϊκοπλανίνη,
λινεζολίδη ή δαπτομυκίνη. Σε υποψία
ψευδομοναδικής λοίμωξης χορηγούνται αντιψευδομοναδικές πενικιλλίνες,
ιμιπενέμη ή μεροπενέμη.
Η ισχαιμία είναι ένας παράγοντας,
ο οποίος δυσχεραίνει την επούλωση του τραύματος. Σε κάθε ασθενή με έλκος πρέπει να γίνεται εκτίμηση της περιφερικής κυκλοφορίας
και όταν αυτή είναι ανεπαρκής, πρέπει ο ασθενής να παραπέμπεται σε
ειδικό αγγειοχειρουργό για επέμβαση επαναιμάτωσης.
Όταν υπάρχει γάγγραινα ή χρόνια
οστεομυελίτιδα, ο ακρωτηριασμός είναι η τελική θεραπευτική επιλογή. Οι
ακρωτηριασμοί, μέχρι τη μεσότητα
των μεταταρσίων, ονομάζονται ελάσσονες, ενώ αυτοί που γίνονται πάνω
από αυτό το επίπεδο, μείζονες. Κάθε
ακρωτηριασμός αλλάζει την ανατομία του ποδιού και προδιαθέτει για
νέα εξέλκωση.
4.5 Πρόγνωση

Το μεγαλύτερο ποσοστό (60-80%)
των ελκών επουλώνεται. Ένα ποσοστό
της τάξης του 10-15% είναι ανθεκτικό
στη θεραπεία και ένα ποσοστό της τάξης του 5-24% θα καταλήξει σε ακρω-

τηριασμό. Αυξημένο κίνδυνο ακρωτηριασμού διατρέχουν οι μεγαλύτεροι
σε ηλικία ασθενείς, με μεγάλη διάρκεια διαβήτη και με κακή γλυκαιμική
ρύθμιση. Η αντιμετώπιση των ελκών
σε εξειδικευμένα κέντρα με τη συμμετοχή και υποστήριξη από πολλές ειδικότητες (multidisciplinary) σχετίζεται
με μείωση των ακρωτηριασμών και
επούλωση των ελκών. Επίσης, φαίνεται
ότι οι άνδρες οδηγούνται σε ακρωτηριασμό συχνότερα από τις γυναίκες,
καθώς επίσης και άτομα της μαύρης
φυλής σε σχέση με τη λευκή. Άλλοι
δυσμενείς παράγοντες, που σχετίζονται με την επούλωση του έλκους είναι το χαμηλό μορφωτικό, κοινωνικό
και οικονομικό επίπεδο, η απουσία
υποστηρικτικού περιβάλλοντος και ο
κοινωνικός αποκλεισμός. Τέλος, έχει
αποδειχθεί ότι σε χώρες όπου παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση και
φροντίδα σε διαβητικούς ασθενείς,
όσον αφορά τα πόδια τους, τα ποσοστά επούλωσης είναι ενθαρρυντικά. Παρ’ όλα αυτά, τα ποσοστά των
ακρωτηριασμών στους διαβητικούς
ασθενείς παραμένουν αυξημένα σε
σχέση με τους μη διαβητικούς.
4.6 Πρόληψη

Η πρόληψη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την αντιμετώπιση του
διαβητικού έλκους. Κάθε ασθενής με
διαβήτη πρέπει να ελέγχεται σε ετήσια βάση για νευροπάθεια για την
αντίληψη της δερματικής πίεσης (μονοϊνίδια 5,07), των δονήσεων (διαπασών ιδιοσυχνότητας 128Hz), του
πόνου, της θερμοκρασίας και την
έκλυση των τενόντιων αντανακλαστικών. Ο ασθενής θα πρέπει να εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει τους κινδύνους για την εμφάνιση έλκους και να
προφυλάσσει τα άκρα του. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αυτοελέγχει καθημερινά τα πέλματά του για
τυχόν τραυματισμούς, που δεν έχει
αντιληφθεί. Θα πρέπει να επιλέγει
άνετα, κατάλληλα υποδήματα, που
θα εξομαλύνουν τις πιέσεις στις ήδη
επιφορτισμένες περιοχές του πέλματος. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγει
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να περπατά χωρίς υποδήματα και να
εκθέτει τα πόδια του σε ακραίες θερμοκρασίες. Η φροντίδα των νυχιών
θα πρέπει να είναι επιμελής και σχολαστική για την αποφυγή τραυματισμών. Σε περίπτωση που υπάρχει ξηροδερμία, συνιστάται η καθημερινή
εφαρμογή ενυδατικής κρέμας. Τυχόν
υπερκερατώσεις πρέπει να αφαιρούνται ατραυματικά. Τέλος, ωφέλιμο είναι να εξετάζεται ετησίως από ομάδα ειδικευμένη στο διαβητικό πόδι.
Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει
ομάδα ειδική σε θέματα διαβητικού
ποδιού, η οποία να μπορεί να κατατάσσει τον ασθενή σε κατηγορίες κινδύνου για την εμφάνιση έλκους, να
μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση ενός έλκους
και να επιλέγει την πιο κατάλληλη θεραπευτική κατεύθυνση για τον κάθε
ασθενή. Για τον λόγο αυτό, τέτοιου
είδους ομάδες απαρτίζονται από διαβητολόγο, αγγειοχειρουργό, ορθοπαιδικό, λοιμωξιολόγο και ειδικό ποδοθεραπευτή, οι οποίοι συνεργάζονται
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
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Θεραπεία αγχωδών διαταραχών
Πρακτική προσέγγιση για τον γενικό ιατρό
Νικηφόρός Β. Αγγελόπόυλός
Καθηγητής Ψυχιατρικής, Αθήνα

Οι κυριότερες και συχνότερες Αγχώδεις Διαταραχές είναι: η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή,
η Διαταραχή Πανικού, η Αγοραφοβία, η Κοινωνική Φοβία, η Διαταραχή άγχους
μετά από Ψυχοτραυματικό Στρες, η Αγχώδης Διαταραχή οφειλόμενη σε σωματική νόσο
και η Αγχώδης Διαταραχή προκαλούμενη από ουσίες.
Στις πρόσφατες ταξινομήσεις, η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή ταξινομείται
εκτός των Διαταραχών Αγχους.

Η

Γενικευμένη Διαταραχή Άγχους είναι δυσθεράπευτη, χρονίζει, επιπλέκεται με κατάθλιψη, χρήση αλκοόλ και αγχολυτικών. Τα σεροτονινεργικά αντικαταθλιπτικά χρησιμοποιούνται περισσότερο
από κάθε άλλη θεραπευτική μέθοδο. Τεχνικές χαλάρωσης, έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας (respiratory training) και άλλες τεχνικές, εφαρμόζονται, επίσης, κυρίως όταν επιβαρύνεται και με κρίσεις πανικού.
Στις φοβικές διαταραχές, η θεραπεία επιλογής εξαρτάται από το είδος της φοβίας. Θεραπείες συμπεριφοράς,
όπως συστηματική απευαισθητοποίηση στις ειδικές φοβίες, έκθεση στις φοβογόνες καταστάσεις και περιβάλλοντα (αγοραφοβία), εξάσκηση για απόκτηση κοινωνικών
δεξιοτήτων και γνωσιακή αναδιαμόρφωση, χρησιμοποιούνται συχνά και τα αποτελέσματα ενισχύονται με φαρμακευτική αγωγή. Η συνηθέστερη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι ένας συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής
(αγχολυτικά ή/και αντικαταθλιπτικά) και γνωσιακής ψυχοθεραπείας.
Σε όλες τις Αγχώδεις Διαταραχές ο ασθενής θα ζητήσει
βοήθεια όταν το άγχος και τα συνοδά του συμπτώματα
γίνουν ανυπόφορα ή όταν του υποδειχθεί από ιατρό άλλης ειδικότητας στον οποίο θα έχει προσφύγει για τα σωματικά του συμπτώματα.
Απομάκρυνση από στρεσογόνες καταστάσεις, τεχνικές
χαλάρωσης, σωματική άσκηση, ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται
συνδυαστικά στις περισσότερες αγχώδεις διαταραχές.
Η φαρμακευτική αγωγή περιλαμβάνει αγχολυτικά (βεν-
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ζοδιαζεπίνες: λοραζεπάμη, κουαζεπάμη, αλπραζολάμη,
βρωμαζεπάμη), ορισμένα αντικαταθλιπτικά (βενλαφαξίνη, παροξετίνη, σερτραλίνη, εσιταλοπράμη) ή συνδυασμούς αγχολυτικών και αντικαταθλιπτικών φαρμάκων που
είναι και η συνηθέστερη θεραπευτική στρατηγική. Τα σεροτονινεργικά αντικαταθλιπτικά χρησιμοποιούνται περισσότερο από κάθε άλλη θεραπευτική μέθοδο.
Οι βενζοδιαζεπίνες βοηθούν στην καταπράυνση του
άγχους. Η αποτελεσματικότητά τους στο οξύ άγχος είναι
εντυπωσιακή, αλλά ο ασθενής διατρέχει σοβαρό κίνδυνο
εξάρτησης, αν η χρήση τους διαρκέσει πέραν ενός χρονικού διαστήματος. Οι βενζοδιαζεπίνες είναι φάρμακα που
ενεργοποιούν την GABAεργική μεταβίβαση. Δρουν κατασταλτικά στο δρεπανοειδές σύστημα και στον δικτυωτό
σχηματισμό. Είναι φάρμακα με δράση όχι μόνο αγχολυτική, αλλά ακόμη μυοχαλαρωτική, υπναγωγό και αντιεπιληπτική. Από κλινική άποψη, πρέπει να γίνει σαφές ότι οι
δράσεις τους στο άγχος και στην αϋπνία δεν έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα, διότι μετά τη διακοπή τους τα συμπτώματα αυτά πιθανότατα θα επανέλθουν. Χορηγούμενες από του στόματος απορροφώνται γρήγορα ακόμη και από τον βλεννογόνο του στόματος, κυρίως η διαζεπάμη, η φλουραζεπάμη, η χλωραζεπάτη και η λοραζεπάμη. Έχουν αμελητέα ηπατοτοξική και νεφροτοξική
δράση. Είναι σε γενικές γραμμές ασφαλή φάρμακα, ακόμη και σε μεγάλες δόσεις.
Τα σεροτονινεργικά αντικαταθλιπτικά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν θεαματικά, αλλά μάλλον βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά η εμφάνισή τους μερικές φορές
καθυστερεί μέχρι και 3-4 εβδομάδες. Κατά σειρά ισχύος

KTX 21X28 28/9/2005 10:11 Ì ™ÂÏ›‰·1

LundbeckÊ HellasÊ S.A.
EξειδίκευσηÊ στηÊ ΝευρολογίαÊ καιÊ τηνÊ Ψυχιατρική

ª ô ﬁø ï ÷ í á ÷

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: S&G Advertising

è ïé ﬁô è ô á

ª ô è Lundbeck è ï é ﬁô è ô á å Ý î á é ï ò ö ô á ò ø é ë ﬁ÷ í á ÷ ó ô ﬁø ï ÷ .
¦ ï é ﬁô è ô á ó ô è î ¤ò å ˘î á , ó ô á ò ï ˚ﬁî ô á , ó ô á á ï ô å ì ¤ó í á ô á .
¦ ï é ﬁô è ô á ó å ﬁì ï ˘÷ ô ï ˘÷ ô ï í å Ý ÷ .
ª ë ï ﬁ÷ ô è ÷ à á ò ê Ü ÷ í á ÷ å Ý î á é è â å ì ô Ý ö ó è ô è ÷ ï é ﬁô è ô á ÷
˙ö Ü ÷ ô ö î á î ıò ñ ö î ï ˘ À ó ø ï ˘î á ﬁ ã ˘ø é ë À ë á é
î å ˘ò ï ì ï ç é ë À î ï ó Ü í á ô á .

επιστημονικά θέματα
αναστολής επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (η οποία
δεν σχετίζεται αναγκαστικά με κλινικό αποτέλεσμα), πρώτη έρχεται η παροξετίνη και ακολουθούν η σερτραλίνη, η εσιταλοπράμη, η σιταλοπράμη, η φλουοξετίνη και
η φλουβοξαμίνη. Εκτός από την αντικαταθλιπτική δράση, θεωρείται ότι είναι χρήσιμα στις ιδεοψυχαναγκαστικές καταστάσεις, στα αγοραφοβικά και κοινωνιοφοβικά
συμπτώματα, στις κρίσεις πανικού, στην κατάχρηση οινοπνεύματος, στην ψυχογενή βουλιμία και στο προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο. Προκαλούν αναστολή παραγωγής της αυξητικής ορμόνης και επομένως η χορήγησή τους σε παιδιά μπορεί να προκαλέσει αναστολή της
ανάπτυξης. Λόγω των ηπιότερων ανεπιθύμητων ενεργειών τους, δεν είναι επικίνδυνη η χρήση τους σε ηλικιωμένους ασθενείς. Συμπτώματα απόσυρσης έχουν αναφερθεί μετά από μακροχρόνια χρήση ορισμένων σεροτονινεργικών, όπως γενική σωματική και γαστρεντερική δυσφορία με ή χωρίς άγχος και ανησυχία, διαταραχές του
ύπνου με πολλά και ζωηρά όνειρα, αϋπνία κ.λπ. Επειδή
μπλοκάρουν το P450 κυτόχρωμα, απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή κατά τη συγχορήγησή τους με άλλα φάρμακα,
ιδιαιτέρως τα αντιαρρυθμικά φάρμακα και αντιπηκτικά
τύπου βαρφαρίνης.
Η θεραπευτική διαδικασία υπερβαίνει το διάστημα των
6-8 εβδομάδων, που ουσιαστικά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εναρκτήρια θεραπεία, και έχει μεγάλο βάθος χρόνου, μερικές φορές αρκετών ετών. Αυτό σημαίνει ότι ανεξαρτήτως των όποιων θεραπευτικών επιλογών,
απαραίτητη είναι και η συμβολή κάποιας μορφής ψυχοθεραπείας. Σήμερα δεν χρησιμοποιούνται πολύ οι ψυχοδυναμικές ψυχοθεραπείες. Αυξάνεται η δημοτικότητα άλλων ψυχοθεραπειών. Κάπως ευρύτερη είναι η χρήση των
μαθησιακών, ιδιαιτέρως της συστηματικής απευαισθητοποίησης στις ειδικές φοβίες και της έκθεσης στην αγοραφοβία. Ψυχοεκπαιδευτικές τεχνικές και γνωσιακού τύπου ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις είναι οι συχνότερες.
Κατά την Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία ο θεραπευτής τοποθετείται στη θέση του σημαντικού «άλλου», δέχεται τη μεταβίβαση του αρρώστου, διευκολύνει την λεκτική έκφραση των φοβικών στοιχείων και ερμηνεύει τη
μεταβίβαση, η λύση της οποίας οδηγεί στην εξασθένηση του άγχους και της φοβίας.
Η Γνωσιακή θεραπεία βασίζεται στην άποψη ότι κεντρικό γνώρισμα της διαταραχής είναι η παθολογική ανησυχία, την οποία ο ασθενής αισθάνεται ότι δεν μπορεί να
ελέγξει. Η ανησυχία αυτή διακρίνεται σε δύο τύπους: (α)
στον τύπο κατά τον οποίο μια αρχική σκέψη, ερώτηση,
ιδέα ή εικόνα πυροδοτεί τη διαδικασία της ανησυχίας (τι
θα γίνει αν συμβεί αυτό ή εκείνο κ.λπ.) και (β) στον τύπο κατά τον οποίο ο ασθενής νομίζει ότι αν συνεχίσει να
υποφέρει από τις ανησυχίες του, στο τέλος θα καταρρεύ-

σει. Η γνωσιακή θεραπεία συνίσταται σε ένα είδος διδασκαλίας ή εκπαίδευσης του ασθενούς, ώστε να μάθει να
εκτιμά ρεαλιστικά το περιεχόμενο των ανησυχιών του και
των δύο τύπων, κυρίως ότι η ανησυχία μπορεί να κλιμακωθεί ανεξέλεγκτα, ή ότι το άγχος μπορεί να τον «τρελάνει» ή να του προκαλέσει καρδιακό επεισόδιο.
Οι συμπεριφορικές θεραπείες έχουν σκοπό την αντικατάσταση νοσηρών συμπεριφορών από συμπεριφορές υγιείς, επειδή κατά τους μπηχαβιοριστές, τόσο το
σύνολο της συμπεριφοράς, όσο και ορισμένες ψυχιατρικές καταστάσεις, έχουν αποκτηθεί μέσα από διαδικασίες
μάθησης. Ψυχαναγκαστικά συμπτώματα, φοβίες, παχυσαρκία, σεξουαλικές διαταραχές, εξαρτήσεις από ουσίες, αποτελούν τους κυριότερους στόχους αυτών των μεθόδων. Οι γνωστότερες θεραπείες συμπεριφοράς είναι
η θεραπεία αποστροφής (aversion therapy), η κατακλυσμική θεραπεία (flooding or implosion therapy), η συστηματική απευαισθητοποίηση (systematic desensitization), η διακοπή της σκέψης (thought stopping), η θεραπεία εκμάθησης νέας συμπεριφοράς ή συντελεστική
εξάρτηση (operant conditioning), η τεχνική αποτροπής
της απάντησης (responseprevention) και η θετική εξάρτηση (positive conditioning). Ο μεγάλος ενθουσιασμός
για τις εν λόγω θεραπείες και η τεράστια δημοσιότητα
που έλαβαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά τις δεκαετίες ’60 και ’70 υποχώρησαν πολύ γρήγορα. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για αυτές έχει μειωθεί, επειδή
παρατηρήθηκε ότι τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά και η
επιτυχής καταπολέμηση ενός συμπτώματος, όποτε συμβεί, τελικώς οδηγεί στην εμφάνιση άλλου.
Ένας συνδυασμός μπηχαβιοριστικών και γνωσιακών
ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων γνωρίζει αυτή την εποχή μεγάλη δημοτικότητα.
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Τα vaults ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια
και ο βιολογικός ρόλος τους στη φλεγμονή
Η χρησιμότητά τους
α) ως βιοδείκτες για την απόκριση στην αντικαρκινική φαρμακευτική αγωγή
β) ως βιοδείκτες για την έγκαιρη διάγνωση της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας
γ) στην νανο-βιοτεχνολογία

Μαρίνου ΔίονυΣίa, ρουτΣίαΣ ίωαννηΣ
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ)

Τα vaults είναι ογκώδη ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια που εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα πολλών ευκαρυωτικών
κυττάρων. Τα σωματίδια αυτά, αποτελούνται από την Major Vault Protein (MVP), την Vault Poly-ADP-RibosePolymerase (VPARP), την Telomerase-associated Protein (TEP1) και vault RNAs (vRNA). Ο βιολογικός τους ρόλος δεν
έχει διευκρινιστεί πλήρως. Η δομή τους και ο εντοπισμός τους, δείχνουν ότι τα σωματίδια αυτά διαδραματίζουν κάποιο
ρόλο στην ενδοκυτταρική μεταφορά. Έχει υποστηριχθεί, επίσης, ότι τα vaults έχουν κάποιο ρόλο στην αντίσταση που
παρουσιάζουν οι ασθενείς με καρκίνο στην φαρμακευτική αγωγή. Ερευνητική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο
εργαστήριό μας, έδειξε ότι η MVP θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένας νέος βιοδείκτης για την έγκαιρη διάγνωση
της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας (ΡΑ), αλλά και της πρώιμης Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας.
Εισαγωγή
Τα vaults αποτελούν τα μεγαλύτερα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωματίδια, με μάζα 13MDa, που έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα στο κυτταρόπλασμα. Τα σωματίδια αυτά ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά το 1986.1
Ονομάστηκαν vaults επειδή το σχήμα
τους έμοιαζε με τις θολωτές οροφές
των καθεδρικών ναών. Μέχρι σήμερα δεν έχει αποδοθεί σε αυτά κάποια
συγκεκριμένη λειτουργία.
Σύσταση και δομή των vaults
Στα θηλαστικά, τα vaults έχουν μια
τρισδιάστατη δομή κοίλου κυλίνδρου,
με διαστάσεις 42x75nm. Το μεγάλο
τους μέγεθος, σε συνδυασμό με την
ικανότητά τους να ανοίγουν σε όξινο
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pH (Εικόνα 1) και να επανασυναρμολογούνται, δείχνει ότι μπορούν να
αλληλεπιδρούν λειτουργικά με το περιβάλλον τους, να προσλαμβάνουν
στοιχεία από το κυτταρόπλασμα και
να τα ενσωματώνουν στο εσωτερικό τους. Τέτοια στοιχεία θα μπορούσαν να είναι πρωτεΐνες, RNAs, ακόμα και μικροί ιοί. Κάτι τέτοιο, όμως,
μένει να αποδειχθεί.
Τα vaults αποτελούνται από πολλαπλά αντίγραφα τριών πρωτεϊνών,
της Major Vault Protein (MVP), της
Vault Poly-ADP-Ribose-Polymerase
(VPARP) και της Telomerase-associated
Protein (TEP1). Επιπλέον, περιέχουν
και μικρά αμετάφραστα μόρια RNA
(88–141 βάσεων). Η MVP αποτελεί
το 70% της συνολικής μάζας των

vault σωματιδίων.2 Το κυρίως σώμα τους περιέχει 78 αντίγραφα της
MVP. Κάθε μονομερές MVP αποτελείται από εννέα επαναλαμβανόμενες
δομικές περιοχές, ενώ στο καρβοξυτελικό άκρο της MVP έχει εντοπιστεί
μια συντηρημένη δομική περιοχή
περιελιγμένης σπείρας (coiled-coil)
(Εικόνα 2).
Βιολογικός ρόλος των vaults
Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 105 vaults σωματίδια ανά κύτταρο. Ο βιολογικός ρόλος των vaults
δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως μέχρι σήμερα. Παρόλα αυτά, έχει υποστηριχθεί ότι τα vaults έχουν κάποιο
ρόλο στην ενδοκυτταρική μεταφορά, ιδίως στην πυρηνοκυτταροπλα-
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σματική. Η υπόθεση αυτή βασίζεται τόσο στον υποκυτταρικό εντοπισμό τους, όσο και στη δομή τους.
Η πλειοψηφία αυτών των σωματιδίων εντοπίζεται στο κυτταρόπλασμα,
όπου αλληλεπιδρούν με στοιχεία του
κυτταροσκελετού όπως ινίδια ακτίνης3 και μικροσωληνίσκους. Ενώ, σε
ένα μικρό ποσοστό εντοπίζονται και
στους πυρηνικούς πόρους.4-6 Ο συνεντοπισμός των vaults με στοιχεία
του κυτταροσκελετού4,7,8, θα μπορούσε να τα καταστήσει ικανά να
μεταφέρουν συγκεκριμένα στοιχεία
σε συγκεκριμένες θέσεις του κυττάρου (Εικόνα 3).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες τα vaults φαίνεται να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στις περιπτώσεις των λοιμώξεων. Τα επίπεδα του vRNA βρέθηκαν αυξημένα σε
Β λεμφοκύτταρα τα οποία είχαν επιμολυνθεί με τον ιό Epstein–Barr.9 Επιπλέον, η παραγωγή της MVP επάγεται από τους ιούς της ηπατίτιδας C,
της ηπατίτιδας Β, της φυσαλιδώδους
στοματίτιδας, της γρίπης Α, αλλά και
του εντεροϊού.10,11
Σύμφωνα με μελέτες, τα vaults φαίνεται, επίσης, να παίζουν κάποιο ρόλο στην κυτταρική σηματοδότηση12,
στην κυτταρική επιβίωση, στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό9,13, καθώς
και στην επιδιόρθωση του DNA14.
ο ρόλος των vaults στην
αντίσταση στην αντικαρκινική
φαρμακευτική αγωγή
Το 1990 προτάθηκε ότι τα vaults
μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντίσταση που παρουσιάζουν οι ασθενείς με καρκίνο
στα φάρμακα (Multi drug resistance,
MDR).15 Έχει προταθεί ένα υποθετικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο τα
vaults έχουν τη δυνατότητα να απομακρύνουν τα φάρμακα από τους
υποκυτταρικούς τους στόχους και/ή
με την παγίδευση των φαρμάκων
στο εσωτερικό τους (Εικόνα 4). Επιπρόσθετα, έχει βρεθεί ότι η MVP εκ-

Εικόνα 1. A) Άνοιγμα του vault σωματιδίου κάτω από την επίδραση όξινου pH. B) Εικόνα
(Atomic-force microscopy, AFM) των vaults σε pH=7,5. Το πράσινο βέλος δείχνει ολόκληρα vaults σε πλάγια θέση, ενώ το κίτρινο βέλος vaults κομμένα στην μέση. C) Εικόνα των
vaults σε pH= 6. Το πράσινο βέλος δείχνει ολόκληρα vaults σε πλάγια θέση, το μπλε βέλος
ολόκληρα vaults σε όρθια θέση, ενώ το κόκκινο βέλος δείχνει vaults που έχουν ανοίξει και
σχηματίζουν μια δομή που μοιάζει με λουλούδι

Εικόνα 2. Δομή των vaults (αριστερά). Δομή ενός μονομερούς
MVP, από το οποίο σχηματίζεται το εξωτερικό περίβλημα των
vaults (δεξιά)

Εικόνα 3. Εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που δείχνουν τη δομή των vaults (αριστερά). Vaults συνδεδεμένα με μικροσωληνίσκους (δεξιά)

φράζεται σε πολλές χημειοανθεκτικές καρκινικές κυτταρικές σειρές και
σε καρκινικά δείγματα που προέρχονταν από διαφορετικούς ιστούς. Πολλές (αλλά όχι όλες) οι κλινοπαθολογικές μελέτες, έδειξαν ότι τα επίπεδα
έκφρασης της MVP, αποτελούν έναν
προγνωστικό δείκτη για την απόκριση στην χημειοθεραπεία. Οι υποθέσεις αυτές ενισχύονται με ερευνητικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι τα
RNAs των vaults, και ειδικότερα τα
vRNA-1 και vRNA-2, έχουν την ικανότητα να αλληλεπιδρούν με χημειοθεραπευτικές ενώσεις.16
τα vaults στην
νανοβιοτεχνολογία
Τα vaults ως σωματίδια που υπάρ-

χουν φυσιολογικά στον ανθρώπινο
οργανισμό, δεν ενεργοποιούν ανοσολογικές αποκρίσεις. Η ιδιότητά τους
αυτή, σε συνδυασμό με το μεγάλο
τους μέγεθος, που τους δίνει τη δυνατότητα να εγκλείουν εκατοντάδες
πρωτεΐνες, τα καθιστούν ιδανικά για
να λειτουργήσουν ως νανοσωματίδια.17,18 Ένας φιλόδοξος στόχος είναι
τα vaults να χρησιμοποιηθούν για τη
στόχευση και καταστροφή των καρκινικών κυττάρων, χωρίς να επηρεάζονται τα φυσιολογικά κύτταρα. Σήμερα, έχουμε ήδη τις πρώτες εφαρμογές των vaults στην φαρμακοβιομηχανία. Ανασυνδυασμένα vaults,
στα οποία έχουν προστεθεί ειδικά
πεπτίδια μπορούν να ενώνονται με
κύτταρα στόχους (Εικόνα 5). Τέτοια
41
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Εικόνα 4. Τα vaults μπορεί να οδηγούν στο
φαινόμενο MDR με διαφορετικούς τρόπους.
Τα vaults μπορεί 1) να ενδοθυλακώνουν τα
φάρμακα, 2) να εμποδίζουν την είσοδο των
φαρμάκων στον πυρήνα, 3) να απομακρύνουν τα φάρμακα από το εσωτερικό του κυττάρου, 4) να βοηθούν στην έξοδο των φαρμάκων από το κύτταρο μέσω αντλιών

Εικόνα 5. Ανασυνδυασμένα vaults, σημασμένα με ειδικά αντισώματα που τα καθιστούν
ικανά να μεταφέρουν φάρμακα σε καρκινικά κύτταρα–στόχους ή αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα

Εικόνα 6. Επίπεδα της MVP σε ασθενείς με ΡΑ,
πρώιμη ΡΑ, οστεοαρθρίτιδα και σε υγιή άτομα

ανασυνδυασμένα vaults έχουν χρησιμοποιηθεί για να οδηγηθούν στοχευμένα σε υποδοχείς του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR).
Έχει ήδη γίνει προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν τα vaults σωματίδια
ώστε να μεταφέρουν στοχευμένα την
χημειοκίνη CCL21 σε όγκους στον
πνεύμονα. Προκλινικές μελέτες σε
ποντίκια, έδειξαν, ότι η είσοδος των
ανασυνδυασμένων vaults σε καρκινικά κύτταρα, είχε σαν αποτέλεσμα
την αναγνώριση των κυττάρων αυτών από το ανοσολογικό σύστημα
και την επίθεση του ανοσολογικού
συστήματος στα καρκινικά κύττα19
ρα. Ανασυνδυασμένα vaults - νανοσωματίδια έχουν χρησιμοποιηθεί, επίσης, για την παρασκευή εμβολίων ενάντια λοιμώξεων του βλενογόννου.20

κο, στην Συστηματική Σκλήρυνση
και σε φλεγμονώδεις μυοπάθειες.
Επιπρόσθετα, το vRNA σχηματίζει
σύμπλοκο με την La πρωτεΐνη που
αποτελεί ένα άλλο αυτοαντιγόνο.21

αλλά θετικοί για την MVP. Τα επίπεδα της MVP είναι παρόμοια στους
ασθενείς με ΡΑ και ΕRΑ και υψηλότερα από αυτά των ασθενών με ΟΑ
(p<0.001) και των υγιών. Επιπρόσθετα, τα επίπεδα της MVP συσχετίζονται ισχυρά με την παρουσία αντιCCP (p <0.001) και RF (p <0.001),
αλλά όχι με την CRP.

τα vaults σαν διαγνωστικός
δείκτης για στην έγκαιρη
διάγνωση της ρευματοειδούς
αρθρίτιδας: Ερευνητική
προσέγγιση
Εισαγωγή:
Η TEP1, μια από τις τρεις πρωτεΐνες των vaults, διαθέτει μια ομοιότητα στην αμινοξική αλληλουχία με το
Ro αυτοαντιγόνο που αποτελεί έναν
κοινό στόχο των αυτοαντισωμάτων
στην Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ),
στο Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύ42

Σκοπός:

Στο εργαστήριό μας πραγματοποιήθηκε ερευνητική μελέτη με στόχο
την αξιολόγηση των επιπέδων της
MVP σε ορούς ασθενών με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ), συγκριτικά
με ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα και
υγιή άτομα.

Συμπεράσματα:

Θα μπορούσε η MVP να χρησιμοποιηθεί ως ένας νέος βιοδείκτης για
την πρώιμη διάγνωση της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας.

Μέθοδοι:

Η MVP ποσοτικοποιήθηκε στον ορό
46 ασθενών με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα, 10 ασθενών με πρώιμη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΕRΑ), 17 ασθενών με
οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) και σε 22 υγιή
άτομα, με τη χρήση sandwich ELISA.
Επιπρόσθετα, μετρήσαμε τα επίπεδα
του RF, της CRP και αντί-CCP, στους
ίδιους ορούς.
Αποτελέσματα:

Τα επίπεδα της MVP είναι αυξημένα
στην ΕRΑ (100% ευαισθησία, 89,5%
ειδικότητα) και στην ΡΑ (73,3% ευαισθησία, 89,5% ειδικότητα) (Εικόνα
6). Αντίθετα, ήταν χαμηλά στην ΟΑ
και στους υγιής. Αξίζει να σημειωθεί
ότι το 50% των ασθενών με ΕRΑ ήταν
αρνητικοί για τα αντι-CCP και τον RF,

abstract
Vaults are large ribonucleoprotein
particles in the cytoplasm of many
eukaryotic cells. They consist of the
Μajor Vault Protein (MVP), the Vault
Poly-ADP-Ribose-Polymerase (VPARP),
the Telomerase-associated Protein
(VPARP and TEP1) and small RNAs
(vRNA). Little are known about the
biological role of vault particles. Their
structure and their cellular detection
show that these complexes have a
role in intracellular transport. Recent studies support that vaults also have a role in Multi Drug Resistance (MDR). Research study in our
laboratory, indicates that MVP levels are remarkably elevated in both
patients with rheumatoid arthritis
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or early rheumatoid arthritis, having the potential to serve as a new
diagnostic marker for early detection of rheumatoid arthritis.
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Αυχενική σπονδυλωτική μυελοπάθεια
Κλινική και εμβιομηχανική προσέγγιση
δημητριΟς ΓΟυλΕς
Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρείο Σπονδυλικής Στήλης, Αθήνα
ιΩΑΝΝης Κυρ. ΚΑρΑμΠΕλΑς
Διευθυντής Νευροχειρουργός, Νοσ. «Metropolitan» και «ΙΑΣΩ General»
Η αυχενική σπονδυλωτική μυελοπάθεια είναι η σοβαρότερη επιπλοκή της αυχενικής σπονδύλωσης. Η τελευταία
αποτελεί και το συχνότερο αίτιο αυχενικής μυελοπάθειας των ηλικιωμένων. Στην παρούσα σύντομη επισκόπηση
περιγράφονται τα παθολογοανατομικά δεδομένα και η εμβιομηχανική παθοφυσιολογία του συνδρόμου. Αναπτύσσεται,
επίσης, το ετερογενές κλινικό φάσμα και η ποικιλομορφία των κλινικών εκδηλώσεων που χαρακτηρίζουν τη νόσο και
γίνεται σύντομη αναφορά στα απεικονιστικά ευρήματα και τις γενικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.
SUMMARY
The cervical spondylotic myelopathy is
the most serious complication of cervical
spondylosis, the latter being the most
common cause of cervical myelopathy
in the elderly. In this concise review,
the major pathological, as well as the
biomechanical pathophysiological
findings of the syndrome, are described.
The heterogeneity of the clinical
spectrum and the variety of the clinical
manifestations which are characteristic
of the disease are discussed and the
major imaging findings, as well as
the major therapeutic methods, are
briefly mentioned.
Λέξεις κλειδιά: Αυχενική σπονδυλωτική μυελοπάθεια, εμβιομηχανική, κλινική εικόνα
Εισαγωγή - Ορισμός
Η αυχενική σπονδυλωτική μυελοπάθεια ή αυχενική συμπιεστική μυελοπάθεια (ΑΣΜ) είναι η πιο συχνή
νόσος του αυχενικού μυελού, σε άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 55 ετών.
Από τους ασθενείς με έκδηλη αυχενική σπονδύλωση, ποσοστό περίπου
4% εμφανίζει ΑΣΜ1 και αποτελεί τη
σοβαρότερη επιπλοκή της. Η συμπιεστική μυελοπάθεια είναι αποτέλεσμα
στένωσης του νωτιαίου σωλήνα και
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των πλαγίων τρημάτων. Η στένωση
αυτή προκαλεί περιορισμό ή εξαφάνιση του διαθέσιμου ζωτικού χώρου
για τον νωτιαίο μυελό και τα λοιπά
νευραγγειακά στοιχεία.
Ως στένωση σπονδυλικού σωλήνα
ορίζεται η μείωση του εύρους των διαστάσεων του σπονδυλικού σωλήνα,
των μεσοσπονδύλιων τρημάτων και
των πλαγίων εκκολπωμάτων. Η στένωση μπορεί να είναι επίκτητη, συγγενούς αιτιολογίας ή να οφείλεται σε
συνδυασμό και των δύο. Στα πλαίσια της εκφυλιστικής σπονδυλικής νόσου, η στένωση μπορεί να προκαλείται από προβολή του μεσοσπονδυλίου δίσκου, οστεόφυτα, συνδεσμόφυτα, οστεοαρθρίτιδα των αποφυσιακών αρθρώσεων, πάχυνση των
συνδέσμων, μηχανική αστάθεια ΣΣ,
σπονδυλολίσθιση ή από συνδυασμό
των παραπάνω.
Η σοβαρότητα, το μέγεθος και οι
ιδιαιτερότητες του νοσήματος εξαρτώνται άμεσα από τη φύση, την εντόπιση, την έκταση και τη διάρκεια των
υποκείμενων αλλοιώσεων (βλαβών).
Η ΑΣΜ περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1952 από τους Βrain και συν.2
και δεν είναι επακριβώς γνωστή η επίπτωσή της στον γενικό πληθυσμό. Σε
μια μελέτη 585 ασθενών με τετραπάρεση, το 23% έπασχαν από ΑΣΜ.3

Παθολογοανατομική βάση
Η διαδικασία της γήρανσης και της
παθολογικής μηχανικής καταπόνησης
της ΑΜΣΣ έχει ως επακόλουθο τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις, οι οποίες σε προχωρημένο στάδιο μπορεί να προκαλέσουν πιεστικά φαινόμενα στον νωτιαίο μυελό και στις νευρικές ρίζες. Τα
συμπτώματα συνήθως εκδηλώνονται
ύπουλα και χαρακτηρίζονται από αυχενική δυσκαμψία, άλγος, ριζίτιδα και
συμπτώματα μυελοπάθειας.
Η εκφυλιστική νόσος μπορεί να
προσβάλλει όλες τις επιμέρους ανατομικές δομές της σπονδυλικής μονάδας όπως:
α) τον μεσοσπονδύλιο δίσκο (δισκοπάθεια, δισκοκήλη),
β) τις οπίσθιες αρθρώσεις (οστεοαρθρίτιδα, οστεόφυτα),
γ) τα σπονδυλικά σώματα (κυρίως
τις επιφυσιακές πλάκες, οπίσθια
οστεόφυτα),
δ) τους συνδέσμους, κυρίως τους
ωχρούς και τον οπίσθιο επιμήκη και
ε) τους παρασπονδυλικούς μύες.
Ανάλογα με το ποια ανατομική δομή
της ΑΜΣΣ καθ΄ υπεροχήν προσβάλλεται, η εκφυλιστική νόσος διακρίνεται σε κεντρική ή πλάγια δισκοκήλη,
εκφυλιστική νόσο των μικρών (οπισθίων) αρθρώσεων (facet), πλάγια
(τρηματική) στένωση κλπ. Επειδή, οι
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διάφορες ανατομικές δομές της σπονδυλικής μονάδος λειτουργούν ως ένα
ενιαίο μηχανικό σύνολο, οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις της μιας, δια αλληλεπιδράσεως, προκαλούν εκφύλιση των
παρακείμενων, με αποτέλεσμα στην
πράξη να ανευρίσκονται εκφυλιστικές
αλλοιώσεις σε περισσότερες της μιας
ανατομικής δομής, π.χ. η ελάττωση
του ύψους του μεσοσπονδυλίου δίσκου προκαλεί μηχανική αστάθεια,
αυξάνει τη φόρτιση και την κινητικότητα των αρθρικών αποφύσεων, με
αποτέλεσμα να αναπτύσσεται οστεοαρθρίτιδα και οστεόφυτα, τα οποία
μαζί με τη δισκική νόσο (προβολή),
ασκούν πίεση στα νευρικά στοιχεία
και τα επιχώρια αγγεία.
Οι συνήθεις βλάβες της ΑΣΜ εντοπίζονται στα επίπεδα Α5-Α6 και Α6-Α7
και σπανιότερα στο Α4-Α5, καθώς και
στο Α3-Α4. Στα πρώτα επίπεδα παρατηρείται η μεγαλύτερη κινητικότητα του αυχένα. Τα υψηλότερα επίπεδα θίγονται σπάνια, ενώ το επίπεδο
Α7-Θ1 ακινητοποιείται από τον θωρακικό κλοβό. Προσβολή πάνω από το
επίπεδο του Α4 είναι σπάνια και η παρουσία της υποχρεώνει σε αποκλεισμό
και δ.δ. άλλων αιτίων μυελοπάθειας.
Εμβιομηχανική
Παθοφυσιολογία
Η σπονδύλωση αναφέρεται στις
εκφυλιστικές αλλοιώσεις που συμβαίνουν στη ΣΣ, συμπεριλαμβανομένων των εκφυλιστικών αλλοιώσεων
σε αρθρώσεις, μεσοσπονδύλιους δίσκους, συνδέσμους και στους σπονδύλους. Υπάρχουν τρεις βασικοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί στη δημιουργία της αυχενικής σπονδυλωτικής μυελοπάθειας:
1. Στατικός μηχανισμός
2. Δυναμικός μηχανισμός
3. Ισχαιμικός μηχανισμός νωτιαίου
μυελού (ΝΜ)4
1. Στατικός μηχανισμός

Οι μηχανικοί παράγοντες, δηλαδή
η μηχανική στατική συμπίεση, όπως

Πίνακας 1. ςυμπτωματολογία Αςμ
Αυχενική δυσκαμψία, περιορισμός στις
κινήσεις του αυχένα, αυχενοβραχιόνιο
άλγος, βύθιοι νυγμοί στο άνω άκρο και
αιμωδίες ή μυρμήγκιασμα των άκρων
χειρών, δυσκολία στις λεπτές κινήσεις
ή αδεξιότητα των χεριών και των ποδιών
στη βάδιση

Πίνακας 3. διαφορική διάγνωση
μυελοπαθειών
Αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση
Συγγενής σπαστική παραπληγία
Πρωτοπαθείς όγκοι ΝΜ
Εξωμυελική νεοπλασία (μεταστατικοί
όγκοι)
Σκλήρυνση κατά πλάκας

Πίνακας 2. Κλινική εικόνα της Αςμ
Συνήθη Συμπτώματα
Αιμωδίες δακτύλων
Αδέξια ή αδύναμα άνω άκρα

Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης
Έμφρακτο ΝΜ
Συριγγομυελία
Έλλειψη βιταμίνης B12

Αδυναμία ή δυσκαμψία των κάτω άκρων
Αυχενική δυσκαμψία
Άλγος και αιμωδίες στους ώμους και τους
βραχίονες
Ασταθή βάδιση
Συνήθη Σημεία
Ατροφία της μϋικής μάζας των άνω
άκρων
Ζωηρά τενόντια αντανακλαστικά
Σημείο Lhermitte (αίσθηση ηλεκτρικού
ρεύματος στη ΣΣ και τα άκρα κατά τη διάρκεια αυχενικής κάμψης)
Αισθητικές διαταραχές

η ενδοκαναλική προβολή δισκοκήλης, τα οστεόφυτα, η πάχυνση των
ωχρών ή οπισθίων συνδέσμων, αποτελούν τους στατικούς παράγοντες
και συνιστούν το στατικό (μη δυναμικό) μηχανισμό με τον οποίο «στενεύει» το κεντρικό κανάλι (μυελικός
σωλήνας) περιορίζοντας το διαθέσιμο ζωτικό χώρο για τα νευρικά στοιχεία και την άρδευσή τους. Τόσο η κήλη όσο και η αναδίπλωση (πτύχωση,
πάχυνση, προβολή) του ωχρού συνδέσμου μπορεί να προκαλέσει άμεσα πιεστικά και φλεγμονώδη φαινόμενα επί του ΝΜ, οδηγώντας σε συμπιεστική μυελοπάθεια.
Ανεξάρτητα των ανωτέρω, οι υπερτροφικές οστεοπαραγωγικές διαδικασίες, δηλαδή τα εξωκαναλικά συνδεσμόφυτα και οστεόφυτα, σταθεροποιούν τις σπονδυλικές μονάδες προστατεύοντας τα νευρικά στοιχεία, το δίσκο
και τις οπίσθιες αρθρώσεις από τη μη-

Εικόνα 1. ΑΤ που δείχνει οστεόφυτα στο σπονδυλικό σώμα (οπισθίως), τα οποία προβάλλουν ενδοκαναλικά

χανική αστάθεια και καταπόνηση. Τα
οστεόφυτα δημιουργούνται στις αποφύσεις (Facet) και στους επιχείλιους
χόνδρους του σπονδυλικού σώματος, όπου σταθεροποιούν τους, πλησίον σε αυτά, σπονδύλους, των οποίων η υπερκινητικότητα οφείλεται στη
«φυσιολογική» εκφύλιση του δίσκου
και στην απώλεια του ύψους του, καθώς και στη χαλάρωση των θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων.5
Τα συμπτώματα πιστεύεται ότι εμφανίζονται όταν το σπονδυλικό κανάλι (το εμβαδόν) έχει μειωθεί κατά 30% περίπου6 ή όταν η οβελιαία
(προσθιοπισθια) διάμετρος στην ΜRI
είναι μικρότερη των 13 χιλ. Η συγγενής στένωση του σπονδυλικού σωλήνα αποτελεί ανατομικό παράγοντα που προδιαθέτει σε ευκολότερη
συμπίεση των νευρικών και αγγειακών στοιχείων. Η φυσιολογική διάμετρος κυμαίνεται συνήθως από 15-
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Πίνακας 4. Παράγοντες εκλογής συντηρητικής θεραπείας για Αςμ
ΘΕΤΙΚΟΙ

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ

Ηλικία >75

Ήπια κλινική εικόνα
διάρκειας <12 μηνών

Βαριά κλινική νευρολογική εικόνα με
διάρκεια νόσου >1-2 έτη

Κλίμακα mJOA >12

Κλίμακα mJOA* <7

Ριζιτική συνδρομή

Διαταραχές στα αισθητικά
και κινητικά δυναμικά

Ανώμαλο ΗΜΓ

Χαμηλός χρόνος στη δοκιμασία
βάδισης (ΔΒ) ( <10sec για 10 μέτρα)

Υψηλός χρόνος στη ΔΒ
(>15 sec για 10 μέτρα )

Μεγαλύτερη εγκάρσια επιφάνεια ΝΜ
στο ύψος της πίεσης (>75mm2)

Mικρότερη εγκάρσια
επιφάνεια ΝΜ στο ύψος
της πίεσης (<65mm2)

ΧΩΡΙΣ ΣΑΦΗ ΡΟΛΟ
Υψηλό σήμα στην Τ2
Φύλο

*modified Japanese Orthopedic Association scale (τροποποιημένη κλίμακα ενώσεως Ιαπώνων Ορθοπαιδικών)

20 χιλ. Οι ασθενείς με οβελιαία διάμετρο μικρότερη των 12-13 χιλ μπορεί να αναπτύξουν πίεση του νωτιαίου μυελού. Απεικονιστικά μιλάμε για
στένωση, όταν η οβελιαία (προσθιοπίσθια) διάμετρος είναι ίση ή μικρότερη των 10 χιλ. Η συνύπαρξη σχετικής (μικρής) στένωσης, συνδυασμένης με εκφυλιστικές διεργασίες,
αποτελεί το πιο συχνό αίτιο. Αντίθετα, η αμιγής συγγενής μικρού βαθμού στένωση πολύ σπάνια μπορεί
να προκαλέσει κλινικά συμπτώματα.
2. Δυναμικός μηχανισμός

Στην αυχενική μοίρα ο νωτιαίος μυελός ανατομικά παρουσιάζει σχετική
διόγκωση και ο νωτιαίος σωλήνας εμφανίζεται στενός. Με τις κινήσεις του
αυχένα μεταβάλλεται το μήκος και το
εύρος του νωτιαίου σωλήνα. Κατά
την κάμψη, το μήκος του νωτιαίου
σωλήνα επιμηκύνεται περίπου 2 εκ,
ο νωτιαίος μυελός διατείνεται αντί-

στοιχα και μπορεί να επιδεινώσει τη
βλάβη του, η οποία επιταχύνεται με
την άμεση μηχανική στατική συμπίεση. Κατά την κάμψη, η ΣΣ επιμηκύνεται και, επομένως, διατείνεται πάνω
στις σπονδυλοπίσθιες οστεοφυτικές
ράχες (Εικόνα 2). Τα δεδομένα αυτά αποτελούν τη βάση για στιγμιαία
συμπτώματα, όπως μυρμηκιάσεις, αίσθημα ηλεκτρικού σοκ στη ράχη και
στα πόδια (σημείο καρέκλας του κουρέα ή σημείο Lhermitte). Κατά την
έκταση, ο ωχρός σύνδεσμος μπορεί
να αναδιπλωθεί προβάλλοντας ενδοκαναλικά, προκαλώντας μείωση της
διαμέτρου και του διαθέσιμου χώρου για τον ΝΜ (Εικόνα 2).
3. Ισχαιμικός μηχανισμός NM

Ο μηχανισμός αυτός έχει πιθανότατα κάποιο ρόλο στη δημιουργία της
ΑΣΜ, κυρίως στα επόμενα στάδια.7,8
Στους ασθενείς με ΑΣΜ έχουν παρατηρηθεί ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις

στον ΝΜ, συμβατές με ισχαιμία και
μυελομαλάκυνση. Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός της ισχαιμίας του ΝΜ
δεν είναι απόλυτα κατανοητός. Όπως
και στην οσφυϊκή μυελική στένωση,
έχουν ενοχοποιηθεί μηχανικοί, νευρο-ισχαιμικοί και φλεγμονώδεις μηχανισμοί, καθώς και παρεμπόδιση της
διατροφικής άρδευσης του ΕΝΥ, συμπαραμαρτούσης της αρτηριοσκληρυντικής αγγειοπάθειας λόγω ηλικίας.
Επιπλέον, τα ενδοκαναλικά προβαλλόμενα στοιχεία (δίσκος, οστεόφυτα) σπανιότερα είναι δυνατόν να
συμπιέσουν αγγεία του μυελού (νωτιαίες αρτηρίες και τους τροφοφόρους
κλάδους), δημιουργώντας ποικίλου
βαθμού ισχαιμικά γεγονότα και εμφράγματα στο νωτιαίο μυελό και τις
ρίζες. Θεωρητικά, η συμπίεση των ριζιτικών αρτηριών, εντός των πλαγίων
τρημάτων, είναι ο πιθανός ισχαιμικός
μηχανισμός της αυχενικής μυελοπάθειας. Η συνύπαρξη διαβήτου, αθηρωμάτωσης, πηκτικών διαταραχών,
συνδρόμου υπεργλοιότητος, μικροαγγειοπαθειών, κ.λπ., συμβάλλουν
προς την κατεύθυνση αυτή. Ένας
πρόσθετος μηχανισμός θεωρείται η
παρεμπόδιση της φλεβικής απορροής με συνακόλουθη φλεβική στάση
και υπέρταση, η οποία τελικά οδηγεί
σε ισχαιμία του νωτιαίου μυελού.30
Άλλοι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με τη δημιουργία της σπονδύλωσης συμπεριλαμβάνουν βαριά
χειρωνακτική εργασία, κακή στάση
και γενετική προδιάθεση.9,10 To 70%
των ασθενών με σύνδρομο Down
έχουν αυξημένη επίπτωση της σπονδύλωσης στο 50ο έτος της ηλικίας.11

Εικόνα 2. Δυναμικοί μηχανικοί παράγοντες στην αυχενική σποδυλωτική μυελοπάθεια. Αριστερά: Κατά την κάμψη, ο ΝΜ αυξάνει το μήκος του κατά 2 εκ. ,διατεινόμενος
πάνω στις οστεοφυτικές ράχες των σπονδυλικών σωμάτων. Δεξιά: Κατά την έκταση, βραχύνεται ο νωτιαίος μυελός και στενεύει η οβελιαία διάμετρος του μυελικού σωλήνα. Ο ωχρός σύνδεσμος μπορεί να αναδιπλωθεί μέσα
στο σπονδυλικό κανάλι, μειώνοντας περαιτέρω τον διαθέσιμο χώρο για τον ΝΜ ασκώντας συμπίεση
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Εικόνα 3α. Απεικονίζεται στένωση του σπονδυλικού καναλιού προσθίως, αποτέλεσμα κήλης μεσοσπονδύλιων δίσκων/οστεόφυτα (αριστερά) και οπισθίως αναδίπλωση του υπερτροφικού ωχρού συνδέσμου (δεξιά)

Εικόνα 3β. Οπισθοπλάγια αριστερά δισκοκήλη με πίεση επί του μηνιγγικού σάκκου και
στένωση του πλαγίου εκκολπώματος και του
αριστερού μεσοσπονδυλίου τρήματος

Κλινική συμπτωματολογία
H ΑΣΜ μπορεί να είναι νόσος η
οποία εξελίσσεται υποκλινικά και
ύπουλα. Οι κλινικές εκδηλώσεις είναι συνήθως ήπιες, βραδέως εξελισσόμενες σε μήνες ή χρόνια. Μπορεί
να εμφανιστεί με διαλείπουσα πορεία ή με οξέα συμπτώματα, ιδίως
μετά από τραυματισμό, όπως από
πτώση, τροχαίο ατύχημα, διασωλήνωση από αναισθησιολόγους, άρση
βάρους, βάψιμο οροφής κ.λπ.
Στα πρώιμα στάδια της ΑΣΜ, οι
ασθενείς αναφέρουν συχνά αυχενική δυσκαμψία λόγω της παρουσίας προχωρημένης αυχενικής σπονδύλωσης12, τριγμό στον αυχένα με
τις κινήσεις, ωμοβραχιόνιο άλγος με
νυγμώδη ή καυσαλγικά χαρακτηριστικά και αιμωδίες ή δυσαισθησίες στις άκρες χείρες και τα δάκτυλα,
καθώς και αδεξιότητα στη βάδιση.
Ο πόνος ακολουθεί τη στερεότυπη
δερμοτομική κατανομή που αναφέρεται στη ριζοπάθεια παρά στην μυελοπάθεια. Π.χ. σε ασθενείς με κήλη
μεσοσπονδύλιου δίσκου Α6-Α7, ο πόνος αντανακλάει στον ώμο, βραχίονα, αγκώνα, δείκτη και παράμεσο. Είναι τυπικά μονόπλευρος. Οι αιμωδίες και το μυρμήγκιασμα ακολουθούν

την ίδια κατανομή. Αρκετοί ασθενείς
εκδηλώνουν ταυτόχρονα σημεία και
συμπτώματα ριζοπάθειας και μυελοπάθειας που υποδηλώνουν τη διάγνωση της ΑΣΜ.
Η συνήθης συμπτωματολογία έναρξης της συμπιεστικής μυελοπάθειας είναι δυσαισθησία, δυσκαμψία, αδυναμία και η αδεξιότητα στα δάκτυλα των
χεριών, η οποία μπορεί να είναι μονόπλευρη ή αμφίπλευρη. Ενώ, ιδιαίτερα
χαρακτηριστικα αποτελούν η αδυναμία ή η δυσκαμψία στα κάτω άκρα,
με αστάθεια στη βάδιση.12,13 Μερικοί
ασθενείς παρουσιάζουν αστάθεια στη
βάδιση, επιδεινούμενη ιδίως στο σκοτάδι. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι
ασύμμετρα, ειδικά στα πόδια. Απώλεια
του ελέγχου των σφικτήρων ή ακράτεια κοπράνων είναι σπάνια, ωστόσο
ορισμένοι ασθενείς μπορεί να αναφέρουν ελαφριά δυσκολία στην ούρηση
ή επιτακτική ούρηση.
Το κλινικό σύνδρομο της ΑΣΜ μπορεί να εμφανισθεί με τις εξής κλινικές μορφές1:
α) αυχενική ριζοπάθεια από πλάγια
(τρηματική) στένωση από δισκοκήλη ή οστεόφυτα
β) κεντρική στένωση – μυελοπάθεια
γ) μικτή μορφή μυελο-ριζοπάθεια
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(είναι η πιο συχνή)
δ) αγγειακή μυελοπάθεια, με ποικίλλουσα συμπτωματολογία, και ως
ε) πρόσθιο μυελικό σύνδρομο, με
ανώδυνη αδυναμία των άνω άκρων
από συμπίεση των προσθίων κεράτων (κινητικών νευρώνων).
Τα χαρακτηριστικά ευρήματα της
ΑΣΜ είναι αρχικά ελαφρού βαθμού
σπαστική παραπάρεση: αστάθεια στη
βάδιση, που αναγκάζει τον ασθενή
να βαδίζει με ανοιχτά πόδια. Ο ασθενής ζητεί ιατρική βοήθεια όταν αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να τρέξει να
προλάβει το λεωφορείο ή όταν σκοντάφτει χωρίς σοβαρά εμπόδια (χαλάκι). Η μυϊκή αδυναμία ποικίλει από
μικρού έως μεγάλου βαθμού, ενώ η
μυϊκή ατροφία είναι από τα πλέον
χαρακτηριστικά ευρήματα της εγκατεστημένης χρόνιας νόσου. Μερικές
φορές τα συμπτώματα από τα κάτω
άκρα προηγούνται.
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί να
αναφέρουν δυσκαμψία, συρόμενο
βάδισμα, εύκολη πτώση και φόβο
πτώσεων. Τα συμπτώματα μπορεί να
είναι μονόπλευρα, αμφοτερόπλευρα
ή καθ’ υπεροχήν μονόπλευρα. Η αυχεναλγία μπορεί να είναι απούσα, το
ίδιο και η ακράτεια ούρων.
Στα τελικά ή προχωρημένα στάδια
μπορεί να εμφανισθεί ποικίλης διαβάθμισης παραπληγία ή τετραπάρεση.
ΑΝτιΚΕιμΕΝιΚη ΕΞΕτΑςη
Η φυσική και νευρολογική εξέταση
πρέπει να είναι σχολαστική και να επιβεβαιώσει τη δυσλειτουργία του ΝΜ
και των ριζών, καθώς και να καθορίσει το επίπεδο της βλάβης. Αστάθεια
στη βάδιση, συρόμενο βάδισμα, σημεία σπαστικότητας ή ελαφράς τετραπάρεσης στις προχωρημένες καταστάσεις μπορεί να είναι εμφανή στην
επισκόπηση του ασθενούς. Ατροφία
εκλεκτικών μυών (μυϊκής μάζας) των
άνω άκρων μπορεί να είναι παρούσα.
Η κάμψη του αυχένα μπορεί να προκαλέσει μια κατά μήκος της ΣΣ ή γενικευμένη αίσθηση ηλεκτρικού ρεύματος
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Α

Β

στα άκρα.12 Το σημείο αυτό αναφέρεται ως σημείο Lhermitte (Πίνακας 2).
Αισθητικές διαταραχές
Οι αισθητικές διαταραχές ποικίλουν
και διαφέρουν από άτομο σε άτομο.
Η απώλεια της αισθητικότητας μπορεί να απουσιάζει ή να είναι ασύμμετρη. Συνήθως δεν υπάρχουν αδρές ή
σημαντικές διαταραχές της αισθητικότητας, αλλά ήπια ελάττωση της αφής,
της θερμότητας (ετερόπλευρα) και
της διάκρισης των δύο σημείων. Οι
αισθητικές διαταραχές (παραισθησίες, μυρμηγκιάσματα, υπαισθησία και
νυγμοί) εντοπίζονται συνήθως περιφερικά στα άκρα των ποδιών - χεριών.
Χαρακτηριστικά δεν συμπεριλαμβάνουν την περιστοματική περιοχή που
δηλώνει υπερνωτιαία βλάβη και βοηθά στη διαφορική διάγνωση.
Αισθητικά ελλείμματα του πόνου,
της παλλαισθησίας και της εν τω βάθει αισθητικότητας (ιδιοδεκτικότητα)
σημαίνει βλάβη στις οπίσθιες δέσμες,
ενώ του πόνου και της θερμοκρασίας
υποδηλώνει πίεση της νωτιοθαλαμικής οδού. Απώλεια της αίσθησης δόνησης ή ιδιοδεκτικότητας στα άκρα
(κυρίως στα κάτω) μπορεί να διαπιστωθεί. Η εξέταση της αισθητικότητας μπορεί να δυσχεραίνεται επί παρουσίας σακχαρώδους διαβήτη ή περιφερικής νευροπάθειας.
διαταραχές αντανακλαστικών
και κινητικότητας
Η αναγνώριση του επιπέδου της μυελικής βλάβης είναι κρίσιμης σημασίας για τον κλινικό γιατρό. Η διάγνωση
ενισχύεται με την εξέταση των αντα-

Γ

Εικόνα 4 (α-γ): (α) Φυσιολογική οβελιαία τομή Τ2 ακολουθία
ΑΜΣΣ. Ο υπαραχνοειδής χώρος προσθίως και όπισθεν του
νωτιαίου μυελού απεικονίζεται με υψηλό σήμα. (β) Μετρίου
βαθμού στένωση του σπονδυλικού σωλήνα: Παρατηρείται εξάλειψη του υπαραχνοειδούς χώρου τόσο προσθίως, όσο και
οπισθίως του νωτιαίου μυελού, χωρίς όμως πιεστικά φαινόμενα επ’ αυτού. (γ) Σοβαρή βαθμού στένωση του σπονδυλικού
σωλήνα: Παρατηρείται εξάλειψη του υπαραχνοειδούς χώρου
και πίεση επί του νωτιαίου μυελού. Εντός του νωτιαίου μυελού παρατηρείται εστία υψηλού μαγνητικού σήματος συμβατή με μυελομαλακυντική εστία

νακλαστικών. Αν δεν υπάρχουν σοβαρές αισθητικές διαταραχές, τα τενόντια αντανακλαστικά είναι συνήθως
κατηργημένα, αντίστοιχα με το επίπεδο της βλάβης στο ΝΜ και αυξημένα κάτω από αυτό. Τα αντανακλαστικά του δικεφάλου και του υπτιαστού
(Α5-Α6) μπορεί να είναι απόντα, με
ζωηρό το αντανακλαστικό του τρικεφάλου (Α7). Αυτό το πρότυπο είναι
σχεδόν παθογνωμικό για συμπίεση
του ΝΜ από αυχενική σπονδύλωση
στο μεσοδιάστημα Α5-Α6.14 Βασικό,
αλλά και χαρακτηριστικό, κλινικό εύρημα της ΑΣΜ είναι τα παθολογικώς
αυξημένα ζωηρά τενόντια αντανακλαστικά των άκρων (με αύξηση της
αντανακλασιογόνου ζώνης) κάτω από
το επίπεδο της βλάβης.
Το φυσιολογικό αντανακλαστικό σιαγώνος, ο νυσταγμός και η μη περιστοματική δυσαισθησία διευκολύνει
στη δ.δ από εγκεφαλική νόσο. Αύξηση του αντανακλαστικού της σιαγώνας υποδηλώνει βλάβη πάνω από
το ύψος της γέφυρας. Τα αυξημένα
αντανακλαστικά μπορεί να μην διαπιστώνονται σε ασθενείς με περιφερική νευροπάθεια οιασδήποτε αιτιολογίας (διαβήτης κλπ). Το σημείο
Babinski και ο κλώνος του άκρου ποδός μπορεί επίσης να είναι παρόντα.
Είναι δε σημεία που ενισχύουν τη διάγνωση. Το σημείο Hoffman βρίσκεται συχνότερα παθολογικό στα άνω
άκρα από ότι το πελματιαίο αντανακλαστικό στα κάτω άκρα. Το σημείο
Hoffman (αντιδραστική κάμψη του
αντίχειρα και του δείκτη με το τσίμπιμα της ονυχόφόρου φάλαγγος του μεσαίου δακτύλου) είναι αδρός κλινι-

κός δείκτης δυσλειτουργίας του ΝΜ.
Το “δυναμικό” σημείο Hoffmann
(εξάγεται εφόσον έχει ζητηθεί από
τον ασθενή να κάμψει και να εκτείνει
τον αυχένα αρκετές φορές) μπορεί
να είναι ενδεικτικό πρώιμης ΑΣΜ.15
Μια δυσκαμπτική ή σπαστική βάδιση είναι επίσης χαρακτηριστική της
ΑΣΜ κυρίως στα προχωρημένα στάδια. Όταν η αυχενική σπονδύλωση
είναι περιορισμένη στα επίπεδα Α67, Α7-Θ1, τα αντανακλαστικά του
άνω άκρου μπορεί να είναι φυσιολογικά, ενώ σε βλάβη πάνω από το
Α4 τα αντανακλαστικά των χεριών είναι συνήθως παθολογικά. Ένα ζωηρό αντανακλαστικό του μείζονος θωρακικού το οποίο αναπαράγεται με
την ελαφρά πλήξη του τένοντα στην
δελτοθωρακική σχισμή (deltopectoral
groove), προκαλώντας προσαγωγή
και έσω στροφή του ώμου, είναι ενδεικτικό σημείο συμπίεσης της ανώτερης ΑΜΣΣ (επίπεδα Α2-3, Α3-4).16
Η ανεύρεση δακτύλων δύσκαμπτων
και μουδιασμένων υποδηλώνουν
πιθανή βλάβη στο μυελικό επίπεδο
Α3-Α5.17 Ελάττωση της απαγωγής και
έκτασης του μικρού και παράμεσου
δακτύλου, καθώς και ανικανότητα
στο γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο
των δακτύλων, παραπέμπουν πιθανώς σε μυελική βλάβη αντίστοιχα ή
πάνω από το Α7 επίπεδο.18,19
Ο έλεγχος της ισορροπίας και της
μυϊκής αδυναμίας, της σπαστικότητας και της μυϊκής ατροφίας, ιδίως
στα κάτω άκρα, είναι από τα πρώτα
μελήματα, αλλά και τα πρώτα αναμενόμενα παθολογικά ευρήματα στην
εξέταση. Η σπαστικότητα διαπιστώ51
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νεται πολύ συχνά στους πάσχοντες
από ΑΣΜ.20 Η συνύπαρξη οσφυϊκής
μυελικής (κεντρικής) στένωσης δεν
είναι σπάνια και προκαλεί σχετική δυσχέρεια στη διαγνωστική αξιολόγηση του ασθενούς.21 Η οσφυϊκή στένωση μπορεί να επισκιάσει συμπτώματα από τον ανώτερο κινητικό νευρώνα, να επιδεινώσει τις αισθητικοκινητικές διαταραχές στα κάτω άκρα
και να διλημματίζει αναφορικά με την
επιλογή της εγχείρησης.
Σπονδυλοβασική ανεπάρκεια

Στην ΑΣΜ είναι δυνατόν η μια ή
και οι δύο σπονδυλικές αρτηρίες να
στρεβλώνονται ή να συμπιέζονται
από οστεόφυτα προερχόμενα από
τις ζυγοαποφυσιακές και από τις νευροκεντρικές (Luska) αρθρώσεις, με
αποτέλεσμα να εμφανίζονται ποικίλου, αλλά συνήθως ηπίου, βαθμού
εκδηλώσεις ισχαιμικής ανεπάρκειας
από το εγκεφαλικό στέλεχος.25,26,27,28,29
Απεικονιστική και διαγνωστική
προσέγγιση
Η Μαγνητκή Τομογραφία (MRI)
της ΑΜΣΣ είναι η εξέταση επιλογής
για την απεικονιστική διάγνωση των
ασθενών με υποψία ΑΣΜ.22 Παρέχει
τομές της ΑΜΣΣ σε διάφορα επίπεδα (Εικόνα 3). Δίνει τη δυνατότητα
να εκτιμηθεί ο βαθμός της κεντρικής
(μυελικής) και πλάγιας τρηματικής
στένωσης. Μπορεί να απεικονίσει τα
αίτια και τη θέση των βλαβών (κήλες, οστεόφυτα. υπερτροφία συνδέσμων κ.λπ.), καθώς και άλλες εσωτερικές βλάβες της ΣΣ και του μυελού,
που επίσης μπορεί να εκδηλωθούν
με μυελοπάθεια (π.χ. όγκους) που
αναφέρονται στον Πίνακα 3. Αλλοιώσεις (High signal changes) του ΝΜ
σε άτομα με ΑΣΜ μπορεί να υποδηλώνουν μυελομαλάκυνση ή μόνιμη
βλάβη του ΝΜ.
Η αξονική τομογραφία είναι συμπληρωματική της μαγνητικής και μπορεί
να δώσει μια ακριβέστερη εκτίμηση
της καναλικής στένωσης, γιατί πλεο52

νεκτεί από τη μαγνητική στην απεικόνιση των οστών (οστεόφυτα).23 Η μυελογραφία ή η ενδοραχιαία έγχυση
σκιαγραφικού χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την αξονική τομογραφία.
Από τη στιγμή που χρησιμοποιείται η
μαγνητική τομογραφία, η χρήση της
μυελογραφίας έχει μειωθεί. Ωστόσο,
ακόμα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σε ορισμένες περιπτώσεις προεγχειρητικού ελέγχου. Απλές ακτινογραφίες είναι μικρής διαγνωστικής αξίας
στην αρχική εκτίμηση.
Η ηλεκτρομυογραφία σπανίως είναι χρήσιμη στους περισσότερους
ασθενείς με ΑΣΜ, ωστόσο βοηθάει
στον αποκλεισμό ειδικών συνδρόμων,
όπως η περιφερική νευροπάθεια. Τα
προκλητά σωματαισθητικά δυναμικά
[Somatosensory evoked potentials
(SSEPs)] παρέχουν πιο ακριβή εκτίμηση της λειτουργικότητας των οπισθίων δεσμών από ότι η ηλεκτρομυογραφία.24 Τα προκλητά δυναμικά σωματοαισθητικότητας δεν είναι ειδικά
και επομένως η χρήση τους ως διαγνωστικό μέσο δεν έχει καθοριστεί.
Θεραπεία

Αρκετοί ασθενείς με ΑΣΜ αντιμετωπίζονται συντηρητικά, μερικοί αρνούνται δυναμικά την εγχείρηση, ενώ
σε ένα ποσοστό υπερηλίκων με συννοσηρότητα αντενδείκνυται η επέμβαση λόγω υψηλού περιεγχειρητικού
κινδύνου. Τα δεδομένα αυτά υποχρεώνουν τον ρευματολόγο σε βαθειά
γνώση του συνδρόμου και διαχείριση των προβλημάτων του. Η συντηρητική θεραπεία συνίσταται σε φυσικοθεραπεία (φυσικά μέσα, μαλάξεις,
διατάσεις, ασκήσεις ισορροπίας) και
αποφυγή οστεοπαθητικών χειρισμών,
χορήγηση ΜΣΑΦ περιοδικά, καθώς
και τοπικές, τρηματικές και επισκληρίδιες εγχύσεις στεροειδών.
Ενδείξεις αποφυγής χειρουργικής
αντιμετώπισης

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον γενικό ιατρό να γνωρίζει τα κριτήρια πα-

ραπομπής ή όχι στο χειρουργό της
σπονδυλικής στήλης (νευροχειρουργό, ορθοπαιδικό), ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη, χρονοβόρα και εν τέλει
αναποτελεσματική εστίαση της θεραπευτικής αγωγής σε χειρουργικές μεθόδους, οι οποίες θέτουν τη σύνολη υγεία
του ασθενούς σε σοβαρό κίνδυνο.30
Δυστυχώς, η διεθνής βιβλιογραφία δεν έχει να παρουσιάσει κατευθυντήριες οδηγίες πρώτης κλάσεως
(Class A recommendations), οι οποίες βασίζονται σε μελέτες υψηλής πιστότητας (Level 1 evidence), ως προς
τις απόλυτες ενδείξεις παραπομπής
ενός ασθενούς με ΑΣΜ για χειρουργική αντιμετώπιση.
Είναι γενικά παραδεκτό ότι η προκεχωρημένη ΑΣΜ θα συνεχίσει να ακολουθεί μία φθίνουσα πορεία με χειροτέρευση της κλινικής εικόνας και
σε αυτή την ομάδα των ασθενών, οι
οποίοι συνήθως έχουν ήδη εξαντλήσει τις συντηρητικές μεθόδους, η χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει να τίθεται σοβαρά υπόψη. Σε αυτή την
ομάδα των ασθενών, η ηλικία, η σύνολη παθολογική εικόνα και το ρίσκο
της γενικής αναισθησίας είναι οι κύριοι
παράγοντες για την τελική απόφαση.
Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με ΑΣΜ παρουσιάζει ελάχιστη
ή μέτριου βαθμού κλινική σημειολογία, είναι σχετικά μικρότερης ηλικίας
(<65 ετών ) και παρουσιάζει διαφόρου βαθμού απεικονιστικές αλλοιώσεις στη Μαγνητική Τομογραφία.
Για τους αρρώστους αυτούς τίθεται το μείζον ερώτημα εάν θα ωφεληθούν από μία έγκαιρη (πρώιμη)
χειρουργική επέμβαση, η οποία θα
επιφέρει σε βάθος χρόνου καλύτερα
αποτελέσματα σε σχέση με τη μέγιστη
δυνατή συντηρητική αντιμετώπιση.
Η διεθνής βιβλιογραφία βρίθει μελετών οι οποίες προσπαθούν να απαντήσουν στο παραπάνω ερώτημα.31-37
Συνοψίζοντας στο μέτρο του δυνατού τα αποτελέσματα αυτών των μελετών, οι θετικοί και αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες, για μία ωφε-
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λιμότερη συντηρητική (μη χειρουργική) αντιμετώπιση της πρώιμης ΑΣΜ,
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.38
Συμπερασματικά, οφείλουμε να τονίσουμε και πάλι την ανάγκη εξατομίκευσης της θεραπείας και παρακολούθησης για κάποιο χρονικό διάστημα της πορείας της εξέλιξης της νόσου υπό συντηρητική αγωγή.
Όταν η εκλογή της θεραπευτικής
αγωγής λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες νευρολογικές και παθολογικές παραμέτρους του συγκεκριμένου αρρώστου, τότε οδηγεί ασφαλέστερα
στην παροχή της καλύτερης δυνατής ιατρικής φροντίδας σε αυτή την
ιδιαίτερη ομάδα χρονίων ασθενών.
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Η συμβολή του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στην
ιδιοδεκτική αισθητικότητα του γόνατος
Δρ. Αντώνιος Γ. ΑΓΓουλές
Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος (ΠΧΣ) είναι μία ενδαρθρική δομή με πολύ μεγάλη σημασία για τη φυσιολογική
1
λειτουργία του γόνατος, αφού εξασφαλίζει ταυτόχρονα στατική και δυναμική σταθερότητα. Η δυναμική σταθερότητα
υποστηρίζεται από την παρουσία συγκεκριμένων μηχανοϋποδοχέων στον σύνδεσμο, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητα
2-10
στοιχεία για την ιδιοδεκτική αισθητικότητα, σύμφωνα με ανατομικές και ιστολογικές μελέτες.

Η

ύπαρξη μηχανοϋποδοχέων και ο δυναμικός ρόλος τους στη λειτουργία του γόνατος έχει συζητηθεί για πάνω από έναν αιώνα. Εντούτοις, μόνο
πρόσφατα, το 1984, αποδείχθηκε η ύπαρξή τους στον
ανθρώπινο ΠΧΣ, μετά από την ταυτοποίηση στον σύνδεσμο υποδοχέων τύπου ΙΙΙ (κατά Freeman και Wyke)
και υποδοχέων με ελεύθερες απολήξεις.2 Μετέπειτα, πιο
εξειδικευμένες μελέτες ταυτοποίησαν τρεις τύπους μηχανοϋποδοχέων, με βάση τα διαφορετικά μορφολογικά τους χαρακτηριστικά: δύο τύπους τελικών οργάνων
Ruffini, σωμάτια Pacini και ένα μικρότερο αριθμό νευρικών απολήξεων. Σε αυτή τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι τα
νευρικά αυτά στοιχεία αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου ίσο με το 1% του συνολικού όγκου του συνδέσμου.3
Παρά το γεγονός ότι ο ορισμός της ιδιοδεκτικής αισθητικότητας έχει επιχειρηθεί από πολλά χρόνια πριν, ακόμα δεν έχει διατυπωθεί κάποιος καθολικά αποδεκτός ορισμός. Ο Sherrington εισήγαγε τον όρο στη διεθνή βιβλιογραφία, ο οποίος έτσι περιέγραψε το τελικό αποτέλεσμα των προσαγωγών νευρικών ώσεων από τους μυς,
τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους άλλους, σχετικούς
με την άρθρωση, ιστούς. Η επεξεργασία των ερεθισμάτων αυτών συμβάλλει στη ρύθμιση των αντανακλαστικών και τον έλεγχο των μυών.11
Η περιγραφή αυτή ορίζει την ιδιοδεκτική αισθητικότητα πρωταρχικά ως μια αισθητική διαδικασία. Πρόσφατα
η έννοια του όρου διευρύνθηκε και περιλαμβάνει επίσης την αλληλεπίδραση των κεντρομόλων και των φυγόκεντρων οδών του σωματοαισθητικού συστήματος.12
Οι περισσότεροι συγγραφείς αναφέρονται σε δύο τύπους ιδιοδεκτικής αισθητικότητας για κλινικούς λόγους. Η
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στατική ιδιοδεκτικότητα ορίζεται ως η αίσθηση της θέσης
της άρθρωσης στο χώρο, δηλαδή ο προσανατολισμός
των άκρων στο χώρο και η αντίληψη της αλληλεξάρτησής τους. Η δυναμική ιδιοδεκτικότητα, ή αλλιώς κιναισθησία, αφορά την αίσθηση της κίνησης των άκρων και της
αλλαγής της ταχύτητας την κίνησης, την επιτάχυνση και
την επιβράδυνση.13 Αυτοί οι δύο τύποι της ιδιοδεκτικότητας, θα πρέπει να συνοδεύονται από έναν τελευταίο,
αλλά εξίσου σημαντικό τύπο, αυτόν της ιδιοδεκτικής αισθητικότητας της δύναμης/τάσης η οποία αναπτύσεται
κατά τη διάρκεια της μυϊκής σύσπασης.12,14
Τραυματισμοί σε αρθρικές δομές, όπως ο ΠΧΣ, οι μηνίσκοι και οι ακόλουθες οστεοαρθρικές αλλαγές, έχουν
συσχετισθεί με βλάβες των μηχανοϋποδοχέων. Η συνακόλουθη βλάβη των κεντρομόλων οδών και της μεταφοράς των πληροφοριών στο ΚΝΣ, οδηγούν σε διαταραγμένη στατική και δυναμική ιδιοδεκτικότητα. Μειωμένη
ιδιοδεκτική ευαισθησία καταγράφεται ανεξάρτητα από
τραυματισμό του ΠΧΣ, με την πάροδο του χρόνου16-20,
ενώ η μειωμένη αισθητικότητα της θέσης της άρθρωσης
καταγράφεται ως αποτέλεσμα οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων στο γόνατο19,21,22.
Η αισθητηριακή ιδιοδεκτικότητα έπειτα από ρήξη του
ΠΧΣ έχει μελετηθεί ενδελεχώς. Η αναπαραγωγή προκαθορισμένης γωνίας και η μέθοδος του ουδού ανίχνευσης παθητικής κίνησης (TTDP) είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές καταγραφής των παραμέτρων
του αισθητικοκινητικού συστήματος.23
Δύο ακόμη μέθοδοι αξιολόγησης του νευρομυϊκού
ελέγχου είναι η καταγραφή του αντανακλαστικού ακούσιας σύσπασης των οπίσθιων μηριαίων24 και η αξιολό-
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γηση του ελέγχου της στάσης του σώματος (RHCL)25.
Οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν μείωση της ιδιοδεκτικής αισθητικότητας μετά από τραυματισμό και
ανεπαρκή λειτουργία του ΠΧΣ26-32, ενώ η αντίθετη άποψη έχει τύχει περιορισμένης υποστήριξης33-35. Κατά τη
διάρκεια της οξείας φάσης του τραυματισμού του τένοντα, δεν είναι σαφές αν η φλεγμονή και το οίδημα της
άρθρωσης συμβάλλουν στην ανεπάρκεια της ιδιοδεκτικής αισθητικότητας. Επιπρόσθετα, αυτές οι παράμετροι
θεωρείται πως δεν σχετίζονται με τη μείωση της στατικής και δυναμικής ιδιοδεκτικότητας, η οποία είναι έκδηλη στη χρόνια ανεπάρκεια του ΠΧΣ.37
Καθώς αισθητικοί υποδοχείς υπάρχουν όχι μόνο στον
ΠΧΣ, αλλά και στο δέρμα, στους μυς, στους τένοντες και
στους άλλους ιστούς που περιβάλλουν την άρθρωση του
γόνατος14,38-42, η βλάβη που προκύπτει στο αισθητικοκινητικό σύστημα από τον τραυματισμένο σύνδεσμο, μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύει βλάβη των κεντρομόλων
οδών, που οδηγεί στη μείωση του νευρομυϊκού ελέγχου
και της δυναμικής σταθερότητας της άρθρωσης.
Στην περίπτωση αυτή, βλάβη των προσαγωγών οδών
ή των αντανακλαστικών τα οποία συνδέονται με μυϊκές
ατράκτους, οδηγούν σε μείωση του νευρομυϊκού ελέγχου και στη δυναμική αστάθεια της άρθρωσης.
Έτσι το έλλειμμα της ιδιοδεκτικότητας σε ένα γόνατο,
όπου ο ΠΧΣ έχει υποστεί ρήξη ή είναι μη λειτουργικός,
είναι πιθανότατα, όχι μόνο το αποτέλεσμα της απώλειας των μηχανοϋποδοχέων του συνδέσμου και της απώλειας της ιδιοδεκτικής ανατροφοδότησης η οποία ακολουθεί40, αλλά και η συνέπεια της μη φυσιολογικής νευρολογικής πληροφόρησης από τον αρθρικό θύλακο και
τα υπόλοιπα συνδεσμικά στοιχεία43.
ςυμπεράσματα
Ο ΠΧΣ δεν είναι μόνο ο κύριος περιοριστικός παράγοντας της πρόσθιας παρεκτόπισης της κνήμης, αλλά και
ένας σημαντικός δυναμικός σταθεροποιητής ολόκληρης
της άρθρωσης του γόνατος. Εντούτοις, η συμβολή του
ΠΧΣ στην ιδιοδεκτικότητα του γόνατος δεν έχει πλήρως
αποσαφηνιστεί. Απαιτείται η πραγματοποίηση περαιτέρω εργαστηριακών και κλινικών μελετών, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση του πολύπλοκου αυτού
μηχανισμού.
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Τα αγγειακά λεία μυϊκά κύτταρα (ΑΛΜΚ) παίζουν σημαντικό ρόλο στη δομή και τη λειτουργία του τοιχώματος
των αγγείων, ιδιαίτερα σε παθολογικές καταστάσεις, όπως υπέρταση, αθηρωμάτωση, καρκίνος, όπου εμφανίζεται
αναδιαμόρφωση. Συχνά σε παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος χορηγούνται ανταγωνιστές ασβεστίου, όπως
η νικαρδιπίνη. Σκοπός της εργασίας ήταν η απομόνωση, ο χαρακτηρισμός και η μελέτη του πολλαπλασιασμού των
ΑΛΜΚ και της επίδρασης της νικαρδιπίνης. Απομονώθηκαν ΑΛΜΚ από αορτή κουνελιού, χαρακτηρίστηκαν με έμμεσο
ανοσοφθορισμό για την α-actin και desmin του λείου μυός και εγκαταστάθηκαν πρωτογενείς καλλιέργειες. Τα κύτταρα
επωάστηκαν απουσία και παρουσία 10% FBS και/ή νικαρδιπίνης (0.1-10μΜ) και ο πολλαπλασιασμός εκτιμήθηκε με
τη μέθοδο Cell Titer AQueus One Solution Assay και με καταμέτρηση μετά από χρώση με Trypan blue. Τα ΑΛΜΚ
εμφάνιζαν χαρακτηριστική μορφολογία και έκφραση πρωτεϊνών-μαρτύρων του λείου μυός. Η καλλιέργεια απουσία ορού
οδήγησε σε μετάπτωση των κυττάρων προς τον συσταλτό φαινότυπο, ενώ η επώαση με 10% FBS αύξησε τον αριθμό
τους. Η παρουσία νικαρδιπίνης στην καλλιέργεια οδήγησε σε μορφολογικές αλλαγές και ελάττωση του αριθμού των
κυττάρων. Ακόμη, προκάλεσε δοσοεξαρτώμενη μείωση του πολλαπλασιασμού παρουσία 10% FBS από 200.2% ±16.4
σε 147.1% ±5.5 σε μετρήσεις της οπτικής πυκνότητας και από 575000 σε 193750 κύτταρα μετά από επώαση με 3μΜ
νικαρδιπίνης. Η εγκατάσταση πρωτογενών καλλιεργειών ΑΛΜΚ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο
στην μελέτη της αναδιαμόρφωσης του τοιχώματος των αγγείων. Η πιθανή δε διερεύνηση του μηχανισμού δράσης ενός
αντιυπερτασικού φαρμάκου σε επίπεδο ΑΛΜΚ θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν από
κλινικές παρατηρήσεις και να βοηθήσει σε περαιτέρω βελτίωση της θεραπευτικής προσέγγισης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα λεία μυϊκά κύτταρα των αγγείων (ΑΛΜΚ) έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη δομή και λειτουργία των αγγείων, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή τους μεταβάλλει τη
δομή του τοιχώματος των αγγείων και τον τόνο τους. Τα
ΑΛΜΚ αποτελούν κυτταρικό τύπο που δεν υφίσταται τελική κυτταρική διαφοροποίηση, αποτελούν έναν μεικτό
πληθυσμό στο τοίχωμα των αγγείων με ικανότητα μετάπτωσης μεταξύ δύο διαφορετικών φαινοτύπων, ενός συσταλτού, με κύρια λειτουργία τη σύσπαση και ενός συνθετικού, που έχει αυξημένη ικανότητα πολλαπλασιασμού.
Ο φαινότυπος των ΑΛΜΚ που επικρατεί καθορίζεται από
τα ερεθίσματα που λαμβάνει το αγγείο σε κάθε περίπτωση.1 Η ιδιαιτερότητα αυτή των ΑΛΜΚ τα καθιστά ευπροσάρμοστα σε φυσιολογικές αλλαγές, όπως η ανάπτυξη,
αλλά ταυτόχρονα είναι υπεύθυνη και για την εμφάνιση ή
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επιδείνωση συμπτωμάτων σε παθολογικές καταστάσεις.
Μελέτες έχουν δείξει ότι το τοίχωμα των αγγείων υφίσταται αναδιαμόρφωση (remodeling) σε παθολογικές
καταστάσεις, όπως συστημική ή πνευμονική υπέρταση,
αθηρωμάτωση, αλλά και καρκίνο.2,3 Η αναδιαμόρφωση
του τοιχώματος των αγγείων ταξινομείται σε τρεις τύπους:
τον υπερτροφικό, ατροφικό και υποτροφικό. Και στους
τρεις αυτούς τύπους μπορεί η διάμετρος του αυλού των
αγγείων να μειώνεται.2 Στην περίπτωση της αθηροσκλήρωσης για παράδειγμα, η οποία είναι η πιο συχνή αιτία θνησιμότητας στις ανεπτυγμένες χώρες, προκαλείται
αναδιαμόρφωση των στεφανιαίων αγγείων, μέσω διεύρυνσης του έξω χιτώνα του αγγείου και αύξηση της δυνατότητας της αρτηρίας να έχει αυξανόμενο όγκο αθηρώματος, χωρίς αρχική στένωση του αυλού της.2 Η ενδοθηλιακή βλάβη που προκαλείται οδηγεί τα ΑΛΜΚ σε
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Εικόνα 1. Μορφολογία των λείων μυϊκών κυττάρων αορτής κουνελιού μετά από επώαση έως και 10 ημέρες απουσία (Α) ή παρουσία 10% FBS (B) στο υλικό της καλλιέργειας. Οι φωτογραφίες ελήφθησαν σε οπτικό μικροσκόπιο ανάστροφης φάσης με μεγέθυνση Χ10

μετάπτωση προς τον συνθετικό φαινότυπο, αυξάνοντας
την ικανότητά τους να πολλαπλασιάζονται και να μεταναστεύουν.3,4 Η παρουσία αυξητικών παραγόντων, κυτταροκινών, προϊόντων λιπιδίων, καθώς και οξειδωτικών
ριζών (ROS, reactive, oxygen species) εμπλέκονται στη
μετάπτωση του φαινοτύπου των ΑΛΜΚ.5,6 Παρόμοιος είναι και ο μηχανισμός που επηρεάζει τα ΑΛΜΚ και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις όπως η συστημική ή/και
η πνευμονική υπέρταση. Και στις δύο περιπτώσεις τα
ΑΛΜΚ εμφανίζουν διαφοροποίηση στην ικανότητα πολλαπλασιασμού και στη συσταλτότητά τους, κυρίως λόγω
τροποποίησης της διαχείρισης ή/και της απελευθέρωσης
των ιόντων Ca++ ή μεταβολής του δυναμικού της μεμβράνης των ΑΛΜΚ.7,8 Στην πνευμονική υπέρταση, η αύξηση
της πνευμονικής αρτηριακής πίεσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στον αυξημένο πολλαπλασιασμό των λείων μυϊκών κυττάρων των πνευμονικών αρτηριών που οδηγεί
σε στένωση ή απόφραξη των πνευμονικών αρτηριών.9
Σε παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος συχνά
χορηγούνται, θεραπευτικά, ανταγωνιστές των τασεοεξαρτώμενων διαύλων ασβεστίου, όπως οι διυδροπυριδίνες.10 Μελέτες δείχνουν πως τα φάρμακα αυτά μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στις παθήσεις των
αγγείων που έχουν άμεση σχέση με τα λεία μυϊκά κύτταρα.11,12 Στα αγγεία η χορήγηση ανταγωνιστών ασβεστίου
προκαλεί ελάττωση του μυϊκού τόνου και αγγειοδιαστολή, τόσο στα περιφερικά όσο και στα στεφανιαία αγγεία
και ελαττώνει την ταχύτητα αγωγής του ερεθίσματος.10
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Εικόνα 2. Τα κύτταρα που απομονώθηκαν από την αορτή κουνελιού
εκφράζουν πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού χαρακτηριστικές για τα
λεία μυϊκά κύτταρα, συγκεκριμένα για την α-ακτίνη (Α) και τη δεσμίνη
(Β). Στην κάτω σειρά των εικόνων (Γ) και (Δ) φαίνεται η χρώση των
πυρήνων των αντίστοιχων κυττάρων με την χρωστική DAPI. Οι φωτογραφίες ελήφθησαν σε μικροσκόπιο φθορισμού με μεγέθυνση Χ40

Για τον λόγο αυτό οι παράγοντες αυτοί χρησιμοποιούνται συχνά ως αντιυπερτασικά φάρμακα ακόμη και σε
ασθενείς με υπέρταση και άσθμα, διαβήτη, στηθάγχη ή
περιφερική αγγειοπάθεια.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να απομονωθούν
ΑΛΜΚ από αορτή κουνελιού, να χαρακτηρισθούν και στη
συνέχεια να εγκατασταθούν πρωτογενείς καλλιέργειες. Οι
καλλιέργειες των ΑΛΜΚ μπορούν να αποτελέσουν αρχικά ένα in vitro μοντέλο για τη μελέτη των διαφόρων παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τον πολλαπλασιασμό και τη βιωσιμότητα των ΑΛΜΚ και κατά συνέπεια
την αναδιαμόρφωση του τοιχώματος των αγγείων. Για
το σκοπό αυτό μελετήθηκε η επίδραση της νικαρδιπίνης,
ενός αντιυπερτασικού φαρμάκου της ευρύτερης οικογένειας των διυδροπυριμιδινών, στον πολλαπλασιασμό, βιωσιμότητα, και μορφολογία των απομονωμένων ΑΛΜΚ.
υΛΙΚΑ ΚΑΙ μΕθοΔοΣ
Απομόνωση ΑΛΜΚ αορτής κουνελιού
Χρησιμοποιήθηκαν ενήλικα κουνέλια New Zealand τα
οποία θανατώθηκαν με ενδοφλέβια χορηγούμενη πεντοθάλη (Abbott, Abbott Park, IL, USA). Ο χειρισμός των ζώων έγινε σύμφωνα με ηθικές και συνταγματικές οδηγίες.
Στη συνέχεια, αφαιρέθηκε η κατιούσα αορτή του ζώου
και τοποθετήθηκε σε παγωμένο ισότονο διάλυμα Krebs
χαμηλής περιεκτικότητας ασβεστίου με την ακόλουθη
σύσταση: 139mM NaCl, 5.4mM KCl, 1.47mM MgSO4,
11mM glucose, 1.47mM KH2PO4, 2.8mM Na2HPO4,
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Εικόνα 3. Εκτίμηση του αριθμού των λείων μυϊκών κυττάρων που απομονώθηκαν από την αορτή κουνελιού και καλλιεργήθηκαν απουσία
ορού έως και 72h μετά από χρώση με Trypan blue (Α). Μέτρηση της οπτικής πυκνότητας (OD) με τη χρωματομετρική τεχνική Cell Titer
AQueus One Solution Assay (Β) και του αριθμού των κυττάρων μετά από χρώση με Trypan blue (Γ) που καλλιεργήθηκαν έως και 72h παρουσία 10% FBS. Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως μέσος όρος ±SEM και Ν είναι ο αριθμός των πειραμάτων. ** για Ρ <0.01 και *** για
Ρ <0.001 σε σύγκριση με τις τιμές του πρώτου 24ωρου. ## για Ρ <0.01 σε σύγκριση τιμών στις 48h και 72h

1.4mM NaHCO3, 0.2mM CaCl2. Ακολούθησε η αφαίρεση των παρακείμενων ιστών, καθαρισμός και τεμαχισμός
του αγγείου. Στη συνέχεια έγινε επώαση σε ενζυμικό διάλυμα που περιείχε 0.25% αλβουμίνη εμβρύου βοός (bovine serum alboumin, BSA), 2 mg/ml collagenase I και
10 U/ml elastase IV, για 30min στους 37°C με ανάδευση. Ακολούθησε ξέπλυμα και φυγοκέντρηση (10min σε
1000g στους 4°C) και περαιτέρω ενζυμική πέψη σε διάλυμα με 0.25% BSA, 1 mg/ml collagenase I και 20 U/ml
elastase IV για 30min στους 37°C με ανάδευση. Ακολούθησε νέα πλύση και φυγοκέντρηση και στη συνέχεια τα
κύτταρα επαναιωρήθηκαν σε θρεπτικό υλικό Dulbecco’s
modified Eagle’s medium/ Ham/F12 (DMEM-F12) και
επωάστηκαν στους 37°C, παρουσία 5% CO2.
Χαρακτηρισμός ΑΛΜΚ με έμμεσο ανοσοφθορισμό

Τα ΑΛΜΚ καλλιεργήθηκαν σε καλυπτρίδες και επωάστηκαν παρουσία 10% FBS για 24h. Στη συνέχεια ξεπλύθηκαν με 1*PBS και μονιμοποιηθήκαν με διάλυμα 1*PBS3% φορμαλδεΰδη για 5min, σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθησε νέα πλύση με διάλυμα 1*PBS και επώαση των κυττάρων με διάλυμα 1*PBS -1% Τriton X-100
για 15min στους 40C, έτσι ώστε οι μεμβράνες των κυττάρων να γίνουν διαπερατές. Έπειτα, έγινε επώαση με
1*PBS-0.1% Tween 20-3% BSA για ολόκληρη τη νύχτα

στους 40C. Τα κύτταρα επωάστηκαν με μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού για την α-actin των λείων μυών ανθρώπου (1:400, Cell Signalling), καθώς και με μονοκλωνικό αντίσωμα κουνελιού για την δεσμίνη των λείων μυών ανθρώπου, για 1h. Ακολούθησαν πλύσεις με 1*PBS
0.1% Tween-1% BSA και στη συνέχεια τα κύτταρα επωάστηκαν με αντίσωμα κατά της (Ig)G ποντικού και κατά
της (Ig)G κουνελιού τα οποία ήταν συζευγμένα με FITC
και CY3, αντίστοιχα για 30min στους 40C. Το αντίσωμα απομακρύνθηκε με 3 διαδοχικές πλύσεις με διάλυμα
1*PBS-0.1% Tween-1% BSA και για την παρατήρηση και
τη χρώση της χρωματίνης του πυρήνα χρησιμοποιήθηκε διάλυμα Vectrashield (Vector laboratories) που περιείχε 49,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI). Η παρατήρηση των ΑΛΜΚ έγινε σε μικροσκόπιο φθορισμού Zeiss
Axioskop 40 (Carl Zeiss Inc., New York, NY, USA), με τη
χρήση κάμερας Leica DFC 480.
Παρατήρηση της μορφολογίας των ΑΛΜΚ

Η μορφολογία των ΑΛΜΚ μελετήθηκε με τη χρήση
ανάστροφου μικροσκοπίου Nikon Diaphot 300 (Nikon
Inc., Melville, NY, USA) και οι φωτογραφίες ελήφθησαν
με τη χρήση κάμερας Leica DFC 480 (Leica Cameras,
Solms, Germany).

Ê
Εικόνα 4. Μορφολογία των λείων μυϊκών κυττάρων αορτής κουνελιού που καλλιεργήθηκαν για 3 ημέρες απουσία 10% FBS και νικαρδιπίνης (control) ή απουσία 10% FBS και παρουσία νικαρδιπίνης (Nicardipine 0.1-10μΜ). Οι φωτογραφίες ελήφθησαν σε οπτικό μικροσκόπιο
ανάστροφης φάσης με μεγέθυνση Χ40. Τα κίτρινα βέλη δείχνουν την εμφάνιση κυστιδίων στα κύτταρα και τα πορτοκαλί την απώλεια της
συνοχής και της προσκόλλησης των κυττάρων τόσο μεταξύ τους όσο και με το τριβλίο της καλλιέργειας
60
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Εικόνα 5. Μορφολογία των λείων μυϊκών κυττάρων αορτής κουνελιού που καλλιεργήθηκαν για 3 ημέρες παρουσία 10% FBS (10%FBS) ή
Εικόνα 5
παρουσία 10% FBS και παρουσία νικαρδιπίνης (10%FBS+Nicardipine 0.1-10μΜ).
Οι φωτογραφίες ελήφθησαν σε οπτικό μικροσκόπιο ανάστροφης φάσης με μεγέθυνση Χ40.
Τα κίτρινα βέλη δείχνουν την εμφάνιση κυστιδίων στα κύτταρα και τα πορτοκαλί την απώλεια της συνοχής και της προσκόλλησης των κυττάρων τόσο μεταξύ τους όσο και με το τριβλίο της καλλιέργειας.
Εικόνα 5

Μέτρηση του αριθμού των ΑΛΜΚ - Εκτίμηση της
βιωσιμότητας.

Ê

Ê

Η βιωσιμότητα, αλλά και ο αριθμός των κυττάρων, μετρήθηκε μετά από χρώση με Trypan blue 0.4% (SigmaAldrich Chemie), το οποίο προστέθηκε στο υλικό της επώασης σε τελική συγκέντρωση 20% μετά την κατεργασία
των κυττάρων. Η χρωστική αυτή, λόγω του αρνητικού της
φορτίου εισέρχεται σε κύτταρα των οποίων η κυτταρική
μεμβράνη έχει καταστραφεί. Επομένως τα κύτταρα που
δεν απορροφούν το χρωμοφόρο είναι ζωντανά. Η μέτρηση των ΑΛΜΚ έγινε με τη βοήθεια αιμοκυτταρόμετρου
και τη χρήση μικροσκοπίου (Nikon YS2T; Nikon Inc.).
Για την εκτίμηση του πολλαπλασιασμού των ΑΛΜΚ
χρησιμοποιήθηκε η χρωματομετρική τεχνική Cell Titer
AQueus One Solution Assay, η οποία χρησιμοποιεί την
χρωστική ΜΤS–τετραζόλιο [3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2Htetrazolium] που απορροφάται από τα κύτταρα. Η δεϋδρογονάση των μιτοχονδρίων των ζωντανών κυττάρων
μετατρέπει το ΜΤS-τετραζολίο σε έγχρωμο προϊόν του
(RNH-N==CR’-N==NR’, formazan). Η οπτική πυκνότητα
του διαλύματος με τη χρωστική καταμετρήθηκε σε φωτόμετρο ELISA plate reader, κατάλληλο για πιάτα 96 θέσεων, στα 490nm με αναφορά στα 630nm. Η μετρούÊ
μενη οπτική πυκνότητα, που υποδηλώνει την ύπαρξη
της

μεταβολισμένης χρωστικής, είναι ανάλογη του αριθμού
5 κυττάρων που υπάρχουν σε κάθε θέση του
τωνΕικόνα
ζωντανών
πιάτου. Μετά το τέλος της κατεργασίας τους προστέθηκε
απευθείας σε κάθε θέση 20% διάλυμα ΜΤS –τετραζολίου
και τα κύτταρα επωάστηκαν για 2 ώρες στους 37οC, παρουσία 5% CO2. Τα πιάτα Elisa τοποθετήθηκαν στο φωτόμετρο και μετρήθηκε η οπτική πυκνότητα των κυττάρων. Στη συνέχεια, ακολούθησε μετατροπή της οπτικής
πυκνότητας των κυττάρων σε ποσοστό % της οπτικής πυκνότητας των κυττάρων του control (δηλαδή η οπτική πυκνότητα των κυττάρων που επωάστηκαν απουσία ορού
θεωρήθηκε 100%) και σύγκριση των ποσοστών. Στις πειραματικές συνθήκες υπήρχαν και κύτταρα τα οποία είχαν
επωαστεί με θρεπτικό που περιείχε ορό, τα οποία αποτελούσαν τη θετική ομάδα ελέγχου, δηλαδή ήταν τα κύτταρα που εμφάνιζαν το μέγιστο της πολλαπλασιαστικής
ικανότητάς τους.
Κατεργασία ΑΛΜΚ

Τα απομονωμένα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό DMEM-F12 με 10% penicillin-streptomycin,
Εικόνα 5
απουσία 10% FBS για 24h προκειμένου να συγχρονιστούν και να σταματήσουν να πολλαπλασιάζονται. Στη
συνέχεια επωάστηκαν με νικαρδιπίνη 0.1μΜ, 1μΜ, 3μΜ
και 10μΜ (Sigma-Aldrich Chemie), απουσία ή παρου12Ê
Εικόνα 6. Εκτίμηση του αριθμού των λείων μυϊκών κυττάρων που απομονώθηκαν από την αορτή κουνελιού και καλλιεργήθηκαν απουσία ορού
για 72h απουσία (control) ή παρουσία νικαρδι12Êπίνης (NIC, 0.1-10μΜ). Ο αριθμός των κυττάρων εκτιμήθηκε με τη χρωματομετρική τεχνική
Cell Titer AQueus One Solution Assay (Α) ή μετά από χρώση με Trypan blue (Β). Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως μέσος όρος ±SEM και Ν
είναι ο αριθμός των πειραμάτων. ** για Ρ <0.01
σε σύγκριση με τις τιμές του αντίστοιχου control
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Εικόνα 7. Εκτίμηση του αριθμού των λείων μυϊκών κυττάρων που απομονώθηκαν από την αορτή κουνελιού και καλλιεργήθηκαν παρουσία
10% FBS για 72h απουσία (control) ή παρουσία νικαρδιπίνης (NIC, 0.1-10μΜ). Ο αριθμός των κυττάρων εκτιμήθηκε με τη χρωματομετρική
τεχνική Cell Titer AQueus One Solution Assay (Α) ή μετά από χρώση με Trypan blue (Β). Τα αποτελέσματα εκφράζονται
ως 7μέσος όρος ±SEM
Εικόνα
και Ν είναι ο αριθμός των πειραμάτων. *** για Ρ <0.001 ** για Ρ <0.01 σε σύγκριση με τις τιμές του αντίστοιχου control. # για Ρ <0.05 και
### για Ρ <0.001 σε σύγκριση τιμών για οπτική πυκνότητα (OD) των κυττάρων που καλλιεργήθηκαν παρουσία FBS και FBS με NIC 3 ή 10 μΜ

σία 10% FBS για 48h. Σε όλες τις πειραματικές διεργασίες που εκτιμήθηκε ο αριθμός των ΑΛΜΚ, τα κύτταρα είχαν υποστεί 2-4 ανακαλλιέργειες.
Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων παρουσιάζονται ως
μέσος όρος ±SEM και Ν είναι ο αριθμός των ανεξάρτητων πειραμάτων. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Graph prism και χρήση ANOVA. Η στατιστικά σημαντική διαφορά καθορίστηκε από
το Bonferroni post hoc test μεταξύ των συγκρινόμενων
ομάδων τιμών. Στατιστικά σημαντικές θεωρήθηκαν οι διαφορές με P <0.05.
ΑποτΕΛΕΣμΑτΑ
Απομόνωση και χαρακτηρισμός των ΑΛΜΚ
Η μορφολογία των ΑΛΜΚ που παρατηρήθηκε σε εικόνες που ελήφθησαν από οπτικό ανάστροφο μικροσκόπιο,
παρουσίαζε το χαρακτηριστικό πρότυπο των λείων μυϊκών κυττάρων, δηλαδή επιμήκη ατρακτοειδή κύτταρα
που στην καλλιέργεια εμφάνιζαν μορφή ορέων και κοιλάδων (hills and valleys) (Εικόνα 1). Στην αρχική καλλιέργεια εμφανίζονται και οι δύο φαινότυποι των ΑΛΜΚ,
δηλαδή, επιμήκη συσταλτά κύτταρα όπως και πεπλατυσμένα συνθετικά κύτταρα. Παρατηρήθηκε ότι στις καλλιέργειες που επωάστηκαν απουσία 10% FBS εμφανιζόταν περισσότερα κύτταρα με πιο επίμηκες σχήμα ιδιαίτερα μετά από παρατεταμένη επώαση 10 ημερών (Εικόνα
1Α), ενώ παρουσία ορού εμφανιζόταν στις καλλιέργειες

περισσότερα συνθετικά κύτταρα (Εικόνα 1Β).
Με την μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού διαπιστώθηκε ότι τα ΑΛΜΚ εξέφραζαν πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού χαρακτηριστικές για τα λεία μυϊκά κύτταρα,
συγκεκριμένα για την α- ακτίνη και τη δεσμίνη (Εικόνα 2).
Εκτίμηση του πολλαπλασιασμού των ΑΛΜΚ παρουσία ορού

Η καλλιέργεια των ΑΛΜΚ απουσία ορού μέχρι και
72h δεν μετέβαλε τον αριθμό των κυττάρων όπως αυτός εκτιμήθηκε μετά από χρώση με Trypan blue (Εικόνα
3Α). Αντίθετα η παρουσία ορού στο υγρό της καλλιέργειας μέχρι και 72h είχε σημαντική μιτογόνο δράση (Εικόνα 3Β και 3Γ). Ειδικότερα, η οπτική πυκνότητα (OD)
των κυττάρων που επωάστηκαν παρουσία 10% FBS αυξήθηκε στις 48h σε 112.1% ±2.04 και σε 109.7% ±1.37
στις 72h σε σχέση με την OD που μετρήθηκε μετά από
24h επώασης των κυττάρων με ορό (Ρ <0.01, Εικόνα 3Β).
Παρόμοια η καταμέτρηση των κυττάρων μετά από χρώση με Trypan blue έδειξε ότι, παρουσία ορού, ο αριθμός
των κυττάρων αυξήθηκε από 239063 ±19158 το πρώτο
24ωρο σε 360938 ±5337 και 435938 ±8606 αντίστοιχα
μετά από 48h και 72h ώρες επώασης των κυττάρων παρουσία ορού (Ρ <0.001, Εικόνα 3Γ).
Η επίδραση της νικαρδιπίνης στη μορφολογία, τη βιωσιμότητα
και τον πολλαπλασιασμό των ΑΛΜΚ

Η επώαση των ΑΛΜΚ με νικαρδιπίνη για 48h σε συγκεντρώσεις 0.1-3μΜ είχε ως αποτέλεσμα μορφολογικές
αλλαγές των κυττάρων. Η επίδραση αυτή της νικαρδιπί-
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νης στην μορφολογία των κυττάρων εμφανίστηκε τόσο
σε κύτταρα που καλλιεργήθηκαν απουσία ορού (Εικόνα
4), όσο και παρουσία 10% FBS (Εικόνα 5). Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε εμφάνιση κυστιδίων στα κύτταρα (Εικόνες 4 και 5, κίτρινα βέλη), αλλά και απώλεια της συνοχής και της προσκόλλησης των ΑΛΜΚ τόσο μεταξύ τους
όσο και με το τριβλίο της καλλιέργειας (Εικόνες 4 και 5,
πορτοκαλί βέλη).
Απουσία ορού στην καλλιέργεια, η παρουσία της νικαρδιπίνης για 3 ημέρες ελάττωσε τον αριθμό των κυττάρων, όπως αυτός προσδιορίστηκε με την χρωματομετρική τεχνική Cell Titer AQueus One Solution Assay μόνο στη συγκέντρωση των 10μΜ (Εικόνα 6Α), συγκεκριμένα η επώαση των ΑΛΜΚ με 10μΜ νικαρδιπίνης ελάττωσε τη μετρούμενη οπτική πυκνότητα σε 34.4% ±18.7
του control (Ρ <0.01, Εικόνα 6Α). Αντίθετα, η μέτρηση
του αριθμού των κυττάρων μετά από χρώση με Trypan
blue έδειξε ότι η νικαρδιπίνη σε όλες τις συγκεντρώσεις
(0.1μΜ-10μΜ) ελάττωσε τον αριθμό των ΑΛΜΚ (Εικόνα 6Β).
Όπως ήταν αναμενόμενο, η παρουσία 10% FBS στο
υλικό της καλλιέργειας για 3 ημέρες διπλασίασε τόσο την
οπτική πυκνότητα όπως αυτή προσδιορίστηκε με την χρωματομετρική τεχνική Cell Titer AQueus One Solution Assay
(Εικόνα 7Α, Ρ <0.001), όσο και τον αριθμό των κυττάρων
όπως προσδιορίστηκε μετά από χρώση με Trypan blue
(Εικόνα 7Β). Η παρουσία της νικαρδιπίνης στο υλικό της
καλλιέργειας, παρουσία ορού, ελάττωσε με δοσοεξαρτώμενο τρόπο τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων (Εικόνα 7). Αν και τα κύτταρα, παρουσία νικαρδιπίνης 0.1-3
μΜ, διατήρησαν την ικανότητα πολλαπλασιασμού τους
σε σύγκριση με τα κύτταρα που καλλιεργήθηκαν απουσία ορού (control), o αριθμός τους όπως αυτός εκτιμήθηκε με την χρωματομετρική τεχνική Cell Titer AQueus
One Solution Assay (Εικόνα 7Α, Ρ <0.05), όσο και μετά
από χρώση με Trypan blue (Εικόνα 7Β) ήταν σημαντικά
ελαττωμένος. Ενδεικτικά, παρουσία ορού η οπτική πυκνότητα που μετρήθηκε ήταν 200.2% ±16.4 και 147.1%
±5.5 του control, απουσία και παρουσία 3μΜ νικαρδιπίνης αντίστοιχα (Ρ <0.05, Εικόνα 7Α). Αντίστοιχα ο αριθμός των κυττάρων, όπως προσδιορίστηκε μετά από χρώση με Trypan blue, ήταν 575000 στα κύτταρα που καλλιεργήθηκαν παρουσία ορού και 193750 στα κύτταρα
που καλλιεργήθηκαν παρουσία ορού και 3μΜ νικαρδιπίνης (Εικόνα 7Β).
ΣυζΗτΗΣΗ
Με βάση την πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε τα κύτταρα που απομονώθηκαν από την αορτή του
κουνελιού και καλλιεργήθηκαν ήταν λεία μυϊκά κύτταρα
αγγείων, όπως αυτό φαίνεται από την μορφολογία τους

και την έκφραση πρωτεϊνών του κυτταροσκελετού που
συμμετέχουν στην σύσπαση, α-ακτίνη και δεσμίνη, που
είναι χαρακτηριστική στα ΑΛΜΚ.1
Τα ΑΛΜΚ που απομονώθηκαν από την αορτή ενήλικου κουνελιού πολλαπλασιάζονταν παρουσία 10% FBS
καθώς ο ορός περιέχει σύνολο αυξητικών παραγόντων,
όπως αλβουμίνη ορού, αμινοξέα, λιπίδια και έτσι αποτελεί ισχυρό μιτογόνο ερέθισμα για τα κύτταρα. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν προκύψει από προηγούμενες
μελέτες άλλων ερευνητών που δείχνουν ότι οι αυξητικοί
παράγοντες επάγουν τον πολλαπλασιασμό των ΑΛΜΚ,
τη μετανάστευσή τους, όπως και την παραγωγή εξωκυττάριων ουσιών όπως κολλαγόνο, ελαστίνη και πρωτεογλυκάνες.13 Η δράσεις αυτές των αυξητικών παραγόντων
στα ΑΛΜΚ φαίνεται ότι εμπλέκονται στην αγγειογένεση
κατά την ανάπτυξη των οργανισμών. Σε παθολογικές καταστάσεις, όπως υπέρταση, αθηρωμάτωση και δημιουργία αγγειακού δικτύου για την τροφοδότηση καρκινικών
όγκων, στις οποίες υπάρχει τραυματισμός των αγγείων,
εμφανίζεται αυξημένος πολλαπλασιασμός των ΑΛΜΚ ως
απόκριση στην αγγειακή βλάβη.1
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας, τα ΑΛΜΚ
που επωάστηκαν σε θρεπτικό υλικό απουσία ορού δεν
πολλαπλασιάζονταν με την πάροδο του χρόνου, ενώ η
μορφολογία τους μεταβαλλόταν και αυξανόταν το ποσοστό των ΑΛΜΚ που εξέφραζαν τον συσταλτό φαινότυπο.
Αυτή η φαινοτυπική μετάπτωση ήταν αναμενόμενη καθώς
τα ΑΛΜΚ αποτελούν έναν κυτταρικό τύπο που δεν υφίσταται τελική κυτταρική διαφοροποίηση, αλλά αντίθετα
διατηρεί την ικανότητα να μεταπίπτει από έναν συσταλτό φαινότυπο σε ένα συνθετικό, και αντίστροφα, ανάλογα με τα ερεθίσματα που δέχονται.13 Στο ώριμο αγγείο
τα ΑΛΜΚ αποτελούν έναν μεικτό πληθυσμό από συσταλτά και συνθετικά κύτταρα.14,15 Σε φυσιολογικές συνθήκες, στα αγγεία ενήλικων ατόμων, τα ΑΛΜΚ πολλαπλασιάζονται με πολύ αργό ρυθμό και εκφράζουν ένα σύνολο πρωτεϊνών που συμμετέχουν στην συστολή τους,
όπως α-ακτίνη των λείων μυών και δεσμίνη του κυτταροσκελετού. Επίσης μεταβάλλεται η έκφραση ιοντικών διαύλων στη μεμβράνη των κυττάρων με αποτέλεσμα τη
μεταβολή στην ευαισθησία ή τη διαχείριση του κυττάρου σε ιόντα όπως το Ca++.13,16
Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας (Εικόνα 6), η νικαρδιπίνη όταν προστέθηκε για 48h στην καλλιέργεια,
απουσία ορού, στη συγκέντρωση των 10μΜ ελάττωσε
τόσο την μετρούμενη οπτική πυκνότητα των κυττάρων
της καλλιέργειας, όσο και τον αριθμό των ΑΛΜΚ. Στις μικρότερες όμως συγκεντρώσεις, 0.1μΜ-3μΜ, η νικαρδιπίνη δεν επηρέασε την οπτική πυκνότητα, αλλά ελάττωσε
τον αριθμό των κυττάρων. Η διαφορά αυτή που παρατηρήθηκε στα αποτελέσματα μεταξύ των δύο τεχνικών
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οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι με τη χρωματομετρική
τεχνική Cell Titer AQueus One Solution Assay η μέτρηση
του αριθμού των κυττάρων γίνεται έμμεσα μέσω εκτίμησης της μιτοχονδριακής τους δραστηριότητας, ενώ μετά
από χρώση με Trypan blue η εκτίμηση του αριθμού των
κυττάρων είναι άμεση. Φαίνεται λοιπόν ότι η νικαρδιπίνη
έχει τοξική δράση στα κύτταρα. Στο συμπέρασμα αυτό
συνηγορούν και οι παρατηρήσεις της μορφολογίας των
κυττάρων με το οπτικό μικροσκόπιο που δείχνουν την εμφάνιση κυστιδίων στα κύτταρα, την απώλεια της συνοχής
τους και της προσκόλλησης τόσο μεταξύ τους όσο και με
το τριβλίο της καλλιέργειας. Η νικαρδιπίνη αποτελεί γνωστό αναστολέα των τασεο-εξαρτώμενων διαύλων ασβεστίου και τα παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν τη
μεγάλη σημασία του Ca++ στη βιωσιμότητα των κυττάρων. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι τα ιόντα Ca++
συμμετέχουν στην ενεργοποίηση σηματοδοτικών μονοπατιών, όπως των ΜΑΡ κινασών και της ΡΙ3 κινάσης που
είναι απαραίτητα για τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση διάφορων τύπων κυττάρων.17 Επίσης, η έλλειψη
των Ca++ οδηγεί σε εμφάνιση κυστιδίων στα κύτταρα και
σε απώλεια της διακυτταρικής επικοινωνίας18, ευρήματα
παρόμοια με αυτά που παρατηρήθηκαν στα ΑΛΜΚ μετά
την επίδραση της νικαρδιπίνης στη μελέτη μας.
Η νικαρδιπίνη, όταν προστέθηκε σε καλλιέργειες ΑΛΜΚ
παρουσία ορού, προκάλεσε δοσοεξαρτώμενη ελάττωση
του πολλαπλασιασμού των κυττάρων (Εικόνα 7). Η νικαρδιπίνη ανήκει στην κατηγορία των διυδροπυρινών, που
χρησιμοποιούνται συχνά ως αντιυπερτασικά φάρμακα.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η υπέρταση συχνά συνοδεύεται
από δομικές αλλαγές σε περιφερικά αγγεία.19,20 Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τη στεφανιαία κυκλοφορία οδηγώντας σε ισχαιμία του μυοκαρδίου.21,22 Δεδομένου ότι η
επώαση των ΑΛΜΚ με 10% FBS οδηγεί σε έναν μέγιστο
ρυθμό πολλαπλασιασμού τους, ο οποίος θα μπορούσε
να προσομοιάσει με καταστάσεις αναδιαμόρφωσης του
τοιχώματος των αγγείων, η αντι-μιτογόνος δράση της νικαρδιπίνης είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Κλινικές και
in vitro μελέτες έχουν δείξει ότι σε υπερτασικά άτομα παρατηρείται υπερτροφία των ΑΛΜΚ και η υπερτροφία αυτή βελτιώνεται με την αντιυπερτασική θεραπεία.23 Επιπλέον, οι δίαυλοι Ca++ παίζουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη
σύσπαση των αγγείων, αλλά και στην υπερτροφία του
τοιχώματος των αεραγωγών. Για παράδειγμα υπάρχουν
μελέτες που δείχνουν ότι η μετάπτωση των ΑΛΜΚ από
τον συσταλτό στον συνθετικό φαινότυπο, όπως συμβαίνει στις παθολογικές καταστάσεις, συνοδεύεται από μεταβολή στην έκφραση και τη λειτουργία των διαύλων αυτών24,25, αλλά και πρωτεϊνών που συμμετέχουν στην συστολή των κυττάρων όπως η SERCA26. Τα αντιυπερτασικά φάρμακα που στοχεύουν τους διαύλους Ca++ ελαττώ-
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νουν την υπερπλασία των ΑΛΜΚ που οδηγεί σε προς τα
μέσα υπερτροφία του τοιχώματος των αγγείων που παρατηρείται στην υπέρταση και έτσι βοηθούν στη διατήρηση της αγγειακής δομής.27
Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη δείχνει ότι η απομόνωση ΑΛΜΚ και η εγκατάσταση πρωτογενών καλλιεργειών θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στη μελέτη της αναδιαμόρφωσης των αγγείων. Η πιθανή δε διερεύνηση του μηχανισμού δράσης ενός αντιυπερτασικού φαρμάκου σε επίπεδο ΑΛΜΚ θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν
από κλινικές παρατηρήσεις, όπως για παράδειγμα η βελτίωση της υπερτροφίας των αγγείων σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιυπερτασική θεραπεία.
ABSTRACT
Vascular Smooth Muscle Cells (VSMCs) play a crucial
role in both the structure and function of the vascular
wall, especially in pathologies such as hypertension, atherosclerosis, cancer, in which remodeling occurs. Quite
often, Calcium Channel Blockers, such as nicardipine,
are administered. The aim of this study was the isolation,
characterization and the study of VSMC proliferation as
well as the nicardipine effect. VSMCs were isolated from
a rabbit aorta, characterized using indirect Immunofluorescence for smooth muscle α-actin and desmin, and primary cultures were established. Cells were incubated in
the presence or absence of 10% FBS and/or nicardipine
(0.1-10 μΜ) and the proliferation was estimated using
Cell Titer AQueous One Solution Assay or cell count after
Trypan blue staining. VSMC showed distinctive morphology and expression of distinct smooth muscle proteins.
Cell culture in the absence of serum led to cell transition
towards the contractile phenotype, while incubation with
10% FBS increased cell number. Presence of nicardipine
in the culture medium led to morphological alterations
and cell number decrease. Furthermore, in the presence
of 10% FBS caused a dose-related decrease in the proliferation rate from 200.2% ±16.4 to 147.1% ±5.5, in optical density counts and from 575000 to 193750 cells after
incubation with 3μΜ nicardipine. VSMC primary cultures
could constitute a significant tool in the study of vascular
remodeling. A potential study of the effect mechanisms of
an antihypertensive drug, regarding VSMCs, could provide answers to questions raised from clinical observation, as well and help to further improve the therapeutic approach.
Υπεύθυνος για την επικοινωνία:
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Αμοιβαίος σεβασμός στην ιατρική
Δρ. ΜιχΑήλ Γ. ΑΓΓέλου
Οφθαλμίατρος – Χειρουργός, Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠΑ

Ως σεβασμός ορίζεται 1. Η εκτίμηση που αισθάνεται κάποιος για άλλον, η τιμή που του αποδίδει 2. Η φροντίδα για
κάτι ώστε αυτό να διατηρεί το κύρος του, να μην θίγεται, να μην προσβάλλεται 3. Ο τρόπος συμπεριφοράς που
φανερώνει αναγνώριση της αξίας του άλλου.

Σ

το πλαίσιο της Ε.Ε. των πολιτών, η
σημασία του αμοιβαίου σεβασμού
στην ευαίσθητη σχέση ιατρού - ασθενούς αποκτά μεγάλη σημασία λόγω
της ύπαρξης πολλών πληθυσμιακών ομάδων με διάφορα ήθη και έθιμα, θρησκεία, γλώσσα, πολιτιστικό και πολιτισμικό επίπεδο.
Η αμοιβαιότητα στις ανθρώπινες σχέσεις, βεβαίως, στηρίζεται στην κατά το δυνατόν ισοδυναμία των σχετιζομένων και
στην επιθυμία τους να συνεργαστούν για
ένα άριστο αποτέλεσμα. Στην καθημερινή ιατρική πράξη δεν εκπληρώνονται οι
πιο πάνω προϋποθέσεις λόγω της φύσεώς της και των πιθανών προβλημάτων από
κάθε μία πλευρά.
Από την πλευρά του ιατρού
• Κυριαρχική - εξουσιαστική παρουσία,
που θέτει τον ασθενή σε άμυνα.
• Χρονική πίεση λόγω του ενίοτε ανεπαρκούς διαθεσίμου χρόνου ραντεβού ή
ύπαρξης επείγοντος περιστατικού.
• Προσωπικότητα ασθενούς ( θρησκεία,
φυλή, γλώσσα, ήθη - έθιμα ) και η εν γένει αντιμετώπιση των παραπάνω από τον
ντόπιο πληθυσμό στην καθημερινή ζωή.
• Άλλα ενδεχόμενα προβλήματα, όπως
χαμηλές αποδοχές, προηγούμενες κακές
εμπειρίες κατά την καθημερινή ιατρική
πράξη, κακή γενική παιδεία.
Από την πλευρά του ασθενούς
• Δυσκολία γρήγορης πρόσβασης στον
ιατρό (δυσκολία σύντομου ραντεβού).
• Αμφισβήτηση κύρους ιατρού, αμυντική στάση, αρνητικά συναισθήματα από
την κοινωνική αντιμετώπιση, καχυποψία,
κακή γενική παιδεία.
• Αβεβαιότητα εξυπηρέτησης σε κατ’ απαίτηση συνταγογραφία και παραγγελία
εργαστηριακών εξετάσεων.
• Για να ξεπεραστούν τα διάφορα προ-
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βλήματα στη σχέση ιατρού – ασθενούς
ο πρώτος οφείλει και πρέπει να φροντίζει για τον άρρωστο, που τον εμπιστεύεται και παρ’ ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την κακή έως απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει σε μερικά μέρη, από απόψεως περιθάλψεως,
έχει το ηθικό χρέος να σκοπεύει πάντοτε στην καλύτερη παροχή ιατρικής φροντίδας για τον ασφαλισμένο.
• Οφείλει να κάμει το μέγιστο δυνατό για
την υγεία του ασθενούς αφ’ ενός και αφ’
ετέρου να συμβάλλει στην προαγωγή
της υγείας όλου του πληθυσμού, όντας
ενήμερος των τελευταίων εξελίξεων στον
επιστημονικό τομέα του.
• Πρέπει να φροντίζει όλους τους ασφαλισμένους με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, εθνικότητα, φυλή, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις, καλή ή κακή φήμη και προσωπικά συναισθήματα που μπορεί να τρέφει ο ίδιος γι’ αυτούς.
• Η ιατρική σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εμπορική υπόθεση και
η προσέγγιση του αρρώστου εμπορική
συναλλαγή.
• Η διαφήμιση απαγορεύεται, όπως και
κάθε ιατρική δημοσίευση σε μη επιστημονικό περιοδικό ή έντυπο, υπογραφόμενη από τον ιατρό.
• Οφείλει πάντοτε να χειρίζεται τον ασθενή με την εγγύηση για την ασφάλεια του
ιατρικού απορρήτου και έχει την ευθύνη για την τήρησή του από το υπόλοιπο προσωπικό που ασχολείται με αυτόν.
• Κανένας άρρωστος δεν πρέπει να υποστεί χειρουργική επέμβαση ή θεραπεία
που δεν σχετίζεται άμεσα με την πάθησή του και χωρίς τη συγκατάθεσή του
ή του νομίμου εκπροσώπου του. Ο ιατρός δύναται να αρνηθεί εκτέλεση επεμβάσεως ή θεραπεία όταν πιστεύει ότι η
ένδειξη δεν είναι αρκετά αιτιολογημένη.

• Η χρησιμοποίηση νέων φαρμάκων και
τεχνικών επιτρέπεται μόνον αφού έχει
προκληθεί ικανοποιητικός πειραματισμός σε ζώα και μόνον εφ’ όσον συγκατατεθεί εγγράφως ο άρρωστος ή ο
υπεύθυνος γι’ αυτόν, αφού πρώτα κατανοήσει πλήρως τη φύση, τους αντικειμενικούς σκοπούς, τους κινδύνους
και τα πιθανά οφέλη από αυτή τη χρησιμοποίηση.
• Ο ιατρός που χρησιμοποιεί νέα φάρμακα ή όργανα για μια καινούργια θεραπεία πρέπει να είναι οικονομικά ανεξάρτητος από την επιχείρηση που είναι
υπεύθυνη για την παραγωγή ή διακίνησή τους. Επίσης δεν επιτρέπεται να κάνει εμπορικές συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες ή εταιρείες άλλων ιατρικών ειδών για την κατευθυνόμενη αποστολή πελατών.
• Πρέπει να συμβάλλει στην πρόληψη χωρίς να εξασκεί επάγγελμα και χωρίς να
επωφελείται από την άσκηση του λειτουργήματός του για αύξηση της πελατείας του.
• Δεν πρέπει να προβαίνει σε κατάχρηση της εμπιστοσύνης του ασθενή, χρησιμοποιώντας τη θέση του για τη σύναψη ανάρμοστων προσωπικών σχέσεων
με τους ασθενείς ή τους συγγενείς τους,
ασκώντας οικονομικές ή άλλες πιέσεις,
αποκαλύπτοντας εμπιστευτικές πληροφορίες και παραπέμποντας τους ασθενείς σε εξετάσεις οι οποίες δεν είναι προς
το καλύτερο συμφέρον τους.
• Η τήρηση των ανωτέρω δεοντολογικών επιταγών, που βαρύνει τον γιατρό,
εμπνέει τον σεβασμό του ασθενή προς
τον γιατρό του, ξεπερνά τα προβλήματα της σχέσης τους και προσανατολίζει
και τους δύο στη λύση του κοινού προβλήματος, αυτού της υγείας του δευτέρου, θέτοντας τη βάση της ψυχικής συνεργασίας για τον κοινό σκοπό τους.
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«Όραμα και Ευθύνη για τον Ασθενή»

Παρουσίαση της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013-2015
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2016 – Η Novartis Hellas παρουσίασε την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΕΥ) 2013-2015,
αναδεικνύοντας έμπρακτα την ασθενοκεντρική της προσέγγιση και τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην εξέλιξη της ιατρικής πρακτικής
και στη φιλοσοφία του βιώσιμου επιχειρείν.

Η

Εταιρική Υπευθυνότητα (ΕΥ) αποτελεί για τη Novartis αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής της και κατέχει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για ανακάλυψη νέων τρόπων
επέκτασης και βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων. Η ασθενοκεντρική της προσέγγιση αποτελεί σημείο αναφοράς στη χάραξη προτεραιοτήτων ΕΥ, την οποία εστιάζει σε δύο βασικούς τομείς: την επέκταση της πρόσβασης στην υγεία και στην υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα.
Για τη Novartis Hellas, η ΕΥ σχετίζεται πρωτίστως με την κάλυψη και
διαχείριση των αναγκών και προσδοκιών των ασθενών και των φροντιστών τους, των ενώσεων ασθενών, των επαγγελματιών υγείας, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, των εργαζομένων, των συνεργατών και προμηθευτών της εταιρείας και άλλων ενδιαφερομένων μερών, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης επιτυχίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Ο συνδυασμός επιστήμης και υπευθυνότητας βοηθά τη Novartis
Hellas να χτίσει εμπιστοσύνη και να δημιουργήσει αξία για την εταιρεία,
τα ενδιαφερόμενα μέρη της και την ευρύτερη κοινωνία.
Για τη Novartis, η επένδυση στην Έρευνα και την Ανάπτυξη νέων
και καινοτόμων φαρμάκων είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς προσυπογράφει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην υγεία και επενδύει στην
ανακάλυψη και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για να καλύψει ανεκπλήρωτες θεραπευτικές ανάγκες σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας, κυβερνητικούς φορείς και ρυθμιστικές αρχές. Παράλληλα η εταιρία
υποστηρίζει με συνέπεια κοινωνικές και επιστημονικές πρωτοβουλίες
όπως δωρεές φαρμάκων, δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις, προγράμματα πρώιμης πρόσβασης ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, δωρεές
προς Δημόσια Νοσοκομεία και Πανεπιστημιακές Κλινικές για τη στήριξη ερευνητικών έργων.
Η Novartis Hellas εκπονεί προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης
κοινού σε όλη τη χώρα, εκστρατείες ευαισθητοποίησης για σημαντικά
νοσήματα (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, δερματικά νοσήματα,
πολλαπλή σκλήρυνση, κυστική ίνωση και σπάνιες παθήσεις) σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες και συλλόγους ασθενών καθώς και για
τα δικαιώματα των ασθενών, με την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Η εταιρία βρίσκεται με συνέπεια στο πλευρό των ενώσεων ασθενών σε όλη την Ελλάδα και πραγματοποιεί προγράμματα υποστήριξης
ασθενών για σημαντικές ασθένειες (ογκολογικά νοσήματα, μεγαλακρία,
πολλαπλή σκλήρυνση και οφθαλμολογικά νοσήματα). Στο πλαίσιο αυτό, η Novartis έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη προγραμμάτων ολιστικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης ασθενών παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να αντεπεξέλθουν με σθένος και αυτοπεποίθηση στον αγώνα τους, με χαρακτηριστικό, πρόσφατο παράδειγμα την
πρωτοβουλία για γυναίκες ασθενείς με καρκίνο του μαστού.
Κατά την τριετία 2013-2015, η Novartis Hellas επένδυσε συνολικά
€138,2 εκ. στην ελληνική κοινωνία, μέσω Έρευνας και Ανάπτυξης, πληρωμών φόρων, μισθοδοσίας 500 περίπου εργαζομένων, δωρεών και
χορηγιών. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις για τη διεξαγωγή περισσότερων από 180 κλινικών μελετών ξεπερνούν τα €18,8 εκ. και η συνεργασία της με ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες όπως Demo, Elpen, Famar,
Pharmathen, WinMedica για την παραγωγή και την προώθηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, πραγματοποιείται μέσα από επένδυση €80
εκ. Η εταιρία διατηρεί το ποσοστό των αγορών της από εγχώριους προμηθευτές στο 88% ενισχύοντας περαιτέρω την εγχώρια οικονομία. Εξέχουσα θέση κατέχει επίσης και η επένδυση για κοινωνικά προγράμμα-

τα, δωρεές και χορηγίες, που άγγιξε τα €9,4 εκ. με ενεργή υποστήριξη
περισσότερων από 35 συλλόγων ασθενών. Τέλος, η Novartis υλοποιεί
προγράμματα ανακύκλωσης, μείωσης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και, μεταξύ άλλων, πέτυχε και τη μείωση της κατανάλωσης νερού
κατά 7,8% σε σχέση με το 2010.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Novartis Hellas, Riccardo
Canevari, δήλωσε σχετικά: «Η Novartis Hellas εδώ και 20 χρόνια έχει
αποδείξει ότι βρίσκεται δίπλα στον ασθενή και στην ελληνική κοινωνία, καθώς η χώρα δοκιμάζεται από τη χειρότερη ύφεση των τελευταίων χρόνων, ενισχύεται η ευθύνη μας, ως ηγέτιδα εταιρεία, να βρισκόμαστε δίπλα στους Έλληνες ασθενείς και πολίτες χωρίς πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας. Εμείς είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε εδώ, ώστε
να δίνουμε στο σωστό ασθενή, τη σωστή θεραπεία, τη σωστή στιγμή,
το συντομότερο δυνατόν. Κανένας ασθενής που λαμβάνει τα φάρμακά
μας, δεν θα μείνει ποτέ χωρίς την κατάλληλη θεραπεία γι’ αυτόν, ανεξαρτήτως των οικονομικών και κοινωνικών συγκυριών».
Σχετικά με το προφίλ της ‘Εκθεσης:
Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΕΥ) 2013-2015 έχει συνταχθεί
σύμφωνα (“in accordance-Core”) με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Σύνταξης Απολογισμών Βιωσιμότητας GRI G4, με στόχο να ανταποκριθεί
στις ανάγκες και στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας και να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο η Novartis Hellas διαχειρίζεται τις πιο ουσιαστικές επιδράσεις της στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Για τον προσδιορισμό των περιεχομένων της Έκθεσης,
η Novartis Hellas διεξήγαγε ανάλυση ουσιαστικότητας βάσει των οδηγιών GRI G4. Επιπλέον, η εταιρεία προετοίμασε την Έκθεση ώστε να
δημοσιοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει και ακολουθεί τις
οδηγίες του ISO26000, το ΑΑ1000APS, τις Δέκα Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και να παρουσιάσει τη συνεισφορά της ως προς την επίτευξη των παγκόσμιων
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.
H κατάρτιση της Έκθεσης έχει υλοποιηθεί με την υποστήριξη της
Ernst & Young Hellas.
Σχετικά με τη Novartis
Η Novartis παρέχει καινοτόμες λύσεις υγείας που ικανοποιούν τις εξελισσόμενες ανάγκες των ασθενών και των κοινωνιών. Η Novartis εδρεύει στη Βασιλεία της Ελβετίας και προσφέρει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών αυτών: καινοτόμα φάρμακα, οφθαλμιατρικά προϊόντα και οικονομικά γενόσημα.
Η Novartis είναι η μόνη πολυεθνική εταιρεία που κατέχει ηγετική θέση
σε αυτούς τους τομείς. Το 2015, ο Όμιλος σημείωσε καθαρές πωλήσεις
ύψους 49,4 δις δολαρίων ΗΠΑ, ενώ οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης σε ολόκληρο τον Όμιλο ανήλθαν σε περίπου 8,9 δις δολάρια ΗΠΑ
(8,7 δις δολάρια ΗΠΑ εάν αφαιρέσουμε τα έξοδα απομειώσεων και
αποσβέσεων). Οι εταιρείες του Ομίλου Novartis απασχολούν περίπου
118.000 συνεργάτες πλήρους απασχόλησης. Τα προϊόντα της Novartis
είναι διαθέσιμα σε περισσότερες από 180 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση: www.novartis.gr
Η Novartis στo Facebook: @NovartisHellas
Η Novartis στo twitter: http://twitter.com/novartis
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Επιστήμη, Ιατρική και Φιλοσοφία
Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Συγγραφέας
Υπεύθυνος Φιλοσοφικού Καφενείου, Αθήνα
Επιμέλεια: Δ. Πικάζης, Ιατρός
Είναι γνωστή η ‘’διαίρεση’’ των επιστημών σε θετικές και σε θεωρητικές. Θετικές επιστήμες θεωρούνται εκείνες οι
οποίες εξετάζουν τον φυσικό κόσμο στις, απεράντων προοπτικών, διαστάσεις του (όλες οι φυσικές επιστήμες με απλά
λόγια), ενώ θεωρητικές επιστήμες (επιστήμες του πνεύματος παλαιότερα) είναι οι επιστήμες οι οποίες εξετάζουν τον
άνθρωπο και τα επιτεύγματά του στην ιστορική του διαδρομή.

Α

ν επομένως η Αστρονομία, η Παλαιοντολογία, η Φυτολογία, η Αστροφυσική κ.ο.κ. είναι ‘’καθαρές’’ επιστήμες, η Γλωσσολογία, η σπουδή των μύθων
(Μυθολογία), Αρχαιολογία, η Θρησκειολογία, η Πολιτική Οικονομία, η Ιστορία κ.ο.κ.
εξετάζουν τις επιτεύξεις και ενασχολήσεις
του ανθρώπου. Έτσι μας λένε πολλοί ιστορικοί των πολιτισμών και σπουδαίο επιχείρημα είναι το ακόλουθο: Τα πορίσματα
και οι θεωρήσεις των φυσικών επιστημών
καταγράφονται κυρίως με τη γλώσσα των
μαθηματικών, δεδομένου ότι με τη μαθηματικοποίηση της έρευνας δημιουργήθηκε η νεότερη και η σύγχρονη επιστήμη με
την επική της πρόοδο.

Schaupenhauer, ο οποίος παρακολούθησε μαθήματα ιατρικής), πλήθος ιατροφιλοσόφων, επίσης.
Θα μπορούσαμε να πούμε πως η Ιατρική θεωρείται φυσική επιστήμη, αφού ο ανθρώπινος οργανισμός ανήκει στον αισθητό κόσμο και τον ακολουθεί σε πλείστες
όσες λειτουργίες του. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας όλο και νέα πεδία έρευνας
με αφετηρία την Ιατρική, όπως λ.χ. η Μοριακή Βιολογία, η Βιοχημεία, φαίνεται καθαρά η ‘’διακοινωνία’’ των φυσικών επιστημών, η οποία πραγματώνεται θαυμαΚάνε την τροφή
στά στον κόσμο της Ιατρικής, με σκοπό
το φάρμακό σου,
την υγεία και τη θεραπεία του ανθρώπου.
και το φάρμακό σου
Αν μάλιστα θεωρήσουμε πόσο η σύτην τροφή σου
Οι επιστήμες του ανθρώπου, αντίθετα,
ζευξη της επιστήμης με την τεχνική, η συαρέσκονται σε περιγραφές οι οποίες σπάμπληρωματικότητά τους, θα λέγαμε, προνια προσφεύγουν στο μαθηματικό λογισμό, γιατί, υπο- σφέρει θαυμάσια, παρά τις αρνητικές συνέπειες οι οποίστηρίζεται, υποκείμενό τους είναι η ανάδυση του ίδιου ες οφείλονται στον άνθρωπο, διαγιγνώσκουμε την ευερτου ανθρώπου διαμέσου των έργων του.
γετική επίδραση αυτής της σύζευξης σε όλους τους κλάΘα μπορούσαμε να πούμε πως αυτός ο διαχωρισμός δους της ιατρικής.
είναι κατά βάση ‘’σωστός’’, αλλά η σχηματικότητά του
Περιττεύει να τονίζουμε πόσο η ψυχιατρική, με τις ποιαπαιτεί σημαντικές παρατηρήσεις οι οποίες αμβλύνουν κίλες τάσεις και σχολές της, ανοίγει τη θύρα ουσιαστικής
την ‘’απόσταση’’ και κατευθύνουν προς μια ενίζουσα θε- προσέγγισης του φυσικού-βιολογικού με το πνευματικό,
ώρηση.
με την πνευματική φύση του ανθρώπου.
*
*
Η Ιατρική είναι, νομίζουμε, η επιστήμη η οποία αποκαΓίνεται σαφές πως η Ιατρική ‘’θραύει’’ τα όρια του διλύπτει την ενότητα ανθρώπου και κόσμου και αυτό δεν αχωρισμού των επιστημών σε φυσικές και σε θεωρητιπροκύπτει μόνο από το πλήθος των ιατρών που διέπρε- κές και αυτό φαίνεται καθαρά και σε κάθε μεγάλη επιστηψαν ως ποιητές (αναφέρω μεταξύ πολλών άλλων, χαρα- μονική επίτευξη, η οποία διαμορφώνεται ως θεωρία, ως
κτηριστικά, τους André Breton, πατέρα του υπερρεαλι- επιστημονική θεωρία με ανοιχτούς ορίζοντες περαιτέρω
σμού, Δ.Π. Παπαδίτσα, Σιμόπουλο, Μ. Αναγνωστάκη), ως ανέλιξης ή και αναθεώρησης.
φιλόσοφοι (Γαληνός, John Locke, William James, Arthur
Αυτό οφείλεται πως υποκείμενο οποιασδήποτε επιστη68
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μονικής αναζήτησης δεν είναι ο αισθητός κόσμος εκλαμβανόμενος αυτός καθεαυτόν, αλλά το ανθρώπινο πνεύμα το οποίο ‘’συνεργάζεται’’ με την τάξη του αισθητού.
Η Ιατρική, εμβαθύνοντας στο είναι της έρευνάς της, είτε ως παθολογία, είτε ως στοματολογία, είτε ως ορθοπεδική, είτε ως καρδιολογία, είτε ως νευρολογία κ.ο.κ., δεν
μπορεί να ερευνά αποκλειστικά τη δομή των οργάνων,
πιθανές αδυναμίες και ασθένειες, παρά υπό την προϋπόθεση του ζώντος ανθρώπου, του ασθενούς και των πιθανών ψυχολογικών του προβλημάτων. Είναι η εγγύτητα ανθρωπίνου πνεύματος και οργανικού-αισθητού φορέα του και σε αυτό έγκειται το μεγαλείο της και η ανεξαγόραστη τιμή της: ενώ η έρευνα, η επιστημονική έρευνα, είναι σχετικά ‘’τυφλή’’ και μπορεί να δίδει δυνατότητες καταστροφής του ανθρώπου, η Ιατρική ενεργεί μόνο
θεραπευτικά, είναι ύψιστη διακονία του ανθρώπου και
γι’ αυτό οι θεράποντες της υγείας είναι και υπουργοί της
σύνολης ψυχοσωματικής μας φύσης. Μόνο ο ιατρός και
ο φιλόσοφος είναι σε θέση να ενατενίσουν τον πόνο, τον
οριακό του θανάτου, το άλγος των ψυχών…
*
Ήδη, οδηγούμαστε στη σχέση Ιατρικής και Φιλοσοφίας. Θα ήμασταν μάλιστα ακριβέστεροι αν λέγαμε πως η
Ιατρική είναι το κέντρο βάρους των φυσικών επιστημών
στην προσπάθεια διερεύνησης των σχέσεων Επιστήμης
και Φιλοσοφίας, δεδομένου ότι συνάγει και τις φυσικές
επιστήμες, χωρίς βέβαια να ταυτίζεται με όλες.
Αναδύονται μέγιστα προβλήματα υπαρξιακής φοράς
τα οποία ο Ιατρός οφείλει να θεωρεί με φιλοσοφημένο
τρόπο με πλήρη σεβασμό στις ηθικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές αξίες υπό τις οποίες διαβιούν οι συνάνθρωποί
του και κυρίως οι ασθενείς του. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας πως η Ιατρική δημιουργήθηκε απ’ τη διανθρώπινη μέριμνα και την πάλη ενάντια στον πόνο, την ασθένεια και τις δοκιμασίες με τις πρώτες πρακτικές επινοήσεις μέχρι να τροχιοδρομηθεί ως επιστήμη απ’ τους μεγάλους μύστες της, εύκολα διαπιστώνουμε πόσο οι μυστικές, θα λέγαμε, αφετηρίες των λειτουργών της υγείας
βρίσκονται κοντά στον πανανθρώπινο και διαπολιτισμικό πόνο, μέριμνα και ανάγκη, καρπός των οποίων είναι
το εκπλήσσον έπος αυτής της επιστήμης.
Βέβαια, οι προκείμενες τις οποίες αναφέρουμε δεν δημιουργούν συγκεκριμένη μεταφυσική ή ευρύτερη φιλοσοφική δέσμευση, αλλά σημαντικό προηγούμενο το οποίο
οφείλει να λαμβάνεται υπόψη.
*
Μπορούμε, όμως, να συγκεκριμενοποιήσουμε περισσότερο τις σκέψεις μας και να προχωρήσουμε πιο συγκεκριμένα, δεδομένης, όπως είπαμε, της φοράς της Ιατρικής και της σχέσης της τόσο με τις άλλες φυσικές επιστήμες, όσο και με τη φιλοσοφική ανθρωπολογία. Τρεις

θα μπορούσαμε να πούμε, είναι οι τομείς που προσεγγίζουν αποφασιστικά Ιατρική και Φιλοσοφία.
i. Και ο Ιατρός και ο Φιλόσοφος αντιμετωπίζουν με εντονότερο τρόπο τις σχέσεις της αίσθησης με την αντίληψη, την αίσθηση, οι διαπλοκές και λειτουργικοί τρόποι
της οποίας δημιουργούν τις βιολογικές λειτουργίες, οι
οποίες όμως είναι αδιανόητες χωρίς την αντιληπτική
φορά του υποκειμένου, απαραίτητη προϋπόθεση γνώσης. Βεβαίως, η ίδια προβληματική απασχολεί κάθε επιστήμονα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ιατρός
αντιμετωπίζει αίσθηση και αντίληψη σε συγκεκριμένες,
αλλά και πολυδιάστατες διεκφράσεις του ανθρώπινου
οργανισμού και κυρίως σε στιγμές δυσλειτουργιών, πόνου, ασθενειών, θανάτων. Πρόκειται για δημιουργικό
εφαλτήριο το οποίο κεντρίζει με πάθος τόσο το πνεύμα του Ιατρού, όσο και αυτό του φιλοσοφούντος. Δημιουργούνται έτσι τολμηροί και γόνιμοι προβληματισμοί οι οποίοι εξάπτουν δημιουργικά τη φαντασία και
ανοίγουν ορίζοντες. Στρεφόμαστε στο είναι της νόησης
διαμέσου της αίσθησης και της αντίληψης, συνθεώμεθα ενιαία το ανθρωπίνως υπάρχειν σε στιγμές δοκιμασίας και πόνου, αναφωτιζόμαστε και αυτό είναι η σημαντικότερη αφετηρία περαιτέρω έρευνας. Οι σκαπανείς της Ιατρικής το επιμαρτυρούν.
ii. Το σημαντικότερο, όμως, πέρα απ’ τις προαναφερθείσες αφετηρίες, είναι η βιωματική εμβίωση του συμβαίνοντος, εμβίωση η οποία αποκαλύπτει το ηθικό αίσθημα της ζωής. Πολλοί φιλόσοφοι διακήρυξαν, μερικοί με κατηγορηματικό τρόπο, άλλοι υποδήλως, πως η
ηθική διάσταση της ζωής είναι ανώτερη απ’ τη διανοητική, αλλά το ουσιώδες είναι άλλο: Μόνο ηθικά νοείται και εμπεδώνεται η γνώση η οποία και φωτίζει το
δραν της διανοίας. Το ηθικό αίσθημα της ζωής επομένως προσεγγίζει αποφασιστικότατα Ιατρική και Φιλοσοφία και αγγέλλει το μήνυμα ανθρωπιστικής (φιλάνθρωπης θα λέγαμε) παιδείας και αγωγής με σημαντικότατες συνέπειες τόσο στην ενάσκηση αυτών των λειτουργιών του ανθρωπίνου πνεύματος, όσο και για την
καρποφόρο συνέχιση της έρευνάς τους.
iii. Πιο πρακτικά, ιδέες και αξίες όπως η αλληλεγγύη, η
προσφορά, η αλληλοβοήθεια, η φιλαλήθεια, η εντιμότητα, η καρτερία, η υπομονή, η επιμονή διδάσκονται
συγκεκριμένα κι αποτελούν πυλώνες δημιουργικής επέκτασης όλων των προσφορών του παρελθόντος. Επιμένουμε ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των ψυχικών παθήσεων, όπου οι κίνδυνοι εξαπλούστευσης ελλοχεύουν, δεδομένου ότι τόσο οι φιλόσοφοι, όσο και οι ιατροί είναι άνθρωποι με όλες τις δυνατές αδυναμίες και
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πειρασμούς της ανθρώπινης φύσης. Είναι όμως απολύτως βέβαιο πως οι ηθικές αλήθειες οι οποίες αναδύονται απ’ την κατά μέτωπο αντιμετώπιση του ανθρωποκοσμικού συμβαίνοντος αποτελούν προϋποθέσεις
συνανάπτυξης των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και δημιουργικού διαλόγου όλων γενικότερα των πνευματικών και επιστημονικών προσπαθειών της φύσης μας.
iv. Δεδομένων όσων προηγούνται, δημιουργούνται ευοίωνες προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης στο ανθρώπινο πεπρωμένο. Η Ιατρική πασχίζει και προσφέρει στον άνθρωπο ανυπολόγιστα δώρα, αλλά, ταυτόχρονα, ομολογεί πως, παρά τις προόδους της, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα προβλήματα, νέα προβλήματα και δυσκολίες, προς δημιουργική αντιμετώπιση. Και η Φιλοσοφία, διορώντας όχι μόνο την Ιατρική, αλλά και τις άλλες επιστήμες τις οποίες δημιουργεί
ή διαλαμβάνει, ευρύνει την προβληματική της, αγκαλιάζει τον ανθρώπινο μόχθο και τις προσφορές της
επιστήμης, αισθανόμενη ‘’φτωχή’’ απ’ τη στιγμή που
τις αγνοεί. Προκύπτει η συμπληρωματικότητα, η δημιουργική συμπληρωματικότητα με διάρκεια, συνέχεια και αναδημιουργικές προοπτικές.
*
Αναλογιζόμενοι το έργο των Επιστημών και, στην περίπτωσή μας, της Ιατρικής, νοιώθουμε πτόησιν μεθ’ ηδο-

νής, όπως έλεγε ο Πλωτίνος. Απορούμε, εκπληττόμεθα,
αναζωογονούμαστε, θαυμάζουμε την ηρωική προσπάθεια του ανθρώπου, προσπάθεια στην οποία άμεσα ή έμμεσα μετέχουμε, όποια και αν είναι η συγκεκριμένη μας
ενασχόληση και αναλογιζόμαστε τις ευθύνες μας, δεδομένων των διακινδυνεύσεων της φύσης μας η οποία μετέχει παράδοξα του θεϊκού και του δαιμονίου.
Σε αυτό το στάδιο της σκέψης Ιατρική και Φιλοσοφία
όχι μόνο προσεγγίζονται, αλλά διαχέονται στην ανθρώπινη φύση, στο πανανθρώπινο, στο οικουμενικό, σε ό,τι
καθιστά τον άνθρωπο δημιουργό του Ωραίου και του
Αληθινού. Διοράται ότι οι φιλόσοφοι αποκαλούν Αιώνια
Φύση των Πραγμάτων, η αιώνια στάση τους θα λέγαμε,
η ολοφανέρωση όχι μόνο των λειτουργιών και των διαπλοκών του αισθητού, αλλά και η ανθρώπινη εννόησή
τους η οποία ενεργώντας με υπομονή, γνώση και φρόνηση, οικοδομεί το Ναό της Επιστήμης με όλες τις ευεργετικές συνέπειες, αλλά και τις οδυνηρές διακινδυνεύσεις.
Ήδη, επιστρέφουμε σε ένα βασικό αξίωμα όλων των
πολιτισμών ανεξαρτήτως μεταφυσικών προϋποθέσεων:
Το ήθος της επιστήμης δεν είναι παρά η ελευθερία του
ανθρώπου, η καθαρή ελευθερία και όχι οι εθελόδουλες
προτιμήσεις του πονηρευόμενου λόγου, η συνέκφραση
δηλαδή όλων των προσπαθειών υπό την αλουργίδα του
πανανθρώπινου πνεύματος που είναι απ’ τη φύση του
οικουμενικό.

Kουσκούκης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Δερµατολογίας - π. Αντιπρύτανης Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης

Τουρισμοσ υγειασ

ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ
Προοπτικές του Θερμαλισμού στην Ελλάδα

O Ιαµατικός Τουρισµός – Θερµαλισµός, ως κυρίαρχη µορφή του εναλλακτικού τουρισµού
υγείας, είναι ιδιαίτερα σηµαντικός όχι µόνο για την πρόληψη, διατήρηση και βελτίωση της
υγείας, αλλά και για την αντιµετώπιση διαφόρων παθήσεων, ενώ δρα και συµπληρωµατικά
στην ιατρική καθώς και στις θεραπείες µε φάρµακα. H ύπαρξη σηµαντικών ιαµατικών πηγών
στον ελλαδικό χώρο µαζί µε το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και κλίµα, παρέχει µεγάλες
δυνατότητες ώστε, µε την αξιοποίησή τους, να εξελιχτούν από θεραπευτικά κέντρα που είναι
σήµερα σε παραθεριστικά κέντρα υγείας κατά το πρότυπο των µεγάλων κέντρων τουρισµού
υγείας της Κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή κέντρα υποδοχής λουοµένων όλων των ηλικιών για
θεραπεία, πρόληψη, ξεκούραση και αναψυχή.
Aγ. Γεωργίου 4, 153 42 Αγ. Παρασκευή
Τηλ/Fax: 210 6777590
www.kafkas-publications.com, email: kafkas@otenet.gr
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(Βασισμένα σε δεδομένα από in vitro
δοκιμές σε ανθρώπινα κύτταρα).

Ο συνδυασμός HP-Guar + HA
συνδέεται στα κύτταρα του επιθηλίου
του κερατοειδούς που έχουν υποστεί
βλάβη, δεσμεύει νερό και προάγει
μεγαλύτερη ενυδάτωση και λίπανση
σε σύγκριση με χρήση μόνο HA1
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Το SYSTANE® Hydration
Λιπαντικές Οφθαλμικές
Σταγόνες με δύο πολυμερή
στη σύνθεση του, δρα σαν
“επίδεσμος” και επιτρέπει
την αποκατάσταση των
κυττάρων της οφθαλμικής
επιφάνειας που έχουν
υποστεί βλάβη - παρέχοντας
παρατεταμένη προστασία
και αυξημένη ενυδάτωση
σε σύγκριση με χρήση μόνο
υαλουρονικού όξεως1.

Ελληνικό
Φάρµακο
για την

η λύση

ΥΓΕΙΑ
• Το Ελληνικό Φάρµακο µπορεί να
καλύψει άµεσα το 70% των αναγκών της
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ και το
50% των αναγκών της
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
• Η ανάδειξη και στήριξη του Ελληνικού
Φαρµάκου είναι ΕΘΝΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, µε µια ΕΘΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ και µε ΚΙΝΗΤΡΑ
σε Γιατρούς & Φαρµακοποιούς
Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να
πετύχουµε:
• ΜΕΙΩΣΗ στις άσκοπες εισαγωγές
ακριβών φαρµάκων
• ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ του ελλείµµατος στο
ισοζύγιο εµπορικών συναλλαγών στα
φάρµακα
• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ πόρων για τα
καινοτόµα φάρµακα που πραγµατικά
χρειαζόµαστε

για την

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το Ελληνικό Φάρµακο είναι:
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ γιατί
πιστοποιείται από τους σηµαντικότερους
Οργανισµούς Φαρµάκου παγκοσµίως
• ΠΟΙΟΤΙΚΟ γιατί παράγεται σε ελληνικά
εργοστάσια που ακολουθούν αυστηρά τα
διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
• ∆ΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ γιατί
εκατοµµύρια ασθενείς σε περισσότερες
από 85 χώρες το εµπιστεύονται
καθηµερινά
• ΠΡΟΣΙΤΟ για τον Έλληνα ασθενή γιατί
µειώνει το κόστος συµµετοχής των
ασφαλισµένων

για την

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• Παράγεται σε 27 υπερσύγχρονα ελληνικά
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
• Επηρεάζει πάνω από 53.000 ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Κατέχει την 3η ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
της Ελλάδας
• Εξάγεται σε 85 ΧΩΡΕΣ
• Για κάθε €1.000 δαπάνης το ΑΕΠ
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ κατά €3.420
• Συµβάλει συνολικά µε €2,8 δισ. το χρόνο
στο ΑΕΠ
• Η Ελληνική Φαρµακοβιοµηχανία
επενδύει €30 εκατ. ετησίως σε 80
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, έχοντας
πραγµατοποιήσει συνολικές
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ €800 εκατ.
την τελευταία 10ετία

