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ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών μορίων: διαχρονικό το πρόβλημα 

– καλλίτερες οι προοπτικές 

Διονύσης Κ. Βώρος 

Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής

Με τον όρο Νεκρωτικές Λοιμώξεις 

μαλακών μορίων (Necrotizing Soft Tissue 

Infections) χαρακτηρίζονται όλες οι γνωστές 

από χρόνια οντότητες: Νεκρωτική 

κυτταρίτιδα, Νέκρωση απονευρώσεων, 

Μυοσίτιδα, Αεριογόνος γάγγραινα, 

ανεξάρτητα από τα υπεύθυνα μικρόβια 

(κλωστηρίδια, στρεπτόκοκκος, πολυμικρο-

βιακές) και άσχετα από τον μηχανισμό 

πρόκλησης (τραύμα, εγχειρήσεις, παραμελη-

μένες λοιμώξεις, αγγειοπάθεια κ.ά.). Κοινός 

παρανομαστής είναι η νέκρωση, οι βαρειές 

συστηματικές εκδηλώσεις και η πολύ μεγάλη 

θνητότητα. Από τη δεκαετία του ’70 που έγινε 

η συστηματική μελέτη του προβλήματος, 

καταγράφηκε ότι η συντηρητική αντιμετώπιση 

ή και οι συντηρητικές παρεμβάσεις (σχάσεις 

του δέρματος) οδηγούσαν σε θνητότητα 

σχεδόν βέβαιη, ενώ η μόνη διέξοδος ήταν η 

έγκαιρη και ριζική αφαίρεση όλων των 

νεκρωμένων ιστών που μαζί με τα αντιβιοτικά 

και τη συστηματική υποστήριξη μειώνουν τη 

θνητότητα γύρω στο 20-30%. 

Ακολούθησαν πολλές μελέτες που το 

επιβεβαίωσαν. Και σε δική μας μελέτη (1993) 

φαίνεται η πολύ μεγάλη διαφορά επιβίωσης 

ανάμεσα στην έγκαιρη και την καθυστερημένη 

επέμβαση. Από πολλές μελέτες έγινε σαφές και 

γενικά αποδεκτό και οδήγησε στη βελτίωση 

της θνητότητας το ότι: η αρχική εγχείρηση 

πρέπει να στοχεύει στην αφαίρεση όλων των 

νεκρωμένων ιστών, χωρίς ενδοιασμούς για 

τις αναπηρίες (ακρωτηριασμοί) ή μεγάλες 

εκτομές όπως του κοιλιακού τοιχώματος που 

στους επιβιώνοντες θα αντιμετωπισθούν με 

επανορθωτική εγχείρηση. Διατυπώθηκε 

χαρακτηριστικά η επιλογή ανάμεσα σ’ έναν 

ακέραιο νεκρό ή έναν ζωντανό με ελλείμματα. 

Η σημασία της έγκαιρης παρέμβασης 

τονίσθηκε και παρουσιάστηκε από τον P.S. 

Barie (2009) με τη φράση: “Time is tissue” (όσο 

αργούμε  χάνουμε ιστούς που νεκρώνονται). 

Σε αμφιβολία διάγνωσης η ερευνητική τομή 

είναι προτιμότερη από την αναμονή. Στη 

διάρκεια της εγχείρησης πολλές φορές 

χρειάζεται διάνοιξη των απονευρώσεων για 

διερεύνηση και αποσυμπίεση από το οίδημα 

που οδηγεί σε ισχαιμία και νέκρωση. Το 

ανοικτό τραύμα της πρώτης εγχείρησης 

ελέγχεται καθημερινά στο χειρουργείο ή στη 

ΜΕΘ με συνθήκες χειρουργείου γιατί συχνά 

διαπιστώνονται νέα νεκρώματα που πρέπει ν’ 

αφαιρεθούν. Σε εντόπιση του περινέου η 

τελική προσωρινή κολοστομία είναι συχνά 

απαραίτητη.  

Ως προς τα άλλα θεραπευτικά μέσα 

ισχύουν σήμερα τα παρακάτω. Το υπερβαρικό 

οξυγόνο, όταν είναι διαθέσιμο, αποτελεί 
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συμπληρωματικό μέσο και δεν υποκαθιστά 

την εγχείρηση. Η εφαρμογή του προϋποθέτει 

τον πλήρη χειρουργικό καθαρισμό. Εξαίρεση 

αποτελεί η εντόπιση της νέκρωσης σε περιοχές 

που δεν μπορεί να γίνει εκτομή όπως τα 

μεσοπλεύρια διαστήματα. Τα αντιβιοτικά 

χορηγούνται απ’ αρχής εμπειρικά σε 

συνδυασμούς που καλύπτουν ευρύ φάσμα 

ανάλογα με την πάσχουσα περιοχή ενώ 

αργότερα τροποποιούνται ανάλογα με τις 

καλλιέργειες. Η άμεση χρώση κατά Gram είναι 

απ’ αρχής πολύ χρήσιμη σαν άμεσος οδηγός 

ενώ είναι διαγνωστική με ασφάλεια για τα 

κλωστηρίδια. Η χρήση αντιβιοτικών πρέπει να 

γίνεται με φειδώ γιατί η μακρά χορήγηση και 

με ανοιχτά τραύματα προδιαθέτει σε 

δευτερογενείς λοιμώξεις από ανθεκτικά 

νοσοκομειακά στελέχη και μύκητες που 

αποτελούν κίνδυνο και θέλουν τους 

ανάλογους χειρισμούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 

την αντιτετανική προφύλαξη όταν 

χρειάζεται, τη χορήγηση ασβεστίου 

(συγκεντρώνεται στα νεκρώματα) και την 

προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή για την 

μακρά κατάκλιση.  

Ο χειρισμός του ανοικτού απ’ αρχής 

τραύματος μετά την αφαίρεση των 

νεκρωμάτων ήταν και είναι ιδιαίτερο θέμα. Τις 

πρώτες μέρες ελέγχεται με συνθήκες 

χειρουργείου για την ύπαρξη πρόσθετων 

νεκρώσεων και καλύπτεται με γαζόπανα 

εμποτισμένα με φυσιολογικό ορό. Αυτό 

γίνεται αυστηρά από τον υπεύθυνο χειρουργό 

ή όσους το γνωρίζουν για να αξιολογείται 

σωστά. Όταν καθαρίσει καλά και εμφανισθεί 

κοκκιωματώδης ιστός, αρχίζει η 

αποκατάσταση που ποικίλει ανά περίπτωση. 

Αν αφορά το κοιλιακό τοίχωμα μπορεί 

ενδιάμεσα να χρειασθεί προσωρινή εφαρμογή 

συνθετικών υλικών (πλεγμάτων) κατά 

προτίμηση απορροφήσιμων. Τα τελευταία 

χρόνια  αποτελεί μεγάλη πρόοδος η εφαρμογή 

του συστήματος σπόγγων και αρνητικής 

πίεσης (VAC) που μπορεί να εφαρμοσθεί 

σχετικά νωρίς και οδηγεί σε αποκατάσταση 

πολύ πιο σύντομα και με καλλίτερα 

αποτελέσματα. Η μέθοδος αποδεικνύεται 

συνεχώς πραγματική πρόοδος. Τα 

προηγούμενα χρόνια ο μέσος όρος των 

επεμβάσεων αφαίρεσης νεκρωμάτων ήταν 3-4 

ενώ τώρα είναι 1-2, ακολουθεί η εφαρμογή του 

VAC και η φάση της σύγκλεισης του 

τραύματος ή της πλαστικής αποκατάστασης. 

Τα διάφορα συστήματα αξιολόγησης 

(scorring systems) και ειδικά το προταθέν τα 

τελευταία χρόνια (LRINEC) έχουν την αξία 

που έχουν και για άλλες παθήσεις όπως είναι η 

παγκρεατίτιδα. Δηλαδή διευκολύνουν τις 

συγκριτικές μελέτες, ενδεχόμενα δείχνουν την 

πρόγνωση ανά περίπτωση, αλλά σίγουρα δεν 

αποτελούν ουσιαστική βοήθεια για την 

απόφαση του χειρουργού στην αντιμετώπιση 

του κάθε ασθενούς που πρέπει να υπαγορευτεί 

από όσο αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες η 

πρόοδος στην αντιμετώπιση των νεκρωτικών 

λοιμώξεων  υπήρξε δραματική. Στη δεκαετία 

’70 η νεκρωτική λοίμωξη σήμαινε θάνατο και 

συχνά χωρίς σαφή διάγνωση. Τα χρόνια που 

ακολούθησαν η ενημέρωση, η γνώση και η 

εμπειρία των χειρουργών αυξήθηκαν 

κατακόρυφα κύρια μέσα από τις 

δραστηριότητες της Ελληνικής Εταιρείας 

Χειρουργικών Λοιμώξεων (ΕΕΧΛ) (συνέδρια, 

ημερίδες, βιβλία, έντυπα) και φυσικά τη 

συνεχή επιμόρφωση που έχουν όλοι οι νέοι 

χειρουργοί με όλους τους σύγχρονους 
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τρόπους. Στα ανά διετία γενόμενα συνέδρια 

της ΕΕΧΛ παρουσιάζονται εργασίες  

(περιπτώσεις και σειρές ασθενών) που 

φθάνουν και τις δέκα κάθε φορά από όλα τα 

διαμερίσματα της χώρας (κεντρικά και 

περιφερικά) με πολύ καλά αποτελέσματα που 

δεν υπολείπονται των διεθνών. Στο ίδιο 

διάστημα έχουν γίνει πολλές δημοσιεύσεις από 

πολλά νοσοκομεία στον ελληνικό και διεθνή 

επιστημονικό τύπο. Είναι νομίζω τυπικό 

παράδειγμα αληθινής προόδου και εύχομαι το 

ίδιο να συμβαίνει αδιάκοπα σε όλους τους 

τομείς της χειρουργικής. Είναι το αποτέλεσμα 

των προσπαθειών όλων και αποτελεί 

δικαίωση. 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Ο SARS-CoV-2 και η κλινική ουρολογία. Μια βραχεία 

ανασκόπηση 

K. Σταματίου, Α. Μπλειμπελ, Γ. Βαλάσης, Γ, Σιμάτος 

Ουρολογικό Τμήμα, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η νόσος Covid-19 προκαλείται από τον κορονοϊό του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου 2 (SARS-

CoV-2). Η νόσος εξελίχθηκε σε παγκόσμια πανδημία η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ο κορονοϊός 

προκαλεί κατά βάση οξεία αναπνευστική νόσο, τα συμπτώματα της οποίας μπορεί να παραμένουν σε 

ηπιότερη μορφή ακόμη και μετά την παρέλευση τριών μηνών από την έναρξη της οξείας αυτής λοίμωξης. 

Αρκετοί ασθενείς εμφανίζουν επιπλέον, καρδιολογικά, γαστρεντερολογικά και νευρολογικά συμπτώματα, τα 

οποία διαρκούν τουλάχιστον δύο μήνες. Ορισμένοι αναφέρουν επιδείνωση ορισμένων συμπτωμάτων από το 

ουροποιητικό. Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μία αποτύπωση των έως τώρα γνώσεων γύρω από την σχέση 

του SARS-CoV-2 και του ουροποιητικού συστήματος και συζητείται η πιθανή αλληλεπίδραση. 

Λέξεις ευρετηρίου: SARS-CoV-2, Covid-19, Ουροποιητικό σύστημα 

K. Σταματίου, Α. Μπλειμπελ, Γ. Βαλάσης, Γ, Σιμάτος. Ο SARS-CoV-2 και η κλινική ουρολογία. Μια βραχεία 

ανασκόπηση. Επιστημονικά Χρονικά 2022; 27(2): 194-199 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η νόσος Covid-19 προκαλείται από τον 

κορονοϊό του σοβαρού οξέος αναπνευστικού 

συνδρόμου 2 (SARS-CoV-2). Η νόσος 

εξελίχθηκε σε παγκόσμια πανδημία η οποία 

συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ο κορονοϊός 

προκαλεί κατά βάση οξεία αναπνευστική 

νόσο, τα συμπτώματα της οποίας ποικίλουν 

και  μπορεί να παραμένουν σε ηπιότερη 

μορφή ακόμη και μετά την παρέλευση τριών 

μηνών από την έναρξη της οξείας αυτής 

λοίμωξης. Εκτός από τα συστημικά και 

αναπνευστικά συμπτώματα, αρκετοί ασθενείς 

εμφανίζουν επιπλέον, συμπτώματα από το 

ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, το δέρμα και 

τους οφθαλμούς καθώς και καρδιολογικά, 

γαστρεντερολογικά και νευρολογικά 

συμπτώματα, τα οποία διαρκούν τουλάχιστον 

δύο μήνες [1]. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι 

ο πυρετός, ο ξηρός βήχας και η σωματική 

εξάντληση. Λιγότερο συχνά συμπτώματα είναι 

η απώλεια γεύσης ή μυρωδιάς, η ρινική 

συμφόρηση, η επιπεφυκίτιδα, ο πονόλαιμος, ο 

πονοκέφαλος, o πόνος στους μύες ή στις 

αρθρώσεις, τα δερματικά εξανθήματα, η 

ναυτία ή ο εμετός, η διάρροια, τα ρίγη και η 

ζάλη [1]. Λιγότερο συχνά συμπτώματα είναι η 

σύγχυση, η μειωμένη συνείδηση, η ανησυχία, 

η κατάθλιψη, οι διαταραχές ύπνου [2]. Η 

αύξηση των κυτοκινών που λαμβάνει χώρα 
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κατά την διάρκεια της λοίμωξης καθορίζει την 

σοβαρότητα της φλεγμονής από την νόσο 

Covid-19 καθότι η υπερκυτοκιναιμία 

προκαλεί σύνδρομο οξείας αναπνευστικής 

δυσχέρειας, εγκεφαλικά επεισόδια, έμφραγμα 

του μυοκαρδίου, οξεία νεφρική βλάβη, 

αγγειίτιδα και σοβαρές εκδηλώσεις από το 

κεντρικό νευρικό σύστημα [3]. Αν και στα 

συμπτώματα που διαπιστωμένα αποδίδονται 

στην νόσο αυτή δεν περιλαμβάνονται 

συμπτώματα από το ουροποιητικό, ορισμένοι 

ασθενείς αναφέρουν επιδείνωση ορισμένων 

συμπτωμάτων που προϋπάρχουν. Προς το 

παρόν, δεν υπάρχει βιβλιογραφική 

τεκμηρίωση μιας ισχυρής συσχέτισης της 

νόσου Covid-19 με το ουροποιητικό σύστημα, 

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μία αποτύπωση 

των έως τώρα γνώσεων γύρω από την σχέση 

του SARS-CoV-2 και του ουροποιητικού 

συστήματος και συζητείται η πιθανή 

αλληλεπίδραση. 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Διεξήχθη έρευνα στις ηλεκτρονικές 

βάσεις δεδομένων MEDLINE, Pubmed, 

Cochrane Library και άλλων βιβλιοθηκών με 

μη αυτόματη αναζήτηση στην αγγλική 

γλώσσα χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά 

«SARS-CoV-2», «Covid-19», με τους όρους 

«ουροποιητικό σύστημα», «νεφροί» 

«ουροδόχος κύστη», «προστάτης» «όρχεις» σε 

διάφορους συνδυασμούς. Οι βιβλιογραφικές 

πληροφορίες στις επιλεγμένες δημοσιεύσεις 

ελέγχθηκαν για σχετικές δημοσιεύσεις που δεν 

περιλαμβάνονται στην αρχική αναζήτηση. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ο SARS-CoV-2 διαθέτει μια ειδική 

τρισδιάστατη δομή πρωτεΐνης ακίδας που 

χαρακτηρίζεται από ισχυρή συγγένεια 

δέσμευσης με το μετατρεπτικό ένζυμο 

αγγειοτενσίνης 2 (ACE2). Καθότι το ACE2 

βρίσκεται σε αφθονία στα τύπου 2 κυψελιδικά 

κύτταρα των πνευμόνων, και με δεδομένο τον 

τρόπο μετάδοσης δια της αναπνευστικής οδού, 

οι πνεύμονες επηρεάζονται από την ασθένεια 

περισσότερο από τα άλλα όργανα [4]. Στην 

πραγματικότητα το πεδίο δράσης του ACE2 

είναι στους νεφρούς στο αγγειακό ενδοθήλιο 

των οποίων βρίσκεται σε αφθονία. Πράγματι, 

ανοσοιστοχημικές μελέτες σε υλικό από 

προσβεβλημένα άτομα έχουν επιβεβαιώσει 

την συσσώρευση του αντιγόνου SARS-CoV-2 

στα νεφρικά σωληνάρια και περί το 30% των 

νοσηλευόμενων ασθενών με Covid-19 

εμφανίζουν μεσοπρόθεσμα νεφρικές βλάβες 

[5]. Πρόκειται για άλλοτε άλλης έκτασης 

σπειραματοπάθεια, βλάβη των εγγύς 

εσπειραμένων σωληναρίων, και συσσώρευση 

πρωτεϊνών στην κάψα του Bowman. Ο 

προτεινόμενος μηχανισμός βλάβης σχετίζεται 

με το μονοπάτι του ACE2 [6,7]. Σε σχέση με το 

αποχετευτικό σύστημα δεν έχει περιγράφει 

νοσογόνος επίδραση του SARS-CoV-2. 

Επιπλέον η ανίχνευση ιικού RNA στα ούρα 

πασχόντων φαίνεται να είναι χαμηλή έως 

ανύπαρκτη [8]. Αν και η παρουσία του ιού στα 

ούρα δεν σχετίζεται με την πορεία της νόσου 

το ιικό RNA ανιχνεύτηκε ως επί το πλείστον 

από ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή νόσο. 

Υπάρχουν μελέτες που διερευνούν τη 

δυνατότητα εξέλιξης της καλοήθη υπερτροφία 

του προστάτη (ΚΥΠ) ως επιπλοκή της 

λοίμωξης SARS-CoV-2 με δύο από αυτές να 
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τεκμηριώνουν επιδείνωση των συμπτωμάτων 

του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος 

(LUTS) που προκαλείται από την ΚΥΠ ειδικά 

σε ηλικιωμένους ασθενείς [9,10]. Σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία, διάφοροι μηχανισμοί όπως η 

αλλαγή σηματοδότησης του ACE2, 

μηχανισμοί που σχετίζονται με τους 

ανδρογονικούς υποδοχείς, αλλά και η 

φλεγμονή και οι μεταβολικές διαταραχές κατά 

τη διάρκεια και μετά την πορεία της λοίμωξης 

με SARS-CoV-2 μπορεί να οδηγήσουν σε 

επιδείνωση των LUTS που σχετίζονται με την 

ΚΥΠ [11]. Ο πιο πιθανός παθογόνος 

μηχανισμός που συσχετίζει άμεσα το Covid-19 

με την ΚΥΠ έχει ήδη περιγραφεί: Σύμφωνα με 

αυτό, η συνέκφραση του ACE2 και του 

TMPRSS2 σε ένα όργανο είναι ζωτικής 

σημασίας για να μπορέσει ο ιός να μολύνει το 

όργανο. Η συνέκφραση του ACE2 και του 

TMPRSS2 εμφανίζεται όχι μόνο στους 

πνεύμονες αλλά και στον προστάτη [12]. 

Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνδρες 

είναι πιο επιρρεπείς στη μόλυνση από SARS-

CoV-2 και ο ηλικιωμένος πληθυσμός φαίνεται 

να αναπτύσσει πιο σοβαρές περιπτώσεις 

Covid-19 [13,14]. Ωστόσο, επί του παρόντος, 

μόνο μία μελέτη απέδειξε στατιστικά 

σημαντική συνολική επιδείνωση των LUTS 

στους προσβεβλημένους ηλικιωμένους 

ασθενείς [15]. Αξιοσημείωτα, μέχρι σήμερα δεν 

έχει αναφερθεί παρουσία RNA του SARS-

CoV-2 στο προστατικό έκκριμα ασθενών με 

Covid-19 [16]. Δεδομένου του εξαρτώμενου 

από την ηλικία τρόπου αύξησης του 

επιπολασμού της ΚΥΠ, μπορεί κανείς να 

υποθέσει ότι μια αξιοσημείωτη ομάδα ασθενών 

ηλικιωμένων ανδρών μπορεί να έχουν ΚΥΠ ως 

συννοσηρή πάθηση και αυτή η κατάσταση 

μπορεί να επιδεινωθεί από την Covid-19. Σε 

αντίθεση με το παραπάνω, μελέτες που έχουν 

διερευνήσει τις τάσεις στα ουρολογικά 

επείγοντα περιστατικά κατά τη διάρκεια του 

πρώτου κύματος της επιδημίας, έδειξαν μια 

αξιοσημείωτη μείωση στα περιστατικά 

κατακράτησης ούρων που σχετίζεται με την 

ΚΥΠ στα τμήματα επειγόντων περιστατικών 

[17-21]. 

Aπο τις λίγες μελέτες που διερεύνησαν 

την παρουσία του SARS-CoV-2 στο σπέρμα 

μόνο μία παρέχει θετικά αποτελέσματα 

ωστόσο, το μέγεθος του δείγματος ήταν μικρό 

και η πιθανότητα να προήλθε ο ιός από τα 

ούρα δεν μπόρεσε να αποκλειστεί. Επίσης δεν 

ανιχνεύτηκε ιικό RNA σε υλικό βιοψίας 

όρχεων από νεκρούς ασθενείς [22,23]. 

Αντιστοίχως, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε 

παθήσεις των όρχεων που να συνδέεται με τον 

SARS-CoV-2. Το γεγονός  ότι η ποιότητα του 

σπέρματος των ασθενών με μέτρια λοίμωξη 

Covid-19 ήταν χαμηλότερη από εκείνη των 

ασθενών με ήπια λοίμωξη και των υγιών 

μαρτύρων μπορεί να σχετίζεται με πυρετό και 

φλεγμονή [22]. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Επι του παρόντος υπάρχουν λίγες μόνο 

μελέτες που περιστρέφονται  γύρω από την 

σχέση του SARS-CoV-2 και του ουροποιητικού 

συστήματος. Με βάση τα αποτελέσματα τους 

δεν προκύπτει βιβλιογραφική τεκμηρίωση 

μιας ισχυρής συσχέτισης του κορονοϊού με 

νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος. 
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REVIEW 

SARS-CoV-2 and clinical urology. A brief review 

Κ. Stamatiou, A. Bleibel, G. Valasis, G. Simatos 

Department of Urology, General Hospital Tzaneio, Piraeus, Greece 

 

ABSTRACT 

Covid-19 disease is caused by the coronavirus of severe acute respiratory syndrome 2. The disease has 

evolved into a global pandemic that continues to this day. Coronavirus basically causes acute respiratory 

illness, the symptoms of which may remain milder even three months after the onset of this acute infection. 

Many patients also experience cardiological, gastrointestinal, and neurological symptoms that last for at least 

two months. Some patients report worsening of certain urinary symptoms. In this paper we investigate 

possible interaction between SARS-CoV-2 and urinary system. 
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Κ. Stamatiou, A. Bleibel, G. Valasis, G. Simatos. SARS-CoV-2 and clinical urology. A brief review. Scientific 

Chronicles 2022; 27(): 194-199  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγγραφέας αλληλογραφίας: Κωνσταντίνος Σταματίου, E-mail: stamatiouk@gmail.com         

mailto:stamatiouk@gmail.com


 

 

200 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 2, 2022 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Καρκίνος του πνεύμονα 

Νικόλαος Μπαλταγιάννης 1, Αικατερίνη Μανούσου 2 

1 Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, 2 Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά» 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος και η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στο 

κόσμο. Στη χώρα μας ,στην Ελλάδα, θρηνούμε περίπου 6000 απώλειες ετησίως από καρκίνο του πνεύμονα 

,σχεδόν έναν ολόκληρο δήμο. Μελέτες αναφέρουν ότι ο καρκίνος του πνεύμονα ευθύνεται για περισσότερους 

θανάτους από τον καρκίνο του μαστού, του προστάτη, του παχέος εντέρου και τη λευχαιμία σε άνδρες άνω 

των  40 ετών και σε γυναίκες άνω των 60 ετών. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή του  

συστηματικού ελέγχου των πληθυσμών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και με τη μείωση της χρήσης 

καπνού, το ποσοστό θνησιμότητας φαίνεται να μειώνεται και στους άνδρες και στις γυναίκες.  

Σε αυτή την ανασκόπηση παραθέτουμε τις νέες γνώσεις σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τους 

ιστολογικούς τύπους, τη κλινική εικόνα και τη διάγνωση,τη σταδιοποίηση και τη θεραπεία του καρκίνου του 

πνεύμονος. 

Λέξεις ευρετηρίου: καρκίνος πνεύμονα 

Ν. Μπαλταγιάννης, Α. Μανούσου. Καρκίνος του πνεύμονα. Επιστημονικά Χρονικά 2022; 27(2): 200-226 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο 

δεύτερος πιο συχνός καρκίνος και η κύρια 

αιτία θανάτου από καρκίνο στο κόσμο. Στη 

χώρα μας, στην Ελλάδα, θρηνούμε περίπου 

6000 απώλειες ετησίως από καρκίνο του 

πνεύμονα, σχεδόν έναν ολόκληρο δήμο. 

Μελέτες αναφέρουν ότι ο καρκίνος του 

πνεύμονα ευθύνεται για περισσότερους 

θανάτους από τον καρκίνο του μαστού, του 

προστάτη, του παχέος εντέρου και τη 

λευχαιμία σε άνδρες > 40 ετών και σε γυναίκες 

> 60 ετών. [1] Ωστόσο τα τελευταία χρόνια με 

την εισαγωγή του συστηματικού ελέγχου των 

πληθυσμών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές και με τη μείωση της χρήσης καπνού, 

το ποσοστό θνησιμότητας φαίνεται να 

μειώνεται και στους άνδρες και στις γυναίκες. 

(48% και 23%) . 

Ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου 

για την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα 

είναι η χρήση καπνού, το κάπνισμα. Το 

παθητικό κάπνισμα έχει επίσης αποδειχθεί ότι 

αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του 

πνεύμονα έως και 26%. [2]  

Άλλοι παράγοντες κινδύνου για 

καρκίνο του πνεύμονα περιλαμβάνουν την 

έκθεση στον αμίαντο, το οικογενειακό 
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ιστορικό καρκίνου του πνεύμονα, η έκθεση σε 

τοξικές ουσίες όπως οι πολυκυκλικοί 

αρωματικοί υδρογονάνθρακες, τα βαρέα 

μέταλλα και το ραδόνιο.  

Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των 

ηλεκτρονικών τσιγάρων δεν είναι προς το 

παρόν γνωστές , ωστόσο πειραματικές μελέτες 

σε ζωϊκά πρότυπα καταγράφουν ότι η έκθεση 

σε ηλεκτρονικό κάπνισμα ευνοεί την 

ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα. 

[3] 

 

ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

Στη μελέτη National Lung Screening 

Trial (NLST) συμπεριελήφθησαν 53.454  

πρόσφατοι ή πρώην βαρείς καπνιστές, 

τουλάχιστον 30 πακέτα-έτη, ηλικίας 55 έως 74 

ετών, οι οποίοι τυχαία υποβλήθηκαν είτε σε 

υπολογιστικής τομογραφίας (CT) θώρακος  

χαμηλής δόσης, είτε σε τυπική ακτινογραφία 

θώρακος. 

Η μελέτη National Lung Screening Trial 

(NLST) έδειξε 20% μείωση της θνησιμότητας 

από καρκίνο του πνεύμονα με τρεις ετήσιους 

ελέγχους CT χαμηλής δόσης σε  πολίτες  με 

υψηλό κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμονα και 

μέση παρακολούθηση 6,5 χρόνια [4]. Με βάση 

αυτά τα αποτελέσματα, η Ειδική Ομάδα 

Προληπτικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ - US 

Preventive Services Task Force (USPSTF) -

συνιστά ετήσιο έλεγχο με υπολογιστική 

τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης σε 

ασθενείς ηλικίας μεταξύ 55 και 80 ετών με 

ιστορικό καπνίσματος 30 ή περισσότερων 

πακέτων-ετών, που καπνίζουν ή διέκοψαν το 

κάπνισμα τα τελευταία 15 χρόνια. [5, 6]   

Στη μελέτη NELSON (Nederlands–

Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek)     

15.523 συμμετέχοντες, καπνιστές (55%) και 

πρώην καπνιστές (45%), που κάπνιζαν 

τουλάχιστον 16 τσιγάρα την ημέρα για 

τουλάχιστον 26 χρόνια ή τουλάχιστον 11 

τσιγάρα την ημέρα για τουλάχιστον 31 χρόνια,  

τυχαιοποιήθηκαν και έλαβαν προσυμπτω-

ματικό έλεγχο με υπολογιστική τομογραφία 

θώρακος χαμηλής δόσης υψηλής ευκρίνειας. Η 

μελέτη NELSON απέδειξε ότι η 10ετής 

θνητότητα από  καρκίνο του πνεύμονα είναι 

σημαντικά χαμηλότερη σε ασθενείς υψηλού 

κινδύνου που υποβάλλονται σε προληπτικό 

έλεγχο σε σύγκριση με εκείνους που δεν 

ελέγχονται. [7] 

Αυτές οι δύο μελέτες επιβεβαιώνουν 

την αντίληψη ότι ο προσυμπτωματικός 

έλεγχος με CT θώρακος χαμηλής δόσης  μπορεί 

να σώσει ζωές.  

Αυτά τα συναρπαστικά ευρήματα 

δυστυχώς δεν συνιστούν καθημερινή 

πρακτική. Φαίνεται ότι όχι μόνον οι 

καπνιστές, αλλά και οι κλινικοί ιατροί 

απαιτούν ειδική και αυξημένη εκπαίδευση 

σχετικά με τα οφέλη του προσυμπτωματικού 

ελέγχου του καρκίνου του πνεύμονα.  

Οι Marina Garassino (Ιταλία), Leora 

Horn (ΗΠΑ) και Solange Peters (Ελβετία) 

εμπνεύσθηκαν το 2020 μια παγκόσμια 

κοινοπραξία –consortium- το TERAVOLT - 

Thoracic cancERs international coVid 19 

cOLlaboraTion, το οποίο συνιστά το πρώτο 

παγκόσμιο μητρώο που στοχεύει στην 

κατανόηση του αντίκτυπου της λοίμωξης 
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COVID-19 σε ασθενείς με κακοήθειες του 

θώρακα, συμπεριλαμβανομένων ασθενών με 

μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα 

(NSCLC), μικροκυτταρικό καρκίνο του 

πνεύμονα (SCLC), μεσοθηλίωμα, 

επιθηλιακούς όγκους του θύμου αδένα και 

καρκινοειδείς/νευροενδοκρινείς όγκους του 

θώρακος. [8]  

Σύμφωνα με το TERAVOLT  οι ασθενείς 

με καρκίνο του πνεύμονα που μολύνθηκαν  με 

SARS-CoV-2 έχουν υψηλότερο κίνδυνο 

επιπλοκών και το 33% υπέκυψε σε επιπλοκές 

από τον COVID-19. Επίσης το ιστορικό 

καπνίσματος συνιστά σημαντικό προγνωστικό 

παράγοντα εμφάνισης επιπλοκών από τον 

COVID-19.[9, 10] 

 

ΤΥΠΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

Υπάρχουν 2 κύριοι τύποι καρκίνου του 

πνεύμονα που αντιμετωπίζονται διαφορετικά. 

 

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του 

πνεύμονα (NSCLC) 

Περίπου το 80% έως 85% των καρκίνων 

του πνεύμονα είναι ΜΜΚΠ. Οι κύριοι 

υποτύποι του ΜΜΚΠ είναι το 

αδενοκαρκίνωμα, το ακανθοκυτταρικό 

καρκίνωμα και το μεγαλοκυτταρικό 

καρκίνωμα. Αυτοί οι υποτύποι, που ξεκινούν 

από διαφορετικούς τύπους πνευμονικών 

κυττάρων, ομαδοποιούνται ως Μη 

μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα – 

Non small cell lung caner-NSCLC επειδή η 

θεραπεία και η πρόγνωσή τους είναι συχνά 

παρόμοια. [11] 

• Αδενοκαρκίνωμα: Τα αδενοκαρκινώματα 

ξεκινούν από τα  κύτταρα που εκκρίνουν 

ουσίες όπως η βλέννα. Αυτός ο τύπος 

καρκίνου του πνεύμονα εμφανίζεται 

κυρίως σε άτομα που καπνίζουν ή 

κάπνιζαν στο παρελθόν, αλλά είναι επίσης 

ο πιο κοινός τύπος καρκίνου του πνεύμονα 

που παρατηρείται σε άτομα που δεν 

καπνίζουν. Είναι συχνότερα στις γυναίκες 

παρά στους άνδρες και είναι πιο πιθανό να 

εμφανιστούν σε νεότερους ασθενείς.                                                                                                                                              

Το αδενοκαρκίνωμα εντοπίζεται συνήθως 

στο έξω τριτημόριο του πνευμονικού 

παρεγχύματος  και είναι πιο πιθανό να 

εντοπιστεί πριν εξαπλωθεί. Τα άτομα με 

έναν τύπο αδενοκαρκινώματος που 

ονομάζεται αδενοκαρκίνωμα in situ 

(προηγουμένως ονομαζόταν βρογχιολο-

κυψελιδικό καρκίνωμα) τείνουν να έχουν 

καλύτερη πρόγνωση. 

• Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα: Τα 

ακανθοκυτταρικά καρκινώματα εκκινούν 

από πλακώδη κύτταρα, τα οποία είναι 

επίπεδα κύτταρα που καλύπτουν το 

εσωτερικό των αεραγωγών των 

πνευμόνων. Συχνά συνδέονται με ιστορικό 

καπνίσματος και τείνουν να εντοπίζονται 

στο κεντρικό τμήμα των πνευμόνων, κοντά 

σε έναν κύριο βρόγχο. 

• Μεγαλοκυτταρικό (μη διαφοροποιημένο) 

καρκίνωμα: Το μεγαλοκυτταρικό 

καρκίνωμα μπορεί να εμφανιστεί σε 

οποιοδήποτε μέρος του πνεύμονα. Τείνει 

να αναπτύσσεται και να εξαπλώνεται 

γρήγορα, γεγονός που μπορεί να κάνει πιο 

δύσκολη τη θεραπεία. Ένας υποτύπος 

μεγαλοκυτταρικού καρκινώματος, 

γνωστός ως μεγαλοκυτταρικό νευρο-

ενδοκρινικό καρκίνωμα- Large cell 
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neuroendocrine carcinoma-LCNE lung 

cancer, είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος 

καρκίνος που μοιάζει πολύ με τον 

μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. 

[12] 

• Άλλοι υπότυποι: Μερικοί άλλοι υποτύποι 

του ΜΜΚΠ, όπως το μεικτό (αδενικό και 

πλακώδες στοιχείο) και το 

σαρκωματοειδές καρκίνωμα, είναι 

λιγότερο συχνοί. 

 

Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα 

(SCLC) 

Περίπου το 10% έως 15% όλων των 

καρκίνων του πνεύμονα είναι 

Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα 

(SCLC). Αυτός ο τύπος καρκίνου του 

πνεύμονα τείνει να αναπτύσσεται και να 

εξαπλώνεται ταχύτερα από το Μη 

μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα 

(NSCLC). 

Στο 70% των ατόμων που 

διαγιγνώσκονται με Μικροκυτταρικό καρκίνο 

του πνεύμονα (SCLC) έχουν ήδη 

προχωρημένη νόσο.  Δεδομένου ότι αυτός ο 

καρκίνος αναπτύσσεται γρήγορα, τείνει να 

ανταποκρίνεται καλά στη χημειοθεραπεία και 

την ακτινοθεραπεία. Δυστυχώς υποτροπιάζει 

συχνά. [13] 

 

Άλλοι τύποι όγκων του πνεύμονα 

Μαζί με τους κύριους τύπους καρκίνου 

του πνεύμονα, μπορεί να εμφανιστούν και 

άλλοι όγκοι στους πνεύμονες. 

 

• Καρκινοειδείς όγκοι του πνεύμονα: Οι 

καρκινοειδείς όγκοι του πνεύμονα 

αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των 

όγκων του πνεύμονα. Οι περισσότεροι 

καρκινοειδείς όγκοι  αναπτύσσονται αργά.                                                                                         

Άλλοι όγκοι του πνεύμονα: Άλλοι τύποι 

καρκίνου του πνεύμονα, όπως τα 

αδενοειδή κυστικά καρκινώματα, τα  

λεμφώματα και τα σαρκώματα, καθώς και 

καλοήθεις όγκοι του πνεύμονα, όπως τα 

αμαρτώματα, είναι σπάνιοι. 

• Καρκίνοι που μεθίστανται στους 

πνεύμονες: Οι καρκίνοι που εκκινούν ως 

πρωτοπαθείς όγκοι από άλλα όργανα 

(όπως ο μαστός, το πάγκρεας, οι νεφροί ή 

το δέρμα) μπορεί μερικές φορές να 

εξαπλωθούν στους πνεύμονες, αλλά αυτοί 

δεν είναι πρωτοπαθείς καρκίνοι του 

πνεύμονα αλλά μεταστάσεις από άλλα 

όργανα. [14] 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Τα κυριότερα συμπτώματα του 

καρκίνου του πνεύμονα είναι ο βήχας, η 

κόπωση, η  δύσπνοια, ο πόνος στο θώρακα , η 

απώλεια βάρους και αιμόπτυση. Η αιμόπτυση 

έχει την  υψηλότερη θετική προγνωστική αξία 

2,4%-7,5%, αλλά είναι χαρακτηριστικό  

σύμπτωμα μόνο στο 1/5 των ασθενών με 

καρκίνο του  πνεύμονα [15]. Η διάγνωση του 

καρκίνου του πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο 

συνδέεται στενά με βελτιωμένη επιβίωση και 

ως εκ τούτου απαιτείται έντονη   ετοιμότητα 

των γιατρών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης 

όταν  φροντίζουν και διερευνούν ασθενείς 

υψηλού κινδύνου, ακόμη και όταν 

παρουσιάζονται  με μη ειδικά συμπτώματα.                                                                
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Στη διάγνωση και στη σταδιοποίηση του 

καρκίνου του πνεύμονα, συνοδοιπορούν οι 

απεικονιστικές εξετάσεις (όπως αξονικές 

τομογραφίες-PET) ωστόσο απαιτείται 

ιστολογική επιβεβαίωση.  

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για την 

ιστολογική ταυτοποίηση του καρκίνου του 

πνεύμονα, όπως  η βρογχοσκόπηση, η  βιοψία 

ή η αναρρόφηση με λεπτή βελόνα (FNB-FNA), 

η  μεσοθωρακοσκόπηση,και θωρακοσκόπηση. 

Προτιμάται η λιγότερο επεμβατική 

προσέγγιση με την υψηλότερη διαγνωστική 

απόδοση και είναι απαραίτητο να υπάρχει 

αρκετό υλικό για τον προσδιορισμό των 

υποδοχέων PD-L1 και πιθανή  μοριακή 

ανάλυση. Στους όγκους με κεντρική εντόπιση 

με συνοδό λεμφαδενοπάθεια, η εφαρμογή 

ενδοβρογχικών υπερηχογραφικών και 

διαβρογχικών τεχνικών (EBUS-TBNA) 

θεωρούνται αποτελεσματικές παρεμβάσεις.  

Προτιμάται η κατευθυνόμενη υπό 

υπολογιστική τομογραφία διαθωρακική 

βιοψία με βελόνα. 

Ωστόσο οι ασθενείς με υψηλή υποψία 

πρώιμης και εξαιρέσιμης νόσου (στάδιο Ι ή ΙΙ) 

οδηγούνται στο χειρουργείο χωρίς 

προεγχειρητική διαγνωστική τεκμηρίωση. 

Η σταδιοποίηση της νόσου ενέχει 

δεσπόζουσα θέση στην επιλογή της 

θεραπευτικής αντιμετώπισης. Η πρόσφατη 8η 

έκδοση του συστήματος ΤΝΜ  σταδιοποίησης 

του καρκίνου του πνεύμονος παρέχει 

ακριβέστερη ταξινόμηση με βελτιωμένη  

προγνωστική αξία. [16] 

 

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟ-

ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΝΜ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ - 8Η  ΕΚΔΟΣΗ 

Η Σταδιοποίηση του καρκίνου του 

πνεύμονος έχει πολύπλευρη σημασία. Η 

επιλογή και ο σχεδιασμός της θεραπείας, η 

διατύπωση απόψεων σχετικά με την 

πρόγνωση της νόσου, η σύγκριση ερευνητικών 

δεδομένων και αποτελεσμάτων κλινικών 

μελετών, έχουν ως βάση τη Σταδιοποίηση της 

νόσου.  

O κοινός τρόπος Σταδιοποίησης του 

καρκίνου του πνεύμονος προσφέρει μια 

παγκόσμια κοινή γλώσσα επικοινωνίας 

μεταξύ των λειτουργών υγείας, οι οποίοι 

ασχολούνται με την φροντίδα αυτών των 

ασθενών. Το Σύστημα Σταδιοποίησης του 

καρκίνου του πνεύμονος βασίζεται επί 

δεδομένων τα οποία επιβεβαιώνουν τη σχέση 

της πρόγνωσης με την ανατομική έκταση της 

νόσου.  

Η ΤΝΜ ταξινόμηση επινοήθηκε από 

τον Pierre Denoix μεταξύ 1943-1952 με σκοπό 

να αποτελέσει ένα κοινό σύστημα περιγραφής 

της πραγματικής έκτασης της νόσου.  

Το Σύστημα Σταδιοποίησης του 

καρκίνου του πνεύμονος στηρίζεται στη 

κλινική ταξινόμηση των παραγόντων ΤΝΜ. 

(Τ-primary tumor, πρωτοπαθής όγκος, N-

regional lymph nodes, επιχώριοι λεμφαδένες, 

M-distant metastasis, απομεμακρυσμένες 

μεταστάσεις ) [17] 

Το ΤΝΜ σύστημα σταδιοποίησης του 

μη μικροκυτταρικού καρκίνου του 

πνεύμονος ταξινομεί τη νόσο με βάση τα 

χαρακτηριστικά  του πρωτοπαθούς όγκου (Τ), 
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τη παρουσία ή απουσία προσβεβλημμένων  

λεμφαδένων (Ν) και τη παρουσία ή απουσία  

μεταστάσεων(Μ).[18] Στηρίζεται δε σε μία 

αρκετά ευρεία βάση δεδομένων σχεδόν από 

ολόκληρο τον κόσμο. Αφορά 94.708 ασθενείς 

εκ των οποίων το 57,7% δηλαδή σχεδόν 55.000 

υποβλήθηκαν σε χειρουργική αφαίρεση της 

νόσου. [19, 20]  

Πίνακας 1. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΟΓΚΟΣ (TUMOR-T) 

Τ0 

Τis 

Δεν υπάρχει πρωτοπαθής όγκος. 

Καρκίνωμα in situ: Tα νεοπλασματικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται στη φυσική τους θέση , δηλαδή  ΄΄In situ΄΄ = ΄΄in 
its place  

T1 

         T1a (mi) 

          T1a (ss) 

 

                 

                 

                 

O όγκος στη μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος < 3 cm. 

Ελάχιστα διηθητικό αδενοκαρκίνωμα(minimal invasive adenocarcinoma  

Επιφανειακή  ανάπτυξη όγκου οιουδήποτε μεγέθους που περιορίζεται στη τραχεία ή το τοίχωμα των βρόγχων. 
(superficial spreading tumor in central airways)  

T1a    Ορίζεται όγκος < 1cm  

T1b    Ορίζεται όγκος 1 - 2cm 

T1c     Ορίζεται όγκος 2 - 3cm 

T2 

     

      

 

 

                  T2a 

 

                   T2b 

Ο όγκος που στη μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος 3 - 5 cm, ή με ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

✓ διήθηση του σπλαχνικού υπεζωκότα  

✓ προσβολή του κύριου βρόγχου (όχι της τρόπιδας) 

✓ συνοδεύεται από ατελεκτασία που εκτείνεται έως τη πύλη του πνεύμονος. 

 

Ορίζεται όγκος  3 - 4 cm. 

  

Ορίζεται όγκος 4 - 5 cm.  

T3 Ο όγκος που στη μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος από 5 - 7 cm, ή ο όγκος με ένα από τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:  

✓  διήθηση του θωρακικού τοιχώματος.  

✓  διήθηση του περικαρδίου.  

✓  διήθηση του φρενικού νεύρου ή με  

✓ δορυφορικά οζίδια στον  ίδιο λοβό. 

T4 Ο όγκος που στη μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος > 7 cm ή ο όγκος με ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
διήθηση του μεσοθωρακίου, του διαφράγματος, της καρδίας,  των μεγάλων αγγείων, του παλίνδρομου λαρυγγικού 
νεύρου, της τρόπιδος, της τραχείας, του οισοφάγου, της σπονδυλικής στήλης  ή με δορυφορικά οζίδια σε άλλο  λοβό 
αλλά ομόπλευρα ως προς τη πρωτοπαθή βλάβη. 
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Πρωτοπαθής όγκος (Τ-tumor, Πίνακας 1) 

Ως Τx χαρακτηρίζεται ο πρωτοπαθής όγκος 

που δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή ο όγκος που 

αποδεικνύεται από την παρουσία κακοήθων 

κυττάρων στα πτύελα ή τις βρογχικές εκκρίσεις 

αλλά είναι αδύνατον να εντοπισθεί με 

απεικονιστικές μεθόδους ή με 

βρογχοσκόπηση.  

T0 : Δεν υπάρχει πρωτοπαθής όγκος 

Τis-in situ: Καρκίνωμα in situ είναι πρώιμη 

μορφή καρκίνου που χαρακτηρίζεται από 

απουσία διήθησης των πέριξ ιστών. Με άλλα 

λόγια τα νεοπλασματικά κύτταρα 

πολλαπλασιάζονται στη φυσική τους θέση, 

δηλαδή “In situ” (in its place). Tο καρκίνωμα 

in situ στα περισσότερα όργανα είναι 

συνώνυμο με την υψηλού βαθμού δυσπλασία. 

[21] 

Ως Τ1 χαρακτηρίζεται ο όγκος που στη 

μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος 

μικρότερο από 3cm, περιβάλλεται από 

πνευμονικό παρέγχυμα ή σπλαγχνικό 

υπεζωκότα χωρίς βρογχοσκοπική μαρτυρία 

διήθησης λοβαίου βρόγχου. Ο όγκος Τ1  

διαχωρίζεται σε υποκατηγορίες  Τ1α, Τ1b και 

T1c.  

Τ1a : Ως Τ1a (mi) ορίζεται το ελάχιστα 

διηθητικό αδενοκαρκίνωμα (minimal invasion 

adenocarcinoma). Ως Τ1a ss (superficial 

spreading tumor in central airways) ορίζεται η 

επιφανειακή ανάπτυξη όγκου οιουδήποτε 

μεγέθους που περιορίζεται στη τραχεία ή το 

τοίχωμα των βρόγχων. Επίσης ως Τ1a  ορίζεται 

όγκος < 1cm. 

Ως Τ1b ορίζεται όγκος > 1 αλλά < 2cm. 

Ως T1c  ορίζεται όγκος > 2 αλλά < 3cm.  

Ως Τ2 ταξινομείται ο όγκος που στη 

μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος 

μεγαλύτερο από 3cm αλλά μικρότερο από 5cm 

ή με ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

• διήθηση του σπλαχνικού υπεζωκότα 

• προσβολή του κύριου βρόγχου (όχι 

της τρόπιδας)  

• συνοδεύεται από ατελεκτασία που 

εκτείνεται έως τη πύλη του 

πνεύμονος (Εικόνα 1)                                                                                                  

 

Εικόνα 1. Ως Τ2 ταξινομείται  ο όγκος που στη 

μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος > από 3 cm 

αλλά  < από 5 cm. 

Ο όγκος Τ2 διαχωρίζεται σε υποκατηγορίες  

Τ2α και Τ2b.                                                                  

Ως Τ2a ορίζεται όγκος > 3 αλλά < 4 cm. 

(Εικόνα 2)  

Ως T2b ορίζεται όγκος > 4 αλλά < 5 cm.  
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Εικόνα 2. Ως Τ2a ορίζεται όγκος >3 αλλά <  4 cm.  

Ως Τ3 ταξινομείται ο όγκος που στη 

μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος 

μεγαλύτερο από 5cm αλλά μικρότερο από 7cm 

ή ο όγκος με ένα από τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά:  

• διήθηση του θωρακικού 

τοιχώματος. (Εικόνα 3)                                                                                                  

• διήθηση του περικαρδίου 

• διήθηση του φρενικού νεύρου ή με  

• δορυφορικά οζίδια στον  ίδιο λοβό. 

(Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 3. Ως Τ3 ταξινομείται  ο όγκος με διήθηση 

του θωρακικού τοιχώματος.  

 

Εικόνα 4. Ως Τ3 ταξινομείται ο όγκος με 

δορυφορικά οζίδια στον ίδιο λοβό.  

Ως Τ4 ταξινομείται  ο όγκος που στη 

μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος 

μεγαλύτερο από 7cm ή όγκος με ένα από τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά:   

• διήθηση του μεσοθωρακίου,  

• διήθηση του διαφράγματος,  

• διήθηση της καρδίας, 

• διήθηση των μεγάλων αγγείων, 

• διήθηση του παλίνδρομου 

λαρυγγικού νεύρου, 

• διήθηση της τρόπιδος, 

• διήθηση της τραχείας, 

• διήθηση του οισοφάγου, 

• διήθηση της Σπονδυλικής στήλης  ή 

με δορυφορικά οζίδια σε άλλο  

λοβό αλλά ομόπλευρα ως προς τη 

πρωτοπαθή βλάβη (Εικόνες 5, 6) 

[22-24].    

 

Πώς όμως υπολογίζουμε τη διάμετρο 

του όγκου κατά τη διάρκεια της κλινικής 

σταδιοποίησης; Μετράμε τη μέγιστη διάμετρο 

του όγκου στο πνευμονικό «παράθυρο» της  
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Εικόνα 5. Ως Τ4 ταξινομείται  ο όγκος που στη 

μεγαλύτερη διάμετρό του έχει μέγεθος > από 7 cm. 

 

 

Εικόνα 6. Ως Τ4 ταξινομείται ο όγκος με 

δορυφορικά οζίδια σε άλλο λοβό, αλλά ομόπλευρα 

ως προς τη πρωτοπαθή βλάβη. 

υπολογιστικής τομογραφίας του θώρακος. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία Μελέτης του 

Καρκίνου του Πνεύμονος - International 

Association for the Study of Lung Cancer 

(IASLC) - οι μετρήσεις του όγκου στο 

πνευμονικό «παράθυρο» είναι ακριβέστερες 

και συνεπώς διευκολύνουν τη σαφέστερη  

 

Εικόνα 7. Μετράμε τη μέγιστη διάμετρο του όγκου 

όχι στο οστικό αλλά  στο πνευμονικό «παράθυρο»  

της υπολογιστικής τομογραφίας του θώρακος. 

 

Εικόνα 8. Οι μετρήσεις του όγκου στο πνευμονικό 

«παράθυρο» είναι ακριβέστερες και συνεπώς 

διευκολύνουν τη σαφέστερη ταξινόμηση στο 

αντίστοιχο στάδιο. 

ταξινόμηση στο αντίστοιχο στάδιο (Εικόνες 7, 

8) [25]. 

Οι κλινικές επιδράσεις της νέας 

σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονος 
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όσον αφορά τον παράγοντα Τ συνίστανται 

στα εξής : 

- Κάθε cm έχει τη σημασία του διότι 

καθορίζει το στάδιο  

- Η ακριβής μέτρηση του μεγέθους του 

όγκου είναι σπουδαία  

- Οι μεγάλοι όγκοι έχουν  χειρότερη 

πρόγνωση διότι ταξινομούνται σε 

ανώτερο στάδιο 

- Διαπιστώνεται καλύτερη πρόγνωση για 

τους ενδοβρογχικούς όγκους και την 

ατελεκτασία ολόκληρου του πνεύμονος  

 

ΕΠΙΧΩΡΙΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ (Ν-NODES, 

Πίνακας 2) 

Η ταξινόμηση των επιχωρίων 

λεμφαδένων έχει ως εξής:                                                                       

Nx: Οι επιχώριοι λεμφαδένες δεν δύναται να 

εκτιμηθούν. 

N0: Δεν υπάρχουν επιχώριοι λεμφαδένες. 

 

Εικόνα 9. Ως N1 ταξινομούνται οι θετικοί πυλαίοι 

λεμφαδένες ομόπλευρα προς τη βλάβη. 

 

Ως N1 ταξινομούνται οι θετικοί περιβρογχικοί 

λεμφαδένες ομόπλευρα προς τη πρωτοπαθή 

βλάβη ή οι θετικοί πυλαίοι λεμφαδένες επίσης 

ομόπλευρα προς τη βλάβη ή η διήθηση 

ενδοπνευμονικών λεμφαδένων από άμεση 

επέκταση του πρωτοπαθούς όγκου. (Εικόνα 9)       

Ως N2 ταξινομούνται οι θετικοί λεμφαδένες 

του μεσοθωρακίου ομόπλευρα προς τη βλάβη 

και οι θετικοί λεμφαδένες κάτωθεν της 

τρόπιδος. (Εικόνα 10)       

Ως N3 χαρακτηρίζεται η  μετάσταση σε 

ετερόπλευρους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου, 

ετερόπλευρους πυλαίους, ομόπλευρους ή 

ετερόπλευρους σκαληνούς ή υπερκλείδιους 

λεμφαδένες.     

Στις  επιστημονικές επιτροπές   οι οποίες 

επεξεργάσθηκαν τα δεδομένα επιβίωσης 

αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός όσον 

αφορά στη ταξινόμηση των λεμφαδένων. 

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν δυο τάσεις. 

Σύμφωνα με την αρχική ορισμένοι αναλυτές  

Πίνακας 2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΩΡΙΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ 

Nx  Οι επιχώριοι λεμφαδένες δεν δύναται να εκτιμηθούν.  

N0  Δεν υπάρχουν επιχώριοι λεμφαδένες.  

N1  Μετάσταση σε περιβρογχικούς λεμφαδένες ομοπλεύρως 

ή πυλαίους λεμφαδένες ομοπλεύρως ή και 

ενδοπνευμονικούς λεμφαδένες από άμεση επέκταση του 

πρωτοπαθούς όγκου.  

N2  Μετάσταση σε λεμφαδένες του μεσοθωρακίου 

ομοπλεύρως ή σε λεμφαδένες της τρόπιδος.  

N3  Μετάσταση σε ετερόπλευρους λεμφαδένες του 

μεσοθωρακίου, ετερόπλευρους πυλαίους,  ομόπλευρους ή 

ετερόπλευρους σκαληνούς ή υπερκλείδιους λεμφαδένες.  
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Εικόνα 10. Ως N2 ταξινομούνται οι θετικοί 

λεμφαδένες του μεσοθωρακίου ομόπλευρα προς τη 

βλάβη και οι λεμφαδένες κάτωθεν της τρόπιδος. 

θεώρησαν ότι πρέπει να προταθεί νέα 

περιγραφή της κατάστασης των λεμφαδένων 

κυρίως με στόχο να διευκολυνθούν 

μελλοντικές μελέτες. 

Η άλλη τάση, η οποία τελικώς 

επικράτησε, τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της 

παλαιότερης  περιγραφής της 7ης έκδοσης 

κυρίως επειδή τα νεώτερα δεδομένα δεν 

επηρεάζουν αποφασιστικά τις θεραπευτικές 

αποφάσεις. Έτσι λοιπόν διατηρήθηκε η ίδια 

περιγραφή της κατάστασης των επιχωρίων 

λεμφαδένων και στην 8η έκδοση. 

Ωστόσο κρίνουμε απαραίτητο να 

περιγράψουμε και τη δεύτερη άποψη  σχετικά 

με τη κατάσταση των λεμφαδένων η οποία 

τελικώς απορρίφθηκε και δεν συμπεριελήφθη 

στην 8η έκδοση της σταδιοποίησης. 

Σύμφωνα με αυτήν : 

Ως Ν0 είναι η κατάσταση όπου δεν 

υπάρχουν διηθημένοι επιχώριοι λεμφαδένες.  

Ως Ν1a ταξινομούμε τους ασθενείς  που 

παρουσιάζουν διήθηση λεμφαδένων  της 

ομάδας Ν1 ενός σταθμού.  

Ως N1b ταξινομούμε τους ασθενείς  που 

παρουσιάζουν διήθηση λεμφαδένων  της 

ομάδας Ν1 αλλά περισσότερων από έναν  

σταθμών. 

Ως N2a1 (skip)  ταξινομούμε τους 

ασθενείς  που παρουσιάζουν διήθηση 

λεμφαδένων  της ομάδας Ν2 χωρίς συμμετοχή 

των λεμφαδένων Ν1 (skip).  

Ως N2a2 ταξινομούμε τους ασθενείς  

που παρουσιάζουν διήθηση λεμφαδένων  της 

ομάδας Ν2 ενός σταθμού  με  συμμετοχή των 

λεμφαδένων Ν1.  

Ως N2b ταξινομούμε τους ασθενείς  που 

παρουσιάζουν διήθηση λεμφαδένων  της 

ομάδας Ν2 περισσότερων του ενός σταθμών  

με  συμμετοχή των λεμφαδένων Ν1.  

Ως Ν3 ταξινομούμε τους ασθενείς  που 

παρουσιάζουν διήθηση λεμφαδένων  της 

ομάδας Ν3.  (Πίνακας 3) 

Οι κλινικές επιπτώσεις της νέας (8ης 

έκδοσης) σταδιοποίησης του καρκίνου του 

πνεύμονος όσον αφορά τη ταξινόμηση των 

λεμφαδένων η οποία δεν κατέγραψε 

μεταβολές σε σχέση με τη παλαιότερη 7η 

έκδοση είναι  οι εξής : 

- Ο αριθμός των προσβεβλημένων 

λεμφαδένων ενέχει προγνωστική αξία 

- Είναι σημαντική η λεπτομερής 

αρίθμηση των λεμφαδένων και στη 

κλινική και στη παθολογοανατομική 

σταδιοποίηση. [26, 27] 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Nx  
 

Οι επιχώριοι λεμφαδένες δεν δύναται να εκτιμηθούν.  

N0  
 

ΔΕΝ υπάρχουν επιχώριοι λεμφαδένες . 

N1  N1a  Διήθηση λεμφαδένων  Ν1 ενός σταθμού. 

 
N1b  Διήθηση λεμφαδένων  Ν1 περισσότερων από έναν  

σταθμών.  

N2  N2a1  Διήθηση λεμφαδένων  Ν2 χωρίς συμμετοχή των 

λεμφαδένων Ν1      (skip). 

 
N2a2  Διήθηση λεμφαδένων  Ν2 ενός σταθμού  με  συμμετοχή των 

λεμφαδένων Ν1.  

 
N2b  Διήθηση λεμφαδένων  Ν2  περισσότερων του ενός σταθμών  

με  συμμετοχή των λεμφαδένων Ν1.  

N3  
 

Διήθηση λεμφαδένων  Ν3. 

Πίνακας 3. Η δεύτερη άποψη που δεν συμπεριελήφθηκε στην 8η έκδοση σταδιοποίησης. 

 

Σύμφωνα με τον Asamura και συν. στη 

διάρκεια της χειρουργικής αφαίρεσης του 

καρκίνου του πνεύμονος συνιστάται να 

αφαιρούνται λεμφαδένες τουλάχιστον από 

τρείς σταθμούς της ομάδας Ν1 και από τρείς 

σταθμούς της ομάδας Ν2 ώστε να 

διασφαλίζεται ακριβέστερη σταδιοποίηση της 

νόσου. [28] 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν 

το δείγμα των λεμφαδένων είναι μικρότερο,  

επί παθολογοανατομικής σταδιοποίησης N0 

(pΝ0), ορισμένοι ερευνητές προτείνουν  να 

συμβολίζεται ως pN0(un) - (uncertainty), 

εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την 

αβεβαιότητα της ακριβούς σταδιοποίησης Ν, 

λόγω λήψης μη επαρκούς δείγματος 

λεμφαδένων.  

ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –M (METASTASIS) 

Η ταξινόμηση της μεταστατικής νόσου 

έχει ως εξής: 

M0: Δεν υπάρχουν μεταστάσεις.                

Μ1: Υπάρχουν μεταστάσεις. 

M1a: Υπάρχουν οζίδια στον 

ετερόπλευρο πνεύμονα, στον υπεζωκότα ή το 

περικάρδιο ή θετική- κακοήθης- πλευριτική ή 

περικαρδιακή συλλογή.  

M1b: Υπάρχει μονήρης εξωθωρακική 

μετάσταση (Εικόνα 11).            

M1c: Υπάρχουν πολλαπλές εξω-

θωρακικές μεταστάσεις σε ένα ή περισσότερα 

όργανα. 
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Εικόνα 11. M1b: Υπάρχει μονήρης εξωθωρακική 

μετάσταση. 

Συνεπώς οι μεταβολές του νέου 

συστήματος σταδιοποίησης ΤΝΜ (8η έκδοση) 

του καρκίνου του πνεύμονος σε σχέση με το 

παλαιό (7η έκδοση) συνίστανται στις εξής: 

- Υπάρχουν νέα όρια μεγέθους του όγκου  

3,  5 ,  7   και πάνω από 7 cm.  

- Ο πρωτοπαθής όγκος  Τ1 υποδιαιρείται 

σε Τ1a , T1b , Τ1c. 

- Κεντρικοί όγκοι με διήθηση του κύριου 

βρόγχου  ταξινομούνται ως Τ2a 

ανεξάρτητα από την απόσταση από τη 

τρόπιδα. 

- Κεντρικοί  όγκοι που προκαλούν 

ατελεκτασία που εκτείνεται έως τη πύλη 

του πνεύμονος ταξινομούνται  ως Τ2a  

ανεξάρτητα αν αυτή αφορά λοβό ή 

ολόκληρο τον πνεύμονα. 

- Η διήθηση του διαφράγματος 

ταξινομείται ως Τ4 αντί για Τ3.  

- Οι ασθενείς με μετάσταση Μ1 

διαχωρίζονται σε τρείς κατηγορίες Μ1a, 

M1b & M1c. 

- M1b  ταξινομούνται οι ασθενείς με 

μονήρη εξωθωρακική μετάσταση. 

- M1c  ταξινομούνται οι ασθενείς με  

πολλαπλές  εξωθωρακικές μεταστάσεις 

σε ένα (Μ1 c single) ή περισσότερα 

όργανα. (Μ1 c  multiple). [29] 

Η νέα 8η έκδοση του συστήματος 

σταδιοποίησης ΤΝΜ του καρκίνου του 

πνεύμονος παρουσιάζεται στον Πίνακα VII.  

[30] 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Σημαντικό ποσοστό καρκίνων του 

πνεύμονα παρουσίαζονται  ως επείγουσα 

κατάσταση με προχωρημένη συμπτωματική 

νόσο.  

 

Ενδοβρογχική απόφραξη 

Όταν ο καρκίνος αποφράσσει λοβαίο ή 

κύριο βρόγχο οι ασθενείς παρουσιάζουν 

δύσπνοια λόγω ατελεκτασίας λοβού ή 

ολόκληρου του πνεύμονα. Η δευτερογενής 

πνευμονία είναι συχνή. 

Αρχικά λαμβάνονται υποστηρικτικά 

μέτρα, χορηγούνται αντιμικροβιακά και 

οξυγόνο για την αντιμετώπιση της υποξαιμίας. 

Η φυσιοθεραπεία και η χορήγηση μορφίνης 

υποδορίως ανακουφίζουν.  

Σε δεύτερη φάση και μετά από ανάλογη 

απόφαση  του ογκολογικού συμβουλίου οι 

ασθενείς αυτοί παραπέμπονται για  
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Kαρκίνος πνεύμονος -Σταδιοποίηση κατά ΤΝΜ 

T/M   T /Μ N0  N1  N2  N3  

T1  T1a (≤1 cm)  IA1  IIB  IIIA  IIIB  

T1b (>1 to ≤2 cm)  IA2  IIB  IIIA  IIIB  

T1c (>2 to ≤3 cm)  IA3  IIB  IIIA  IIIB  

T2  T2a (>3 to ≤4 cm)  IB  IIB  IIIA  IIIB  

T2b (>4 to ≤5 cm)  IIA  IIB  IIIA  IIIB  

T3  T3 (>5 to ≤7 cm)  IIB  IIIA  IIIB  IIIC  

T4  T4 (>7 cm)  IIIA  IIIA  IIIB  IIIC  

M1  M1a (μεταστάσεις 

σε πνεύμονα ή 

περικάρδιο)  

IVA  IVA  IVA  IVA  

M1b (μονήρης 

εξωθωρακική 

μετάσταση)  

IVA  IVA  IVA  IVA  

M1c (πολλαπλές 

εξωθωρακικές 

μεταστάσεις)  

IVB  IVB  IVB  IVB  

M = Μεταστάσεις, N =Λεμφαδένες,  T = Όγκος 

Πίνακας 4. Η νέα 8η έκδοση του συστήματος σταδιοποίησης ΤΝΜ του καρκίνου του πνεύμονος. 

 

ακτινοθεραπεία ή ενδοβρογχική τοποθέτηση 

stent. [31] 

 

Αιμόπτυση 

Οι ορισμοί της μαζικής αιμόπτυσης 

ποικίλλουν, αλλά η απόχρεμψη > 100–200 mL 

αίματος σε ένα 24ωρο θα πρέπει να προκαλούν 

ανησυχία. 

Η μαζική αιμόπτυση είναι σπάνια στον 

καρκίνο του πνεύμονα και απαντάται  

συχνότερα σε μη κακοήθεις καταστάσεις (όπως 

οι βρογχεκτασίες και το ασπεργίλωμα). 

Πρώτη προτεραιότητα θεωρείται η 

διασφάλιση του αεραγωγού του ασθενούς. Η 

διασωλήνωση με σωλήνα διπλού αυλού με 

στόχο να προστατευθεί ο υγιής πνεύμονας  

είναι σημαντικό μέτρο.  

Ο ασθενής θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται κατακεκλιμένος στη 

πάσχουσα πλευρά («ο καλός πνεύμονας  

επάνω»). Η διόρθωση οποιασδήποτε 

διαταραχής του πηκτικού μηχανισμού και η 

χορήγηση  transamin -  tranexamic acid -

βοηθούν. 
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Η CT αγγειογραφία μπορεί να 

βοηθήσει στον ακριβή προσδιορισμό του 

σημείου της αιμορραγίας. Ο εμβολισμός του 

αγγείου στόχου, η ακτινοθεραπεία και η 

χειρουργική επέμβαση πιθανώς συνιστούν 

μεθόδους θεραπείας ανάλογα με την πηγή της 

αιμορραγίας. [32]  

 

Απόφραξη άνω κοίλης φλέβας 

Τα συμπτώματα της απόφραξης της 

άνω κοίλης φλέβας περιλαμβάνουν οίδημα 

του προσώπου, κεφαλαλγία,  φλεβική διάταση 

στο πρόσθιο τοίχωμα του θώρακος και του 

τραχήλου. Η απόφραξη της άνω κοίλης 

φλέβας οφείλεται  σε εξωγενή συμπίεση της 

άνω κοίλης φλέβας ή σε θρόμβωση αυτής.  Ο 

καρκίνος του πνεύμονα ευθύνεται για το 70% 

των περιπτώσεων απόφραξη της άνω κοίλης 

φλέβας 

Πρόκειται για ογκολογικό επείγον 

περιστατικό και συνήθως απαιτεί εισαγωγή σε 

νοσοκομείο, έρευνα και θεραπεία. Επείγουσα 

CT τραχήλου και θώρακος  με σκιαγραφική 

ουσία προσδιορίζει συνήθως την αιτία του 

συνδρόμου και προδιαγράφει το σχέδιο της  

οριστικής θεραπείας της υποκείμενης 

πάθησης. 

Σε αυτούς τους ασθενείς με υποψία 

κακοήθειας, η επείγουσα βιοψία της βλάβης  

(ακτινολογικά καθοδηγούμενη ή 

ενδοβρογχική) είναι η βασική διερεύνηση που 

θα καθορίσει την θεραπευτική επιλογή, όπως η 

επείγουσα χημειοθεραπεία επί μικρο-

κυτταρικού  καρκίνου του πνεύμονα ή η 

τοποθέτηση  stent  με ή χωρίς ακτινοθεραπεία 

επί μη μικροκυτταρικού καρκίνου του 

πνεύμονα.                                                                                  

Γενικώς  η χρήση στεροειδών πριν από 

τη βιοψία δεν συνιστάται, καθώς μειώνει τη 

διαγνωστική απόδοση των ιστολογικών  

δειγμάτων αλλά, σε σοβαρές περιπτώσεις, η 

δεξαμεθαζόνη αποσυμφορεί. 

 

Συμπίεση νωτιαίου μυελού 

Η συμπίεση του νωτιαίου μυελού και το 

σύνδρομο της ιππουρίδος θεωρούνται 

επείγουσες καταστάσεις οι οποίες προέρχονται 

από έναν καρκίνο του πνεύμονος που διηθεί 

τις δομές της σπονδυλικής στήλης και του 

νωτιαίου μυελού. 

Η κλινική εικόνα και τα συμπτώματα 

μπορεί να περιλαμβάνουν πόνο στα κάτω 

άκρα με μορφή ισχιαλγίας (συνήθως 

αμφότερη), παρέσεις κάτω άκρων, 

ουροκυστικές διαταραχές όπως ελαττωμένη 

αίσθηση πλήρωσης και δυσκολία έως και 

αδυναμία κένωσης της ουροδόχου κύστης, 

αδυναμία συγκράτησης αερίων και κοπράνων 

(πάρεση έξω πρωκτικού σφιγκτήρα), 

αισθητικές διαταραχές στις έσω επιφάνειες των 

μηρών και το περίνεο, δηλαδή 

υπαισθησία/αναισθησία δίκην σέλας καθώς 

και διαταραχές της σεξουαλικής λειτουργίας.            

Η διάγνωση είναι αποτέλεσμα της κλινικής 

εξέτασης σε συνδυασμό με ακτινολογικές 

εξετάσεις, δηλαδή επείγουσα μαγνητική 

τομογραφία. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, 

μπορεί να βοηθήσει η επείγουσα αξονική 

μυελογραφία.Επιβάλλεται υψηλός δείκτης 

καχυποψίας και επείγουσα θεραπεία με 

ακτινοθεραπεία ή χειρουργική αποσυμπίεση 
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όπου αυτή είναι εφικτή με στόχο τη διατήρηση 

της νευρολογικής λειτουργίας. Υψηλές  δόσεις  

δεξαμεθαζόνης ανακουφίζουν. 

 

Υπερασβεστιαιμία 

Η υπερασβεστιαιμία παρατηρείται 

κυρίως επί ακανθοκυτταρικού – πλακώδους 

καρκίνου του πνεύμονος και συνήθως 

οφείλεται στην έκκριση από τα κύτταρα του 

όγκου ειδικού πεπτιδίου που μοιάζει με τη 

παραθορμόνη (parathyroid hormone-related 

peptide, PTHrP). Παρόμοιο πεπτίδιο 

αναφέρεται και στις οστικές μεταστάσεις. Δεν 

έχει καλή πρόγνωση. Αρχικά  αντιμετώπίζεται 

με χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως (1-3 lit) και 

διφωσφονικούς παράγοντες (zoledronate ή 

pamidronate). Οριστική θεραπεία συνιστά η 

ριζική αντιμετώπιση της υποκείμενης 

κακοήθειας. 

 

Υπονατριαιμία και σύνδρομο απρόσφορης 

έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης 

Το σύνδρομο της απρόσφορης έκκρισης 

αντιδιουρητικής ορμόνης (syndrome of 

inappropriate antidiuretic hormone secretion -

SIADH) είναι συχνό σε ασθενείς με εκτεταμένο 

μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονος –

SCLC. Γρηγορούμε επί ασθενών με 

υπονατριαιμία και παθολογική ακτινογραφία 

θώρακος [33].                                               

Η διάγνωση γίνεται με εκτίμηση της 

ωσμωτικότητας και του νατρίου του ορού και 

της ωσμωτικότητας και του νατρίου των 

ούρων. 

Η αρχική αντιμετώπιση περιλαμβάνει 

περιορισμό των  υγρών και διακοπή 

φαρμάκων που επιδεινώνουν το σύνδρομο. 

Όταν το σύνδρομο της απρόσφορης έκκρισης 

αντιδιουρητικής ορμόνης δεν ανταποκρίνεται 

στον περιορισμό των υγρών χορηγείται 

δεμεκλοκυκλίνη (που επάγει νεφρογόνο άποιο 

διαβήτη) και ο εκλεκτικός ανταγωνιστής του 

υποδοχέα της βαζοπρεσίνης-2 τολβαπτάνη. Η 

τολβαπτάνη προορίζεται για αυτές τις 

περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται στη 

δεμεκλοκυκλίνη.   

Η οριστική αντιμετώπιση του 

κακοήθους συνδρόμου της απρόσφορης 

έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης – SIADH - 

ταυτίζεται με τη θεραπεία της υποκείμενης 

κακοήθειας. 

 

Υπεζωκοτική συλλογή 

Οι πλευριτικές συλλογές προκαλούν 

δύσπνοια στους ασθενείς με καρκίνο του 

πνεύμονα. 

Γενικά, η παρουσία κακοήθους 

συλλογής είναι ένδειξη προχωρημένης νόσου 

με χειρότερη πρόγνωση και η συμπτωματική 

ανακούφιση θα πρέπει να είναι εξέχουσα 

μέριμνα. Η τεχνολογία παρέχει την ευκαιρία 

σε αυτούς τους ασθενείς να είναι 

περιπατητικοί. Ειδικοί καθετήρες 

εξασφαλίζουν συνεχή παροχέτευση και 

«νοσηλεία κατ’ οίκον».  

 

ΣΥΝΗΘΗ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 

ΠΝΕΥΜΟΝΑ  

Ι. Περιφερική βλάβη με φυσιολογική εικόνα 

πνευμονικών πυλών και μεσοθωρακίου, χωρίς 

μαρτυρία απομεμακρυσμένων  μεταστάσεων. 

 

 

 

Διαγνωστική προσπέλαση: 

• PET-CT, βιοψία της πρωτοπαθούς 

εστίας FNB, EBUS. Θεραπευτική 

αντιμετώπιση χωρίς βιοψία μετά από 

πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου ογκολογικού συμβουλίου. 

• Αξιολόγηση της φυσιολογικής 

κατάστασης του ασθενύς (performance 

status):  

o Σπιρομέτρηση,  

o δοκιμασία βάδισης  6 min,  

o εργοσπιρομετρία (αν πρόκειται 

να χειρουργηθεί), 

• ΗΚΓ, ECHO καρδιάς εάν υπάρχει 

μαρτυρία φυσήματος, παθολογικό ΗΚΓ 

ή καρδιολογικό ιστορικό. 

 

ΙΙ. Πνευμονική βλάβη με λεμφαδενοπάθεια 

των πνευμονικών πυλών και του 

μεσοθωρακίου, χωρίς μαρτυρία απομεμακ-

ρυσμένων  μεταστάσεων. 

 

 

Διαγνωστική προσπέλαση 

• PET-CT, ιστολογική σταδιοποίηση  με 

τη βοήθεια EBUS  ή EUS. Επί αρνητικού 

αποτελέσματος βιοψία της 

πρωτοπαθούς βλάβης FNB. CT 

εγκεφάλου ή MRI εγκεφάλου. 

• Αξιολόγηση της φυσιολογικής 

κατάστασης του ασθενύς (performance 

status):  

o Σπιρομέτρηση,  

o δοκιμασία βάδισης  6 min,  

o εργοσπιρομετρία (αν πρόκειται 

να χειρουργηθεί), 

• ΗΚΓ, ECHO καρδιάς εάν υπάρχει 

μαρτυρία φυσήματος, παθολογικό ΗΚΓ 

ή καρδιολογικό ιστορικό. 
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ΙΙΙ. Εκσεσημασμένη λεμφαδενική διήθηση 

του μεσοθωρακίου, χωρίς μαρτυρία 

απομεμακρυσμένων  μεταστάσεων.  

 

 

 

Διαγνωστική προσπέλαση 

• PET-CT, ιστολογική σταδιοποίηση  με 

τη βοήθεια EBUS  ή EUS. Αν υπάρχουν 

υπερκλείδιοι λεμφαδένες βιοψία υπό 

υπερήχους US. MRI εγκεφάλου. 

• Αξιολόγηση της φυσιολογικής 

κατάστασης του ασθενύς (performance 

status):  

o Σπιρομέτρηση, 

o δοκιμασίες νεφρικής 

λειτρουργίας (υποψήφιος για 

χημειοθεραπεία). 

 

 

 

 

 

 

IV. Μαρτυρία απομεμακρυσμένων 

μεταστάσεων 

 

 

 

Διαγνωστική προσπέλαση 

• Επιλέγεις τη λιγότερο αιματηρή τεχνική 

ώστε να τεκμηριώσεις οριστική 

διάγνωση. Στη περιπτωσή μας  FNB της 

ηπατικής βλάβης υπο CT ή US. 

• Αξιολόγηση της φυσιολογικής 

κατάστασης του ασθενύς (performance 

status):  

o Σπιρομέτρηση, 

o δοκιμασίες νεφρικής 

λειτρουργίας (υποψήφιος για 

χημειοθεραπεία). [34] 
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 

ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

Η θεραπεία του καρκίνου του 

πνεύμονα εξαρτάται από το στάδιο του 

καρκίνου,τον ιστολογικό υπότυπο  του όγκου 

και την φυσιολογική – βιολογική κατάσταση 

(performance status) και τα  συνοδά νοσήματα 

του ασθενούς. 

 Οι θεραπευτικές αποφάσεις  

λαμβάνονται από την διεπιστημονική ομάδα -

ογκολογικό συμβούλιο, με αποκλειστικό 

γνώμονα τα συμφέροντα και τις επιθυμίες των 

ασθενών.  

 

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του 

πνεύμονα 

 

Χειρουργική επέμβαση 

Η χειρουργική επέμβαση, λοβεκτομή ή 

τμηματεκτομή, παραμένει η προτιμώμενη 

θεραπεία στα αρχικά στάδια του Μη 

μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονος - 

ΜΜΚΠ, παρέχοντας στους ασθενείς τις 

μεγαλύτερες πιθανότητες ριζικής θεραπείας 

και μακρόχρονης επιβίωσης. Τα ποσοστά 

εκτομής συνεχώς  αυξάνονται, από περίπου 

9% το 2006 σε 18% το 2018. Η τεχνολογική 

πρόοδος και η προσφορά των ΜΕΘ έχουν 

αυξήσει την ασφάλεια της ανοιχτής 

θωρακοτομής ενώ ταυτόχρονα οι ελάχιστα 

επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές (όπως η 

βιντεοβοηθούμενη θωρακοσκόπηση –VATS –

και οι ρομποτικές τεχνικές-  RATS) έχουν γίνει 

ευρύτερα διαθέσιμες. 

 

Ακτινοθεραπεία 

Στούς ασθενείς με ΜΜΚΠ πρώιμου 

σταδίου (στάδιο Ι–ΙΙΑ) που επιλέγουν να μην 

χειρουργηθούν  ή που δεν θεωρούνται  

υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση κυρίως 

λόγω χαμηλού performance status και 

σοβαρών συνοδών νοσημάτων  προσφέρεται 

ριζική ακτινοθεραπεία με τη μορφή 

στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας - 

stereotactic ablative radiotherapy - SABR. [35]  

Στη  στερεοτακτική ακτινοθεραπεία 

κατευθύνονται πολλαπλές στενές δέσμες 

ακτινοβολίας στον όγκο από διαφορετικές 

γωνίες. Ο όγκος λαμβάνει υψηλότερη δόση 

ακτινοβολίας ενώ οι περιβάλλοντες ιστοί 

λαμβάνουν  πολύ χαμηλότερη δόση, 

μειώνοντας τον κίνδυνο βλάβης στους υγιείς 

ιστούς. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η 

στερεοτακτική ακτινοθεραπεία -SABR , υπό 

προύποθέσεις, είναι συγκρίσιμη με τη 

χειρουργική επέμβαση σε εξαιρετικά 

επιλεγμένους  ασθενείς. [36]  Ο αριθμός των 

απαιτούμενων κλασμάτων εξαρτάται από το 

μέγεθος και θέση του όγκου.  

Εάν η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία -

SABR δεν είναι διαθέσιμη θα πρέπει να 

προσφέρεται συμβατική ή υπερκλασματική 

ακτινοθεραπεία, με λιγότερο ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα.  

Η παρηγορική ακτινοθεραπεία έχει  

σημαντικό ρόλο και ιδιαίτερη κλινική αξία  

στην αντιμετώπιση της αιμόπτυσης, της 

ενδοβρογχικής απόφραξης, του συνδρόμου 

άνω κοίλης φλέβας  και των οστικών  

μεταστάσεων. 

 



 

 

219 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 2, 2022 

Συστηματική θεραπεία 

Όπως συμβαίνει με πολλούς άλλους 

καρκίνους, η τεχνολογία και η φαρμακοποιία 

αναπτύσσονται αλματωδώς με συνέπεια να 

ανακαλύπτονται, να δοκιμάζονται και να 

αδειοδοτούνται  περισσότερα φάρμακα είτε ως 

μονοθεραπεία είτε σε διάφορους 

συνδυασμούς.[37]  

Ενώ τα φάρμακα χημειοθεραπείας  

προσβάλλουν και καρκινικά και υγιή 

κύτταρα, η στοχευμένη θεραπεία είναι πιο 

ακριβής και προσανατολισμένη εναντίον των 

καρκινικών κυττάρων. Η ανοσοθεραπεία 

ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, 

αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα  και τα 

αντιμετωπίζει αποτελεσματικά. Το Εθνικό 

Ινστιτούτο Υγείας και Φροντίδας The National 

Institute for Health and Care Excellence 

(NICE) στη Μεγάλη Βρετανία έχει υιοθετήσει 

μια διαδικασία τακτικής αναθεώρησης του 

αλγόριθμου της  συστημικής θεραπείας ώστε 

να περιλαμβάνει νέες και αποτελεσματικές 

θεραπείες. Όπου είναι εφικτό, η συμβατική 

χημειοθεραπεία αντικαθίσταται από 

βιολογικές θεραπείες που στοχεύουν 

συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Οι αναστολείς 

του ανοσοποιητικού σημείου ελέγχου 

συνιστώνται επίσης είτε μόνοι τους είτε σε 

συνδυασμό με χημειοθεραπεία ανάλογα με 

την παρουσία του ανοσοποιητικού δείκτη PD-

L1 στα καρκινικά κύτταρα τόσο για το 

αδενοκαρκίνωμα όσο και για το πλακώδες 

καρκίνωμα.[38] Ο Πίνακας  5  συνοψίζει τους 

στόχους, τους παράγοντες που είναι 

διαθέσιμοι και τις πιο συχνές παρενέργειες του 

καθενός.[39] 

 

Πολυτροπική θεραπεία 

Πολλοί ασθενείς λαμβάνουν 

πολυτροπική θεραπευτική αγωγή.                                               

Στούς ασθενείς με ριζική  εκτομή 

καρκίνου του πνεύμονα σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ σε 

καλή γενική κατάσταση χορηγείται 

επικουρική μετεγχειρητική χημειοθεραπεία. 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και 

Φροντίδας -The National Institute for Health 

and Care Excellence (NICE) συνιστά σε ένα 

μικρό υποσύνολο κατάλληλων ασθενών 

σταδίου ΙΙΙΑ να προηγείται συνδυασμός  

χημειοακτινοθεραπείας  και να ακολουθεί η 

ριζική χειρουργική επέμβαση. [40] 

Ασθενείς με ΜΜΚΠ σταδίου II ή III 

στούς οποίους η χειρουργική επέμβαση είναι 

απαγορευτική λόγω performance status ή 

συνοδών νοσημάτων προκρίνεται η 

συνδυαστική χημειοακτινοθεραπεία [41]. 

Ακολούθως χορηγείται durvalumab που 

ελέγχει τη νόσο και βελτιώνει την συνολική 

επιβίωση.  

 

Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα 

Περίπου το 10% των καρκίνων του 

πνεύμονα είναι Μικροκυτταρικό καρκίνωμα –

Small Cell Lung Cancer- SCLC.  Πρόκειται για 

επιθετικότατο νεόπλασμα και συχνά οι  

ασθενείς κατά τη προσέλευση έχουν 

εκτεταμένη νόσο.[42] 

 Οι ασθενείς με πολύ πρώιμη νόσο 

(όγκοι <3 cm χωρίς λεμφαδενική συμμετοχή) 

υποβάλλονται σε ριζική εξαίρεση της νόσου η 

οποία ακολουθείται από από επικουρική  



 

 

220 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 2, 2022 

Πίνακας 5. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Epidermal growth factor (EGFR) 

tyrosine kinase inhibitors (TKI)  

Osimertinib  

Erlotinib  

Afatinib  

Gefitinib  

Διάρροια 

Εξάνθημα (μπορεί να είναι ακνεοειδές) 

Στοματίτιδα/βλεννογονίτιδα 

Epidermal growth factor (EGFR) 

inhibitors (T790M gene mutation 

positive)  

Osimertinib  Διάρροια 

Εξάνθημα (μπορεί να είναι ακνεοειδές) 

Στοματίτιδα/βλεννογονίτιδα 

Anaplastic lymphoma kinase (ALK) 

inhibitors  

Alectinib  

Brigatinib  

Ceritinib  

Crizotinib  

Ναυτία και έμετος 

Διάρροια/ δυσκοιλιότητα 

Αδυναμία                                                                Διαταραχές   

στην όραση 

ROS1 (c-ros oncogene 1) inhibitor  Entrectinib  

Crizotinib  

Ζάλη, Ναυτία και έμετος 

Διάρροια/ δυσκοιλιότητα 

Αδυναμία                                                                Διαταραχές   

στην όραση 

KRAS mutation (KRAS G12C protein 

inhibitor)  

Sotorasib  Διάρροια                                                                               Πόνος 

των  αρθρώσεων και των μυών Ναυτία 

Immune checkpoint inhibition: 

programmed death- 1 and 

programmed death-ligand 1 

antibodies  

 

Nivolumab  

Atezolizumab  

Pembrolizumab  

Durvalumab  

Υποφυσίτιδα, Σκλήρυνση κατά πλάκας, Σύνδρομο 

Guillain-Barre, Εξάνθημα, Κνησμός, Λεύκη, 

Θυρεοειδίτιδα Hashimoto, Νόσος Graves, 

Πνευμονίτιδα, Άσθμα, κοκκιωμάτωση Wegener, 

Ελκώδης κολίτιδα, Διάρροια, Νόσος του Crohn, 

Αυτοάνοση ηπατίτιδα,Απλασία μυελού των οστών, 

Θρομβοκυτταραιμία, Αιμολυτική αναιμία, 

Δυσγλυκαιμία,Μυοσίτιδα, Αρθρίτιδα, Περιφερική 

νευροπάθεια 
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χημειοθεραπεία. Η χημειοακτινοθεραπεία 

προσφέρει ευνοϊκά αποτελέσματα. 

Οι ασθενείς με εκτεταμένη νόσο 

οδηγούνται σε χημειοθεραπεία το 

συντομότερο δυνατό. 

Η ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία 

είναι συχνά καλή αλλά, δυστυχώς, τα 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα παραμένουν 

πολύ φτωχά καθώς η πρώιμη υποτροπή είναι 

σύνηθες φαινόμενο.[43] 

Όλοι οι ασθενείς με Μικροκυτταρικό 

καρκίνωμα –Small Cell Lung Cancer- SCLC θα 

πρέπει να επισκέπτονται τον ογκολόγο τους  

αν είναι δυνατόν μέσα σε μία εβδομάδα από 

τη διάγνωση. 

 

ΕΠΙΒΙΩΣΗ 

Η 5-ετής επιβίωση για το μη 

μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονος-

ΜΜΚΠ  εξαρτάται από το Στάδιο της νόσου 

στη διάγνωση και κυμαίνεται από 92% στο 

Στάδιο ΙΑ1 έως 26% για το Στάδιο ΙΙΙΒ. 

Προχωρημένα σταδια νόσου έχουν μικρότερη 

ειβίωση.[44] 

Η επιβίωση καταδεικνύει ότι ο 

καρκίνος του πνεύμονος επιβάλλεται να 

διαγιγνώσκεται σε πρώιμο στάδιο. [45] 

(Σχεδιάγραμμα 1) 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα 1. Η συνολική 5-ετής επιβίωση του 

Μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος  

ανάλογα με το Στάδιο της νόσου. 

Τα ποσοστά 5-ετούς επιβίωσης του 

μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος –

ΜΚΚΠ  Small cell lung cancer- σύμφωνα με 

την Αμερικανική Εταιρεία κατά του καρκίνου 

-American Cancer Society- η οποία αντλεί 

πληροφορίες από τη βάση δεδομένων 

Surveillance, Epidemiology, and End Results 

(SEER), που διατηρεί το Εθνικό Ινστιτούτο 

Καρκίνου -National Cancer Institute γιά μέν 

τη περιορισμένην νόσο είναι 29% ενώ για την 

εκτεταμένη νόσο μόλις 3%. Γενικώς η 5-ετής 

επιβίωση του μικροκυτταρικού καρκίνου του 

πνεύμονος είναι μόλις 7%.[46] 
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Lung cancer 
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ABSTRACT 

Lung cancer is the second most common cancer and the leading cause of cancer death in the world. In our 

country, in Greece, we mourn about 6000 losses per year from lung cancer, almost an entire municipality. 

Studies show that lung cancer is responsible for more deaths than breast cancer, prostate cancer, colon cancer 

and leukemia in men over 40 and women over 60. However, in recent years, with the introduction of 

systematic population control in accordance with the guidelines and the reduction of tobacco use, the 

mortality rate seems to be decreasing in both men and women. 

In this review we present the new knowledge about screening, histological types, clinical presentation, and 

diagnosis, staging and treatment of lung cancer. 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Βρογχοπλευρική επικοινωνία: διαχείριση και αντιμετώπιση 

Νικόλαος Μπαλταγιάννης, Αντώνιος Χατζημιχάλης   

Θωρακοχειρουργικής Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά» 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παθολογική επικοινωνία μεταξύ του κολοβώματος κύριου, λοβαίου ή τμηματικού βρόγχου και της 

υπεζωκοτικής κοιλότητας ονομάζεται βρογχοπλευρική επικοινωνία - βρογχοπλευρικό συρίγγιο. H 

βρογχοπλευρική επικοινωνία θεωρείται η δαμόκλειος σπάθη των πνευμονεκτομών. Μόνο ένα μικρό ποσοστό 

επικοινωνιών κλείνει αυτόματα. H αποκατάσταση του συριγγίου απαιτεί  αποστείρωση της υπεζωκοτικής 

κοιλότητας. Η  κλασική χειρουργική διαχείριση συνίσταται σε θωρακοτομή, έλεγχο και αναζήτηση του 

σημείου διαρροής, απομάκρυνση ινώδους και μολυσμένων  υπεζωκοτικών υπολειμμάτων , έκπλυση της 

κοιλότητας με αντιμικροβιακό διάλυμα, εκτομή των νεκρωτικών  ιστών πέριξ του κολοβώματος και 

επανασυρραφή και ενίσχυση αυτού με καλώς αιματούμενο κρημνό. Αν και οι ενδοβρογχικές τεχνικές έχουν 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι θεραπείας με τα υψηλότερα ποσοστά 

επιτυχίας περιλαμβάνουν όλες ή σχεδόν όλες  μείζονα χειρουργική επέμβαση. Το βρογχοπλευρικό συρίγγιο 

μετά από πνευμονεκτομή ,παρά τη πρόοδο στις χειρουργικές τεχνικές και τα διαθέσιμα υλικά ,παραμένει 

ακόμη μια σοβαρή επιπλοκή. Το ποσοστό θνησιμότητας του βρογχοπλευρικού συριγγίου μετά από 

πνευμονεκτομή παραμένει υψηλό συνεπώς η πρόληψη πρέπει να είναι ο κύριος στόχος μας. 

Λέξεις ευρετηρίου: βρογχοπλευρική επικοινωνία, βρογχοϋπεζωκοτική επικοινωνία, βρογχοπλευρικό συρίγγιο, 

πνευμονεκτομή 

Ν. Μπαλταγιάννης, Α. Χατζημιχάλης. Βρογχοπλευρική επικοινωνία: διαχείριση και αντιμετώπιση. Επιστημονικά 

Χρονικά 2022; 27(2): 227-241

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παθολογική επικοινωνία μεταξύ του 

κολοβώματος κύριου, λοβαίου ή τμηματικού 

βρόγχου και της υπεζωκοτικής κοιλότητας 

ονομάζεται βρογχοπλευρική επικοινωνία - 

βρογχοπλευρικό συρίγγιο. Η βρογχο-

πλευρική επικοινωνία συναντάται συχνότερα 

μετά από χειρουργικές επεμβάσεις εκτομής 

πνευμονικού παρεγχύματος  (πνευμονεκτομή, 

λοβεκτομή, τμηματεκτομή), με συχνότητα που 

κυμαίνεται από 4,5 έως 20% μετά από 

πνευμονεκτομή και 0,5 έως 1%  μετά από 

μικρότερες εκτομές. 

Σύμφωνα με τον Daniel Pop η 

βρογχοπλευρική επικοινωνία θεωρείται η 

δαμόκλειος σπάθη των πνευμονεκτομών. [1] 
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Εικόνα 1. Το συχνότερο ακτινολογικό εύρημα είναι η αύξηση της φυσιολογικής φυσσαλίδας στο ημιθωράκιο 

της πνευμονεκτομής.  

Το συχνότερο ακτινολογικό εύρημα 

είναι η αύξηση του υπεζωκοτικού χώρου στο 

ημιθωράκιο της πνευμονεκτομής. (52,7%)[2] 

(Εικόνα 1) 

Την βρογχοϋπεζωκοτική επικοινωνία 

μετά πνευμονεκτομή χαρακτηρίζουν η πτώση 

του υδραερικού επιπέδου, η μετατόπιση του 

μεσοθωρακίου προς το άλλο ημιθωράκιο και η 

αύξηση του υποδορίου εμφυσήματος. 

Το πρώιμο βρογχοπλευρικό συρίγγιο 

(κάτω από 2 εβδομάδες από την επέμβαση) 

είναι βαρύτατη επιπλοκή και σημαντική πηγή 

νοσηρότητας και θνητότητας των ασθενών που 

υποβάλλονται σε θωρακοχειρουργικές 

επεμβάσεις. Η θνητότητα της  πρώϊμης 

βρογχοϋπεζωκοτικής επικοινωνίας μετά 

πνευμονεκτομή είναι 10-15%. Η θνητότητα της  

απώτερης (πάνω  από 2 μήνες από την 

επέμβαση) βρογχοϋπεζωκοτικής επικοινωνίας 

μετά πνευμονεκτομή είναι 4-5%. 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Μόνο ένα μικρό ποσοστό επικοινωνιών 

κλείνει αυτόματα. Συνήθως το συρίγγιο που 

εμφανίζεται μετά από ανατομική 

τμηματεκτομή ή λοβεκτομή όπου ο 

υπολειπόμενος υπεζωκοτικός χώρος είναι 

μικρός και οι ασθενείς  είναι σε καλή 

κατάσταση. Το βρογχοϋπεζωκοτικό συρίγγιο 

συνήθως συνοδεύεται από εμπύημα. Ιδανικά η 

αποκατάσταση του συριγγίου λαμβάνει 

χώραν ευθύς μόλις αποστειρωθεί η 

υπεζωκοτική κοιλότητα. [3]       
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Πρώιμο βρογχοπλευρικό συρίγγιο  

Στό πρώιμο βρογχοπλευρικό συρίγγιο 

(κάτω από 2 εβδομάδες από την επέμβαση)  

συνιστώνται ,         

• Θέση anti- Trendelenburg  

• Άμεση και επαρκής παροχέτευση με 

τοποθέτηση σωλήνα κλειστής 

θωρακοστομίας  (Bülau Νο 32-36). (Εικόνα 

2) 

• Πολλαπλές καλλιέργειες πλευριτικού 

υγρού 

• Ταυτόχρονη χορήγηση αντιμικροβιακών 

ευρέος φάσματος  

• Υποστηρικτικά μέτρα, χορήγηση 

ελεγχόμενης ποσότητας υγρών και 

ηλεκτρολυτών 

• Σταθεροποίηση της κλινικής κατάστασης 

του ασθενούς  

• Επιβεβαίωση της διάγνωσης με 

βρογχοσκόπηση 

• Προσπάθεια άμεσης επανασύγκλεισης του 

βρόγχου με φροντίδα γιά την  ενίσχυση του 

βρογχικού κολοβώματος. 

Η κλασική χειρουργική διαχείριση 

συνίσταται σε θωρακοτομή (άνοιγμα της 

προηγούμενης τομής), έλεγχο και αναζήτηση 

του σημείου διαρροής, απομάκρυνση ινώδους 

και μολυσμένων υπεζωκοτικών 

υπολειμμάτων, έκπλυση της κοιλότητας με 

αντιμικροβιακό διάλυμα, εκτομή των 

νεκρωτικών  ιστών πέριξ του κολοβώματος και 

επανασυρραφή και ενίσχυση αυτού με καλώς 

αιματούμενο κρημνό. 

Ως κρημνοί συνήθως χρησιμοποιούνται 

οι μεσοπλεύριοι μύες, το επίπλουν, ο  πρόσθιος 

οδοντωτός, ο πλατύς ραχιαίος, ο μείζων 

θωρακικός και ο ορθός κοιλιακός μυς. [4] 

 

     

Εικόνα 2. Παροχέτευση εμπυηματικού 

υπεζωκοτικού χώρου με δύο σωλήνες κλειστής 

θωρακοστομίας (bulau) ώστε να διευκολύνεται και 

η έκπλυση με καταιωνισμό του πάσχοντος 

ημιθωρακίου.                                                                                              

 

Απώτερο βρογχοπλευρικό συρίγγιο  

Στό απώτερο –όψιμο -βρογχοπλευρικό 

συρίγγιο (πάνω από 2 μήνες  από την 

επέμβαση)  συνήθως απαιτείται μεγαλύτερη 

διάρκεια θεραπείας κυρίως λόγω της 

συνυπάρχουσας λοίμωξης του ημιθωρακίου. Η 

επέμβαση Clagett, η τροποποιημένη Clagett  

και η ανοιχτή θωρακοστομία (Eloesser Flap) 

είναι εξαιρετικά χρήσιμες διότι διευκολύνουν 

την αποστείρωση του υπεζωκοτικού χώρου 

ευνοώντας την επούλωση της επικοινωνίας. 

Στην επέμβαση Clagett, την οποίαν 

επινόησε ο Oscar Theron Clagett (1908- 1990), 

διανοίγεται το πρόσθιο τμήμα της 

προηγηθείσας θωρακοτομής, εκτέμνεται 

τμήμα της υποκείμενης πλευράς κατά τη μέση 
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μασχαλιαία γραμμή ώστε να εισέλθουμε στην 

υπεζωκοτική κοιλότητα. Η κοιλότης 

παροχετεύται ο χώρος αποσπογγίζεται και 

καθαρίζεται από υπολείμματα θρόμβων και 

ράκη και εκπλένεται σχολαστικά και το 

βρογχικό κολόβωμα επανασυρράπεται. Στη 

συνέχεια δημιουργείται ένα «παράθυρο» στο 

θωρακικό τοίχωμα με συρραφή της 

επιφανειακής περιτονίας στο περιόστεο της 

εκταμείσας πλευράς. Το ανοιχτό υπεζωκοτικό 

παράθυρο χρησιμοποιείται για συνεχή 

παροχέτευση και καθημερινές αλλαγές με 

γάζες εμποτισμένες σε αντισηπτικά 

διαλύματα, όπως το διάλυμα Dakin 

(υποχλωριώδες νάτριο 50%). Όταν τα 

συμπτώματα της συστηματικής λοίμωξης 

βελτιωθούν  και η κοιλότητα είναι καθαρή, ο 

ασθενής εξέρχεται με οδηγίες για καθημερινές 

αλλαγές. [5] 

Έξι έως 8 εβδομάδες αργότερα, ο 

ασθενής επιστρέφει για το δεύτερο στάδιο της 

επέμβασης. Αυτό περιλαμβάνει  χειρουργική 

απομάκρυνση του κοκκιώδους ιστού, ενδελεχή 

έκπλυση του υπεζωκοτικού χώρου, πλήρωση 

της υπεζωκοτικής κοιλότητας με αλατούχο 

διάλυμα που περιέχει νεομυκίνη και 

συγκλείση κατά στρώματα. 

Η μακροχρόνια επιτυχία της 

επέμβασης  άλλαξε δραματικά τη διαχείριση 

του εμπυήματος μετά από πνευμονεκτομή, με 

αποτέλεσμα να σωθούν αμέτρητες ζωές και να 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής αυτών των 

ασθενών. Oι Zaheer και συν κατέγραψαν 

ποσοστό επιτυχίας άνω του 80% με αυτή τη 

τεχνική Clagett. [6] 

 Στο τέλος της δεκαετίας του 1930 ο Leo 

Eloesser (1881-1976) ανέπτυξε το αντίστοιχο  

 

Εικόνα 3. Τροποποιημένο flap Eloesser 

παροχετεύει ικανοποιητικά τα εμπυήματα. 

flap, “Eloesser flap”,  με στόχο να επιτύχει 

επαρκή παροχέτευση του οξέος φυματιώδους 

εμπυήματος. 

Με αυτό τον τρόπο ο Leo Eloesser 

δημιούργησε έναν βαλβιδικό μηχανισμό ώστε 

να διατηρήσει αρνητική πίεση εντός του 

υπεζωκοτικού χώρου η οποία διασφάλιζε και 

την έπτυξη του υποκείμενου πνεύμονος και 

την παροχέτευση του εμπυηματικού χώρου. [7] 

Το 1971 οι Symbas και συν. 

τροποποίησαν το flap του Leo Eloesser με 

σκοπό να παροχετεύσουν τα μη φυματιώδη 

εμπυήματα. [8] , (Εικόνες 3, 4) 

Ενίοτε στην ταχύτερη απορρόφηση των 

φλεγμονωδών στοιχείων της υπεζωκοτικής 

κοιλότητας και την αποστείρωση αυτής 

συμβάλλει  ένα πρόσφατο κλειστό 

υποβοηθητικό σύστημα κενού (Vacuum 

assisted closure -VAC) το οποίο απορροφά τα 

φλεγμονώδη στοιχεία του πάσχοντος 

ημιθωρακίου και επιταχύνει την επούλωση του 

βρογχικού κολοβώματος. [9]                                                               

Όταν δε συνδυάζεται και με μετάθεση εντός  
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Εικόνα 4. Παροχέτευση εμπυηματικού 

υπεζωκοτικού χώρου με τη βοήθεια 

τροποποιημένου Flap Eloesser κατά Symbas.  

της υπεζωκοτικής κοιλότητας και μυϊκού 

κρημνού φαίνεται να αντιμετωπίζει με 

αξιοζήλευτη επιτυχία τη βρογχoπλευρική 

επικοινωνία. [10] 

Αν και η όψιμη βρογχοϋπεζωκοτική 

επικοινωνία και το εμπύημα μπορεί να 

συμβούν ξεχωριστά ωστόσο γενικώς 

συμβαίνουν μαζί. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις η όψιμη βρογχοϋπεζωκοτική 

επικοινωνία είναι το άμεσο επακόλουθο του 

εμπυήματος το οποίο αναστέλλει την 

επούλωση του βρόγχου οδηγώντας τον σε 

ρήξη. Αυτός είναι και ο λόγος που αυτές οι 

επικοινωνίες είναι μικρές και μπορούν να 

κλείσουν αυτόματα, να αυτοϊαθούν, όταν το 

εμπύημα παροχετευθεί.  

Συνοψίζοντας, οι αρχές της θεραπείας 

ενός βρογχοπλευρικού συριγγίου είναι η 

προστασία του αεραγωγού και η θεραπεία της 

λοίμωξης αρχικά και  μετά το κλείσιμο του 

συριγγίου και η διαχείριση του υπεζωκοτικού 

χώρου. Αν και οι ενδοβρογχικές τεχνικές 

έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, οι πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι θεραπείας 

με τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας 

περιλαμβάνουν όλες ή σχεδόν όλες  μείζονα 

χειρουργική επέμβαση.  

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Η χειρουργική επέμβαση της 

σύγκλεισης της βρογχοϋπεζωκοτικής 

επικοινωνίας αποτελείται από δύο στάδια:  

1. Αποστείρωση της υπεζωκοτικής 

κοιλότητας.  

2. Νέα σύγκλειση του βρογχικού 

κολοβώματος. 

Οι χειρουργικές επεμβάσεις που 

στοχεύουν στην αποκατάσταση της 

επικοινωνίας είναι:  

• η τυπική ομόπλευρη επαναθωρακοτομή,  

• η διαπερικαρδιακή οδός μέσω μιας 

πρόσθιας θωρακοτομής, που αναφέρθηκε 

από τον Padhi.[11] 

• η διαδερμική διαπερικαρδιακή 

προσέγγιση που αναπτύχθηκε από τον 

Abruzzini . [12]  

• η εκτομή της τρόπιδας και η συρραφή σε 

υγιή περιοχή της τραχείας με τον κύριο 

βρόγχο του υγιούς πνεύμονος. [13], και η 

προσφάτως περιγραφείσα 

• διατραχηλική προσέγγιση με τη βοήθεια 

βιντεοσκόπησης του μεσοθωρακίου με 

Video-μεσοθωρακοσκόπιο (VATS) [14-16]. 

• Η θωρακοπλαστική επέμβαση. 

Η θωρακοπλαστική είναι μια χειρουργική 

επέμβαση που σχεδιάστηκε αρχικά στην 

αντιμετώπιση των φυματιωδών σπηλαίων της 

κορυφής του πνεύμονος. [17]                                                                                          
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 Περιεγράφη για πρώτη φορά το 1885 

από τον de Cerenvile (1845-1915) και 

περιλαμβάνει την εκτομή πολλών πλευρών 

έτσι ώστε να είναι δυνατή η καθήλωση του 

τοιχωματικού υπεζωκότα στον υπεζωκότα του 

μεσοθωρακίου και η πλήρης εξάλειψη του 

χώρου της υπεζωκοτικής κοιλότητας.[18] 

Η θωρακοπλαστική εφαρμόζεται μέσω 

τυπικής οπισθοπλάγιας θωρακοτομής, η οποία 

δύναται να επεκταθεί προς τη κορυφή του 

ημιθωρακίου. Εκτέμνονται συνήθως η 2η-8η 

πλευρά. Η 1η πλευρά διατηρείται κυρίως για 

τη διασφάλιση της σταθερότητας του αυχένα 

και της ωμικής ζώνης. [19] 

Η θωρακοπλαστική επιτυγχάνει 

εξάλειψη του χώρου σε ποσοστό που 

κυμαίνεται από 80-100% με διεγχειρητική 

θνητότητα 0-10%. [20], (Εικόνες 5, 6, 7) 

 

 

Εικόνα 5. Η θωρακοπλαστική περιλαμβάνει την 

εκτομή πολλών πλευρών(2-8) έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η καθήλωση του τοιχωματικού υπεζωκότα 

στον υπεζωκότα του μεσοθωρακίου, η πλήρης 

εξάλειψη του χώρου της υπεζωκοτικής κοιλότητας 

και η ενίσχυση του κολοβώματος του κύριου 

βρόγχου με μυϊκό κρημνό. 

 

Εικόνα 6. CT Θώρακος μετά θωρακοπλαστική 

παρατηρείται πλήρης εξάλειψη του χώρου της 

υπεζωκοτικής κοιλότητας. 

To 2011 oι Klepetko και συν 

υποστήριξαν οτι η διαχείριση των 

βρογχοπλευρικών συριγγίων του αριστερού 

ημιθωρακίου μετά απο πνευμονεκτομή  με 

δεξιά οπισθιοπλάγια θωρακοτομή είναι εφικτή 

και αποδοτική προσέγγιση που παρέχει έλεγχο 

των κεντρικών ανατομικών  δομών και 

αποφεύγει το μολυσμένο περιβάλλον του 

πάσχοντος ημιθωρακίου. [21] 

 

Εικόνα 7: Η θωρακοπλαστική εφαρμόζεται μέσω 

τυπικής οπισθοπλάγιας θωρακοτομής , η οποία 

δύναται να επεκταθεί προς τη κορυφή του 

ημιθωρακίου, ωστόσο το τελικό κοσμητικό 

αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό. 
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Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται οτι 

η αντιμετώπιση της μεσοκοιλιακής 

επικοινωνίας με τη νέα σχεδιασθείσα συσκευή 

Amplatzer occluder έχει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα. Την εφαρμογή της συσκευής 

στο βρογχοπλευρικό συρίγγιο με ταυτόχρονη 

εξάλειψη του χώρου με μυϊκό κρημνό 

περιέγραψε ο  Wu το 2021. [22] 

Ωστόσο, όλες οι μέθοδοι έχουν εγγενή 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.  

 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Ο πρωταρχικός στόχος της 

ενδοσκοπικής σύγκλεισης του βρογχο-

πλευρικού συριγγίου είναι να ελαττώσει μια 

δυνητικά απειλητική για τη ζωή διαρροή 

αέρα, να αποτρέψει  εισρόφηση υπεζωκοτικού 

υγρού και να μειώσει δευτερογενείς λοιμώξεις 

της υπεζωκοτικής κοιλότητας.    

Συνιστά έτσι μια  θεραπευτική γέφυρα 

και μόλις η κλινική κατάσταση και                                                                                                      

η γενική κατάσταση του ασθενούς το επιτρέψει 

επιχειρείται οριστική χειρουργική θεραπεία.   

Αλλά και από μόνη της η ενδοσκοπική 

θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε οριστική 

σύγκλειση της επικοινωνίας.  

 Η ενδοσκοπική θεραπεία είτε μέσω 

ινοπτικού είτε μέσω άκαμπτου βρογχοσκοπίου 

διαφέρει κυρίως στο υλικό που θα 

χρησιμοποιηθεί. Τα ποσοστά επιτυχίας 

κυμαίνονται από 22,5% -96,9%. [23] 

Το μέγεθος του συριγγίου καθορίζει τη 

καταλληλότητα, αλλά και την επιτυχία της 

ενδοσκοπικής θεραπείας. Όσο μικρότερο τόσο 

καλύτερα.  

Υπολογίζεται οτι σε βρογχοπλευρικά 

συρίγγια διαμέτρου < 2mm  η  ενδοσκοπική 

θεραπεία ειναι αποτελεσματική σε ποσοστό 

92,3%, σε διαμέτρου 2-3mm  71,4%, σε 

διαμέτρου 3-6 mm 80% και σε διαμέτρου > 

6mm μόλις  33,3%.[24] 

Χρησιμοποιούνται κόλλες με βάση το 

ινώδες, κόλλες με βάση κυανοακρυλικό 

(Histoacryl, TissueSeal, Ann Arbor MI) και 

λευκωματούχα γλουταραλδεΰδη κόλλα ιστού 

(BioGlue, BioLife Inc.,Kennesaw, GA). [25] 

Το 1983, οι Roksvaag και συν. στο Οσλο 

περιέγραψαν σύγκλειση βρογχοϋπεζωκοτικού 

συριγγίου με την εφαρμογή κόλλας 

συνθετικού ιστού (Histoacryl) ενδοσκοπικά. 

[26]                     

To καρβολικό οξύ είναι 

αποτελεσματικό σε συρίγγια < 4mm. [27] 

Το διάλυμα του νιτρικού αργύρου 

(Liquid silver nitrate 1%) έχει 94,1% επιτυχία 

σε συρίγγια κυρίως ≤5 mm. [28] 

Σύγκλειση βρογχοϋπεζωκοτικού 

συριγγίου περιγράφεται και θωρακοσκοπικά 

με την έγχυση n-Butyl-2-Cyanocrylate . [29] 

Οι ενδοβρογχικοί αποκλειστές 

σιλικόνης που αναπτύχθηκαν από τον 

Watanabe και συν. (Endobronchial Watanabe 

Spigot -EWS) έχουν περιγραφεί ως  εξαιρετικά 

αποτελεσματικοί για τη διαχείριση του 

ανίατου πνευμοθώρακα και του θωρακικού 

εμπυήματος με επίμονο βρογχοπλευρικό 

συρίγγιο. Η μέθοδος είναι λιγότερο 

επεμβατική, κατάλληλη για ασθενείς που είναι 

ηλικιωμένοι ή που δεν επιθυμούν ή δεν 

ανέχονται χειρουργική παρέμβαση. [30, 31] 
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Η επιτυχία των ενδοβρογχικών 

βαλβίδων στη θεραπεία του υποτροπιάζοντος 

πνευμοθώρακα επέβαλλε τη θεραπεία και στα 

επίμονα βρογχοπλευρικά συρίγγια. 

Χρησιμοποιούνται και σε συνδυασμό με άλλα 

υλικά.[33] 

Η Beriplast-P περιέχει παράγοντα VIII 

και Ινωδογόνο και με ταυτόχρονη και 

κατάλληλη ανάμειξη συνιστά συγκολλητική 

ιστική ουσία που χρησιμοποιείται στην 

ενδοκοπική θεραπεία του βρογχοπλευρικού 

συριγγίου.[33] Η έγχυση εφαρμόζεται μέσω 

ινοπτικού βρογχοσκοπίου με τη βοήθεια 

συσκευής Swan-Ganz έτσι ώστε το περιεχόμενο 

του set  Beriplast –P να αναμειχθεί ταυτόχρονα 

επί του συριγγίου με στόχο τη στεγανοποίηση 

αυτού. (Εικόνες 8, 9) 

 

 

 

Εικόνα 8. Η έγχυση του set Beriplast-P 

εφαρμόζεται μέσω ινοπτικού βρογχοσκοπίου με τη 

βοήθεια συσκευής Swan-Ganz. 

 

 

Εικόνα 9. Η Beriplast-P περιέχει παράγοντα VIII 

και Ινωδογόνο και με ταυτόχρονη και κατάλληλη 

ανάμειξη συνιστά συγκολλητική ιστική ουσία που 

χρησιμοποιείται στην ενοβρογχική θεραπεία του 

βρογχοπλευρικού συριγγίου. 

 

ΠΡΟΛΗΨΗ  

Σύμφωνα με τον Robert James Cerfolio 

ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις μια 

επίμονη βρογχοπλευρική επικοινωνία είναι η 

πρόληψη αυτής.[34] 

Οι «ευγενικοί» και ανατομικοί 

χειρισμοί του βρογχικού βλεννογόνου, η 

φειδωλή παρασκευή των περιβρογχικών 

ιστών, η ιδιάζουσα προσοχή σχετικά με το 

μήκος του κολοβώματος, η σύγκλειση του 

βρόγχου χωρίς τάση και η προστασία του 

κολοβώματος συναποτελούν άριστη και 

προληπτική χειρουργική πρακτική. 

Δεν λησμονούμε ότι  ευάλωτος βρόγχος 

που προάγει την ανάπτυξη βρογχο-

ϋπεζωκοτικής επικοινωνίας είναι: 

• Ο δεξιός κύριος βρόγχος 
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• Ο ακτινοβολημένος βρόγχος 

• Ο βρόγχος με νόσο (Tbc ,καρκίνο) 

• Ο ηλικιωμένος βρόγχος 

• Ο οστεοποιημένος βρόγχος 

• Ο απαγγειωμένος βρόγχος 

(λεμφαδενικός καθαρισμός) 

• Ο βρόγχος  με μακρύ κολόβωμα  

Το ιδανικό μήκος του βρογχικού 

κολοβώματος είναι  κάτω  από < 1cm.[35] 

Η προστασία του βρογχικού 

κολοβώματος με καλώς αιματούμενους 

κρημνούς βελτιώνουν την αιμάτωση και 

ισχυροποιούν την επούλωση αυτού. 

Σημαντική συμβολή στην 

αποτελεσματική προστασία του βρογχικού 

κολοβώματος προσφέρουν οι κρημνοί με 

επίπλουν. Η διαίρεση είτε της αριστερής είτε 

της δεξιάς γαστροεπιπλοϊκής  αρτηρίας κατά 

μήκος του μείζονος τόξου του στομάχου 

επιτρέπει την ανάπτυξη ενός σπουδαίου 

αιματούμενου κρημνού από το επίπλουν. [36, 

37] 

Η άζυγος φλέβα, ανατομική δομή πολύ 

κοντά στο κολόβωμα του δεξιού κύριου 

βρόγχου, προσφέρεται ως ικανοποιητικός 

κρημνός για την ενίσχυση αυτού. Η άζυγος 

διατέμνεται και διαρείται με τέτοιο τρόπο ώστε 

να μπορεί να καλύψει ολόκληρο το κολόβωμα 

του κύριου βρόγχου. [38, 39] 

Μετά από επιτυχή πειραματική μελέτη 

σε ζωϊκά πρότυπα στην οποία αποδείξαμε την 

αξία του προστατευτικού μηχανισμού ο οποίος 

ασκείται επί του βρογχικού κολοβώματος όταν 

η αντοχή του ενισχύεται με κρημνό (flap) 

μεσοπλευρίων μυών, εφαρμόσαμε αυτή τη 

μέθοδο προστασίας επί διαβητικών ασθενών 

και διαπιστώσαμε μικρότερη συχνότητα 

βρογχοϋπεζωκοτικών συριγγίων.[40] (Εικόνες 

10, 11) 

 

Εικόνα 10. Παρασκευή κρημνού μεσοπλευρίων 

μυών. 

 

 

Εικόνα 11. Η αντοχή του βρογχικού κολοβώματος  

ενισχύεται με κρημνό (flap) μεσοπλευρίων μυών. 

Η ενίσχυση του βρογχικού 

κολοβώματος με κρημνό περικαρδίου ή με 

κρημνό αορτικού τοιχώματος (adventitia) 

μετά πνευμονεκτομή είναι εξαιρετικά 
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αποτελεσματική μέθοδος πρόληψης  του 

βρογχοϋπεζωκοτικού συριγγίου. [41-43] 

Ο κρημνός ελεύθερου περικαρδιακού 

λίπους (Free pericardial fat pad - FPFP) 

ράβεται  γύρω από το βρογχικό κολόβωμα 

χρησιμοποιώντας απορροφήσιμο ράμμα, 

συνήθως Vicryl, σε τρία ή τέσσερα σημεία εις 

τρόπον ώστε να καλύπτει πλήρως το 

κολόβωμα.  

Oι Shoji και συν. κατέδειξαν με τη μελέτη 

του 2011, την αγγειογενετική ικανότητα του 

περικαρδιακού λίπους. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης υποδηλώνουν ότι η ενίσχυση του 

βρογχικού κολοβώματος με περικαρδιακό 

λίπος είναι μια ουσιαστική και 

αποτελεσματική διαδικασία και μπορεί να 

αποτρέψει βρογχοϋπεζωκοτικές επικοινωνίες 

μετά από πνευμονικές εκτομές. [44] 

Μια από τις πολλά υποσχόμενες, αλλά 

ακόμη ατεκμηρίωτες κλινικά εκδοχές των 

θεραπευτικών προόδων ταχείας και 

αποτελεσματικής επούλωσης του βρογχικού 

κολοβώματος, είναι η τοπική εφαρμογή 

αυξητικών παραγόντων . 

Η νέα στρατηγική είναι η παρασκευή 

ενός αυτόλογου συμπυκνώματος 

εναιωρήματος αιμοπεταλίων σε πλάσμα 

(πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια - platelet-

rich plasma -PRP) που εφαρμόζεται στη 

γραμμή συρραφής. [45] 

Επίσης φαίνεται πως η επίδραση των 

stem cells που λαμβάνονται από λιπώδη ιστό 

(adipose-derived stem cells - ASCs) και 

χορηγούνται στο βρογχικό κολόβωμα είναι 

προστατευτική και θετική στην επούλωση 

αυτού. [46] 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Το βρογχοπλευρικό συρίγγιο μετά από 

πνευμονεκτομή, παρά τη πρόοδο στις 

χειρουργικές τεχνικές και τα διαθέσιμα υλικά, 

παραμένει ακόμη μια σοβαρή επιπλοκή. 

Το βρογχοπλευρικό συρίγγιο είναι 

συχνότερο μετά από πλήρη εκτομή του δεξιού 

πνεύμονος, καθώς ο αριστερός κύριος βρόγχος 

προστατεύεται εντός του μεσοθωρακίου που 

καλύπτεται από την περιβάλλουσα αορτή και 

τον οισοφάγο. 

Η αρχική θεραπεία συνίσταται στη 

παροχέτευση της μολυσμένης θωρακικής 

κοιλότητας και στη χορήγηση αντιβιοτικών με 

στόχο τη προστασία του ετερόπλευρου 

πνεύμονα. Μόλις σταθεροποιηθεί ο ασθενής, ο 

βασικός στόχος της αντιμετώπισης  είναι η 

οριστική σύγκλειση και η ενίσχυση του 

βρογχικού κολοβώματος. 

Το ποσοστό θνησιμότητας του 

βρογχοπλευρικού συριγγίου μετά από 

πνευμονεκτομή παραμένει υψηλό, συνεπώς η 

πρόληψη πρέπει να είναι ο κύριος στόχος μας.    
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REVIEW 

Bronchopleural fistula: management and treatment 

Nikolaos Baltayiannis, Antonios Chatzimichalis   

Department of Thoracic Surgery, “Metaxa” Cancer Hospital, Piraeus, Greece 

 

ABSTRACT 

Pathological communication between the stump of the main, lobular or segmental bronchus and the pleural 

cavity is called bronchopleural communication - bronchopleural fistula. Bronchopleural communication is 

considered the sword of Damocles of pneumonectomies. Only a small percentage of communications are 

closed automatically. Restoration of the fistula requires sterilization of the pleural cavity. Classic surgical 

management consists of thoracotomy, inspection and search for the leak site, removal of fibrous and infected 

pleural debris, lavage of the cavity with an antimicrobial solution, excision of necrotic tissue around the 

stump, and re-suture and reinforcement of the stump with a well-perfused flap. Although endobronchial 

techniques have been used with success, the most commonly used treatment methods with the highest 

success rates all or nearly all involve major surgery. Bronchopleural fistula after pneumonectomy, despite 

advances in surgical techniques and available materials, still remains a serious complication. The mortality 

rate of bronchopleural fistula after pneumonectomy remains high therefore prevention should be our main 

goal. 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Διαχείριση της τοξίκωσης από οπιοειδή στο τμήμα επειγόντων 

περιστατικών 

Θ. Κυζιρίδης  

Ψυχίατρος-Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, Γ’ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ηρωίνη και άλλα οπιοειδή έχουν υψηλό δυναμικό κατάχρησης και μπορούν να προκαλέσουν αναπνευστική 

καταστολή. Τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει σημαντική αύξηση των θανάτων από υπερδοσολογία οπιοειδών 

η οποία αποτελεί κυρίαρχη αιτία θνησιμότητας σε εξαρτημένους ασθενείς που κάνουν ενέσιμη χρήση αυτών 

των ουσιών. Η τοξίκωση από οπιοειδή συναντάται συχνά στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) και 

αποτελεί ιατρικώς επείγουσα κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο αν δεν αντιμετωπιστεί 

εγκαίρως και αποτελεσματικά. 

Η δόση και το είδος του οπιοειδούς που προκαλεί τοξίκωση ποικίλουν από άτομο σε άτομο και εξαρτώνται 

από το επίπεδο ανοχής που παρουσιάζει στις επιδράσεις του με την κορύφωση αυτών των επιδράσεων να 

συμβαίνει συνήθως μέσα σε 2-3 ώρες. Τα κλασικά σημεία της διαταραχής στο επίπεδο συνείδησης, της άπνοιας 

και της μύσης είναι ενδεικτικά τοξίκωσης από οπιοειδή αλλά δεν είναι πάντοτε παρόντα όλα. Αναπνευστικός 

ρυθμός 12 αναπνοών το λεπτό, ή λιγότερο, σε ασθενή που δεν κοιμάται αποτελεί ισχυρή ένδειξη υπέρ 

τοξίκωσης από οπιοειδή, ιδιαίτερα αν συνυπάρχουν μύση ή καταστολή στο επίπεδο συνείδησης. Οι ασθενείς 

μπορεί να εκδηλώσουν άπνοια και πνευμονικό οίδημα που μπορεί να εξελιχθούν σε ανοξία, κώμα και 

θάνατο. 

Η διάγνωση της τοξίκωσης από οπιοειδή είναι κλινική και οι εκδηλώσεις της εξαρτώνται από τον παράγοντα 

που χρησιμοποιήθηκε, τη δόση, την οδό χορήγησης και την τυχόν παρουσία προσμείξεων, όπως μπορεί να 

συμβαίνει με τη χρήση ηρωίνης. Ο τοξικολογικός έλεγχος ούρων στο ΤΕΠ δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

και δεν επηρεάζει την άμεση αντιμετώπιση του ασθενούς αλλά μπορεί να είναι χρήσιμος για τη συνέχεια της 

φροντίδας του και για ιατρονομικούς λόγους. 

Σε περιπτώσεις αυξημένης κλινικής υποψίας τοξίκωσης από οπιοειδή απαιτείται η ταυτόχρονη εφαρμογή 

γενικών υποστηρικτικών μέτρων και η χορήγηση ναλοξόνης. Η ναλοξόνη είναι συναγωνιστικός 

ανταγωνιστής τόσο για τα ενδογενή όσο και για τα ξενοβιοτικά οπιοειδή, όπως η ηρωίνη, αλλά δεν προκαλεί 

αναπνευστική καταστολή ακόμη και αν χορηγηθεί σε υψηλές δόσεις. Ο στόχος της χορήγησής της είναι η 

επανέναρξη αυτόματου φυσιολογικού αερισμού. 

Λέξεις ευρετηρίου: Επείγοντα, Ηρωίνη, Οπιοειδή, Τοξίκωση, Υπερδοσολογία 

Θ. Κυζιρίδης. Διαχείριση της τοξίκωσης από οπιοειδή στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Επιστημονικά Χρονικά 

2022; 27(2): 242-257  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο συνδυασμός υψηλού δυναμικού 

κατάχρησης των οπιοειδών και της 

αναπνευστικής καταστολής που προκαλούν, η 

οποία μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο, έχει 

σαν αποτέλεσμα την εκθετική αύξηση των 

θανάτων από υπερδοσολογία οπιοειδών τα 

τελευταία 15 έτη και μια σοβαρή κρίση 

δημόσιας υγείας. Η τρέχουσα επιδημική κρίση 

της χρήσης οπιοειδών φαίνεται να οφείλεται 

σε κατάχρηση φαιντανύλης και παραγώγων 

της αν και ηρωίνη και συνταγογραφούμενα 

οπιοειδή φαίνεται επίσης να διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο [1].  

Μάλιστα, οι ασθενείς που κάνουν 

ενέσιμη χρήση ουσιών έχουν δυσανάλογα 

υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα που 

σχετίζεται με τη χρήση. Ειδικότερα, η 

υπερδοσολογία οπιοειδών αποτελεί κυρίαρχη 

αιτία θνησιμότητας σε αυτή την ομάδα με τις 

περιπτώσεις μη θανατηφόρου υπερδοσολογίας 

να είναι συχνές και να αυξάνουν τον κίνδυνο 

εμφάνισης επόμενου επεισοδίου που θα 

οδηγήσει στον θάνατο [2].  

Το 2015, στις ΗΠΑ, πάνω από 33.000 

θάνατοι αποδόθηκαν σε υπερδοσολογία 

οπιοειδών, από τους οποίους περίπου 13.000 

αφορούσαν τη χρήση ηρωίνης. Στην ίδια 

χώρα, κατά το διάστημα 2010-2014, οι 

επισκέψεις σε τμήματα επειγόντων 

περιστατικών (ΤΕΠ) για υπερδοσολογία 

οπιοειδών, πλην της ηρωίνης, ελαττώθηκαν 

κατά 4% ενώ αυτές για υπερδοσολογία από 

ηρωίνη αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 

200%. Το έτος 2014 αντιστοιχούσαν 5,2 

επισκέψεις σε ΤΕΠ για κάθε θάνατο από 

υπερδοσολογία οπιοειδών [3] και το έτος 2017 

πάνω από 47.600 Αμερικανοί πέθαναν από 

υπερδοσολογία οπιοειδών (περιλαμβανο-

μένων οπιοειδών αναλγητικών, ηρωίνης και 

φαιντανύλης) ξεπερνώντας τον αριθμό 

θανάτων από τροχαία ατυχήματα και 

πυροβόλα όπλα [4]. Μελέτες στην Αυστραλία 

έχουν δείξει ότι μεταξύ 50% και 70% των 

ατόμων που κάνουν ενδοφλέβια χρήση 

ηρωίνης έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα 

επεισόδιο υπερδοσολογίας που δεν οδήγησε 

στον θάνατο με το 20%-30% να αναφέρουν 

πως αυτό συνέβη τους προηγούμενους 12 

μήνες [5].  

Συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, όπως 

αυτοί που μόλις ολοκλήρωσαν κλειστό 

πρόγραμμα απεξάρτησης ή αποφυλα-

κίστηκαν, παρουσιάζουν σημαντικά 

υψηλότερο κίνδυνο για θάνατο από 

υπερδοσολογία οπιοειδών. Οι τελευταίοι 

παρουσιάζουν μετά την αποφυλάκισή τους 

υψηλότερη θνησιμότητα τόσο από όλες τις 

αιτίες όσο και από υπερδοσολογία συγκριτικά 

με τον γενικό πληθυσμό [6]. Ένας προφανής 

λόγος για τα παραπάνω είναι η απώλεια της 

ανοχής στις επιδράσεις των οπιοειδών. 

Πρόσφατα δεδομένα επίσης δείχνουν ότι 

άτομα που επιβιώνουν από ένα μη 

θανατηφόρο επεισόδιο υπερδοσολογίας 

βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο επόμενου 

επεισοδίου τόσο μέσα στις πρώτες 30 ημέρες 

όσο και μέσα στους πρώτους 12 μήνες [5]. Στον 

Πίνακα 1 [7] παραθέτουμε τους παράγοντες 

κινδύνου για την εμφάνιση επεισοδίου 

τοξίκωσης από ηρωίνη.  
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Πίνακας 1. Παράγοντες κινδύνου για τοξίκωση από ηρωίνη [7].

 Μη θανατηφόρος υπερδοσολογία Θανατηφόρος υπερδοσολογία 

Φύλο  Χωρίς διαφορές μεταξύ φύλων Σημαντική επικράτηση ανδρών 

Ηλικία  Μετά από αρκετά χρόνια χρήσης ηρωίνης Μέση ηλικία περίπου 30-35 έτη 

Εξάρτηση  Μακροχρόνια  Μακροχρόνια-Συνήθως πάνω από 10 

χρόνια χρήσης  

Θεραπευτικό πλαίσιο Στις αρχές της θεραπείας 

Χρήση πολλαπλών 

ουσιών 

Αυξημένος κίνδυνος με χρήση τρικυκλικών 

αντικαταθλιπτικών 

Βενζοδιαζεπίνες ανευρίσκονται συχνά 

Ισχυρή συσχέτιση με αλκοόλ 

 

 

 

 

 

Αλκοόλ σε πάνω από τις μισές περιπτώσεις 

Καθαρότητα ηρωίνης Μέτρια συσχέτιση-σπανίως ανιχνεύονται 

πρόσθετες ουσίες 

Μέτρια συσχέτιση-σπανίως ανιχνεύονται 

πρόσθετες ουσίες 

Επίπεδο ανοχής Ελαττωμένη χρήση την περίοδο πριν τον θάνατο 

Υψηλός κίνδυνος την περίοδο μετά την αποφυλάκιση 

Οδός λήψης ηρωίνης Αυξημένος κίνδυνος με παρεντερική λήψη 

Καταγεγραμμένες περιπτώσεις από μη παρεντερική λήψη 

Αυτοκτονία  Εσκεμμένη υπερδοσολογία είναι ασυνήθης 

Συνήθης τρόπος με βίαια μέσα και υπερδοσολογία μη οπιοειδών ουσιών 

 

Το κλινικό σενάριο της 

υπερδοσολογίας ή τοξίκωσης από οπιοειδή 

είναι συνήθως ένα από τα παρακάτω: 

1. Εξαρτημένοι ασθενείς που διακομίζονται 

από το ΕΚΑΒ σε κωματώδη κατάσταση. 

2. Ασθενείς που πραγματοποίησαν 

φαρμακευτική απόπειρα με τη χρήση 

συνδυασμού οπιοειδών, άλλων φαρμάκων 

και/ή αλκοόλ. 

3. Ασθενείς που λαμβάνουν 

συνταγογραφούμενα οπιοειδή (π.χ., για 

καρκινικό πόνο) και παρουσίασαν 

ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση τους. 
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Από αυτά τα κλινικά σενάρια, το πρώτο 

είναι αυτό που συνήθως αντιμετωπίζουμε στην 

κλινική πράξη. Στην εργασία παραθέτουμε 

δεδομένα για την κλινική εικόνα της 

τοξίκωσης και τους συναφείς 

παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, τη 

διάγνωση και την αντιμετώπισή της στο ΤΕΠ.   

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΞΙΚΩΣΗΣ ΑΠΟ 

ΟΠΙΟΕΙΔΗ 

Η δόση και το είδος του οπιοειδούς που 

προκαλεί τοξίκωση ποικίλουν από άτομο σε 

άτομο και εξαρτώνται από το επίπεδο ανοχής 

που παρουσιάζει στις επιδράσεις του [8]. Το 

κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) 

διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στην 

υπερδοσολογία από οπιοειδή όχι μόνο γιατί 

ελέγχει την αναπνοή αλλά και επειδή οι 

νευρώνες του είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε 

βλάβες από υποξία συνεπεία της 

αναπνευστικής καταστολής. Μεγαλύτερης 

διάρκειας ή βαθμού υποξία θα επηρεάσει 

επίσης άλλες δομές του ΚΝΣ, όπως τα 

επιθηλιακά κύτταρα του χοριοειδούς 

πλέγματος και τα κύτταρα της γλοίας [5].    

Συνήθως η κορύφωση των επιδράσεων 

των οπιοειδών συμβαίνει μέσα σε 2-3 ώρες 

αλλά η απορρόφησή τους μπορεί να 

επιβραδυνθεί συνεπεία των επιδράσεών τους 

στην κινητικότητα του γαστρεντερικού 

σωλήνα. Σκευάσματα βραδείας αποδέσμευσης 

μπορεί να έχουν καθυστερημένη έναρξη 

δράσης και παρατεταμένης διάρκειας 

επιδράσεις. Επιπροσθέτως, με τα αυτοκόλλητα 

επιθέματα φαιντανύλης η απορρόφηση από το 

δέρμα μπορεί να συνεχίζεται ακόμη και μετά 

την απομάκρυνση του επιθέματος [9]. 

Η κλινική εικόνα της τοξίκωσης από 

οπιοειδή περιλαμβάνει διάφορα σημεία και 

συμπτώματα αν και, κατά κανόνα, στο ΤΕΠ η 

εικόνα την οποία αντιμετωπίζουμε είναι αυτή 

της καταστολής στο επίπεδο συνείδησης. 

Παρότι τα κλασικά σημεία της διαταραχής στο 

επίπεδο συνείδησης, της άπνοιας και της 

μύσης είναι ενδεικτικά τοξίκωσης από 

οπιοειδή, δεν είναι πάντοτε παρόντα όλα [10].  

Σε ηπιότερες περιπτώσεις, ο ασθενής 

παρουσιάζει συνήθως απάθεια, ψυχοκινητική 

επιβράδυνση, επηρεασμό των γνωστικών 

λειτουργιών και της κριτικής ικανότητας [8]. 

Οι κόρες παρουσιάζουν συνήθως μύση, 

αρτηριακή πίεση, σφύξεις και εντερικές 

κινήσεις ελαττώνονται, οι μύες είναι συνήθως 

χαλαροί [9], μπορεί να υπάρχουν ναυτία και 

έμετος, ιδιαίτερα σε άτομα που για πρώτη 

φορά έκαναν χρήση οπιοειδών, κνίδωση σε 

διάφορες περιοχές λόγω απελευθέρωσης 

ισταμίνης και επίσχεση ούρων λόγω 

αυξημένου τόνου του σφιγκτήρα της κύστης 

[11,12]. 

Η διαταραχή που συνήθως 

διαπιστώνεται σε βαρύτερες περιπτώσεις είναι 

η ελάττωση του αναπνευστικού ρυθμού, με 

βραδείες, ρηχές και ακανόνιστες αναπνοές, 

που μεταπίπτει σταδιακά σε άπνοια και, σε 

σοβαρές περιπτώσεις, σε αναπνευστική 

ανακοπή [13]. Αναπνευστικός ρυθμός 12 

αναπνοών το λεπτό, ή λιγότερο, σε ασθενή που 

δεν κοιμάται αποτελεί ισχυρή ένδειξη υπέρ 

τοξίκωσης από οπιοειδή, ιδιαίτερα αν 

συνυπάρχουν μύση ή καταστολή στο επίπεδο 

συνείδησης [14]. Η μύση από μόνη της δεν 

επαρκεί για τη διάγνωση καθώς αφενός μύση 

μπορεί να προκληθεί από υπερδοσολογία 

ψυχοτρόπων φαρμάκων ή αλκοόλ ενώ 
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αφετέρου η χρήση πολλαπλών ουσιών μπορεί 

να προκαλέσει φυσιολογικά αντιδρώσες κόρες 

ή μυδρίαση, με την τελευταία να παρατηρείται 

και επί σοβαρής εγκεφαλικής υποξίας [11]. 

Μπορεί επίσης να παρατηρηθούν κυάνωση, 

υπόταση, βραδυκαρδία και υποθερμία [15]. 

Ραβδομυόλυση μπορεί να προκύψει ως 

συνέπεια παρατεταμένης πίεσης μυών κατά τη 

διάρκεια κώματος [15].       

Οι φαρμακολογικές δράσεις που είναι 

υπεύθυνες για την υπερδοσολογία και την 

τοξίκωση από οπιοειδή σχετίζονται με τη 

δράση τους στους υποδοχείς οπιοειδών στο 

ΚΝΣ. Πρωταρχική σημασία στην 

αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων έχουν οι 

αλληλεπιδράσεις με τους μ υποδοχείς που 

μπορεί να προκαλέσουν πτώση του επιπέδου 

συνείδησης και αναπνευστική καταστολή. Τα 

οπιοειδή επάγουν καταστολή του επιπέδου 

συνείδησης και η ηλεκτρική δραστηριότητα 

του εγκεφαλικού φλοιού είναι διακριτή από 

αυτήν του ύπνου [16].  

Η καταστολή του επιπέδου συνείδησης 

σχετίζεται πιθανώς με επιδράσεις σε υποδοχείς 

που βρίσκονται στην πρόσθια και στην 

κοιλιοπλάγια μοίρα του θαλάμου, στην 

αμυγδαλή και στα γάγγλια των ραχιαίων 

ριζών που διαμεσολαβούν την αναλγησία και 

την ιδιοδεκτική αισθητικότητα [17]. Ο βαθμός 

της καταστολής, όπως καθορίζεται από τη 

φλοιική ηλεκτρική δραστηριότητα, 

συσχετίζεται με τη βαρύτητα του επαγόμενου 

από οπιοειδή ρυθμού καταστολής, τόσο σε 

επίμυες όσο και σε ανθρώπους [16]. 

Ο μηχανισμός της αναπνευστικής 

καταστολής είναι πιθανώς η απευθείας 

επίδραση στα αναπνευστικά κέντρα του 

στελέχους και του προμήκους μυελού [18] 

μέσω της ελάττωσης της ευαισθησίας των 

χημειοϋποδοχέων του προμήκους μυελού στην 

υπερκαπνία και της καταστολής της 

αναπνευστικής απόκρισης στην υποξία [19]. Η 

καταστολή του αναπνευστικού ρυθμού 

ελαττώνει τη μερική πίεση του οξυγόνου στο 

αίμα οδηγώντας σε ελάττωση των ιστικών 

επιπέδων του [5]. 

Η αγωνιστική δράση στους υποδοχείς 

που βρίσκονται στον πυρήνα Edinger-

Westphal του οφθαλμοκινητικού νεύρου 

επηρεάζει τη σύσπαση της κόρης προκαλώντας 

τη μύση που συχνά βλέπει κάποιος σε 

περιπτώσεις υπερδοσολογίας ή τοξίκωσης [19].  

Το πρόβλημα με την τοξίκωση είναι ότι 

οι ασθενείς μπορεί να εκδηλώσουν άπνοια και 

πνευμονικό οίδημα που μπορεί να εξελιχθούν 

σε ανοξία, κώμα και θάνατο [8]. 

Καρδιοτοξικότητα με παράταση του QTc 

διαστήματος και πολύμορφη κοιλιακή 

ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου μπορεί να 

οδηγήσει σε αιφνίδιο καρδιακό θάνατο και 

μπορεί να παρατηρηθεί με τη μεθαδόνη και 

την προποξυφαίνη [9]. Σεροτονινεργικό 

σύνδρομο μπορεί να παρατηρηθεί με οπιοειδή 

όπως η μεπεριδίνη, η φαιντανύλη και η 

τραμαδόλη, όταν συνδυάζονται με άλλους 

σεροτονινεργικούς αγωνιστές [20]. Η τοξίκωση 

από οπιοειδή δεν συσχετίζεται συνήθως με την 

εμφάνιση σπασμών εκτός αν πρόκειται για 

παιδιά ή για τη χρήση συγκεκριμένων 

συνθετικών οπιοειδών, όπως η τραμαδόλη, η 

μεπεριδίνη και η προποξυφαίνη [8]. 

Οι επιπλοκές από το αναπνευστικό 

σύστημα είναι μεταξύ των συχνότερα 

αναφερόμενων σε περιπτώσεις υπερ-
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δοσολογίας από οπιοειδή. Σε αυτό το πλαίσιο 

μπορούν να παρατηρηθούν μη καρδιογενές 

πνευμονικό οίδημα, που οφείλεται στην 

άθροιση κυψελιδικού υγρού λόγω αυξημένης 

τριχοειδικής διαπερατότητας, εισρόφηση, που 

συχνά μπορεί να οδηγήσει σε εισαγωγή σε 

ΜΕΘ, και οξεία αναπνευστική δυσxέρεια [21]. 

Οξεία βλάβη του αναπνευστικού σε αυτή την 

περίπτωση μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

υπερδοσολογίας από όλα τα οπιοειδή 

ανεξαρτήτως της οδού χορήγησης και μπορεί 

να οφείλεται σε αρνητική πίεση από απόφραξη 

του ανώτερου αεραγωγού, κατεχολαμινική 

απόκριση από τη ναλοξόνη, αντίδραση 

υπερευαισθησίας και αυξημένη τριχοειδική 

διαπερατότητα [22]. 

Ο αναπνευστικός ρυθμός είναι η 

παράμετρος που σταθερά και σε μεγαλύτερο 

βαθμό επηρεάζεται από την καταστολή του 

αναπνευστικού που προκαλούν τα οπιοειδή. 

Τα τελευταία προκαλούν επίσης 

δοσοεξαρτώμενη μεταβολή στον ζωτικό όγκο: 

σε χαμηλές δόσεις αυτός παραμένει 

αμετάβλητος ή μπορεί να παρουσιάσει και 

μικρή αύξηση λόγω αντιρρόπισης από 

χημειοϋποδοχείς. Σε υψηλότερες δόσεις 

ελαττώνεται και ταυτόχρονα ελαττώνεται η 

δραστηριότητα των κινητικών νευρώνων του 

φρενικού νεύρου που νευρώνει το διάφραγμα 

[13]. 

Φαρμακοκινητικές παράμετροι 

επηρεάζουν την εξέλιξη του υποαερισμού σε 

άπνοια. Ο υποαερισμός επηρεάζει την 

ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες 

οδηγώντας σε ελάττωση του κορεσμού σε 

οξυγόνο και σε κατακράτηση CO2. Η σταδιακή 

χορήγηση οπιοειδών επιτρέπει στους 

κεντρικούς χημειοϋποδοχείς να αντιρροπούν 

τη σταδιακή αύξηση των αρτηριακών 

επιπέδων CO2 και, για αυτό τον λόγο, είναι 

λιγότερο πιθανό να επάγει άπνοια [23].  

Η υποξία του εγκεφάλου μπορεί να 

οδηγήσει σε πολλαπλές παθολογικές 

εκδηλώσεις, όπως σπασμούς, παροδική 

κινητική παράλυση, αγγειακό εγκεφαλικό 

επεισόδιο και κώμα. Παρατεταμένη περίοδος 

υποξίας, χωρίς παρέμβαση, μπορεί να 

προκαλέσει κυτταρικό θάνατο και διάχυτη 

εγκεφαλική βλάβη [5].     

Το επίπεδο ανοχής στα οπιοειδή μπορεί 

να έχει σημαντική επίδραση στον κίνδυνο 

εμφάνισης υπερδοσολογίας. Ανοχή στην 

καταστολή της αναπνοής μπορεί να 

εμφανίζεται βραδύτερα από την ανοχή που 

εκδηλώνεται στις ευφορικές επιδράσεις των 

οπιοειδών, κάτι που εξηγεί γιατί επεισόδια 

υπερδοσολογίας συμβαίνουν τόσο συχνά, 

ακόμη και μεταξύ έμπειρων χρηστών 

οπιοειδών [24]. Ανοχή αναπτύσσεται μέσω 

απευαισθητοποίησης του μ υποδοχέα 

οπιοειδών με συνέπεια προοδευτική 

ανικανότητα του υποδοχέα να μεταδώσει 

σήμα μετά τη δέσμευση. Αυτό συμβαίνει μέσω 

αποσύζευξης των υποδοχέων από τις 

συνδεόμενες με τη μεμβράνη της κυτταρικής 

επιφάνειας G πρωτεΐνες και την ενσωμάτωση 

σε ενδοκυττάρια διαμερίσματα [25]. Ασθενείς 

που απέχουν για ένα διάστημα από τα 

οπιοειδή, εσκεμμένα ή μη, ή έχουν υποβληθεί 

σε σωματική απεξάρτηση υπό ιατρική 

παρακολούθηση, μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτοι στον κίνδυνο θανάτου από 

υπερδοσολογία ηρωίνης [26].  
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΞΙΚΩΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΙΟΕΙΔΗ 

Η διάγνωση της τοξίκωσης από 

οπιοειδή είναι κλινική και οι εκδηλώσεις της 

εξαρτώνται από τον παράγοντα που 

χρησιμοποιήθηκε, τη δόση, την οδό χορήγησης 

και την τυχόν παρουσία προσμείξεων, όπως 

μπορεί να συμβαίνει με τη χρήση ηρωίνης [20]. 

Πάντως, εικόνα καταστολής επιπέδου 

συνείδησης, μύσης και υπόπνοιας ή άπνοιας 

αυξάνουν ισχυρά την κλινική υποψία. Αυτή η 

τριάδα ευρημάτων έχει ευαισθησία 92% και 

ειδικότητα 76% για τη διάγνωση της 

υπερδοσολογίας από ηρωίνη [12]. Σε έναν 

κωματώδη ασθενή που παρουσιάζει μύση και 

υπόπνοια η διάγνωση τίθεται σχεδόν με 

βεβαιότητα και η επιβεβαίωση έρχεται με την 

υποχώρηση των συμπτωμάτων κατόπιν 

χορήγησης της ναλοξόνης. Η διάγνωση 

υποβοηθείται από τα ζωτικά σημεία, τη φυσική 

εξέταση και το ιστορικό του ασθενούς [11].  

Συνήθως, οι ασθενείς με υπερδοσολογία 

ή τοξίκωση από οπιοειδή που 

αντιμετωπίζονται στο ΤΕΠ διακομίζονται με 

ασθενοφόρο λόγω πτώσης στο επίπεδο 

συνείδησης. Πληροφορίες από τους ίδιους 

είναι πρακτικά αδύνατο να ληφθούν εκείνη τη 

στιγμή αλλά μπορούν να συλλεχθούν από την 

οικογένεια, φίλους ή το προσωπικό του ΕΚΑΒ. 

Όταν βελτιωθεί η κατάσταση του ασθενούς 

συμπληρώνονται οι απαραίτητες πληροφορίες 

που περιλαμβάνουν είδος, δόση και 

συχνότητα χρήσης οπιοειδών αλλά και αλκοόλ 

ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Αυτό έχει 

σημασία για την ορθή διαχείριση της 

κατάστασης. Για παράδειγμα, ταυτόχρονη 

χρήση ηρωίνης και βενζοδιαζεπινών, που 

είναι συχνό φαινόμενο, απαιτεί τη χορήγηση 

ανταγωνιστών οπιοειδών (ναλοξόνη) και 

βενζοδιαζεπινών (φλουμαζενίλη). Υπερ-

δοσολογία από πολλαπλές ουσίες συχνά 

ευθύνεται για σημαντική νοσηρότητα και 

θνησιμότητα: πάνω από τις μισές περιπτώσεις 

όλων των θανάτων από υπερδοσολογία είναι 

αποτέλεσμα υπερδοσολογίας από συνδυασμό 

χρήσης αλκοόλ, οπιοειδών και κοκαΐνης 

[27,28]. 

Η φυσική εξέταση μπορεί να 

αποκαλύψει μύση, καταστολή του επιπέδου 

συνείδησης και της αναπνοής αλλά και 

ευρήματα που συνηγορούν υπέρ χρήσης 

ουσιών, όπως σημάδια από βελόνες ή 

λοιμώξεις σε δέρμα και μαλακά μόρια. 

Έλεγχος πρέπει να γίνεται και για σημάδια 

από αυτοκόλλητα επιθέματα καθώς μπορεί να 

οφείλονται στη χρήση φαιντανύλης.    

Ο τοξικολογικός έλεγχος ούρων στο 

ΤΕΠ δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και 

δεν επηρεάζει την άμεση αντιμετώπιση του 

ασθενούς καθώς: 

• Η ναλοξόνη θα πρέπει να χορηγείται σε 

κάθε ασθενή με υψηλή υποψία τοξίκωσης 

από οπιοειδή και καταστολή στο επίπεδο 

συνείδησης. 

• Η αντιμετώπιση του ασθενούς πρακτικά 

δεν μεταβάλλεται ανάλογα με το υπεύθυνο 

οπιοειδές. 

• Τα υπάρχοντα τοξικολογικά τεστ ούρων 

μόνο σπάνια παρέχουν χρήσιμες κλινικές 

πληροφορίες και, αυτά που είναι 

διαθέσιμα, δεν ανιχνεύουν πολλά οπιοειδή 

[29]. 

Οι γιατροί μπορεί να συσχετίζουν τις 

κορυφαίες συγκεντρώσεις οπιοειδών στο 

πλάσμα με τον μεγαλύτερο βαθμό  
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Πίνακας 2. Βασική υποστηρικτική φροντίδα στην υπερδοσολογία από οπιοειδή [20] 

Αεραγωγός και  επαρκής αερισμός 

Αν απαιτηθεί, ενδοτραχειακή διασωλήνωση με υποβοηθούμενο αερισμό 

Παρακολούθηση αναπνευστικής λειτουργίας 

Παρακολούθηση καρδιακής λειτουργίας και οξυμετρία 

IV γραμμή και επαρκής χορήγηση υγρών 

Συχνή νευρολογική εξέταση 

αναπνευστικής καταστολής, κάτι που δεν 

ισχύει και δεν μπορεί να προσδιοριστεί και με 

αξιοπιστία σε περιπτώσεις τοξίκωσης [11]. Ο 

τοξικολογικός έλεγχος ούρων μπορεί να είναι 

χρήσιμος για τη συνέχεια της φροντίδας του 

ασθενούς αλλά και για ιατρονομικούς λόγους. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΩΣΗΣ 

Όλοι οι ασθενείς που παρουσιάζονται 

με κλινική εικόνα πιθανής τοξίκωσης θα 

πρέπει να αντιμετωπίζονται αρχικά με 

υποστηρικτικά μέτρα ανεξάρτητα από την 

αιτία που την προκάλεσε (Πίνακας 2) [20]. 

Πολύ συχνά, οι γιατροί έχουν μια ψευδή 

αίσθηση ασφάλειας όταν ο κορεσμός βρίσκεται 

σε ικανοποιητικό επίπεδο αλλά με τον ασθενή 

υπό οξυγόνο σε υψηλή ροή. Αν ο ασθενής έχει 

είτε ανεπαρκή αερισμό είτε μη φυσιολογικό 

αντανακλαστικό φάρυγγα μπορεί να 

βρίσκεται σε κίνδυνο δηλητηρίασης από CO2 

με επιδεινούμενη οξέωση ή εισρόφηση [20]. 

Όχι σπάνια, όταν γίνει επανάκτηση του 

επιπέδου συνείδησης, οι ασθενείς ζητούν να 

φύγουν γιατί δεν βρίσκουν τον λόγο να 

παραμείνουν αλλά αυτό μπορεί να θέσει σε 

κίνδυνο τη ζωή τους. 

Η τοξίκωση από οπιοειδή είναι 

επείγουσα ιατρική κατάσταση λόγω της 

αναπνευστικής καταστολής και του κινδύνου 

αναπνευστικής ανακοπής [8]. Περιπτώσεις 

τοξίκωσης στα πλαίσια πολυχρήσης ουσιών, 

χρήσης συνταγογραφούμενων οπιοειδών ή 

οπιοειδών μακράς  δράσης συνήθως απαιτούν 

προσέλευση σε ΤΕΠ, επανειλημμένη χορήγηση 

ναλοξόνης, μεγαλύτερη διάρκεια 

παρακολούθησης ή εισαγωγή και 

διασωλήνωση. Αντιθέτως, υποστηρίζεται ότι 

τοξίκωση μόνο από υπερβολική δόση ηρωίνης 

μπορεί να αντιμετωπιστεί με χορήγηση 

ναλοξόνης ακόμη και εκτός νοσοκομείου [30]. 

Σε περιπτώσεις αυξημένης κλινικής 

υποψίας τοξίκωσης από οπιοειδή απαιτείται η 

ταυτόχρονη εφαρμογή γενικών 

υποστηρικτικών μέτρων και χορήγησης 

ναλοξόνης [12]. Ο εργαστηριακός έλεγχος 

πρέπει να περιλαμβάνει βασικές εξετάσεις για 

τη διαπίστωση τοξικότητας από την υποξία ή 

την υποάρδευση. Πρέπει κάποιος να έχει 

υπόψη του ότι σε περιπτώσεις φαρμακευτικής 
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απόπειρας με οπιοειδή συχνά γίνεται 

ταυτόχρονη λήψη ακεταμινοφαίνης, κάτι που 

αυξάνει τον κίνδυνο ηπατοτοξικότητας [22].    

Οι ασθενείς με άπνοια χρειάζονται 

φαρμακευτική ή μηχανική υποστήριξη για να 

αναπνεύσουν. Για ασθενείς με καταστολή στο 

επίπεδο συνείδησης και αριθμό αναπνοών 12 

ή λιγότερο ανά λεπτό, αερισμός θα πρέπει να 

γίνεται με τη χρήση μάσκας [11]. 

Το αντίδοτο για την αντιμετώπιση της 

τοξίκωσης από οπιοειδή είναι η ναλοξόνη και, 

για πάνω από μισό αιώνα, θεωρείται το χρυσό 

πρότυπο στην αντιμετώπιση τέτοιων 

καταστάσεων [5]. Είναι συνθετικό παράγωγο 

της οξυμορφόνης και παρουσιάζει 

συναγωνιστικό ανταγωνισμό τόσο για τα 

ενδογενή συνδέματα πεπτιδίων όσο και για τα 

ξενοβιοτικά οπιοειδή (π.χ., ηρωίνη και 

φαιντανύλη) αλλά δεν προκαλεί 

αναπνευστική καταστολή ακόμη και αν 

χορηγηθεί σε υψηλές δόσεις [31]. 

Ο στόχος της χορήγησής της δεν είναι 

απαραιτήτως η αποκατάσταση του 

φυσιολογικού επιπέδου συνειδήσεως αλλά η 

επανέναρξη αυτόματου φυσιολογικού 

αερισμού [32]. Λόγω εκτεταμένου 

μεταβολισμού πρώτης διόδου από το ήπαρ, η 

ναλοξόνη είναι δραστική όταν χορηγείται 

παρεντερικώς, από τη ρινική ή την 

αναπνευστική οδό [33].  

Αν χορηγηθούν υψηλές δόσεις ή 

επανειλημμένες δόσεις σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, η ναλοξόνη μπορεί να επάγει οξύ 

στερητικό σύνδρομο κατά το οποίο οι ασθενείς 

μπορεί να γίνουν διεγερτικοί και να απαιτηθεί 

η χορήγηση κατασταλτικού [34].  Σε ασθενείς 

με εξάρτηση από οπιοειδή, τα επίπεδα της 

ναλοξόνης στο πλάσμα είναι αρχικά 

χαμηλότερα, ο όγκος κατανομής είναι 

υψηλότερος και ο χρόνος ημιζωής 

μεγαλύτερος συγκριτικά με τους ασθενείς 

χωρίς εξάρτηση [11]. Όταν χορηγείται 

ενδοφλεβίως, κάτι που αποτελεί τον κανόνα 

στην κλινική πράξη, η ναλοξόνη αρχίζει να 

δρα σε λιγότερο από 2 λεπτά και η διάρκεια 

δράσης της είναι 20-90 λεπτά, δηλαδή πολύ 

μικρότερη από αυτήν πολλών οπιοειδών [35]. 

Ακόμη όμως και η ενδομυική χορήγηση έχει 

περίπου την ίδια έναρξη δράσης αν 

συνυπολογίσει κανείς και τον χρόνο που 

απαιτείται για τη φλεβοκέντηση [31]. 

Η δοσολόγησή της είναι εμπειρική, η 

βέλτιστη οδός χορήγησής της δεν είναι 

επαρκώς καθορισμένη και δεν υπάρχει 

ομοφωνία όσον αφορά την κατάλληλη δόση 

έναρξης [34]. Η αποτελεσματική δόση της 

εξαρτάται από την ποσότητα του οπιοειδούς 

που έχει λάβει ο ασθενής, από τη σχετική 

χημική συγγένεια της ναλοξόνης και του 

οπιοειδούς που έχει ληφθεί για τους μ 

υποδοχείς, το βάρος του ασθενούς και τον 

βαθμό διείσδυσης του οπιοειδούς στο ΚΝΣ 

[35]. Η αρχική δόση για τους ενήλικους είναι 

0,04 mg και, αν δεν υπάρχει απόκριση, θα 

πρέπει να αυξάνεται κάθε 2 λεπτά μέχρι τη 

μέγιστη δόση των 15 mg [11]. Αν δεν έχει 

υποχωρήσει η καταστολή του αναπνευστικού 

με 15 mg ναλοξόνης κρίνεται ότι είναι μάλλον 

απίθανο να οφείλεται σε υπερδοσολογία 

οπιοειδών [36]. Η δόση της ναλοξόνης που 

απαιτείται για την αποκατάσταση της 

αναπνοής δεν συσχετίζεται με τη βαρύτητα της 

τοξίκωσης. Επειδή οι ασθενείς με εξάρτηση 

από οπιοειδή συχνά απαιτούν χαμηλές 

αρχικές δόσεις ναλοξόνης, πολλές φορές οι 

ασθενείς δεν τίθενται υπό παρακολούθηση για 
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επαρκές χρονικό διάστημα, μπορεί να μην 

τους χορηγούνται επιπλέον δόσεις ναλοξόνης 

ή να εισάγονται σε τμήματα που δεν υπάρχει 

δυνατότητα εντατικής παρακολούθησης [11].  

Ασθενείς με ανοχή στα οπιοειδή συχνά 

ανταποκρίνονται σε χαμηλότερες δόσεις 

ναλοξόνης που επαρκούν για την 

αποκατάσταση της αναπνευστικής 

λειτουργίας χωρίς να προκαλούν στερητικό 

σύνδρομο [11]. Υπερδοσολογία με οπιοειδή 

ισχυρότερα (όπως η φαιντανύλη) ή με 

μεγαλύτερη διάρκεια δράσης από την ηρωίνη 

(όπως η μεθαδόνη) μπορεί να απαιτήσουν 

υψηλότερες δόσεις ναλοξόνης για μεγαλύτερες 

χρονικές περιόδους [37]. Ενώ η μέση συνολική 

δόση ενδοφλέβιας ναλοξόνης για την 

αντιστροφή της τοξίκωσης από ηρωίνη 

εκτιμάται σε περίπου 0,9 mg, η αντίστοιχη 

δόση για την αντιμετώπιση της τοξίκωσης από 

φαιντανύλη εκτιμάται σε περίπου 3,4 mg και 

μπορεί να φτάσει τα 12 mg [34].  

Πρακτικά, η μοναδική ανεπιθύμητη 

ενέργεια της ναλοξόνης είναι η αιφνίδια 

επαγωγή στερητικού συνδρόμου όταν δίνεται 

σε πολύ υψηλές δόσεις σε άτομα εξαρτημένα 

από οπιοειδή [11]. Όση δυσφορία και να 

προκαλεί, παρ’ όλα αυτά, το στερητικό 

σύνδρομο δεν είναι θανατηφόρο για τον 

ασθενή όπως μπορεί να είναι η τοξίκωση. 

Επιπλέον, θα πρέπει κάποιος να έχει υπόψη 

του πως οι εξαρτημένοι από τα οπιοειδή 

ασθενείς συνήθως αναπτύσσουν ανοχή στις 

επιδράσεις τους. Αυτό, σε συνδυασμό με τη 

μεγάλη ποικιλία όσον αφορά την ισχύ των 

διαφόρων σκευασμάτων, καθιστά δύσκολη 

τόσο την επιλογή της αρχικής δόσης του 

αντίδοτου όσο και την τιτλοποίησή της [31]. Οι 

αναπνευστικές επιπλοκές που έχουν 

αναφερθεί με τη χρήση της ναλοξόνης 

μπορούν να αποδοθούν, εν μέρει τουλάχιστον, 

στην απότομη φαρμακευτική αντιστροφή της 

άπνοιας χωρίς να έχει εξασφαλισθεί επαρκής 

ανατομική υποστήριξη του αεραγωγού και 

αερισμός με θετική πίεση [38].    

Αν δεν υπάρχει απόκριση μετά τη 

χορήγηση της μέγιστης δόσης ναλοξόνης, 

ενδείκνυται η διασωλήνωση της τραχείας για 

την αποκατάσταση του αερισμού και της 

οξυγόνωσης. Η απουσία απόκρισης στη 

ναλοξόνη σημαίνει ότι έχει ήδη συμβεί 

υποξαιμική βλάβη του εγκεφάλου ή η κλινική 

εικόνα δεν οφείλεται σε τοξίκωση από 

οπιοειδή [22].  

Από τη στιγμή που ο αναπνευστικός 

ρυθμός θα βελτιωθεί με τη χορήγηση 

ναλοξόνης ο ασθενής θα πρέπει να τίθεται υπό 

παρακολούθηση για 4-6 ώρες [39]. Αυτό 

συμβαίνει επειδή οπιοειδή με μεγάλο χρόνο 

ημιζωής, όπως η μεθαδόνη, μπορεί να 

προκαλέσουν καταστολή του αναπνευστικού 

μετά την υποχώρηση των επιδράσεων της 

ναλοξόνης [11]. 

Πλύση με ενεργό άνθρακα μπορεί να 

γίνει σε ασθενείς που προσέρχονται ή 

προσκομίζονται στο ΤΕΠ μέσα σε 1 ώρα από 

τη λήψη του οπιοειδούς καθώς η χρήση του δεν 

προσφέρεται εκτός αυτού του χρονικού 

πλαισίου και, επιπλέον, μπορεί να καταστήσει 

δύσκολη τη στοματοτραχειακή διασωλήνωση 

[40]. Αυτή η αντιμετώπιση μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη για την ελάττωση της 

απορρόφησης οπιοειδών με μεγάλο χρόνο 

ημιζωής. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι τα οπιοειδή επιβραδύνουν την 

κινητικότητα του γαστρεντερικού και έτσι 
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ενεργός άνθρακας μπορεί να χορηγηθεί και σε 

μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο. Πλύση του 

εντέρου συστήνεται σε περιπτώσεις ατόμων 

που έχουν καταπιεί συσκευασίες οπιοειδών 

[22]. 

Ραβδομυόλυση θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με επαρκή ενυδάτωση για την 

αποφυγή συσσώρευσης μυοσφαιρίνης στα 

νεφρικά σωληνάρια. Η χορήγηση 

διττανθρακικών δεν βελτιώνει την έκβαση και 

θα πρέπει να αποφεύγεται [41]. Σπασμοί 

αντιμετωπίζονται κυρίως με τη χορήγηση 

βενζοδιαζεπινών. Οι τελευταίες έχουν 

αγωνιστική δράση στους υποδοχείς GABAA 

και είναι ιδανικές επειδή αυξάνουν τη 

νευρωνική αναστολή ανεξαρτήτως του 

μηχανισμού πρόκλησης σπασμών [42].  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ 

Ηλικιωμένοι ασθενείς 

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν 

αυξημένη ευαισθησία στις επιδράσεις των 

οπιοειδών και θα πρέπει να τίθενται υπό στενή 

παρακολούθηση. Παρουσιάζουν συχνά 

συννόσηση με προβλήματα υγείας τα οποία 

μπορούν να επιδεινώσουν τις επιδράσεις των 

οπιοειδών στην αναπνευστική λειτουργία. 

Παράλληλα, οι μεταβολές που επέρχονται με 

την πάροδο του χρόνου στη φυσιολογία και 

στη σύσταση του σώματος μπορεί να 

προκαλέσουν απροσδόκητη, εμμένουσα 

τοξίκωση [43].  

 

 

 

Γυναίκες κατά την εγκυμοσύνη     

Ο αριθμός των εγκύων γυναικών με 

διαταραχή χρήσης οπιοειδών που 

παρουσιάζονται στα μαιευτικά τμήματα των 

νοσοκομείων τετραπλασιάστηκε από το 1999 

ως το 2014. Επιπλέον, το 2017, 6,5% των 

εγκύων γυναικών ανέφεραν παράνομη χρήση 

συνταγογραφούμενων οπιοειδών ή ηρωίνης 

το προηγούμενο έτος και 1,3% ανέφεραν 

χρήση τον προηγούμενο μήνα [44]. Κατά την 

τοξίκωση της μητέρας, η αναπνευστική 

καταστολή μπορεί να προκαλέσει υποξαιμία 

στο έμβρυο που, με τη σειρά της, μπορεί να 

οδηγήσει σε προβλήματα της ενδομήτριας 

ανάπτυξης, χαμηλό βάρος γέννησης και άλλες 

επιπλοκές [45]. Η αντιμετώπιση γίνεται με 

στενή παρακολούθηση και εντατική 

υποστηρικτική φροντίδα ενώ η χρήση της 

ναλοξόνης θα πρέπει να επιφυλάσσεται για 

απειλητικές για τη ζωή της μητέρας 

περιπτώσεις [46].    

 

Body packers 

Στην προσπάθειά τους να μεταφέρουν 

παράνομα ουσίες από μια χώρα σε άλλη, αυτά 

τα άτομα καταπίνουν μεγάλο αριθμό από 

πακέτα που έχουν τυλιχτεί πολλές φορές και 

περιέχουν ηρωίνη ή κοκαΐνη. Όταν 

συλληφθούν ή παρουσιάσουν κάποιο 

πρόβλημα υγείας μπορεί να επισκεφθούν ΤΕΠ 

και, παρότι αρχικά μπορεί να είναι 

ασυμπτωματικοί, βρίσκονται σε κίνδυνο για 

εμφάνιση τοξίκωσης λόγω ρήξης των πακέτων 

[47].      
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η τοξίκωση από οπιοειδή αποτελεί 

συνηθισμένη κατάσταση στο ΤΕΠ, ιδιαίτερα 

μεταξύ όσων είναι εξαρτημένοι από ηρωίνη ή 

άλλες ουσίες αυτής της ομάδας. Η διάγνωση 

του συνδρόμου είναι κλινική και η 

χαρακτηριστική τριάδα ευρημάτων σε βαριές 

περιπτώσεις περιλαμβάνει τη μύση, τη 

διαταραχή στο επίπεδο συνείδησης 

(συχνότερα με κώμα) και τη διαταραχή της 

αναπνοής. Η τελευταία μπορεί να φτάσει 

ακόμη και στην αναπνευστική ανακοπή 

καθιστώντας την τοξίκωση από οπιοειδή 

δυνητικά θανατηφόρο ιατρική κατάσταση που 

απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση. 

Αυτή η αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη 

γενική υποστηρικτική φροντίδα με έμφαση 

στον αεραγωγό, την καρδιακή και 

αναπνευστική λειτουργία, και τη χορήγηση 

της ναλοξόνης. Η ναλοξόνη αποτελεί ειδικό 

αντίδοτο για την αντιστροφή των επιδράσεων 

της τοξίκωσης και χορηγείται συνήθως 

παρεντερικώς. Έχει πολύ βραχύ χρόνο 

ημιζωής και έτσι συχνά απαιτείται η χορήγηση 

επανειλημμένων δόσεων. Απουσία απόκρισης 

στη ναλοξόνη σημαίνει πιθανώς είτε ότι έχει 

επέλθει εγκεφαλική βλάβη λόγω υποξίας ή ότι 

η κωματώδης κατάσταση και η διαταραχή της 

αναπνοής δεν οφείλονταν σε τοξίκωση από 

οπιοειδή. 
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ABSTRACT 

Heroin and other opioids have high abuse potential and may cause respiratory depression. During the last 15 

years there has been a major increase of deaths due to opioid overdose, which is the most important cause of 

mortality in addicted patients who make iv use of opioids. Opioid intoxication is commonly encountered in 

emergency department (ED) and is a medical emergency that may lead to death, if not urgently and properly 

treated. 

The dose and type of opioid, that may cause intoxication, vary from person to person and depend on the level 

of tolerance to its effects, which usually peak within 2-3 hours. The classical signs of depressed level of 

consciousness, apnea and pupillary constriction are indicative of intoxication but not all of them are always 

present. Respiratory rate of 12 respirations per minute, or less, in a patient who is not sleeping is highly 

indicative of intoxication, especially if pupillary constriction or depression of the level of consciousness is 

present. Patients may manifest apnea and pulmonary edema which may progress to anoxia, coma and death. 

Diagnosis of opioid intoxication is clinical and its manifestations depend on the drug used, the dose, the route 

of administration and possible adulterants, such as in the case of heroin. Urine toxicology screen is of no major 

importance in ED and does not affect the emergent treatment of the patient but may be useful for both 

continuing care and medicolegal reasons.      

In cases of increased clinical suspicion of opioid intoxication, concurrent application of general supportive 

measures and naloxone administration is necessary. Naloxone is a competitive antagonist of both endogenous 

and exogenous opioids, such as heroin, but does not cause respiratory depression even if administered in 

high doses. The aim of its administration is to regain spontaneous normal ventilation. 

Keywords: Emergency, Heroin, Intoxication, Opioids, Overdose    
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Covid-19 και στοματολογικές εκδηλώσεις 

Α. Λιοσάτος 

Χειρουργός οδοντίατρος, Μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής ΑΠΘ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα τελευταία δυόμισι χρόνια τη ζωή μας έχει σημαδέψει καθοριστικά η πανδημία COVID-19. Σε διάστημα 

μερικών μηνών, η νόσος COVID-19 εξελίχθηκε σε  παγκόσμια πανδημία που έπληξε όλες τις ηλικιακές ομάδες 

με εκατομμύρια νεκρούς και σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Τα κλινικά συμπτώματα της νόσου 

μπορεί να απουσιάζουν πλήρως, να προσομοιάζουν αυτά της γρίπης ή να είναι σοβαρά, οδηγώντας στην 

εκδήλωση σοβαρής αναπνευστικής νόσου. Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι (από χαμηλός μέχρι υψηλός) 

πυρετός, κεφαλαλγία, πονόλαιμος, ξηρός βήχας, κόπωση. Στους σοβαρά νοσούντες μπορεί να προκληθεί 

πνευμονία και σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας. Έχουν περιγραφεί διάφορες δερματικές 

εκδηλώσεις της νόσου COVID-19, αλλά κι εκδηλώσεις από τη στοματική κοιλότητα. Η αιτιολογία των 

στοματικών βλαβών σε ασθενείς με COVID-19 φαίνεται πως είναι πολυπαραγοντική. Οι στοματολογικές 

εκδηλώσεις μπορεί να οφείλονται τόσο στη δράση του ίδιου του ιού SARS-CoV-2 στους ιστούς της στοματικής 

κοιλότητας, όσο και στην αύξηση του stress και την πτώση του ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλεί η 

νόσος, στη φαρμακευτική αγωγή για την COVID-19 και τις συνθήκες νοσηλείας. Οι στοματολογικές 

εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δυσγευσία, υποσιαλία, αίσθημα καύσου, στοματικές βλάβες όπως άφθες, 

υποτροπιάζουσα ερπητική λοίμωξη, καντιντίαση κι άλλες, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκεται το ενδεχόμενο  

αμφίδρομης συσχέτισης COVID-19 και περιοδοντικής νόσου. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένο ότι είναι 

απαραίτητη και η οδοντιατρική παρακολούθηση των σοβαρά νοσούντων από COVID-19, για τη ενίσχυση 

της υποστήριξης του ασθενούς και του ελέγχου του πόνου. Η καλύτερη κατανόηση των στοματικών 

εκδηλώσεων του COVID-19 μπορεί να βοηθήσει στην αποσαφήνιση των παθολογικών διεργασιών που 

εμπλέκονται στη νόσο και να καθοδηγήσει τον οδοντίατρο στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης 

αντιμετώπισης των στοματικών εκδηλώσεών της. 

Λέξεις ευρετηρίου: COVID-19, στοματολογικές εκδηλώσεις, οδοντίατρος   

Α. Λιοσάτος. Covid-19 και στοματολογικές εκδηλώσεις. Επιστημονικά Χρονικά 2022; 27(2): 258-271 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε εν μέσω 

της πανδημίας COVID-19. Σε διάστημα 

μερικών μηνών, η νόσος COVID-19 εξελίχθηκε 

σε  παγκόσμια πανδημία που έπληξε όλες τις 

ηλικιακές ομάδες με εκατομμύρια νεκρούς και  

 

 

σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις [1-

3].  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

(ΠΟΥ) επέλεξε τον όρο COVID-19 
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(Coronavirus Disease, Νόσος του Κορωνοϊού) 

για να χαρακτηρίσει την ασθένεια που 

προκαλείται από τον νέο «Κορωνοϊό Σοβαρού 

Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου» (SARS-

CoV-2) και ξεκίνησε από την πόλη Γουχάν της 

Κίνας τον Νοέμβριο του 2019. Ο SARS-CoV-2 

είναι ο τρίτος κορωνοϊός που –όπως 

πιστεύεται- μεταδόθηκε από το ζωικό βασίλειο 

στον άνθρωπο, μετά τον SARS το 2003 και 

MERS τον το 2012 και προκάλεσε σοβαρή 

θνησιμότητα και νοσηρότητα [3]. 

Η μετάδοση από άτομο σε άτομο 

συμβαίνει μέσω της εισπνοής 

αεροσταγονιδίων από τη ρινική και τη 

στοματική κοιλότητα μολυσμένου ατόμου ή το 

άγγιγμα μολυσμένων επιφανειών και τη 

μεταφορά ιικού φορτίου στη στοματική και τη 

ρινική κοιλότητα ή τους οφθαλμούς.  Η νόσος 

έχει χρόνο επώασης από 2-14 μέρες και μπορεί 

να μεταδοθεί ακόμα και από  

ασυμπτωματικούς φορείς του ιού [4,5]. 

Στην παθογένεση και την 

παθοφυσιολογία της  COVID-19 παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο ο διαμεμβρανικός υποδοχέας 

ACE2 (μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης-

2), τον οποίο αξιοποιεί ο SARS-CoV-2 για να 

εισέλθει στον ανθρώπινο οργανισμό [3,6]. 

Ο υποδοχέας αυτός εντοπίζεται σε 

αρκετά σημεία του ανθρώπινου σώματος, 

όπως στους πνεύμονες, τους νεφρούς, το ήπαρ, 

το γαστρεντερικό σύστημα, στις επιθηλιακές 

επιφάνειες των ιδρωτοποιών αδένων και στο 

ενδοθήλιο των τριχοειδών του δέρματος, στον 

βλεννογόνο της γλώσσας και τους σιελογόνους 

αδένες [7,8]. 

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ COVID-19 

Τα κλινικά συμπτώματα της νόσου 

μπορεί να απουσιάζουν πλήρως, να 

προσομοιάζουν αυτά της γρίπης ή να είναι 

σοβαρά, οδηγώντας στην εκδήλωση σοβαρής 

αναπνευστικής νόσου [3].   

Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι (από 

χαμηλός μέχρι υψηλός) πυρετός, κεφαλαλγία, 

πονόλαιμος, ξηρός βήχας, κόπωση. Άλλα 

συμπτώματα περιλαμβάνουν καταρροή, 

μυαλγία και ανορεξία, κοιλιακό άλγος, 

διάρροια, έμετο, απώλεια γεύσης και 

όσφρησης, εξάνθημα [3,5,9-11].  

Στους σοβαρά νοσούντες μπορεί να 

προκληθεί πνευμονία, δύσπνοια ή ταχύπνοια, 

πόνος ή αίσθημα πίεσης στο στήθος και 

απώλεια ομιλίας ή κίνησης, μείωση 

οξυγόνωσης του αίματος (κορεσμός 

αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο <93%),  σύνδρομο 

οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, οξεία 

καρδιακή βλάβη και πολλαπλή οργανική 

ανεπάρκεια [3,5,9,10] .Τα συμπτώματα είναι 

πιο σοβαρά σε άτομα με συννοσηρότητες όπως 

ο διαβήτης, η υπέρταση και η ισχαιμική 

καρδιοπάθεια [3]. 

Έχουν περιγραφεί διάφορες δερματικές 

εκδηλώσεις της νόσου COVID-19, όπως 

ερυθηματώδες εξάνθημα, κηλιδοβλατιδώδες 

εξάνθημα, κνίδωση, πετέχειες, πορφύρα, 

επιπεφυκίτιδα, φυσαλίδες ομοιάζουσες σε 

ανεμευλογιά, αλλοιώσεις ομοιάζουσες με 

πολύμορφο ερύθημα κ.ά [5,8,12].  

Ωστόσο μικρός αριθμός μελετών έχει 

ασχοληθεί με τις στοματικές εκδηλώσεις της 

COVID-19 [13].  
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ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΝΟΣΟΥ 

Οι ασθενείς με Covid-19 παρουσιάζουν 

μια ευρεία ποικιλία σημείων και 

συμπτωμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας 

ποικιλίας τέτοιων από τη στοματική κοιλότητα 

[9]. 

Η ακριβής σχέση μεταξύ στοματικών 

βλαβών και παθολογικών διεργασιών του 

σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου 

εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έρευνας. 

Η αιτιολογία των στοματικών βλαβών σε 

ασθενείς με COVID-19 φαίνεται πως είναι 

πολυπαραγοντική. Ωστόσο, υπάρχουν 

αυξανόμενες ενδείξεις πως αρκετές στοματικές 

βλάβες σχετίζονται και άμεσα με τις 

παθολογικές διεργασίες της νόσου [2,10]. 

Υπάρχουν ορισμένες οδοί, διαμέσου 

των οποίων η COVID-19 μπορεί να 

συσχετιστεί με τις στοματικές βλάβες. 

Πρώτον, ο ιός μπορεί να 

αλληλεπιδράσει άμεσα ή έμμεσα με τα 

κύτταρα του στοματικού βλεννογόνου. Οι 

πρωτεΐνες ακίδας του ιού SARS-CoV-2 

προσδένονται στους ACE2 υποδοχείς, που 

ενεργοποιούνται κυρίως στους πνεύμονες και 

στους σιελογόνους αδένες της στοματικής 

κοιλότητας. Καθώς η ενεργοποίηση των 

υποδοχέων συμβαίνει πρωταρχικά στη 

στοματική κοιλότητα, οι εκδηλώσεις της 

COVID-19 από τη στοματική κοιλότητα 

μπορεί επίσης να συνδέονται με την έκφραση 

των ACE2 της στοματικής κοιλότητας [2,10].  

Δεύτερον, οι βλάβες μπορεί να 

προκληθούν από ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε 

φάρμακα που χορηγούνται για τη θεραπεία 

της ιογενούς λοίμωξης. Τρίτον, οι βλάβες θα 

μπορούσαν επίσης να είναι αποτέλεσμα 

συστηματικής απορρύθμισης του 

ανοσοποιητικού συστήματος και ευκαιριακές 

λοιμώξεις βακτήρια, μύκητες ή άλλους τύπους 

ιών, ιδιαίτερα κατά τη φάση νοσηλείας [9,10].  

Μπορεί να εμπλέκονται και 

ψυχολογικοί παράγοντες, ενώ αρκετές έρευνες 

έχουν δείξει ότι οι μεγάλες περίοδοι νοσηλείας 

μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο 

εμφάνισης στοματικών βλαβών [9]. 

Τέλος, καθώς ο SARS-CoV-2 προκαλεί 

καταρράκτη κυτοκινών, μπορεί να 

επιδεινώσει υπάρχουσες αυτοάνοσες νόσους, 

οδηγώντας (και) σε συμπτώματα από τη 

στοματική κοιλότητα [3]. 

 

Δυσγευσία  

H δυσγευσία (που περιλαμβάνει 

αλλοιώσεις της γεύσης, αγευσία και 

υπογευσία) είναι γνωστό και συχνό σύμπτωμα 

της COVID-19 από τη στοματική κοιλότητα 

[7,9,14-16], που μάλιστα εκδηλώνεται από την 

πρώτη και προσυμπτωματική φάση της νόσου 

[9,10,17], ενώ για αρκετές μελέτες αποτελεί το 

πρωιμότερο [10] και το πιο κοινό σύμπτωμα 

από τη στοματική κοιλότητα, με ποσοστό που 

κυμαίνεται μεταξύ 45-80% των νοσούντων 

[9,17,18], ποσοστό που μάλιστα παρουσιάζεται 

μεγαλύτερο σε νεότερους ασθενείς με ηπιότερη 

νόσηση [9]. Η δυσγευσία συνήθως υποχωρεί 

εντός 3 εβδομάδων [9]. 

Οι ακριβείς μηχανισμοί με τους οποίους 

ο SARS-CoV-2 προκαλεί δυσγευσία 

παραμένουν ασαφείς [9]. 
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Ο ανθρώπινος υποδοχέας ACE2 είναι ο 

κύριος υποδοχέας των κυττάρων-ξενιστών για 

τον SARS-CoV-2 και εκφράζεται ευρέως από 

τα κύτταρα του αναπνευστικού επιθηλίου και 

στη στοματική κοιλότητα, συμπεριλαμ-

βανομένης της γλώσσας. Η βλάβη που 

προκαλείται από τον ιό σε αυτά τα κύτταρα 

μπορεί να σχετίζεται με την εκδήλωση 

δυσγευσίας [19,20].  

 Επιπλέον, η δυσγευσία έχει συσχετιστεί 

με βλάβες που προκαλεί η νόσος στο 

περιφερικό νευρικό σύστημα, που μπορεί με τη 

σειρά τους να επηρεάσουν και το ΚΝΣ και την 

αίσθηση της γεύσης [21]. 

Άλλη θεωρία που έχει διατυπωθεί είναι 

ότι η δυσγευσία είναι αποτέλεσμα βλάβης που 

προκαλείται από τον SARS-CoV-2 στα 

επιθηλιακά κύτταρα των σιελογόνων αδένων, 

που θεωρούνται στόχος του ιού λόγω της 

ενεργοποίησης των υποδοχέων ACE2 σε 

αυτούς [22]. 

 Άλλωστε αλλαγές στη ροή και τη 

σύνθεση του σάλιου παρατηρούνται συχνά σε 

ασθενείς με COVID-19, και τέτοιες αλλαγές 

είναι τεκμηριωμένο πως μπορούν να 

προκαλέσουν αλλαγές στην αντίληψη της 

γεύσης [9].  

Επιπλέον, η αυξημένη χρήση 

αντισηπτικών στοματικών διαλυμάτων για 

την πρόληψη δευτερογενών στοματικών 

λοιμώξεων θα μπορούσε επίσης να 

τραυματίσει τα επιθηλιακά κύτταρα, 

διαταράσσοντας έτσι την αίσθηση της γεύσης 

[23]. 

 

 

Ξηροστομία-Υποσιαλία 

Ξηροστομία και υποσιαλία επίσης 

καταγράφονται συχνά ως παθολογικές 

εκδηλώσεις της COVID-19 από τη στοματική 

κοιλότητα, ακόμα και στην προσυμπτωματική 

φάση της νόσου [2,3,7,9,14,24]. 

Σε ό,τι αφορά την ξηροστομία, οι 

μηχανισμοί που τη συνδέουν με την COVID-

19 είναι επί του παρόντος υπό συζήτηση [2].  

H σύνδεση του SARS-CoV-2 με τους 

υποδοχείς ACE2 των επιθηλιακών κυττάρων 

των σιελογόνων αδένων, η είσοδος του SARS-

COV-2 στο περιφερικό νευρικό σύστημα και οι 

μεταβολές που μπορεί να επιφέρει στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα, η ιογενής λοίμωξη 

και η αντίδραση που προκαλεί στο 

ανοσοποιητικό σύστημα είναι οι πιθανές αιτίες 

που διερευνώνται [24].  

Επιπλέον και η δυσγευσία έχει 

συσχετιστεί με την ξηροστομία, τις αλλαγές 

στην ποσότητα και τη σύνθεση του σάλιου [24]. 

Η ξηροστομία και η υποσιαλία μπορεί 

να σχετίζονται επίσης με τη φαρμακευτική 

αγωγή που λαμβάνουν οι ασθενείς με COVID-

19, με τις συνθήκες νοσηλείας στη ΜΕΘ και τη 

στοματική αναπνοή, καθώς και με το stress 

[9,25]. 

 

Αίσθημα καύσου 

Συχνό σύμπτωμα και μάλιστα από τα 

αρχικά στάδια της COVID-19 είναι και το 

αίσθημα καύσου της στοματικής κοιλότητας 

[15,17]. 
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Το αίσθημα καύσου μπορεί να 

σχετίζεται και με διάφορες στοματικές βλάβες 

που μπορεί να εκδηλωθούν στους νοσούντες, 

καθώς και με τα πρόδρομα συμπτώματα της 

υποτροπιάζουσας ερπητικής (HSV) λοίμωξης, 

που επίσης απαντάται συχνά σε ασθενείς με 

COVID-19 [8,17]. 

 

ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 

Η νόσος επίσης συσχετίζεται με 

πληθώρα στοματικών βλαβών, με κύριες θέσεις 

εντόπισης τη γλώσσα, την υπερώα και τον 

βλεννογόνο των χειλέων, ακολουθούμενες από 

τα ούλα, τον στοματικό βλεννογόνο, τον 

στοματοφάρυγγα και την αμυγδαλή [2,8-10]. 

Οι περισσότερες στοματικές βλάβες 

μπορούν γενικά να κατηγοριοποιηθούν σε 

δύο τύπους. Ο πρώτος τύπος αφορά βλάβες 

ομοιάζουσες με αφθώδη έλκη κι ο δεύτερος 

βλάβες ομοιάζουσες με ερπητικά έλκη [9,10]. 

 

Α) Υποτροπιάζουσα ερπητική λοίμωξη  

Συχνό εύρημα στους ασθενείς με 

COVID-19 είναι η υποτροπιάζουσα λοίμωξη 

από τον ιό του απλού έρπητα (HSV-1) [2,9,14]. 

Ο ιός αυτός μετά την αρχική μόλυνση 

του οργανισμού παραμένει σε λανθάνουσα 

μορφή στο γασσέρειο γάγγλιο του τριδύμου 

νεύρου. Η επανενεργοποίηση του ιού 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από περιόδους 

ανοσοκαταστολής [17], ενώ το stress, η 

φλεγμονή και η χρήση κορτικοστεροειδών για 

την αντιμετώπιση της COVID-19 είναι επίσης 

παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην 

επανενεργοποίησή του [9].  

Β) Αφθώδη έλκη 

Η παρουσία αφθωδών ελκών είναι από 

τα πιο κοινά ευρήματα της στοματικής 

κοιλότητας σε ασθενείς με COVID-19, 

ιδιαίτερα σε αυτούς που εκδηλώνουν μέτρια 

ως σοβαρή μορφή της νόσου COVID-19 

[2,7,8,10,14,15,17], με πιθανή αιτία την 

ανοσοκαταστολή και το stress [3,17]. 

Επίσης τα στοματικά έλκη μπορούν 

επίσης να αποδοθούν σε αγγειίτιδα που 

προκαλείται από την υπερβολική συσσώρευση 

αγγειοτενσίνης II στα αγγειακά κύτταρα λόγω 

της νόσου. Η υπερβολική συσσώρευση 

αγγειοτενσίνης ΙΙ μπορεί να προκαλέσει 

αγγειοσυστολή, αγγειακές ανωμαλίες και 

αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα που 

μπορούν να οδηγήσουν σε σχηματισμό ελκών 

[3]. 

 

Γ) Καντιντίαση  

Βλάβες του στοματικού βλεννογόνου 

μπορεί να οφείλονται σε βακτηριακές και 

μυκητιασικές συλλοιμώξεις κι ευκαιριακές 

λοιμώξεις, που σχετίζονται και με την πτώση 

του ανοσοποιητικού συστήματος ή τις 

ανεπιθύμητες ενέργειες από φάρμακα που 

χορηγούνται  για την αντιμετώπιση της  

COVID-19 [2,7,9,14]. 

Η βασική ευκαιριακή λοίμωξη που 

απαντάται σε ασθενείς με COVID-19 είναι η 

καντιντίαση (από C. Albicans) [2,14,17], που 

μπορεί να σχετίζεται και με την παρατεταμένη 

αντιβιοτική θεραπεία, αλλά και τη μείωση της 

στοματικής υγιεινής που συνήθως 

συνεπάγεται η νοσηλεία του ασθενή [8,14,16], 

ενώ η καλή στοματική υγιεινή φαίνεται πως 



 

 

263 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 2, 2022 

οδηγεί στην αποφυγή λοιμώξεων από C. 

Albicans [17]. 

 

Δ) Μουκορμύκωση 

Περιστατικά μουκορμύκωσης (μιας 

επιθετικής μυκητίασης που οφείλεται στους 

μουκορμύκητες, μια ομάδα μυκήτων που 

βρίσκονται σε αφθονία στο έδαφος και τον 

αέρα και μπορούν να μολύνουν τον άνθρωπο 

μέσω αναπνευστικού συστήματος) 

συσχετιζόμενα με την COVID-19 έχουν 

καταγραφεί σε όλο τον κόσμο και κυρίως σε 

ανοσοκατεσταλμένους ασθενεις, ασθενείς με 

διαβήτη κι άλλες υποκείμενες παθήσεις [26,27].  

Σε ασθενείς με COVID-19, τα κλινικά 

σημεία μουκορμύκωσης στη στοματική 

κοιλότητα εκδηλώνονται συχνά στην υπερώα 

και μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγή 

χρώματος του βλεννογόνου, οίδημα, έλκη, 

έκθεση και νέκρωση οστού με ανάπτυξη 

μαύρης εσχάρας. Μάλιστα, τα έλκη της 

υπερώας μπορεί να είναι το πρώτο 

εμφανιζόμενο σύμπτωμα [28]. 

Mπορεί να περιλαμβάνουν επίσης 

οδονταλγία και κινητικότητα δοντιών, 

νεκρώσεις στη φατνιακή απόφυση της άνω 

γνάθου, σχηματισμό στοματοκολπικών 

/στοματορρινικών επικοινωνιών και 

συριγγίων, μετεξακτικά φατνία με δυσκολία 

επούλωσης και σημεία παρόμοια με χρόνια 

οστεομυελίτιδα, τρισμό λόγω εμπλοκής των 

μασητηρίων μυών και μειωμένη διάνοιξη 

στόματος, ερυθρότητα και πόνο στο πρόσωπο 

[27]. 

 

Ε) Άλλες βλάβες  

Έχει επίσης αναφερθεί πληθώρα άλλων 

μη ειδικών στοματικών βλαβών, όπως έλκη, 

φυσαλίδες, πομφόλυγες, φλύκταινες, 

διαβρώσεις, κηλίδες, βλατίδες και πλάκες 

ποικίλλου αριθμού, χροιάς (ερυθρές, λευκές, 

ιώδεις κ.ά.) και εντόπισης [7,8, 29-31], 

υπερμελάγχρωση του στοματικού 

βλεννογόνου (καθώς διάφοροι μεσολαβητές 

της φλεγμονής, όπως η ισταμίνη και οι 

μεταβολίτες του αραχιδονικού οξέος 

προάγουν τη μελανινογένεση) [8,9,16,32], 

πετέχειες στο κάτω χείλος, στην υπερώα και 

στο βλεννογόνο του στοματοφάρυγγα, με 

πιθανό αίτιο την θρομβοπενία λόγω COVID-

19 ή τη φαρμακευτική αγωγή [8], γλωσσίτιδα 

και γλωσσική θηλίτιδα (ενδεχομένως 

προκληθείσες και από τις συνθήκες νοσηλείας), 

καθώς και βλεννογονίτιδα [15,33], διόγκωση, 

φλεγμονή και λοιμώξεις των σιελογόνων 

αδένων και διόγκωση των τραχηλικών 

λεμφαδένων [2,3,9], ενάνθημα και οίδημα 

[2,8,30] . 

Έχουν αναφερθεί επίσης αποφλοιωτική 

ουλίτιδα, οσχεοειδής και γεωγραφική γλώσσα 

[8,14,18], καθώς και στοματικές βλάβες 

ομοιάζουσες με εκδηλώσεις πολύμορφου 

ερυθήματος από τη στοματική κοιλότητα 

[9,30,34], με βλεννογονίτιδα της νόσου 

Kawasaki (συμπεριλαμβανομένης της 

χειλίτιδας, της γλωσσίτιδας και της 

χαρακτηριστικής ερυθηματώδους και 

διογκωμένης γλώσσας -γλώσσα με «όψη 

φράουλας»-) και με γωνιακή χειλίτιδα [8], 

άτυπο σύνδρομο Sweet (οξεία εμπύρετη 

ουδετεροφιλική δερμάτωση) [35], σύνδρομο 

Melkerson-Rosenthal [36] κι αλλοιώσεις τύπου 

έρπη-ζωστήρα [8].  
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COVID-19 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 

Έχει αναφερθεί ήδη ότι η νόσος 

COVID-19 μπορεί να προκαλέσει 

αποφλοιωτική ουλίτιδα. Επιπλέον έχουν 

αναφερθεί ασθενείς με COVID-19 με οξείες 

περιοδοντικές βλάβες, ελκονεκρωτική 

ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα [9,15]. 

Έχει προταθεί ότι ο περιοδοντικός 

θύλακος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως 

δεξαμενή για τον SARS-CoV-2 [37].  

Υπάρχουν στοιχεία στη βιβλιογραφία 

που υποδεικνύουν κοινή οδό φλεγμονώδους 

απόκρισης μεταξύ της περιοδοντικής νόσου 

(ΠΝ) και COVID-19. Η ΠΝ οδηγεί σε αύξηση 

των επιπέδων των κυτοκινών στην 

κυκλοφορία του αίματος, ενώ και η COVID-19 

προκαλεί «καταιγίδα κυτοκινών», με 

υπερπαραγωγή  κυτοκινών και χημειοκινών 

όπως IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-10 και 

ιντερφερόνη-γ (IFN-γ). Υπό αυτή την έννοια, 

η ΠΝ μπορεί να θεωρηθεί ως προδιαθεσιακός 

παράγοντας για πιο σοβαρές μορφές της 

COVID-19, μέσω μιας πιο έντονης 

συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [9]. 

Μια πρόσφατη μελέτη ανέφερε ότι οι 

προφλεγμονώδεις κυτοκίνες όπως η IL-1β και 

ο TNF-α από τα φλεγμονώδη ούλα μπορούν 

μέσω του σιέλου να εισροφηθούν από τους 

πνεύμονες, οδηγώντας τους σε οξεία φλεγμονή 

[38].  

Η συνεργική αλληλεπίδραση μεταξύ 

των μόνιμων μικροβίων του στόματος και του 

SARS-CoV-2 μπορεί να προκαλέσει μια έντονη 

ανοσοαπόκριση που με τη σειρά της μπορεί να 

επιδεινώσει περαιτέρω την αγγειακή 

διαπερατότητα και την αύξηση του 

φλεγμονώδους φορτίου στην κυκλοφορία του 

αίματος [9].   

Ένα άλλο μοριακό κύκλωμα που 

συνδέει Covid-19 και ΠΝ είναι η οδός των Τ 

βοηθητικών-17 (Th-17) λεμφοκυττάρων. Όσον 

αφορά την ΠΝ, η IL-17 εκκρίνεται από τα 

κοκκιοκύτταρα που διεγείρονται από τα 

περιοπαθογόνα βακτήρια Porphyromonas 

gingivalis και από τους ενεργοποιημένους από 

την IL-1 ινοβλάστες, ενισχύοντας την άποψη 

ότι οι ενδογενείς κυτοκίνες αυξάνουν το 

φλεγμονώδες φορτίο στην κυκλοφορία του 

αίματος [9].  

Οι γαλεκτίνες είναι επίσης έχουν 

υποδειχθεί ως πιθανός συνδετικός κρίκος 

μεταξύ της ΠΝ και της COVID-19. Υψηλότερα 

επίπεδα γαλεκτινών στο πλάσμα 

(συμπεριλαμβανομένων Gal-1, Gal-3 και Gal-

9) αναφέρονται σε άτομα με COVID-19) [39]. 

Άτομα με σοβαρή ΠΝ  παρουσιάζουν 

επίσης αυξημένα επίπεδα Gal-3 και Gal-9. Tα 

στοιχεία υποδεικνύουν έναν ρόλο των 

γαλεκτινών στην παθογένεση των στοματικών 

φλεγμονωδών νόσων και πως η συστηματική 

(λόγω της COVID-19) και η τοπική (λόγω 

στοματικής νόσου) επαγωγή παραγωγής 

γαλεκτικών μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω 

τη φλεγμονή [9]. 

Μια πρόσφατη έρευνα που αφορούσε 

ασθενείς με COVID-19, αποκάλυψε 

ασυνήθιστα υψηλές βακτηριακές 

συγκεντρώσεις της P. intermedia και άλλων 

περιοπαθογόνων μικροβίων [9], ενώ σύμφωνα 

με έρευνα, μύες που μολύνθηκαν ταυτόχρονα 

με Streptococcus pneumoniae και το 

περιοπαθογόνα μικρόβια P. intermedia 

εμφάνισαν σοβαρή βακτηριαιμία, αυξημένα 
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επίπεδα φλεγμονωδών κυτοκινών στο πλάσμα 

και χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης [40]. 

Μάλιστα, υπάρχουν έρευνες που 

υποδεικνύουν πως ασθενείς με μέτρια έως 

σοβαρή περιοδοντική νόσο είχαν στατιστικά 

σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν 

σοβαρά ή ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους 

από COVID-19 [41].   

Τα ανωτέρω αποτελέσματα 

υποδεικνύουν ότι τα περιοπαθογόνα 

βακτήρια θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις 

συστηματικές εκδηλώσεις της COVID-19 [9]. 

Τέλος, είναι αποδεδειγμένο ότι η 

τήρηση των κανόνων καλής στοματικής 

υγιεινής μπορεί να μειώσει τη συχνότητα 

εμφάνισης οξέων ιογενών λοιμώξεων του 

αναπνευστικού σε νοσηλευόμενους ασθενείς 

και θεωρείται πιθανό ότι συμβάλλει στην 

αποτροπή εκδήλωσης των πιο σοβαρών 

μορφών της COVID-19 [38,42].  

Eίναι όμως πιθανό μέσα από τη 

συνεργική αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μόνιμων μικροβίων του στόματος και του 

SARS-CoV-2 και τους κοινούς μηχανισμούς 

φλεγμονής των δυο νόσων να ισχύει και η 

αντίστροφη διαδρομή, το να επιδεινώνει 

δηλαδή η COVID-19 την υπάρχουσα 

περιοδοντική νόσο [9,43].  

Άλλωστε τα αυξημένα επίπεδα 

προφλεγμονωδών κυτοκινών επίσης οδηγούν 

στην ενεργοποίηση των οστεοκλαστών, των 

κυττάρων που απορροφούν τα οστά κρίσιμα 

για την απώλεια κυψελιδικού οστού που 

παρατηρείται στη χρόνια περιοδοντίτιδα [44].  

Στην επιδείνωση αυτή της 

περιοδοντικής (αλλά και περιεμφυτευματικής) 

νόσου συμβάλλει επίσης το stress που έχει 

επιτείνει η πανδημία και ο περιορισμός των 

τακτικών επισκέψεων κι επανεξετάσεων των 

περιοδοντικών ασθενών  στον οδοντίατρο 

λόγω του φόβου της πανδημίας [45] (ο 

συγγραφέας θα πρόσθετε με βάση την 

ελληνική εμπειρία και τον -τουλάχιστον κατά 

περιόδους- περιορισμό εργασιών που 

παράγουν αερόλυμα στα οδοντιατρεία). 

 

ΒΡΟΥΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ 

ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ  

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι 

μελέτες δείχνουν αυξημένα ποσοστά 

βρουξισμού, διαταραχών και πόνου της 

κροταφογναθικής διάρθρωσης. Το γεγονός 

αποδίδεται στο stress της πανδημίας, τον 

φόβο, τα εργασιακά και οικονομικά 

προβλήματα και την ανασφάλεια που 

προκαλεί η πανδημία , την κατάθλιψη και το 

αίσθημα μοναξιάς που επιτείνει η κοινωνική 

αποστασιοποίηση, την απώλεια αγαπημένων 

προσώπων αλλά και τον περιορισμό των 

επισκέψεων στον οδοντίατρο μόνο για 

επείγοντα οδοντιατρικά περιστατικά [46]. 

 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ COVID-19 ΚΑΙ 

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Τα διαθέσιμα φάρμακα κατά του 

COVID-19 σχετίζονται επίσης με αρκετές 

ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμ-

βανομένων των ενδοστοματικών βλαβών [14].  

Η υδροξυχλωροκίνη και η χλωροκίνη 

συσχετίζονται με υπερμελάγχρωση της 

υπερώας [47,48]. Αντι-ιϊκά φάρμακα όπως η 
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λοπιναβίρη και ριτοναβίρη (αναστολείς 

πρωτεασών) ευθύνονται για παρενέργειες 

(<2%) που επηρεάζουν και τη στοματική 

κοιλότητα, όπως  στοματίτιδα, στοματικά έλκη 

και  ξηροστομία [3,25]. Η θεραπεία 

ιντερφερόνη άλφα και βήτα, προκαλεί 

ξηροστομία και άφθες. Η χορήγηση 

αντιβιοτικών ευρέως φάσματος, όπως η 

μεροπενέμη ή η μοξιφλασίνη, σε σοβαρά 

νοσούντες από COVID-19 μπορεί να 

προκαλέσει μυκητίαση, τα κορτικοστεροειδή 

μπορεί να οδηγήσουν σε επανενεργοποίηση 

του ιού του απλού έρπη, ευκαιριακές λοιμώξεις 

και εμφάνιση αφθών, ενώ η διακοπή λήψης 

τους σε ασθενείς πάσχοντες από αυτοάνοσα 

νοσήματα μπορεί να οδηγήσουν σε έξαρση 

(και) των στοματικών βλαβών [3,9]. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  

Σε βαριά νοσούντες που νοσηλεύονται 

σε ΜΕΘ, η διασωλήνωση, η τραχειοστομία, η 

μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, η 

στοματική αναπνοή και η υποσιαλία μπορεί 

να οδηγήσουν σε ταχεία επιδείνωση της 

στοματικής υγείας [25].  

Επιπλέον μπορεί να υπάρξει ποικιλία 

στοματικών βλαβών όπως τα έλκη πίεσης, στα 

σημεία που ο εξοπλισμός οξυγόνωσης έρχεται 

σε επαφή με τους βλεννογόνους και το δέρμα 

[8,17], ενώ η συνήθως πλημμελής στοματική 

υγιεινή και η έλλειψη κατάλληλης στοματικής 

υγιεινής και παροχής κατάλληλης  

οδοντιατρικής φροντίδας στους σοβαρά 

νοσούντες και διασωληνωμένους ασθενείς 

αυξάνει τη σοβαρότητα των διαφόρων 

στοματικών βλαβών και παθολογικών 

εκδηλώσεων από τη στοματική κοιλότητα 

[3,17]. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 

COVID-19 και στοματικών βλαβών βρίσκεται 

στα πρώτα της στάδια, ενώ σημειώνεται πως οι 

στοματικές βλάβες  συνήθως παραβλέπονται 

λόγω έλλειψης ενδοστοματικής εξέτασης σε 

αυτούς τους ασθενείς [5]. 

Από τα μέχρι σήμερα ερευνητικά 

δεδομένα, φαίνεται πως οι ασθενείς με 

COVID-19 εκδηλώνουν με μεγαλύτερη 

συχνότητα στοματικές βλάβες κι επιδείνωση 

της στοματικής υγείας και των ήδη 

υπαρχουσών στοματικών βλαβών. 

 Ωστόσο η πιθανότητα του κορωνοϊού 

SARS-CoV2 να προκαλέσει στοματικές βλάβες 

θα πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά [2].  

Η συνολική επίδραση της COVID-19 

στη στοματική υγεία φαίνεται να είναι 

συνεργική και πολυπαραγοντική, 

συσχετιζόμενη με το ανοσοποιητικό, με 

ευκαιριακές συλλοιμώξεις, συννοσηρότητες 

και τη φαρμακευτική αγωγή [2,7,25]. 

Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένο 

ότι είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των 

σοβαρά νοσούντων από COVID-19 και από 

οδοντίατρο [7]. 

Παρόλες τις δυσκολίες που παρουσιάζει 

η οδοντιατρική περίθαλψη ασθενών με 

COVID-19 σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στα 

ιδιωτικά οδοντιατρεία, που μάλιστα στην 

πρώτη φάση της πανδημίας οδηγήθηκαν 

σχεδόν στην πλήρη αναστολή της λειτουργίας 



 

 

267 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 2, 2022 

τους, με την εξαίρεση της αντιμετώπισης 

επειγόντων περιστατικών [3], η συστηματική 

οδοντιατρική εξέταση και περίθαλψη των 

νοσηλευόμενων ασθενών, με όλα βεβαίως τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον 

οδοντίατρο [7,14], είναι σημαντική, τόσο για 

την ανακούφιση των ασθενών όσο και για την 

αποτροπή της γενικής επιβάρυνσης της υγείας 

τους και της εκδήλωσης σοβαρότερης μορφής 

της COVID-19, μέσα από τα επιστημονικά 

δεδομένα που παραθέσαμε με την παρούσα 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Συνιστάται ανεπιφύλακτα στους 

επαγγελματίες υγείας να εκτελούν λεπτομερή 

στοματική εξέταση με ιδιαίτερη προσοχή στις 

στοματικές εκδηλώσεις για τη διασφάλιση της 

υποστήριξης του ασθενούς και του ελέγχου του 

πόνου [9]. 

Η καλύτερη κατανόηση των 

στοματικών εκδηλώσεων του COVID-19 

μπορεί να βοηθήσει στην αποσαφήνιση των 

παθολογικών διεργασιών που εμπλέκονται 

στη νόσο και να καθοδηγήσει τον οδοντίατρο 

στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης 

αντιμετώπισης των στοματικών εκδηλώσεών 

της [2], με την επισήμανση της σημασίας της 

σχολαστικής στοματικής υγιεινής, αλλά και τη 

χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής ανάλογα με 

τη φύση, τη συμπτωματολογία και την έκταση 

των βλαβών, όπως αντι-ιϊκά, τοπικά 

αντισηπτικά, αντιμυκητιασικά, παυσίπονα 

και αντιφλεγμονώδη, κορτικοστεροειδή, 

υποκατάστατα σιέλου, αντιβιοτικά [3,5,9] κ.ά. 
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REVIEW 

Covid-19 and oral manifestations 
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of Oral and Maxillofacial Surgery, Thessaloniki, Greece 

 

ABSTRACT 

The last two and a half years our life has been marked by the COVID-19 pandemic. Within a few months, 

COVID-19 became a global pandemic that affected all age groups with millions of deaths and serious 

socioeconomic consequences. The clinical symptoms of the disease may be completely absent, resembling 

those of the flu or severe, leading to the onset of severe respiratory disease. The most common symptoms are 

(from low to high) fever, headache, sore throat, dry cough, fatigue. Severely ill patients may develop 

pneumonia and acute respiratory distress syndrome. Various cutaneous manifestations of COVID-19 have 

been described, as well as manifestations from the oral cavity. The etiology of oral lesions in patients with 

COVID-19 appears to be multifactorial. Oral manifestations may be caused due to the action of the SARS-

CoV-2 virus itself in the tissues of the oral cavity, as well as to the increase in stress and the decline of the 

immune system caused by the disease, to the medication for COVID-19 and hospital conditions. Oral 

manifestations include distaste, hyposalivation, burning sensation, oral lesions such as canker sores, recurrent 

herpes infection, candidiasis and others, while the possibility of a bilateral correlation between COVID-19 

and periodontal disease is under investigation. In any case, it is taken for granted that it is necessary that a 

dentist should monitor as well severely ill COVID-19 patients, to enhance patient support and to contribute 

to pain control and relief. A better understanding of the oral manifestations of COVID-19 can help clarify the 

pathological processes involved in the disease and guide the dentist in the direction of more effective 

treatment of its oral manifestations. 
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ABSTRACT 

E-health is a healthcare service that is being used only in the past two decades. Telemedicine, mobile e-health 

applications, etc. were being developed long before the covid-19 pandemic. And the study aims to investigate 

and evaluate the benefits of e-health services on public health during the Covid-19 pandemic.  

In the search for scientific literature related to this review the US National Library of Medicine (PubMed) used 

MEDLINE and SportDiscus data and the terms “SARS-CoV-2”, “covid-19”, “e-health”, and “telemedicine” 

were used. The relevant literature has also taken its source from the research of relevant articles from reference 

lists derived from data studies. 

To develop e-health services and manage the covid-19 pandemic smoothly, several solutions can be 

implemented. With e-health solutions, people do not have to make a physical appearance in hospitals to be 

treated. Virtual clinics can be established and popularised. Chatbots may help people to consult and be aware 

of their current situation. Mobile applications may be used to assess people’s body temperatures and 

symptoms and collect their medical data.  

It is a necessity for societies and countries all around the world to develop a public e-health system to manage 

the covid-19 pandemic process more healthily. These systems will prevent unnecessary occupancy in 

hospitals, limit physical contact, and reduce virus risk both for patients and healthcare professionals. 

Keywords: e-health, SARS-CoV-2, public health, Covid-19 
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INTRODUCTION 

E-health is a healthcare service that is 

being used only in the past two decades. 

Telemedicine, mobile e-health applications, 

etc. were being developed long before the 

covid-19 pandemic. However, digital health 

systems were not fully adopted into human 

life [1-4]. The covid-19 pandemic changed the 

routine health system completely over a few 

weeks. Treating people while providing a 

physical distance became a challenge. Today, 

e-health services are being implemented in 

many countries to overcome these challenges 
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and protect public health. Diagnosis through 

video consultation, managing patients’ 

conditions through online data, and using 

social media to direct people are promising 

methods of e-health. Telephone consultation, 

short message services, and video 

conferencing provide healthy communication 

between healthcare professionals and patients 

without any physical contact [5]. They are 

available globally and are easy to use. 

However, the barriers and costs of 

implementing e-health services are to be 

considered [6]. 

 

Covid-19 Pandemic 

A contagious disease was identified in 

Wuhan City of China in December 2019 [7, 8]. 

The disease started locally and spread 

globally. In the first month of 2020, there were 

83 cases detected in 18 countries [8]. The cause 

and origin of the disease were not detected 

however the spreading speed was quite high 

[9]. In March 2020, Covid-19 (also referred to 

as coronavirus) pandemic was officially 

declared by World Health Organisation 

(WHO). Researchers indicate that coronavirus 

is a type of virus in the Coronaviridae family. 

Coronaviridae family can be subcategorised 

into 4 genera: Alphacoronavirus, 

Betacoronavirus, Gammacoronavirus, and 

Deltacoronavirus [10]. Coronaviruses mostly 

spread among animals such as birds, 

mammals, bats, etc. However, in some cases, 

the host may alter and the virus infects 

humans [11]. 

According to studies, human 

coronaviruses originated from animals [12-14].  

In the past 20 years, 3 severe types of 

coronaviruses are known to affect public 

health: SARS-CoV in 2002, MERS-CoV in 2012, 

and SARS-CoV-2 in 2019.  

SARS-CoV-2 is categorized as lineage B 

betacoronavirus.  Severe acute respiratory 

syndrome (SARS) and middle eastern 

respiratory syndrome (MERS) are also in this 

category [15-17]. The research about the 

genetic structure and origin of Covid-19 is not 

finalized. However, there is proof that the 

RNA genome of bat coronaviruses is quite 

similar to SARS-CoV-2 [18]. Genetic analysis of 

the Covid-19 virus suggested that there is an 

85 to 96% match with bat coronavirus samples 

[19]. Therefore, it is considered that SARS-

CoV-2 diverged from animal origin. Covid-19 

only spreads among humans [20]. The modes 

of transmission are primarily through 

respiratory droplets and close interaction 

[21,22]. The disease has an incubation period 

between 1 to 14 days [23,24]. Yet, there are 

ongoing disagreements on the length of the 

incubation period. Some studies suggest that 

the incubation period may even extend to 19 

days [25]. 
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Figure 1. Date of illness onset and age distribution of patients with laboratory-confirmed 2019-nCoV infection. 

(A) Number of hospital admissions by age group. (B) Distribution of symptom onset date for laboratory-

confirmed cases. The Wuhan local health authority issued an epidemiological alert on Dec 30, 2019, and closed 

the Huanan seafood market 2 days later. 
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Figure 2. Timeline of 2019-nCoV cases after the onset of illness.

After the outbreak of Covid-19 in 

Wuhan, China, precautions, and measures 

were taken to prevent the disease to become a 

public health threat in a global sense. 

However, the spread was inevitable [26]. 

 

COVID-19 AND PUBLIC HEALTH 

Since the emergence of the disease, new 

findings of symptoms are revealed. The main 

and most common symptoms of Covid-19 are 

high fever, cough, respiratory distress, muscle 

pain, and fatigue. Clinical manifestations of 

the disease also included injury to the kidneys 

and heart [27]. According to a study by Wang 

et al., among 138 Covid-19 cases, 36 patients 

had to be treated in ICU. The mortality rate in 

the study was identified as 4,3%. The study 

also demonstrated that patients of older age 

were at higher risk of becoming critical 

(Figures 1 and 2) [23]. The physical outcomes 

of severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2) can be quite 

severe including myocarditis, arrhythmia, 

heart failure, etc. Researchers reveal that even 

asymptomatic patients and patients with mild 

symptoms may suffer from these problems as 

an outcome of Covid-19 [28]. A study 

including 100 covid-19 patients concluded that 

78 people suffered from heart problems and 60 

people suffered from myocardial 

inflammation after the recovery period [29]. 

Another research revealed that among 1200 

recovered covid-19 patients, more than half 

had echocardiographic abnormalities [30]. 



 

 

276 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 2, 2022 

E-HEALTH STRATEGIES TO MANAGE 

COVID-19 PANDEMIC 

Traditional healthcare systems are 

insufficient in the fight against pandemics. 

Pandemics cause challenges to overcome and 

existing systems are not always enough to 

overcome these challenges. Crises are needed 

to be responded to with innovative solutions 

to maintain public health and wellness. For 

instance, the inadequacies in traditional health 

systems were revealed during the Ebola 

outbreak in 2014 and the influenza outbreak in 

2009 [31,32]. Since epidemics and pandemics 

have always been periods that demonstrated 

the inadequacies in health systems, the covid-

19 pandemic also brings out similar conditions 

and challenges to be responded [33]. 

E-health services are newly adopted 

into human life. A pandemic is a great way to 

enhance the adaptation process and 

implement these systems to maintain a 

healthier and easier life. There is no concrete 

evidence indicating when the Covid-19 

pandemic will be put under control. Therefore, 

it is crucial to operationalize innovative and 

permanent solutions to ease the burden on the 

health system. E-health tools such as video 

conferencing etc. may be very useful to 

decrease physical contact and increase access 

to patients in isolation [34].   

All-round the world, providing 

healthcare to people with acute diseases has 

become a serious problem. With the 

emergence of the Covid-19 pandemic, 

healthcare professionals have to take extra 

measures to prevent their patients, colleagues, 

or themselves from catching the disease, 

meaning minimum physical contact. To 

minimize the people density in health 

institutions, nonurgent treatments are 

postponed or people are asked to abide by the 

social distance rule. Unarguably, this provides 

a difficult environment to treat patients [5]. 

Telephone cameras make enable 

sharing of documents. Digital services and 

phone applications allow for recording health 

information. Healthcare professionals can 

access patients’ health history, review test 

results, and evaluate current conditions 

through e-health services. There are operating 

systems such as CHOIR in US and PAIN OUT 

in Europe that allow doctors to get feedback on 

patients with acute pain. Consultation and 

examination can be carried out in a digital 

environment [5]. 

During a pandemic, physiology is not 

the only threatened aspect of human life. Social 

distancing, quarantines, and the feeling of 

being at risk affect mental health as well [34]. 

Therefore, providing mental health care 

during a pandemic is equally important to 

manage the process. E-health methods and 

tools are beneficial to managing society’s 

mental wellness. Video-conferencing 

psychotherapy and internet interventions are 

innovative therapy methods that may be very 

helpful during the Covid-19 pandemic. A 

study by Berryhill et al., demonstrated that 

being involved in psychotherapy through 

videoconferencing reduces anxiety and stress 

[35]. Another study argued that internet 

interventions by therapists provide promising 

outcomes {36,37].  
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DISCUSSION 

Researchers demonstrate that mental 

health care support through telephone video 

conferencing, mobile apps, social media, e-

mails, and text messages help treat depression, 

anxiety, and PTSD significantly [38-43]. 

There are examples of e-health use 

during epidemics and pandemics that showed 

promising outcomes. During the Ebola 

outbreak, mobile apps were used to track the 

cases. Similarly, during the SARS outbreak, 

videoconferencing was used to manage the 

disease [32]. In the 2010 Haiti earthquake 

crisis, a mobile health service allowed for the 

data of more than 600 injured people to be 

gathered digitally and eased the burden off of 

the health system [44]. 

During the Covid-19 pandemic, China 

implemented an e-health service named 

Emergency Telemedicine Consultation 

System. The system helped monitor patients’ 

conditions whether it is severe or mild and 

kept track of their progress. The system made 

it possible to collect the patients’ data for 

physicians to treat and evaluate them [45]. 

During the covid-19 pandemic, the 

Singapore government used social media to 

manage the disease. The government made a 

contract with Whatsapp mobile app to provide 

straight and confirmed information to the 

public about the covid-19 disease. Moreover, 

other social media platforms were put into 

action to allow healthcare institutions to give 

real-time data about covid-19 to society [46].  

Avera Health system in the United 

States allows for communication with people 

who demonstrate covid-19 symptoms and 

send healthcare personnel for home-based 

testing [47]. ETHAN (Emergency Telehealth 

and Navigation) system helps decrease people 

density in hospitals. Paramedics who respond 

to emergency calls contact doctors through 

video calls [48].  The system allows doctors to 

assess the patients’ condition virtually and 

decreases the number of patients transferred to 

emergency services. 

 

CONCLUSION 

To develop the e-health services and 

manage the covid-19 pandemic smoothly, 

several solutions can be implemented. With e-

health solutions, people do not have to make a 

physical appearance in hospitals to be treated. 

Virtual clinics can be established and 

popularised. Chatbots may help people to 

consult and be aware of their current situation. 

Mobile applications may be used to assess 

people’s body temperatures and symptoms 

and collect their medical data. It is a necessity 

for societies and countries all around the world 

to develop a public e-health system to manage 

the covid-19 pandemic process more healthily. 

These systems prevent unnecessary occupancy 

in hospitals, limit physical contact, and reduce 

virus risk both for patients and healthcare 

professionals.  
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ABSTRACT 

The study aims to investigate and evaluate the impact of physical activity on human health and psychology 

during the Covid-19 pandemic.  

In the search for scientific literature related to this review the US National Library of Medicine (PubMed) used 

MEDLINE and SPORTDiscus data and the terms “covid-19”, “physical activity”, and “human psychology”, 

were used. The relevant literature has also taken its source from the research of relevant articles from reference 

lists derived from data studies. 

Quarantine measures limited the lives of many all over the world. Being apart from family and friends, not 

being able to act freely and the vagueness of the future affected societies deeply. The importance of physical 

activity on mental and bodily wellbeing is undeniable. Therefore, home-based or low-risk outdoor physical 

activities are highly encouraged to survive the pandemic in the psychological and social sense. These activities 

consist of running up and downstairs, walking, doing push-ups and sit-ups, yoga, etc. 

In conclusion, ever since the Covid-19 pandemic started, there has been a pandemic of psychological and 

social problems as well. It is the statement of this study that physical activity is a key factor that should be 

included in people’s lives to manage the pandemic healthily as possible. 

Keywords: physical activity, psychological wellness, covid-19, quarantine measures 

O. Oral, P. Tatlibal, U. Oral. Psychological and social results of COVID-19 pandemic in relation to physical activity: 

a narrative review. Scientific Chronicles 2022; 27(2): 282-288  

 

INTRODUCTION 

In December 2019, an outbreak of 

disease emerged in the Wuhan city of China. 

The disease SARS-CoV-2, which is commonly 

known as Covid-19, was soon declared a 

worldwide pandemic by the World Health 

Organisation (WHO). As Covid-19 spread 

across a great number of countries, the severity 

of the disease came to light, and governments 

were forced to take extreme measures to show 

down the prevalence. Social distancing and 
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self-quarantining at home are the most 

common measures that were taken all around 

the world and they continue [1-4]. 

Quarantine is of the major precautions 

against Covid-19. Many people had to stay 

home, be apart from their loved ones, work 

from home and not go out unless it is 

necessary. As functional as it is against the 

disease itself, quarantine brings forth 

negativities as well. It is the subject and 

concern of many researchers that the 

quarantine period has psychological and social 

outcomes in a global sense. As isolation means 

restriction of freedom, people may get 

hysterical, feel under stress and feel as if their 

lives are out of their control. In addition, 

quarantine results in more than just self-

isolation. For many people, quarantine means 

being apart from their loved ones, having 

financial problems, not being able to provide 

for their essential needs, etc. [5-7]. Regarding 

the world’s history of pandemics and 

epidemics, studies point out that the Covid-19 

pandemic triggers anxiety, insomnia, 

depression, solitude, anger, and even self-

destruction [8-11].  

 

PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL 

RESULTS OF COVID-19 

As the Covid-19 pandemic threatens 

our physical well-being, our bodies are not the 

only ones at risk. Ever since the pandemic 

emerged, signs of stress became quite common 

in society. As important as the physical 

consequences of Covid-19 disease, social and 

psychological consequences are considered 

equally important by many researchers. It is 

indeed a subject to be studied since providing 

helpful methods to cope with these 

consequences may help improve the quality of 

life during the Covid-19 pandemic and any 

other pandemic that may happen in the future. 

People from all sections are exposed to the 

psychological and social impacts of the 

pandemic, however, some are more vulnerable 

than others. These sections tend to be at risk of 

anxiety, depression, and post-traumatic 

symptoms [12]. 

Covid-19 is not the first pandemic that 

societies have faced. During SARS, Ebola, and 

H1N1, similar psychological and social 

impacts were detected by researchers. The key 

point to be emphasized is that, during 

pandemics, these impacts are not only caused 

by the fear of being exposed to the virus8. 

Being apart from family and friends, not being 

able to act freely and the vagueness of the 

future are important factors that influence 

people’s life. This influence is not to be 

underestimated since it may lead to serious 

results like depression, PTSD, and even suicide 

(Figure 1) [13-18]. 

 

PHYSICAL ACTIVITY 

One of the primary reasons for 

mortality is a sedentary lifestyle that lacks any 

kind of physical activity. Since the emergence 

of the Covid-19 outbreak, the extreme 

quarantine measures lead to physical 

inactivity due to the homestay. As people were 

discouraged from going out, they started 

spending their time sitting and sleeping.  
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Figure 1. Intricate psychosocial relationship between the disease, health care providers, government, and 

population [1]. 

 

Today, many researchers emphasize the 

importance of being physically active during 

the pandemic. While the quarantine measures 

decrease the prevalence of the virus among 

people, the precautions may lead to negative 

consequences such as physical inactivity, 

which is to be regarded as a serious public 

health problem. The results of physical 

inactivity can be both physical and 

psychological. Many studies argue that 

physical activity helps increase the immune 

system against viruses [19-21].  

It is a fact that sleep is an important 

determinant of a person’s psychological state. 

Sleep is often linked to physical activity. As 

previous data points out, adolescents who 

have sedentary lifestyles, sleep worse than 

those who exercise. Neurological problems 

such as epilepsy, migraine, Alzheimer’s, etc. is 

also argued to be positively influenced by 

physical activity. When one participates in 

physical activity, their brain functions are 

likely to show improvements [22,23]. 

Studies associated lack of physical 

activity during the Covid-19 pandemic and the 

psychological wellness of subjects. Ever since 

quarantine measures started, people no longer 

participated in activities such as dancing, 

traveling, or exercising as they did before the 

pandemic. It is a fact that physical activity 

participation has decreased significantly since 

the beginning of the pandemic. Therefore, 

home-based physical activities are highly 

encouraged. These activities consist of running 

up and downstairs, walking, doing push-ups 

and sit-ups, yoga, etc. [24]. 

It is a fact that the human body requires 

physical activity at least at a minimum level to 

maintain a healthy mind and body [25]. For 

instance, during the period of quarantine 

during the Covid-19 pandemic, authorities in 
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New Zealand suggested their people do 

outdoor exercises without jeopardizing their 

health in such areas as forests, beaches, etc. 

[26].  

 

MATERIAL AND METHODS 

In the search for scientific literature 

related to this review the US National Library 

of Medicine (PubMed) used MEDLINE and 

SportDiscus data and the terms “covid-19”, 

“physical activity”, “human psychology”, 

were used. The relevant literature has also 

taken its source from the research of relevant 

articles from reference lists derived from data 

studies. 

 

RESULTS - DISCUSSION 

A study by Orgilés et al. stated that 

children and adolescents are more likely to 

suffer from anxiety during the pandemic. The 

research consisted of Italian and Spanish 

children whose ages are between 3 and 18. The 

study focused on the quarantine period and 

questioned how children’s psychological 

being altered during this period. According to 

the results, 76.6% had a hard time focusing, 

52% experienced boredom, and 39% showed 

signs of nervousness. Other symptoms are 

loneliness, restlessness, and concerns [27]. 

One study argued that university 

students experienced the negative 

psychological and social effects of the 

pandemic rather intensely. According to a 

study that was conducted in China, university 

students suffered from excessive stress, 

anxiety, and depression [28]. 

Another section of the society that 

experienced negativities of the Covid-19 

pandemic is healthcare workers. Because of 

their position, they are likely to experience 

stress, PTSD, exhaustion, depersonalization, 

and anxiety [29-32].  One study was conducted 

on healthcare workers who were in direct 

contact with patients. The results revealed that 

half of the subjects suffered from depression, 

71.5% were distressed, 44.6% had anxiety and 

34% had insomnia [30]. 

According to one research that focused 

on the H1N1 pandemic that took place in 2009, 

there is a meaningful link between 

psychological reactions and the disease itself. 

The study targeted families with kids. As a 

result, the researchers argued that against the 

disease H1N1, children felt scared. There was 

a significant link between the feeling of fear 

and H1N1 [33]. 

In another study that was conducted in 

several cities in China during the Covid-19 

pandemic, subjects were asked to evaluate 

how the disease affected their lives in 

psychological terms. While 54% of the 

participants evaluated the severances as 

moderate and severe. %29 of the subjects 

indicated anxiety, %17 reported depression 

and more than ¾ of the participants stated that 

they were concerned about their loved ones 

getting the disease [34]. 

According to recent data, Covid-19 is 

reported to decrease the quality of sleep. It is 

argued by researchers that as a person 

experiences psychological negativity, their 
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sleeping pattern and sleep quality are likely to 

worsen [35, 36].  

 

CONCLUSION 

In conclusion, ever since the Covid-19 

pandemic started, there has been a pandemic 

of psychological and social problems as well. 

Quarantine measures limited the lives of many 

all over the world. Being apart from family and 

friends, not being able to act freely and the 

vagueness of the future affected societies 

deeply. The importance of physical activity on 

mental and bodily wellbeing is undeniable. 

Therefore, home-based or low-risk outdoor 

physical activities are highly encouraged to 

survive the pandemic in the psychological and 

social sense. These activities consist of running 

up and downstairs, walking, doing push-ups 

and sit-ups, yoga, etc. For this reason, it is the 

statement of this study that physical activity is 

a key factor that should be included in people’s 

lives to manage the pandemic healthily as 

possible.  
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΘΡΟ 

Απουσιασμός λόγω ασθένειας στο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα 

Υγείας: Ανάλυση των δεδομένων του προσωπικού μεγάλου 

Γενικού Νοσοκομείου της Αττικής 

Πέτρος Στρατάκος1, Ελένη Κορνάρου1, Αναστασία Μπαρμπούνη2, Μαρία Σιώρη3, Νικόλαος 

Βλαχάδης1 

1 Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2 Τμήμα 

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 3 Γενικός Ιατρός, 

Αθήνα 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή: Ο απουσιασμός στις Υπηρεσίες Υγείας, και ιδιαίτερα στα Νοσοκομεία αποτελεί ένα σημαντικό 

πρόβλημα με πολλαπλές πτυχές που απασχολεί το σχεδιασμό και την οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας 

διεθνώς, και συνδέεται με μείωση της αποδοτικότητας και αύξηση του κόστους. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί 

στην ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων του απουσιασμού λόγω νόσου σε μεγάλο Νοσοκομείου του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Αττική. 

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των στοιχείων των αναρρωτικών αδειών του 

προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για τα έτη 2016-2018.  

Αποτελέσματα: Κατά την τριετία 2016-2018, συνολικά καταγράφηκαν 10.330 αναρρωτικές άδειες του 

προσωπικού, με συνολικά 67.527 ημέρες απουσιασμού. Περισσότερο από το 50% του προσωπικού έλαβε 

αναρρωτική άδεια ετησίως (2016: 51,5%, 2017: 50,4%, 2018: 50,1%). Σχεδόν οι μισές αναρρωτικές άδειες ήταν 

διάρκειας μίας ημέρας (48,9%), η μέση διάρκεια ήταν 6,5 ημέρες (SD: 11,6 ημέρες) και η διάμεση 2 ημέρες 

(IQR: 1 ως 5 ημέρες). Η συνολική ετήσια περίοδος απουσίας ήταν κατά μέσο όρο 22,2 ως 28,9 ημέρες, με 

διάμεση 6 ημέρες (IQR: 2 ως 18 ημέρες) το 2016, 7 ημέρες (IQR: 2 ως 21 ημέρες) το 2017, και 8 ημέρες (IQR: 2 

ως 25 ημέρες) το 2018. Οι γυναίκες είχαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα λήψης αναρρωτικής 

άδειας, σε σύγκριση με τους άνδρες (2016: OR= 2,8, 95%CI: 2,2 ως 3,4, p<0,001, 2017: OR= 2,0, 95%CI: 1,6 ως 

2,4, p<0,001, 2018: OR=2,6, 95%CI: 2,1 ως 3,2, p<0,001). Επίσης, το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν πιο πιθανό 

να απουσιάσει λόγω ασθένειας, έναντι του προσωπικού της Ιατρικής υπηρεσίας (2016: OR= 7,6, 95%CI: 5,4 ως 

10,6, p<0,001, 2017: OR= 5,7, 95%CI: 4,1 ως 8,0, p<0,001, 2018: OR= 3,3, 95%CI: 2,5 ως 4,4, p<0,001), και της 

Διοικητικής και Τεχνικής υπηρεσίας (2016: OR= 2,6, 95%CI: 2,1 ως 3,2, p<0,001, 2017: OR= 2,5, 95%CI: 2,0 ως 

3,1, p<0,001, 2018: OR= 3,2, 95%CI: 2,6 ως 3,9, p<0,001). Τέλος, οι ημέρες απουσίας ήταν συνολικά 

περισσότερες για το προσωπικό ηλικίας 45-54 ετών (40,9%) και <45 ετών (38,3%), σε σύγκριση με αυτό ηλικίας 

≥55 ετών (20,8%). 

Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη αποτελεί την μεγαλύτερη ποσοτική ανάλυση των δεδομένων του 

απουσιασμού λόγω νόσου του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Ελλάδας. Τα αποτελέσματά 
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μας έδειξαν ότι περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους λαμβάνουν ετησίως τουλάχιστον μία 

αναρρωτική άδεια, με μεγαλύτερη συχνότητα για τις γυναίκες και το προσωπικό της Νοσηλευτικής 

υπηρεσίας. Απαιτούνται παρεμβάσεις ενίσχυσης της στελέχωσης και βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών 

με την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών διοίκησης. 

Λέξεις ευρετηρίου: Απουσιασμός, Αναρρωτική άδεια, Σύνδρομο Εξουθένωσης, Εθνικό Σύστημα Υγείας, 

Ελλάδα 

Π. Στρατάκος, Ε. Κορνάρου, Α. Μπαρμπούνη, Μ. Σιώρη, Ν. Βλαχάδης. Απουσιασμός λόγω ασθένειας στο Ελληνικό 

Εθνικό Σύστημα Υγείας: Ανάλυση των δεδομένων του προσωπικού μεγάλου Γενικού Νοσοκομείου της Αττικής. 

Επιστημονικά Χρονικά 2022; 27(2): 289-311  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο απουσιασμός (absenteeism) από την 

εργασία, και ιδιαίτερα στις Υπηρεσίες Υγείας, 

αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα με 

σοβαρές λειτουργικές και οικονομικές 

συνέπειες. Ο όρος είναι γενικός και 

περιλαμβάνει τη απουσία από την εργασία για 

ποικιλία λόγων, όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο απουσιασμός για λόγους 

υγείας.  

Κύριος παράγοντας κινδύνου αποτελεί 

το σύνδρομο της εργασιακής εξουθένωσης 

(burn out), με το οποίο τις τελευταίες 5 

δεκαετίες περιγράφεται η κατάσταση της 

σωματικής και ψυχικής εξάντλησης στο χώρο 

της εργασίας. Το σύνδρομο εξουθένωσης 

περιλαμβάνει τρεις συνιστώσες, τη 

συναισθηματική εξάντληση (emotional 

exhaustion), την αποπροσωποποίηση 

(depersonalization) και το αίσθημα μειωμένης 

επίτευξης (dissatisfaction in personal 

achievements), και εκδηλώνεται σε 4 στάδια 

(ενθουσιασμού, αμφιβολίας και αδράνειας, 

απογοήτευσης και ματαίωσης, και τέλος το 

στάδιο της απάθειας) [1].  

Το φαινόμενο του απουσιασμού των 

εργαζόμενων στο χώρο της υγείας συνδέεται 

με προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα με αυτά που 

σχετίζονται με τις ιδιαίτερες εργασιακές 

συνθήκες στις Υπηρεσίες Υγείας [2], καθώς και 

με το εργασιακό στρες, που με τη σειρά του 

σχετίζεται με χαρακτηριστικά του 

εργαζόμενου (ηλικία, φύλο, προσωπικότητα 

κλπ), με το νοσοκομειακό περιβάλλον 

εργασίας, και με τις ιδιαιτερότητες της επαφής 

με τους ασθενείς και το περιβάλλον τους. 

Περαιτέρω, σχετίζεται με τις εργασιακές 

συνθήκες, τις συγκρούσεις, το οργανωσιακό 

περιβάλλον, και την ικανοποίηση από την 

εργασία. Ο απουσιασμός στο χώρο της Υγείας 

μειώνει την αποδοτικότητα των συστημάτων 

υγείας και προκαλεί τεράστιο οικονομικό 

κόστος [3].  

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην 

ανάλυση της συχνότητας και των παραγόντων 

του απουσιασμού λόγω ασθένειας στο 

Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), μέσα 

από την συλλογή και ανάλυση των σχετικών 

δεδομένων των αναρρωτικών αδειών του 

προσωπικού ενός μεγάλου Νοσοκομείου της 

Αττικής.  
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η παρούσα μελέτη βασίστηκε σε 

δεδομένα του προσωπικού που απασχολείται 

με κάθε σχέση εργασίας (μόνιμοι, 

συμβασιούχοι, ιδιωτικού δικαίου κλπ) στο 

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας “Άγιος 

Παντελεήμων”. Τα δεδομένα της έρευνας 

συλλέχθηκαν από το πρόγραμμα των 

αναρρωτικών αδειών του Τμήματος 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του 

Νοσοκομείου και από το μητρώο 

εργαζομένων, σε συνεργασία με την 

Υποδιεύθυνση Πληροφορικής του 

Νοσοκομείου. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν 

ήταν το φύλο, η ηλικία, η υπηρεσία του 

Νοσοκομείου στην οποία υπάγονταν ο κάθε 

εργαζόμενος (Διοικητική-Τεχνική, 

Νοσηλευτική, Ιατρική), ο αριθμός των 

αναρρωτικών αδειών, οι ημέρες απουσίας 

λόγω αναρρωτικής άδειας ανά εργαζόμενο, 

καθώς και η προέλευση της αναρρωτικής 

άδειας (από ιατρό ΕΣΥ, από ιδιώτη ιατρό, από 

υγειονομική επιτροπή λόγω χρόνιου 

νοσήματος, αναρρωτική άδεια μετά από 

νοσηλεία, υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου, 

και άδεια κύησης-τοκετού-λοχείας), για την 

τριετία 2016-2018. 

Η διεξαγωγή της μελέτης 

πραγματοποιήθηκε μετά από σχετική έγκριση 

του Επιστημονικού και Διοικητικού 

Συμβουλίου του Νοσοκομείου, καθώς και της 

2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ). Σε όλα 

τα στάδια επεξεργασίας των δεδομένων 

τηρήθηκε η ανωνυμία χωρίς να μπορεί να 

υπάρξει σύνδεση της αναρρωτικής άδειας με 

συγκεκριμένο εργαζόμενο. Τα δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν ανήκουν στην κατηγορία 

των αναγνωρίσιμων ανωνυμοποιημένων 

δεδομένων, καθώς οι κωδικοί που μπορούν να 

συνδέσουν με την ταυτότητα του εργαζόμενου 

ήταν προσβάσιμοι μόνο από την υπηρεσία του 

φορέα που παρείχε τα δεδομένα της έρευνας 

(Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

και Υποδιεύθυνση Πληροφορικής του 

Νοσοκομείου).   

Για την περιγραφική στατιστική 

υπολογίστηκαν η μέση τιμή, η τυπική 

απόκλιση (Standard Deviation, SD), η 

ελάχιστη και η μέγιστη τιμή και το εύρος 

κατανομής (ως η διαφορά μέγιστης-ελάχιστης 

τιμής), η επικρατούσα τιμή, η διάμεση τιμή, το 

25ο και το 75ο εκατοστημόρια και το 

ενδοτεταρτημοριακό εύρος (Interquartile 

Range, IQR) (ως η διαφορά 25ου - 75ου 

εκατοστημόριου), για τις κατανομές του 

ετήσιου αριθμού αναρρωτικών αδειών ανά 

εργαζόμενο που έλαβε αναρρωτική άδεια, των 

ημερών απουσιασμού ανά αναρρωτική άδεια, 

και του ετήσιου αριθμού ημερών απουσιασμού 

μεταξύ των εργαζόμενων που έλαβαν 

αναρρωτική άδεια συνολικά, κατά φύλο, κατά 

ηλικία και κατά υπηρεσία. Για το σύνολο των 

παραπάνω κατανομών διαπιστώθηκε 

στατιστικά ότι δεν ακολουθούν την κανονική 

κατανομή (δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov: 

p<0,001, δοκιμασία Shapiro-Wilk: p<0,001), 

κατά συνέπεια για τις συγκρίσεις 

εφαρμόστηκαν μη παραμετρικές δοκιμασίες 

(δοκιμασίες Mann-Whitney U και Kruskal-

Wallis για δύο ή περισσότερα ανεξάρτητα 

δείγματα, αντίστοιχα). Η στατιστική ανάλυση 

των ποιοτικών δεδομένων έγινε με την 

δοκιμασία χ2 και υπολογίστηκαν οι σχετικοί 

λόγοι συμπληρωματικών πιθανοτήτων (Odds 

Ratio, OR) και τα 95% όρια αξιοπιστίας (95% 

Confidence Interval, 95%CI). Η στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων έγινε με τα  
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Πίνακας 1. Αριθμός αναρρωτικών αδειών, ημέρες 

απουσιασμού λόγω αναρρωτικής άδειας, και 

αριθμός εργαζομένων που έλαβαν αναρρωτική 

άδεια, ανά έτος. 2016-2018. 

Έτος 2016 2017 2018 

Αναρρωτικές άδειες 3338 3379 3613 

Ημέρες απουσιασμού 

λόγω αναρρωτικής 

άδειας 

22487 19645 25395 

Εργαζόμενοι που 

έλαβαν αναρρωτική 

άδεια 

877 884 879 

 

στατιστικά προγράμματα Microsoft Office 

Excel και IBM SPSS Statistics Version 22 και ως 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

θεωρήθηκε το p-value<0,05.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κατά την τριετία 2016-2018, συνολικά 

καταγράφηκαν στο Νοσοκομείο Νίκαιας 

10.330 αναρρωτικές άδειες του προσωπικού, με 

συνολικά 67.527 ημέρες απουσιασμού. Αυτό 

μεταφράζεται σε >60 εργαζόμενους να 

απουσιάζουν ημερησίως από το Νοσοκομείο. 

(2016: 61,4, 2017: 53,8, 2018: 69,6).  

Το 2016 ο αριθμός των αναρρωτικών 

αδειών ήταν 3.338 και οι ημέρες απουσίας 

ήταν 22.487, ενώ το 2017 ήταν 3.379 και 19.645, 

αντίστοιχα. Ο αριθμός των αναρρωτικών 

αδειών και ο αριθμός των ημερών 

απουσιασμού ήταν υψηλότεροι το 2018, οπότε 

καταγράφηκαν 3.613 αναρρωτικές άδειες με 

συνολικά 25.395 ημέρες απουσίας από το 

Νοσοκομείο (Πίνακας 1). 

Το σύνολο των εργαζομένων του 

Νοσοκομείου κυμάνθηκε το 2016 σε 1.702, το 

2017 σε 1.755 και το 2018 σε 1.754. Τα στοιχεία 

έδειξαν ότι και για τα τρία υπό εξέταση έτη, 

περισσότερο από το 50% του προσωπικού το 

Νοσοκομείου έλαβε αναρρωτική άδεια. 

Συγκεκριμένα, το 2016, το 51,5% του 

προσωπικού έλαβε αναρρωτική άδεια (877 

εργαζόμενοι σε σύνολο 1.702). Το 2017 έλαβαν 

αναρρωτική άδεια 884 εργαζόμενοι σε σύνολο 

1.755 (ποσοστό 50,4%). Τέλος, το 2018 το 

ποσοστό των εργαζόμενων που έλαβαν 

αναρρωτική άδεια ήταν 50,1% (879 

εργαζόμενοι σε σύνολο 1.754). Το ποσοστό του 

προσωπικού του Νοσοκομείου που έλαβε 

αναρρωτική άδεια δε διέφερε μεταξύ των 

τριών ετών (p=0,677) (Πίνακας 2).  

Πίνακας 2. Κατανομή του προσωπικού ανάλογα με την λήψη ή όχι αναρρωτικής άδειας, ανά έτος. 2016-2018. 

Έτος 2016 2017 2018 

 Αριθμός (%) Αριθμός (%) Αριθμός (%) 

Αναρρωτική άδεια Ναι 877 51,5 884 50,4 879 50,1 

Όχι 825 48,5 871 49,6 875 49,9 

Σύνολο 1702 100 1755 100 1754 100 



 

 

293 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 2, 2022 

 

Διάγραμμα 1. Κατανομή του ετήσιου αριθμού των αναρρωτικών αδειών μεταξύ των εργαζόμενων που 

έλαβαν αναρρωτική άδεια. 2016-2018. 

Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η 

κατανομή του ετήσιου αριθμού των 

αναρρωτικών αδειών μεταξύ των 

εργαζόμενων που έλαβαν αναρρωτική άδεια, 

για τα τρία έτη 2016, 2017 και 2018. Ο ετήσιος 

αριθμός των αναρρωτικών αδειών κυμάνθηκε 

από 1 ως 28 το 2016, 1 ως 22 το 2017 και 1 ως 34 

το 2018, με μέσες τιμές που κυμάνθηκαν σε 4,1 

ημέρες (SD: 3,7 ημέρες) το 2016 και το 2018 και 

σε 3,8 ημέρες (SD: 3,2 ημέρες) το 2017. Η 

πλειοψηφία των εργαζόμενων έλαβε μία 

αναρρωτική άδεια ανά έτος (2016: 24,9%, 2017: 

23,0%, 2018: 24,5%), ενώ η διάμεση τιμή και 

στα τρία έτη ήταν 3 αναρρωτικές άδειες (2016: 

IQR: 1 ως 5 άδειες, 2017 και 2018: IQR: 2 ως 5 

άδειες). Πέντε εργαζόμενοι το 2016 (0,6%), 

ένας το 2017 (0,1%) και τρεις το 2018 (0,3%) 

έλαβαν περισσότερες από 20 αναρρωτικές 

άδειες. Η κατανομή του αριθμού των 

αναρρωτικών αδειών ανά εργαζόμενο που 

έλαβε αναρρωτική άδεια δε διέφερε μεταξύ 

των τριών ετών (p=0,758) (Πίνακας 3).  

Στο Διάγραμμα 2 φαίνεται η κατανομή 

των ημερών απουσιασμού ανά αναρρωτική 

άδεια για το σύνολο των αναρρωτικών αδειών 

της περιόδου 2016-2018. Σχεδόν οι μισές 

αναρρωτικές άδειες ήταν διάρκειας μίας 

ημέρας (48,9%) (επικρατούσα τιμή), ενώ 

περισσότερο από 2 στις 3 αναρρωτικές άδειες 

ήταν διάρκειας ως και 3 ημερών (68,6%). 

Περαιτέρω, το 10% των αναρρωτικών αδειών 

ήταν διάρκεια άνω των 10 ημερών, το 3,6% 

ήταν διάρκειας άνω των 30 ημέρων και το 0,8% 

άνω των 60 ημερών. Η μέση διάρκεια 

απουσίας ανά αναρρωτική άδεια ήταν 6,5 

ημέρες (SD: 11,6 ημέρες), με διάμεση τιμή 2 

ημέρες (IQR: 1 ως 5 ημέρες). Η ελάχιστη 

διάρκεια απουσιασμού ανά αναρρωτική άδεια  
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Πίνακας 3. Κατανομή του ετήσιου αριθμού αναρρωτικών αδειών ανά εργαζόμενο που έλαβε αναρρωτική 

άδεια. 

 2016 2017 2018 

Μέση τιμή (ημέρες) 4,1 3,8 4,1 

Τυπική απόκλιση (SD) (ημέρες) 3,7 3,2 3,7 

Εύρος κατανομής (ημέρες) 27 21 33 

Ελάχιστη τιμή (ημέρες) 1 1 1 

Μέγιστη τιμή (ημέρες) 28 22 34 

Επικρατούσα τιμή (ημέρες) (%) 1 (24,9%) 1 (23,0%) 1 (24,5%) 

Διάμεση τιμή (ημέρες) 3 3 3 

25ο εκατοστημόριο (ημέρες) 1 2 2 

75ο εκατοστημόριο (ημέρες) 5 5 5 

Ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR) (ημέρες) 4 3 3 

 

 

Διάγραμμα 2. Κατανομή του αριθμού ημερών απουσιασμού ανά αναρρωτική άδεια. 2016-2018. 
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Πίνακας 4. Κατανομή των ημερών απουσιασμού ανά αναρρωτική άδεια. 2016-2018 

Μέση τιμή (ημέρες) 6,5 

Τυπική Απόκλιση (SD) (ημέρες) 11,6 

Εύρος κατανομής (ημέρες) 205 

Ελάχιστη τιμή (ημέρες) 1 

Μέγιστη τιμή (ημέρες) 206 

Επικρατούσα τιμή (ημέρες) (%) 1 (48,9%) 

Διάμεση τιμή (ημέρες) 2 

25ο εκατοστημόριο (ημέρες) 1 

75ο εκατοστημόριο (ημέρες) 5 

Ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR) (ημέρες) 4 

 

ήταν 1 ημέρα και η μέγιστη διάρκεια 206 ημέρες (Πίνακας 4).  

 

Διάγραμμα 3. Κατανομή του ετήσιου αριθμού των ημερών απουσιασμού μεταξύ των εργαζόμενων που 

έλαβαν αναρρωτική άδεια. 2016-2018. 
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Πίνακας 5. Κατανομή του ετήσιου αριθμού ημερών απουσιασμού μεταξύ των εργαζόμενων που έλαβαν 

αναρρωτική άδεια. 2016-2018. 

 2016 2017 2018 

Μέση τιμή (ημέρες) 25,6 22,2 28,9 

Τυπική Απόκλιση (SD) (ημέρες) 55,3 42,4 57,4 

Εύρος κατανομής (ημέρες) 365 363 360 

Ελάχιστη τιμή (ημέρες) 1 1 1 

Μέγιστη τιμή (ημέρες) 366 364 361 

Επικρατούσα τιμή (ημέρες) 1 (15,8%) 1 (13,2%) 1 (14,1%) 

Διάμεση τιμή (ημέρες) 6 7 8 

25ο εκατοστημόριο (ημέρες) 2 2 2 

75ο εκατοστημόριο (ημέρες) 18 21 25 

Ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR) (ημέρες) 16 19 23 

 

Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η 

κατανομή του αριθμού των ημερών 

απουσιασμού μεταξύ των εργαζόμενων που 

έλαβαν αναρρωτική άδεια για την τριετία 

2016-2018. Ο κάθε εργαζόμενος που έλαβε μία 

ή περισσότερες αναρρωτικές άδειες έλειψε 

κατά μέσο όρο 25,6 ημέρες (SD: 55,3 ημέρες) το 

2016, 22,2 ημέρες (SD: 42,4 ημέρες) το 2017, και 

28,9 ημέρες (SD: 57,4 ημέρες) το 2019, με 

διάμεσο χρόνο απουσίας 6 ημέρες (IQR: 2 ως 

18 ημέρες) το 2016, 7 ημέρες (IQR: 2 ως 21 

ημέρες), και 8 ημέρες (IQR: 2 ως 25 ημέρες) το 

2018. Οι ημέρες απουσίας ανά εργαζόμενο 

ήταν 1 ως 366 το 2016, 1 ως 364 το 2017, και 1 

ως 361 το 2018. Η συχνότερη διάρκεια 

απουσιασμού και για τα τρία έτη ήταν μία 

ημέρα (2016: 15,8%, 2017: 13,2%, 2018: 14,1%) 

(επικρατούσα τιμή). Η κατανομή της ετήσιας 

διάρκειας απουσιασμού ανά εργαζόμενο που 

απουσίασε λόγω ασθένειας δεν διέφερε μεταξύ 

των τριών ετών (p=0,334).Το ποσοστό που 

έλειψε για περισσότερες από 30 ημέρες μεταξύ 

των εργαζόμενων που έλαβαν τουλάχιστον 

μία αναρρωτική άδεια κυμάνθηκε στο 18,0% 

το 2016, το 19,7% το 2017 και έφτασε το 21,0% 

το 2018, χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των τριών ετών (p=0,277) (Πίνακας 5).  

Στο προσωπικό του Γενικού 

Νοσοκομείου Νίκαιας, το ποσοστό των 

ανδρών εργαζόμενων κυμάνθηκε σε ποσοστό 

35,3% το 2016, 29,1% το 2017 και 33,4% το 2018. 

Οι γυναίκες υπερτερούσαν σαφώς αριθμητικά, 

με ποσοστά 64,7% το 2016, 70,9% το 2017 και 

66,6% το 2018. Στα τρία έτη της υπό εξέταση 

περιόδου, η πιθανότητα λήψης αναρρωτικής 

άδειας ήταν στατιστικά σημαντικά 

μεγαλύτερη στις γυναίκες, σε σύγκριση με τους 

άνδρες. Συγκεκριμένα, το 2016, αναρρωτική 

άδεια έλαβε το 60,3% των γυναικών, έναντι 

του 35,5% των ανδρών (OR= 2,8, 95%CI: 2,2 ως  
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Πίνακας 6. Συσχετίσεις λήψης αναρρωτικής άδειας και φύλου εργαζόμενου. 2016-2018. 

 

 

 

2016 

 

 

Φύλο 

Αναρρωτική άδεια  

 

Σύνολο 

Ναι Όχι 

Αριθμός (%) Αριθμός (%) 

Άνδρες 213 35,5 387 64,5 600 

Γυναίκες 664 60,3 438 39,7 1102 

Σύνολο 877 51,5 825 48,5 1702 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

Φύλο 

Αναρρωτική άδεια  

 

Σύνολο 

Ναι Όχι 

Αριθμός (%) Αριθμός (%) 

Άνδρες 196 38,4 314 61,6 510 

Γυναίκες 688 55,3 557 44,7 1245 

Σύνολο 884 50,4 871 49,6 1755 

 

 

 

2018 

 

 

Φύλο 

Αναρρωτική άδεια  

 

Σύνολο 

Ναι Όχι 

Αριθμός (%) Αριθμός (%) 

Άνδρες 202 34,5 383 65,5 585 

Γυναίκες 677 57,9 492 42,1 1169 

Σύνολο 879 50,1 875 49,9 1754 

 

3,4, p<0,001). Το 2017, το 55,3% των γυναικών 

εργαζόμενων απουσίασε από την εργασία του 

λόγω αναρρωτικής άδειας, έναντι 38,4% των 

ανδρών (OR= 2,0, 95%CI: 1,6 ως 2,4, p<0,001). 

Όμοια, το 2018, το ποσοστό των εργαζόμενων 

που απουσίασε λόγω αναρρωτικής άδειας 

ήταν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

υψηλότερο στις γυναίκες (57,9%), σε σύγκριση 

με τους άνδρες (34,5%) (OR=2,6, 95%CI: 2,1 ως 

3,2, p<0,001) (Πίνακας 6).  

Στο σύνολο των 67.537 ημερών 

απουσιασμού, οι 14.759 (21,9%) αφορούσαν σε 

άνδρες και οι 52.768 (78,1%) αφορούν σε 

γυναίκες εργαζόμενες. Οι ημέρες απουσίας 

των γυναικών ήταν 3,6 φορές περισσότερες σε 

σύγκριση με τους άνδρες. Το πηλίκο των 

φύλων (γυναίκες/άνδρες) των ημερών 

απουσίας κυμάνθηκε στα τρία έτη, και ήταν 4,3 

το 2016 (18.223/4.264), 3,0 το 2017 

(14.783/4.862) και 3,5 το 2018 (19.762/5.633). 

Το πηλίκο των φύλων (γυναίκες/άνδρες) των  
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Πίνακας 7. Κατανομή του ετήσιου αριθμού ημερών απουσιασμού μεταξύ των εργαζόμενων που έλαβαν 

αναρρωτική άδεια, κατά φύλο. 2016-2018. 

Έτος 2016 2017 2018 

Φύλο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Σύνολο (ημέρες) (%) 4264 

(19,0%) 

18223 

(81,0%) 

4862 

(24,7%) 

14783 

(75,3%) 

5633 

(22,2%) 

19762 

(77,8%) 

Σύνολο (εργαζόμενοι) (%) 213 (24,3%) 664 (75,7%) 196 (22,2%) 688 (77,8%) 202 (23,0%) 677 (77,0%) 

Μέση τιμή (ημέρες) 20,0 27,4 24,8 21,5 27,9 29,2 

Τυπική απόκλιση (SD) (ημέρες) 42,5 58,8 49,5 40,2 52,5 58,8 

Εύρος κατανομής (ημέρες) 335 365 359 363 360 336 

Ελάχιστη τιμή (ημέρες) 1 1 1 1 1 1 

Μέγιστη τιμή (ημέρες) 336 366 360 364 361 337 

Επικρατούσα τιμή (ημέρες) (%) 1 (20,2%) 2 (15,4%) 1 (14,8%) 2 (13,1%) 1 (13,9%) 1 (14,2%) 

Διάμεση τιμή (ημέρες) 6 6 7 7 8 8 

25ο εκατοστημόριο (ημέρες) 2 2 23 19 27,3 21 

75ο εκατοστημόριο (ημέρες) 17 19 2 1 2 2 

Ενδοτεταρτημοριακό εύρος (IQR) 

(ημέρες) 

15 17 25 21 29,3 23 

 

εργαζομένων που έλαβαν αναρρωτική άδεια 

ήταν 3,1 το 2016 (664/213), 3,5 το 2017 

(688/196) και 3,4 το 2018 (677/202). Το 2016, 

στους άνδρες ο μέσος αριθμός ημερών 

απουσιασμού ανά εργαζόμενο που έλαβε 

αναρρωτική άδεια ήταν 20,0 ημέρες (SD: 42,5 

ημέρες) με διάμεση τιμή 6 ημέρες (IQR: 2 ως 17 

ημέρες) και στις γυναίκες 27,4 ημέρες (SD: 58,8 

ημέρες) και 6 ημέρες (IQR: 2 ως 19 ημέρες), 

αντίστοιχα. Το 2017, στους άνδρες ο μέσος 

αριθμός ημερών απουσιασμού ανά 

εργαζόμενο που έλαβε αναρρωτική άδεια 

ήταν 24,8 ημέρες (SD: 49,5 ημέρες) με διάμεση 

τιμή 7 ημέρες (IQR: 2 ως 25 ημέρες) και στις 

γυναίκες 21,5 ημέρες (SD: 40,2 ημέρες) και 6 

ημέρες (IQR: 1 ως 21 ημέρες), αντίστοιχα. Το 

2018, στους άνδρες ο μέσος αριθμός ημερών 

απουσιασμού ανά εργαζόμενο που έλαβε 

αναρρωτική άδεια ήταν 27,9 ημέρες (SD: 52,5 

ημέρες) με διάμεση τιμή 8 ημέρες (IQR: 2 ως 

29,3 ημέρες) και στις γυναίκες 29,2 ημέρες (SD: 

58,8 ημέρες) και 8 ημέρες (IQR: 2 ως 23 ημέρες), 

αντίστοιχα. Για τους άνδρες η συχνότερη 

ετήσια διάρκεια απουσίας λόγω αναρρωτικών 

αδειών ήταν μία ημέρα (2016: 20,2%, 2017: 

14,8%, 2018: 13,9%) (επικρατούσα τιμή), ενώ 

στις γυναίκες η επικρατούσα τιμή διάρκειας 

απουσίας ήταν 2 ημέρες για τα έτη 2016 

(15,4%) και 2017 (13,1%) και μία ημέρα για το 

2018 (14,2%). Η κατανομή του αριθμού των   
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Πίνακας 8. Συσχετίσεις λήψης αναρρωτικής άδειας και υπηρεσίας του εργαζόμενου. 2016-2018. 

2016 

 

Υπηρεσία 

Έλαβαν αναρρωτική άδεια  

 

Σύνολο 

Όχι Ναι 

Αριθμός (%) Αριθμός (%) 

Νοσηλευτική 214 31,3 470 68,7 684 

Διοικητική-Τεχνική 411 54,1 349 45,9 760 

Ιατρική 200 77,5 58 22,5 258 

Σύνολο 825 48,5 877 51,5 1702 

2017 

 

Υπηρεσία 

Έλαβαν αναρρωτική άδεια  

 

Σύνολο 

Όχι Ναι 

Αριθμός (%) Αριθμός (%) 

Νοσηλευτική 257 34,5 489 65,5 746 

Διοικητική-Τεχνική 443 56,7 338 43,3 781 

Ιατρική 171 75,0 57 25,0 228 

Σύνολο 871 49,6 884 50,4 1755 

2018 

 

Υπηρεσία 

Έλαβαν αναρρωτική άδεια  

 

Σύνολο 

Όχι Ναι 

Αριθμός (%) Αριθμός (%) 

Νοσηλευτική 469 61,3 296 38,7 765 

Διοικητική-Τεχνική 239 33,2 481 66,8 720 

Ιατρική 167 62,1 102 37,9 269 

Σύνολο 875 49,9 879 50,1 1754 

 

ημέρων απουσίας ανά εργαζόμενο που έλαβε 

αναρρωτική άδεια δεν διέφερε μεταξύ των δύο 

φύλων στα τρία υπό εξέταση έτη (2016: 

p=0,236, 2017: p=0,803, 2018: p=0,610) 

(Πίνακας 7).  
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Τα στοιχεία της κατανομής του 

προσωπικού κατά υπηρεσία του Νοσοκομείου, 

έδειξαν ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων 

ανήκε στη Διοικητική και Τεχνική υπηρεσία 

(2016: 44,6%, 2017: 44,5%, 2018: 43,6%) και τη 

Νοσηλευτική υπηρεσία (2016: 40,2%, 2017: 

42,5%, 2018: 41,1%), ενώ στην Ιατρική 

υπηρεσία υπάγονταν το 15,2% του 

προσωπικού το 2016, το 13,0% το 2017 και το 

15,3% το 2018. Στην τριετία 2016-2018, 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην κατανομή των ποσοστών λήψης 

αναρρωτικής άδειας από το προσωπικό των 

διαφορετικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου 

(p<0,001). Έτσι, η πιθανότητα λήψης 

αναρρωτικής άδειας ήταν στατιστικά 

σημαντικά μεγαλύτερη για το προσωπικό της 

Νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε σύγκριση με το 

προσωπικό της Διοικητικής-Τεχνικής 

υπηρεσίας και της Ιατρικής υπηρεσίας. 

Συγκεκριμένα, το 2016, αναρρωτική άδεια 

έλαβε το 68,7% του προσωπικού της 

Νοσηλευτικής υπηρεσίας, έναντι του 45,9% 

των εργαζόμενων στη Διοικητική και Τεχνική 

υπηρεσία (OR= 2,6, 95%CI: 2,1 ως 3,2, p<0,001), 

και του 22,5% του προσωπικού της Ιατρικής 

υπηρεσίας (OR= 7,6, 95%CI: 5,4 ως 10,6, 

p<0,001). Το 2017, το 65,5% των εργαζόμενων 

στη Νοσηλευτική υπηρεσία απουσίασε από 

την εργασία του λόγω αναρρωτικής άδειας, 

ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 43,3% στη 

Διοικητική και Τεχνική υπηρεσία (OR= 2,5, 

95%CI: 2,0 ως 3,1, p<0,001) και 25,0% στην 

Ιατρική υπηρεσία (OR= 5,7, 95%CI: 4,1 ως 8,0, 

p<0,001). Όμοια, το 2018, το ποσοστό των 

εργαζόμενων της Νοσηλευτικής υπηρεσίας 

που απουσίασε λόγω αναρρωτικής άδειας 

(66,8%) ήταν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

υψηλότερο, σε σύγκριση με αυτό της 

Διοικητικής-Τεχνικής (38,7%) (OR= 3,2, 

95%CI: 2,6 ως 3,9, p<0,001) και της Ιατρικής 

υπηρεσίας (37,9%) (OR= 3,3, 95%CI: 2,5 ως 4,4, 

p<0,001) (Πίνακας 8). 

Στον Πίνακα 9 παρουσιάζεται ο ετήσιος 

αριθμός ημερών απουσίας των εργαζόμενων 

που έλαβαν αναρρωτική άδεια, ανάλογα με 

την υπηρεσία του Νοσοκομείου στην οποία 

ανήκαν. Στο σύνολο της τριετίας 2016-2018, ο 

μεγαλύτερος αριθμός ημερών απουσίας 

αφορούσε στη Νοσηλευτική υπηρεσία (36.999 

ημέρες ή 54,8%), ακολούθησε το προσωπικό 

της Διοικητικής και Τεχνικής υπηρεσίας 

(21.066 ημέρες ή 31,2%), και το μικρότερο 

ποσοστό αφορούσε στο προσωπικό της 

Ιατρικής υπηρεσίας (9.462 ημέρες ή 14,0%). Το 

2016 και το 2017, η συνολική ετήσια διάρκεια 

απουσίας ήταν μεγαλύτερη για το προσωπικό 

της Ιατρικής υπηρεσίας (2016: μέση τιμή: 29,0 

ημέρες, SD: 53,1 ημέρες, διάμεση τιμή: 13 

ημέρες, IQR: 3 ως 30 ημέρες, 2017: μέση τιμή: 

29,0 ημέρες, SD: 46,3 ημέρες, διάμεση τιμή: 12 

ημέρες, IQR: 3 ως 34 ημέρες), σε σύγκριση με το 

προσωπικό της Νοσηλευτικής υπηρεσίας 

(2016: μέση τιμή: 26,0 ημέρες, SD: 52,2 ημέρες, 

διάμεση τιμή: 6 ημέρες, IQR: 2 ως 17 ημέρες, 

2017: μέση τιμή: 22,3 ημέρες, SD: 44,0 ημέρες, 

διάμεση τιμή: 6 ημέρες, IQR: 2 ως 20 ημέρες) 

και της Διοικητικής και Τεχνικής υπηρεσίας 

(2016: μέση τιμή: 24,2 ημέρες, SD: 55,0 ημέρες, 

διάμεση τιμή: 7 ημέρες, IQR: 2 ως 18 ημέρες, 

2017: μέση τιμή: 19,2 ημέρες, SD: 37,6 ημέρες, 

διάμεση τιμή: 6 ημέρες, IQR: 2 ως 20 ημέρες) 

(2016: p=0,029, 2017: p=0,016). To 2018 η 

διάρκεια απουσίας λόγω αναρρωτικών αδειών 

δε διέφερε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 

μεταξύ του προσωπικού των διαφορετικών 

υπηρεσιών του Νοσοκομείου (Ιατρική 

υπηρεσία: μέση τιμή 34,3 ημέρες, SD: 57,0  
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Πίνακας 9. Κατανομή του ετήσιου αριθμού ημερών απουσιασμού μεταξύ των εργαζόμενων που έλαβαν 

αναρρωτική άδεια, κατά Υπηρεσία. 2016-2018. 

 2016 2017 2018 

Υπηρεσία Ιατρική Νοσηλευτική Διοικητική-

Τεχνική 

Ιατρική Νοσηλευτική Διοικητική-

Τεχνική 

Ιατρική Νοσηλευτική Διοικητική-

Τεχνική 

Σύνολο (ημέρες) (%) 2229 

(9,9%) 

12574 

(55,9%) 

7684 

(34,2%) 

3738 

(19,0%) 

10257 

(52,2%) 

5650 

(28,8%) 

3495 

(13,8%) 

14168 

(55,8%) 

7732 

(30,4%) 

Σύνολο (αριθμός 

εργαζόμενων) (%) 

76 

(8,7%) 

484 

(55,2%) 

317 

(36,1%) 

129 

(14,6%) 

461 

(52,1%) 

294 

(33,3%) 

102 

(11,6%) 

481 

(54,7%) 

296 

(33,7%) 

Μέση τιμή (ημέρες) 29,0 26,0 24,2 29,0 22,3 19,2 34,3 29,5 26,1 

Τυπική απόκλιση 

(SD) (ημέρες) 

53,1 52,2 55,0 46,3 44,0 37,6 57,0 60,3 52,3 

Εύρος κατανομής 

(ημέρες) 

365 365 365 359 334 363 360 336 358 

Ελάχιστη τιμή 

(ημέρες) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Μέγιστη τιμή 

(ημέρες) 

366 366 366 360 335 364 361 337 359 

Επικρατούσα τιμή 

(ημέρες) (%) 

2 

(14,3%) 

1 

(16,3%) 

1 

(17,0%) 

1 

(15,5%) 

2 

(13,0%) 

2 

(14,6%) 

1 

(12,7%) 

1 

(15,0%) 

2 

(14,9%) 

Διάμεση τιμή 

(ημέρες) 

13 6 7 12 6 6 12 7 8,5 

25ο εκατοστημόριο 

(ημέρες) 

3 2 2 3 2 2 3 2 2 

75ο εκατοστημόριο 

(ημέρες) 

30 17 18 34 20 20 39,3 23 23,8 

Ενδοτεταρτημοριακό 

εύρος (IQR) (ημέρες) 

27 15 16 31 18 18 36,3 21 21,8 

 

ημέρες, διάμεση τιμή: 12 ημέρες, IQR: 3 ως 39,3 

ημέρες, Νοσηλευτική υπηρεσία: μέση τιμή: 29,5 

ημέρες, SD: 60,3 ημέρες, διάμεση τιμή: 7 

ημέρες, IQR: 2 ως 23 ημέρες, Διοικητική-

Τεχνική υπηρεσία: μέση τιμή: 26,1 ημέρες, SD:  
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Πίνακας 10. Κατανομή του ετήσιου αριθμού ημερών απουσιασμού μεταξύ των εργαζόμενων που έλαβαν 

αναρρωτική άδεια, κατά ηλικία. 2016-2018. 

Έτος 2016 2017 2018 

Ηλικία <45 45-54 ≥55 <45 45-54 ≥55 <45 45-54 ≥55 

Σύνολο (ημέρες) (%) 8430 

(37,5%) 

10377 

(46,1%) 

3680 

(16,4%) 

6950 

(35,4%) 

8272 

(42,1%) 

4423 

(22,5%) 

10488 

(41,3%) 

8986 

(35,4%) 

5921 

(23,3%) 

Σύνολο (αριθμός 

εργαζόμενων) (%) 

267 

(30,4%) 

464 

(52,9%) 

146 

(16,7%) 

265 

(30,0%) 

444 

(50,2%) 

175 

(19,8%) 

266 

(30,3%) 

407 

(46,3%) 

206 

(23,4%) 

Μέση τιμή (ημέρες) 31,6 22,4 25,2 26,3 18,6 25,4 39,4 21,7 28,7 

Τυπική απόκλιση (SD) 

(ημέρες) 

64,6 48,8 56,1 46,5 36,3 49,6 69,9 48,4 52,3 

Εύρος κατανομής 

(ημέρες) 

365 365 365 334 363 359 336 358 360 

Ελάχιστη τιμή (ημέρες) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Μέγιστη τιμή (ημέρες) 366 366 366 335 364 360 337 359 361 

Επικρατούσα τιμή 

(ημέρες) (%) 

1 

(19,1%) 

1 

(14,0% 

2 

(16,4%) 

1 

(16,3%) 

2 

(15,1%) 

2 

(12,6%) 

1 

(16,2%) 

1 

(15,1%) 

2 

(11,2%) 

Διάμεση τιμή (ημέρες) 5 7 6 6,5 6 7 8 6 10 

25ο εκατοστημόριο 

(ημέρες) 

2 2 2 3 2 3 2 2 3 

75ο εκατοστημόριο 

(ημέρες) 

18 17 24 26 19 27,3 34,3 18 31 

Ενδοτεταρτημοριακό 

εύρος (ημέρες) 

16 15 22 23 17 24,3 32,3 16 28 

 

52,3 ημέρες, διάμεση τιμή: 8,5 ημέρες, IQR: 2 ως 

23,8 ημέρες) (p=0,152).  

Στον Πίνακα 10 παρουσιάζεται η 

κατανομή των ημερών απουσίας λόγω 

αναρρωτικών αδειών του προσωπικού του 

Νοσοκομείου κατά ηλικία. Στο σύνολο της 

τριετίας 2016-2018, ο μεγαλύτερος αριθμός 

ημερών απουσίας αφορούσε στις ηλικιακές 

ομάδες 45-54 ετών (27.635 ημέρες ή 40,9%) και 

<45 ετών (25.868 ημέρες ή 38,3%), σε σύγκριση 

με την ηλικιακή ομάδα ≥55 ετών (14.024 ημέρες 

ή 20,8%). Το 2016, η μέση διάρκεια απουσίας 

των εργαζόμενων ήταν 31,6 ημέρες (SD: 64,6 

ημέρες) για την ηλικιακή ομάδα <45 ετών, 22,4 

ημέρες (SD: 48,8 ημέρες) για την ηλικιακή  
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Διάγραμμα 4. Κατανομή του συνολικού αριθμού αναρρωτικών αδειών και ημερών απουσιασμού ως προς 

την προέλευση της άδειας. 2016-2018. 

ομάδα 45-54 ετών και 25,2 ημέρες (SD: 56,1 

ημέρες) για την ηλικιακή ομάδα ≥55 ετών, με 

διάμεση διάρκεια απουσίας 5 ημέρες (IQR: 2 

ως 18 ημέρες), 7 ημέρες (IQR: 2 ως 17 ημέρες) 

και 6 ημέρες (IQR: 2 ως 24 ημέρες), αντίστοιχα. 

Το 2017, η μέση διάρκεια απουσίας των 

εργαζόμενων ήταν 26,3 ημέρες (SD: 46,5 

ημέρες) για την ηλικιακή ομάδα <45 ετών, 18,6 

ημέρες (SD: 36,3 ημέρες) για την ηλικιακή 

ομάδα 45-54 ετών και 25,4 ημέρες (SD: 49,6 

ημέρες) για την ηλικιακή ομάδα ≥55 ετών, με 

διάμεση διάρκεια απουσίας 6,5 ημέρες (IQR: 3 

ως 26 ημέρες), 6 ημέρες (IQR: 2 ως 19 ημέρες) 

και 7 ημέρες (IQR: 3 ως 27,3 ημέρες), 

αντίστοιχα. Για τα έτη 2016 και 2017, δε 

διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση της διάρκειας απουσιασμού λόγω 

αναρρωτικών αδειών με την ηλικία του 

προσωπικού (2016: p=0,489, 2017: p=0,520). Το 

2018, η συνολική μέση ετήσια διάρκεια 

απουσίας από την εργασία λόγω αναρρωτικών 

αδειών ήταν μεγαλύτερη στη γηραιότερη 

ηλικιακή ομάδα (≥55 ετών) (Διάμεση ηλικία: 

10 ημέρες, IQR: 3 ως 31 ημέρες), ενδιάμεση στη 

νεότερη ηλικιακή ομάδα (<45 ετών) (Διάμεση 

ηλικία: 8 ημέρες, IQR: 2 ως 34,3 ημέρες), και 

μικρότερη στην ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 

(45-54 ετών) (Διάμεση ηλικία: 6 ημέρες, IQR: 2 

ως 18 ημέρες) (p=0,011).  

Στο σύνολο της τριετίας 2016-2018, το 

54,0% του συνολικού αριθμού των ημερών 

απουσιασμού ήταν από αναρρωτικές άδειες 

από ιατρό ΕΣΥ, το 15,4% ήταν από 

αναρρωτικές άδειες που χορηγήθηκαν μετά 

από νοσηλεία του εργαζόμενου, το 15,1% ήταν 
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από άδειες κύησης-τοκετού-λοχείας, ενώ το 

2,5% ήταν από αναρρωτικές άδειες που 

χορηγήθηκαν από ειδικές υγειονομικές 

επιτροπές λόγω χρόνιου νοσήματος. Τέλος, το 

9,2% των ημερών απουσιασμού ήταν από 

αναρρωτικές άδειες από ιδιώτη ιατρό και το 

4,1% από υπεύθυνη δήλωση του εργαζομένου. 

Αντίστοιχα, το 52,3% του συνολικού αριθμού 

των αναρρωτικών αδειών ήταν από ιατρό 

ΕΣΥ, το 27,0% από υπεύθυνη δήλωση, το 9,7% 

από ιδιώτη ιατρό, το 7,2% κύησης-τοκετού-

λοχείας, το 3,2% μετά νοσηλεία και το 0,6% 

λόγω χρόνιου νοσήματος (Διάγραμμα 4). Οι 

άδειες κύησης-τοκετού-λοχείας αποτέλεσαν το 

42,2% των ημερών απουσιασμού στις γυναίκες 

ηλικίας <45 ετών.  

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην παρούσα μελέτη πραγματο-

ποιήθηκε ανάλυση των δεδομένων του 

απουσιασμού λόγω αναρρωτικών αδειών του 

προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου 

Νίκαιας για την τριετία 2016-2018. Το Γενικό 

Νοσοκομείο “Άγιος Παντελεήμων” είναι το 

μεγαλύτερο Νοσοκομείο της περιφερειακής 

ενότητας Πειραιά βρίσκεται στο Δήμο 

Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, είναι ενταγμένο 

στο ΕΣΥ και υπάγεται διοικητικά στη 2η ΥΠΕ. 

Διαθέτει 650 κλίνες, και με βάση τα στοιχεία 

του 2018, στο Νοσοκομείο νοσηλεύτηκαν 

περίπου 34.000 ασθενείς, και εξετάστηκαν στα 

τακτικά εξωτερικά ιατρεία περίπου 72.000 

πολίτες και στο τμήμα επειγόντων 

περιστατικών περίπου 124.000 ασθενείς. Ο 

αριθμός των εργαζόμενων ξεπερνά τους 1.700.  

Για την τριετία 2016-2018, οι 

αναρρωτικές άδειες του προσωπικού του 

Νοσοκομείου ξεπέρασαν τις 10.000 με 

συνολικά >67.000 ημέρες απουσιασμού. 

Υπολογίσαμε ότι σε καθένα έτος της υπό 

εξέταση χρονικής περιόδου, περισσότεροι από 

τους μισούς εργαζόμενους έλαβαν 

τουλάχιστον μία αναρρωτική άδεια (2016: 

51,5%, 2017: 50,4%, 2018: 50,1%). Μεταξύ των 

εργαζόμενων που έλαβαν αναρρωτική άδεια, 

ο μέσος ετήσιος αριθμός αναρρωτικών αδειών 

ήταν περίπου 4 αναρρωτικές άδειες, με 

διάμεση τιμή 3 αναρρωτικές άδειες, ενώ το ¼ 

περίπου έλαβε μόνο μία αναρρωτική άδεια. Σε 

κάθε αναρρωτική άδεια, κατά μέσο όρο οι 

ημέρες απουσίας ήταν 6,5 ημέρες, με διάμεση 

τιμή 2 ημέρες, ενώ σχεδόν οι μισές 

αναρρωτικές άδειες ήταν για απουσία μόνο 

μίας ημέρας. Οι εργαζόμενοι που έλαβαν 

αναρρωτικές άδειες, έλειψαν κατά μέσο όρο 22 

με 29 ημέρες κατά τη διάρκεια του έτους, με 

διάμεση απουσία 6-8 ημέρες. Από τα 

παραπάνω μπορεί να υπολογιστεί ότι κατά 

την τριετία 2016-2018 περισσότεροι από 60 

εργαζόμενοι, ή περίπου 3,5%, απουσίαζαν 

καθημερινά από το Νοσοκομείο λόγω 

ασθένειας (2016: 61,4 εργαζόμενοι, 2017: 53,8 

εργαζόμενοι, 2018: 69,6 εργαζόμενοι). 

Δεδομένου ότι οι αναρρωτικές άδειες 

λαμβάνονται συχνότερα τις εργάσιμες ημέρες, 

σε σύγκριση με τα σαββατοκύριακα και τις 

αργίες, και ότι σχεδόν οι μισές αναρρωτικές 

άδειες ήταν διάρκειας μίας ημέρας και σχεδόν 

το 70% ήταν διάρκειας ως τρεις ημέρες, εύκολα 

μπορεί να υπολογιστεί ότι τις εργάσιμες 

ημέρες ο μέσος αριθμός των απουσιαζόντων 

εργαζομένων λόγω αναρρωτικής άδειας ήταν 

τουλάχιστον διπλάσιος.  

Στη συνέχεια της ανάλυσής μας 

διαπιστώθηκε έντονη συσχέτιση του 

απουσιασμού με το γυναικείο φύλο. 
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Συγκεκριμένα, οι ημέρες απουσιασμού των 

γυναικών λόγω αναρρωτικών αδειών ήταν 

τριπλάσιες ως και τετραπλάσιες, σε σύγκριση 

με τους άνδρες συναδέλφους τους, ενώ 

διαπιστώσαμε ότι οι γυναίκες εργαζόμενες 

ήταν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό πιο 

πιθανό να απουσιάσουν λόγω αναρρωτικής 

άδειας, σε σύγκριση με τους άνδρες με το 

σχετικό OR να κυμαίνεται σε  OR=2,8 το 2016, 

OR=2 το 2017, και OR=2,6 το 2018. Εν τούτοις, 

η διάρκεια απουσίας λόγω αναρρωτικής 

άδειας δε διέφερε μεταξύ ανδρών και 

γυναικών.  

Περαιτέρω, διαπιστώσαμε ότι και στα 

τρία έτη που μελετήθηκαν, σταθερά η 

μεγαλύτερη επιβάρυνση απουσιασμού λόγω 

αναρρωτικών αδειών αφορά στο προσωπικό 

της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του 

Νοσοκομείου. Οι εργαζόμενοι της 

Νοσηλευτικής υπηρεσίας έλαβαν περισσότερες 

από τις μισές συνολικές ημέρες απουσίας λόγω 

αναρρωτικής άδειας κατά τη διάρκεια της 

τριετίας 2016-2018 (2016: 55,9%, 2017: 52,2%, 

2018: 55,8%). Σε κάθε έτος, σχεδόν τα 2/3 του 

προσωπικού της Νοσηλευτικής υπηρεσίας 

έλαβε μία ή περισσότερες αναρρωτικές άδειες. 

Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην πιθανότητα λήψης αναρρωτικής άδειας 

μεταξύ του προσωπικού της Νοσηλευτικής 

υπηρεσίας έναντι αυτού της Διοικητικής και 

Τεχνικής υπηρεσίας (2016: OR=2,6, 2017: 

OR=2,5, 2018: OR=3,2). Η πιθανότητα 

απουσίας του προσωπικού της Νοσηλευτικής 

υπηρεσίας λόγω αναρρωτικής άδειας, σε 

σύγκριση με το προσωπικό της Ιατρικής 

υπηρεσίας ήταν 7,6 φορές μεγαλύτερη το 2016, 

5,7 φορές μεγαλύτερη το 2017 και 3,3 φορές 

μεγαλύτερη το 2018. Εν τούτοις, το 2016 και το 

2017 η διάμεση διάρκεια απουσίας λόγω 

αναρρωτικών αδειών ήταν μεγαλύτερη για το 

προσωπικό της Ιατρικής υπηρεσίας, με την 

διαφορά να μην είναι στατιστικά σημαντική 

το 2018.  

Στη συνέχεια, βρήκαμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό ημερών απουσίας λόγω 

αναρρωτικών αδειών αφορά στους 

εργαζόμενους ηλικίας 45-54 ετών (40,9%), με 

μικρή διαφορά από τους νεότερους 

εργαζόμενους (<45 ετών) (38,3%), ενώ οι 

μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι έλαβαν 

μόλις το 20,8% των ημερών απουσίας. Η 

συνολική ετήσια διάρκεια απουσίας ανά 

εργαζόμενο, δε διέφερε μεταξύ των τριών 

ηλικιακών ομάδων το 2016 και το 2017, ενώ το 

2018 η συνολική μέση ετήσια διάρκεια 

απουσίας από την εργασία λόγω αναρρωτικών 

αδειών ήταν μεγαλύτερη στη γηραιότερη 

ηλικιακή ομάδα (≥55 ετών) (Διάμεση ηλικία: 

10 ημέρες), ενδιάμεση στη νεότερη ηλικιακή 

ομάδα (<45 ετών) (Διάμεση ηλικία: 8 ημέρες), 

και μικρότερη στην ενδιάμεση ηλικιακή 

ομάδα (45-54 ετών) (Διάμεση ηλικία: 6 ημέρες).  

Ως προς την προέλευση της άδειας, στο 

σύνολο της τριετίας 2016-2018, η πλειοψηφία 

των αναρρωτικών αδειών (52,3%) και των 

ημερών απουσίας (54,0%) συστήθηκαν από 

ιατρό ΕΣΥ. Tο 15,1% των ημερών απουσίας 

ήταν από άδειες κύησης-τοκετού-λοχείας. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι οι άδειες κύησης-

τοκετού-λοχείας αποτέλεσαν το 42,2% των 

ημερών απουσιασμού στις γυναίκες ηλικίας 

<45 ετών. Οι άδειες αυτές είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές για τις εργαζόμενες, για την 

παροχή διευκόλυνσης και κινήτρων για την 

τεκνοποίηση [4], και για την πρόληψη και την 

ελάττωση των επιπλοκών της κύησης ιδιαίτερα 

για την Ελλάδα, όπου έχουμε χαμηλούς 
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δείκτες γέννησης [5, 6] και μεγάλο αριθμό 

κυήσεων υψηλού κινδύνου και υψηλό δείκτη 

πρόωρων γεννήσεων [7-9]. 

Ο απουσιασμός από την εργασία στις 

Υπηρεσίες Υγείας, και ιδιαίτερα στα 

Νοσοκομεία αποτελεί ένα σημαντικό 

πρόβλημα με πολλαπλές πτυχές που 

απασχολεί το σχεδιασμό και την οργάνωση 

των Υπηρεσιών Υγείας διεθνώς. Μια σειρά από 

παράγοντες έχουν συσχετιστεί με την 

εμφάνιση του φαινόμενου αυτού. Η 

εργασιακή ικανοποίηση, η ψυχολογική 

επιβάρυνση, ο σωστός σχεδιασμός των 

καθηκόντων και των προγραμμάτων βάρδιας, 

και η επαγγελματική εξουθένωση αποτελούν 

τους κυριότερους από αυτούς [10]. Τα 

αποτελέσματά μας έδειξαν, σε συμφωνία με τη 

διεθνή βιβλιογραφία, ότι το πιο επιβαρυμένο 

τμήμα του προσωπικού των νοσοκομείων 

αναφορικά με προβλήματα υγείας, και κατά 

συνέπεια με υψηλό απουσιασμό, είναι το 

Νοσηλευτικό προσωπικό. Έχει βρεθεί ότι η 

εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών 

σχετίζεται θετικά τόσο με την παραγωγικότητα 

του προσωπικού, όσο και με την ποιότητα της 

παρεχόμενης φροντίδας και την ικανοποίηση 

των ασθενών [11]. Αντίθετα, ο φόρτος 

εργασίας σε συνδυασμό με την έλλειψη 

οργανωσιακής δέσμευσης και μετεκπαίδευσης 

προκαλούν ψυχολογική και σωματική 

έκπτωση, η κεντρική έκφραση της οποίας είναι 

η απουσία από την εργασία [12]. Ο 

απουσιασμός έχει αρνητικές συνέπειες στην 

λειτουργία των νοσοκομειακών τμημάτων όχι 

μόνο εξαιτίας της μείωσης του διαθέσιμου 

προσωπικού, αλλά και διότι δημιουργεί 

αρνητικό περιβάλλον εργασίας και για το 

προσωπικό που παραμένει. Σε σχετική μελέτη, 

βρέθηκε ότι ο απουσιασμός είχε αρνητικό 

αντίκτυπο στο παραμένον προσωπικό, σε 

ψυχολογικό και επαγγελματικό επίπεδο, και 

στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

ως αποτέλεσμα του ψυχολογικού στρες και του 

αυξημένου εργασιακού φόρτου. Κατά 

συνέπεια, η επιβάρυνση του προσωπικού, 

ιδιαίτερα του νοσηλευτικού, δημιουργεί ένα 

φαύλο κύκλο, όπου η έλλειψη προσωπικού και 

οι κακές εργασιακές συνθήκες δημιουργούν 

τον απουσιασμό, ο οποίος με τη σειρά του 

επιβαρύνει περαιτέρω το υπάρχον προσωπικό 

και το οδηγεί σε εκ νέου απουσία [13]. 

Σε μελέτη νοσηλευτικού προσωπικού σε 

Ελληνικό νοσοκομείο, διαπιστώθηκε υψηλό 

επίπεδο εργασιακού στρες, με επιβαρυντικούς 

παράγοντες αφενός τη βαρύτητα των 

νοσηλευόμενων περιστατικών, τις 

υπερβολικές απαιτήσεις των συγγενών, και 

αφετέρου τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων, 

τις διακρίσεις, και τις ανεπίλυτες συγκρούσεις. 

Ισχυρός ρόλος επίσης αναδείχθηκε για τα 

προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα των 

εργαζόμενων, όπως το διαζύγιο ή ο θάνατος 

συγγενικού προσώπου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

έχει το εύρημα ότι το υψηλότερο εργασιακό 

στρες διαπιστώθηκε για τις νεότερες 

νοσηλεύτριες (ηλικίας 30-34 ετών)[14]. Σε 

συμφωνία με το εύρημα αυτό, στα 

αποτελέσματά μας, δείξαμε ότι ο απουσιασμός 

του νεότερης ηλικίας προσωπικού (<45 ετών) 

ήταν μεγαλύτερος από αυτόν της γηραιότερης 

ηλικιακής ομάδας (≥55 ετών).  

Τα αποτελέσματά μας είναι σε 

συμφωνία με μεγάλη μελέτη στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, 

όπου διαπιστώθηκε ότι σε ετήσια βάση  

περίπου το 40% του προσωπικού έλαβε 

αναρρωτική άδεια, το 20% έλαβε μόλις μια 
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αναρρωτική άδεια και περίπου το 70% έλειψε 

συνολικά με αναρρωτική άδεια για λιγότερο 

από μία εβδομάδα. Οι γυναίκες ήταν πιο 

πιθανό να απουσιάσουν λόγω ασθένειας [15]. 

Το σύνδρομο επαγγελματικής 

εξουθένωσης απασχολεί και το Ιατρικό 

προσωπικό των δομών υγείας, και σχετίζεται 

αφενός με τις αυξημένες καθημερινές 

προκλήσεις για την θεραπεία των ασθενών, και 

αφετέρου με την αυξημένη γραφειοκρατική 

επιβάρυνση των γιατρών κατά την 

καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους. Οι 

συνέπειες του συνδρόμου εξουθένωσης των 

ιατρών περιλαμβάνουν προβλήματα 

σωματικής και ψυχικής υγείας που οδηγούν σε 

απουσίες λόγω αναρρωτικών αδειών, αύξηση 

του κόστους των υπηρεσιών υγείας, και 

χαμηλότερα επίπεδα φροντίδας και 

ικανοποίησης των ασθενών [16]. Στην μελέτη 

μας, βρήκαμε ότι οι γιατροί έχουν μικρότερη 

πιθανότητα απουσίας λόγω αναρρωτικής 

άδειας, αλλά η διάρκεια των αναρρωτικών 

τους αδειών είναι γενικά μεγαλύτερη σε 

σύγκριση με το προσωπικό της Νοσηλευτικής, 

της Διοικητικής και της Τεχνικής υπηρεσίας. 

Το προσωπικό των Νοσοκομείων, από 

τη φύση της εργασίας τους εκτίθεται σε 

αυξημένο βαθμό σε λοιμώδεις και άλλους 

νοσογόνους παράγοντες που είναι δυνατό να 

τους οδηγήσουν σε αυξημένη νοσηρότητα και 

απουσιασμό από την εργασία τους. Αυτό έγινε 

ιδιαίτερα εμφανές κατά την πρόσφατη 

επιδημία COVID 19 (Coronavirus Disease 

2019), η οποία οδήγησε σε μεγάλη αύξηση του 

απουσιασμού των εργαζόμενων στις δομές 

Υγείας, είτε λόγω νόσησης είτε για 

προληπτικούς λόγους απομόνωσης [17]. Τα 

δεδομένα της μελέτης μας έδειξαν υψηλό 

βαθμό απουσιασμού του νοσοκομειακού 

προσωπικού στην περίοδο ακριβώς πριν την 

έλευση της πανδημίας COVID 19 και είναι 

αναμενόμενο ότι οι δείκτες αυτοί 

επιδεινώθηκαν περαιτέρω κατά την 

προηγούμενη διετία. Οι νέες συνθήκες 

επιβάρυνσης του υγειονομικού προσωπικού 

της εποχής COVID 19 απαιτούν σύγχρονες 

στρατηγικές και πρακτικές ορθού 

προγραμματισμού [18]. 

Το νοσηλευτικό προσωπικό στην 

Ελλάδα παρουσιάζει σε υψηλό βαθμό 

σύνδρομο εξουθένωσης. Αυτό σχετίζεται με τις 

τεράστιες ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού 

στα Ελληνικά Νοσοκομεία και την εξαιρετικά 

αρνητική σχέση νοσηλευτών προς τον 

πληθυσμό και τις νοσοκομειακές κλίνες, αλλά 

και με την μεγάλη αύξηση της ζήτησης για 

νοσοκομειακή φροντίδα στο ΕΣΥ τα τελευταία 

χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι οι ελλείψεις προσωπικού στα 

Ελληνικά νοσοκομεία δεν αφορούν μόνο στο 

Νοσηλευτικό προσωπικό αλλά έχουν 

επεκταθεί πλέον σε όλο το φάσμα των 

ειδικοτήτων των εργαζόμενων. Την τελευταία 

δεκαετία στην Ελλάδα παρατηρήθηκε ένα 

αυξημένο κύμα συνταξιοδοτήσεων το οποίο 

δεν καλύφθηκε με προσλήψεις μόνιμου 

προσωπικού, αλλά μόνο εν μέρει με την 

πρόσληψη συμβασιούχων εργαζόμενων. Στο 

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, τα δεδομένα για 

το έτος 2018 έδειξαν ότι η υποστελέχωση 

έφτανε συνολικά στα επίπεδα του 40%, με 

ιδιαίτερες ελλείψεις στο Νοσηλευτικό 

προσωπικό και τις θέσεις των ειδικευόμενων 

ιατρών. Η υποστελέχωση σε συνδυασμό με την 

μεγάλη επιβάρυνση του Νοσοκομείου από το 

αυξημένο κλινικό έργο αποτέλεσαν 

αναμφίβολα σοβαρούς παράγοντες 
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επαγγελματικής εξουθένωσης του προσωπικού 

[19]. Σε πρόσφατη μελέτη σε Ελληνικά 

Νοσοκομεία, βρέθηκε ότι τα υψηλά επίπεδα 

εξουθένωσης του προσωπικού σχετίζονται με 

το φόρτο εργασίας, την ανεπαρκή εργασιακή 

ικανοποίηση, τους χαμηλούς μισθούς και τις 

δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης του 

προσωπικού [20].  

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη 

αποτελεί μία ανάλυση του απουσιασμού λόγω 

αναρρωτικών αδειών του προσωπικού ενός 

μεγάλου Νοσοκομείου της Αττικής. 

Αναλύοντας τα δεδομένα για το σύνολο του 

προσωπικού του Νοσοκομείου και ένα σύνολο 

περισσότερων από 10.000 αναρρωτικών 

αδειών, αποτελεί την μεγαλύτερη σχετική 

δημοσιευμένη μελέτη στη χώρα. Διαπιστώσαμε 

ότι περισσότεροι από τους μισούς 

εργαζόμενους λαμβάνουν ετησίως 

τουλάχιστον μία αναρρωτική άδεια, με 

μεγαλύτερη συχνότητα για τις γυναίκες 

εργαζόμενες. Το φαινόμενο του απουσιασμού 

επιβαρύνει περισσότερο τη Νοσηλευτική 

υπηρεσία και τους εργαζόμενους μέσης 

ηλικίας, ενώ σχετίζεται κυρίως με παροδικά 

προβλήματα υγείας και πολύ λίγο με χρόνια 

νοσήματα. Ο απουσιασμός του προσωπικού 

για λόγους υγείας αποτελεί ένα σημαντικό 

πρόβλημα δυσλειτουργίας του Νοσοκομείου 

που απαιτεί παρεμβάσεις σε επίπεδο ενίσχυσης 

της στελέχωσης, βελτίωση των εργασιακών 

συνθηκών, ενίσχυση των παρεμβάσεων 

επαγγελματικής υγείας, και εφαρμογής 

σύγχρονων μοντέλων διοίκησης στο χώρο της 

Υγείας, που θα στοχεύουν στην προαγωγή της 

ευεξίας του ιατρικού και του νοσηλευτικού 

προσωπικού και τη βελτίωση του επιπέδου των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 
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ABSTRACT 

Introduction: Absenteeism in Health Services, particularly in hospitals, is a major multifaceted problem that 

concerns the planning and organization of Health Services internationally, and is associated with reduced 

efficiency and increased costs. This study aims to analyze and present data on sickness-related absenteeism 

in a large hospital of the National Health System in Attica, Greece. 

Material and Methods: statistical analysis of the data of staff sick-related absence at the General Hospital of 

Nikaia for the years 2016-2018 was performed.  

Results: During the three-year period 2016-2018, a total of 10,330 staff sick leaves were recorded, with a total 

of 67,527 days of absence. More than 50% of the staff received sick leave annually (2016: 51.5%, 2017: 50.4%, 

2018: 50.1%). Almost half of sick leaves was of one day duration (48.9%), the median duration was 6.5 days 

(SD: 11.6 days) and the median was 2 days (IQR: 1 to 5 days). The total annual period of absence averaged 

22.2 to 28.9 days, with a median of 6 days (IQR: 2 to 18 days) in 2016, 7 days (IQR: 2 to 21 days) in 2017, and 

8 days (IQR: 2 to 25 days) in 2018. Women were statistically significantly more likely to take sick leave 

compared to men (2016: OR= 2.8, 95%CI: 2.2 to 3.4, p<0.001; 2017: OR= 2.0, 95%CI: 1.6 to 2.4, p<0.001; 2018: 

OR= 2.6, 95%CI: 2.1 to 3.2, p<0.001). Also, nursing staff were more likely to be absent due to sickness, 

compared to medical staff (2016: OR= 7.6, 95%CI: 5.4 to 10.6, p<0.001, 2017: OR= 5.7, 95%CI: 4.1 to 8.0, p<0.001, 

2018: OR= 3.3, 95%CI: 2.5 to 4.4, p<0.001), and the Administrative and Technical Services staff (2016: OR= 2.6, 

95%CI: 2.1 to 3.2, p<0.001, 2017: OR= 2.5, 95%CI: 2.0 to 3.1, p<0.001, 2018: OR= 3.2, 95%CI: 2.6 to 3.9, p<0.001). 

Finally, days of absence were overall higher for staff aged 45-54 years (40.9%) and <45 years (38.3%), 

compared with that aged ≥55 years (20.8%). 

Conclusions: This study represents the largest quantitative analysis of sickness absence data for staff in the 

National Health System of Greece. Our results showed that more than half of employees took at least one sick 

leave per year, with a higher frequency for women and nursing staff. Interventions are needed to increase 

staffing and improve working conditions by implementing effective management strategies. 

Keywords: Absenteeism, Sick leave, Burnout Syndrome,; National Health System, Greece 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός: Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση της αποδεκτικότητας εμβολιασμού των 

εγκύων γυναικών που ζουν στην Ελλάδα με ένα εμβόλιο που θα προστάτευε τα νεογνά των από τον Β 

αιμολυτικό Στρεπτόκοκκο (GBS). 

Υλικό και Μέθοδος: Ο πληθυσμός που μελετήθηκε αποτελείται από 667 έγκυες που αρχικά έλαβαν μέρος 

στην έρευνά μας, για να συμπεριληφθούν τελικά οι 574 εξ’αυτών στο τέλος. Για την συλλογή των δεδομένων, 

που έλαβε χώρα από τον Ιούνιο του 2018 εώς τον Σεπτέμβριο του 2021 σε δημόσιο Μαιευτήριο των Αθηνών, 

οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ενιαίο ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών καθώς και για όσα 

γνώριζαν για τον GBS. Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων συμπεριέλαβαν ερωτήσεις για τους κινδύνους της 

GBS λοίμωξης στα νεογνά αλλά και ώστε να εκτιμηθεί η αποδεκτικότητα των εγκύων να λάβουν ένα εμβόλιο 

για τον GBS κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Αποτελέσματα: To 75% των συμμετεχόντων απάντησε ότι δεν έλαβε κανένα απολύτως εμβόλιο κατά την 

παρούσα κύηση, ενώ το 72% αυτών, δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν για τον κίνδυνο νεογνικής λοίμωξης και 

σήψης οφειλόμενης στον GBS. Επίσης, έδειξε ότι η πρόσφατη πανδημία οδήγησε όλο και περισσότερους 

συμμετέχοντες να δηλώσουν ότι θα έκαναν εμβόλιο εάν τους το συνιστούσε κάποιος επαγγελματίας υγείας 

και μάλιστα το ποσοστό αυτό των ερωτηθέντων αυξήθηκε  όταν επανεκτιμήθηκε. Όσον αφορά μια πιθανή 

αδειοδότηση του υποψήφιου εμβολίου για τον GBS για χορήγηση στην εγκυμοσύνη, οι απαντήσεις έδειξαν 

στατιστικώς σημαντική αύξηση του μέσου αριθμού εκείνων που θα το έκαναν κατόπιν ανάγνωσης του 

πληροφοριακού σημειώματος για τον GBS (p-value < 0.05). Η στατιστική ανάλυση έδειξε στατιστικά 

σημαντική διαφορά για την αποδεκτικότητα του εμβολίου για τον GBS ανάμεσα στον πληθυσμό των εγκύων 

που εξετάστηκε, πριν και μετά την ανάγνωση του πληροφοριακού σημειώματος για τον GBS. 

Συμπεράσματα: Δυστυχώς, στην παρούσα έρευνα φάνηκε η ανεπαρκής γνώση των εγκύων στη χώρα μας 

όσον αφορά τον GBS; επομένως, είναι εμφανές ότι οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να παίξουν καταλυτικό 

ρόλο στην πρόληψη και μείωση της νεογνικής λοίμωξης από GBS μέσω ενημέρωσης των εγκύων. Εξάλλου, το 

62% των εγκύων γυναικών που ερωτήθηκαν, γνωρίζουν πολύ καλά για τον σημαντικό ρόλο των εμβολίων 
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στην πρόληψη μητρικού αποικισμού και κατ’επέκταση νεογνικής λοίμωξης προκαλούμενης από GBS, αλλά 

θα ήταν σύμφωνες να τους χορηγηθεί μόνο εφόσον θα είχε λάβει έγκριση για χορήγηση στην εγκυμοσύνη. Η 

χορήγηση ενός εμβολίου για τον GBS κατά την προγεννητική περίοδο σε κάθε εγκυμονούσα, θα προστάτευε 

ενάντια σε προγεννητικές, πρώιμες και όψιμες νεογνικές λοιμώξεις, ενώ ταυτόχρονα θα μείωνε εκείνες που 

οφείλονται στην μικροβιακή ανοχή λόγω ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά καθώς και την συνολική επίπτωση 

αυτών στα νεογνά, αλλά κυριότερα θα μείωνε τα ποσοστά νεογνικών θανάτων και αποβολών παγκοσμίως. 

Λέξεις ευρετηρίου: Αποδεκτικότητα εμβολίων, Β Αιμολυτικός Στρεπτόκοκκος, Εμβόλια 

Α. Γραμμενιάτης, Α. Ιωαννίδης, Κ. Παππά, A. Ρόδη – Μπουριέλ. Διερεύνηση της αποδεκτικότητας εμβολιασμού για 

τον Β αιμολυτικό Στρεπτόκοκκο  από τις εγκυμονούσες στον Ελλαδικό χώρο. Επιστημονικά Χρονικά 2022; 27(2): 

312-331  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο β-αιμολυτικός Στρεπτόκοκκος (Group 

B Streptococcus  - GBS) είναι η πιο κοινή αιτία 

πρόκλησης σήψης και μηνιγγίτιδας σε νεογνά 

εώς και τριών μηνών και ευθύνεται για 

περισσότερους από 90.000 θανάτους νεογνών 

ετησίως. Η συστηματική χορήγηση 

αντιβιοτικής χημειοπροφύλαξης και οι 

αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες για τα 

νεογνά με στόχο τον περιορισμό των 

συνεπειών από τη στρεπτοκοκκική λοίμωξη 

από τον GBS, δυστυχώς δεν οδήγησαν στην 

εκρίζωση αλλά ούτε και στον περιορισμό του. 

Η ανοσοποίηση της μητέρας μέσω εμβολίου 

για τον GBS θεωρείται η ιδανικότερη 

στρατηγική για την πρόληψη τόσο της 

πρώιμης όσο και της όψιμης νεογνικής 

νόσησης. 

Υπολογίζεται ότι περίπου το 21% των 

νεογνικών θανάτων οφείλονται σε διάφορα 

μολυσματικά αίτια, με τον GBS  να ευθύνεται 

για τουλάχιστον το 15% αυτών [1]. Ο GBS 

είναι η πιο κοινή αιτία πρόκλησης σήψης και 

μηνιγγίτιδας σε νεογνά εώς και τριών μηνών 

με θνητότητα που κυμαίνεται από 9,6-22% 

ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή και τους 

ορότυπους που ενδημούν [2] και ευθύνεται για 

περισσότερους από 90.000 θανάτους νεογνών 

ετησίως [3].  Επίσης, υπολογίζεται ότι περίπου 

ένα εκατομμύριο νεογνά καταλήγουν από 

σήψη κάθε χρόνο σε χώρες με χαμηλότερο 

βιοτικό επίπεδο λόγω σηψαιμίας οφειλόμενης 

πρωτίστως στον GBS, αλλά και την Escherichia 

Coli [4]. 

Η πλειονότητα των νεογνικών αυτών 

θανάτων, περίπου το 80% του συνόλου αυτών, 

[5] είναι απόρροια της πρώιμης νεογνικής 

σήψης που οδηγεί σε πολυοργανική 

ανεπάρκεια και σηπτικό σοκ [6]. Ο GBS 

εμφανίζεται σε περίπου 1,3 στους 1000 

τοκετούς, με πιθανές μη αναστρέψιμες 

νευρολογικές επιπτώσεις στο νεογνό που θα 

προσβάλλει, διπλασιάζοντας περίπου τον 

κίνδυνο εγκεφαλικής παράλυσης και νοητικής 

υστέρησης [7,8]. Ατυχώς, μόνο 2 στα 3 νεογνά 

που επιβιώνουν της GBS μηνιγγίτιδας δεν θα 

έχουν νευρολογικά ελλείμματα στην μετέπειτα 

ζωή τους, ενώ τα υπόλοιπα θα εμφανίσουν 

μόνιμες νευρολογικές επιπλοκές [9]. 

Συγκεκριμένα, περισσότερο από 20% των 

προσβεβλημένων νεογνών, που θα επιζήσουν 
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από μηνιγγίτιδα προκαλούμενη από GBS, 

κινδυνεύουν με εγκεφαλική παράλυση ή 

κώφωση και μπορεί να εμφανίσουν 

μακροπρόθεσμα καθυστέρηση στην ανάπτυξη 

ή μαθησιακές δυσκολίες [10], ενώ σπαστική 

τετραπληγία, στελεχιαία τύφλωση, 

δυσλειτουργία του υποθαλάμου και 

διανοητική υστέρηση αποτελούν συχνά 

συνοδά κλινικά ευρήματα και σημεία ως 

αποτέλεσμα της προσβολής [11]. Εκ των 

υπολοίπων, μόνο στα δύο τρίτα εκ των 

προσβεβλημένων νεογνών, το Κεντρικό 

Νευρικό Σύστημα (Κ.Ν.Σ.) παραμένει άθικτο 

με αποτέλεσμα ο κίνδυνος εμφάνισης 

επιληπτικών κρίσεων να υπερβαίνει το 5% [9]. 

Παρά τη συνεχή πρόοδο και εξέλιξη στις 

Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας Πρόωρων 

Νεογνών ανά την υφήλιο, ανάμεσα στα 

νεογνά που νοσούν από GBS μηνιγγίτιδα τα 

ποσοστά θνητότητας ή μόνιμης νευρολογικής 

επιπλοκής ανέρχονται στο 26% [12]. Όσον 

αφορά τις μακροπρόθεσμες νευρολογικές 

επιπλοκές σε νεογνά που έπασχαν από GBS 

μηνιγγίτιδα, τουλάχιστον ένα στα πέντε 

παιδιά θα εμφανίσει κάποιου είδους νοητική 

υστέρηση στην μετέπειτα ζωή του [13]. 

Παρά την αλματώδη εξέλιξη τα 

τελευταία 30 χρόνια στην πρόληψη και 

θεραπεία της νεογνικής μόλυνσης από GBS, η 

νόσηση από GBS δεν έχει εκλείψει εντελώς. Η 

αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπευτικής 

πρόληψης στην πρώιμη νεογνική μόλυνση 

ανέρχεται στο 86-89% και για τις γεννήσεις 

μετά την 37η εβδομάδα στο 78% [14]. Η 

αρνητική προγνωστική αξία των GBS 

καλλιεργειών που πραγματοποιούνται σε 

λιγότερες από πέντε εβδομάδες από τον τοκετό 

ανέρχεται στο 95-98%, όπως αναφέρθηκε, 

αλλά μειώνεται δραστικά εάν πραγματο-

ποιηθούν περισσότερο από 5 εβδομάδες από 

την ημερομηνία του τοκετού [15]. Έχει επίσης 

υπολογιστεί, ότι τα ποσοστά ψευδώς 

αρνητικών καλλιεργειών στις 35-37 εβδομάδες 

ανέρχονται στο 4%, ενώ πάνω από 60% των 

νεογνών που νόσησαν από πρόωρη GBS 

μόλυνση γεννήθηκαν από μητέρες με ψευδώς 

αρνητικές καλλιέργειες για GBS στις 35-37 

εβδομάδες [16]. Επίσης, το 17-25% των εγκύων 

με θετική GBS καλλιέργεια στις 35-37 

εβδομάδες κυήσεως θα έχουν αρνητική 

καλλιέργεια κατά τον τοκετό, ενώ το 5-7% των 

εγκύων που είχαν αρνητικές GBS καλλιέργειες 

στις 35-37 εβδομάδες κυήσεως, θα εμφανίσουν 

θετικές καλλιέργειες κατά τον τοκετό. Το 

ποσοστό μετάδοσης αποικισμένων εγκύων 

προς τα έμβρυά τους εάν δεν δοθεί 

προφυλακτική χημειοπροφύλαξη ανέρχεται 

περίπου στο 50%, αλλά μόλις το 1-2% των 

νεογνών που γεννήθηκαν από αποικισμένες 

μητέρες θα νοσήσει από πρώιμη νόσηση από 

GBS [17]. Επιπρόσθετα, έχει βρεθεί ότι η 

καλλιέργεια εγκεφαλονωτιαίου υγρού μπορεί 

να αποβεί αρνητική στο 15-33% των νεογνών 

που πάσχουν από GBS μηνιγγίτιδα [18]. Επί 

υποψίας κυήσεων υψηλού κινδύνου για 

μόλυνση από GBS, οι νεογνικές καλλιέργειες 

αίματος και ΕΝΥ λαμβανόμενες αμέσως μετά 

τον τοκετό καθώς και μετά από 6 έως 12 ώρες, 

θα επαληθεύσουν την πλειονότητα των 

πρόωρων GBS νεογνικών λοιμώξεων [19]. 

Είναι φανερό λοιπόν πως καμία μέθοδος 

ανίχνευσης και πρόληψης δεν είναι απόλυτα 

ακριβής. 

Όλες οι προσπάθειες λοιπόν, 

επικεντρώνονται στην μητρική ανοσοποίηση 

στο κατάλληλο στάδιο της κύησης για την 

πρόληψη τόσο της πρώιμης όσο και της όψιμης 

νεογνικής GBS μόλυνσης [20]. Διάφορα 



 

 

315 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 2, 2022 

υποψήφια εμβόλια βρίσκονται υπό δοκιμή 

[21] με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ως 

αποτέλεσμα της ευρύτερης κάλυψης των πιο 

συχνών GBS οροτύπων [22]. Επί του παρόντος, 

ένα εξαδύναμο συζευγμένο εμβόλιο ενάντια 

στους συχνότερα απαντώμενους οροτύπους Ia, 

Ib, II, III, IV και V ελέγχθηκε επιτυχώς στις 

φάσεις Ι/ΙΙ των κλινικών δοκιμών, όπου 

αξιολογήθηκε η ανεκτικότητα αλλά κυρίως η 

ανοσογονικότητά του και βρίσκεται στην 

φάση ΙΙΙ των κλινικών δοκιμών όπου 

δοκιμάζεται σε έγκυες γυναίκες [23]. Απώτερος 

στόχος είναι η μείωση του ποσοστού 

αποικισμού του ουρογεννητικού συστήματος 

της μητέρας από GBS μέσω ανοσοποίησής της, 

ελπίζοντας στη μείωση των ποσοστών 

αποβολών, πρόωρων τοκετών και εμβρυικής 

θνησιμότητας, τα οποία ποσοστά παραμένουν 

υψηλά, παρά την προφυλακτική χορήγηση 

αντιβίωσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας 

είναι η διερεύνηση της αποδεκτικότητας του 

εμβολιασμού γενικότερα κατά την 

εγκυμοσύνη αλλά και ειδικότερα υπέρ του 

GBS στις εγκυμονούσες που διαβιούν στον 

ελλαδικό χώρο. 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Ερευνητικός σχεδιασμός 

Πρόκειται για μελέτη που πραγματο-

ποιήθηκε με τη συμμετοχή εγκύων γυναικών 

που προσήλθαν στα τακτικά ιατρεία δημόσιου 

νοσοκομείου της Αθήνας. Ανώνυμο ερωτημα-

τολόγιο δόθηκε στις εγκυμονούσες για τη 

διερεύνηση της αποδοχής ενός ενδεχόμενου 

εμβολιασμού για στρεπτόκοκκο ομάδας Β 

στην κύηση. Η δειγματοληπτική μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν η δειγματοληψία 

ευκολίας. Μετά από στατιστική ανάλυση του 

πρώτου δείγματος ερωτηματολογίων, 

ακολούθησε στατιστική ανάλυση και στάθμιση 

του ερωτηματολογίου με απώτερο σκοπό την 

τελική αναδιαμόρφωσή του. Μετά τον 

επανέλεγχο της αξιοπιστίας του ερωτημα-

τολογίου, συνεχίστηκε η συστηματική διανομή 

του, καθώς μετά τα δεδομένα της ύπαρξης του 

κορωνοϊού, δεν συλλέχθηκε ο αναμενόμενος 

αριθμός ερωτηματολογίων. Το αναθεωρημένο 

ερωτηματολόγιο ξεκίνησε να μοιράζεται σε 

δεύτερη φάση από τον Ιανουάριο 2020 και τα 

συμπεράσματα βασίστηκαν στις απαντήσεις 

των ερωτηθέντων εγκύων πάνω στο νέο 

ερωτηματολόγιο. Επαναλαμβανόμενες 

ποσοτικές αναλύσεις καθώς και η δοκιμασία 

Mc Nemar’s χρησιμοποιήθηκαν για να 

εκτιμηθεί η αποδεκτικότητα στο εμβόλιο για 

τον GBS κατά την παρούσα κύηση, αφού είχαν 

πρώτα διαβάσει το πληροφοριακό σημείωμα 

για τον GBS, που είχε συμπεριληφθεί στο 

ερωτηματολόγιο και φάνηκε να επηρεάζει τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων. 

 

Δείγμα και διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Δυστυχώς, μετά την έξαρση του 

κορωνοϊού ο αρχικός αριθμός των 

ερωτηματολογίων που συλλέχτηκαν ήταν 

αρκετά μικρότερος από τον αναμενόμενο, 

απόρροια των μέτρων πρόληψης για την μη 

διάδοση του ιού ανάμεσα στις εγκυμονούσες. 

Να υπενθυμίσουμε ότι η ομάδα πληθυσμιακού 

ελέγχου στην οποία διανεμήθηκε, 

περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις 

κυοφορούσες, χωρίς περιορισμούς σταδίου 

κυήσεως. Η συλλογή των δεδομένων της 

έρευνας ολοκληρώθηκε με τη χρήση 
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ηλεκτρονικής φόρμας/ερωτηματολογίου 

(Google Form), και όχι τυπωμένων 

ερωτηματολογίων όπως είχε ξεκινήσει, καθώς 

οι ερευνητές θεώρησαν τη χρήση του 

υποχρεωτική συμμόρφωση με τους 

καινούργιους κανόνες προστασίας από τον 

κορωνοϊό (COVID-19) και για την αποφυγή 

μη απαραίτητης σωματικής επαφής. Τα 

ερωτηματολόγια μοιράστηκαν και 

συλλέχθηκαν από τον ερευνητή και τους 

συνεργάτες του. Εξάλλου, αναγκαία 

προϋπόθεση για στατιστικά χρήσιμη συλλογή 

ευρημάτων ήταν ο μεγάλος αριθμός συλλογής 

ερωτηματολογίων. Με την ομαλοποίηση των 

θεμάτων περιορισμού προσέλευσης στο 

νοσοκομείο, επετεύχθη η αύξηση συλλογής 

δεδομένων. Όσον αφορά στα κριτήρια 

αποκλεισμού από την παρούσα μελέτη αυτά 

περιελάμβαναν την ελιπή συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου από την ερωτώμενη. 

 

Θέματα ηθικής-δεοντολογίας 

Για την εκπόνηση της παρούσας 

μελέτης προηγήθηκε η έγκρισή της από την 

επιτροπή δεοντολογίας του Τμήματος 

Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου 

Πελοπονήσου και, κατόπιν τούτου, 

εξασφαλίστηκε εγγράφως η έγκριση για τη 

διεξαγωγή της από την 8η τακτική συνεδρίαση 

του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. 

Αθηνών «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (αριθμός πρωτοκόλλου 13491, 

19/6/2018). Τηρήθηκαν όλες οι αρχές ηθικής 

και δεοντολογίας, όπως αυτές αναφέρονται 

στη Διακήρυξη του Helsinki του 1975. Καθόλη 

τη διάρκεια διεξαγωγής της μελέτης 

τηρήθηκαν οι αρχές της ανωνυμίας, της 

εθελοντικής συμμετοχής των συμμετεχουσών 

ασθενών καθώς επίσης και της 

εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Σε κάθε 

συμμετέχουσα παρασχέθηκαν πληροφορίες 

σχετικά με τους σκοπούς της μελέτης, τον 

εθελοντικό χαρακτήρα της συμμετοχής της σε 

αυτή, καθώς επίσης και για το δικαίωμά της να 

διακόψει τη συμμετοχή και να αποχωρήσει 

οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί. 

 

Στατιστική ανάλυση 

Η ανάλυση των δεδομένων που 

συλλέχτηκαν από τα ερωτηματολόγια, η 

δημιουργία των γραφημάτων καθώς και τα 

στατιστικά τεστ έγιναν με χρήση της γλώσσας 

R. Για να ελεγχθούν οι σχέσεις μεταξύ των 

μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν η δοκιμασία 

χ2, το τεστ του McNemar για ζευγαρωτές 

παρατηρήσεις καθώς και η γενικευμένη 

εκδοχή του. Αρχικά δημιουργήθηκαν οι 

πίνακες συνάφειας για τις μεταβλητές και στη 

συνέχεια εφαρμόστηκε το κατάλληλο τεστ. Για 

τον έλεγχο υπόθεσης ορίστηκαν τα παρακάτω: 

H0: οι δύο διαφορετικές μεταβλητές δε 

σχετίζονται 

H1: οι δύο διαφορετικές μεταβλητές 

σχετίζονται 

Στις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα 

του στατιστικού τεστ ήταν σημαντικό (p-

value<0.05) η μηδενική υπόθεση απορρίφθηκε, 

ενώ σε αντίθετη περίπτωση (p-value>0.05) δεν 

ήταν δυνατή η απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης και άρα οι δύο μεταβλητές δε 

θεωρήθηκε πως σχετίζονται με κάποιο τρόπο. 

Ερωτηματολόγιο 



 

 

317 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 2, 2022 

https://forms.gle/tKXBH5797aD75eiNA  

Η δομή του σταθμισμένου 

ερωτηματολογίου ήταν χωρισμένη σε τρεις 

κύριες ενότητες: 

▪ Η πρώτη περιελάμβανε γενικότερα 

ερωτήματα που αφορούσαν την υγεία 

της ερωτώμενης, τους εμβολιασμούς 

που είχαν προηγηθεί και μια πρώτη 

εκτίμηση της αποδεκτικότητάς της σε 

ενδεχόμενους μελλοντικούς 

εμβολιασμούς. 

▪ Η δεύτερη ενότητα αφορούσε αφενός 

τους κινδύνους προσβολής από β-

αιμολυτικό στρεπτόκοκκο και αφετέρου 

τα μέχρι τώρα οφέλη του ήδη 

υπάρχοντος εμβολίου. 

▪ Η τρίτη ενότητα διερευνούσε την 

αποδοχή της εγκυμονούσας σε 

ενδεχόμενο εμβολιασμό της κατά του β-

αιμολυτικού στρεπτόκοκκου. Μεταξύ 

των αλλαγών που έγιναν κατά τη 

στάθμιση (λεκτική – ποιοτική) 

αποφασίστηκε η συμπερίληψη 

εξαιρετικά επίκαιρων ερωτημάτων 

σχετικά με την εμφάνιση του 

Κορωναιού, ώστε να διερευνηθεί κατά 

πόσο επηρέασε την αποδεκτικότητα του 

ερωτηθέντος πληθυσμού στα εμβόλια. 

Οι επιπλέον ερωτήσεις δομήθηκαν ως εξής: 

Πριν την εμφάνιση του κορωνοϊού: 

- Ήμουν κατά των εμβολίων 

- Ήμουν υπέρ των εμβολίων 

- Δεν είχα άποψη 

- Θα υπάκουα τον επαγγελματία υγείας 

Με την εμφάνιση του κορωνοϊού: 

- Φοβάμαι περισσότερο από πριν για την 

κατάληξη της εγκυμοσύνης μου 

- Είμαι περισσότερο ενημερωμένη με τις 

επιπτώσεις μικροβίων στο έμβρυο 

- Είμαι καλλίτερα ενημερωμένη για την 

χρησιμότητα των εμβολίων 

- Δεν με επηρέασε η ενημέρωση για τον 

νέο ιό ως αναφορά την κύησή μου 

Μετά την εμφάνιση του κορωνοϊού: 

- Είμαι κατά των εμβολίων 

- Είμαι υπέρ των εμβολίων 

- Δεν έχω άποψη 

- Θα υπακούσω τον επαγγελματία υγείας 

Επειδή μέχρι την εμφάνιση του 

κορωνοϊού, ένας μεγάλος αριθμός 

ερωτηματολογίων είχε συλλεχθεί, η διανομή 

των υπολοίπων καθόρισε το βαθμό διεύρυνσης 

ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη συστηματικο-

ποίηση των ευρημάτων. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Από τη στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων που συλλέχτηκαν μέσω των 

ερωτηματολογίων (n=574) προκύπτουν 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα που 

αντανακλούν τη δημογραφική εικόνα του 

δείγματος, τη συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης και την άποψή τους σχετικά με 

τον εμβολιασμό. Επιπλέον, είναι σημαντικό να 

αναφερθεί πως το πληροφοριακό σημείωμα  

Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία συνόλου ερωτηθέντων 

https://forms.gle/tKXBH5797aD75eiNA
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N = 574  Απόλυτη συχνότητα (Σχετική 

συχνότητα %) 

Ηλικία (%) < 30 ετών 224 (39.0)  

 30 – 34 175 (30.5)  

35 – 39 157 (27.4)  

> 40 18 (3.1)  

Μορφωτικό επίπεδο (%) Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό) 57 (9.9)  

 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Λύκειο) 247 (43.0) 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) 270 (47.0) 

Ετήσιο εισόδημα (%) < 7000 323 (56.3)  

 7000 – 20000 216 (37.6)  

>20000 35 (6.1)  

Εθνικότητα (%) Αλβανία 88 (15.3)  

 Βουλγαρία 3 (0.5)  

Γεωργία 3 (0.5)  

Ελλάδα 457 (79.6)  

Ινδία 1 (0.2)  

Μολδαβία 4 (0.7)  

Ουκρανία 3 (0.5)  

Πολωνία 4 (0.7)  

Ρομά 11 (1.9)  

Ασφάλεια υγείας (%) - 6 (1.0)  

 IKA 1 (0.2)  

Ανασφάλιστη 94 (16.4)  

Δημόσια 409 (71.3)  

Ιδιωτική 63 (11.0)  

ΟΓΑ 1 (0.2)  

Είστε καπνίστρια; (%) ΝΑΙ 142 (24.7)  

 ΟΧΙ 432 (75.3)  
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Κατανάλωση αλκοόλ (%) Καθόλου 387 (67.4)  

 Λίγο 153 (26.7)  

Μέτρια 27 (4.7)  

Πολύ 7 (1.2)  

Χρόνια νοσήματα (%) Καθόλου 10 (1.7)  

 Αναιμία 4 (0.7)  

Αυτοάνοσο 57 (9.9)  

Αφαίρεση νεφρού 1 (0.2)  

θρομβοφιλία 3 (0.5)  

Κανένα 474 (82.6)  

Καρδιοπάθεια 7 (1.2)  

Σακχαρώδης Διαβήτης 14 (2.4)  

Στίγμα μεσογειακης 4 (0.7)  

Στην παιδική ηλικία είχατε λάβει όλα τα 

συνιστώμενα εμβόλια; (%) 

NAI 503 (87.6)  

 OXI 22 (3.8)  

Δε θυμάμαι/ δε γνωρίζω 49 (8.5)  

Υποβάλομαι σε εξέταση κατά 

Παπανικολάου (%) 

Κάθε χρονο 298 (51.9)  

 Μία φορά ανά 2 χρόνια 120 (20.9)  

Μία φορά ανά 3 χρόνια 29 (5.1)  

Μία φορά ανά 5 χρόνια 24 (4.2)  

Ποτέ 103 (17.9)  

 

για τη λοίμωξη από τον β-αιμολυτικό 

στρεπτόκοκκο (GBS) που διατέθηκε στο 

ερωτηματολόγιο, επηρέασε σε αρκετές 

περιπτώσεις την απάντηση που έδωσαν, πριν 

και μετά την ανάγνωση του, οι συμμετέχοντες 

σχετικά με τον εμβολιασμό ενάντια στον GBS 

(Πίνακας 1). 

Η ηλικιακή κατανομή των 

εγκυμονουσών γυναικών που συμμετείχαν 

στην έρευνα είναι σχεδόν ομοιόμορφη με 

εξαίρεση την ανώτερη ηλικιακή ομάδα (>40) 

για την οποία υπήρχε μικρή εκπροσώπηση. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων είναι 

δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και με χαμηλό προς μέσο ετήσιο εισόδημα 
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(<20.000 ευρώ). Η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων είναι ελληνικής εθνικότητας 

και με δημόσια ασφάλεια υγείας. Ακόμα το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν 

έχει κανένα χρόνιο νόσημα, είναι μη 

καπνιστές και δεν καταναλώνουν αλκοόλ. Η 

συντριπτική πλειοψηφία έχει λάβει όλα τα 

συνιστώμενα εμβόλια κατά την παιδική ηλικία 

και υποβάλλεται σε εξέταση κατά 

Παπανικολάου κάθε χρόνο ή μία φορά στα 

δύο χρόνια (Πίνακας 1). 

Το 90% των συμμετεχόντων 

εγκυμονούν για πρώτη ή δεύτερη φορά. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό (66%) του δείγματος 

δήλωσαν πως είναι συνεπείς με τους 

υπερήχους παρακολούθησης (αυχενική 

διαφάνεια Α’ τριμήνου & δεύτερου επιπέδου 

Β’ τριμήνου). Ακόμα, μόνο το 35% περίπου του 

δείγματος έχει υποβληθεί σε εξέταση με 

καλλιέργεια κολπικού υγρού για ανεύρεση 

GBS, γεγονός που υποδηλώνει την ελλειπή 

ενημέρωση όσον αφορά τον GBS. 

Το 75% των συμμετεχόντων δεν έχει 

κάνει κάποιο εμβόλιο κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης και οι δύο λόγοι παράλειψης του 

εμβολιασμού με τη μεγαλύτερη συχνότητα 

είναι η μη σύσταση από το γυναικολόγο και ο 

φόβος προξένησης βλάβης στο έμβρυο ή στην 

ίδια την εγκυμονούσα με ποσοστό 38% και 

20% επί του συνόλου των απαντήσεων 

αντίστοιχα. Επιπλέον, το 62% των 

ερωτηθέντων απάντησαν πως θεωρούν πολύ 

σημαντικό λόγο για την παράλειψη του 

εμβολιασμού την ασφάλεια τους αλλά και του 

εμβρύου. 

Όσον αφορά στη γνώση για τη λοίμωξη 

από τον β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο και τη 

σοβαρότητά της, η πλειονότητα των 

συμμετεχόντων (72%) δεν έχει ακούσει ποτέ 

για τη λοίμωξη ή έχει ακούσει για αυτήν αλλά 

χωρίς να γνωρίζει κάτι παραπάνω. Επίσης το 

55% ερωτηθέντων απάντησε πως δε γνωρίζει 

τη σοβαρότητα της λοίμωξης από GBS, ενώ το 

40% τη θεωρούν αρκετά έως πολύ σοβαρή. Το 

ποσοστό αυτών που θα εμβολιάζονταν αρκετά 

ή πολύ πρόθυμα ενάντια στον κοκκύτη (36.5%) 

και τον GBS (37.5%) είναι ελαφρώς μειωμένα 

σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό για τη 

γρίπη (43.4%). Οι περισσότεροι εκ των 

συμμετεχόντων είναι απρόθυμοι να 

εμβολιαστούν ενάντια στον GBS κατά την 

εγκυμοσύνη καθώς αγνοούν την 

αναγκαιότητα του εμβολίου (63%) ή έχουν 

αμφιβολία για τη την αποτελεσματικότητά του 

(17%). 

Στη συνέχεια εξετάστηκε αν 

επηρεάζονται οι απαντήσεις που δόθηκαν ως 

προς τη γνώση και τη σοβαρότητα του GBS 

αλλά και τον εμβολιασμό γενικότερα από την 

ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το ετήσιο 

εισόδημα του δείγματος. Αναδείχθηκε ως 

στατιστικά σημαντική η σχέση του 

μορφωτικού επιπέδου και του ετήσιου 

εισοδήματος των συμμετεχόντων με τις 

απαντήσεις που έδωσαν και εμφανίστηκε 

παρόμοια τάση και στα τρία ερωτήματα. 

Καθώς αυξάνεται το επίπεδο μόρφωσης 

(Διάγραμμα 1) και το εισόδημα (Διάγραμμα 

2), αυξάνεται αντίστοιχα ο αριθμός αυτών που 

έχουν καλύτερη πληροφόρηση για τον GBS  
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Διάγραμμα 1. Ραβδόγραμμα (mosaic plot) του 

μορφωτικού επιπέδου και της άποψης των 

συμμετεχόντων όσον αφορά τον εμβολιασμό. 

 

Διάγραμμα 2. Ραβδόγραμμα (mosaic plot) του ετήσιου 

εισοδήματος και της άποψης των συμμετεχόντων όσον 

αφορά τον εμβολιασμό.

 

Διάγραμμα 3. Ραβδόγραμμα απόλυτης συχνότητας της 

άποψης των συμμετεχόντων όσον αφορά την προτροπή 

μίας άγνωστης εγκυμονούσας για εμβολιασμό ενάντια 

στον GBS πριν και μετά την ανάγνωση του 

πληροφοριακού σημειώματος. 

 

Διάγραμμα 4. Ραβδόγραμμα απόλυτης συχνότητας της 

άποψης των συμμετεχόντων όσον αφορά την προτροπή 

μίας εγκυμονούσας στο φιλικό περιβάλλον για 

εμβολιασμό ενάντια στον GBS πριν και μετά την 

ανάγνωση του πληροφοριακού σημειώματος. 
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Διάγραμμα 5. Ραβδόγραμμα απόλυτης συχνότητας της 

άποψης των συμμετεχόντων όσον αφορά τον 

εμβολιασμό ενάντια στον GBS κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης πριν και μετά την ανάγνωση του 

πληροφοριακού σημειώματος. 

 

Διάγραμμα 6. Ραβδόγραμμα απόλυτης συχνότητας της 

άποψης των συμμετεχόντων όσον αφορά τον 

εμβολιασμό ενάντια στον GBS σε επόμενη εγκυμοσύνη 

πριν και μετά την ανάγνωση του πληροφοριακού 

σημειώματος. 

και γνώση γης σοβαρότητας του, ενώ 

μειώνεται ο αριθμός αυτών δεν έχουν 

πληροφόρηση και δε γνωρίζουν τη 

σοβαρότητα της νόσου. Παρόμοια 

αποτελέσματα προέκυψαν όσον αφορά τον 

εμβολιασμό καθώς η αύξηση του μορφωτικού 

επιπέδου και του εισοδήματος σχετίζεται με 

την αύξηση αυτών που είναι υπέρ των 

εμβολίων αλλά και με μείωση του αριθμού των 

συμμετεχόντων που είναι κατά των εμβολίων 

ή απάντησαν πως δεν έχουν άποψη επί του 

θέματος. 

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

τα ευρήματα που σχετίζονται με το 

πληροφοριακό σημείωμα για τη λοίμωξη από 

τον β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο (GBS) που 

δόθηκε προς ανάγνωση στις εγκυμονούσες 

γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Αρχικά, κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

συγκεκριμένα ερωτήματα και στη συνέχεια 

αφού είχαν διαβάσει το πληροφοριακό 

σημείωμα να απαντήσουν εκ νέου στα ίδια 

ερωτήματα. 

Στις ερωτήσεις (Διαγράμματα 3-7) «Για 

το εμβόλιο ενάντια στον GBS, πόσο εύκολα 

θα»: 

✓ προτείνατε μία άγνωστη εγκυμονούσα 

γυναίκα να το κάνει;  

✓ προτείνατε σε μία έγκυο φίλη σας να το 

κάνει;  

✓ θα το κάνατε κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης σας;  

✓ θα το κάνατε σε επόμενη εγκυμοσύνη;  

✓ θα το κάνατε αν είχε εγκριθεί αλλά δεν 

ήταν υποχρεωτικό;  

μετά την ανάγνωση του σημειώματος 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση  
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Διάγραμμα 7. Ραβδόγραμμα απόλυτης συχνότητας της 

άποψης των συμμετεχόντων όσον αφορά τον 

εμβολιασμό ενάντια στον GBS εάν είχε εγκριθεί αλλά 

δεν ήταν υποχρεωτικό πριν και μετά την ανάγνωση του 

πληροφοριακού σημειώματος. 

 

του αριθμού των συμμετεχόντων που 

απάντησαν «αρκετά ή πολύ εύκολα», ενώ 

αντίθετα μειώθηκε ο αριθμός αυτών που είχαν 

απαντήσει «καθόλου εύκολα» πριν την 

ανάγνωση του σημειώματος. 

Στην ερώτηση «Για το εμβόλιο ενάντια 

στον GBS, πόσο εύκολα θα το κάνατε αν 

είχατε ήδη ένα παιδί προσβεβλημένο από 

GBS;» ήταν στατιστικά σημαντική η αύξηση 

του αριθμού των εγκύων που θα το έκαναν 

πολύ εύκολα (Διάγραμμα 8). Εδώ αξίζει να 

σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο ερώτημα ο 

αριθμός αυτών που ήταν θετικοί απέναντι στο 

εμβόλιο, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυξημένος 

ακόμα και πριν την ανάγνωση του 

σημειώματος. 

 

 

Διάγραμμα 8. Ραβδόγραμμα απόλυτης συχνότητας της 

άποψης των συμμετεχόντων όσον αφορά τον 

εμβολιασμό ενάντια στον GBS εάν είχαν ήδη ένα παιδί 

προσβεβλημένο πριν και μετά την ανάγνωση του 

πληροφοριακού σημειώματος. 

Επιπλέον παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική αύξηση των συμμετεχόντων που θα 

έκαναν πολύ εύκολα το εμβόλιο εάν το 

συνιστούσε ο γυναικολόγος τους ή ο 

σύντροφός τους, ενώ δεν υπήρξε στατιστικά 

σημαντική διαφορά για τις περιπτώσεις της 

σύστασης για εμβολιασμό μέσω των ΜΜΕ, του 

διαδίκτυο ή του φιλικού περιβάλλοντος. 

Στα ερωτήματα που αφορούν την 

τοποθεσία του εμβολιασμού δεν 

παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική 

διαφορά καθώς η συντριπτική πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων είχε απαντήσει πως θα 

εμβολιάζονταν αρκετά ή πολύ εύκολα σε 

δημόσια δομή υγείας ή ιδιωτικό γραφείο 

ιατρού ακόμα και πριν την ανάγνωση του 

πληροφοριακού σημειώματος για τον GBS. 
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Διάγραμμα 9. Ραβδόγραμμα απόλυτης συχνότητας της 

άποψης των συμμετεχόντων όσον αφορά τον 

εμβολιασμό πριν και μετά την εμφάνιση του 

κορωνοϊού. 

Τέλος η εμφάνιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού φαίνεται πως επηρέασε την άποψη 

των συμμετεχόντων ως προς τον εμβολιασμό 

(Διάγραμμα 9). Παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική αύξηση του αριθμού αυτών που θα 

υπάκουαν στον επαγγελματία υγείας μετά την 

εμφάνιση του κορονοϊού και επίσης μειώθηκε 

ο αριθμός αυτών που ήταν υπέρ των εμβολίων 

πριν την έλευση της πανδημίας. 

 

Περιορισμοί της μελέτης 

Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη 

μελέτη κατέληξε σε σημαντικά συμπεράσματα, 

εντούτοις, χαρακτηρίζεται από μια σειρά 

περιορισμών. Όσον αφορά στους 

περιορισμούς της παρούσας μελέτης σε αυτούς 

περιλαμβάνονται το μικρό μέγεθος του 

δείγματος και το γεγονός ότι διεξήχθη με τη 

συμμετοχή ασθενών από ένα μόνο 

νοσηλευτικό ίδρυμα. Έναν επίσης περιορισμό 

αποτελεί το ανομοιογενές δείγμα των 

συμμετεχόντων. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η συγκεκριμένη μελέτη κατέληξε σε 

σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την 

Στρεπτοκοκκική νόσηση και τον εμβολιασμό 

των εγκύων στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες που 

ελήφθησαν μέσα από τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων γυναικών, δείχνει την 

ελλιπέστατη πληροφόρησή των εγκύων ως 

προς τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα του 

εμβολιασμού γενικώς για την πρόληψη 

προσβολής από ιούς και μικρόβια όπως ο 

κοκκύτης [24] και ο ιός της γρίπης. Ως πιθανή 

αιτία για το υψηλό ποσοστό εγκύων που δεν 

εμβολιάζονται κάθε χρόνο ενάντια στον ιό της 

γρίπης εξετάζεται η μη ευαισθητοποίηση της 

κάθε εγκυμονούσας ξεχωριστά από τον ιατρό 

της, όσον αφορά την ασφάλεια του 

συγκεκριμένου εμβολίου αλλά και τους 

κινδύνους που ενέχονται από το μη 

εμβολιασμό αυτών. Παρόλο που οι μόνες 

απόλυτες αντενδείξεις σε ενδεχόμενο 

εμβολιασμό παραμένουν οι αλλεργικές 

αντιδράσεις και ο πυρετός, διάφοροι 

επαγγελματίες υγείας ανησυχούν για πιθανές 

έμμεσες ανεπιθύμητες μη επιβεβαιωμένες 

συνέπειες κατόπιν εμβολιασμού, όπως ο 

πρόωρος τοκετός, η παλινδρόμηση της κύησης 

ή η εμφάνιση υπέρτασης κατά την κύηση. Οι 

γονείς που αρνούνται να εμβολιάσουν τα 

παιδιά τους πιστευόυν ότι ο κίνδυνος νόσησης 

είναι χαμηλός, οι πιθανές παρενέργειες από το 

εμβόλιο θα ήταν επικίνδυνες για αυτά ή ακόμη 

ότι το εμβόλιο δεν θα ήταν αποτελεσματικό 
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[25]. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει μία συνεχής 

συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου 

του εξεταζόμενου πληθυσμού και της 

καλύτερης γνώσης για τον GBS. Μόλις στο 

35% των εγκύων του εξεταζόμενου δείγματος, 

είχε γίνει λήψη κολπικής καλλιέργειας για την 

ανεύρεση του GBS κατά την διάρκεια της 

παρούσας κύησης, αναδεικνύοντας έτσι την 

ανάγκη παρακολούθησης κάθε εγκύου 

προγεννητικά με κολπική καλλιέργεια μεταξύ 

35ης και 37ης εβδομάδας κύησης, όπως 

συστήνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες. 

Η σκέψη πίσω από τον εμβολιασμό των 

εγκύων ενάντια στον GBS, βασίστηκε στην 

θεωρία της παθητικής μεταφοράς διαμέσω της 

εμβυοπλακουντιακής κυκλοφορίας ικανού 

αριθμού IgG αντισωμάτων που θα 

προστατεύουν το νεογνό από την όψιμη GBS 

λοίμωξη, ανεξαρτήτως του χρόνου τοκετού. 

Ταυτόχρονα, πέραν του υψηλού κόστους 

νοσηλείας στις μονάδες νεογνών, θα μείωνε 

δραστικά την ευρεία χρήση αντιβιοτικών που 

χορηγούνται προληπτικά σε έγκυες υψηλού 

κινδύνου να αναπτύξουν GBS φλεγμονή, με 

αποτέλεσμα το 30% αυτών να λαμβάνει 

κάποια αντιβίωση κατά την κύηση [26]. 

Απόρροια της ασύστολης αυτής αντιβιοτικής 

χρήσης είναι η δημιουργία εξαιρετικά 

ανθεκτικών στελεχών στις πολύπαθες μονάδες 

νεογνών των νοσοκομείων λόγω της 

μικροβιακής ανοχής. Ήδη το 20% και 30-40% 

στελεχών GBS που απομονώνονται από 

νοσοκομειακές καλλιέργειες έχει βρεθεί ότι 

είναι ανθεκτικές στην κλινδαμυκίνη και την 

ερυθρομυκίνη ατίστοιχα [27]. Τα ανθεκτικά 

αυτά στελέχη αποτελούν σοβαρή απειλή όχι 

μόνο για τα νεογνά με το ανώριμο 

ανοσοποιητικό τους σύστημα, αλλά και για 

ανοσοκατεσταλμένους ενήλικες με υποκείμενα 

νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων των HIV 

φορέων, στους οποίους ο κίνδυνος να 

καταλήξουν από βακτηριακή μόλυνση φτάνει 

το 15% [28]. 

Συνεπώς, ένα πολυδύναμο εμβόλιο 

ενάντια στους πιο συχνούς ορότυπους του GBS 

αναμένεται να έχει την μέγιστη 

αποτελεσματικότητα στην πρόληψη από GBS 

μόλυνση, αρκεί να επιλεγεί το κατάλληλο 

πληθυσμιακό υποσύνολο για την χορήγηση 

[29]. Η επιλογή του τελευταίου, απαιτεί 

ακέραια επιδημιολογικά στοιχεία που 

προκύπτουν από τον υπολογισμό 

διαφορετικών παραγόντων κινδύνου νόσησης 

από GBS ή που επηρεάζουν την αποδοχή ενός 

εμβολίου [30]. Δηλαδή, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι πολιτικές και θρησκευτικές 

πεποιθήσεις, τα πολιτισμικά και κοινωνικο-

οικονομικά χαρακτηριστικά των κοινοτήτων 

των υποψηφίων προς εμβολιασμό, αλλά και 

γενικότεροι οικονομικο-τεχνικοί παράγοντες, 

που επηρεάζουν τις δόσεις, την 

προσβασιμότητα στους αποδέκτες, τη 

συντήρηση υπό αντίξοες συνθήκες και την 

ένταξή του σε υπάρχοντα εγκεκριμένα 

προγράμματα εμβολιασμού [31]. ‘Αλλωστε, 

εφόσον ο στόχος είναι η παγκόσμια διανομή 

του εμβολίου με απώτερο σκοπό την όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη, θα πρέπει να 

μην είναι οικονομικά ασύμφορο για τις χώρες 

με χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο [32]. 

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να δοθεί 

η απαραίτητη προσοχή ώστε η ανοσο-

απόκριση από το υποψήφιο εμβόλιο κατά του 

GBS να μην επηρεάζει χρονικά την αντίστοιχη 

από άλλα εγκεκριμένα εμβόλια που δίνονται 

κατά την κύηση όπως το αντιτετανικό [33]. Ως 

προς τα εμβόλια πάντως, ο Παγκόσμιος 
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Οργανισμός Υγείας έχει θεσπίσει από καιρό τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρεί κάθε υποψήφιο εμβόλιο για να είναι 

εφικτή η ευρύτερη δυνατή ένταξή του σε 

υπάρχοντα εμβολιαστικά προγράμματα [34]. 

Έχει υπολογιστεί ότι ένα εμβόλιο που θα είναι 

πάνω από 80% αποδοτικό όσον αφορά την 

πρόληψη από GBS νεογνική λοίμωξη και 

ταυτόχρονα θα καλύπτει το 90% των 

διαφόρων GBS οροτύπων που ενδημούν ανά 

την υφήλιο, θα μπορούσε να αποβεί σωτήριο 

για χιλιάδες έμβρυα και νεογνά που 

καταλήγουν κάθε χρόνο από κάποια επιπλοκή 

του GBS κατά την εγκυμοσύνη [35]. Όμως, 

απαιτείται ένας μεγάλος αριθμός έγκυων 

συμμετεχόντων κατά την παρούσα φάση ΙΙΙ 

και IV μετέπειτα ώστε να αξιολογηθεί με 

ακρίβεια το κατά πόσο το υποψήφιο προς 

έγκριση εμβόλιο θα είναι ασφαλές και 

αποδοτικό ταυτόχρονα. Δεν πρέπει να 

λησμονούμε όμως, πως για να φτάσουμε στο 

σημείο να υπάρχει τόσο μεγάλη εμβολιαστική 

κάλυψη ενάντια στον GBS θα πρέπει η κάθε 

εγκυμονούσα να είναι πλήρως ενημερωμένη 

για τους σοβαρούς κινδύνους της GBS 

νεογνικής νόσησης [36]. 

Δυστυχώς, όπως φάνηκε από τα 

δεδομένα που συλλέχθησαν στην εκτενή 

έρευνά μας μέσα από τις απαντήσεις των 

εγκύων που εξετάστηκαν, υπάρχει 

ελλιπέστατη ενημέρωση και πληροφόρηση 

από τους επαγγελματίες υγείας κατά την 

διάρκεια των προγεννητικών ραντεβού. Πολύ 

δε περισσότερο για να ενθαρρύνουν τις 

εγκυμονούσες να λάβουν μέρος σε κλινικές 

δοκιμές με ασφαλή εμβόλια που βρίσκονται 

όμως σε πειραματικό στάδιο ακόμη [37]. 

Σίγουρα όμως κάθε εγκυμονούσα θα πρέπει να 

διερευνάται μέσω λήψης κολπικού και 

ορθικού επιχρίσματος για τυχόν αποικισμό 

του ουρογεννητικού της συστήματος από GBS 

κατά την προγεννητική περίοδο και 

ειδικότερα κατά την 35η με 37η εβδομάδα 

κυήσεως [38]. 

 

Δήλωση Αντικρουόμενων Συμφερόντων 

Δεν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα που 

δυνητικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιολόγηση 

της παρούσας εργασίας.  
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ABSTRACT 

Aim: The purpose of this study was to investigate the acceptance of pregnant women in Greece to a Group B 

Streptococcus (GBS) vaccine that would protect their infants. 

Material and method: The population consisted of 667 pregnant women that have participated initially, but 

only 574 were included in the study at the end. For the data collection, that took place from June 2018 to 

September 2021 in a public maternity hospital of Athens, the participants have completed a questionnaire of 

demographic characteristics and assessment of knowledge on GBS infection. The survey data collection tool 

included questions about risk of GBS neonatal infection and evaluation of the acceptance in receiving a GBS 

candidate vaccine during pregnancy. 

Results: 75% of the participants answered that did not receive any vaccine at their present pregnancy and 

72% of them, that they were not aware of the GBS risks of neonatal infection and sepsis. Furthermore, the 

recent pandemic had a significant increase in those pregnant women who would undertake a vaccine if 

recommended by their healthcare professional and which remained significant in the second reassessment. 

Regarding a potential license of GBS vaccine candidate for pregnant women, the answers show that there was 

a statistically significant mean increase from the 1st measurement to the 2nd reassessment after reading the 

information provided (p-value < 0.05). The statistical analysis showed a statistically significant difference in 

GBS vaccine acceptance in pregnant women before and after reading the GBS information leaflet included. 

Conclusions: Unfortunately, in the present study was seen that GBS knowledge among pregnant women 

seems to be rather insufficient in our country; therefore, it was also appeared that the involvement of health 

care professionals would be crucial to increase awareness and reduce GBS neonatal disease. 62% of pregnant 

women are well aware of the important role of vaccines in preventing maternal colonisation and subsequently 

neonatal infection caused by GBS but would rather receive a vaccine only if licensed in pregnancy. An 

antenatal administration of a GBS vaccine, administered to all pregnant women through prenatal health 

programs could protect against prenatal, early and late-onset illness, reducing both the risk of antibiotic-
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resistant infections and the incidence of streptococcal infection in infants, but most importantly reducing the 

incidence of stillbirths and miscarriages worldwide. 

Keywords: Vaccine acceptability, GBS, Vaccines 
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Νοσοκομείο Καρδίτσας, 4 Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ενδομητρίωση του ορθού κοιλιακού μυός αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια εντόπιση εξωπυελικής νόσου. Η 

προεγχειρητική διάγνωση είναι πολύ δύσκολη. Αναφέρουμε περίπτωση μεμονωμένης ενδομητρίωσης στους 

ορθούς κοιλιακούς μύες σε 46χρονη ασθενή με προηγούμενη καισαρική τομή, η διάγνωση της οποίας έγινε 

ιστολογικά. Μετά την περιγραφή του περιστατικού με βάση τη συστηματική παράθεση και επεξεργασία της 

βιβλιογραφίας επιχειρείται μια συνοπτική ανασκόπηση της σπάνιας αυτής εντόπισης της νόσου, αναφορικά 

κυρίως με την διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση αυτών των ασθενών. 

Λέξεις ευρετηρίου: Ορθός κοιλιακός μυς, καισαρική τομή, εξωπυελική ενδομητρίωση, διάγνωση, αντιμετώπιση 

Α. Θανασά, Ε. Θανασά, Ε. Καμαρέτσος, Ε. Γεροκώστας, Χ. Δασταμάνη, Μ. Μούσια, Ι.Κ. Θανασάς. Μεμονωμένη 

ενδομητρίωση ορθού κοιλιακού μυός μετά καισαρική τομή: περιγραφή περίπτωσης. Επιστημονικά Χρονικά 2022; 

27(2): 332-338  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ενδομητρίωση είναι διηθητική 

φλεγμονώδης μη νεοπλασματική οιστρογονο-

εξαρτώμενη παθολογική κατάσταση, το κύριο 

χαρακτηριστικό της οποίας είναι η παρουσία 

και ανάπτυξη έκτοπου λειτουργικού 

ενδομητρικού ιστού σε περιοχές εκτός των 

φυσιολογικών ανατομικών ορίων της μήτρας 

[1]. Περιγράφηκε για πρώτη φορά πιθανότατα 

από τον Rokitansky στα μέσα του 19ου αιώνα 

[2]. Η ενδομητρίωση υπολογίζεται ότι αφορά 

περίπου στο 10% έως 15% των γυναικών 

αναπαραγωγικής ηλικίας [3] και είναι 

συχνότερη σε γυναίκες με δυσμηνόρροια, 

δυσπαρευνία και υπογονιμότητα [4]. Συνήθως 

εντοπίζεται στα σπλάχνα της πυέλου και το 

περιτόναιο. Σπανιότερα, είναι δυνατόν να 

βρεθούν και εξωπυελικές εντοπίσεις της νόσου, 

όπως στο κοιλιακό τοίχωμα, στη βουβωνική 

χώρα, στο αιδοίο, στον ομφαλό, στην ουλή 

περινεοτομίας, στο ουροποιητικό, το 

γαστρεντερικό, το αναπνευστικό σύστημα [5]. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Ασθενής αναπαραγωγικής ηλικίας 46 

ετών, με γνωστό ιστορικό ινομυωματώδους 

μήτρας, προσήλθε στο τακτικό εξωτερικό 

ιατρείο αιτιώμενη πόνο στο υπογάστριο από 

δεκαετίας. Η έναρξη του πόνου διαπιστώθηκε 

7 μήνες περίπου μετά από την εκτέλεση 

καισαρικής με τομή Pfennenstiel. Με την 

πάροδο του χρόνου ανέφερε μικρή επιδείνωση 

της κατάστασής της κατά τις ημέρες της 

εμμήνου ρύσεως, κυρίως όμως περιέγραφε τον 

πόνο αισθητό και ίδιας περίπου έντασης κάθε 

μέρα. Οι επιπλέον πληροφορίες που 

ελήφθησαν από το ατομικό αναμνηστικό 

πιστοποιούσαν τη χειρουργική επέμβαση προ 

πενταετίας σε άλλο θεραπευτικό κέντρο και 

την αφαίρεση υποδόριου όγκου από την 

προηγηθείσα ουλή. Η αφαιρεθείσα βλάβη από 

το κοιλιακό τοίχωμα αναφέρθηκε από την ιδία 

ως «ενδομητρίωση». Δεν υπήρχαν ιατρικές 

πληροφορίες, ούτε ιστολογική εξέταση της 

βλάβης. Η ασθενής δεν ανέφερε ανακούφιση 

από τα συμπτώματα μετεγχειρητικά. Με την 

κλινική εξέταση δεν διαπιστώθηκε ψηλαφητή 

μάζα στο κοιλιακό τοίχωμα. Τα ευρήματα από 

τον υπερηχογραφικό έλεγχο, την αξονική 

τομογραφία και τη μαγνητική τομογραφία 

ήταν συμβατά με παρουσία λειομυωμάτων της 

μήτρας. Τα επίπεδα του καρκινικού αντιγόνου 

125 ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων. 

Με βάση τον προεγχειρητικό έλεγχο το 

χρόνιο πυελικό άλγος αποδώθηκε στην 

παρουσία των ινομυωμάτων της μήτρας. Μετά 

από την λεπτομερέστερη ενημέρωση της 

ασθενούς και του περιβάλλοντός της 

αναφορικά με την θεραπευτική προσέγγιση 

της νόσου, αποφασίσθηκε με τη συγκατάθεσή 

της ιδίας η εκτέλεση κοιλιακής ολικής  

 

Εικόνα 1. Ινομυώδη ιστοτεμάχια ορθού κοιλιακού 

μυώς με εστίες ενδομητρίωσης (δική μας 

περίπτωση). 

υστερεκτομίας. Διεγχειρητικά, στους ορθούς 

κοιλιακούς μύες και λίγο πάνω από το επίπεδο 

της ηβικής σύμφυσης διαπιστώθηκε διήθηση 

του μυϊκού τοιχώματος από σκληρής σύστασης 

επίπεδη μάζα, διαμέτρου περίπου 4 – 5 

εκατοστά, η επιφάνεια της οποίας ήταν στερεά 

προσφυόμενη στο πρόσθιο περιτόναιο. 

Εκτελέσθηκε ευρεία εκτομή της βλάβης, 

συμπεριλαμβανομένων αμφοτερόπλευρα 

σημαντικού μέρους του τοιχώματος των ορθών 

κοιλιακών μυών και του συμφυόμενου 

περιτοναίου (Εικόνα 1). Η τοποθέτηση 

πλέγματος κρίθηκε αναγκαία από ομάδα 

γενικών χειρουργών. Η ιστολογική εξέταση 

του εγχειρητικού παρασκευάσματος 

επιβεβαίωσε τη διάγνωση της ενδομητρίωσης 

των ορθών κοιλιακών μυών (Εικόνες 2 και 3). 

Ιστολογικά το εγχειρητικό παρασκεύασμα της 

μήτρας και των ωοθηκικών ήταν ελεύθερα 

ενδομητριωσικής νόσου. Μετεγχειρητικά η 

ασθενής ανέφερε απαλλαγή των 

συμπτωμάτων της. Δεν συστήθηκε περαιτέρω 

θεραπευτική παρέμβαση, καθώς θεωρήθηκε ότι 

έγινε πλήρης εκτομή της ενδομητριωσικής 

εστίας από το μυϊκό κοιλιακό τοίχωμα. 
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Εικόνα 2. Παρουσία τμήματος ενδομητρίου 

(αδένια και στρώμα) μέσα σε ινολιπώδη ιστό (δική 

μας περίπτωση). 

 

 

Εικόνα 3. Παρουσία στρώματος ενδομητρίου με 

αιμμοσιδηρινοφάγα ιστιοκύτταρα εντός 

γραμμωτού μυϊκού ιστού (δική μας περίπτωση). 

 

ΣΧΟΛΙΟ 

Η ενδομητρίωση του κοιλιακού 

τοιχώματος αποτελεί μία από τις σπανιότερες 

εξωπυελικές μορφές ενδομητρίωσης και 

κυρίως αναπτύσσεται μετά από καισαρική 

τομή, αλλά και γυναικολογικά χειρουργεία με 

ανοικτή ή λαπαροσκοπική προσπέλαση [6]. Η 

βλάβη συνήθως αφορά στον υποδόριο ιστό. Σε 

πολύ σπάνιες περιπτώσεις (δική μας 

περίπτωση) η ενδομητρίωση μπορεί να 

περιλαμβάνει τον ορθό κοιλιακό μυ [7]. Λίγες 

τέτοιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία από τότε που για πρώτη φορά 

περιγράφηκε το 1984 από τους Amato και 

Levitt [8]. Η μεταστατική θεωρία, βάσει της 

οποίας τα ενδομήτρια κύτταρα φθάνουν σε 

εξωπυελικές περιοχές μέσω των αιμοφόρων 

αγγείων ή του λεμφικού συστήματος φαίνεται 

να μπορεί να εξηγήσει σε μεγάλο βαθμό την 

ανάπτυξη ενδομητριωσικής εστίας στο επίπεδο 

του ορθού κοιλιακού μυός [9]. Ο χρόνος 

εμφάνισης της νόσου ποικίλει. Στην 

περίπτωσή μας ήταν 7 μήνες μετά την 

καισαρική τομή. Στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ότι κυμαίνεται από 1 έως 24 έτη με 

μέσο όρο τα 4.8 χρόνια [10]. 

Παρά τη μεγάλη εξέλιξη που έχει 

επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στις τεχνικές 

απεικόνισης, η προεγχειρητική διάγνωση 

είναι δύσκολη. Η διάγνωση συνήθως τίθεται 

καθυστερημένα και επιβεβαιώνεται μετά την 

ιστολογική εξέταση του εγχειρητικού 

παρασκευάσματος [11]. Ο κυκλικός ανάλογα 

με την έμμηνο ρύση κοιλιακός πόνος και το 

ιστορικό καισαρικής τομής ή γυναικολογικής 

χειρουργικής επέμβασης σε γυναίκα 

αναπαραγωγικής ηλικίας θέτουν σοβαρή 

υποψία για την ύπαρξη ενδομητρίωσης στους 

ορθούς κοιλιακούς μύες [9,12]. Σε σπάνιες 

περιπτώσεις σχηματισμού ενδομητριώματος ο 

κοιλιακός πόνος είναι δυνατό να πάρει τη 

μορφή οξείας κοιλίας [13]. Η δυσκολία και η 

καθυστέρηση της διάγνωσης αποδίδονται 

κυρίως στη σπανιότητα της νόσου, αλλά και σε 

ένα ευρύ φάσμα παθολογικών καταστάσεων 

(Πίνακας 1) που πρέπει να  
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Πίνακας 1. Παθολογικές καταστάσεις που 

χρήζουν διαφορικής διάγνωσης από την 

ενδομητρίωση του ορθού κοιλιακού μυός. 

• αιμάτωμα 

• κοκκίωμα 

• απόστημα 

• λίπωμα 

• λεμφαδενοπάθεια 

• νεύρωμα 

• σμηγματογόνος κύστη 

• δερμοειδής κύστη 

• βουβωνοκήλη 

• μετεγχειρητική κοιλιοκήλη 

• σάρκωμα 

 

συμπεριλαμβάνονται στη διαφορική 

διάγνωση της ενδομητρίωσης του πρόσθιου 

κοιλιακού τοιχώματος [1]. 

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος αποτελεί 

εργαλείο πρώτης γραμμής στη διαγνωστική 

προσέγγιση της εξωπυελικής ενδομητρίωσης 

[14]. Με το κοιλιακό υπερηχογράφημα είναι 

δυνατή η ανίχνευση της ενδομυϊκής 

ενδομητρίωσης στο πρόσθιο κοιλιακό 

τοίχωμα, τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι 

δυνατό να ποικίλουν από μια εντελώς 

συμπαγή μάζα ή μια μάζα μικτής ηχογένειας 

με στερεά και κυστικά στοιχεία [15]. Επίσης, η 

διακολπική υπερηχογραφία είναι χρήσιμη στη 

διερεύνηση των δομών της πυέλου, αφού 

εκτιμάται ότι στο 25% των γυναικών με 

εξωπυελική ενδομητρίωση συνυπάρχει 

πυελική νόσος [16]. Επιπλέον, η αξονική 

τομογραφία, και η τομογραφία μαγνητικού 

συντονισμού είναι σε θέση να εξασφαλίσουν 

πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την 

εντόπιση, το βάθος, την έκταση και την 

επέκταση της βλάβης στους παρακείμενους 

ιστούς [17]. Τέλος, η βιοψία αναρρόφησης με 

λεπτή βελόνη (Fine Needle Aspiration – FNA) 

μπορεί να επιβεβαιώσει εύκολα την 

κυτταρολογική διάγνωση του έκτοπου 

ενδομητριωσικού ιστού και να συμβάλει στον 

καταλληλότερο σχεδιασμό θεραπευτικής 

αντιμετώπισης της νόσου [18].  

Η θεραπευτική αντιμετώπιση στην 

ενδομητρίωση του ορθού κοιλιακού μυός είναι 

χειρουργική. Η θεραπεία εκλογής συνίσταται 

στην ευρεία τοπική εκτομή της βλάβης επί 

υγιών ορίων. Η τοπική εξαίρεση της βλάβης 

που μπορεί να γίνει και υπό υπερηχογραφική 

παρακολούθηση [19] είναι συνήθως 

θεραπευτική και ταυτόχρονα εξασφαλίζει την 

επιβεβαίωση της διάγνωσης. Διεγχειρητικά, 

πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την 

αποφυγή ιστικής κακοποίησης της 

ενδομητριωσικής μάζας και για τον 

προσεκτικό καθαρισμό των παρακείμενων στη 

βλάβη ιστών, προκειμένου να αποφευχθεί η 

επανεμφύτευση μικροσκοπικών υπολειμ-

μάτων νόσου και να ελαχιστοποιηθεί η 

πιθανότητα υποτροπής [20]. Στις περιπτώσεις 

εκείνες που το χάσμα είναι μεγάλο και οι 

συμπλησίαση των μυών είναι αδύνατη 

κρίνεται απαραίτητη η χρήση πλέγματος [1]. 

Εφαρμογή πλέγματος έγινε και στη δική μας 

περίπτωση. Η φαρμακευτική θεραπεία με 

αγωνιστές LH – RH, προγεστογόνα ή 

αναστολείς της αρωματάσης φαίνεται να 

προσφέρει μόνο προσωρινή ανακούφιση από 

τα συμπτώματα [1]. Η χρήσης της σε 

συνδυασμό με το χειρουργείο αφορά σε 

περιπτώσεις υποψίας εκτομής επί μη υγιών 

ορίων για την αποφυγή υποτροπής της νόσου 

[21-23]. Η πρόγνωση συνήθως είναι καλή. Η 

κακοήθης εξαλλαγή είναι πολύ σπάνια [24].  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ενδομητρίωση του κοιλιακού 

τοιχώματος συνήθως είναι ιατρογενής. 

Αποτελεί μια σπάνια εξωπυελική μορφή 

ενδομητρίωσης, στην διαφορική διάγνωση της 

οποίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι 

επώδυνες μάζες του κοιλιακού τοιχώματος. 

Όπως και στη δική μας περίπτωση η 

προεγχειρητική διάγνωση είναι πολύ 

δύσκολη. Η έγκαιρη διάγνωση και η επιλογή 

των καταλληλότερων θεραπευτικών χειρισμών 

κρίνονται απαραίτητες, προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υποτροπής και να 

αποφευχθεί το ενδεχόμενο κακοήθους 

εξαλλαγής της νόσου. 
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CASE REPORT 

Individual rectus abdominis muscle endometriosis after cesarean 

section: a case report 

Anna I. Thanasa,1 Efthymia I. Thanasa,1 Evangelos Kamaretsos,2 Evangelos-Ektoras Gerokostas,2 

Christina Dastamani,3 Maria Mousia,4 Ioannis K. Thanasas2 

1 Department of Health Sciences, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, 2 Department of 

Obstetrics and Gynecology of General Hospital in Trikala, 3 Department of Pathology of General Hospital in 

Karditsa, 4 Department of Pathology of General Hospital in Trikala, Greece  

 

ABSTRACT 

Rectus abdominis muscle Endometriosis is an extremely rare finding of extrapelvic disease. Preoperative 

diagnosis is very difficult. We report a case of individual endometriosis in the rectus abdominis muscles in a 

46-year-old patient with a previous caesarean section, whose diagnosis was made histologically. After the 

description of the case based on the systematic citation and processing of the literature, a brief review of this 

rare localization of the disease is attempted, mainly with regard to the diagnostic and therapeutic approach 

of these patients. 

Keywords: Rectus abdominis, cesarean section, extragenital endometriosis, diagnosis, management 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Η de novo ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος της ουροδόχου κύστης 

σε ασθενή με ιστορικό χαμηλού κινδύνου ουροθηλιακού 

καρκινώματος 

Κ. Σταματίου1, Κ. Μανωλουδάκη2 

1 Ουρολογικό Τμήμα, 2 Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το αδενοκαρκίνωμα ουροδόχου κύστης είναι μια ασυνήθιστη κακοήθεια (αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2% 

των όγκων της κύστης) που μπορεί να εμφανιστεί στην ουροδόχο κύστη είτε πρωτοπαθώς καθώς και 

δευτερογενώς από άλλα όργανα. Aν και το πρωτοπαθές αδενοκαρκίνωμα της κύστης προέρχεται από το 

ουροθήλιο παρουσιάζει καθαρό αδενικό φαινότυπο. Eμφανίζεται συνηθέστερα σε άνδρες έκτης και έβδομης 

δεκαετίας. Το πιο κοινό σύμπτωμα είναι η αιματουρία, αλλά σε ορισμένους ασθενείς εμφανίζεται με 

συμπτώματα ερεθισμού της ουροδόχου κύστης. Η φυσική ιστορία του παραμένει αδιευκρίνιστη ωστόσο 

θεωρείται επιθετικής συμπεριφοράς. Το νεόπλασμα αυτό αναπτύσσεται κατά κανόνα ως αποτέλεσμα χρόνιου 

ερεθισμού του κυστικού βλεννογόνου σε άτομα χωρίς προηγούμενο ιστορικό νεοπλασίας της κύστης. Η de 

novo ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος της ουροδόχου κύστης σε ασθενή με προηγούμενο ιστορικό χαμηλού 

κινδύνου ουροθηλιακού καρκινώματος είναι εξαιρετικά σπάνια. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζουμε ένα τέτοιο 

περιστατικό και ανασκοπούμε την βιβλιογραφία. 

Λέξεις ευρετηρίου: αδενοκαρκίνωμα ουροδόχου κύστης, βιολογική συμπεριφορά, θεραπεία 

Κ. Σταματίου, Κ. Μανωλουδάκη. Η de novo ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος της ουροδόχου κύστης σε ασθενή με 

ιστορικό χαμηλού κινδύνου ουροθηλιακού καρκινώματος. Επιστημονικά Χρονικά 2022; 27(2): 339-344

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αδενοκαρκίνωμα ουροδόχου κύστης 

είναι μια ασυνήθιστη κακοήθεια (αντιστοιχεί 

σε λιγότερο από το 2% των όγκων της κύστης) 

που μπορεί να εμφανιστεί στην ουροδόχο 

κύστη είτε πρωτοπαθώς καθώς και 

δευτερογενώς από άλλα όργανα. Aν και το 

πρωτοπαθές αδενοκαρκίνωμα της κύστης 

προέρχεται από το ουροθήλιο παρουσιάζει 

καθαρό αδενικό φαινότυπο. Eμφανίζεται 

συνηθέστερα σε άνδρες έκτης και έβδομης 

δεκαετίας [1]. Το πιο κοινό σύμπτωμα είναι η 

αιματουρία, αλλά σε ορισμένους ασθενείς 

εμφανίζεται με συμπτώματα ερεθισμού της 

ουροδόχου κύστης και σπάνια, βλεννουρία. Το 

νεόπλασμα αυτό αναπτύσσεται κατά κανόνα 

σε άτομα χωρίς προηγούμενο ιστορικό 

νεοπλασίας της κύστης. Η de novo ανάπτυξη 

αδενοκαρκινώματος της ουροδόχου κύστης σε  
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Εικόνα 1. Εντύπωμα του όγκου (MRI). 

ασθενή με προηγούμενο ιστορικό χαμηλού 

κινδύνου ουροθηλιακού καρκινώματος είναι 

εξαιρετικά σπάνια [2]. Στο παρόν άρθρο 

παρουσιάζουμε ένα τέτοιο περιστατικό και 

ανασκοπούμε την βιβλιογραφία. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Άνδρας 76 ετών, αγρότης εμφανίζει 

ήπια διαλείπουσα ανώδυνη αιματουρία. Στο 

ιστορικό του περιλαμβάνεται  χαμηλού 

κινδύνου επιφανειακό καρκίνωμα της 

ουροδόχου κύστης δις εμφανισθέν και 

εξαιρεθέν. Και οι δυο περιπτώσεις (2009 και 

2018) αφορούσαν σε μικρού μεγέθους (έως 

0,5cc) ουροθηλιακό καρκίνωμα κλινικού 

σταδίου έως Τ1 και ιστολογικού βαθμού Grade 

II. Κατά την κυστεοσκόπηση βρέθηκε μονήρες 

μόρφωμα μεγέθους 1,8cc εν μέρει θηλώδες και 

εν μέρει συμπαγές πίσω από το δεξιό 

ουρητηρικό στόμιο σε επαφή με το πλαγιο-

οπίσθιο τοίχωμα. Ο απεικονιστικός έλεγχος: 

CT οπίσθιου περιτοναίου και θώρακα, MRI 

άνω και κάτω κοιλιάς (Εικόνες 1,2) και 

ολόσωμο Scan οστών, επιβεβαίωσε την  

 

Εικόνα 2. Σκιαστική ενίσχυση του όγκου (MRI).     

διάγνωση αλλά δεν ανέδειξε εξωκυστική 

επέκταση, ούτε λεμφαδενικές και 

απομακρυσμένες μεταστάσεις. Διενεργήθηκε 

διουρηθρική εκτομή. Η ιστολογική εξέταση 

ανέδειξε πρωτοπαθές εντερικού τύπου 

αδενοκαρκίνωμα ουροδόχου κύστης μέτριας 

και χαμηλής διαφοροποίησης επεκτεινόμενο 

διηθητικά στο υποκείμενο χόριο και εστιακά 

σε τμήματα του μυϊκού χιτώνα (Εικόνες 3-9). Ο 

ασθενής δεν δέχτηκε να υποβληθεί σε ριζική 

κυστεκτομή και προγραμματίστηκε για 

εξωτερική ακτινοβολία. Στο follow up βρέθηκε 

ελεύθερος νόσου.     

 

ΣΧΟΛΙΟ 

Η παθογένεση του αδενοκαρκινώματος 

της ουροδόχου κύστης δεν είναι ακόμη 

πλήρως κατανοητή. Κανένας από τους 

παράγοντες κινδύνου που έχουν περιγραφεί 

(εκστροφία της ουροδόχου κύστης, 

σχιστοσωμίαση, χρόνιος ερεθισμός, 

απόφραξη, κυστεοκήλη) δεν είναι παρόν στο 

περιστατικό αυτό. Σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία οι όγκοι αυτοί εμφανίζονται  
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            Eικόνα 3. Χρώση H-E (x2)                                 Eικόνα 4. Χρώση H-E (x10) 

  

             Εικόνα 5. Gata-3                                                    Εικόνα 6. CK7 

   

              Εικόνα 7. CK20                                                        Εικόνα 8. CD (X2)         

συνήθως στο τρίγωνο και στο οπίσθιο τοίχωμα 

αλλά μπορεί να βρεθούν οπουδήποτε στην 

ουροδόχο κύστη. Κατά κύριο λόγο, 

παρουσιάζονται ως μονήρης βλάβη, σε 

αντίθεση με τα ουροθηλιακά καρκινώματα, το 

οποία τείνουν να είναι πολυεστιακά [3]. οι 

όγκοi αυτοί μπορεί να έχουν θηλώδη, 

συμπαγή ή ελκώδη μορφή. Κατά την διατομή, 

η επιφάνειά τους μπορεί να είναι ζελατινώδης 

λόγω της άφθονης παραγωγής βλεννας. 

Ιστολογικά, το αδενοκαρκίνωμα της 

ουροδόχου κύστης εμφανίζει ποικιλία στον 
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Εικόνα 9. β-catenin. 

τρόπο ανάπτυξης και για τον λόγο αυτό 

διακρίνονται πέντε τύποι: (α) εντερικός, (β) 

βλεννώδης, (γ) εν είδη σφραγιστήρος 

δακτυλίου, (δ) απροσδιόριστος, ε) μικτός. Το 

εντερικό πρότυπο ανάπτυξης ονομάζεται έτσι 

γιατί μοιάζει με το αδενοκαρκίνωμα του 

παχέος εντέρου και συνίσταται από αδένες 

εντερικού τύπου αποτελούμενους από 

ψευδοπολύστοιβο κυλινδρικό επιθήλιο τα 

κύτταρα του οποίου εμφανίζουν πυρηνική 

ατυπία [3].  Η διαφορική διάγνωση του 

πρωτοπαθούς αδενοκαρκινώματος της 

ουροδόχου κύστης περιλαμβάνει κυρίως τα 

δευτεροπαθή αδενοκαρκινώματα της 

ουροδόχου κύστης -που είναι πολύ συχνότερα 

και συνήθως προέρχονται από το παχύ έντερο, 

τον προστάτη, το ενδομήτριο, τον τράχηλο και 

άλλα όργανα και την μικροκυστική 

παραλλαγή του ουροθηλιακού καρκινώματος 

[4]. Το νεόπλασμα αυτό θεωρείται επιθετικό 

δεδομένου ότι κατά την στιγμή της διάγνωσης, 

η πλειοψηφία των ασθενών με πρωτοπαθές 

αδενοκαρκίνωμα βρίσκεται με μυοδιηθητική 

νόσο και το ένα τρίτο βρίσκεται με 

λεμφαδενικές μεταστάσεις [5,6,7]. Ωστόσο στις 

περιπτώσεις εντοπισμένης νόσου η 

ανταπόκριση στην θεραπεία με BCG είναι 

συγκρίσιμη με εκείνη του κοινού 

ουροθηλιακού καρκινώματος [3]. Αν και το 

αδενοκαρκίνωμα ουροδόχου κύστης 

αντιμετωπίζεται συνήθως με ριζική 

κυστεκτομή και πυελικό λεμφαδενικό 

καθαρισμό, η εξωτερική ακτινοβολία σε 

ασθενείς ακατάλληλους για χειρουργική 

θεραπεία φαίνεται πως παρέχει συγκρίσιμα 

αποτελέσματα [3,8]. Από την άλλη πλευρά, η 

ανταπόκριση στην ΧΜΘ είναι μικρή ενώ, τα 

χημειοθεραπευτικά σχήματα με βάση τη 

σισπλατίνη (πχ. MVAC) που 

χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για το 

ουροθηλιακό  καρκίνωμα φαίνεται να έχουν 

μικρή επίδραση στο αδενοκαρκίνωμα [3,9]. 

Σήμερα, η συμπεριφορά του νεοπλάσματος 

αυτού παραμένει ασαφής λόγω της 

περιορισμένης εμπειρίας με αυτή τη σπάνια 

νόσο. Η ασάφεια πιθανώς να οφείλεται και στο 

γεγονός ότι ορισμένα αδενοκαρκινώματα του 

προσθίου τοιχώματος της ουροδόχου κύστης 

εκλαμβάνονται ως αδενοκαρκινώματα του 

ουραχού ή ακόμα μπορεί να οφείλεται και σε 

σύγχυση με δευτεροπαθή αδενοκαρκινώματα 

προερχόμενα από το έντερο [10,11]. 

Αξιοσημείωτα, πρόσφατες μελέτες 

υποστηρίζουν ότι μετά την προσαρμογή των 

δεδομένων ανάλογα με το στάδιο και τον 

ιστολογικό βαθμό των όγκων, η πενταετής 

επιβίωση είναι παρόμοια μεταξύ 

ουροθηλιακού καρκίνου και 

αδενοκαρκινώματος της ουροδόχου κύστης 

[5]. 

 

 

 



 

 

343 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 2, 2022 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Το αδενοκαρκίνωμα ουροδόχου κύστης 

αναπτύσσεται κατά κανόνα σε άτομα χωρίς 

προηγούμενο ιστορικό νεοπλασίας της κύστης 

και συχνά σε έδαφος συγκεκριμένων 

προδιαθεσικών παραγόντων. Η επικρατούσα 

αντίληψη ότι το νεόπλασμα αυτό έχει 

πτωχότερη πρόγνωση από το ουροθηλιακό  

καρκίνωμα είναι πιθανό να οφείλεται στη 

συχνή παρουσία προχωρημένης νόσου την 

στιγμή της διάγνωσης. Η de novo ανάπτυξη 

αδενοκαρκινώματος της ουροδόχου κύστης σε 

ασθενή με προηγούμενο ιστορικό χαμηλού 

κινδύνου ουροθηλιακού καρκινώματος 

ενδεχομένως υποστηρίζει μια ισοδύναμη 

συμπεριφορά των δυο τύπων. Κατά τα 

φαινόμενα η συντηρητική θεραπεία είναι 

αποτελεσματική σε περιστατικά όπως αυτό 

που παρουσιάζουμε στο οποίο η διήθηση του 

μυϊκού τοιχώματος ήταν εστιακή.
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CASE REPORT 

Development of de novo bladder adenocarcinoma in a patient with 

a history of low-risk urothelial carcinoma 

K. Stamatiou1, K Manoloudaki2 

1 Department of Urology and 2 Department of Pathology, Tzaneio General Hospital, Piraeus, Greece 

 

ABSTRACT 

Bladder adenocarcinoma is an unusual malignancy (accounting for less than 2% of bladder tumors) that can 

occur in the bladder either primary or secondary to other organs. Although the primary adenocarcinoma of 

the bladder originates from the urothelium, it presents a clear glandular phenotype. It is most common in 

men in the sixth and seventh decades. The most common symptom is hematuria, but in some patients, it 

presents with symptoms of bladder irritation. Its natural history remains uncertain however it is considered 

to exhibit aggressive behaviour. It usually develops secondary to chronic blabber irritation in people without 

a previous history of bladder cancer. De novo development of bladder adenocarcinoma in a patient with a 

history of low-risk urothelial carcinoma is extremely rare. In this article we present such a case and we review 

the current literature. 

Keywords: Bladder adenocarcinoma, Biologic behaviour, Treatment 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Περιγεννητικό αποτέλεσμα σε εγκυμοσύνη με αδιάγνωστη 

μεσοκολπική επικοινωνία: παρουσίαση περιστατικού 

Ι. Μπουρνούδη, Δ. Μητσάκου, Χ. Καρδάση, Κ. Καρβούνη, Μ. Μαρκάτου, Κ. Τζήμα, Ι. 

Οικονόμου, Σ. Κουβελάς, Σ. Γκριτζέλη 

Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η μεσοκολπική επικοινωνία (Atrial Septal Defect-ASD) αποτελεί μία από τις πιο συχνές συγγενείς 

καρδιοπάθειες. Η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει αρκετά χρόνια και ειδικά σε γυναίκες με μεσοκολπική 

επικοινωνία  συχνά τίθεται κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η παρούσα εργασία αποτελεί παρουσίαση 

ενός περιστατικού αδιάγνωστης μεσοκολπικής επικοινωνίας σε έγκυο γυναίκα που προσήλθε ως επίτοκος 

στην Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. 

Λέξεις ευρετηρίου: μεσοκολπική επικοινωνία, συγγενείς καρδιοπάθειες, εγκυμοσύνη, περιγεννητικό 

αποτέλεσμα 
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περιστατικού. Επιστημονικά Χρονικά 2022; 27(2): 345-347 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μεσοκολπική επικοινωνία (Atrial 

Septal Defect-ASD) αποτελεί μία από τις πιο 

συχνές συγγενείς καρδιοπάθειες και συμβαίνει 

όταν υπάρχει έλλειμμα στο μεσοκολπικό 

διάφραγμα που χωρίζει τους δύο κόλπους της 

καρδιάς [1]. Η διάγνωση μπορεί να 

καθυστερήσει αρκετά χρόνια, καθώς η νόσος 

μπορεί να διαδράμει ασυμπτωματικά και 

είναι πολύ πιθανό να τεθεί στην ενήλικο ζωή 

[1]. Ειδικότερα σε γυναίκες με μεσοκολπική 

επικοινωνία η διάγνωση συχνά τίθεται κατά 

την διάρκεια της εγκυμοσύνης, όταν ένα 

καρδιακό φύσημα διερευνηθεί με υπέρηχο 

καρδιάς [2]. Η παρούσα εργασία αποτελεί 

παρουσίαση ενός περιστατικού αδιάγνωστης 

μεσοκολπικής επικοινωνίας σε έγκυο γυναίκα 

που προσήλθε ως επίτοκος στην Μαιευτική και 

Γυναικολογική Κλινική του Γενικού 

Νοσοκομείου Λάρισας. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Γυναίκα 22 χρονών G2P1 στην 39η 

εβδομάδα της εγκυμοσύνης προσήλθε στο 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού 

Νοσοκομείου Λάρισας λόγω αναφερόμενων 

συσπάσεων. Από την εξέταση του τραχήλου 

ανευρέθη διαστολή αυτού στα 6 εκατοστά 

χωρίς ρήξη των εμβρυϊκών υμένων, ενώ το 
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καρδιοτοκογράφημα κατέγραφε συντονισ-

μένες συστολές της μήτρας και φυσιολογικούς 

εμβρυϊκούς καρδιακούς παλμούς. Η επίτοκος 

εισήχθη στην Μαιευτική και Γυναικολογική 

Κλινική προκειμένου να διεκπεραιωθεί ο 

τοκετός της, οπότε και έγινε πλήρης 

εργαστηριακός έλεγχος και ηλεκτροκαρδιο-

γράφημα, το οποίο παρουσίαζε μη ειδικές 

αλλοιώσεις επαναπόλωσης ST-T.  

 

Εικόνα 1. Το καρδιογράφημα της επιτόκου. 

 

Η ασθενής γέννησε με φυσιολογικό 

τοκετό δύο ώρες μετά την εισαγωγή, ένα υγιές 

θήλυ νεογνό βάρους γέννησης 2200 

γραμμάρια και με Apgar score 8 στο 1ο λεπτό 

και 9 στο 5ο λεπτό. Εν συνεχεία ζητήθηκε 

καρδιολογική εκτίμηση για τη λεχώνα και 

αποφασίστηκε διενέργεια υπερήχου καρδιάς 

από τον εφημερεύοντα καρδιολόγο. Από τον 

υπέρηχο τέθηκε η διάγνωση της μεσοκολπικής 

επικοινωνίας λόγω ενός μικρού χάσματος στο 

μεσοκολπικό διάφραγμα. Τα καρδιακά 

ένζυμα ήταν φυσιολογικά και η ασθενής 

ξεκίνησε αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη 

χαμηλού μοριακού βάρους λόγω του 

αυξημένου κινδύνου θρομβώσεων, ενώ της 

έγινε σύσταση για διενέργεια διοισοφάγειου 

υπερηχογραφήματος καρδιάς. 

 

ΣΧΟΛΙΟ 

Η εγκυμοσύνη είναι μια κατάσταση 

που μπορεί να γίνει ανεκτή σε μια γυναίκα με 

μεσοκολπική επικοινωνία [2], ωστόσο η 

πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών αυξάνεται 

σε σχέση με τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν 

χειρουργικά το έλλειμμα και έπειτα ακολουθεί 

η εγκυμοσύνη [2],[3]. Συγκεκριμένα, οι 

πιθανότητες αυτόματης έκτρωσης, πρόωρου 

τοκετού και εμφάνισης καρδιολογικής 

συμπτωματολογίας είναι μεγαλύτερες [2]. Η 

ανάπτυξη καρδιακών αρρυθμιών αυξάνεται, 

όπως επίσης και η πιθανότητα ανάπτυξης 

εμβολής [4]. Ο φυσιολογικός τοκετός 

ενδείκνυται, παρά το γεγονός ότι η 

μεσοκολπική επικοινωνία συνδέεται επίσης με 

καταστάσεις όπως η προεκλαμψία και το 

μικρό για την ηλικία κύησης νεογνό (SGA), 

καθώς και με υψηλότερη περιγεννητική 

θνησιμότητα. Στην δική μας περίπτωση το 

νεογνό είχε βάρος γέννησης 2.200 γραμμάρια, 

που αντιστοιχεί σε ένα μικρό για την ηλικία 

κύησης νεογνό καθώς βρίσκεται κάτω από την 

2η εκατοστιαία θέση για την 39η εβδομάδα 

στην οποία γεννήθηκε. Δεδομένου ότι η 

εγκυμοσύνη ήταν τελειόμηνη, χωρίς επιπλοκές 

κατά τη διάρκειά της και με ένα νεογνό που 

γεννήθηκε χωρίς προβλήματα, είναι πιθανό το 

SGA να ήταν επιπλοκή της συγγενούς 

καρδιοπάθειας της μητέρας. 
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CASE REPORT 

Birth outcome in a pregnancy with undiagnosed atrial septic 

defect: a case report 
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ABSTRACT 

Atrial Septal Defect (ASD) is one of the most common types of congenital heart defects. It is possible that ASD 

is diagnosed for the first time in adult life and very likely during gestation. The aim of this study is to present 

the outcome of a childbirth in a pregnancy affected with undiagnosed ASD that we encountered at the 

Obstetrics and Gynecology Department of the General Hospital of Larissa. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Εγκυμοσύνη σε δίδελφυ μήτρα: παρουσίαση περιστατικού 

Ι. Μπουρνούδη, Δ. Μητσάκου, Χ. Καρδάση, Κ. Καρβούνη, Μ. Μαρκάτου, Κ. Τζήμα, Ι. 

Οικονόμου, Σ. Κουβελάς, Σ. Γκριτζέλη 

Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η δίδελφυς μήτρα αποτελεί μια σπάνια συγγενή ανωμαλία διάπλασης της μήτρας. Όταν επιτευχθεί 

εγκυμοσύνη σε μια δίδελφυν μήτρα ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών είναι αυξημένος. Η παρούσα εργασία 

αποτελεί την παρουσίαση ενός περιστατικού εγκυμοσύνης σε γυναίκα με δίδελφυν μήτρα έπειτα από δύο 

πρόωρους τοκετούς με καισαρική τομή που διαχειριστήκαμε στη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του 

Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. 

Λέξεις ευρετηρίου: δίδελφυς μήτρα, συγγενής ανωμαλία διάπλασης της μήτρας, εγκυμοσύνη 

Ι. Μπουρνούδη, Δ. Μητσάκου, Χ. Καρδάση, Κ. Καρβούνη, Μ. Μαρκάτου, Κ. Τζήμα, Ι. Οικονόμου, Σ. Κουβελάς, Σ. 

Γκριτζέλη. Εγκυμοσύνη σε δίδελφυ μήτρα: παρουσίαση περιστατικού. Επιστημονικά Χρονικά 2022; 27(2): 348-351 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δίδελφυς μήτρα αποτελεί μια σπάνια 

συγγενή ανωμαλία διάπλασης της μήτρας και 

απαντάται στο 0,3% του γυναικείου 

πληθυσμού. Αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου 

τοκετού, ενδομήτριας υπολειπόμενης 

ανάπτυξης και χαμηλού βάρους γέννησης. 

Όσον αφορά τα ποσοστά της καισαρικής τομής 

στην περίπτωση των συγγενών διαμαρτιών, 

αυτά αγγίζουν το 53% και μπορεί να αυξηθούν 

ως και 82% στην περίπτωση της διδέλφυος  

μήτρας. Η παρούσα εργασία αποτελεί την 

παρουσίαση ενός περιστατικού εγκυμοσύνης 

σε γυναίκα με δίδελφυν μήτρα μετά από δύο 

πρόωρους τοκετούς με καισαρική τομή που 

διαχειριστήκαμε στην Μαιευτική και 

Γυναικολογική Κλινική του Γενικού 

Νοσοκομείου Λάρισας. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Γυναίκα 36 ετών, G3P2, προσήλθε στα 

εξωτερικά ιατρεία Μ/Γ κλινικής  με 

αμηνόρροια από μηνός και θετικό τεστ 

κύησης, για έναρξη της τακτικής 

παρακολούθησης της εγκυμοσύνης της. Στο 

μαιευτικό ιστορικό της ανέφερε δύο τοκετούς 

στις 36+5 και 36 εβδομάδες κύησης με 

καισαρική τομή μετά από αυτόματη ρήξη των 

εμβρυϊκών υμένων και μη εξέλιξη του τοκετού. 

Επιπλέον ανέφερε τη διάγνωση διδέλφυος 

μήτρας στον προγεννητικό έλεγχο της πρώτης 

της κύησης. Και στις τρεις περιπτώσεις η 

σύλληψη ήταν αυτόματη, ενώ η τρίτη κύηση 

απείχε 6 χρόνια από την δεύτερη. Ο U/S 

έλεγχος ανέδειξε θετικούς εμβρυικούς παλμούς 

σε έμβρυο με ηλικία κύησης 8 εβδομάδων  στο 

δεξί κέρας της μήτρας, ενώ ανέδειξε και τη 
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δεύτερη ενδομήτρια κοιλότητα στο αριστερό 

κέρας. Η γυναικολογική εξέταση ανέδειξε δύο 

τραχήλους και δύο κόλπους. 

Η πορεία της κύησης ήταν ομαλή μέχρι 

και τις 20 εβδομάδες, οπότε και η γυναίκα 

παρουσιάστηκε στα επείγοντα με άλγος 

υπογαστρίου. Το διακολπικό 

υπερηχογράφημα ανέδειξε μήκος τραχήλου 

στα 2.5 εκατοστά και μετά από διενέργεια 

εξετάσεων της χορηγήθηκε κολπικά 

προγεστερόνη 200 mg κάθε βράδυ για το 

υπόλοιπο της εγκυμοσύνης.  

Το μήκος του τραχήλου παρέμεινε 

σταθερό σε όλη την διάρκεια της κύησης. Έγινε 

πνευμονική ωρίμανση στις 34 εβδομάδες, ενώ 

προγραμματίστηκε η διενέργεια καισαρικής 

τομής στις 38 εβδομάδες. Τελικά μετά από 

αυτόματη ρήξη των υμένων στις 37+3 w έγινε 

επείγουσα καισαρική τομή. Το βάρος του 

νεογνού ήταν 2780 γραμμάρια και το Apgar 

score του ήταν 9-10, ενώ διεγχειρητικά 

εντοπίστηκε και η δεύτερη μήτρα. 

 

ΣΧΟΛΙΟ 

Η δίδελφυς μήτρα αποτελεί μια 

εξαιρετικά σπάνια διαμαρτία της διάπλασης 

των γυναικείων γεννητικών οργάνων που 

οφείλεται σε ανωμαλίες της διάπλασης των 

πόρων του Müller κατά την εμβρυογένεση που 

συμβαίνει μεταξύ της 6ης και της 22ης 

εβδομάδας της εγκυμοσύνης [1]. Οι ανωμαλίες 

της διάπλασης των πόρων του Müller 

(Müllerian duct anomalies-MDA) 

περιλαμβάνουν ένα σύνολο ανατομικών 

ανωμαλιών που υπολογίζεται ότι εμφανίζεται 

στο 0,5-5% του γενικού πληθυσμού [1-3]. Η 

δίδελφυς μήτρα αφορά περίπου το 5% των 

MDA και οφείλεται στην πλήρη μη 

συγχώνευση των δύο πόρων του Müller και 

στη διατήρηση του διαφράγματος με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται δύο 

ξεχωριστές ενδομήτριες κοιλότητες, ξεχωριστοί 

τράχηλοι και επίσης ξεχωριστοί κόλποι [1,2]. 

Η παρουσία των MDA σχετίζεται με 

επιπλοκές στην κύηση όπως η αυτόματη 

αποβολή, ο πρόωρος τοκετός, αυξημένα 

ποσοστά καισαρικών τομών λόγω ισχιακής 

προβολής και αυξημένη πιθανότητα 

περιγεννητικής θνησιμότητας σε σχέση με τις 

κυήσεις σε φυσιολογικής ανατομίας μήτρες [1]. 

Τα ποσοστά των επιπλοκών διαφέρουν 

ανάλογα με τον τύπο της ανωμαλίας που 

υπάρχει [1]. Στην δίδελφυν μήτρα η 

πιθανότητα τελειόμηνης εγκυμοσύνης είναι 

περίπου 45%, ενώ η παρουσία της σχετίζεται με 

αυξημένα ποσοστά αυτόματων αποβολών, 

όπως επίσης και με την εμφάνιση 

δυσμηνόρροιας και δυσπαρεύνιας [1,2,4]. Η 

πλειονότητα των γυναικών ωστόσο είναι 

ασυμπτωματικές. Επίσης, η δίδελφυς μήτρα 

συνδέεται και με το εξαιρετικά σπάνιο 

σύνδρομο Herlyn-Werner-Wunderlich, στο 

οποίο συνυπάρχουν εκτός από την δίδελφυν 

μήτρα, ατρησία του ενός εκ των δύο κόλπων 

και ομόπλευρη νεφρική αγενεσία γι’ αυτό και 

σε περίπτωση διάγνωσής της θα πρέπει να 

γίνεται διερεύνηση του συνδρόμου προς 

αποκλεισμό του [2]. 

Αναφορικά με την πρόγνωση της 

διδέλφυος μήτρας στο 80% των γυναικών θα 

υπάρξει φυσική σύλληψη, -όπως συνέβη και 

στην δική μας περίπτωση-, με το 30% να γεννά 

πρόωρα, ενώ το 33% των συλλήψεων 

καταλήγει σε αυτόματη αποβολή [3]. Η 
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γονιμότητα των γυναικών με δίδελφυν μήτρα 

είναι βελτιωμένη σε σχέση με τα υπόλοιπα 

MDA, ωστόσο οι πιθανότητες φυσικής 

σύλληψης είναι μειωμένες συγκριτικά με τις 

γυναίκες με φυσιολογική ανατομία μήτρας [1]. 

Αυξημένα είναι και τα ποσοστά ενδομήτριας 

καθυστέρησης της ανάπτυξης [3], όπως επίσης 

και η επίπτωση της καισαρικής τομής στις 

γυναίκες με δίδελφυ μήτρα [4]. Ωστόσο, από 

μόνη της η παρουσία διδέλφυος μήτρας δεν 

αποτελεί ένδειξη για διενέργεια καισαρικής 

τομής εκτός και αν το διάφραγμα του κόλπου 

είναι πολύ παχύ και ανελαστικό, οπότε και 

αυξάνεται η πιθανότητα κολπικής δυστοκίας 

[1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   

1. Rezai S, Bisram P, Lora Alcantara I, Upadhyay R, Lara C, Elmadjian M. Didelphys Uterus: A Case Report 

and Review of the Literature. Case Rep Obstet Gynecol. 2015;2015:865821.  

2. Khaladkar SM, Kamal V, Kamal A, Kondapavuluri SK. The Herlyn-Werner-Wunderlich Syndrome - A 

Case Report with Radiological Review. Pol J Radiol. 2016; 81:395-400. Published 2016 Aug 24. 

doi:10.12659/PJR.897228 

3. Jorgensen C, Lusiak M. Didelphys Uterus in Pregnancy, an Uncommon Mullerian Duct Anomaly: A Case 

Report. Clin Pract Cases Emerg Med. 2021;5(4):447-449. 

4. Naeh A, Sigal E, Barda S, Hallak M, Gabbay-Benziv R. The association between congenital uterine 

anomalies and perinatal outcomes - does type of defect matters? [published online ahead of print, 2021 

Jul 8]. J Matern Fetal Neonatal Med. 2021;1-6. 

5. Garg R., Kwatra A., Bangal V. A rare case of uterus didelphys with full term pregnancy in each horn. 

Pravara Medical Review. 2010;2(4):22–24 

 

 



 

 

351 Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 2, 2022 

CASE REPORT 

Pregnancy in a didelpys uterus: report of a case 

I. Bournoudi, D. Mitsakou, C. Kardasi, K. Karvouni, M. Markatou, K. Tzima, I. Oikonomou, S. 

Kouvelas, S. Gritzeli 

Obstetrics and Gynecology Department, General Hospital of Larisa, Greece  

 

ABSTRACT 

A didelphys uterus is one of the least common congenital defects of the female genital system. There is a high 

risk of pregnancy complications when a woman with didelphys uterus successfully conceives. The aim of this 

study is to present a case of a woman with didelphys uterus that has successfully carried her pregnancy to 

term after two late preterm births that we encountered at the Obstetrics and Gynecology Department of the 

General Hospital of Larissa. 

Keywords: didelphys uterus, congenital defects of the uterus, pregnancy 
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CASE REPORT 

Corticosteroid-induced multiple colonic diverticulae perforation: 

a case report of a patient with brain metastases from fascial 

melanoma 
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ABSTRACT 

Colon diverticulae may rupture due to increased intraluminal pressure in combination with several other 

factors, such as corticosteroid or nonsteroidal anti-inflammatory drugs administration, smoking and alcohol 

consumption. Cortisone is considered a well-known risk factor for diverticular perforation in neurosurgical 

patients. We report a case of a 73-year-old male patient, with a known past medical history of fascial 

melanoma treated with wide local excision and two brain metastases managed with methylprednisolone, 

who presented with clinical and radiological diverticular perforation. At laparotomy a fecal peritonitis and 

multiple diverticulae ruptures of the descending and sigmoid colon was found (Hinchey stage D). A 

Hartmann's procedure was undertaken, but the patient unfortunately died from septic sequelae on the 13th 

postoperative day. 

Keywords: colon diverticulae, corticosteroid, fascial melanoma, brain metastasis 

A. Marinis, S. Drakopoulou, I. Kornezos, S. Vederaki, E. Bourbouteli, F. Stefou, A. Tsiaka, N. Zampitis, N. Vlahakos. 

Corticosteroid-induced multiple colonic diverticulae perforation: a case report of a patient with brain metastases 

from fascial melanoma. Scientific Chronicles 2022; 27(2): 352-356

 

INTRODUCTION 

Diverticular disease is one of the most 

common diseases of the gastrointestinal tract 

(GI), requiring in-hospital treatment in 

Western countries. Most people with 

diverticular disease remain asymptomatic; 

however, 15% develop symptoms, and of these 

15% develop significant complications such as 

perforation. Although the absolute prevalence 

of perforated diverticulitis complicated by 

generalized peritonitis is low, its importance 

lies in the significant postoperative rate, 

ranging from 4%-26% [1, 2]. 

The pathogenesis of diverticular 

disease, diverticulitis and perforation seem to 

have multifactorial origins, including lifelong 

dietary, medicine use, coexistence of other 

bowel or collagen related diseases, and genetic  
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Figure 1. Computed tomography demonstrated a) two brain metastases (depicted by yellow arrows) 

at the level of midbrain and b) two brain metastases (depicted by yellow arrows) at the basal ganglia. 

 

influences. We herein present a case of patient 

on corticosteroid therapy who presented with 

sigmoid diverticulae perforation. 

 

CASE PRESENTATION 

A 73-year-old male patient presented to 

the surgical emergency department of our 

institution with a two-day history of 

constipation, diffuse abdominal pain and 

progressively increasing abdominal 

distention, without nausea or vomiting and no 

fever. His past medical history revealed a stage 

IV fascial melanoma treated by local wide 

excision a year ago and two brain metastases, 

at the basal ganglia and at the level of midbrain 

(Figure 1), managed with chemo-

radiotherapy.  

He had an associated left sided 

hemiparesis, and he was currently on 

methylprednisolone 10 mg b.i.d. Past medical 

history also included hypertension, insulin-

dependent diabetes mellitus and left colon 

diverticulosis, which was incidentally found 

on the staging process for, his melanoma. He 

was oriented per three and his physical 

examination revealed a rigid abdomen with 

diffuse tenderness on palpation, rebound 

tenderness and absence of bowel sounds on 

auscultation.  His WBC count was within 

normal limits. Plain abdominal x-rays, 

decubitus and upright, showed infra-

diaphragmatic free peritoneal air (Figure 2). 

Subsequent abdominal computed 

tomography with oral and intravenous 

contrast demonstrated wall thickening of the 

sigmoid and descending colon, inflammation 

of the pericolic fat with associated 

extraluminar air and free peritoneal fluid in 

the pelvis (Figure 3). With the presumptive 

diagnosis of perforated colonic diverticulae  
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Figure 2. Plain abdominal x-ray in the upright 

position showing infra-diaphragmatic free air. 

 

the patient was admitted to the operative 

room. At laparotomy, a large amount of fecal 

material was present in the peritoneal cavity 

and perforations of multiple diverticulae of the 

sigmoid and descending colon were found 

(Hinchey stage D). A meticulous peritoneal 

lavage was undertaken and resection of the 

sigmoid and descending colon with an end 

colostomy and stapled closure of the rectal 

stump (Hartmann’s procedure) was 

performed. Postoperative course was 

complicated by progressive worsening of the 

level of consciousness, atrial fibrillation 

associated tachyarrhythmia and acute 

respiratory distress (all manifestations in the 

context of sepsis) and, finally, the patient died 

on the 13th postoperative day. 

 

Figure 3. Abdominal computed tomography demonstrated wall thickening of the sigmoid and descending 

colon, inflammation of the pericolic fat with associated extraluminar air and free peritoneal fluid in the pelvis. 
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DISCUSSION 

The etiology of diverticular perforation 

remains unknown, but it is thought to be a 

result of an excessive increase in intra-

diverticular pressure and focal necrosis of the 

protruding bowel mucosa [3]. This local 

perforation may form pericolic phlegmons and 

pus collections (Hinchey I), may progress 

further developing localized abscesses 

between loops of small bowel or in the pelvic 

peritoneum (Hinchey II) and if the perforation 

is not contained, the abdominal peritoneum 

becomes freely contaminated, producing 

either generalized purulent peritonitis 

(Hinchey III) or fecal peritonitis (Hinchey IV). 

In general, patients with diverticular 

disease show raised intracolonic pressures, 

especially in the sigmoid colon. As almost all 

diverticular perforations occur in the sigmoid 

colon, these pressure changes are considered 

an important etiological factor. Furthermore, 

the properties of the colonic wall are likely 

important because diverticula consist 

predominately of mucosa lacking a smooth 

muscle layer. The mucosa layer is vulnerable 

and may be impaired by various exogenous 

factors, such as the use of nonsteroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs), corticosteroids 

or opiate analgesics, smoking and alcohol 

consumption. 

Corticosteroids play a key role in the 

treatment of neurosurgical patients, especially 

those with brain tumors. One of their known 

complications are the GI tract perforation, 

especially the upper GI. Since the routine use 

of histamine Type 2 blockers these have 

become less common. Colonic perforation due 

to diverticuli is not very common even in 

patients receiving corticosteroids. In the 

neurosurgical literature there is a review from 

Weiner HL et al analyzing diverticulae 

perforation in neurosurgical patients on 

corticosteroids [4]. From a total of 719 patients 

receiving corticosteroids only 5 experienced 

colonic perforation. One of them died. The 

diverticulae perforation in patients on 

corticosteroid treatment is not very common 

but is a serious complication with high 

morbidity and mortality. The fact that the 

patient receive corticoid can mask the 

perforation and delay the proper diagnosis 

and treatment. 

 

CONCLUSIONS 

When a patient experiences abdominal 

discomfort and he is on corticosteroid 

medication we should always be alert and look 

for colonic perforation, especially in those with 

known history of diverticulae. 
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Διάτρηση εκκολπωμάτων σιγμοειδούς λόγω λήψης 

κορτικοειδών: παρουσίαση περιστατικού ασθενή με εγκεφαλικές 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα εκκολπώματα του παχέος εντέρου ρήγνυνται από αυξημένη ενδοαυλική πίεση σε συνδυασμό με άλλους 

παράγοντες, όπως η λήψη κορτικοειδών ή μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, το κάπνισμα και η 

καταναλωση αλκοόλ. Η κορτιζόνη θεωρείται ότι είναι γνωστός παράγοντας κινδύνου για διάτρηση 

εκκολπωμάτων σε νευροχειρουργικούς ασθενείς. Παρουσιάζουμε περίπτωση άνδρα ασθενή 73 ετών, με 

παλαιότερο ιστορικό μελανώματος προσώπου που είχε αντιμετωπισθεί με ευρεία εκτομή, ενώ είχε 

παρουσιάσει δυο μεταστατικές εστίες στον εγκέφαλο που είχαν αντιμετωπισθεί με λήψη μεθυλπρεδνιζολόνης, 

ο οποίος προσήλθε στο ΤΕΠ με κλινική και ακτινολογική εικόνα ρήξης εκκολπωμάτων σιγμοειδούς. Στην 

ερευνητική λαπαροτομία αναγνωρίσθηκε κοπρανώδης περιτονίτιδα και ρήξη πολλαπλών εκκολπωμάτων 

του κατιόντος και σιγμοειδούς κόλου (Hinchey stage D). Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ΑΡ κολεκτομή, σύγκλειση 

του κολοβώματος του ορθού και τελική κολοστομία κατά Hartmann, αλλά δυστυχώς κατέληξε την 13η 

μετεγχειρητική ημέρα λόγω σηπτικών επιπλοκών. 
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jejunum localized with intraoperative endoscopy: a case report 
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ABSTRACT 

Gastrointestinal (GI) bleeding can be a life-threatening condition. Obscure GI hemorrhage is occult bleeding 

from a location difficult to find with standard investigations.  One cause of obscure GI bleeding is Dieulafoy’s 

Lesion (DL), a very rare cause that can become potentially lethal. A DL is a normal vessel that has an 

abnormally large caliber (constant width of 1-3 mm). It runs a tortuous course within the submucosa and 

typically this vessel protrudes through a small opening in the mucosa, which has fibrinoid necrosis at the 

base. The location of DL is usually in the stomach with smaller frequency in the duodenum and colon. Other 

locations have been reported with smaller frequency. We present a case of an 80 year old man who presented 

with melena and low hematocrit. Standard investigations (upper/lower GI endoscopy, angiography) failed 

to locate the bleeding site. Due to hemodynamic instability an explorative laparotomy was performed with 

intra-operative endoscopy. An ulcer with a visible vessel at its base was found in the jejunum, consistent with 

Dieulafoy’s lesion. Active bleeding was not present at the time. The segment of bowel containing DL was 

resected and the bowel was anastomosed. Pathology confirmed the diagnosis. The patient was discharged 2 

weeks later in good condition. 

Keywords: Dieulafoy’s lesion, Jejunum, Gastrointestinal bleeding 

A. Marinis, A. Apostolopoulos, S. Vrakas, S. Paravas, M. Merrakos, G. Bekakos, S. Tsatsos, N. Melachroinopoulos, 

N. Giannakopoulos, N. Vlahakos. Successful surgical treatment of a Dieulafoy’s lesion of the jejunum localized with 

intraoperative endoscopy: a case report. Scientific Chronicles 2022; 27(2): 357-361

INTRODUCTION 

Gastrointestinal (GI) bleeding can be a 

very serious and life-threatening condition 

affecting 50-150 patients per 100,000 people 

per year [1] and a mortality rate of 7-10 % [2]. 

Peptic ulcer and gastroesophageal erosions 

account for almost 80 % of all GI bleeds. 

Another 5 % of this group includes obscure GI 

hemorrhages. These hemorrhages are occult 

and difficult to find with standard 

investigations (endoscopy, angiography). One 

cause of obscure GI bleeding is Dieulafoy’s 

Lesion (DL), a very rare cause that can become 

potentially lethal. It is a condition that is under 

recognized by physicians, causing it to be so 

rare. It accounts for 1-2% of all GI bleeds [3] 

although its true incidence is difficult to 

calculate as diagnosis is usually made at 
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presentation and even then it can pose a great 

challenge. We herein report a rare case of a DL 

of the jejunum occurring as massive 

hematochezia which was eventually 

discovered endoscopically and managed 

surgically.  

 

CASE PRESENTATION 

An 80-year-old male patient was 

transferred to our hospital from a district 

general hospital (due to lack of endoscopy 

unit) complaining of melena and having a low 

hematocrit of 16%. The patient was 

comfortable, not complaining of shortness of 

breath and hemodynamically stable. The 

patient was resuscitated with IV crystalloids 

and blood products due to a long list of 

comorbidities (cardiac failure, past myocardial 

infarct, atrial fibrillation, diabetes, partial right 

nephrectomy for renal cancer). Once 

resuscitation was concluded, the patient was 

taken to the gastroenterology department for 

an upper and lower GI endoscopy. The upper 

GI tract was clear of evidence of bleeding. 

Colonoscopy however showed signs of recent 

bleeding, without revealing a bleeding point. 

The hemorrhage was therefore considered to 

be originating from a point central to the 

ileocecal valve. Further investigation with 

percutaneous angiography failed to 

demonstrate a bleeding point. The patient 

experienced a new episode of melena and 

started to become tachycardic with low blood 

pressure. Shortness of breath and hypoxemia 

were also present. Considering all parameters, 

an explorative laparotomy was performed 

with intaoperative endoscopy of the small  

 

Figure 1. Dieulafoy’s lesion discovered during 

intraoperative endoscopy in the mid-jejunum. The 

protruding tortuous vessel is obviously seated on 

an underlying small ulcer of the mucosa. 

intestine through a small enterotomy near the 

Treitz ligament. About 80 centimeters from 

Treitz’s ligament, an ulcer with a visible vessel 

at the bottom was found, consistent with 

dieulafoy’s lesion (Figure 1). There was no 

active bleeding present, while smaller 

telangiectasias were found central to the 

aforementioned lesion (Figure 2).  

 

Figure 2. Several associated small telangiectasias 

(arrows) of the mid-jejunum. 
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A portion of small bowel (10 cm) was 

resected, and a stapled side-to side 

anastomosis was formed. The patient 

recovered well immediately after surgery and 

was discharged home 2 weeks later in good 

condition. 

 

DISCUSSION 

A Dieulafoy’s Lesion (DL) is a normal 

vessel that has an abnormally large caliber 

(constant width of 1-3 mm). It runs a tortuous 

course within the submucosa and typically this 

vessel protrudes through a small opening in 

the mucosa, which has fibrinoid necrosis at the 

base. The typical location of this lesion is the 

stomach and most commonly on the lesser 

curvature, within 6 cm from the 

gastroesophageal junction (80-95 %). About 

one third of DL cases are not located in the 

stomach. Common extra-gastric locations 

include the duodenum and the colon. Other 

less common sites include the rectum, 

jejunum/ileum, esophagus and gastric 

anastomosis [4].  

The cause of this lesion is unclear. It is 

thought to be an acquired condition although 

pathologist’s reports fail to link this disease 

with aneurysms, atherosclerosis, arteritis or 

inflammation [5]. Prevalence is two times 

higher in males and it usually affects elderly 

patients, although all age groups can be 

affected. Patients with DL typically (>90% of 

all cases) have many co-morbidities, 

commonly cardiopulmonary and renal 

disease. These patients are usually taking non-

steroidal anti-inflammatory drugs, warfarin or 

aspirin (>50%). Previous GI pathology is 

uncommon and these patients present with 

massive GI hemorrhages that might be 

recurrent [6]. 

Investigation begins with endoscopy 

which can identify DL in 70% of cases [7]. 

Success at identifying this lesion is difficult in 

most cases, usually due to excess amounts of 

intra-luminal blood (44%) and over-looking a 

subtle lesion (56%) [8]. Initial endoscopy may 

be unsuccessful and repeat endoscopies may 

be required. Push-enteroscopy may visualize 

up to 150 cm beyond the pylorus but usually 

requires an experienced gastroenterologist. 

Intra-operative enteroscopy through an 

enterotomy can visualize DL in 70-100% of 

cases but requires laparotomy. Typical 

endoscopic findings of DL are active arterial 

bleeding through a small mucosal defect 

(<3mm), visualization of a protruding vessel 

within a mucosal defect (with or without 

active bleeding) or visualization of a blood clot 

adherent to a minute mucosal defect. These 

three categories form the diagnostic criteria of 

DI on endoscopy [5]. 

Wireless capsule endoscopy may be 

useful in identifying lesions but has the 

disadvantage of not allowing therapeutic 

management. Similarly angiography can be 

utilized and may be helpful in lesions of the 

colon or rectum where the view in endoscopy 

may be obscured by active bleeding or poor 

bowel preparation. Nuclear medicine may 

help by using technetium-99m labeled red 

blood cells to demarcate the location of 

bleeding. 

There is no gold-standard in treatment. 

The choice is individualized and depends on 
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presentation. Various endoscopic approaches 

have been used with success (up to 90%), 

providing the lesion has been identified. These 

include thermal ablation, injection with 

hemostatic agents and mechanical ligation [9]. 

Tattooing the lesion may help to easily identify 

the location when re-bleeding occurs or to 

facilitate minimally invasive surgical 

intervention. When endoscopic treatment fails, 

angiography with embolization of the 

bleeding vessel may be successful. 

Although surgical intervention was 

once treatment of choice, now it is saved for 

cases when conservative measures fail. 

Historically gastrotomy with wide-wedge 

resection or gastrectomy was performed. 

Currently under-running of the lesion or a 

wedge-resection of the affected segment of the 

gut. More recently minimally invasive surgery 

has been tried with laparoscopic resection of 

the segment of gut which includes the lesion. 

Success of laparoscopic treatment however 

depends on accurate localization of the 

bleeding site [10]. This may be facilitated by 

tattooing the lesion or with clips during 

endoscopy. 

Re-bleeding after endoscopic 

intervention has a risk of 9-40% [5]. The risk is 

higher when endoscopic monotherapy is used 

compared with combined endoscopic 

therapies. Re-bleeding after angiographic 

embolization has been reported, probably due 

to collateral circulation [8]. The only definitive 

treatment is surgical resection of DL. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αιμορραγία του πεπτικού μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή. Η λανθάνουσα αιμορραγία είναι 

δύσκολα ανιχνεύσιμη με τις κλασικές τεχνικές. Μια από τις αιτίες αυτής της αιμορραγίας είναι εκείνη από 

έλκος του Dieulafoy, η οποία παρότι είναι σπάνια μπορεί να αποβεί μοιραία για τον ασθενή.  Πρόκειται για 

ένα αγγείο με μεγάλη διάμετρο (1-3 mm) που διαδράμει ελικοειδώς δια του υποβλεννογονίου και τυπικά 

προπίπτει ενδοαυλικά από ένα μικρό άνοιγμα του βλεννογόνου με ινώδη νέκρωση στη βάση του. Η εντόπιση 

αυτής της βλάβης είναι συχνότερα στο στομάχι, με μικρότερη συχνότητα στο δωδεκαδάκτυλο και το παχύ 

έντερο, με άλλες εντοπίσεις σε μικρότερη συχνότητα. Παρουσιάζουμε περίπτωση ενός ασθενή άνδρα 80 ετών 

που προσήλθε στο ΤΕΠ με μέλενες κενώσεις και χαμηλό αιματοκρίτη. Οι κλασικές διαγνωστικές εξετάσεις 

(ενδοσκόπηση πεπτικού, αγγειογραφία) απέτυχαν να εντοπίσουν το σημείο της αιμορραγίας. Λόγω 

αιμοδυναμικής αστάθειας ο ασθενής υποβλήθηκε σε επείγουσα ερευνητική λαπαροτομία με την 

συνεπικουρία της διεγχειρητικής ενδοσκόπησης. Στη νήστιδα εντοπίσθηκε έλκος με ένα ορατό αγγείο στη 

βάση του, συμβατό με βλάβη Dieulafoy, χωρίς ενεργό αιμορραγία. Διενεργήθηκε εντερεκτομή του τμήματος 

αυτού της νήστιδας με τελικο-τελική αναστόμωση. Η παθολογοανατομική εξέταση επιβεβαίωσε τη διάγνωση. 

Ο ασθενής εξήλθε σε καλή γενική κατάσταση μετά από 2 εβδομάδες. 

Λέξεις-ευρετηρίου: έλκος Dieulafoy, νήστιδα, αιμορραγία πεπτικού 

Α. Μαρίνης, Α. Αποστολόπουλος, Σ. Βρακάς Σ. Παράβας, Μ. Μερράκος, Γ. Μπεκάκος, Σ. Τσάτσος, Ν. 

Μελαχροινόπουλος, Ν. Γιαννακόπουλος, Ν. Βλαχάκος. Επιτυχής χειρουργική αντιμετώπιση έλκος Dieulafoy της 

νήστιδας που εντοπίσθηκε διεγχειρητικά με ενδοσκόπηση: παρουσίαση περιστατικού. Επιστημονικά Χρονικά 2022; 

27(2): 357-361 

 

 

 

Συγγραφέας αλληλογραφίας: Αθανάσιος Μαρίνης, E-mail: drmarinis@gmail.com       

mailto:drmarinis@gmail.com

