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Γράμμα από τη σύνταξη

Η Γυναικολογία ως ιατρικός κλάδος καθιερώθηκε στην Ευρώπη και στην Αμερική στα τέλη του 19ου αιώνα, οπότε 

συγχωνεύτηκε με τη Μαιευτική σε ενιαία ιατρική ειδικότητα. Η άσκηση της Μαιευτικής, ως υποβοήθησης του τοκετού, 

είναι πανάρχαια πρακτική. Ασκούνταν αποκλειστικά από μαίες, τις γνωστές «μαμές», λόγω της φυσικής σεμνοτυφίας των 

γυναικών. Γνωστές από την αρχαιότητα μαίες είναι η μητέρα του Σωκράτη, Φαιναρέτη, και η συνονόματή της Φαιναρέτη, 

η Κώα μητέρα του Ιπποκράτη, καθώς και η Αθηναία Αγνοδίκη. 

Η πρόοδος της Μαιευτικής και Γυναικολογίας στην αντιμετώπιση της αιμορραγίας, της προεκλαμψίας, της επιλοχείου 

λοιμώξεως, των συγγενών ανωμαλιών, της προωρότητας συνέβαλε αποφασιστικά στη θεαματική ελάττωση της θνητό-

τητας της μητέρας και του νεογνού κατά τον 20ό αιώνα στις προηγμένες χώρες της Αμερικής και της Ευρώπης, στις 

οποίες περιλαμβάνεται και η πατρίδα μας. Η μητρική θνητότητα το 1900 ήταν 900/100.000 και το 2000 έπεσε στις 

10/100.000. Η μείωση της βρεφικής θνητότητας ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Από 1.650 θανάτους βρεφών το 1900 έπεσε 

στους 70/100.000.

Η επιχειρηματική σύνδεση των Μαιευτηρίων ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, πέραν των οποιονδήποτε άλλων 

συνεργειών, έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη σημαντικότατων επιστημονικών συνεργασιών καθώς και την αλληλοϋπο-

στήριξη σε θέματα υγείας και διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών.

Με την ευκαιρία της έκδοσης του τεύχους των Ιατρικών Αναλέκτων που είναι αφιερωμένο στη Γυναικολογία και τη Μαι-

ευτική, δίδεται η ευκαιρία στους συναδέλφους των άλλων ειδικοτήτων να γνωρίσουν τις ερευνητικές, διαγνωστικές και 

θεραπευτικές δυνατότητες της σύγχρονης Γυναικολογίας-Μαιευτικής, αλλά και τις υποειδικότητες που έχουν αναπτυχθεί 

στους τομείς της περιγεννητικής ιατρικής, της γυναικολογικής ενδοκρινολογίας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, της 

μοριακής βιολογίας και της κυτταρογενετικής, τα εκπληκτικά πράγματι αποτελέσματα του τμήματος της εντατικής των 

νεογνών, αλλά και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην καθημερινή πράξη.

Ορισμένοι τομείς, όπως της Γυναικολογικής Ογκολογίας, για να αναπτυχθούν περαιτέρω έχουν ανάγκη την επιστη-

μονική συνεργασία με ειδικά τμήματα του ΥΓΕΙΑ και μέσω αυτού του αφιερώματος δίδεται η ευκαιρία σε συναδέλφους 

εντός και εκτός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ να γνωρίσουν ότι υπάρχει -πλην του κλινικού- και σημαντικό ερευνητικό έργο, το 

οποίο θα φανεί στο μέλλον περισσότερο από τα αποτελέσματα των επιστημονικών συνεργασιών με Πανεπιστημιακά 

Ερευνητικά Κέντρα.

Γεώργιος Καλλιπολίτης 

Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας 

Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 4 | Έτος 2009 133



Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ 
 του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

ISSN 1790-4045

Επιτροπή Σύνταξης
Κωστής Γεωργιλής 

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, 
Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

Ελπιδοφόρος Δουράτσος 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, 

Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΛΗΤΩ
Γεώργιος Καλλιπολίτης

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, 
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΜΗΤΕΡΑ

Χρήστος Μπαρτσόκας
Παιδίατρος,

Επιστημονικός Διευθυντής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
Ιωάννης Φύσσας

Χειρουργός κοιλίας και μαστών

Διευθυντής Σύνταξης
Βασίλης Τσακρακλίδης 

(vgtsakraklides@yahoo.gr)

Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης
Ιωάννης Αποστολάκης 

Παθολόγος,
 Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

(i.apostolakis@hygeia.gr)

Βοηθός Διευθυντή Σύνταξης
Πέτρος Καρσαλιάκος

Παθολόγος 
(karsalpe@hol.gr)

Δημοσιογραφική Επιμέλεια
Μαριλένα Καραμήτρου 

Δημοσιογράφος,
Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου Ομίλου ΥΓΕΙΑ

(m.karamitrou@hygeia.gr, τηλ. 210 6867044) 

Commercial Management
Eυαγγελία Ματθαίου

Προϊσταμένη Δημοσίων Σχέσεων ΛΗΤΩ
(e-mail: lmattheou@leto.gr, 

τηλ.: 210 6902411, fax: 210 6902417)

www.hygeia.gr, www.mitera.gr, www.leto.gr

Εκδότης
Media2day Εκδοτική Α.Ε.

Υπεύθυνος
Χρήστος Ζαρίφης (zarifis@media2day.gr)

Creative Director
Χριστίνα Παπαγεωργίου

Δημιουργικό
Άντζελα Σοφιανοπούλου, Τάσος Λοβέρδος

Επιμέλεια  Ύλης
Χρήστος Γαδ

Επιμέλεια Κειμένων
Δήμητρα Κεφάλα, Γεωργία Χειμωνάκη

Διεύθυνση Παραγωγής
Πέτρος Μαρίνης

Παραγωγή
MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Παπανικολή 50, Χαλάνδρι 15232
Τηλ.: 210 6856120 | fax: 210 6843704

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ είναι τριμηνιαίο περιοδικό γενικής ύλης και απευθύνεται στους γιατρούς κάθε 
ειδικότητας. Δεκτά για δημοσίευση είναι άρθρα γραμμένα από γιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ και από επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων. Τα άρθρα πρέπει να έχουν επίκαιρο επιστημονικό 
ενδιαφέρον, να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένα, σύντομα, μέχρι 1.200 λέξεις, γραμμένα με 
σαφήνεια, κατανοητά από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους ειδικούς επί του θέματος 
που πραγματεύονται. Κύριο κορμό του περιοδικού αποτελούν οι ανακοινώσεις περιπτώσεων, οι σύντομες 
ανασκοπήσεις, τα επίκαιρα θέματα. Δεκτές, επίσης, διδακτικές απεικονίσεις, κουίζ, δοκιμασίες αυτοε-
λέγχου. Για τη μορφή του άρθρου και την αναγραφή της βιβλιογραφίας παρακαλούνται οι συγγραφείς 
να συμβουλεύονται προηγούμενα τεύχη του περιοδικού.
Όλα τα άρθρα ελέγχονται από συντακτική επιτροπή, η οποία κρίνει αν το άρθρο είναι κατάλληλο προς 
δημοσίευση ως έχει ή ύστερα από υποδεικνυόμενες τροποποιήσεις. Μετά την έγκριση της συντακτικής 
επιτροπής, το άρθρο υπόκειται σε συντακτικές και γραμματικές διορθώσεις, οι οποίες μπορεί να περι-
λαμβάνουν και περικοπές φράσεων ή ολόκληρων παραγράφων, ώστε να γίνει περισσότερο περιεκτικό 
και εύληπτο.

Εικόνα εξωφύλλου: Σχηματική παράσταση εμβρύου στη μήτρα από τον Leonardo Da Vinci.
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Μήπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1 
ξεκινά και από την εμβρυϊκή ζωή;

Ο Τύπος 1 Σακχαρώδους Διαβήτη (ΣΔΤ1), στον οποίο 

παρατηρείται καταστροφή των ινσουλινοπαραγωγών β-

κυττάρων του παγκρέατος, θεωρείται αυτοάνοση πάθηση 

με αδιευκρίνιστη μέχρι σήμερα αιτιοπαθογένεια. Στα πρώτα 

προκλινικά στάδια διαπιστώνεται ινσουλίτις, δηλαδή φλεγ-

μονή των νησιδίων του Langerhans. Η εμφάνιση αντινησιδι-

ακών αυτοαντισωμάτων αποτελεί τον πρώτο αναγνωρίσιμο 

δείκτη αυτοανοσίας και εξέλιξης σε διαβήτη. Ωστόσο, όλα 

τα άτομα που παρουσιάζουν αντινησιδιακά αυτοαντισώ-

ματα δεν αναπτύσσουν ΣΔΤ1 και ακόμη δεν είναι δυνατόν 

να διαπιστωθεί ποια από αυτά έχουν γενετική προδιάθεση 

και σε ποιους περιβαλλοντικούς παράγοντες θα πρέπει να 

εκτεθούν και πότε, προκειμένου να παρουσιάσουν αυτοά-

νοση βλάβη των ινσουλινοπαραγωγών β-κυττάρων.

Ερωτήματα που προκύπτουν σήμερα είναι: η αυξανό-

μενη συχνότητα νέων περιπτώσεων ΣΔΤ1, ιδιαίτερα στις 

πολύ μικρές ηλικίες, οι παρατηρούμενες γεωγραφικές δι-

αφορές (κλίμακα αυξανόμενης συχνότητας από Νότο προς 

Βορρά), οι εποχικές διακυμάνσεις εμφάνισης του διαβήτη, 

η μείωση της συχνότητας μετά το 12ο έτος και οι διαφορές 

μεταβίβασης της πάθησης στα τέκνα μεταξύ πασχόντων 

αρρένων (5%) και θηλέων (2%) γονέων. Δικαίως λοιπόν ο 

James Neel ήδη πριν από 30 και πλέον έτη αποκάλεσε τον 

διαβήτη «εφιάλτη των γενετιστών».

Μεταβολική ή ιογενής αιτία;
Πρόσφατα, Φινλανδοί ερευνητές ανακάλυψαν ότι παιδιά 

τα οποία ανέπτυξαν ΣΔΤ1 τύπου 1 εμφάνιζαν διακριτές 

μεταβολικές ανωμαλίες, οι οποίες πολλές φορές διαπιστώ-

νονται έτη πριν από την εκδήλωση των κλασικών σημείων 

και συμπτωμάτων της νόσου1,2. Οι μεταβολικές διαταρα-

χές ανιχνεύονταν ακόμη και πριν από την εμφάνιση των 

αντινησιδιακών αυτοαντισωμάτων. Τα ευρήματα αυτά δεί-

χνουν ότι η ανοσοαντίδραση που οδηγεί στον διαβήτη δεν 

θα πρέπει να είναι η αρχική αιτία της νόσου, γεγονός που 

ελπίζεται να ανοίξει νέες κατευθύνσεις στη διάγνωση, στη 

θεραπεία και ιδιαίτερα στην πρόληψη του ΣΔΤ1.

Παράλληλα, επιστήμονες στη Βρετανία ισχυρίζονται ότι 

μια συχνή οικογένεια ιών, οι εντεροϊοί, πιθανώς να ξεκινά 

την ανάπτυξη ΣΔΤ1 στα παιδιά3. Η παρουσία εντεροϊών 

στο πάγκρεας ατόμων με διαβήτη έχει επιβεβαιωθεί σε 

ιστολογικές εξετάσεις. Πιστεύεται ότι τα κύτταρα του πα-

γκρέατος μολύνονται από τον ιό και στη συνέχεια ενεργο-

ποιείται η διαδικασία εκδήλωσης του ΣΔΤ1.

Αυτοανοσία
Η αυτοανοσία θεωρείται ο κυριότερος μηχανισμός εμφά-

νισης του ΣΔΤ1, αλλά δεν αποτελεί την πρωτοπαθή αιτία 

του. Παραμένει άγνωστο όμως γιατί ενεργοποιείται το α-

νοσοσύστημα και επιτίθεται ειδικά κατά των β-κυττάρων. 

Πιστεύεται ότι οι αιτίες του ΣΔΤ1 περιλαμβάνουν τόσο 

ενδογενείς όσο και εξωτερικούς παράγοντες, στους ο-

ποίους συμμετέχουν ο γονότυπος, ο επιγονότυπος και το 

περιβάλλον του ασθενούς.

Ήδη έχουν ταυτοποιηθεί τα κυριότερα αντιγόνα του β-

κυττάρου, που αναγνωρίζονται από τα αυτοαντισώματα, 

όπως η ινσουλίνη, η αποκαρβοξυλάση του γλουταμινικού 

οξέος (GAD) και ο υποδοχέας τύπου Ν της τυροσινικής 

φωσφατάσης (ΙΑ-2). Τα μικρά παιδιά, των οποίων τα β-

κύτταρα παράγουν σημαντικές ποσότητες των αυτοαντι-

Χρήστος Σπ. Μπαρτσόκας
Παιδίατρος, ΜΗΤΕΡΑ
cbartsocas@nurs.uoa.gr
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σωμάτων αυτών, συνήθως, όχι όμως πάντα, εμφανίζουν 

μελλοντικά μειωμένη λειτουργία των β-κυττάρων και σύ-

ντομα θα καταστούν υπεργλυκαιμικά.

Μεταβολικές διαταραχές
Σύγκριση της μεταβολικής εικόνας στον ορό του αίματος 

μεταξύ υγιών παιδιών, ελεύθερων αυτοαντισωμάτων, και 

εκείνων που ανέπτυξαν διαβήτη, αποκάλυψε μεταβολικές 

αλλαγές μόνο στα παιδιά τα οποία αργότερα ανέπτυξαν 

ΣΔΤ1. Οι αλλαγές αυτές ήταν: μείωση του ηλεκτρικού 

οξέος, της φωσφατιδυλχολίνης και των φωσφολιπιδίων 

στον ορό, καθώς και μειωμένη κετολευκίνη και αυξημέ-

νο γλουταμινικό οξύ. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πώς τα 

υψηλότερα επίπεδα γλουταμινικού, ηλεκτρικού, κετολευ-

κίνης ή αμινοξέων μετά πλαγίων αλύσεων συμμετέχουν 

στην ενεργοποίηση του ΣΔΤ1. Πιθανώς να πρόκειται για 

συμπτωματική λοίμωξη του ήπατος ή των μυών, για ένα 

διατροφικό γεγονός ή για μεταβολική διαταραχή, σε αντα-

πόκριση περιβαλλοντικών αιτίων.

Το γλουταμινικό οξύ, που βρίσκεται αυξημένο έως 32 

φορές περισσότερο από το φυσιολογικό στον ορό των παι-

διών που θα αναπτύξουν διαβήτη, δεν εξηγείται μόνο από 

τη διατροφή. Αυξημένο γλουταμινικό ορό, σε συνδυασμό 

με ελαττωμένο α-κετογλουταρικό, δυνατόν να οφείλεται 

σε αυξημένο μυϊκό καταβολισμό ή σε διαταραχή του μο-

νοπατιού της ηπατικής γλουταμινικής αφυδρογονάσης και 

ουριαγένεσης. Έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα που κατα-

ναλώνουν 10 γρ. ή περισσότερο γλουταμινικό μονονάτριο 

έχουν διπλάσια επίπεδα γλουταμινικού στο πλάσμα και 

υψηλότερες συγκεντρώσεις ινσουλίνης.

Τα β-κύτταρα του παγκρέατος είναι εφοδιασμένα με 

υποδοχείς και με μεταφορείς γλουταμινικού και ανταπο-

κρίνονται στο γλουταμινικό με αύξηση της έκκρισης ινσου-

λίνης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του μεταβολίτη αυτού 

στη ρύθμιση της ινσουλίνης. Φαίνεται ότι το αυξημένο 

γλουταμινικό φορτίο στα β-κύτταρα αυξάνει τη δραστη-

ριότητα του GAD65, ενός από τα κυριότερα αντιγόνα του 

β-κυττάρου. Συνεπώς, μπορεί να υποτεθεί ότι μεταβατικά 

αυξημένο γλουταμινικό και αυξημένη δραστηριότητα GAD 

ενεργοποιούν ή επιταχύνουν βλάβη του β-κυττάρου μέσω 

κυτταρολυτικής ή αυτοάνοσης διαδικασίας.

Το γλουταμινικό φαίνεται ότι αποτελεί σημαντικό στοι-

χείο της μικροβιομικής σύνθεσης και μερικοί ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι η Escherichia coli επιζεί στο έντερο λό-

γω των οξεάντοχων συστημάτων γλουταμινικής και λυσι-

νικής εξάρτησης GadABC και CadBA. Η γλουταμίνη και το 

γλουταμινικό ασκούν άμεση, αλλά ακόμη απροσδιόριστη 

επίδραση στο ανοσοσύστημα4,5.

Τα έμβρυα
Σε δείγματα αίματος ληφθέντα κατά τη γέννηση και μέσα 

στο πρώτο έτος ζωής παιδιών που μελλοντικά θα ανέ-

πτυσσαν ΣΔΤ1, ο Oresic και συν.2 παρατήρησαν αυξημένα 

επίπεδα λυσοφωσφατιδυλχολίνης (LPC). Οι λιπιδικές αυ-

τές μεταβολές θεωρούνται αποτέλεσμα γεγονότων που 

ξεκινούν ενδομητρίως και πιθανώς να συνδέονται με τη 

διατροφή και τον μεταβολισμό της μητέρας. Η LPC, η ο-

ποία αποτελεί βιοδραστικό παράγωγο της φωσφολιπάσης 

Α2 και συστατικό της οξειδωμένης λιποπρωτεΐνης χαμη-

λής πυκνότητας, δυνατόν να επιδρά στη χημειοταξία των 

υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων κατά τη φλεγμονή και 

η VIA φωσφολιπάση Α2 (iPLA2b) μετέχει στην ινσουλινική 

έκκριση.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί οι γε-

νετικοί ή οι περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι θα 

μπορούσαν να εξηγήσουν την αύξηση της συχνότητας 

του διαβήτη, αφενός στο διπλάσιο σε μία εικοσαετία και 

αφετέρου στα βρέφη και στα νήπια.

Το μέλλον
Το βάρος της έρευνας στο ΣΔΤ1 θα πρέπει να εστιαστεί 

στους παράγοντες που επιδρούν στο παιδικό περιβάλλον, 

όπως στην εμφάνιση περιγεννητικών νόσων, ιδιαίτερα 

δε στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες επιγενετική, μικρο-

βιομική, στα μεταβολικά φαινόμενα και στις ιδιαίτερες 

διατροφικές αλλαγές. Η έρευνα θα πρέπει να στραφεί 

ιδιαίτερα στην επιγενετική επιδημιολογία, στους ορολογι-

κούς δείκτες λοιμώξεων, στη μεταγονιδιωματική και στη 

μεταβολομική5.

Πρόσφατες εξελίξεις
Φινλανδοί ερευνητές ανακάλυψαν πρόσφατα ότι παιδιά 

Μήπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1 
ξεκινά και από την εμβρυϊκή ζωή;
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που εκδηλώνουν ΣΔΤ1 εμφανίζουν χαρακτηριστικές με-

ταβολικές ανωμαλίες, οι οποίες ενίοτε διαπιστώνονται 

χρόνια πριν εμφανιστούν τα κλασικά συμπτώματα της 

νόσου2. Τα ευρήματα προσφέρουν εντυπωσιακές όψεις 

στο τι προκαλεί τον ΣΔΤ1, ίσως μάλιστα να οδηγήσουν 

και σε νέες πρωτότυπες στρατηγικές πρόληψης. Προς το 

παρόν οι επιστήμονες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 

ευρήματα αυτά προκειμένου να προβλέψουν ποιος θα 

εμφανίσει τελικά Σ.Δ.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Olli Simell και τους συνεργά-

τες του στο Πανεπιστήμιο του Turku, τα αποτελέσματα της 

έρευνας δείχνουν ότι η αυτοανοσία δυνατόν να αποτελεί 

ύστατη αντίδραση στις μεταβολικές αλλαγές και οι παρεμ-

βάσεις, είτε μεταβολικές, είτε στο ανοσοσύστημα, μπορεί 

να είναι αποτελεσματικές αν γίνουν στην προ αυτοάνοση 

περίοδο, δηλαδή πριν από την εμφάνιση των αυτοαντισω-

μάτων κατά της ινσουλίνης2.

Η αναφορά αυτή στις μεταβολικές αλλαγές που προ-

ηγούνται από την εμφάνιση των κυκλοφορούντων αντι-

σωμάτων εγκαινιάζει την επαναστατική πιθανότητα οι 

μεταβολικές διαδικασίες να συμβάλλουν στην εμφάνιση 

της νόσου. 

Ο Simell και οι συνεργάτες του εφάρμοσαν στρατηγική 

«μεταβολομικής», προκειμένου να μελετήσουν την εξέ-

λιξη του ΣΔΤ1. Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να συνδέει 

τα χημικά αποτυπώματα μέσα στα κύτταρα, στους ιστούς 

και στα υγρά του οργανισμού, με την έκφραση της νό-

σου. Η μεταβολομική υπερβαίνει τη σύμπλοκη βιοχημεία 

του ενεργειακού μεταβολισμού, ή το πώς τα κύτταρα πα-

ράγουν και χρησιμοποιούν την ενέργεια. Περιλαμβάνει 

πολυάριθμους μεταβολικούς δείκτες και χημικές ενώσεις 

που σχετίζονται με την ενέργεια, οι οποίες ονομάζονται 

μεταβολίτες.

Πρώιμες αλλαγές στη συγκέντρωση μεταβολιτών στην 

ανάπτυξη του οργανισμού δυνατόν να αντικατοπτρίζουν 

γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι 

αργότερα ευνοούν την προδιάθεση για χρόνια νοσήματα. 

Προκειμένου να ελέγξουν τη μεταβολομική του ΣΔΤ1, οι 

ερευνητές σύγκριναν δείγματα αίματος από 56 παιδιά, 

που τελικά ανέπτυξαν διαβήτη, με δείγματα 73 παιδιών 

που παρέμειναν υγιή και ελεύθερα αυτοαντισωμάτων. Ε-

ξέτασαν ιδιαίτερα τις διαφορές στην παραγωγή βασικών 

μεταβολικών ουσιών, όπως π.χ. λιπιδίων και αμινοξέων. 

Τα περισσότερα δείγματα προέρχονταν από το πρόγραμ-

μα DIPP (Type 1 Diabetes Prediction and Prevention 

Program), που ξεκίνησε στη Φινλανδία από το 1994. Όλα 

τα άτομα που μετείχαν στη μελέτη DIPP παρουσίαζαν γε-

νετικό κίνδυνο για ΣΔΤ1 και παρακολουθούνταν για τον 

χρόνο που θα ξεκινούσε η ανοσοαντίδραση, η οποία θα 

προκαλούσε το διαβήτη και το διάστημα που θα γινόταν 

τελικά η διάγνωση.

Τα παιδιά που έλαβαν μέρος στη μελέτη και ανέπτυ-

ξαν διαβήτη είχαν μοναδικές μεταβολικές δυσλειτουργίες 

πριν από την εμφάνιση αυτοαντισωμάτων. Για παράδειγ-

μα, σε ένα κορίτσι 9 ετών οι μεταβολικές δυσλειτουργίες 

κορυφώθηκαν ένα έως δύο έτη πριν από την εμφάνιση 

των αυτοαντισωμάτων κατά της ινσουλίνης. Τα παιδιά της 

μελέτης που ανέπτυξαν διαβήτη σταθερά παρουσίασαν:

n	Μειωμένα επίπεδα ηλεκτρικού οξέος, ενός ενεργεια-

κού μορίου, καθώς και της λιποειδικής φωσφατιδυλχο-

λίνης, σημαντικού στοιχείου των βιολογικών μεμβρανών. 

Οι μεταβολές αυτές ήταν εμφανείς ακόμη και κατά τη 

γέννηση.

n	Καθώς μεγάλωσαν τα παιδιά εμφάνιζαν μειωμένα επί-

πεδα τριγλυκεριδίων και αιθεροφωσφολιπιδίων, λιπιδίων 

με αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

n	Σε βραχύ χρονικό διάστημα πριν τα παιδιά εμφανίσουν 

ανιχνεύσιμα αυτοαντισώματα, παρουσίαζαν δύο χαρακτη-

ριστικές ανωμαλίες: μειωμένα επίπεδα κετολευκίνης και 

αυξημένα επίπεδα γλουταμινικού οξέος. Συγκεκριμένα, 

στο κορίτσι των 9 ετών τα επίπεδα του γλουταμινικού ο-

ξέος ήταν 13 φορές υψηλότερα του φυσιολογικού στην 

Εικ. 1.  Η Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινι-
κή ΜΗΤΕΡΑ είναι το πλέον ολοκληρωμένο 
νοσοκομείο για τη Γυναίκα. Διαθέτει όλες 
τις υπηρεσίες που θα της επιτρέψουν να 
συλλάβει, να κυοφορήσει και να γεννήσει 
ένα υγιές παιδί.1.

Μήπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1 
ξεκινά και από την εμβρυϊκή ζωή;
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ηλικία των 6 μηνών.

Καμία από τις διαφορές αυτές δεν συνδέθηκε με γενε-

τικό κίνδυνο. Παρά ταύτα, μετά την εμφάνιση των αυτοα-

ντισωμάτων, η μεταβολική εικόνα των παιδιών επανήλθε 

μερικώς στο φυσιολογικό. Η αιτία των μεταβολικών αυτών 

αλλαγών καθώς και η σχέση της αυτοανοσίας και της κα-

ταστροφής των β-κυττάρων είναι άγνωστες. Οι ερευνητές 

όμως προσφέρουν διάφορες ενδιαφέρουσες ερμηνείες.

Είναι πιθανόν ότι η διατροφή της μητέρας και τα εντερι-

κά μικρόβια να επηρεάζουν τα επίπεδα μερικών από αυτά 

τα μόρια στα νεογνά, προκαλώντας μεταβολές στον ενερ-

γειακό μεταβολισμό και στο ανοσοσύστημά τους. Υποθέ-

τουν ότι χαμηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών μπορούν να 

καθιστούν τα β-κύτταρα ευπαθή στο οξειδωτικό stress και 

στις ελεύθερες ρίζες.

Σε σχόλια που συνοδεύουν τη δημοσίευση αυτή, οι 

εμπειρογνώμονες του διαβήτη Pierre Bougneres και 

Alain-Jacques Valleron1 περιγράφουν τη μεταβολομική 

προσέγγιση των ερευνητών ως πρωτοπόρο παράδειγμα 

για το πώς θα αποκαλυφθεί η φυσική εξέλιξη του ΣΔΤ1 

στα μικρά παιδιά, στα οποία η συχνότητα της νόσου έχει 

διπλασιαστεί στα τελευταία 20 έτη, αλλά μέχρι σήμερα 

δεν έχουν αναγνωριστεί γενετικοί ή περιβαλλοντικοί πα-

ράγοντες που εξηγούν το φαινόμενο αυτό. Η εμφάνιση 

των αυτοαντισωμάτων κατά τα πρώτα έτη της ζωής ση-

ματοδοτεί κάποιο είδος πρώιμου συμβάματος, το οποίο 

δείχνει ότι ενοχοποιούνται αναπτυσσόμενες και ταχέως 

εξελισσόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές.

Εναύσματα για τη λύση του προβλήματος μπορεί να 

εντοπίζονται στο αναπτυξιακό περιβάλλον του παιδιού, 

κάπου μεταξύ του χρόνου σύλληψης και της διάγνωσης. 

Ως νέες περιοχές για έρευνα πρέπει να περιλαμβάνονται 

η επιγενετική (μεταβολές της έκφρασης γονιδίων που προ-

καλούνται από περιβαλλοντικές επιδράσεις), η μικροβιο-

μική (σημασία των μικροοργανισμών που παρασιτούν στον 

οργανισμό μας), καθώς και μεταβολικές και διαιτητικές 

αλλαγές. Οι νέες ματιές ή τα μονοπάτια της έρευνας του 

ΣΔΤ1 θα πρέπει να περιλαμβάνουν επιγενετική επιδημιο-

λογία και δείκτες λοιμώξεων.

Συνδυάζοντας τις τεχνικές αυτές με τις απαιτούμενες 

στατιστικές αναλύσεις θα είναι δυνατόν να δημιουργηθεί 

ένας κλινικός χάρτης για να κατανοήσουμε πώς το περι-

βάλλον στο οποίο διαβιούμε μπορεί να προωθεί τον γενε-

τικό κίνδυνο για ΣΔΤ1 στην πραγματικότητα.
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Abstract
Bartsocas CS. Is the onset of type 1 diabetes mellitus from fetal life? Iatrika Analekta 2009, 

3:135-138
Researchers from Finland have discovered that children who develop type 1 diabetes have distinct metabolic 

abnormalities that can sometimes be observed years before autoimmunity develops and the classic signs and 

symptoms appear. Metabolic disturbances in sera obtained at delivery were detected in children that developed later 

on autoimmunity and eventually type 1 diabetes. This suggests that the immune response that leads to diabetes 

might not be the initial cause of the disease and that environmental factors, i.e. enteroviruses, possibly trigger 

epigenetic mechanisms on predisposed individuals.
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Νέοι υπερηχογραφικοί δείκτες πρώτου τριμήνου
για χρωμοσωμικές ανωμαλίες

Κάθε έγκυος διατρέχει κίνδυνο να κυοφορεί έμβρυο με 

κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία. Προς το παρόν δεν έχει 

βρεθεί αποτελεσματική και αξιόπιστη μη επεμβατική μέθο-

δος προγεννητικής διάγνωσης χρωμοσωμικών ανωμαλιών. 

Η διάγνωσή τους απαιτεί επεμβατική μέθοδο εξέτασης, α-

μνιοπαρακέντηση ή λήψη τροφοβλάστης (CVS), που έχει 

κίνδυνο αποβολής ~1%.

Ο κίνδυνος για τις πιο συχνές χρωμοσωμικές ανωμαλίες 

εξαρτάται από την ηλικία της μητέρας και από την ηλικία 

κύησης και εξατομικεύεται ύστερα από πολλαπλασιασμό 

του αρχικού κινδύνου με σειρά λόγων πιθανοφάνειας που 

εξαρτώνται από τα αποτελέσματα των εξετάσεων του πλη-

θυσμιακού ελέγχου. Ο λόγος πιθανοφάνειας για μια δεδο-

μένη υπερηχογραφική ή βιοχημική μέτρηση υπολογίζεται 

από τη διαίρεση του ποσοστού των εμβρύων με χρωμοσω-

μική ανωμαλία με το ποσοστό αυτών που βρέθηκαν φυσι-

ολογικά με αυτήν τη μέτρηση. Κάθε φορά που γίνεται μια 

εξέταση ο αρχικός κίνδυνος πολλαπλασιάζεται με τον λόγο 

πιθανοφάνειας της εξέτασης αυτής και υπολογίζεται νέος 

σχετικός κίνδυνος, ο οποίος αποτελεί τον αρχικό κίνδυνο 

για την εξέταση που ακολουθεί.

Τα τελευταία χρόνια η πιο αποτελεσματική πληθυσμιακή 

δοκιμασία διαλογής για την τρισωμία 21 στο πρώτο τρίμηνο 

παρέχεται από τον συνδυασμό της ηλικίας της μητέρας, του 

πάχους της αυχενικής διαφάνειας (Α.Δ.) του εμβρύου, του 

εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού (ΕΚΡ) καθώς και της ελεύ-

θερης β-hCG (β-ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροφίνη) και 

PAPP-A (τη σχετιζόμενη με την εγκυμοσύνη Α-πρωτεΐνη 

του πλάσματος) στο μητρικό αίμα, επιτυγχάνοντας ποσο-

στό ανίχνευσης 90% και ψευδώς θετικά αποτελέσματα 3%. 

Πολύ πρόσφατα, στον υπολογισμό του κινδύνου έχουν προ-

ταθεί από το Ίδρυμα Εμβρυϊκής Ιατρικής (Fetal Medicine 

Foundation) νέοι υπερηχογραφικοί δείκτες, που θα ανα-

φερθούν με συντομία στη συνέχεια. 

Εμβρυϊκός καρδιακός ρυθμός
Στη φυσιολογική κύηση ο εμβρυϊκός καρδιακός ρυθμός 

αυξάνεται από ~110 παλμούς/λεπτό στην 5η εβδομάδα 

σε ~170 παλμούς/λεπτό στη 10η εβδομάδα κύησης και 

στη συνέχεια μειώνεται σταδιακά σε 150 παλμούς/λεπτό, 

μέχρι τη 14η εβδομάδα (εικόνα 1).

Στην τρισωμία 21 ο εμβρυϊκός καρδιακός ρυθμός εμφα-

νίζει μικρή αύξηση και είναι στη >95η εκατοστιαία θέση 

(Ε.Θ.) στο ~15% των περιπτώσεων. Στην τρισωμία 18 παρα-

τηρείται μικρή μείωση στον εμβρυϊκό καρδιακό ρυθμό και 

είναι στη <5η Ε.Θ. στο ~15% των περιπτώσεων, ενώ στην 

τρισωμία 13 ο εμβρυϊκός καρδιακός ρυθμός είναι σημαντι-

κά αυξημένος, στη >95η Ε.Θ. στο 85% των περιπτώσεων.

Στη συνδυασμένη πληθυσμιακή δοκιμασία υπερηχογρα-

φικών και βιοχημικών δεικτών του α΄ τριμήνου για χρω-

μοσωμικές ανωμαλίες ο συνυπολογισμός του εμβρυϊκού 

καρδιακού ρυθμού έχει μικρή διαγνωστική αξία στην ανί-

χνευση της τρισωμίας 21 και 18, αλλά βελτιώνει σημαντι-

κά τη δυνατότητα ανίχνευσης της τρισωμίας 13 και είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμος στη διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων 

τρισωμίας 18 και 13, που κατά τα άλλα εμφανίζουν παρό-

μοια ευρήματα (αυξημένη Α.Δ. του εμβρύου και μειωμένα 

επίπεδα ελεύθερης β-hCG και PAPP-A).

Νέοι υπερηχογραφικοί δείκτες
H εκτίμηση των νέων υπερηχογραφικών δεικτών βελτιώνει 

την αποτελεσματικότητα του συνδυασμένου πληθυσμιακού 

ελέγχου, ιδιαίτερα για την τρισωμία 21, αυξάνοντας τη 

δυνατότητα ανίχνευσης και μειώνοντας τα ψευδώς θετικά 

αποτελέσματα. Η εξέταση των νέων δεικτών απαιτεί κατάλ-

ληλη εκπαίδευση των υπερηχογραφιστών και πιστοποίηση 

της ικανότητάς τους στην εκτέλεση των εξετάσεων αυτών.

Αθανάσιος Πιλάλης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, ΜΗΤΕΡΑ
apilalis@yahoo.com

Εικ. 1.  Σχηματική 
παράσταση του 
εμβρυϊκού καρ-
διακού ρυθμού σε 
σχέση με την ηλι-
κία κύησης.1.
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Υπάρχουν δύο στρατηγικές για την εκτίμηση των νέων 

δεικτών στον έλεγχο διαλογής για την τρισωμία 21, με πα-

ρόμοια ποσοστά ανίχνευσης και ψευδώς θετικά αποτελέ-

σματα: πρώτον, εξέταση ενός, μερικών ή όλων των δεικτών 

σε όλες τις περιπτώσεις και, δεύτερον, εξέταση των δεικτών 

μόνο στις κυήσεις ενδιάμεσου κινδύνου (μεταξύ 1:51 και 

1:1000), ο οποίος προκύπτει μετά τη συνδυασμένη εξέτα-

ση της εμβρυϊκής Α.Δ., του ΕΚΡ, της ελεύθερης β-hCG και 

PAPP-A ορού. Αυτή η ομάδα κυήσεων αποτελεί μόνο το 

15% του συνολικού πληθυσμού (εικόνα 2).

Ρινικό οστό και γωνία προσώπου
Η εξέταση των δεικτών αυτών απαιτεί την απεικόνιση α-

κριβούς μέσης οβελιαίας τομής του προσώπου, η οποία 

καθορίζεται από:

n	Την υπερηχογενή κορυφή της ρινός και το ορθογώνιο 

σχήμα της υπερώας προς τα εμπρός, χωρίς να φαίνονται 

ενωμένα.

n	Τον διαφανή διεγκέφαλο στο κέντρο.

n	Την αυχενική μεμβράνη προς τα πίσω (εικόνα 3).

Ρινικό οστό
Το ρινικό οστό θεωρείται ορατό όταν είναι πιο ηχογενές 

από το υπερκείμενο δέρμα και απουσιάζει αν δεν δια-

κρίνεται ή αν έχει την ίδια ή μικρότερη ηχογένεια από 

το δέρμα.

Στις 11 - 13 εβδομάδες κύησης το ρινικό οστό θεωρεί-

ται ότι απουσιάζει σε:

n	Έμβρυα με ευπλοειδία ~1-3%.

n	Έμβρυα με τρισωμία 21 ~60%.

n	Έμβρυα με τρισωμία 18 ~50%.

n	Έμβρυα με τρισωμία 13 ~40%.

Η απουσία του ρινικού οστού είναι πιο συχνή όταν:

n	Η διάρκεια κύησης είναι 11 σε σύγκριση με τις 13 

εβδομάδες.

n	Η αυχενική διαφάνεια του εμβρύου είναι αυξημένη.

n	Η μητέρα ανήκει στη μαύρη φυλή.

Γωνία προσώπου
Το εύρος της γωνίας προσώπου σε έμβρυα ευπλοειδικά 

και σε τρισωμία 21 φαίνεται στην εικόνα 4.

Σε ευπλοειδικά έμβρυα η μέση τιμή της γωνίας προσώ-

που μειώνεται με το κεφαλουραίο μήκος, από 84o όταν το 

κεφαλουραίο μήκος είναι 45 χιλ. σε 76o όταν αυτό είναι 

84 χιλ. (εικόνα 5).

Η γωνία προσώπου είναι πάνω από την 95η Ε.Θ. σε:

n	Έμβρυα με ευπλοειδία ~5%.

n	Έμβρυα με τρισωμία 21 ~45%.

n	Έμβρυα με τρισωμία 18 ~55%.

n	Έμβρυα με τρισωμία 13 ~45%.

Ροή αίματος στον φλεβώδη πόρο
Ο φλεβώδης πόρος είναι ένα μικρό αγγείο που συνδέει 

Εικ. 2.  Στρατηγικές εκτίμησης των νέων δεικτών στον έλεγχο δια-
λογής για την τρισωμία 21.

Εικ. 4.  Το εύρος της γωνίας προσώπου σε ευπλοειδία (α) και σε 
τρισωμία 21 (β).

Εικ. 3.  Οδηγά υπερηχογραφικά σημεία για την εκτίμηση του ρινι-
κού οστού και της γωνίας προσώπου.

2.

4α. 4β.

3.

Εικ. 5.  Εύρος γω-
νίας προσώπου σε 
σχέση με το κεφα-
λουραίο μήκος του 
εμβρύου.
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την ομφαλική φλέβα με την κάτω κοίλη φλέβα και παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην προνομιακή μεταφορά αίματος 

πλούσιου σε οξυγόνο στον εγκέφαλο του εμβρύου.

Η ροή του αίματος στον φλεβώδη πόρο έχει χαρακτη-

ριστική κυματομορφή: υψηλή ταχύτητα κατά τη φάση της 

συστολής και διαστολής των κοιλιών και θετική (προς τα 

πρόσω) ροή κατά τη διάρκεια της συστολής των κόλπων 

(a-wave). Η ποιοτική εκτίμηση της αιματικής ροής στο 

φλεβώδη πόρο βασίζεται στην εμφάνιση του κύματος α 

θετικό - απών (φυσιολογικό) και ανάστροφο (παθολογικό).

Αναστροφή κύματος α
Στις 11 - 13 εβδομάδες κύησης παρατηρείται αναστροφή 

του κύματος α σε ποσοστό περίπου 4% των εμβρύων. Η 

αναστροφή του κύματος α είναι συχνότερη αν:

n	Η κύηση είναι 11 και όχι 13 εβδομάδων.

n	Η αυχενική διαφάνεια είναι αυξημένη.

n	Η PAPP-A ορού της μητέρας είναι χαμηλή.

n	Η μητέρα ανήκει στη μαύρη φυλή.

Η αναστροφή του κύματος α σχετίζεται με αυξημένο 

κίνδυνο για χρωμοσωμικές ανωμαλίες, καρδιακές διαμαρ-

τίες και εμβρυϊκό θάνατο. Εντούτοις, σε περίπου 80% των 

περιπτώσεων με αναστροφή του κύματος α, η έκβαση της 

κύησης είναι φυσιολογική.

Αναστροφή κύματος α σε κυήσεις 11 - 13 εβδομάδων 

παρατηρείται:

n	Σε έμβρυα με ευπλοειδία ~3%.

n	Σε έμβρυα με τρισωμία 21 ~65%.

n	Σε έμβρυα με τρισωμία 18 ~55%.

n	Σε έμβρυα με τρισωμία 13 ~55%.

Για την τρισωμία 21 η εκτίμηση ροής του φλεβώδους 

πόρου αυξάνει το ποσοστό της ανίχνευσης από 90% σε 

95% και μειώνει τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα από 

3% σε 2,5%.

Ροή αίματος στην τριγλώχινα βαλβίδα
Εξετάζεται αν υπάρχει φυσιολογικό προφίλ χωρίς παλιν-

δρόμηση κατά τη διάρκεια συστολής ή παλινδρόμηση κα-

τά τη διάρκεια περίπου της μισής συστολής με ταχύτητα 

μεγαλύτερη από 60 cm/s (εικόνα 6).

Παλινδρόμηση της τριγλώχινος σε κύηση 11 - 13 εβδο-

μάδων παρατηρείται σε:

n	Έμβρυα με ευπλοειδία ~1%.

n	Έμβρυα με τρισωμία 21 ~55%.

n	Έμβρυα με τρισωμία 18 ~30%.

n	Έμβρυα με τρισωμία 13 ~30%.

Η παλινδρόμηση της τριγλώχινας είναι συνηθέστερη 

όταν η κύηση είναι 11 παρά 13 εβδομάδων και όταν η 

αυχενική διαφάνεια του εμβρύου είναι αυξημένη. Για την 

τρισωμία 21 η εκτίμηση ροής της τριγλώχινας αυξάνει το 

ποσοστό της ανίχνευσης από 90% σε 95% και μειώνει τα 

ψευδώς θετικά αποτελέσματα από 3% σε 2,5%.

Όπως στην περίπτωση του φλεβώδη πόρου έτσι και σε 

αυτήν της παλινδρόμησης στη ροή της τριγλώχινος βαλβί-

δας αυξάνεται ο κίνδυνος σοβαρών καρδιακών ανωμαλι-

ών του εμβρύου και συνιστάται εξέταση της καρδιάς του.

Εικ. 6.  Ροή του αίματος σε φυσιολογική και ανεπαρκή τριγλώχινα.

6.

Abstract
Pilalis A. New First Trimester Ultrasound Markers For Chromosomal Abnormalities. Iatrika Analekta 

2009, 3:139-142
Every woman has a risk for carrying a baby with a chromosomal abnormality the diagnosis of which is carried out 

by amniocentesis or chorionic villous sampling. The most reliable screening test for the commonest chromosomal 

abnormalities is now carried out by the combined screening of nuchal translucency and biochemical tests at 11-

13+6 weeks of pregnancy, which provides a detection rate of around 90% for a screen positive rate of 3%. Lately 

new ultrasound markers have been added with the aim to increase the detection rate or alternatively reduce the 

screen positive rate. 
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19ο Συνέδριο της International Federation 
of Gynecology and Obstetrics

Το 19ο Συνέδριο της International Federation of Gynecology 

and Obstetrics (FIGO) έλαβε χώρα στο Cape Town της Νότι-

ας Αφρικής το διάστημα 4 - 9 Οκτωβρίου 2009.

Είχαμε τη χαρά αρκετοί συνάδελφοι γυναικολόγοι από 

τη χώρα μας να παρακολουθήσουμε το κορυφαίο αυτό συ-

νέδριο της Μαιευτικής - Γυναικολογίας που γίνεται κάθε 

τριετία σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο προέρχονταν και είχαν 

τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να ανταλ-

λάξουν απόψεις σε ένα αναμφισβήτητα υψηλότατου επιπέ-

δου επιστημονικό γεγονός.

Σε όλες τις υποειδικότητες της Μαιευτικής - Γυναικολο-

γίας αναπτύχθηκαν οι τελευταίες έρευνες και απόψεις. Α-

σφαλώς σε αυτό το μικρό σημείωμα δεν είναι δυνατόν να 

επισημανθούν όλες οι πρόοδοι που ανακοινώθηκαν σε ό,τι 

αφορά την ειδικότητά μας.

Ενδεικτικά αναφέρω μερικές έρευνες και θεραπείες που 

προκάλεσαν εντύπωση, όπως π.χ. στον καρκίνο του μα-

στού, στη μοριακή και τομογραφική διάγνωσή του με και-

νούριες τεχνικές, στη χρησιμοποίηση αντισυλληπτικών με 

φυσικά οιστρογόνα που μπορεί να δοθούν και σε γυναίκες 

με ιστορικό Ca μαστού (Qlaire), στη μυόλυση επιλεγμένων 

ινομυωμάτων με εξωσωματική εφαρμογή υψηλής συχνότη-

τας επικεντρωμένων υπερήχων (HIFU), στη χρησιμοποίηση 

της ρομποτικής χειρουργικής (Da Vinci) στη γυναικολογική 

ογκολογία, στις κατευθυντήριες γραμμές της FIGO στις 

χρήσεις μισοπροστόλης (Cytec) στη Μαιευτική (διακοπή 

κύησης, τοκετός).

Η παρακολούθηση τέτοιου υψηλού επιπέδου συνεδρί-

ων δίνει σε όλους μας τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τις 

γνώσεις μας στην ειδικότητά μας και να χρησιμοποιήσου-

με βελτιωμένες τεχνικές και θεραπείες σε όφελος των 

γυναικών.

Κωνσταντίνος Μαυρέλος, MD Μαιευτήρας Γυναικολόγος, ΜΗΤΕΡΑ

19ο Συνέδριο της International Federation  
of Gynecology and Obstetrics
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Λαπαροσκοπική υστερεκτομή

Οι μέχρι προ ολίγων ετών εφαρμοζόμενες μέθοδοι υ-

στερεκτομής ήταν η κολπική και η ολική κοιλιακή υστε-

ρεκτομή, που ακόμα εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία. 

Περίπου το 75% των υστερεκτομών εκτελείται διά της 

κοιλιακής οδού και το 25% διά της κολπικής. Η κολπι-

κή οδός προτιμάται κυρίως σε πρόπτωση της μήτρας. Η 

κοιλιακή οδός συνήθως ενδείκνυται για τις γυναίκες που 

παρουσιάζουν ευμεγέθεις μήτρες ή συνοδό πυελική πά-

θηση, όπως ενδομητρίωση ή συμφύσεις, καταστάσεις οι 

οποίες δεν επιτρέπουν την εκτέλεση της υστερεκτομής 

από την κολπική οδό. Η κολπική υστερεκτομή έχει λιγό-

τερες επιπλοκές από την κοιλιακή και μικρότερο χρόνο 

νοσηλείας και ανάρρωσης και προτιμάται για τα σημαντι-

κά θεραπευτικά, οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα 

που παρουσιάζει.

Από τον Ιανουάριο του 1988, όταν πραγματοποιήθηκε 

η πρώτη λαπαροσκοπική υστερεκτομή από τον Η. Reich1, 

η νέα μέθοδος ήρθε να πάρει τη θέση της στις τεχνικές 

της υστερεκτομής. Από τότε, όλο και περισσότεροι γυναι-

κολόγοι την εφαρμόζουν και πιστεύεται ότι θα περιορίσει 

την εφαρμογή της κοιλιακής υστερεκτομής στο 5% έως 

10% των υστερεκτομών2. Από το 2001 η υστερεκτομή 

εκτελείται με τη βοήθεια Robot (Da Vinci).

Ενδείξεις για λαπαροσκοπική υστερεκτομή αποτελούν 

οι καλοήθεις παθήσεις της μήτρας, όπως ινομυώματα (ει-

κόνα 1), λειτουργικές αιμορραγίες, αδενομύωση, εξαρτη-

ματικοί όγκοι, ενδομητρίωση, καταστάσεις που αποτελούν 

ενδείξεις για υστερεκτομή από την κοιλιακή οδό. Η λα-

παροσκοπική υστερεκτομή συνιστάται επίσης για καρκίνο 

ενδομητρίου, ωοθηκών και τραχήλου σταδίου Ι3.

Αντενδείξεις για τη λαπαροσκοπική υστερεκτομή απο-

τελούν οι ευμεγέθεις όγκοι της μήτρας, οι εκτεταμένες 

συμφύσεις της πυέλου και της περιτοναϊκής κοιλότητας 

και οι καρκινικοί όγκοι των γεννητικών οργάνων, πέραν 

του σταδίου Ι.

Προεγχειρητική εκτίμηση
Ο συνήθης προεγχειρητικός έλεγχος περιλαμβάνει: το ι-

στορικό, τη φυσική εξέταση, τον αιματολογικό έλεγχο, το 

ηλεκτροκαρδιογράφημα, την ακτινογραφία θώρακος, το 

pap test και την αναισθησιολογική εξέταση. Ο έλεγχος για 

παθήσεις των γεννητικών οργάνων γίνεται με υπερηχογρά-

φημα, CT ή MRI. Σε περίπτωση αιμορραγιών απαραίτητος 

είναι ο έλεγχος του ενδομητρίου με βιοψία που γίνεται 

είτε με απόξεση είτε με υστεροσκόπηση.

Εργαλεία
Για την εκτέλεση της λαπαροσκοπικής υστερεκτομής 

χρησιμοποιούνται όλα τα συμβατικά εργαλεία της λαπα-

ροσκόπησης. Υπάρχουν πολλά είδη χειριστών της μήτρας 

και καθένας από αυτούς έχει τα δικά του πλεονεκτήματα 

(Valtchev, Clermont - Ferrand manipulator, «UCL», Mac 

Cartney tube κτλ) (εικόνα 2).

Η εκτέλεση της λαπαροσκοπικής υστερεκτομής γίνε-

ται υπό γενική αναισθησία με ενδοτραχειακή νάρκωση 

σε θέση λιθοτομής. Συνιστάται η χρήση ρινογαστρικού 

καθετήρα και καθετήρα foley. Για την πραγματοποίηση 

της επέμβασης χρειάζονται 4 trocars. Ένα trocar στη θέση 

του ομφαλού, διαμέτρου 10 mm και τρία στην υπερηβική 

- υπογάστρια χώρα της ασθενούς διαμέτρου 5 mm.

Στη διάρκεια της επέμβασης μπορεί να αντικατασταθεί έ-

να πλάγιο ή το κεντρικό υπερηβικό trocar, με μεγαλύτερης 

διαμέτρου trocar, για να διευκολυνθούν διάφοροι χρόνοι 

Κωνσταντίνος Μαυρέλος
MD, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, ΛΗΤΩ
kmavrelos@gmail.com

Εικ. 1.  Θέσεις ανάπτυξης των ινομυωμάτων μήτρας.
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της επέμβασης (τοποθέτηση ραμμάτων ή morcellation).

Χειρουργικοί χρόνοι
Με την είσοδο του λαπαροσκοπίου γίνεται επισκόπηση 

της περιτοναϊκής κοιλότητας και επισήμανση της πορείας 

των ουρητήρων (οπτικά stents, ινδικοκαρμίνη). Οι χρόνοι 

της λαπαροσκοπικής υστερεκτομής είναι ακριβώς οι ίδιοι 

με τους χρόνους της κοιλιακής υστερεκτομής και είναι οι 

εξής:

1. Απολίνωση και διατομή των στρογγύλων συνδέσμων 

της μήτρας και διάνοιξη του οπισθίου πετάλου των πλατέ-

ων συνδέσμων.

2. Απολίνωση και διατομή των κρεμαστήρων συνδέσμων, 

εάν είναι προς αφαίρεση και τα εξαρτήματα, ή απολίνωση 

και διατομή των ιδίων συνδέσμων της μήτρας, της σάλ-

πιγγας και των εξαρτηματικών αγγείων, εάν πρόκειται να 

διατηρηθούν.

3. Διάνοιξη της κυστεομητρικής πτυχής και απώθηση της 

κύστης, μετά την απολίνωση των στύλων της.

4. Διάνοιξη του οπισθίου πετάλου του πλατέως συνδέ-

σμου, μέχρι την έκφυση των ιερομητρικών συνδέσμων.

5. Απολίνωση και διατομή των μητριαίων αγγείων με τη 

χρήση διπολικής διαθερμίας ή ράμματος Vicryl 0 ή stapler 

(εικόνα 3).

6. Απολίνωση και διατομή των καρδιναλίων συνδέσμων 

και των κολποτραχηλικών κλάδων των μητριαίων αγγείων. 

Η αντίθετη έλξη της μήτρας και η απολίνωση των συνδέ-

σμων, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη μήτρα, προφυλάσ-

σει από την τρώση του ουρητήρα.

7. Κυκλική διάνοιξη του κόλπου, με τομή πάνω στον χει-

ριστή μήτρας (manipulator) που έχουμε τοποθετήσει.

8. Αφαίρεση της μήτρας ακέραιας, ή σε τεμάχια διά του 

κόλπου.

9. Σύγκλειση του κολπικού κολοβώματος με συνεχές ράμ-

μα ή με μεμονωμένα ράμματα.

Όταν εκτελείται υφολική υστερεκτομή, η μήτρα δια-

τέμνεται στον ισθμό μετά την απολίνωση των μητριαίων 

αγγείων και/ή όχι τη διατομή τους. Στην παραλλαγή της 

υφολικής υστερεκτομής του Semm που ονομάζεται CISH 

(Classical Intrafascial Semm Hysterectomy) εκτελούνται ό-

λοι οι χρόνοι μέχρι την απολίνωση των μητριαίων αγγείων, 

η οποία γίνεται με Endoloop. Επιπροσθέτως αφαιρείται ο 

ενδοτράχηλος με το ειδικό εργαλείο COURT (Calibrated 

Uterine Resection Tool).

Σε όλους τους τύπους υφολικής υστερεκτομής το σώμα 

της μήτρας αφαιρείται με τη βοήθεια του morcellator δια-

μέτρου 10 ή 20 mm.

Επιπλοκές
Οι επιπλοκές της λαπαροσκοπικής υστερεκτομής είναι οι 

ίδιες όπως και κάθε άλλης υστερεκτομής. Οι συνήθεις α-

φορούν σε αναισθησιολογικά ατυχήματα, μετεγχειρητικές 

πνευμονικές εμβολές, διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές 

αιμορραγίες, τρώση ουρητήρων, ουροδόχου κύστεως και 

εντέρου και σε φλεγμονές. Το ποσοστό των επιπλοκών της 

λαπαροσκοπικής υστερεκτομής είναι στατιστικά το ίδιο 

με εκείνο των επιπλοκών της κολπικής υστερεκτομής. Συ-

γκρινόμενα όμως με το ποσοστό επιπλοκών της κοιλιακής 

υστερεκτομής είναι πολύ μικρότερο (10% έναντι 30%).

Το ποσοστό των σοβαρών επιπλοκών εξαρτάται σε με-

γάλο βαθμό από τη χειρουργική πείρα του λαπαροσκόπου, 

όπως δείχνει μεγάλη πολυκεντρική φινλανδική έρευνα. 

Σύμφωνα με αυτήν, το ποσοστό των επιπλοκών έπεσε από 

το 4,9% το 1993 στο 1,4% το 1998, λόγω της αυξανόμε-

νης πείρας. Οι μισές από αυτές τις επιπλοκές αφορούσαν 

σε τραυματισμούς των ουρητήρων που συνέβησαν στο 1% 

2.

3.

n	Κατευθύνει τις κινήσεις της 
μήτρας

n	Επιτρέπει την αναγνώριση 
των κολπικών θόλων

n	Επιτρέπει την ασφαλή διατο-
μή του κόλπου 

Κ.Μ.

Εικ. 2.  Χειριστής μήτρας (manipulator).

Εικ. 3.  Απολίνωση και διατομή των μητριαίων αγγείων.
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των επεμβάσεων. Όμως και αυτή η σοβαρή επιπλοκή μειώ-

θηκε από το 1,9% το 1993 στο 0,7% το 1998.

Σχόλια
Η λαπαροσκοπική υστερεκτομή έρχεται να υποκαταστήσει 

τις περισσότερες επεμβάσεις που γίνονται από την κοιλι-

ακή οδό, διότι έχει αρκετά πλεονεκτήματα απέναντί της, 

όπως ο μειωμένος χρόνος νοσηλείας και ανάρρωσης, η 

μικρότερη διεγχειρητική απώλεια αίματος, ο μειωμένος 

μετεγχειρητικός πόνος και το εξαιρετικό κοσμητικό απο-

τέλεσμα4. Μειονέκτημα της λαπαροσκοπικής επέμβασης 

αποτελεί ο αυξημένος χρόνος εκμάθησης της μεθόδου και 

η απαίτηση μεγαλύτερης επιδεξιότητας του χειρουργού.

Από τις μεθόδους της λαπαροσκοπικής υστερεκτομής 

φαίνεται ότι η υφολική κερδίζει συνεχώς μεγαλύτερο έδα-

φος έναντι της ολικής και αυτό διότι παρουσιάζει μερικά 

πλεονεκτήματα όπως :

n	Ταχύτερη ανάρρωση.

n	Μειωμένο χρόνο νοσηλείας και μειωμένο μετεγχειρη-

τικό πόνο.

n	Μικρότερο ποσοστό επιπλοκών.

n	Μικρότερο κίνδυνο πρόπτωσης του κολπικού 

κολοβώματος.

n	Μειωμένο κίνδυνο ακράτειας ούρων.

n	Απουσία μειωμένης libido5.

Μειονέκτημα της υφολικής υστερεκτομής είναι η 

παραμονή του τραχηλικού κολοβώματος, με τον πιθανό 

κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου στο κολόβωμα, αν και το 

ποσοστό αυτό είναι ελάχιστο (0,1% - 0,4%)5. Το μειο-

νέκτημα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί από την ευκολία 

μετεγχειρητικού ελέγχου του τραχήλου με pap test ή με 

την αφαίρεση του ενδοτραχήλου με Loop στο τέλος της 

υφολικής υστερεκτομής. Με την πάροδο των ετών οι διά-

φορες τεχνικές της λαπαροσκοπικής υστερεκτομής έχουν 

αντικαταστήσει την κοιλιακή υστερεκτομή, φαίνεται δε 

ότι το ποσοστό της κοιλιακής θα φτάσει περίπου στο 5% 

- 10% των επεμβάσεων.

Συμπερασματικά, η λαπαροσκοπική υστερεκτομή δεν 

είναι μέθοδος εκλογής έναντι της κολπικής υστερεκτομής. 

Αποτελεί όμως εναλλακτική μέθοδο απέναντι στην κοιλι-

ακή υστερεκτομή, καθώς η λαπαροσκοπική υστερεκτομή 

προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η μειωμένη α-

πώλεια αίματος, ο μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος, ο 

μικρότερος χρόνος νοσηλείας και ανάρρωσης και το εξαι-

ρετικό κοσμητικό αποτέλεσμα.

Με την απόκτηση μεγαλύτερης πείρας και ικανότητας 

περισσότερων γυναικολόγων στις λαπαροσκοπικές και 

κολπικές επεμβάσεις, ο αριθμός των κοιλιακών υστερε-

κτομών θα μειώνεται δραστικά υπέρ των λαπαροσκοπικών 

μεθόδων.
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Abstract
Mavrelos K. Laparoscopic hysterectomy. Iatrika Analekta 2009,3:143-145

Total hysterectomy is a routine major gynecologic operation. Traditionally hysterectomy was performed by open 

laparotomy and in recent years transvaginal. Nowedays laparoscopic hysterectomy, both total or subtotal, is the 

method of choice for the majority of cases, which initialy were proposed for abdominal hysterectomy, but not for 

vaginal hysterectomy.The benefits of laparoscopic approach are: reduced hospital stay, fast recovery, minimum 

side effects & excellent cosmetic result. With increasing experience of gynecologists it is expected that 90 to 95% 

of total or subtotal hysterectomies, now performed by open abdominal surgery, will be performed laparoscopically.
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Διατήρηση γονιμότητας σε ασθενείς
με κακοήθη ή αυτοάνοσα νοσήματα

Η πιθανότητα επιβίωσης νεαρών γυναικών ύστερα από 

χημειοθεραπευτική αντιμετώπιση μιας κακοήθους ή 

αυτοάνοσης νόσου κυμαίνεται γύρω στο 50%. Ωστόσο, 

στο παρελθόν δόθηκε μικρή σημασία στις συνέπειες της 

χημειοθεραπείας γι’ αυτήν την κατηγορία γυναικών. Η 

ωοθηκική ανεπάρκεια που προκαλείται από τη χημειοθε-

ραπεία οδηγεί σε ελάττωση της παραγωγής οιστρογόνων, 

με συνέπεια την εμφάνιση κλιμακτηριακών συμπτωμά-

των. Στο άρθρο αυτό εξετάζονται οι συνέπειες της κυτ-

ταροτοξικής θεραπείας στην ωοθηκική λειτουργία και 

οι πιθανότητες θεραπείας για διατήρηση της ωοθηκικής 

λειτουργίας.

Η χρήση νέων χημειοθεραπευτικών σχημάτων τα τε-

λευταία τριάντα χρόνια οδήγησε σε σημαντική αύξηση 

του προσδόκιμου επιβίωσης νεαρών γυναικών με καρκί-

νο. Στην Ελλάδα περίπου 5.000 Ελληνίδες κάθε χρόνο 

προσβάλλονται από τον καρκίνο του μαστού και μία στις 

πέντε από αυτές βρίσκεται ακόμη σε αναπαραγωγική η-

λικία, ενώ στην πλειονότητά τους δεν έχουν ολοκληρώσει 

ακόμη τον οικογενειακό τους προγραμματισμό.

Η προστασία από την πρόωρη εμμηνόπαυση αποκτά 

μεγάλη σημασία. Στο λέμφωμα Hodgkin, τη συχνότερη 

κακοήθη νόσο γυναικών μεταξύ 15 και 24 ετών, αναμέ-

νεται πιθανότητα επιβίωσης άνω του 90% έπειτα από 

χρήση των χημειοθεραπευτικών σχημάτων MOPP (με-

χλωραιθαμίνη, βινκριστίνη, πρεδνιζόνη και προκαρβα-

ζίνη) ή ABVD (αδριαμυκίνη, μπλεομυκίνη, βινμπλαστίνη 

και δακαρβαζίνη) και των παραλλαγών τους. Μεγάλη 

πιθανότητα επιβίωσης παρατηρήται και σε ασθενείς με 

Non-Hodgkin λέμφωμα1. Χημειοθεραπευτικά, όπως η 

κυκλοφωσφαμίδη, χορηγούνται επίσης για τη θεραπεία 

αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως ο συστηματικός ερυθημα-

τώδης λύκος (ΣΕΛ), η ρευματοειδής αρθρίτιδα, καθώς και 

στο πλαίσιο προετοιμασίας για μεταμόσχευση οργάνων2.

Πρόωρη εμμηνόπαυση μετά τη χημειοθεραπεία
Πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια παρατηρείται συχνά ως 

μακροπρόθεσμη συνέπεια της χημειοθεραπείας. Η κυτ-

ταροτοξικότητα των χημειοθεραπευτικών είναι αναστρέ-

ψιμη σε όργανα με υψηλή συχνότητα αναπαραγωγής, 

όπως ο μυελός των οστών και ο βλεννογόνος του γα-

στρεντερικού σωλήνα. Στις ωοθήκες η κυτταροτοξικότητα 

είναι έντονη λόγω του περιορισμένου αριθμού των ωοθυ-

λακίων και της ελαττωμένης κυτταρικής ανάπλασης3 που 

οδηγεί σε μόνιμη στειρότητα των ασθενών. 

Ο αριθμός των ωαρίων στη γυναίκα μειώνεται σταθερά 

μετά την 20ή εβδομάδα κύησης της εμβρυϊκής ηλικίας. 

Μετά την 34η - 35η εβδομάδα δεν πραγματοποιούνται 

νέες μιτώσεις στις ωοθήκες. Από τα 7 εκατομμύρια αρ-

χέγονα ωοθυλάκια μέχρι τη γέννηση της γυναίκας επι-

βιώνουν 1 - 2 εκατομμύρια, στην εφηβεία 300.000 - 

500.000 και στην εμμηνόπαυση μόνο 100 - 1.000. Σε 

Ιωάννης Ζερβομανωλάκης
Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος, ΜΗΤΕΡΑ
zervomanolakis@cryofertility.gr

Πίνακας 1 Παράγοντες εκτίμησης της πιθανότητας ωοθηκικής ανεπάρκειας3

Ουσίες με αυξημένο κίνδυνο πρόωρης ωοθηκικής 
ανεπάρκειας

Ουσίες με χαμηλό κίνδυνο

Κυκλοφωσφαμίδη 
Χλωραμβουκίλη 
Mελφαλάνη 
Μπουσουλφάνη 
Προκαρβαζίδη 
Iφωσφαμίδη 

Mεθοτρεξάτη 
5-Φθοροουρακίλη 
Βινκριστίνη 
Μπλεομυκίνη 
Aκτινομυκίνη

Ουσίες με μέσο κίνδυνο Oυσίες με άγνωστο κίνδυνο

Σισπλατίνη 
Aδριαμυκίνη 
Eπιρουμπικίνη

Tαξάνες 
Μονοκλωνικά αντισώματα 
π.χ. Herceptin 
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αντίθεση με τα σωματικά κύτταρα, στα οποία το στάδιο 

της πρόφασης της πυρηνοκινησίας διαρκεί μερικές ώρες, 

στα ωάρια η πρόφαση της πρώτης μείωσης διαρκεί εβδο-

μάδες έως χρόνια4.

Ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία εμ-

φανίζουν πρόωρα κλιμακτηριακά συμπτώματα, όπως 

εξάψεις, εφιδρώσεις, ζάλη και κεφαλαλγίες. Επιπλέον, 

οι ασθενείς πάσχουν συχνά από οργανικές νόσους που 

συνδέονται με την έλλειψη οιστρογόνων, όπως οστεοπό-

ρωση, καρδιαγγειακές νόσους, ατροφία του ουρογεννητι-

κού συστήματος και δυσπαρευνία. Οι ψυχικές συνέπειες 

είναι δύσκολο να ελεγχθούν και για τον λόγο αυτό συχνά 

υποτιμώνται. Απώλεια της libido, διαταραχές της διάθε-

σης, αϋπνίες, φοβίες, ευερεθιστότητα, διαταραχές της 

μνήμης και της συγκέντρωσης επηρεάζουν αρνητικά την 

ποιότητα ζωής της γυναίκας και εμποδίζουν την επανεν-

σωμάτωσή της στην κοινωνική ζωή. Η θεραπεία ορμο-

νικής υποκατάστασης, που μπορούσε να βοηθήσει τις 

ασθενείς αυτές, αντενδείκνυται σε πολλές περιπτώσεις3.

Η εκτίμηση της πιθανότητας ωοθηκικής ανεπάρκειας 

βασίζεται κυρίως σε παράγοντες όπως:

n	Η ηλικία.

n	Οι τιμές FSH και αντιμυλλέριου ορμόνης (ΑMH) πριν 

από την έναρξη της χημειοθεραπείας.

n	Το προεφηβικό ή μετεφηβικό στάδιο ανάπτυξης.

n	Το είδος και η δόση των κυτταροστατικών φαρμάκων 

(πίνακας 1).

n	Μονοθεραπεία ή συνδυασμός κυτταροστατικών 

φαρμάκων.

n	Ο αριθμός των κύκλων χημειοθεραπείας.

n	Η δόση, ο τρόπος χορήγησης και το πεδίο της 

ακτινοβολίας.

Οι αλκυλιωτικοί παράγοντες, όπως η κυκλοφωσφα-

μίδη, είναι ιδιαίτερα τοξικοί, ενώ τα λοιπά χημειοθερα-

πευτικά, π.χ. οι αντιμεταβολίτες, όπως η μεθοτρεξάτη, 

προκαλούν πρόσκαιρες μεταβολές.

Μέθοδοι προστασίας της ωοθηκικής 
λειτουργίας
Μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν αποτελεσμα-

τικά μέτρα διατήρησης της γονιμότητας. Με την πρόοδο 

της Αναπαραγωγικής Ιατρικής αναπτύχθηκε ένα ευρύ 

πλαίσιο θεραπευτικών δυνατοτήτων προσαρμοσμένων 

στις ανάγκες της νόσου κάθε ασθενούς.

n	Η ορμονική διέγερση, η ωοληψία, η γονιμοποίηση και 

η κατάψυξη γονιμοποιημένων ωαρίων αποτελούν εδώ 

και χρόνια αξιόπιστη λύση διατήρησης της γονιμότητας. 

Η θεραπεία αυτή απαιτεί χρονικό διάστημα περίπου 2 

εβδομάδων.

n	Η κατάψυξη αγονιμοποίητων ωαρίων αποτελεί εναλ-

λακτική λύση για νεαρές γυναίκες χωρίς σύντροφο.

n	Αν ο διαθέσιμος χρόνος είναι λιγότερος από 2 εβδομά-

δες, μέρος της μιας ωοθήκης μπορεί να αφαιρεθεί λαπα-

ροσκοπικά και στη συνέχεια να καταψυχθεί, για να επα-

ναμεταμοσχευτεί αργότερα, μετά το τέλος της θεραπείας.

n	Η δράση των GnRH αναλόγων ως χημειοπροστατευτι-

κών παραμένει αντικείμενο συζήτησης.

n	Σε περίπτωση ακτινοβολίας της πυέλου, υπάρχει η 

δυνατότητα μετατόπισης των ωοθηκών και τοποθέτησής 

τους κάτω από το διάφραγμα (πίνακας 2).

Λαπαροσκόπηση και κατάψυξη ιστών ωοθήκης 
για επαναμεταμόσχευση μετά το τέλος της 
θεραπείας
Η λαπαροσκόπηση και κατάψυξη ιστών ωοθήκης, για επα-

ναμεταμόσχευση μετά το τέλος της θεραπείας, εφαρμό-

ζεται ήδη στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, όπου οργανώθηκε 

η πρώτη Τράπεζα Ιστών Ωοθήκης στην Ελλάδα. Ύστερα 

από συνεννόηση με τους θεράποντες ογκολόγους για τη 

δυνατότητα υποβολής της ασθενούς στη λαπαροσκοπική 

επέμβαση, πραγματοποιείται ορμονικός έλεγχος και γυ-

ναικολογική και υπερηχολογική εξέταση της ασθενούς. 

Στη συνέχεια προγραμματίζεται η αφαίρεση του 50% του 

ιστού της μιας ωοθήκης. Μέρος του ιστού αποστέλλεται 

στο παθολογοανατομικό εργαστήριο, για να αποκλειστεί 

η πιθανότητα κακοήθειας και να εκτιμηθεί η πυκνότητα 

των ωοθυλακίων. Ο υπόλοιπος ιστός καταψύχεται σύμφω-

να με το αργό πρωτόκολλο κατάψυξης7.

Πίνακας 2.  Στρατηγική διατήρησης γονιμότητας6.

Ορμονική διέγερση και 
κατάψυξη ωαρίων και 

εμβρύων

Ωοθήκη

Προστασία μέσω 
καταστολής 
υπόφυσης

Κατάψυξη

Διατήρηση 
λειτουργικού 

ιστού

Μετατόπιση 
ωοθηκών πριν 
ακτινοβολία

GnRH - Ανάλογα
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Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, σε περίπτωση 

επιθυμίας για απόκτηση παιδιών και εφόσον έχουν προ-

ηγηθεί τουλάχιστον δύο χρόνια ελεύθερα νόσου, τοποθε-

τείται ο ωοθηκικός ιστός με ορθότοπη επαναμεταμόσχευ-

ση είτε στην επιφάνεια της ωοθήκης είτε σε μια περιτο-

ναϊκή θήκη που δημιουργείται για τον σκοπό αυτό. Με τη 

μέθοδο αυτή έχουν ήδη επιτευχθεί 7 τοκετοί ύστερα από 

40 επαναμεταμοσχεύσεις δημοσιευμένες σε ιατρικά πε-

ριοδικά ή ανακοινώσεις σε παγκόσμια ιατρικά συνέδρια, 

χωρίς να έχει παρατηρηθεί υποτροπή του καρκίνου, παρά 

το θεωρητικό κίνδυνο μετάστασης καρκινικών κυττάρων 

στις ωοθήκες, όπως φαίνεται στον πίνακα 35.

Μετάθεση ωοθηκών πριν από την ακτινοβολία
Σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin ή Νοn-Hodgkin, με 

καρκίνο τραχήλου μήτρας, σάρκωμα ή με καρκίνο πα-

χέος εντέρου, μπορεί να μετατεθούν λαπαροσκοπικά οι 

ωοθήκες έξω από το πεδίο της ακτινοβολίας. Οι ωοθήκες 

κινητοποιούνται στο ύψος του ανελκτήρα συνδέσμου της 

ωοθήκης και σταθεροποιούνται με clips από τιτάνιο ή 

με ράμματα στην υποδιαφραγματική χώρα για να είναι 

ορατά από τους ακτινοθεραπευτές9.

Κατάψυξη ωαρίων
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η γονιμοποίηση των 

ωαρίων κατά την ωοληψία, υπάρχει η δυνατότητα κατά-

ψυξης αγονιμοποίητων ωαρίων. Ο πρώτος τοκετός έπειτα 

από γονιμοποίηση κατεψυγμένου ωαρίου πραγματοποι-

ήθηκε τη δεκαετία του ’80. Έκτοτε, με την τελειοποίηση 

των εργαστηριακών μεθόδων κατάψυξης και απόψυξης, 

οι πιθανότητες εμφύτευσης φθάνουν έως το 16% ανά 

ωοληψία10. Η ποιότητα των ωαρίων και οι τοκετοί δεν 

συνδέονται με αυξημένα ποσοστά ανωμαλιών. Η μέθο-

δος υαλοποίησης των αγονιμοποίητων ωαρίων υπόσχεται 

ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης, ιδιαίτερα μετά 

την ανάπτυξη ειδικών άσηπτων τεχνικών κατάψυξης11.

Κατάψυξη εμβρύων
Η μέθοδος της εξωσωματικής γονιμοποίησης μπορεί να 

εφαρμοστεί σε ασθενείς πριν από την κυτταροτοξική 

θεραπεία. Έπειτα από ορμονική διέγερση ακολουθεί δι-

ακολπική ωοληψία και γονιμοποίηση. Η κατάψυξη των 

εμβρύων που αναπτύσσονται μετά τη γονιμοποίηση έχει 

το πλεονέκτημα της υψηλής πιθανότητας κύησης. Υπο-

λογίζοντας ότι ο αριθμός ωαρίων που λαμβάνονται ανά 

ωοληψία είναι άνω των 10 και πως η πιθανότητα γονιμο-

ποίησης κυμαίνεται στο 55% ύστερα από εμβρυομεταφο-

ρά δύο εμβρύων, η πιθανότητα κύησης αγγίζει το 20%. 

Η συνολική πιθανότητα κύησης έπειτα από εμβρυομετα-

φορά όλων των εμβρύων κατόπιν μιας ωοληψίας αγγίζει 

το 40%. Η ορμονική διέγερση διαρκεί δύο εβδομάδες 

και μπορεί να αρχίσει ακόμη και στην ωχρινική φάση 

του κύκλου12.

Η ορμονική διέγερση σε ασθενείς με ορμονοεξαρτώ-

μενο καρκίνο, όπως ο καρκίνος του μαστού, θεωρητικά 

είναι πιθανόν να προκαλέσει επιτάχυνση της ανάπτυξης 

του όγκου, με αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα 

εμφάνισης υπολειμματικής νόσου. Ωστόσο, οι νεαρές 

γυναίκες εμφανίζουν έτσι κι αλλιώς αύξηση των οιστρο-

γόνων κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως. Είναι εξαι-

ρετικά απίθανο να προκληθεί επιτάχυνση της ανάπτυξης 

του όγκου έπειτα από το βραχύ διάστημα διέγερσης. 

Γυναίκες που έμειναν έγκυοι ύστερα από καρκίνο του 

μαστού δεν εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο επανεμφά-

νισης του καρκίνου. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα 

διατήρησης χαμηλής στάθμης οιστρογόνων κατά τη διάρ-

κεια της διέγερσης, π.χ. σε καρκίνο μαστού με θετικούς 

ορμονικούς υποδοχείς, μέσω της ταυτόχρονης λήψης 

αναστολέων αρωματάσης12.

Συμπερασματικά, η συνεχής εξέλιξη στον χώρο της 

Ογκολογίας και η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης 

των γυναικών με καρκίνο επιβάλλουν τη λήψη μέτρων 

διατήρησης της γονιμότητας γι’ αυτήν την κατηγορία των 

Πίνακας 3 Kίνδυνος μετάστασης καρκινικών κυττάρων στις ωοθήκες5

ΧΑΜΗΛOΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜEΣΟΣ ΚIΝΔΥΝΟΣ ΥΨΗΛOΣ ΚIΝΔΥΝΟΣ

(0,2%)
Λέμφωμα Hodgkin
Λέμφωμα Non-Hodgkin
Όγκος Wilms
Ραβδομυοσάρκωμα
Oστεοσάρκωμα
Μαλπιγιακό Ca τραχήλου μήτρας

(0,2% - 11%)
Ca μαστού

Αδενοκαρκίνωμα τραχήλου μήτρας

(>11%)

Λευχαιμία
Νευροβλάστωμα
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Abstract
Zervomanolakis I. Fertility preservation of patients with cancer or autoimmune disease. Iatrika 

Analekta 2009, 3:146-149
Τhe survival rate of young women under chemotherapy for cancer or autoimmune diseases has risen during 

the last three decades due to the improvement of the chemotherapeutical regimens. Nevertheless, the effect of 

chemotherapy on the ovarian reserve of these patients was underestimated in the past. There is a strong possibility 

to preserve the ovarian function of these patients. In vitro fertilization and cryopreservation of oocytes or embryos 

before chemotherapy, ovarian protection with GnRH analogues during chemotherapy, cryopreservation of ovarian 

tissues after laparoscopic biopsy. These methods should be performed by departments, that can provide the 

necessary logistic structures and a sufficient cooperation with oncology clinics.

ασθενών. Εκτός της εξωσωματικής γονιμοποίησης και κα-

τάψυξης ωαρίων ή εμβρύων πριν από τη χημειοθεραπεία, 

συζητούνται η χρήση GnRH αναλόγων κατά τη διάρκεια 

της χημειοθεραπείας, η λαπαροσκοπική αφαίρεση ω-

οθηκικού ιστού για κατάψυξη και απώτερη επαναμετα-

μόσχευση και η μετάθεση των ωοθηκών πριν από την 

ακτινοβολία. Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να εφαρμόζονται 

μόνο σε κέντρα που διαθέτουν την τεχνογνωσία και συ-

νεργάζονται με ογκολογικές κλινικές, όπως η πρώτη στην 

Ελλάδα Τράπεζα Ιστών Ωοθήκης, η οποία δημιουργήθηκε 

στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Νοσο-

κομείου ΜΗΤΕΡΑ με την υποστήριξη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.
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Αιμοποιητικά και μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα ομφάλιου 
λώρου: νέοι δρόμοι για την προσέγγιση της αντιμετώπισης  
του καρκίνου

Είναι πλέον αδιαμφισβήτητη η επέκταση των εφαρμο-

γών των βλαστικών κυττάρων που απομονώνονται από 

το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και τον ιστό του ομφάλιου 

λώρου μετά τη γέννηση του νεογνού. Πιο συγκεκριμένα, 

είναι γνωστές οι θεραπευτικές εφαρμογές των βλαστικών 

κυττάρων σε περιπτώσεις διαβήτη τύπου Ι, καρδιακών πα-

θήσεων και νευρολογικών διαταραχών. Σε ό,τι αφορά τη 

θεραπεία του καρκίνου, πέρα από τις εφαρμογές σε ασθε-

νείς που πάσχουν από πλήθος αιματολογικών κακοήθων 

παθήσεων, παρουσιάζεται στροφή της έρευνας προς νέες 

μεθόδους αντιμετώπισης διάφορων μορφών καρκίνου, με 

τη χρήση βλαστικών κυττάρων. Στη γυναικολογία ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεραπεία του καρκίνου του 

μαστού και των ωοθηκών.

Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα είναι πλούσιο σε αιμο-

ποιητικά βλαστικά κύτταρα, ενώ ο λώρος και συγκεκρι-

μένα ένα τμήμα του, που ονομάζεται γέλη του Wharton, 

είναι πλούσιος σε μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα. Τα 

μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα παρουσιάζουν αυξη-

μένες δυνατότητες διαφοροποίησης σε πλήθος κυτταρι-

κών σειρών, όπως οστεοκύτταρα και χονδρικά κύτταρα, 

λιποκύτταρα, νευρικά κύτταρα και κύτταρα δέρματος. Τα 

μεσεγχυματικά κύτταρα προβλέπεται ότι στο μέλλον θα 

παίξουν καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο της αναγεννητικής 

ιατρικής για αποκατάσταση ιστών έπειτα από τραυματισμό 

ή παθολογική αλλοίωση. Ταυτόχρονα, έχει προταθεί ότι τα 

μεσεγχυματικά κύτταρα έχουν ανοσορρυθμιστική δράση, 

μέσω της οποίας συνεισφέρουν στην καλύτερη έκβαση 

μεταμόσχευσης αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων, έ-

πειτα από τη συγχορήγησή τους με αυτά, σε κακοήθεις 

παθήσεις του αίματος και ενδεχομένως και σε άλλες μορ-

φές καρκίνου.

Οι λόγοι που υποστηρίζουν τη συμμετοχή των βλαστικών 

κυττάρων στην αντικαρκινική θεραπεία βασίζονται σε:

n	Στόχευση παραγόντων που εμπλέκονται σε μοριακά 

μονοπάτια μεταγωγής σημάτων, τα οποία σχετίζονται με 

την καρκινογένεση σε πρώιμα καρκινικά κύτταρα.

n	Επαγωγή απόπτωσης (μιας μορφής προγραμματισμέ-

νου κυτταρικού θανάτου) κατά την οποία ο οργανισμός 

«απαλλάσσεται» από τα καρκινικά κύτταρα.

n	Παρεμπόδιση μετάστασης.

Μία επιπλέον προσέγγιση στο πεδίο της αντικαρκινι-

κής θεραπείας αφορά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουρ-

γική επέμβαση αφαίρεσης όγκου ή σε χημειοθεραπεία, η 

χρήση βλαστικών κυττάρων έδειξε ότι μπορεί να αποκα-

ταστήσει την ανοσοποιητική και αιμοποιητική δραστηριό-

τητα των ασθενών. Έχει πραγματοποιηθεί αυτόλογη χρήση 

αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων για την επανάκαμψη 

ασθενών ύστερα από χημειοθεραπεία υψηλών δόσεων 

σε περίπτωση καρκίνου των ωοθηκών, για την επαναδη-

μιουργία αιμοποιητικών κυττάρων και την ενίσχυση του 

ανοσοποιητικού συστήματος1.

Τα βλαστικά κύτταρα ως «έξυπνοι» μεταφορείς 
αντικαρκινικών παραγόντων
Τροποποιημένα με μεθόδους γενετικής μηχανικής βλα-

στικά κύτταρα μπορούν να μεταφέρουν αποτελεσματικά 

θεραπευτικές πρωτεΐνες σε περιοχές όπου εντοπίζονται 

καρκινικά κύτταρα. Έτσι, μπορούν να λειτουργούν ως 

«οχήματα μεταφοράς» αντικαρκινικών παραγόντων και 

θεραπευτικών γονιδίων για τη θεραπεία των όγκων.

Τα ανθρώπινα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα από 

τον ομφάλιο λώρο στοχεύουν επιλεκτικά σε γλοιώματα και 

η θεραπεία με μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα τροπο-

ποιημένα με τον αντικαρκινικό παράγοντα TRAIL (ο οποίος 

Φαίη Ψαχούλια
Μοριακή Βιολόγος, PhD
fpsahoulia@stem-health.eu

Εικ. 1.  Επιλεκτικός εντοπι-
σμός μεσεγχυματικών κυτ-
τάρων (κόκκινο) σε περιοχή 
όπου βρίσκονται καρκινικά 
κύτταρα μαστού (μπλε).1.
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έχει χρησιμοποιηθεί σε αντικαρκινικές θεραπείες και έχει 

επιλεκτική δράση έναντι των καρκινικών κυττάρων) φέρει 

σημαντικά αποτελέσματα κατά του όγκου. Πειράματα σε 

ποντίκια που παρουσίαζαν γλοιώματα έδειξαν ότι τα πα-

ραπάνω κύτταρα μπορούν να επιδράσουν κατασταλτικά 

στην ανάπτυξη του όγκου και να παρατείνουν την επιβί-

ωση των ποντικών2. Δεδομένου ότι ο παράγοντας TRAIL 

μπορεί να τροποποιεί μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα 

χωρίς να τα επηρεάζει, η παραπάνω μελέτη προσφέρει 

ενδιαφέρουσες προοπτικές για εφαρμογές και σε άλλους 

τύπους καρκινικών κυττάρων.

Η μεταφορά μορίων που παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στη 

λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως οι ιντερ-

λευκίνες και οι ιντερφερόνες, με τη βοήθεια βλαστικών 

κυττάρων παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον, δεδομένου ότι 

τα μόρια αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή σε 

συνδυασμό σε αντικαρκινικές θεραπείες. Τροποποιημένα 

μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα, τα οποία εκφράζουν σε 

υψηλά επίπεδα την ιντερφερόνη-β (IΝF-beta), χρησιμοποι-

ήθηκαν σε μοντέλο μετάστασης καρκίνου προστάτη στους 

πνεύμονες ποντικών. Τα βλαστικά κύτταρα λειτούργησαν 

ως κυτταρικοί μεταφορείς, στοχεύοντας στην αναστολή της 

μετάστασης στον πνεύμονα3. Τα μεσεγχυματικά βλαστικά 

κύτταρα από τον ομφάλιο λώρο εντοπίστηκαν επιλεκτικά 

κοντά ή μέσα στον όγκο (εικόνα 1). Η θεραπεία προκάλεσε 

απόπτωση στα καρκινικά κύτταρα του πνεύμονα και μείω-

σε την αγγειογένεση στην περιοχή του όγκου, περιορίζο-

ντας έτσι τις πιθανότητες μετάστασης και το μέγεθός του.

Τα βλαστικά κύτταρα ως εργαλείο για την πα-
ρεμπόδιση της ανάπτυξης όγκων και για την 
αποφυγή μεταστάσεων σε γυναικολογικούς 
καρκίνους
Η ενεργοποίηση βλαστικών κυττάρων του ομφάλιου λώ-

ρου από κυτοκίνες, όπως οι ιντερλευκίνες, οδηγεί στην 

αντιμετώπιση των αιματολογικών αλλά και των συμπαγών 

καρκίνων μέσω της ενεργοποίησης Τ-κυτταροτοξικών λεμ-

φοκυττάρων. Συγκεκριμένα, βλαστικά κύτταρα ομφάλιου 

λώρου τα οποία είχαν τροποποιηθεί στο εργαστήριο από 

ιντερλευκίνες (IL-2) παρουσίασαν σημαντική τοξικότη-

τα έναντι καρκινικών αιμοποιητικών κυττάρων αλλά και 

καρκινικών κυττάρων του μαστού (MDA-231)4. Επιπλέον, 

μελέτες έδειξαν ότι η ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων 

μαστού MDA-231 μπορεί να παρεμποδιστεί με παράλλη-

λη επαγωγή της απόπτωσης. Αντίστοιχα αποτελέσματα 

προέκυψαν και από in vivo πειράματα που πραγματοποι-

ήθηκαν σε ποντικούς με καρκίνο του μαστού. Μετά τη 

χορήγηση των βλαστικών κυττάρων τροποποιημένων με 

ιντερλευκίνες μειώθηκε σημαντικά το μέγεθος των όγκων, 

ενώ δεν ανιχνεύθηκε μετάσταση.

Σε άλλη μελέτη έχει φανεί ότι ανθρώπινα μεσεγχυματι-

κά κύτταρα ομφάλιου λώρου, τα οποία εκφράζουν την κυ-

τοκίνη ιντερφερόνη β (hUCMS-IFN-β), μπορούν επίσης να 

αναστείλουν την ανάπτυξη όγκων του μαστού, επάγοντας 

απόπτωση. Και στην περίπτωση αυτή ήταν αξιοσημείωτη 

η αυτοκαθοδήγηση των κυττάρων σε θέσεις όπου ανα-

πτύσσονται οι όγκοι μετά τη μεταφορά τους στον οργανι-

σμό5. Αν και ο μηχανισμός της διάκρισης αυτής δεν είναι 

ξεκάθαρος, τα δεδομένα προτείνουν ότι η στρατολόγηση 

των κυττάρων αυτών στις θέσεις των όγκων θα μπορούσε 

να αποτελέσει σημαντικό βήμα για την παρεμπόδιση της 

ανάπτυξης του όγκου με τη χρήση βλαστικών κυττάρων. 

Μεσεγχυματικά κύτταρα που προέρχονται από τον μυελό 

των οστών δεν είχαν την ίδια αποτελεσματικότητα και μά-

λιστα έδειξαν να ενεργοποιούν την ανάπτυξη του όγκου. Η 

ίδια μελέτη έδειξε ότι τα βλαστικά κύτταρα του ομφάλιου 

λώρου είναι ικανά να εμποδίζουν τις ογκογονικές ιδιότητες 

των καρκινικών κυττάρων μαστού. Επίσης, επηρεάζουν τη 

μεταγωγή σημάτων ενεργοποιώντας αποπτωτικά μονοπά-

τια, επηρεάζοντας έτσι την εξέλιξη του όγκου.

Άλλη ομάδα περιγράφει τη μεταμόσχευση κυττάρων 

αδενοκαρκινώματος μαστού από αρουραίους σε αρουραί-

ους, με ανέπαφο ανοσοποιητικό σύστημα. Μετά τη χορή-

γηση σε αυτούς βλαστικών κυττάρων από ομφάλιο λώρο 

ήταν αισθητή η μείωση των όγκων, ενώ δεν παρουσιά-

στηκαν σημάδια μετάστασης ή επανεμφάνισης του όγκου 

100 μέρες μετά τη χορήγηση6.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι η μεταμόσχευση με-

σεγχυματικών βλαστικών κυττάρων ομφάλιου λώρου και 

λιπώδους ιστού σε ποντικό, σε πολύ πρώιμα στάδια της 

καρκινογένεσης, οδηγεί σε περιορισμό της μετάστασης 

στον πνεύμονα και σε παρεμπόδιση της αύξησης του ό-

γκου του μαστού με επαγωγή απόπτωσης7.

Πρόσφατες ανακοινώσεις
Ποντικοί στους οποίους χορηγήθηκαν ανθρώπινα εμ-

βρυϊκά βλαστικά κύτταρα ανέπτυξαν αντισώματα έναντι 

όγκων του παχέος εντέρου και ενεργοποίησαν την ανοσο-

βιολογική απόκριση κατά των καρκινικών κυττάρων, με 

αρκετά ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η έρευνα υποστη-

Αιμοποιητικά και μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα ομφάλιου λώρου:  
νέοι δρόμοι για την προσέγγιση της αντιμετώπισης του καρκίνου

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 4 | Έτος 2009 151



ρίζει ότι τα βλαστικά κύτταρα παρουσιάζουν μοριακές 

ομοιότητες με τα κύτταρα των όγκων και συνεπώς θα 

μπορούσαν «να ξεγελάσουν» το ανοσοποιητικό σύστημα, 

έτσι ώστε να ενεργοποιήσει μηχανισμούς άμυνας έναντι 

των καρκινικών κυττάρων. Τα αποτελέσματα αυτά θα ήταν 

δυνατόν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία εμ-

βολίων κατά του καρκίνου.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ο εντοπισμός γονιδίου που 

μετατρέπει τα βλαστικά κύτταρα του αίματος σε κύττα-

ρα-φονιάδες (ΝΚ). Το γονίδιο αυτό, το οποίο ονομάζεται 

E4bp4, ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη φαρμάκων 

που αυξάνουν την παραγωγή των «αντικαρκινικών» αυ-

τών κυττάρων από τον οργανισμό. Τα κύτταρα NK απο-

τελούν βασική γραμμή άμυνας του οργανισμού κατά των 

όγκων, καθώς είναι ικανά να τους εντοπίζουν και να τους 

καταστρέφουν8.

Τα παραπάνω παρουσιάζουν αυξανόμενο επιστημονι-

κό ενδιαφέρον και προτείνουν μια αλλαγή στον τρόπο 

προσέγγισης των μεθόδων αντιμετώπισης του καρκίνου. 

Προσφέρουν επίσης την ελπίδα ότι θα ανοιχτούν νέοι δρό-

μοι οι οποίοι θα οδηγήσουν σε κλινικές δοκιμές που θα 

αξιοποιήσουν τις αντικαρκινικές ιδιότητες των βλαστικών 

κυττάρων του ομφάλιου λώρου ενάντια στη θανατηφόρα 

ασθένεια.
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Abstract
Psahoulia F. Haematopoeitic and mesenchymal umbilical stem cells: new ways to approach cancer 

therapy. Iatrika Anallekta 2009, 3:150-152
The applications of umbilical cord blood and umbilical tissue-derived stem cells are continuously increasing. New 

studies provide evidence that stem cells can be utilized as a useful therapeutic tool for cancer therapy due to their 

ability to target molecules involved in cancer progression and metastasis or related to tumorigenic properties. 

Interestingly, stem cells could enhance the immune system recovery after high-dose chemotherapy. Genetically 

engineered stem cells efficiently deliver therapeutic (like TRAIL) or immunoregulatory (like cytokines) agents to 

cancer foci and thus function as vehicles to treat tumors. Importantly, human mesenchymal stem cells can home 

the tumor site in breast cancers, but not healthy tissues. This selective orientation could be an important step in 

stem cell-induced attenuation of tumor growth. Finally, recent studies report that the molecular similarity of stem 

cells with cancer cells could confuse the immune system and induce the immune response. These results could be 

the start for the production of new anticancer vaccines.
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Πίνακας 1

Αναλυτικός πίνακας μέσου αριθμού και μέσης κινητικότητας σπερματοζωαρίων  
σε δείγματα σπέρματος ανδρών με υπογονιμότητα σε σχέση με τη λοίμωξη από ερπητοϊούς  

(Kapranos Ν, et al. Fertil Steril 79 (suppl):1566 - 1570, 2003).

ΙΟΣ NO (%)
ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ  
(ΕΚΑΤ./ML)

P*
ΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ 
(%)

P*

HSV + 56 (49,5%) 19,8 0,000003 39,1 0,0054

HSV - 57 (50,5%) 54,5 48,6

EBV + 19 (16,8%) 34,5 0,85 42,3 0,74

EBV - 94 (83,2%) 36,4 43,9

CMV + 8 (7,1%) 46,9 0,43 47,7 0,52

CMV - 105 (92,9%) 35,3 43,3

Υπογονιμότητα και αποβολές πρώτου τριμήνου

Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα μεγάλο και συνεχώς αυ-

ξανόμενο κοινωνικό πρόβλημα, δεδομένου ότι αφορά 

σχεδόν στο 20% των ζευγαριών αναπαραγωγικής ηλικί-

ας και στο 40% - 50% των περιπτώσεων οφείλεται στον 

άνδρα. Παρά την εξέλιξη των διαγνωστικών μεθόδων, το 

μεγαλύτερο ποσοστό της ανδρικής υπογονιμότητας παρα-

μένει αδιευκρίνιστο, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται 

«ιδιοπαθής» και να αντιμετωπίζεται εμπειρικά1,2.

Η συμβολή παθογόνων οργανισμών στην παθογένεια 

της υπογονιμότητας δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί, διότι 

αφορά κυρίως σε ενδοκυττάριους παράγοντες που δεν 

μπορούν να αναπτυχθούν σε καλλιέργειες και γίνεται να 

πιστοποιηθούν μόνο με μοριακές τεχνικές. Σημαντική ώ-

θηση στη διερεύνηση και στην αντιμετώπιση του θέματος 

έδωσε δημοσίευσή μας, κατά την οποία με την τεχνική 

PCR ανιχνεύθηκε DNA ιών της ομάδας του έρπητα (HSV, 

CMV, EBV) σε 64 από 113 δείγματα σπέρματος (56,6%) 

ανδρών με υπογονιμότητα (πίνακας 1). Ο συχνότερος από 

αυτούς (49,5%) ήταν ο ιός του απλού έρπητα (HSV) και 

η σημασία του για την υπογονιμότητα ήταν μεγαλύτερη, 

δεδομένου ότι η παρουσία του σχετιζόταν σημαντικά με 

μείωση του αριθμού (P=0,000003) και ελάττωση της 

κινητικότητας των σπερματοζωαρίων (P=0,0054). Η πα-

ρουσία των παραπάνω ιών δεν είχε καμιά σχέση με την 

ύπαρξη βλαβών στα έξω γεννητικά όργανα3, γνωστών ως 

γεννητικός έρπης.

Άλλοι ερευνητές4 έχουν ανιχνεύσει με PCR HSV DNA 

στο σπέρμα ανδρών με γεννητικό έρπητα (47% των περι-

πτώσεων). Εντούτοις παρέμενε ερώτημα αν πράγματι το 

σπερματοζωάριο αυτό καθεαυτό προσβάλλεται από τον 

ιό ή αν απλώς το σπέρμα μεταφέρει παθητικά μολυσμένα 

από ιούς κύτταρα κατά τη δίοδό του από τη σπερματο-

φόρο οδό. Το ερώτημα αυτό έλαβε απάντηση από την 

ερευνητική μας ομάδα, με τον εντοπισμό του HSV στην 

κεφαλή και στον αυχένα του σπερματοζωαρίου, με την 

τεχνική του in situ υβριδισμού (εικόνα 1)5. Σε πρόσφατη 

μελέτη οι Bocharova και συν. επιβεβαίωσαν με ηλεκτρο-

νικό μικροσκόπιο την εντός του σπερματοζωαρίου παρου-

Νικηφόρος Καπράνος, Παθολογοανατόμος, ΜΗΤΕΡΑ
Δημοσθένης Κοτρονιάς, Γυναικολόγος, ΜΗΤΕΡΑ
nkapranos@mitera.gr

Εικ. 1.  Εντόπιση ιού απλού έρπητα (HSV) στην κεφαλή και στον 
αυχένα των σπερματοζωαρίων (βέλη) με την τεχνική του in situ 
υβριδισμού (ISH - BCIP/NBT).

* Analysis of variance (ANOVA).
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σία HSV, όπου διαπίστωσαν την παρουσία ιικών καψιδίων 

στην κεφαλή του σπερματοζωαρίου (εικόνα 2)6.

Αποβολή πρώτου τριμήνου
Η αποβολή πρώτου τριμήνου αποτελεί τη συχνότερη επι-

πλοκή της κύησης και συμβαίνει στο 75% των γυναικών 

που συλλαμβάνουν. Η πλειονότητα των αποβολών (50% 

περίπου) παραμένει κλινικώς αδιάγνωστη, γιατί συμβαί-

νει πολύ πρώιμα, λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της κανο-

νικής έμμηνου ρύσης. Σε ποσοστό 15% - 20% οι κυήσεις 

αναγνωρίζονται κλινικώς «αυτόματες» αποβολές και σε 

μικρό ποσοστό εξωμήτριες κυήσεις1,7. Το 5% περίπου 

των γυναικών που προσπαθούν να συλλάβουν εμφανί-

ζει 2 συνεχόμενες αποβολές, ενώ ποσοστό 1% περίπου 

εμφανίζει 3 ή και περισσότερες συνεχόμενες αποβολές.

Τα συχνότερα αίτια των αποβολών του κυήματος κα-

ταγράφονται συνοπτικά στον πίνακα 2. Η σημασία των 

ερπητοϊών στην παθογένεια των αποβολών δεν έχει ε-

παρκώς διερευνηθεί, παρά τα σημαντικά επιδημιολογικά 

δεδομένα σε ορολογικές μελέτες. Σε λίγες μεμονωμένες 

περιπτώσεις πιστοποιήθηκε η παρουσία CMV στις χορι-

ακές λάχνες πλακούντα, σε περιπτώσεις κυρίως χρόνιας 

λαχνίτιδος. Η δυσκολία πιστοποίησης των ιών σε υλικό 

αποβολής μπορεί να οφείλεται στη μαζική απόπτωση των 

μολυσμένων κυττάρων ή στην εκτεταμένη αιμορραγική 

νέκρωση του κυήματος. Σύμφωνα με δικές μας παρατη-

ρήσεις, η προσεκτική δειγματοληψία από πολλές περιο-

χές του υλικού απόξεσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για 

τη λήψη αξιόπιστων αποτελεσμάτων με μοριακή ανάλυση.

Σε εξέταση σημαντικού αριθμού περιπτώσεων αποβο-

λών πρώτου τριμήνου με την τεχνική PCR βρέθηκε ότι 

σε ποσοστό 47% από αυτές κατά την πρώτη αποβολή 

ήταν θετικές για HSV ή/και για CMV. Σε περιπτώσεις με 

3 ή περισσότερες αποβολές το ποσοστό των θετικών για 

HSV ή/και για CMV έφτανε στο 70%1,8. Το ποσοστό χλα-

μυδιακής λοίμωξης του ενδομητρίου ήταν 55% για την 

πρώτη αποβολή και έφτανε στο 77% σε περιπτώσεις με 

3 ή περισσότερες αποβολές.

Περισσότερη μελέτη των ερπητοϊών με την τεχνική του 

in situ υβριδισμού έδειξε ότι ο HSV εντοπιζόταν κυρίως 

σε κύτταρα φθαρτού και διάμεσα τροφοβλαστικά κύττα-

ρα (εικόνα 3), εύρημα που υποδηλώνει την πιθανή μετά-

δοση του ιού στα τροφοβλαστικά κύτταρα κατά τη διαδι-

κασία της εμφύτευσης. Ο CMV με in situ υβριδισμό έχει 

ανιχνευθεί, εκτός των τροφοβλαστικών κυττάρων, στη 

θέση εμφύτευσης και σε κύτταρα του φθαρτού καθώς και 

σε κυτταροτροφοβλαστικά και στρωματικά κύτταρα των 

χοριακών λαχνών (εικόνα 4).

Όσον αφορά στο μηχανισμό μέσω του οποίου η ερπη-

τική λοίμωξη του ενδομητρίου μπορεί να οδηγήσει σε 

αποβολή, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι 

παράγοντες: Το εύρος της ενεργότητας της ερπητικής 

λοίμωξης και κατά πόσον αυτή αφορά στην περιοχή 

εγγύς της θέσης εμφύτευσης. Η ελαφρά μείωση των 

μηχανισμών κυτταρικής ανοσίας κατά το πρώτο τρίμη-

νο πιθανότατα ευνοεί την αναζωπύρωση της ερπητικής  

Εικ. 2.  α) Κεφαλή σπερματοζωαρίου όπου διακρίνονται με το ηλε-
κτρονικό μικροσκόπιο καψίδια HSV. β) Το ένθετο σε δεκαπλάσια 
μεγέθυνση. Bocharova et al, Dokl Biol Sci. 2007.

Εικ. 3.  Εντόπιση HSV σε παλίνδρομες κυήσεις με την τεχνική του 
in situ υβριδισμού. Οι πυρήνες των κυττάρων με μοβ χρώμα είναι 
θετικοί για HSV (αλκαλική φωσφατάση, BCIP/NBT).

Πίνακας 2 Αίτια αποβολών κυήματος

Μορφολογικές ανωμαλίες μήτρας
Διαφράγματα, Μονόκερος - δίκερος μήτρα
Πολύποδες, Λειομυώματα
Συμφύσεις

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες ζευγαριού ή εμβρύου

Λοιμώξεις 
Ιογενείς 
Βακτηριδιακές

Ενδοκρινικές διαταραχές
Σακχαρώδης διαβήτης
Υποθυρεοειδισμός 

Θρομβοφιλία

2α. 2β.

Τροφοβλαστικά 

κύτταρα

Κύτταρα 

φθαρτού
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HSV-CMV λοίμωξη ενδομητρίου

Πολ/μός ιών - λοίμωξη τροφοβλάστης

IL-2, IFNγ, TNFα
CD4, CD16, CD69

Aπόπτωση
Αιμορραγική
νέκρωση

Θρόμβωση
Αγγειακή ανεπάρκεια

Perforin
Caspases

      (CMV, χλαμύδια)
IL-8       fgI2

Κυτταρική ανοσία

ή/και της χλαμυδιακής λοίμωξης και εν συνεχεία προκα-

λεί την έντονη προστατευτική για το κύημα αντίδραση 

του αμυντικού συστήματος, με αποτέλεσμα τη διαταραχή 

των φυσιολογικών μηχανισμών εμφύτευσης και ανάπτυ-

ξης του εμβρύου και την πρόκληση αποβολής. Στην α-

ναζωπύρωση των ιών συμβάλλει η ελάττωση της άμυνας 

του οργανισμού της εγκύου, λόγω άγχους, στενοχώριας, 

θυμού ή πανικού.

Στην εικόνα 5 φαίνονται διαγραμματικά οι πιθανοί μη-

χανισμοί που εμπλέκονται στη διαδικασία της αποβολής 

του κυήματος. Οι μηχανισμοί αυτοί οι οποίοι υλοποιού-

νται κυρίως μέσω των Τ-κυττάρων, των μακροφάγων και 

των κυττάρων-φονέων (natural killers, NK) του φθαρτού 

έχουν σκοπό την προστασία του εμβρύου και εφόσον η 

αναζωπύρωση της λοίμωξης είναι μικρής έκτασης και έ-

ντασης, και ενδεχομένως μακράν της θέσης εμφύτευσης, 

δεν συνεπάγονται απαραίτητα τον θάνατο του κυήματος 

αλλά μικρή ιστική βλάβη του φθαρτού ή πλακούντα, η 

οποία μπορεί να προκαλέσει απλώς μικρή αιμόρροια. Ε-

φόσον όμως η αναζωπύρωση της λοίμωξης είναι ικανού 

Εικ. 5.  Προτεινόμενο μοντέλο αποβολής από ερπητική λοίμωξη.

Εικ. 4.  Εντόπιση CMV σε πα-
λίνδρομες κυήσεις με την τε-
χνική του in situ υβριδισμού. 
Οι πυρήνες των κυττάρων με 
μοβ χρώμα είναι θετικοί για 
CMV (αλκαλική φωσφατάση, 
BCIP/NBT).4α.

4β.

4γ.
Χοριακή λάχνη

Κύτταρο 

φθαρτού

Τροφοβλαστικά 

κύτταρα
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βαθμού και απειλητική για το έμβρυο, τότε μέσω των 

προαναφερθέντων αμυντικών μηχανισμών του οργανι-

σμού επέρχονται η νέκρωση και η αποβολή του εμβρύου.

Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, οι μηχανισμοί που ε-

μπλέκονται στις αποβολές είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι και 

σύνθετοι και για το λόγο αυτό οι ερμηνείες που δίνονται 

από τους διάφορους ερευνητές είναι κατά κανόνα ελλι-

πείς. Ο καθένας τονίζει τη σκοπιά από την οποία διερευνά 

το θέμα. Οι ανοσοβιολόγοι, για παράδειγμα, τονίζουν υ-

πέρμετρα τους αμυντικούς μηχανισμούς σε σχέση με την 

απόρριψη ή μη του εμβρύου και με την παρουσία των 

κυττάρων NK στο περιφερικό αίμα, παραγνωρίζοντας τις 

αιτίες που προκαλούν τις αντιδράσεις του οργανισμού. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρασύρονται σε τεχνητούς 

τρόπους διόρθωσης των «εσφαλμένων» μηχανισμών, οι 

οποίοι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία 

της γυναίκας και του εμβρύου. Κάθε παρέμβαση όμως θα 

πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη και να γίνεται 

μόνο μετά την αποκάλυψη του αιτιολογικού παράγοντα 

που οδηγεί στην αποβολή.

Συνοψίζοντας, σε κάθε περίπτωση αποβολής πρέπει να 

αναζητούνται τα παθογόνα αίτια (ιοί και μικρόβια) με εξέ-

ταση του υλικού απόξεσης της μήτρας με τεχνικές μορια-

κής ιστοπαθολογίας. Η ίδια μοριακή διερεύνηση μπορεί 

να γίνει προληπτικά σε σπέρμα, ενδομητρικό ιστό, βιοψία 

ενδομητρίου ή εναιώρημα κολποτραχηλικών κυττάρων. Η 

μεγάλη ευαισθησία των μοριακών τεχνικών επιτρέπει τη 

χρήση οποιουδήποτε εκ των παραπάνω δειγμάτων.

Η ορθή θεραπευτική αντιμετώπιση του ζευγαριού, α-

νάλογα με το φάσμα των παθογόνων παραγόντων που 

θα βρεθεί, συμβάλλει στη θεαματική αποκατάσταση της 

γονιμότητας, στη μείωση της πιθανότητας αποβολής και 

στην προστασία της υγείας τόσο του ζεύγους όσο και του 

μελλοντικού εμβρύου.
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Μοριακοί μηχανισμοί καρκινωματώδους εξαλλαγής
ύστερα από λοίμωξη με ιό ανθρώπινου θηλώματος

Η λοίμωξη από τον ιό του ανθρώπινου θηλώματος (Human 

Papilloma Virus - HPV) είναι ένα από τα πιο συχνά σεξου-

αλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα παγκοσμίως. Το γενετικό 

υλικό του HPV αποτελείται από δίκλωνο DNA και κωδικο-

ποιεί σειρά πρώιμων ρυθμιστικών πρωτεϊνών (Early region: 

E6, E7, E1, E2, E4 και E5) και δύο δομικές πρωτεΐνες του 

καψιδίου (Late region: L1 και L2). Επίσης, περιλαμβάνει και 

μία ρυθμιστική περιοχή (Long Control Region - LCR). Μέχρι 

σήμερα έχουν τυποποιηθεί περίπου 130 διαφορετικοί τύ-

ποι HPV με βάση την αλληλουχία της μείζονος πρωτεΐνης 

του καψιδίου L1.

Λοίμωξη από σειρά τύπων HPV συνδέεται με την εμ-

φάνιση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Έτσι, οι λεγό-

μενοι τύποι υψηλού κινδύνου 16 και 18 απομονώνονται 

συχνότερα από περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της 

μήτρας, απ’ ό,τι οι τύποι μέσου (31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52 και 58) και χαμηλού κινδύνου (6, 11, 42, 43 και 44). 

Ο τύπος 16 απομονώνεται στο 50% - 70% των περιπτώ-

σεων και ο 18 στο 7% - 20% καρκίνου του τραχήλου 

της μήτρας. Ο ιός μολύνει αρχικά τα κύτταρα της βασικής 

στιβάδας του επιθηλίου, πιθανόν μέσω μικροδιαβρώσεων 

(εικόνα 1). Ωστόσο, όλες οι λοιμώξεις από τους τύπους 16 

και 18 δεν εξελίσσονται σε καρκίνο.

Της εμφάνισης του καρκίνου προηγείται σειρά ανωμαλι-

ών στο επιθήλιο του τραχήλου της μήτρας, από χαμηλού 

έως υψηλού κινδύνου κακοήθους εξαλλαγής (Cervical 

Intraepithelial Neoplasia - CIN 1 - 3). Η CIN 3 αποτελεί την 

υποχρεωτική πρόδρομη αλλοίωση για την εμφάνιση καρκί-

νου του τραχήλου της μήτρας και σε πάνω από το 90% των 

περιπτώσεων απομονώνεται ο HPV (εικόνα 1).

Ο HPV στο γονιδίωμά του περιλαμβάνει μόνο μία πρωτε-

ΐνη με ιδιότητες DNA πολυμεράσης, την Ε1, και έτσι στηρί-

ζεται σχεδόν αποκλειστικά στον βιοχημικό μηχανισμό του 

κυττάρου-ξενιστή για τον πολλαπλασιασμό του. Το πρό-

βλημα για τον HPV έγκειται στο ότι οι μηχανισμοί αντιγρα-

φής του DNA ενεργοποιούνται μόνο σε μιτωτικώς ενεργά 

κύτταρα. Προκειμένου να υπερβεί αυτή τη δυσκολία ο HPV 

κωδικοποιεί πρωτεΐνες, όπως την Ε6 και την Ε7, που ενερ-

γοποιούν τη σύνθεση του κυτταρικού DNA σε κύτταρα τα 

οποία δεν προορίζονται να εισέλθουν στον μιτωτικό κύκλο, 

ενώ παράλληλα αναστέλλουν την απόπτωση και καθυστε-

ρούν τη διαφοροποίηση του επιθηλιακού κυττάρου.

Το γονιδίωμα του HPV υπάρχει σε δύο μορφές: Συχνό-

τερα εμφανίζεται σε κυκλική επισωματική μορφή που 
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Abstract
Papadakis E. Molecular mechanisms in carcinogenesis following HPV infection. Iatrika analekta 

2009, 3:157-158
Virtually 100% of cervical cancers, contain the HPV DNA. The most important types are HPV16, found in 50–70% 

of cases, and HPV18 found in 7–20% of cases. Integration of HPV into the host genome results in a loss of negative-

feedback control of the viral regulatory early gene E2 over E6 and E7. Following E6 binding of p53, p53 is degraded 

in the presence of E6-associated protein. E7 interacts with Rb protein via an E2F/Rb protein complex. When E7 

binds to Rb protein, E2F is released and allows cells with damaged DNA to bypass the G1 growth arrest normally 

induced by wild type p53. These two molecular events significantly contribute to viral induced carcinogenesis. 

πολλαπλασιάζεται αυτόματα έξω από το χρωμόσωμα του 

κυττάρου-ξενιστή, αλλά εντός του πυρήνα. Σε μερικές πε-

ριπτώσεις (π.χ. CIN 3) η επισωματική μορφή γίνεται γραμ-

μική και ενσωματώνεται στο DNA του ξενιστή, συνήθως 

μεταξύ των γονιδίων Ε1 και Ε2 (βέλος στην εικόνα 2). Αυτό 

οδηγεί στην υπερέκφραση των Ε6 και Ε7 πρωτεϊνών, λόγω 

απώλειας της κατασταλτικής επίδρασης της Ε2.

Η Ε6 πρωτεΐνη ασκεί την ογκογόνο δράση της μέσω σύν-

δεσης με την p53 πρωτεΐνη. Στο φυσιολογικό κύτταρο η 

p53 πρωτεΐνη είναι ένα είδος μοριακού χωροφύλακα, που 

εμποδίζει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό σε περιπτώσεις 

όπου έχουν συσσωρευτεί σημαντικές χρωμοσωμικές αλλοι-

ώσεις, δίνοντας χρόνο στους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς 

του κυττάρου να δράσουν. Σε περίπτωση που η βλάβη δεν 

είναι επιδιορθώσιμη, το κύτταρο οδηγείται στην απόπτω-

ση. Ύστερα από τη σύνδεσή της με την Ε6, με τη βοήθεια 

της Ε6AP, η p53 αποδομείται μέσω του μηχανισμού της 

ουμπικουιτίνης, οδηγώντας έτσι σε ανεξέλεγκτο κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό, με παράλληλη συσσώρευση γενετικών 

αλλοιώσεων χωρίς επιδιόρθωση (εικόνα 2).

Η Ε7 πρωτεΐνη συνδέεται με την Rb πρωτεΐνη (πρωτεΐνη 

ρετινοβλαστώματος), απελευθερώνοντας τον E2F μεταγρα-

φικό παράγοντα και επιτρέπει έτσι σε κύτταρα με βλάβη 

στο DNA να παρακάμψουν την G1 φάση του κυτταρικού 

κύκλου και την αναστολή που επάγεται από το p53 (εικόνα 

2). Η Ε7 πρωτεΐνη ευνοεί επίσης την απόπτωση σε κύτταρα 

που φέρουν φυσιολογική p53 πρωτεΐνη, ενώ σε κύτταρα με 

μεταλλαγμένη p53 πρωτεΐνη ασκεί αντιαποπτωτική δράση, 

γεγονός εξίσου σημαντικό προς την κακοήθη εξαλλαγή.

Η κατάργηση των μηχανισμών ελέγχου του πολλαπλασι-

ασμού, πέρα από τη συνεχή συσσώρευση αλλοιώσεων στο 

γενετικό υλικό, δεν μπορεί να εξηγήσει και την έκφραση 

του κακοήθους φαινοτύπου από τα κύτταρα. Φαίνεται πως 

υπάρχουν και άλλα γεγονότα τα οποία προς το παρόν δεν 

είναι απόλυτα διευκρινισμένα, όπως η απώλεια του διακυτ-

ταρικού ελέγχου μέσω κυτταροκινών, π.χ. IFNa και TNFa. 

Επίσης, έχει προταθεί ότι οι συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί 

του p53 (ομόζυγοι αργινίνης στο κωδικόνιο 72) καθιστούν 

την πρωτεΐνη περισσότερο ευάλωτη στην αποδόμησή της, 

μετά τη σύνδεση με την Ε6 πρωτεΐνη του ιού.

Ανεξάρτητα από τον παθοφυσιολογικό μηχανισμό της κα-

κοήθους εξαλλαγής, η ευρεία εφαρμογή του τετραδύναμου 

εμβολίου (περιλαμβάνει τους τύπους 6, 11, 16 και 18) 

πιθανόν να οδηγήσει σε ριζική μεταβολή της επιδημιολο-

γίας τόσο της λοίμωξης όσο και των μορφών καρκίνου που 

συνδέονται με τον HPV.

2.

Εικ. 2.  Μοριακοί μηχανισμοί που συμβάλλουν στο ογκογόνο 
δυναμικό του HPV. Τροποποιημένο από τη διεύθυνση στο Δια-
δίκτυο: http://www.mun.ca/biology/desmid/brian/BIOL2060/
BIOL2060-24/CB24.html.
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Ψυχικές διαταραχές κατά την κύηση και τη λοχεία

Η κύηση και η λοχεία αποτελούν για τη γυναίκα περιόδους 

με σημαντικότατες ιδιαιτερότητες, βιολογικές και ψυχικές. 

Οι έντονες ορμονικές μεταβολές αλλά και οι αλλαγές στο 

σώμα, στις οικογενειακές ισορροπίες και στη σχέση με τον 

σύντροφό της μπορούν δυνητικά να πυροδοτήσουν ή να 

αναζωπυρώσουν ψυχικές διαταραχές τις οποίες η έγκυ-

ος ή η λεχωίδα αδυνατεί να αντιρροπήσει. Οι γονιδιακές 

προδιαθέσεις, η ύπαρξη υποστηρικτικού περιβάλλοντος 

και η προσωπικότητα της ίδιας της γυναίκας επηρεάζουν 

επίσης την εμφάνιση αλλά και την κλινική έκφραση των 

διαταραχών αυτών.

Κατάθλιψη κατά την κύηση
Η κύηση θεωρείται ευτυχισμένη περίοδος για τη γυναί-

κα, ωστόσο επιδημιολογικά η συχνότητα εμφάνισης της 

κατάθλιψης στις εγκύους δεν είναι μικρότερη. Οι κύριοι 

παράγοντες κινδύνου είναι το ατομικό και οικογενειακό 

ιστορικό κατάθλιψης, η συζυγική δυσαρμονία, τα ψυχοπι-

εστικά γεγονότα της ζωής και η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

Η συνήθης κλινική εικόνα της κατάθλιψης κατά την 

κύηση περιλαμβάνει άγχος, ευερεθιστότητα, αϋπνία, α-

νορεξία, καταθλιπτική διάθεση, αδυναμία ανταπόκρισης 

σε καθήκοντα και υποχρεώσεις, αισθήματα ενοχής και 

αναξιότητας και αυτοκτονικές σκέψεις και συμπεριφορές.

Η κατάθλιψη στη διάρκεια της κύησης συνεπάγεται 

αυξημένο κίνδυνο αυτόματης αποβολής, αιμορραγίας, 

καθυστέρησης ανάπτυξης του εμβρύου, προεκλαμψίας 

και πρόωρου τοκετού. Οι έγκυοι που υποφέρουν από κα-

τάθλιψη είναι πιθανότερο να έχουν ανεπαρκή φροντίδα 

κατά την εγκυμοσύνη, να πίνουν αλκοόλ και να καπνίζουν. 

Επίσης, οι καταθλιπτικές έγκυοι έχουν λιγότερες πιθανό-

τητες για ανάπτυξη ισχυρού δεσμού με το νεογνό. 

Η μη θεραπευόμενη κατάθλιψη κατά την κύηση εί-

ναι ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας για 

την εμφάνισή της και σε περίοδο λοχείας. Θεραπευτικά 

χρησιμοποιούνται η φαρμακευτική αγωγή, η ψυχοθερα-

πεία (γνωσιακή - συμπεριφορική, διαπροσωπική) και, σε 

ειδικές περιπτώσεις, η ηλεκτροσπασμοθεραπεία. Όσον 

αφορά στις πιθανές αρνητικές επιδράσεις στην οργανο-

γένεση από την έκθεση του εμβρύου κατά το α΄ τρίμηνο 

στα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, είναι αξιοσημείωτη μια 

μεγάλη μελέτη σε 3.000 έμβρυα, κατά την οποία δεν 

διαπιστώθηκε αυξημένος κίνδυνος μείζονων δυσπλασιών. 

Το σύνδρομο νεογνικής προσαρμογής (από έκθεση του 

εμβρύου σε αντικαταθλιπτικά κατά το γ΄ τρίμηνο) εμφα-

νίζεται στο 30% των νεογνών και στη σοβαρή μορφή του 

(50% των περιπτώσεων) εκδηλώνεται με τρόμο, υψίσυχνο 

κλάμα, υπερτονία, γαστρεντερικά συμπτώματα, αναπνευ-

στική δυσκολία και επιληπτικές κρίσεις. Όσον αφορά στη 

μακροπρόθεσμη επίδραση στη συμπεριφορά του νεογνού 

(behavioural teratogenicity) ως συνέπεια της λήψης αντι-

καταθλιπτικών κατά την κύηση, δεν διαπιστώθηκε άξια 

λόγου επίδραση, σε μελέτες ενδομήτριας έκθεσης σε 

φλουοξετίνη ή σε τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά.

Ψυχικές διαταραχές κατά τη λοχεία 
Σε αυτές εμπίπτουν οι ψυχικές διαταραχές που εμφανίζο-

νται μέσα στις 4 - 6 πρώτες εβδομάδες μετά τον τοκετό 

και διακρίνονται σε θλίψη, κατάθλιψη και σε ψύχωση της 

λοχείας.

n	Η θλίψη της λοχείας (Postpartum Blues) είναι συχνή 

(50% - 85% των εγκύων), ήπια και αυτοπεριοριζόμενη 

διαταραχή. Χαρακτηρίζεται από κακή διάθεση, κλάμα, 

ευμετάβλητη διάθεση, ευερεθιστότητα, άγχος, αϋπνία, 

διαταραχές μνήμης και συγκέντρωσης. Συνήθως εμφανί-

ζεται 3 - 4 ημέρες μετά τον τοκετό και κορυφώνεται την 

5η - 6η μέρα με επάνοδο στο φυσιολογικό μέσα σε 2 - 3 

Κώστας Ζαχαράκης
Ψυχίατρος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
zacharak@otenet.gr
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βδομάδες. Η ύπαρξη υποστηρικτικού οικογενειακού πε-

ριβάλλοντος και η καλή σχέση με τον σύντροφο συμβάλ-

λουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της θλίψης. Υποστη-

ρικτική ψυχοθεραπεία και συμπτωματική φαρμακευτική 

αγωγή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στις σοβαρότερες 

περιπτώσεις.

n	Η κατάθλιψη της λοχείας εμφανίζεται στο 10% - 20% 

των λεχωίδων (26% σε έφηβες μητέρες). Στο 60% των 

περιπτώσεων αποτελεί το πρώτο καταθλιπτικό επεισόδιο 

και την ουσιαστική έναρξη μιας πιο μακροχρόνιας συναι-

σθηματικής διαταραχής. Διαρκεί από λίγες εβδομάδες έως 

πολλούς μήνες. Ο κίνδυνος επανεμφάνισης σε επόμενη 

λοχεία κυμαίνεται στο 50% - 65%.

Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση κατάθλιψης της λο-

χείας είναι το ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό κατάθλιψης, 

τα ψυχοπιεστικά γεγονότα, η συζυγική δυσαρμονία, η έλ-

λειψη κοινωνικής στήριξης και οι επιπλοκές στην κύηση 

ή στη λοχεία. Η κλινική εικόνα συνήθως περιλαμβάνει 

καταθλιπτική διάθεση, άγχος, κόπωση, διαταραχές ύπνου 

και όρεξης, μελαγχολικό συναίσθημα, αισθήματα ενοχής 

και αυτοκτονικότητα. Η μη θεραπευόμενη κατάθλιψη της 

λοχείας παρουσιάζει σημαντική σχέση με αυξημένα πο-

σοστά κατάθλιψης στο σύζυγο, ανασφαλή σύνδεση του 

νεογνού με τη μητέρα και όχι καλή κοινωνική προσαρμογή 

και νοητική ανάπτυξη του νεογνού.

Η θεραπεία περιλαμβάνει διαφύλαξη της ασφάλειας της 

πάσχουσας, φαρμακευτική αγωγή (αντικαταθλιπτικά, νευ-

ροληπτικά, αγχολυτικά, οιστρογόνα), ηλεκτροσπασμοθε-

ραπεία, ψυχοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. 

Σε εγκύους με γνωστό ιστορικό καταθλιπτικής διαταραχής 

είναι σκόπιμη η προφυλακτική χορήγηση αντικαταθλιπτι-

κών από την πρώτη εβδομάδα της λοχείας.

n	H ψύχωση της λοχείας αποτελεί σοβαρή σπάνια ψυ-

χική διαταραχή με συχνότητα περίπου 1 στις 500 γέννες. 

Χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά μητρικής ή νεογνικής 

θνησιμότητας (στο 4% των περιπτώσεων πραγματοποιείται 

νεογνοκτονία από τη μητέρα). Έχει περιγραφεί από την 

εποχή του Ιπποκράτη και θεωρούνταν ψυχική διαταραχή 

διαφορετική από τις υπόλοιπες. Σήμερα γνωρίζουμε ότι 

εμπίπτει στην κατηγορία είτε της διπολικής διαταραχής 

(85%) είτε της σχιζοφρένειας και λοιπών ψυχώσεων (15%), 

με κλινική εικόνα που τροποποιείται λόγω των ειδικών 

συνθηκών και μπορεί να εναλλάσσεται (καταθλιπτική 

διάθεση, άγχος, κόπωση, πρώιμη αφύπνιση με πολύ ά-

σχημη διάθεση, ανορεξία και απώλεια βάρους, ανηδονία 

και αισθήματα ενοχής). Ειδικότερα, οι πιθανές κλινικές 

εκφάνσεις είναι:

1. Μανία: Η λεχωίδα είναι υπερενεργητική, υπεραισιό-

δοξη, λογορροϊκή, κοιμάται ελάχιστα ή και καθόλου, υ-

περβολικά ευδιάθετη αλλά και ευερέθιστη, ασχολείται 

με πολλά πράγματα (ψώνια, διακόσμηση). Υπάρχει σαφής 

κίνδυνος παραμέλησης του νεογνού ή του εαυτού της.

2. Κατάθλιψη με ψυχωτικά στοιχεία: Εκτός από τη συ-

νήθη καταθλιπτική συμπτωματολογία (καταθλιπτική διά-

θεση, άγχος, κόπωση, πρώιμη αφύπνιση με πολύ άσχημη 

διάθεση, ανορεξία και απώλεια βάρους, ανηδονία, αισθή-

ματα ενοχής), είναι χαρακτηριστική η ύπαρξη ψυχωτικών 

στοιχείων (παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις). Υπάρχει 

σημαντικός κίνδυνος αυτοκτονίας ή και νεογνοκτονίας α-

πό την ίδια τη μητέρα.

3. Σχιζοφρένεια και λοιπές ψυχώσεις: Χαρακτηριστικά 

συμπτώματα στις περιπτώσεις αυτές είναι οι ψευδαισθή-

σεις (η λεχωίδα ακούει φωνές με περιεχόμενο απειλητικό, 

σχολιαστικό, επαινετικό) και οι παραληρητικές ιδέες (π.χ. 

πιστεύει ότι το μωρό της είναι ο σατανάς, πως οι άλλοι 

συνωμοτούν εναντίον της ή υπέρ της). Η συμπεριφορά της 

είναι παράξενη, δυνητικά απρόβλεπτη, ακόμα και απειλη-

τική προς το μωρό της (ή, αντίθετα, υπερβολικά προστα-

τευτική προς αυτό). Μπορεί να υπάρχει μείζων κίνδυνος 

για τη ζωή και την ακεραιότητα του νεογνού αλλά και της 
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ίδιας της λεχωίδας.

Στη θεραπεία της ψύχωσης της λοχείας πρέπει κατ᾽ αρ-

χάς να ληφθεί ειδική μέριμνα για την αντιμετώπιση αυτο-

κτονικών ή νεογνοκτονικών τάσεων. Η λεχωίδα δεν πρέπει 

να μένει μόνη με το νεογνό της, ενώ ενδέχεται να καταστεί 

απαραίτητη η ψυχιατρική νοσηλεία της.

Φαρμακευτικά, και ανάλογα με την κλινική μορφή, 

χρησιμοποιούνται αντιψυχωτικά, αντικαταθλιπτικά, στα-

θεροποιητές διάθεσης, βενζοδιαζεπίνες κ.ά. Με δεδομέ-

νο ότι όλα τα ψυχοτρόπα φάρμακα εκκρίνονται στο γάλα, 

συνήθως πραγματοποιείται διακοπή του θηλασμού, αν 

και τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα θεωρούνται ασφαλή 

για το νεογνό. Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται η 

ηλεκτροσπασμοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία και οι ψυχο-

κοινωνικές παρεμβάσεις συμπληρώνουν τη θεραπευτική 

αντιμετώπιση.

Προφύλαξη από την ψύχωση της λοχείας: Σε περιπτώ-

σεις εγκύων με ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό διπολικής 

διαταραχής ή ψύχωσης της λοχείας θα πρέπει να εξετά-

ζεται σοβαρά το ενδεχόμενο λήψης προληπτικής φαρμα-

κευτικής αγωγής. Οι διπολικές γυναίκες διατρέχουν 100 

φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν ψύχωση της 

λοχείας.

Συνοψίζοντας, η γυναίκα κατά την κύηση και τη λοχεία 

είναι ευάλωτη σε ελάσσονες ή μείζονες ψυχικές διατα-

ραχές. Η έγκαιρη διάγνωση και η επαρκής αντιμετώπιση 

μειώνουν τους κινδύνους για την ίδια και για το έμβρυο 

- νεογνό και βελτιώνουν μακροπρόθεσμα την πρόγνωση 

και την ποιότητα της ζωής τους.

Abstract
Zacharakis K. Mental Disorders During Pregnancy And Postpartum. Iatrika Analekta 2009,3:159-161

Depression during pregnancy is similar to non-pregnant women and requires special attention to choice of 

medication. Postpartum mental disorders include postpartum blues, depression and psychosis. Postpartum blues 

is a common, mild and usually transient condition. Postpartum depression is a less common serious disorder, 

associated with pers/fam history of depression, stressful life events, marital discord, few social supports, preg/

delivery complications. Postpartum psychosis, clinically and genetically related to bipolar disorder, is rare but 

carries high rates of maternal and infant morbidity and mortality. Ensuring safety for the mother and newborn is 

top priority. Treatment comprises psychotherapy and psychosocial interventions, medication, estrogens and ECT.
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Μαγνητική τομογραφία  
στην απεικονιστική διερεύνηση του εμβρύου

Η μαγνητική τομογραφία (Μ.Τ.) εμβρύου αποτελεί τα τε-

λευταία χρόνια σημαντική συμπληρωματική μέθοδο στον 

υπερηχοτομογραφικό (ΥΗ) προγεννητικό έλεγχο, την κύ-

ρια και πρώτη τεχνική απεικονιστικής διερεύνησης αυτού. 

Στην αναγκαιότητα της Μ.T. εμβρύου οδήγησαν τόσο η 

πρόοδος της εμβρυϊκής ιατρικής όσο και η τεχνολογική 

εξέλιξη του μαγνητικού τομογράφου1.

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στην απεικόνι-

ση των συστημάτων του εμβρύου επικεντρώνεται αρχικά 

στην επιβεβαίωση και στο χαρακτηρισμό ανωμαλιών που 

εντοπίζονται από τον προγεννητικό υπερηχοτομογραφικό 

έλεγχο ρουτίνας και στη συνέχεια στην αναζήτηση άλλων, 

υπερηχογραφικά αμυδρών ανωμαλιών ανάπτυξης, λόγω 

της δυνατότητας καλύτερης ανάλυσης και διαφοροποίη-

σης των ιστών1 (πίνακας 1). Η Μ.Τ. εμβρύου τροποποιεί 

τον χειρισμό της εγκυμοσύνης τουλάχιστον στο 50% των 

περιπτώσεων, καθώς τα αποτελέσματά της επηρεάζουν τις 

αποφάσεις τόσο των κλινικών ιατρών όσο και των γονέων1. 

Με τη συνεχή πρόοδο της μεθόδου (τεχνικές διάχυσης και 

παράλληλης απεικόνισης) αναμένεται ουσιαστική συμβο-

λή στην κατανόηση τόσο της φυσιολογικής όσο και της 

παθολογικής διαδικασίας της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Η κύ-

ρια, αλλά όχι αποκλειστική, εφαρμογή της Μ.Τ. εμβρύου 

αφορά στη μελέτη του εμβρυϊκού ΚΝΣ.

Πλεονεκτήματα της Μ.Τ. εμβρύου
Η Μ.Τ. εμβρύου ξεπερνά πολλούς από τους τεχνικούς 

περιορισμούς του ΥΗ, όπως σε ολιγοϋδράμνιο, αυξημένο 

σωματικό δείκτη της μητέρας και προχωρημένη ηλικία 

κύησης, όπου η υπερηχοτομογραφική απεικόνιση, κυ-

ρίως των δομών του εγκεφάλου και ειδικά του οπισθίου 

βόθρου, περιορίζεται από το οστεοποιημένο κρανίο1,2. 

Επιπλέον, βοηθά στην επιβεβαίωση των υπερηχοτομογρα-

φικών ευρημάτων και επικεντρώνεται στη λεπτομερέστερη 

αναζήτηση πιθανών συνοδών ανωμαλιών, ιδιαίτερα κατά 

Γεωργία Παπαϊωάννου
Ακτινολόγος - Παιδοακτινολόγος, ΜΗΤΕΡΑ
gpapaio@hotmail.com

Εικ. 1.  Κοιλιομεγαλία με αγενεσία μεσολοβίου: Εικόνα κολποκε-
φαλίας (δυσανάλογη αύξηση των ινιακών κεράτων των πλαγίων 
κοιλιών) στις εγκάρσιες ακολουθίες με παράλληλη διάταξη των 
σωμάτων των πλαγίων κοιλιών σε έμβρυο 21 εβδομάδων κύησης 
(α) και απουσία ανάδειξης μεσολοβίου στη μέση οβελιαία διατομή 
σε έμβρυο 32 εβδομάδων κύησης (β).

1α. 1β.

Πίνακας 1 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Μ.Τ. ΚΝΣ ΕΜΒΡΥΟΥ2 ΜΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Μ.Τ. ΕΜΒΡΥΟΥ2

Κοιλιομεγαλία (η συνηθέστερη αιτία παραπομπής)  
(εικόνα 1 και 2).

Ανωμαλίες του μεσολοβίου και του σκώληκα της παρεγκε-
φαλίδας (εικόνα 3). 

Επιπλοκές σε μονοχοριονικές διδύμους κυήσεις.

Προηγούμενο οικογενειακό ιστορικό εμβρύου ή παιδιού με 
ανωμαλία ΚΝΣ.

Σοβαρή μητρική νόσος (φλεγμονή, μείζων καρδιακή νόσος).

Τεχνικά δυσχερής υπερηχοτομογραφική απεικόνιση (ολιγο-
ϋδράμνιο, αυξημένος σωματικός δείκτης μητέρας, πυελική 
εμπέδωση κεφαλής εμβρύου, προχωρημένη ηλικία κύησης).

Καταστάσεις που επηρεάζουν την ανάπτυξη και μορφολο-
γία των εμβρυϊκών πνευμόνων (συγγενής διαφραγματοκή-
λη, πνευμονικό απόλυμα, κυστική αδενοματώδης δυσπλα-
σία, απόφραξη αεραγωγών από λεμφαγγείωμα ή τεράτωμα) 
(εικόνα 5). 

Μορφώματα κοιλίας (συγγενής ομφαλοκήλη, κυστικές 
μάζες κοιλίας, συγγενές μη επινεφριδιακό νευροβλάστωμα, 
μόρφωμα επινεφριδίων, εμβρυϊκό τεράτωμα ιεροκοκκυγι-
κής μοίρας) (εικόνα 6).

Μελέτη του ουροποιητικού και γαστρεντερικού συστήματος 
(συγγενείς ανωμαλίες ουροποιητικού συστήματος, ατελής 
απεικόνιση στομάχου). 
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τη μελέτη του εμβρυϊκού ΚΝΣ3. Η Μ.Τ. εμβρύου είναι δυ-

νατόν να εντοπίσει ασαφείς από το ΥΗ ανωμαλίες στο 

50% των εμβρύων που εξετάζονται με ποικίλες ενδείξεις1.

Η πρώτη αναφορά Μ.Τ. εμβρύου έγινε το 19834. Αρ-

χικά η μέθοδος εφαρμοζόταν στη μελέτη ανωμαλιών του 

πλακούντα και της μητέρας, καθώς η ποιότητα της εικόνας 

για τη μελέτη του εμβρύου επηρεαζόταν πολύ από κινη-

τικά σφάλματα τεχνικής2. Απόπειρες μείωσης των σφαλ-

μάτων τεχνικής γίνονταν με έγχυση μυοχαλαρωτικών στην 

ομφαλική φλέβα2. Με την αλματώδη τεχνολογική εξέλιξη 

της Μ.Τ. και με την ανάπτυξη γρήγορων ακολουθιών με 

επανεστιαζόμενους παλμούς στην αρχή της δεκαετίας του 

1990, η απεικόνιση του εμβρύου με Μ.Τ. απέκτησε τη 

δυνατότητα ανάκτησης εικόνων προσανατολισμού Τ2 σε 

δέκατα του δευτερολέπτου, μειώνοντας αποτελεσματικά 

τα σφάλματα τεχνικής, που οφείλονται στη μητρική ανα-

πνοή και στις κινήσεις του εμβρύου1.

Στα περισσότερα τμήματα η Μ.Τ. γίνεται κατά το δεύτερο 

τρίμηνο της κύησης (22η εβδομάδα) ή και αργότερα, για 

ελαχιστοποίηση των δυσχερειών που οφείλονται στο μικρό 

μέγεθος, στην αυξημένη κινητικότητα των νεαρότερων εμ-

βρύων και στην ανωριμότητα των υπό εξέταση δομών5.

Ασφάλεια της εξέτασης
Η Μ.Τ. εμβρύου θεωρείται απόλυτα ασφαλής εφόσον υ-

πάρχει ένδειξη να πραγματοποιηθεί, ειδικά μετά το πρώτο 

τρίμηνο της κύησης1. Οι προβληματισμοί για την ασφά-

λεια του εμβρύου στο πρώτο τρίμηνο σχετίζονται με την πι-

θανότητα τερατογένεσης και βλάβης της ακοής, από τους 

έντονους θορύβους που δημιουργούν τα πηνία2. Ωστόσο, 

μελέτες από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι ο κίνδυνος 

ακουστικής βλάβης στο έμβρυο είναι αμελητέος2. Κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης δεν χορηγείται καταστολή, ούτε εν-

δοφλέβια σκιαγραφική ουσία, λόγω δυνητικού κινδύνου 

για το έμβρυο1,2. Η συμπλήρωση έντυπου συγκατάθεσης 

για την εξέταση θεωρείται απαραίτητη.

Η εξέταση πραγματοποιείται σε μαγνητικούς τομογρά-

φους μέχρι 1,5Τ. Η μητέρα προσέρχεται νηστική, ξαπλώ-

νει σε ύπτια ή αριστερή πλάγια θέση και εφαρμόζεται 

πολυκάναλο πηνίο που παρέχει υψηλή αναλογία σήματος 

- θορύβου.

Το πρωτόκολλο της εξέτασης περιλαμβάνει:

n	Λήψη εντοπιστικών ακολουθιών στους τρεις άξονες 

της κοιλιάς της μητέρας, προς καθορισμό του προσανα-

τολισμού του εμβρύου και προσδιορισμό της εμβρυϊκής 

πλαγιότητας.

n	Ακολουθίες Half-Fourier Single-Shot TSE υψηλής ευ-

κρίνειας στους τρεις άξονες της εμβρυϊκής περιοχής που 

εξετάζεται. Η προσπάθεια εστιάζει στον σχεδιασμό της 

κάθε ακολουθίας με βάση τους άξονες της αμέσως προη-

γούμενης ακολουθίας, ώστε να ελαχιστοποιείται η επίδρα-

ση από την έστω και μικρή εμβρυϊκή κίνηση. Θεωρείται 

ικανοποιητική η λήψη δύο ακολουθιών υψηλής ποιότητας 

σε κάθε άξονα. Εφόσον σε κάθε ακολουθία κάθε εικόνα 

ανακτάται ξεχωριστά, η κίνηση του εμβρύου επηρεάζει 

μόνο τη μεμονωμένη εικόνα που λαμβάνεται τη στιγμή της 

κίνησης και όχι την προηγούμενη ή την επόμενη. Καθώς 

οι ακολουθίες Τ2 είναι καλύτερες ποιοτικά από τις Τ1, 

προηγούνται χρονικά στο πρωτόκολλο.

n	Ακολουθία Τ1 κατά τον εγκάρσιο άξονα με κράτημα 

της αναπνοής της μητέρας, η οποία χρησιμεύει στην α-

ξιολόγηση αλλοιώσεων που έχουν εντοπιστεί στις προη-

γούμενες ακολουθίες. Η ανατομική ευκρίνεια της συγκε-

κριμένης ακολουθίας είναι μικρότερη, ωστόσο εστιακές 

αλλοιώσεις αυξημένης έντασης σήματος στον εγκέφαλο 

αντιστοιχούν σε αιμορραγικές εστίες ή σε αποτιτανώσεις.

n	Ακολουθία Τ2* gradient echo στον εγκάρσιο άξονα σε 

εξέταση εγκεφάλου, όταν υπάρχει υποψία αιμορραγικής 

εστίας (εικόνα 4).

n	Ακολουθία διάχυσης.

Εικ. 2.  Μεμονωμένη κοιλιομεγαλία σε έμβρυο 32 εβδομάδων: Η 
Μ.Τ. πρέπει να επιβεβαιώσει την απουσία άλλων αναπτυξιακών ανω-
μαλιών στον εμβρυϊκό εγκέφαλο, οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς 
την πρόγνωση για τη νευροαναπτυξιακή εξέλιξη του εμβρύου, να 
ελέγξει την ανάπτυξη των δομών του εμβρυϊκού εγκεφάλου και 
κατά πόσον αυτή συμβαδίζει με την ηλικία κύησης.

Εικ. 3.  Ανωμαλίες του οπισθίου βόθρου: Σύμπλεγμα Dandy-Walker 
(υποπλασία του σκώληκα της παρεγκεφαλίδας, κυστική διάταση 
της 4ης κοιλίας, μεγάλος οπίσθιος βόθρος) σε υπερκινητικό, λόγω 
ηλικίας, έμβρυο (20 εβδομάδων). Η μαγνητική τομογραφία επιβε-
βαιώνει την ανωμαλία που κάποιες φορές είναι τεχνικά δύσκολο 
να απεικονιστεί με το υπερηχοτομογράφημα και διευκρινίζει αν 
υπάρχουν άλλες συνοδές ανωμαλίες που σχετίζονται με δυσμενέ-
στερη πρόγνωση.

2.

3α. 3β.
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Πολλοί κατασκευαστές προσανατολίζονται στη δημι-

ουργία ακολουθιών αλληλεπίδρασης, ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα να αναπροσαρμόζονται οι παράμετροι σάρω-

σης σε πραγματικό χρόνο κατά την εξέλιξη της εξέτασης, 

χωρίς να απαιτείται σχεδιασμός νέας ακολουθίας, με α-

ποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού χρόνου εξέτασης1.

Η διάρκεια της εξέτασης σε μονήρη κύηση είναι κατά 

μέσον όρο 30΄ και επηρεάζεται σημαντικά από την κινη-

τικότητα του εμβρύου. Για να ελαχιστοποιηθεί η κίνηση 

του εμβρύου λαμβάνονται μέτρα, όπως νηστεία της μη-

τέρας για 4 ώρες πριν από την εξέταση και φροντίδα 

ώστε να αισθάνεται άνετα και βολικά κατά τη διάρκεια 

της εξέτασης.

Περιορισμοί της Μ.Τ. εμβρύου
Η εμβρυϊκή κίνηση αποτελεί τον κύριο περιορισμό, ο ο-

ποίος όμως έχει μειωθεί με την πρόοδο των γρήγορων 

ακολουθιών Τ2 προσανατολισμού. Η εμβρυϊκή κίνηση 

ωστόσο μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εξέτασης, 

ακόμα και με την ταχεία ανάκτηση εικόνων. Επιπλέον 

περιορισμοί είναι το μικρό μέγεθος των μελετώμενων 

δομών (συνήθως ο εμβρυϊκός εγκέφαλος ή η σπονδυλι-

κή στήλη) και η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο έμβρυο 

(που βρίσκεται στην ενδομητρική κοιλότητα) και το πηνίο 

(που περιβάλλει την κοιλία και την πύελο της μητέρας)1. 

Αυτοί οι περιορισμοί αντιμετωπίζονται με την πρόοδο 

στον σχεδιασμό των πηνίων (αυξανόμενος αριθμός διαύ-

λων), ωστόσο αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που 

συνεισφέρουν στους εγγενείς περιορισμούς της μεθόδου 

σε έμβρυα μικρής ηλικίας1. Η μητρική κλειστοφοβία και 

ανησυχία κατά την εξέταση αποτελούν επίσης περιορι-

σμούς της Μ.Τ. σε σχέση με το ΥΗ, ιδιαίτερα σε προχω-

ρημένη κύηση, οι οποίοι ελαττώνονται σημαντικά στον 

ανοιχτό μαγνητικό τομογράφο (Philips Panorama Open 

Magnet 1.0T).

Μελλοντικές εφαρμογές Μ.Τ. εμβρύου
Τρισδιάστατη κολονογραφία με βάση το μηκώνιο και 

χρήση δυναμικών ακολουθιών για παρατήρηση των εμ-

βρυϊκών κινήσεων και ερμηνεία της ανάπτυξης και ωρι-

μότητας του ΚΝΣ6.

Βιβλιογραφία
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2. Coacley FV, et al. Fetal MRI: A Developing Technique for the Developing Patient. AJR 2004; 182:243 - 252.
3. Frates MC, et al. Fetal Anomalies: Comparison of MR Imaging and US for Diagnosis. Radiology 2004; 232:398 - 404.
4. Smith FW, et al. NMR imaging in pregnancy. Lancet 1983;1:61 - 62.
5. Yuan GUO, Bo-ning LUO. The state of the art of fetal magnetic resonance imaging. Chin Med J 2006; 119:1294 - 1299.
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Abstract
Papaioannou G. Fetal MRI. Iatrika Analekta 3:162-164

Ultrasound is the screening modality of choice in the fetal assessment. However, MRI has a complementary role in 

the evaluation of high-risk pregnancy and sonographically occult or complex fetal anomalies. When an abnormality 

is detected on US, depending on the gestational age, MRI may demonstrate additional findings that could alter 

patient counseling and case management. Fetal MRI is still evolving with anticipated improvements in the quality 

and promising applications for the study of specific disorders and normal in utero brain development. Continued 

multidisciplinary collaboration of different specialists is critical to ensure maximal growth in the field of fetal imaging.

Εικ. 4.  Πνευμονικό μόρφωμα 
αριστερού ημιθωρακίου σε 
έμβρυο 31 εβδομάδων. Η δια-
φοροδιάγνωση περιλαμβάνει 
συγγενή διαφραγματοκήλη και 
κυστική αδενοματώδη δυσπλα-
σία. Λόγω της μορφολογίας και 
της παρατηρούμενης ασυνέχειας 
του αριστερού ημιδιαφράγματος 
ως πιθανότερη διάγνωση θεω-
ρείται η πρώτη.4.
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Μητρικός θηλασμός, δικαίωμα ζωής

Ο μητρικός θηλασμός, αποκλειστικό προνόμιο της γυναί-

κας, επί εκατομμύρια χρόνια ήταν η μοναδική τροφή του 

βρέφους και σε αυτό στηρίχθηκε η διαιώνιση του ανθρώ-

πινου είδους. Οι μητέρες θήλαζαν τα παιδιά τους, η μη-

τρότητα λατρευόταν από όλους τους λαούς και ήταν θέμα 

έμπνευσης για καλλιτέχνες όλων των εποχών, εμπειρικά 

από τα πανάρχαια χρόνια και επιστημονικά τις τελευταί-

ες δεκαετίες. Κάθε χρόνος που περνάει προσφέρει νέα 

επιστημονικά στοιχεία για την τελειότητα του μητρικού 

γάλακτος και είναι βέβαιο ότι η διαδικασία της αύξησης 

των επιστημονικά κατοχυρωμένων πλεονεκτημάτων του θα 

εξακολουθήσει και στο μέλλον.

Παρόλο που δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν πιστεύει 

στην υπεροχή του μητρικού θηλασμού, οι μητέρες που 

θηλάζουν τα βρέφη τους στη χώρα μας είναι ακόμα μειο-

νότητα. Είναι σαφές πως δεν φθάνει η γνώση για να υιοθε-

τηθεί η σωστή συμπεριφορά της μάνας προς το παιδί της, 

συμπεριφορά που θα αναγνωρίζει ότι το πρώτο ανθρώπινο 

δικαίωμα είναι το δικαίωμα του νεογνού να τραφεί με το 

γάλα της μάνας του1.

Στην Ελλάδα διαπιστώνεται η μεγάλη διαφορά μεταξύ 

της «καλής» πρόθεσης και του σχετικά «φτωχού» αποτελέ-

σματος. Πιο συγκεκριμένα, σχεδόν όλες οι γυναίκες (96%) 

πιστεύουν ότι με τον θηλασμό αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη 

σχέση με το μωρό, περισσότερες από το 90% είχαν πρό-

θεση να θηλάσουν και περισσότερες από 85% θήλασαν τα 

μωρά τους την πρώτη εβδομάδα. Εντούτοις, στον 2ο - 3ο 

μήνα αποκλειστικά θηλάζουν λιγότερες μητέρες (49%) και 

στον 6ο μήνα μόνο το 5%6. Αυτό φανερώνει ή υπερβολι-

κό αρχικό ενθουσιασμό ή υπερβολικές δυσκολίες κατά τις 

πρώτες εβδομάδες του θηλασμού, ή και τα δύο μαζί.

Αφού το σύνολο των μητέρων έχουν πεισθεί για την α-

ξία του μητρικού θηλασμού, είναι φανερό πως η πολιτική 

της παρέμβασης πριν από τη γέννηση κρίνεται απολύτως 

ικανοποιητική. Σε ποσοστό 85% οι μητέρες ξεκινούν να 

θηλάζουν τα μωρά τους την πρώτη εβδομάδα, γρήγορα 

όμως έπειτα από 2 - 2,5 μήνες, το ποσοστό αυτό πέφτει 

στο 49%6. Διάφορες δυσκολίες με τον θηλασμό, που συ-

νήθως αντιμετωπίζει η νεαρή και άπειρη μητέρα τις λίγες 

πρώτες ημέρες της γαλουχίας, η ευκολία με την οποία όλοι 

(μαιευτήρες, παιδίατροι, φίλοι) προτείνουν την αντικατά-

σταση του θηλασμού με τη χορήγηση ξένου γάλακτος, η 

απουσία άλλων μελών της οικογένειας (γιαγιά, παππούς, 

άλλοι συγγενείς) που θα μπορούσαν να συμπαρασταθούν 

στη νεαρή μητέρα (η σημερινή οικογένεια είναι συνήθως 

πυρηνική: μπαμπάς - μαμά - παιδί) και, τέλος, η ανάγκη 

μερικών νεαρών μητέρων να εργαστούν σύντομα μετά τον 

τοκετό εξηγούν τη σημαντική πτώση στον αριθμό των γυ-

ναικών που θηλάζουν μετά τους λίγους πρώτους μήνες από 

τον τοκετό2.

Τα παραπάνω δείχνουν την ευθύνη όλων μας, καθώς και 

τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δράσουμε. Φοβάμαι ότι 

εμείς οι γιατροί δεν έχουμε συνειδητοποιήσει επαρκώς την 

αξία του μητρικού γάλακτος και του μητρικού θηλασμού. 

Διότι, όσο και αν ακούγεται παράξενο, άλλο δίνω στο μωρό 

μητρικό γάλα και άλλο θηλάζω το μωρό. Το μητρικό γάλα 

έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι του ξένου. Η σύγχρονη 

Νικόλαος Βουδούρης
Παιδίατρος, ΜΗΤΕΡΑ
 nvoudourisped@yahoo.gr

Πίνακας 1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Προστασία από λοιμώξεις αναπνευστικού και γαστρεντε-
ρικού συστήματος.

Προστασία από αλλεργίες, ιώσεις και αναιμία.

Αύξηση της επιβίωσης των πρόωρων.

Αύξηση του δείκτη νοημοσύνης.

Προστασία από τον κίνδυνο του νεανικού διαβήτη.

Ελάττωση συχνότητας παιδικού καρκίνου.

Μείωση τερηδόνας.

Πρόληψη παχυσαρκίας.

Συμβολή στην ηρεμία του βρέφους, χτίσιμο της ψυχικής 
υγείας του παιδιού και ανάπτυξη ισχυρού δεσμού με τη 
μητέρα.
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βιομηχανία έχει κάνει θαύματα και έχει παρασκευάσει γά-

λα που μοιάζει με το μητρικό, όσον αφορά στα λευκώματα, 

στους υδατάνθρακες, στο λίπος, σε ιχνοστοιχεία και στις 

θερμίδες. Μητρικό γάλα, όμως, δεν έχει παρασκευαστεί.

Το μητρικό γάλα είναι ζωντανός ιστός που περιέχει 87% 

νερό και 13% στερεά συστατικά που είναι πρωτεΐνες, λί-

πη, υδατάνθρακες, βιταμίνες, άλατα, ένζυμα, ορμόνες και 

ιχνοστοιχεία μετάλλων7. Τα συστατικά του μητρικού γάλα-

κτος μεταβάλλονται κατά τα διάφορα στάδια της γαλουχίας, 

πύαρ, μεταβατικό, ώριμο, κατά τη διάρκεια του 24ώρου και 

κατά τη διάρκεια του θηλασμού και ποικίλλουν από μητέρα 

σε μητέρα. Το γάλα των μητέρων που γεννούν πρόωρα έχει 

διαφορετική σύνθεση από το γάλα εκείνων που γεννούν τε-

λειόμηνα. Το πρόωρο γάλα έχει υψηλότερη περιεκτικότητα 

πρωτεϊνών, Cl, Mg, Fe, Cu, Zn, αυξημένη ποσότητα λίπους 

και ανοσοσφαιρίνης IgA4.

Το μητρικό γάλα είναι η μοναδική τροφή που προσφέρει 

στο νεογέννητο και στο βρέφος τις απαραίτητες ουσίες, 

στις κατάλληλες αναλογίες και στη σωστή σύνθεση. Η ε-

νεργειακή πυκνότητα του μητρικού γάλακτος είναι 67 - 70 

Kcal/dl κατά μέσο όρο. Τα λευκώματα του μητρικού γάλα-

κτος είναι ανώτερης βιολογικής αξίας. Τα λίπη του απορρο-

φούνται καλύτερα, είναι ευκολοχώνευτα και κυριαρχούν τα 

ακόρεστα λιπαρά οξέα. Οι υδατάνθρακες του γυναικείου 

γάλακτος είναι μοναδικοί. Προσφέρουν ενέργεια, αλλά παί-

ζουν και σπουδαίο ρόλο στην προφύλαξη του παιδιού από 

παθήσεις του εντέρου και στη φυσιολογική ανάπτυξη του 

νευρικού του συστήματος.

Τα άλατα, το ασβέστιο, ο φώσφορος, ο σίδηρος είναι 

λιγότερα απ’ ό,τι στο αγελαδινό -και αναφέρουμε το αγελα-

δινό γιατί στην τεχνητή διατροφή χρησιμοποιείται το γάλα 

αγελάδας, αλλά απορροφώνται πιο εύκολα και χρησιμοποι-

ούνται καλύτερα από τον βρεφικό οργανισμό. Η περιεκτικό-

τητα σε βιταμίνες εξαρτάται από το διαιτολόγιο της μητέρας. 

Η A και η C είναι περισσότερες απ’ ό,τι στο αγελαδινό.

Ειδικές ουσίες, όπως οι επιδερμικοί και νευρικοί παρά-

γοντες αύξησης του μητρικού γάλακτος, συμβάλλουν στην 

ωρίμανση του πεπτικού και του νευρικού συστήματος. Τα 

στοιχεία του αμυντικού συστήματος που περιέχονται στο 

μητρικό γάλα, δηλαδή τα λευκοκύτταρα, οι ανοσοσφαιρί-

νες, οι αντισταφυλοκοκκικοί παράγοντες, η λυσοζύμη, η 

α λακτοφερίνη και ο γαλακτοβάκιλλος, προφυλάσσουν 

το νεογέννητο και το βρέφος από πολλές αρρώστιες. Αλ-

λεργικές εκδηλώσεις, συνάχι, άσθμα, έκζεμα, διάρροιες 

είναι σπανιότερες σε παιδιά που θηλάζουν. Για το πρόωρο 

νεογέννητο το γάλα της μητέρας του είναι η μοναδική, η 

ιδανική τροφή4.

Τελευταίες έρευνες έδειξαν πως το γάλα των μητέρων 

που γεννούν πρόωρα έχει περισσότερα λευκώματα, αντι-

σώματα, λίπη και άλατα από το γάλα των μητέρων που γεν-

νούν τελειόμηνα παιδιά. Για τον λόγο αυτό η διακοπή της 

γαλουχίας στις μητέρες που γεννούν πρόωρα παιδιά είναι 

περισσότερο επιζήμια στα πρόωρα απ’ 

ό,τι στα τελειόμηνα8.

Το μητρικό γάλα δεν έχει μικρόβια, 

γιατί το παιδί το παίρνει απευθείας από 

το μαστό της μητέρας του. Το μητρικό 

γάλα είναι μοναδικός θησαυρός που 

προσφέρεται δωρεάν. Το μητρικό γάλα 

δεν είναι μόνο αναντικατάστατη τροφή 

αλλά και φάρμακο που προφυλάσσει 

από πολλές αρρώστιες. Τα παιδιά που θηλάζουν σπάνια 

παθαίνουν γαστρεντερίτιδες, ωτίτιδες, βρογχίτιδες και εί-

ναι περισσότερο ανθεκτικά σε ορισμένους ιούς. Μελέτες 

και έρευνες σε όλο τον κόσμο έδειξαν ότι με το μητρικό 

γάλα ελαττώθηκε πολύ η νοσηρότητα και η θνησιμότητα 

των παιδιών. Ακόμη, ο μητρικός θηλασμός είναι το θεμέ-

Πίνακας 2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ

Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού 
και του ενδομητρίου.

Προστασία από οστεοπόρωση.

Βοηθάει στη γρηγορότερη επάνοδο της μήτρας στη φυ-
σιολογική της κατάσταση και αποτελεί αντισυλληπτικό 
μέσο, μέχρι κάποιο βαθμό.

Συντελεί στην καλύτερη ρύθμιση του σωματικού βάρους.

Ικανοποίηση για την ολοκλήρωσή της ως γυναίκας 
- μητέρας. 

Έτοιμο ανά πάσα στιγμή, στη σωστή θερμοκρασία, απο-
στειρωμένο και χωρίς κανένα κόστος.

«Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα 
σε μια γυναίκα που αρνείται να 
θηλάσει το παιδί της και σε κά-
ποια που το σκοτώνει αμέσως με-
τά τη σύλληψη».

Jaques Gillemeau,  
μαιευτήρας (1612).
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λιο της ψυχικής υγείας του παιδιού και σφυρηλατεί γερούς 

δεσμούς ανάμεσα στη μητέρα, το παιδί και την οικογένεια.

Στους πίνακες 1 έως 3 συνοψίζονται τα πλεονεκτήματα 

του μητρικού θηλασμού για το παιδί, τη μητέρα και την 

κοινωνία5.

Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε τη νεαρή μητέρα να ξε-

περάσει τα πρακτικά προβλήματα του θηλασμού τις λίγες 

πρώτες ημέρες, ώσπου να εγκατασταθεί η σωστή γαλουχία 

και να την πείσουμε ότι με το θηλασμό προσφέρει ένα ε-

ξαιρετικά πολύτιμο δώρο στο μωρό της. Φαίνεται όμως πως 

για το τελευταίο πρέπει πρώτοι από όλους να πεισθούμε 

εμείς οι γιατροί.
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Abstract
Voudouris N. Infant feeding; a right to life. Iatrika analekta 2009, 3:165-167

Most of the major progress in understanding the unique and complex features of human breast milk has emerged 

in just the past 2 decades. The composition of human breast milk includes growth factors, hormones, enzymes, 

and other substances that are immune- protective and foster proper growth and nutrition in the newborn. Research 

suggests that lactation is robust and that a mother’ breast milk is adequate in essential nutrients, even when her 

own nutrition is inadequate. The composition of fats essential for neonatal growth, brain development, and retinal 

function varies according to a woman’s intake, the length of gestation, and the period of lactation.

Πίνακας 3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο μητρικός θηλασμός είναι οικολογικός: αστείρευτος 
πόρος ευεργετικός για τον πλανήτη και το παιδί.

Μείωση της νοσηρότητας.

Μείωση εξόδων φαρμακευτικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης.

Μείωση εξόδων αγοράς ξένου γάλακτος.

Αικατερίνη Οικονόμου, Πνευμονολόγος

Κάπνισμα και εγκυμοσύνη

Όλα τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι το κάπνισμα είναι 

ασυμβίβαστο με την εγκυμοσύνη. Παρά τις πολλές ενδείξεις ότι 

το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο νεογέννητο μω-

ρό, μία στις τρεις εγκύους εξακολουθεί να καπνίζει. Είναι χρέος 

όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να ενημερώνει 

και να στηρίζει τη μέλλουσα μητέρα που καπνίζει. Αν κάθε έ-

γκυος γυναίκα που καπνίζει αναλογισθεί το μέγεθος της ευθύ-

νης για το παιδί που θα φέρει στον κόσμο, τότε θα μπορέσει, 

αναζητώντας την κατάλληλη βοήθεια, να διακόψει το κάπνισμα.

Κάπνισμα και εγκυμοσύνη
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Nobel Ιατρικής και Φυσιολογίας 2009

Ο Juαn Ponce de Leσn, ο πρώτος κυβερνήτης του Πουέρ-

το Ρίκο, κατέχει μια θέση στην παγκόσμια μυθοπλασία ως 

το άτομο που ανάλωσε τη ζωή του αναζητώντας την πηγή 

της αιώνιας νεότητας στις ζούγκλες της Αμερικής τον 16ο 

αιώνα. Η ειρωνεία βρίσκεται στο ότι το μυστικό της αθα-

νασίας κρυβόταν στις ταπεινές πηγές τις φυτείας του και 

για την ακρίβεια στον μικροοργανισμό Tetrahymena που 

αναπτύσσεται στο νερό τους.

Τo βραβείο Νόμπελ στη Φυσιολογία και την Ιατρική 

για το 2009 απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες (στην 

Elizabeth H. Blackburn, στην Carol W. Greider και στον 

Jack W. Szostak) που εξήγησαν με ποιον τρόπο τα χρω-

μοσώματα μπορούν να αντιγράφονται πλήρως κατά 

την κυτταρική διαίρεση και πώς προστατεύονται από 

τον κατακερματισμό τους από τις νουκλεάσες των κυτ-

τάρων. Οι επιστήμονες αυτοί έδειξαν ότι η απάντηση 

βρίσκεται στα άκρα των χρωμοσωμάτων -τα τελομερίδια 

(telomeres)- και στο ένζυμο που τα συνθέτει - την τελο-

μεράση (telomerase).

Τα τελομερίδια είναι καλύμματα νουκλεοτιδικών αλ-

ληλουχιών στα άκρα των χρωμοσωμάτων (εικόνα 1). Η 

Elizabeth Blackburn και ο Jack Szostak ανακάλυψαν ότι 

η αλληλουχία αυτή του DNA στα τελομερίδια είναι συ-

γκεκριμένη και προστατεύει τα χρωμοσώματα από την 

καταστροφή. Η Carol Greider και η Elizabeth Blackburn 

ανακάλυψαν την τελομεράση, το ένζυμο που είναι υπεύ-

θυνο για τη σύνθεση των τελομεριδίων.

Η σταδιακή βράχυνση της αλληλουχίας των τελομε-

ριδίων οδηγεί τα κύτταρα στη γήρανση. Αντίθετα, εάν 

η δραστηριότητα της τελομεράσης παραμένει υψηλή, 

το μήκος των τελομεριδίων διατηρείται και η κυτταρι-

κή γήρανση καθυστερεί. Αυτό συμβαίνει στα καρκινικά 

κύτταρα τα οποία φαίνεται ότι με τον τρόπο αυτό έχουν 

εξασφαλίσει την αιώνια ζωή. Ελαττωματική λειτουργία 

της τελομεράσης παρατηρείται και σε ορισμένες κλη-

ρονομικές ασθένειες που χαρακτηρίζονται από πρώιμη 

γήρανση.

Ήδη από τη δεκαετία του ᾽30 ο Hermann Muller (βρα-

βείο Νόμπελ 1946) και η Barbara McClintock (βραβείο 

Νόμπελ 1983) είχαν παρατηρήσει ότι οι δομές στις άκρες 

των χρωμοσωμάτων, τα αποκαλούμενα τελομερίδια, φαί-

νεται να αποτρέπουν τα χρωμοσώματα να ενώνονται το 

ένα με το άλλο. Πρότειναν ότι τα τελομερίδια θα μπορού-

σαν να έχουν έναν προστατευτικό ρόλο, αλλά ο μηχανι-

σμός πίσω από αυτόν τον ρόλο παρέμενε αδιευκρίνιστος.

Όταν οι επιστήμονες άρχισαν να μελετούν την αντι-

γραφή του DNA στη δεκαετία του ᾽50 προέκυψε και ένα 

Εμμανουήλ Παπαδάκης
Παθολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
emmpapad@yahoo.co.uk

1.

Εικ. 1.  Τα τελομερίδια, ο μηχανισμός προστασίας που παρέχουν στα χρωμοσώματα και ο 
ρόλος της τελομεράσης.
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άλλο πρόβλημα. Κατά την κυτταρική διαίρεση οι DNA 

πολυμεράσες δεν θα μπορούσαν να αντιγράψουν το DNA 

μέχρι το άκρο της 3΄ αλυσίδας. Έτσι, με κάθε κυτταρική 

διαίρεση θα προέκυπταν συνεχώς βραχύτερα χρωμοσώ-

ματα. Την ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο το κύτταρο 

ξεπερνά αυτόν τον περιορισμό δόθηκε από τους επιστή-

μονες που έλαβαν το φετινό βραβείο Νόμπελ.

Στην πρώιμη φάση της ερευνητικής της σταδιοδρομίας, 

η Elizabeth Blackburn (εικόνα 2) ασχολήθηκε με τη χαρ-

τογράφηση αλληλουχιών DNA. Κατά τη μελέτη των χρω-

μοσωμάτων του Tetrahymena, ενός μονοκύτταρου βλε-

φαριδοφόρου οργανισμού που αναπτύσσεται στο νερό 

των πηγών, προσδιόρισε ακολουθία DNA που επαναλαμ-

βανόταν αρκετές φορές στα άκρα των χρωμοσωμάτων. 

Η λειτουργική σημασία αυτής της ακολουθίας, CCCCAA, 

δεν ήταν σαφής. Συγχρόνως, ο Jack Szostak (εικόνα 3) 

είχε κάνει την παρατήρηση πως όταν ένα γραμμικό μόριο 

DNA (τεχνητά μικροχρωμοσώματα) εισάγεται σε κύτταρα 

ζυμομυκήτων (yeast) κατακερματίζεται ταχύτατα.

H Blackburn παρουσίασε τα αποτελέσματά της σε ένα 

συνέδριο το 1980. Τα ευρήματά της προσέλκυσαν το 

ενδιαφέρον του Jack Szostak και αποφάσισαν μαζί να 

εκτελέσουν ένα πείραμα που θα ξεπερνούσε τα όρια 

μεταξύ πολύ απόμακρων φυλογενετικά ειδών (εικόνα 

1β). Την ακολουθία CCCCAA από το τελομερές DNA του 

Tetrahymena, που απομόνωσε η Blackburn, ο Szostak τη 

συνέδεσε με τα γραμμικά μόρια DNA που είχε χρησιμο-

ποιήσει σε προηγούμενα πειράματά του και στη συνέχεια 

τα εισήγαγε πάλι στα κύτταρα των ζυμομυκήτων. Τα απο-

τελέσματά τους που δημοσιεύτηκαν το 1982 ήταν εντυ-

πωσιακά - η ακολουθία του τελομερούς DNA προστάτευε 

το γραμμικό DNA από την καταστροφή.

Η Carol Greider (εικόνα 4), μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

τότε στο εργαστήριό της, και η Blackburn άρχισαν να 

μελετούν εάν η σύνθεση των τελομεριδίων θα μπορούσε 

να γίνεται από ένα άγνωστο μέχρι εκείνη τη στιγμή έν-

ζυμο. Την ημέρα των Χριστουγέννων του 1984 η Greider 

παρατήρησε σημάδια ενζυμικής δραστηριότητας με αυτό 

σε ένα εκχύλισμα κυττάρων. Η Greider και η Blackburn α-

πέδωσαν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σε ένα ένζυμο 

που ονομάστηκε τελική τρανσφεράση των τελομεριδίων 

(TELOMere terminal transfERASE - telomerase), το απο-

μόνωσαν σε καθαρή μορφή και έδειξαν ότι αποτελείται 

από πρωτεΐνη αλλά και από RNA (εικόνα 1γ). Το RNA 

αυτό περιλαμβάνει την ακολουθία CCCCAA και χρησι-

μεύει ως πρότυπο για τη σύνθεση της αλληλουχίας των 

τελομεριδίων, ενώ το πρωτεϊνικό κομμάτι παρέχει τον 

ενζυμικό μηχανισμό. Η τελομεράση επεκτείνει το DNA 

των τελομεριδίων, παρέχοντας έτσι το πρότυπο που επι-

τρέπει στις DNA πολυμεράσες να αντιγράψουν ολόκληρο 

το μήκος του χρωμοσώματος χωρίς να παραλείπουν και 

το έσχατο άκρο του.

Η επιστημονική έρευνα στράφηκε στη συνέχεια στην 

αναζήτηση πιθανών ρόλων που τα τελομερίδια διαδρα-

ματίζουν στο κύτταρο. Η ομάδα του Szostak ανακάλυψε 

κύτταρα ζυμομυκήτων που έφεραν μεταλλάξεις οι οποί-

ες οδηγούσαν σε βαθμιαία βράχυνση των τελομεριδίων. 

Τα κύτταρα αυτά παρουσίαζαν μειωμένη ανάπτυξη και 

τελικά σταματούσαν να διαιρούνται. Η Blackburn και οι 

συνεργάτες της προκαλώντας μεταλλάξεις στο RNA της 

τελομεράσης παρατήρησαν ανάλογα αποτελέσματα στα 

Tetrahymena. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό οδηγούσε 

σε πρώιμη κυτταρική γήρανση. Αντίθετα, τα λειτουργικά 

τελομερίδια απέτρεπαν τη χρωμοσωμική βλάβη και κα-

θυστερούσαν την κυτταρική γήρανση.

Αργότερα, η ομάδα της Greider έδειξε ότι η τελομεράση 

μπορεί να καθυστερεί επίσης τη γήρανση και στα ανθρώ-

πινα κύτταρα. Η έρευνα έδειξε ότι η ακολουθία του DNA 

στα τελομερίδια προσελκύει πρωτεΐνες που διαμορφώ-

νουν ένα προστατευτικό κάλυμμα γύρω από τις εύθραυ-

στες άκρες των αλυσίδων του DNA.

Αυτές οι ανακαλύψεις άσκησαν σημαντικότατη επί-

δραση εντός της επιστημονικής κοινότητας. Πολλοί επι-

στήμονες διατύπωσαν την υπόθεση ότι η βράχυνση των 

Εικ. 3.  Ο Jack W. Szostak εί-
ναι Αμερικανός πολίτης. Γεν-
νήθηκε το 1952 στο Λονδίνο 
και μεγάλωσε στον Καναδά. 
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο 
McGill στο Μόντρεαλ και στο 
Πανεπιστήμιο του Κορνέλ στη 
Νέα Υόρκη, όπου έλαβε το 
PhD του το 1977. Ήταν στην 
Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ 
από το 1979 και αυτήν την 
περίοδο είναι καθηγητής 
Γενετικής στο Γενικό Νοσο-
κομείο της Μασαχουσέτης 
στη Βοστόνη. Συνεργάζεται 
επίσης με το Howard Hughes 
Medical Institute.3.

Εικ. 2.  Η Elizabeth H. Blackburn 
έχει υπηκοότητα των ΗΠΑ και 
της Αυστραλίας. Γεννήθηκε το 
1948 στο Χόμπαρτ της Τασμα-
νίας. Ύστερα από προπτυχιακές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο της 
Μελβούρνης έλαβε το PhD της 
το 1975 από το Πανεπιστήμιο 
του Κέιμπριτζ στην Αγγλία και 
ήταν μεταδιδακτορικός ερευνη-
τής στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, 
στο Νιου Χάβεν των ΗΠΑ. Δίδαξε 
στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της 
Καλιφόρνιας και από το 1990 
είναι καθηγήτρια Βιολογίας και 
Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο.2.
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τελομεριδίων θα μπορούσε να αποτελεί τον μηχανισμό 

γήρανσης όχι μόνο για τα μεμονωμένα κύτταρα αλλά και 

συνολικά για τον οργανισμό. Ωστόσο, η διαδικασία της 

γήρανσης έχει αποδειχθεί περισσότερο σύνθετη και ε-

ξαρτώμενη από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, με 

τα τελομερίδια να είναι ένας από αυτούς. Η έρευνα σε 

αυτόν τον τομέα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Τα περισσότερα κύτταρα του οργανισμού δεν διαιρού- 

ν ται με μεγάλη συχνότητα και επομένως τα χρωμοσώμα-

τά τους δεν βρίσκονται σε ιδιαίτερο κίνδυνο βράχυνσης 

και δεν απαιτούν υψηλή δραστηριότητα τελομεράσης. 

Αντίθετα, τα καρκινικά κύτταρα έχουν τη δυνατότητα 

να διαιρούνται επ᾽ άπειρον, διατηρώντας τα τελομερίδιά 

τους. Πώς αποφεύγουν την κυτταρική γήρανση; Εξήγη-

ση δόθηκε με τη διαπίστωση ότι τα καρκινικά κύτταρα 

συχνά έχουν αυξημένη δραστηριότητα τελομεράσης. 

Προτάθηκε επομένως ότι ο καρκίνος θα μπορούσε να 

αντιμετωπιστεί με την αδρανοποίηση της τελομεράσης. 

Σειρά μελετών είναι εν εξελίξει, συμπεριλαμβανομένων 

κλινικών δοκιμών, για την αξιολόγηση εμβολίων που κα-

τευθύνονται ενάντια σε κύτταρα με υψηλή δραστηριότη-

τα τελομεράσης (π.χ. GRNVAC1).

Μερικές κληρονομικές ασθένειες είναι τώρα γνωστό 

ότι προκαλούνται από δυσλειτουργία της τελομεράσης, 

συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μορφών συγγενούς α-

πλαστικής αναιμίας, στην οποία οι ανεπαρκείς κυτταρικές 

διαιρέσεις στα αρχέγονα κύτταρα του μυελού των οστών 

οδηγούν σε σοβαρή αναιμία. Ορισμένες κληρονομικές 

ασθένειες του δέρματος (Dyskeratosis congenita) προ-

καλούνται επίσης από δυσλειτουργία της τελομεράσης.
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Εικ. 4.  Η Carol W. Greider εί-
ναι Αμερικανίδα πολίτης και 
γεννήθηκε το 1961 στο Σαν 
Ντιέγκο της Καλιφόρνιας. Σπού-
δασε στο Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνιας στη Santa Barbara 
και στο Μπέρκλεϊ, όπου έλαβε 
το PhD της το 1987 με την El. 
Blackburn επόπτριά της. Μετά 
τη μεταδιδακτορική έρευνα στο 
Cold Spring Harbor Laboratory, 
διορίστηκε καθηγήτρια στο τμή-
μα Μοριακής Βιολογίας και Γε-
νετικής στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Johns Hopkins 
στη Βαλτιμόρη το 1997.4.

Κωνσταντίνος Λυγνός, Μαιευτήρας Γυναικολόγος

Ανακούφιση από τις ωδίνες

Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας πολλά μέσα για να ανακουφίσουμε την επίτοκο 

από τις ωδίνες. Όπλα μας σε αυτήν την προσπάθεια είναι τα παυσίπονα και τα 

ηρεμιστικά, που προσφέρουν σημαντική βοήθεια για κάποια χρονικά διαστήμα-

τα του τοκετού. Έχουμε ακόμη την εκπαίδευση της επιτόκου στο να αντιδρά με 

αναπνοές χαλάρωσης οι οποίες αναστέλλουν την πρόωρη πίεση προς τα κάτω, 

πριν ανοίξει το στόμιο της μήτρας. Έτσι, δεν δημιουργείται στον τράχηλο οίδη-

μα που καθυστερεί τον τοκετό, ενώ παράλληλα η πολύ έντονη προσπάθεια και 

η συγκέντρωση της προσοχής της επιτόκου σε αυτές τις αναπνοές την αποσυν-

δέουν μερικώς από τον πόνο. Μια μέθοδος που τα τελευταία χρόνια κερδίζει έ-

δαφος είναι η επισκληρίδειος αναισθησία. Είναι πρακτικά ακίνδυνη και εξαφα-

νίζει τον πόνο, αλλά με τίμημα κάποια παράταση στην εξώθηση, αφού η μητέ-

ρα εξωθεί μόνο βάσει οδηγιών, χωρίς να έχει την εσωτερική ανάγκη να πιέσει. 

ÇΤο φτερούγισμα την ώρα της γέν-
ναςÈ της Άννας Δούκα.
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Τα δερματολογικά προβλήματα είναι συνηθισμένα στη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης. Εκτός από τις γνωστές δερμα-

τοπάθειες, που μπορεί να εμφανιστούν τη συγκεκριμένη 

περίοδο, υπάρχει μια ομάδα φλεγμονωδών νοσημάτων 

του δέρματος που αφορά αποκλειστικά στην εγκυμοσύνη.

Οι ειδικές δερματοπάθειες της κύησης είναι κυρίως τέσ-

σερις: το πεμφιγοειδές της κύησης, το πολύμορφο εξάν-

θημα της κύησης, η κνήφη της κύησης και η κνησμώδης 

θυλακίτις της κύησης. Δεν υπάρχουν αξιόπιστα κριτήρια 

για την ασφαλή διαφορική διάγνωση των νόσων αυτών, 

ενώ πολλές κοινές δερματοπάθειες είναι δυνατόν να εμ-

φανίζονται στην έγκυο.

Πεμφιγοειδές της κύησης
Το πεμφιγοειδές της κύησης είναι σπάνια αυτοάνοση πομ-

φολυγώδης δερματοπάθεια που σχετίζεται στενά με τα 

πομφολυγώδη νοσήματα της ομάδας του πεμφιγοειδούς.

Κλινική εικόνα. Το νόσημα εκτιμάται ότι εμφανίζεται 

σε μία στις 40.000 - 60.000 γεννήσεις. Δεν έχει φυ-

λετική προτίμηση, αν και σχετίζεται με τα ΗLA-DR3 και 

DR-4. Μπορεί να εμφανιστεί από την 9η εβδομάδα της 

κύησης έως και μία εβδομάδα μετά τον τοκετό, αλλά συ-

νήθως παρουσιάζεται στο β΄ και στο γ΄ τρίμηνο. Μπορεί 

να παρουσιαστεί και σε επόμενες κυήσεις με πρωιμότε-

ρη έναρξη και εντονότερη κλινική εικόνα. Εμφανίζεται 

με κνησμώδεις, ερυθηματώδεις κνιδωτικές βλατίδες και 

πλάκες, που εξελίσσονται σε φυσαλιδοπομφολυγώδεις 

βλάβες πάνω σε ερυθηματώδες δέρμα, αλλά πομφόλυ-

γες μπορεί να εμφανιστούν και σε υγιές δέρμα. Οι πομ-

φόλυγες είναι συνήθως υπό τάση. Στο 90% των ασθενών 

το εξάνθημα αρχικά περιορίζεται στην περιομφαλική 

χώρα και αργότερα επεκτείνεται στην κοιλιά, στους μη-

ρούς, στις παλάμες και στα πέλματα. Το εξάνθημα μπορεί 

να γενικευθεί, αλλά το πρόσωπο και ο βλεννογόνος του 

στόματος σπάνια προσβάλλονται. Συνήθως υπάρχει αυ-

τόματη ύφεση του νοσήματος προς το τέλος της κύησης, 

με μία μόνο έξαρση στις 24 έως 48 ώρες μετά τον τοκετό, 

που μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες έως 

λίγους μήνες.

Εργαστηριακά ευρήματα. Η βιοψία δέρματος παρου-

σιάζει υποεπιδερμιδική φυσαλίδα με τα ηωσινόφιλα να 

επικρατούν μέσα στο υγρό. Το ανώτερο χόριο εμφανίζει 

περιαγγειακή διήθηση από λεμφοκύτταρα, ιστιοκύτταρα 

και ηωσινόφιλα λευκοκύτταρα. Ο άμεσος ανοσοφθορι-

σμός εμφανίζει γραμμική εναπόθεση C3 με ή χωρίς IgG 

κατά μήκος της βασικής μεμβράνης στο δέρμα γύρω από 

τη βλάβη. Κυκλοφορούντα IgG αντισώματα εναντίον της 

βασικής μεμβράνης ανιχνεύονται στο 25% των ασθενών 

στον έμμεσο ανοσοφθορισμό. Ποσοστό 60% - 80% των 

ασθενών με το νόσημα αυτό έχουν HLA-DR3 και DR4.

Διαφορική διάγνωση. Η διαφορική διάγνωση από τα 

άλλα πομφολυγώδη δερματολογικά νοσήματα είναι συ-

νήθως εύκολη, ενώ οι χαρακτηριστικές πομφόλυγες δια-

κρίνουν το νόσημα από τις άλλες ειδικές δερματοπάθειες 

της κύησης. Υπάρχουν όμως και άτυπες μορφές αυτού που 

συγχέονται με το πολύμορφο εξάνθημα της κύησης και 

με τα αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα. Άλλα νοσή-

ματα που υπεισέρχονται στη διαφορική διάγνωση είναι 

το πολύμορφο ερύθημα, η δερματίτιδα εξ επαφής και τα 

φαρμακευτικά εξανθήματα πομφολυγώδους τύπου.

Επίπτωση στο έμβρυο και στο νεογνό. Το 5% - 10% 

των νεογνών από μητέρες με τη νόσο εμφανίζει δερμα-

τικές βλάβες. Παροδικές κνιδωτικές ή φυσαλιδώδεις 

βλάβες είναι οι πλέον συχνές και υποχωρούν αυτόματα 

στις επόμενες τρεις εβδομάδες. Το νόσημα σχετίζεται με 

προωρότητα και με μικρά για την ηλικία γέννησης νεογνά.

Θεραπεία. Στόχος της θεραπείας είναι να αντιμετω-

πίσει τον κνησμό και να αποτρέψει τον σχηματισμό των 

φυσαλίδων, την πιθανή δευτερογενή επιμόλυνσή τους και 

τον σχηματισμό ουλών. Στις αρχικές και ήπιες περιπτώ-

σεις εφαρμόζονται ισχυρά τοπικά κορτικοειδή, αλλά όταν 

εμφανιστούν οι πομφόλυγες χορηγούνται συστηματικά 

στεροειδή σε δόση 40 mg ή σε μεγαλύτερες. Εάν δεν 

εμφανιστούν νέες βλάβες, η δόση παραμένει τουλάχιστον 

για 10 ημέρες και κατόπιν σταδιακά μειώνεται. Όμως, αν 

τα στεροειδή αποτύχουν, χορηγείται μεθοτρεξάτη ή κυ-

κλοφωσφαμίδη, ή εφαρμόζεται πλασμαφαίρεση.

Πολύμορφο εξάνθημα της κύησης
Το πολύμορφο εξάνθημα της κύησης (ΠΕΚ) είναι φλεγ-

Ειδικές δερματοπάθειες στην κύηση
Γιώργος Ζαραφωνίτης
Δερματολογος, ΜΗΤΕΡΑ
zarderm@yahoo.gr
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Abstract
Zarafonitis G. The specific dermatoses of pregnancy. Iatrika analekta 2009, 3:171-173

The specific dermatoses of pregnancy is a group of four main dermatoses that appear exclusively in pregnants. 

These diseases are: polymorphic eruption of pregnancy, the pemphigoids gestationis, the prurigo of pregnancy and 

the popular dermatitis of pregnancy.

μονώδης δερματοπάθεια που εμφανίζεται αποκλειστικά 

στην εγκυμοσύνη. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι σχετίζεται 

με ατοπία, προεκλαμψία, ή με αυτοάνοσα νοσήματα. Πι-

θανόν να έχει σχέση με τη διάταση του κοιλιακού τοιχώμα-

τος και με άλλους παράγοντες, όπως η πολύδυμος κύηση 

και το υπερβολικά αυξημένο βάρος της εγκύου.

Κλινική εικόνα. Το νόσημα προσβάλλει μία στις 160 

- 200 εγκύους, οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι 

πρωτοτόκες. Αρχίζει στις 36 - 39 εβδομάδες της κύησης 

και η μέση διάρκεια του εξανθήματος είναι 6 εβδομάδες, 

αλλά το σοβαρό στάδιο διαρκεί μία εβδομάδα. Εμφανί-

ζονται κνιδωτικές βλατίδες στο κοιλιακό τοίχωμα πάνω 

στις ραβδώσεις της κύησης. Στο 20% των ασθενών πα-

ρουσιάζονται βλάβες δίκην στόχου, οι οποίες μπορεί να 

συρρέουν και να απλώνονται, δίνοντας την εικόνα τοξικού 

ερυθήματος. Το εξάνθημα αφορά στο κοιλιακό τοίχωμα, 

στους μηρούς, στους γλουτούς, στη ράχη και στην εκτατι-

κή επιφάνεια των βραχιόνων.

Εργαστηριακά ευρήματα. Η βιοψία δέρματος παρου-

σιάζει στο άνω και στο μέσο χόριο περιαγγειακή διήθηση 

από λεμφοκύτταρα, ιστιοκύτταρα και διάσπαρτα ηωσινό-

φιλα λευκοκύτταρα. Ο άμεσος και ο έμμεσος ανοσοφθο-

ρισμός είναι αρνητικοί.

Διαφορική διάγνωση. Καθώς το νόσημα εμφανίζει 

ποικιλομορφία στη διαφορική διάγνωση, περιλαμβάνο-

νται πολλές δερματοπάθειες, όπως το πεμφιγοειδές της 

κύησης, η ψώρα, τα φαρμακευτικά εξανθήματα και το 

πολύμορφο ερύθημα. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι 

διαφορές ανάμεσα στο πολύμορφο εξάνθημα της κύησης 

και στο πεμφιγοειδές της κύησης.

Θεραπεία. Η νόσος είναι αυτοπεριοριζόμενη χωρίς ε-

πιπτώσεις. Οι περισσότεροι ασθενείς αντιμετωπίζονται με 

τοπικά κορτικοστεροειδή και αντιισταμινικά. Οι πιο σοβα-

ρές περιπτώσεις χρειάζονται πρεδνιζολόνη per os σε δόση 

έως 30 mg καθημερινά για 7 - 10 ημέρες.

Κνήφη της κύησης
Η κνήφη της κύησης αποτελεί πιθανώς συνδυασμό κνη-

σμού της εγκύου και ατοπικής προδιάθεσης και παρατη-

ρείται στο 2% των εγκύων.

Αφορά σε μία στις 300 κυήσεις. Εμφανίζεται την 25η 

- 36η εβδομάδα και μπορεί να επιμένει έως 3 μήνες μετά 

τον τοκετό. Συνήθως δημιουργούνται διακριτές ερυθρές 

βλατίδες, εξαιρετικά κνησμώδεις με διάμετρο έως 0,5 εκ. 

Το εξάνθημα που εντοπίζεται στις εκτατικές επιφάνειες των 

άκρων και στον κορμό δεν εξελίσσεται σε φυσαλιδώδες.

Η βιοψία συνήθως δείχνει περιαγγειακή φλεγμονώδη 

διήθηση από ηωσινόφιλα και ουδετερόφιλα λευκοκύττα-

ρα, ενώ ο άμεσος ανοσοφθορισμός είναι αρνητικός.

Θεραπεία. Με συνδυασμό κρέμας κορτικοειδούς το-

πικά και με τη χορήγηση αντιισταμινικών επιτυγχάνεται 

ανακούφιση από τον κνησμό στο σύνολο των ασθενών.

Κνησμώδης θυλακίτις της κύησης
Έχει εκφραστεί η άποψη ότι το νόσημα είναι μορφή ακμής. 

Το εξάνθημα εμφανίζεται μετά τον τέταρτο μήνα και απο-

τελείται από μικρές διάσπαρτες βλατίδες και φλύκταινες 

στο άνω τμήμα του κορμού. Αντιμετωπίζεται με τοπική 

εφαρμογή κρέμας με υπεροξείδιο του βενζολίου και με 

υδροκορτιζόνη 1%.

Πίνακας 1 Διαφορές μεταξύ ΠΕΚ και πεμφιγοειδούς κύησης

ΠΕΚ Πεμφιγοειδής κύηση

Επίπτωση Συχνό (1:150) Σπάνιο (1:50000)

Πρωτοτόκες +80% +50%

Πομφόλυγες ------ +++

Περιομφαλικές βλάβες ------ +++

Ανοσοφθορισμός ------ +++

Αιτιολογία Άγνωστη Αυτοάνοσο
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Θυρεοειδής αδένας και εγκυμοσύνη

Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η θυροξίνη περνάει από 

τον πλακούντα στο έμβρυο και είναι άκρως απαραίτητη για 

τη νοητική και τη νευρωνική του εξέλιξη. Μετά την 11η 

εβδομάδα της κύησης αρχίζει να λειτουργεί ο θυρεοειδής 

αδένας του εμβρύου. Σε περίπτωση που οι θυρεοειδικές 

ορμόνες δεν είναι επαρκείς, τότε μπορεί να γεννηθεί έμ-

βρυο με διανοητική καθυστέρηση και κρετινισμό.

Υποθυρεοειδισμός και εγκυμοσύνη
Ο υποθυρεοειδισμός έχει πολλές επιπτώσεις για το έμ-

βρυο και την έγκυο γυναίκα, όπως προεκλαμψία, περιγεν-

νητική θνητότητα, αποκόλληση πλακούντα και νευροψυ-

χική καθυστέρηση, η οποία μπορεί να συμβεί σε έμβρυα 

που γεννιούνται από γυναίκες που έχουν φυσιολογική 

λειτουργία θυρεοειδούς.

Η έγκυος με υποθυρεοειδισμό πρέπει να αυξήσει τη 

δόση υποκατάστασης θυρο-

ξίνης, επειδή στην εγκυμο-

σύνη αυξάνονται οι ανάγκες 

για θυροξίνη. Το έμβρυο 

δεν έχει θυρεοειδή αδένα 

στις πρώτες εβδομάδες της 

κύησης και έτσι δεν παράγει 

θυροξίνη, γι’ αυτό χρειάζε-

ται τη θυροξίνη της μητέρας. 

Βρέφη που γεννιούνται από 

γυναίκες που είχαν υποθυρε-

οειδισμό σε όλη τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης έχουν χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης.

Υπερθυρεοειδισμός και εγκυμοσύνη
Οι έγκυοι με υπερθυρεοειδισμό χρειάζονται ρύθμιση της 

δόσης των αντιθυρεοειδικών δισκίων για την ομαλή έκβα-

ση της εγκυμοσύνης. 

Η υπερλειτουργία του θυρεοειδούς μπορεί να σχετί-

ζεται με αυξημένο κίνδυνο αποβολής, πρόωρο τοκετό, 

προεκλαμψία και με επιπλοκές στην εγκυμοσύνη. Γι᾽ αυτό 

χρειάζεται στενή παρακολούθηση της εγκύου από ενδο-

κρινολόγο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Η χοριακή γοναδοτροπίνη που εκκρίνεται από τον πλα-

κούντα μπορεί να δημιουργήσει υπερθυρεοειδισμό τους 

πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης, ο οποίος υποχωρεί με-

τά το πρώτο τρίμηνο. Ωστόσο, εάν οι ορμόνες είναι πολύ 

αυξημένες και η ασθενής συμπτωματική, τότε χρειάζεται 

διερεύνηση για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχει η 

έγκυος μύλη κύηση ή χοριοκαρκίνωμα των οποίων η θερα-

πεία απαιτεί τη διακοπή της κύησης.

Πολυξένη Κουτκιά - Μυλωνάκη, Ενδοκρινολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ 
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Πενταλογία Cantrell 
Ανακοίνωση περιστατικού

Η πενταλογία Cantrell είναι πολύ σπάνια ανωμαλία της 

εμβρυογένεσης, που περιγράφηκε για πρώτη φορά από 

τον Cantrell το 1958. Χαρακτηρίζεται από τρία μείζονα 

υπερηχογραφικά ευρήματα: το υπερομφάλιο έλλειμμα μέ-

σης γραμμής του κοιλιακού τοιχώματος του εμβρύου και 

ομφαλοκήλη, την εκτοπία της καρδιάς και τις καρδιακές 

ανωμαλίες αλλά και από τρία ελάσσονα υπερηχογραφικά 

ευρήματα: την ανωμαλία του κάτω μέρους του στέρνου, το 

έλλειμμα της πρόσθιας μοίρας του διαφράγματος και το έλ-

λειμμα της διαφραγματικής μοίρας του περικαρδίου. Μπο-

ρεί να συνυπάρχουν και άλλες ανωμαλίες όπως ανωμαλίες 

του εγκεφάλου (ολοπροσεγκέφαλος), της σπονδυλικής στή-

λης (δισχιδής ράχη) και των άκρων (ραιβοϊπποποδία). Όλες 

οι βλάβες δεν είναι δυνατόν να απεικονιστούν πάντοτε και 

ιδιαίτερα στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Σύμφωνα με τη δι-

εθνή βιβλιογραφία, αρκούν τα τρία μείζονα ευρήματα που 

προαναφέρθηκαν για να τεθεί η διάγνωση της πενταλογίας 

Cantrell. Μέχρι το 1992 είχαν περιγραφεί 90 περιστατικά. 

Η συχνότητα είναι ίδια σε άρρενα και θήλεα έμβρυα, ενώ 

στο γενικό πληθυσμό είναι περίπου 5,5 περιστατικά ανά 

1.000.000 γεννήσεις ζωντανών εμβρύων.

Παρουσιάζουμε μία περίπτωση της σπάνιας αυτής α-

νωμαλίας της διάπλασης, την οποία αναγνωρίσαμε όταν 

η μητέρα ήρθε για προγεννητικό υπερηχογραφικό έλεγχο, 

ευρισκόμενη στη 13η εβδομάδα της κύησης, στο πρώτο 

της παιδί, με ελεύθερο ιατρικό, ατομικό και οικογενειακό 

ιστορικό.

Περιγραφή περιπτώσεως
Εικοσιοκτάχρονη γυναίκα (G1P0), πρωτοτόκος, παρα-

πέμφθηκε από τον θεράποντα ιατρό στο τμήμα ιατρικής 

εμβρύου του μαιευτηρίου μας, ευρισκομένη στη 13η ε-

βδομάδα της κύησης (12 εβδομάδων και 3 ημερών), για 

τη διενέργεια του υπερηχογραφήματος αυχενικής διαφά-

νειας και τον προσδιορισμό του κινδύνου χρωμοσωμικών 

ανωμαλιών. Τα υπερηχογραφικά ευρήματα φαίνονται στις 

Ευθύμιος Φάρος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, ΜΗΤΕΡΑ
Ανδρέας Κόμης, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, ΜΗΤΕΡΑ
efthimiosfaros@yahoo.co.uk

Εικ. 2.  Η απεικόνιση του εγκεφάλου σε εγκάρσια διατομή είναι 
φυσιολογική για έμβρυο 11+ εβδομάδων.

Εικ. 1.  Η μέτρηση του κεφαλουραίου μήκους (47,5 χιλ.) έδειξε ότι 
πρόκειται για έμβρυο 11+ εβδομάδων κύησης.

Εικ. 3.  Η μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας του εμβρύου ήταν σε 
φυσιολογικό πλαίσιο (2,2 χιλ.).

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΚΡΑΝΙΟ

2.

1. 3.
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εικόνες 1 έως 12.

Η σύλληψη ήταν φυσιολογική. Η γυναίκα έχει ελεύθερο 

ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, δεν πάσχει από χρόνιες 

παθήσεις, δεν καπνίζει και δεν κάνει χρήση αλκοόλ ή άλ-

λων εθιστικών ουσιών. Ελάμβανε μόνο φυλικό οξύ από το 

στόμα από τις πρώτες εβδομάδες της κύησης.

Συζήτηση
Η περίπτωση που παρουσιάσαμε εμφανίζει τρία από τα 

πέντε μείζονα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται 

στην πενταλογία Cantrell, δηλαδή: ευμεγέθη ομφαλοκήλη, 

έκτοπη θέση της καρδιάς και μείζονα καρδιακή ανωμαλία 

(μονήρη αρτηριακό κορμό - truncus arteriosus).

Οι ανωμαλίες στη διάπλαση που παρατηρούνται στην 

πενταλογία Cantrell πιστεύεται ότι προκύπτουν από ανω-

μαλίες στη διαφοροποίηση του ενδοεμβρυονικού μεσο-

δέρματος που παρατηρούνται περίπου στις 14 - 18 ημέ-

ρες μετά τη σύλληψη. Οι ανωμαλίες στο διάφραγμα και 

στο περικάρδιο προκύπτουν από ανώμαλη ανάπτυξη του 

εγκάρσιου διαφράγματος (septum transversum), ενώ οι 

ανωμαλίες του στέρνου και του κοιλιακού τοιχώματος, από 

πλημμελή μετανάστευση στοιχείων του μεσοδέρματος. Σε 

μερικές περιπτώσεις η ανωμαλία αυτή συνδέεται με χρω-

μοσωμικές ανωμαλίες.

Το στέρνο, το κοιλιακό τοίχωμα και το περικάρδιο διαπλά-

θονται από το σωματικό μεσόδερμα, ενώ το μυοκάρδιο α-

πό το σπλαγχνικό μεσόδερμα. Σφάλμα στην εμβρυογένεση 

πριν από τη διαφοροποίηση του μεσοδέρματος σε αυτά τα 

δύο στρώματα θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβες σε όλες 

τις δομές που αφορούν στην πενταλογία Cantrell. Παρόλο 

που η ακριβής αιτιολογία είναι άγνωστη, αυτό το σφάλμα 

θα πρέπει να συμβεί μεταξύ των 14 και 18 ημερών μετά 

τη σύλληψη. Η βλάβη στο περικάρδιο και στο διάφραγμα 

καθώς και η αποτυχία ανάπτυξης του εγκάρσιου διαφράγ-

ματος, σύμφωνα με μία άποψη, μπορεί να οφείλονται σε 

αποτυχία των πλαγίων πτυχών του μεσοδέρματος να μετα-

ναστεύσουν στη μέση γραμμή (εικόνα 12).

Το πλέον εμφανές υπερηχογραφικό εύρημα στην πεντα-

λογία Cantrell είναι η ομφαλοκήλη. Ωστόσο, έχουν περιγρα-

φεί και περιπτώσεις χωρίς εμφανή ομφαλοκήλη, οι οποίες 

είναι πολύ δύσκολο να διαγνωστούν προγεννητικά. Το 

έλλειμμα του διαφράγματος και οι ανωμαλίες του περικαρ-

δίου είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατον να απεικονιστούν 

υπερηχογραφικά. Τα τρία χαρακτηριστικά της πενταλογίας 

Εικ. 5.  Απεικόνιση της καρδιάς του εμβρύου στη βάση ομφαλοκή-
λης (βέλος), εκτός της κοιλίας.

Εικ. 4.  Αδυναμία απεικόνισης της καρδιάς του εμβρύου στο θώρα-
κα με το έγχρωμο Doppler.

Εικ. 6.  Η μέτρηση της καρδιακής συχνότητας βρέθηκε φυσιολογική 
για το έμβρυο.

Εικ. 7.  Απεικονίζεται η ευμεγέθης ομφαλοκήλη (λευκά βέλη) και 
στη βάση αυτής η καρδιά του εμβρύου με εμφανείς τις δυο κοιλίες 
της (πράσινο βέλος).

ΟΜΦΑΛΙΚΗ
ΑΡΤΗΡΙΑ

6.4.

5.
7.

ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

KOΙΛΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
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που μπορούν εύκολα να ανιχνευθούν προγεννητικά είναι 

η ομφαλοκήλη, οι ανωμαλίες του κατώτερου τμήματος του 

στέρνου και οι καρδιακές ανωμαλίες.

Η ανωμαλία του στέρνου μπορεί να περιλαμβάνει α-

πουσία της ξιφοειδούς απόφυσης μέχρι ολόκληρου του 

στέρνου. Το έλλειμμα του κοιλιακού τοιχώματος μπορεί 

να συνίσταται σε απλή διάσταση των μυών μέχρι μεγάλη 

ομφαλοκήλη. Οι πιο συνηθισμένες καρδιακές ανωμαλίες 

είναι: έλλειμμα μεσοκολπικού διαφράγματος, έλλειμμα 

μεσοκοιλιακού διαφράγματος, τετραλογία Fallot και ανω-

μαλίες του κορμού της καρδιάς.

Δεν είναι πάντα δυνατόν να εκτιμηθούν υπερηχογρα-

φικά και οι πέντε ανωμαλίες που σχετίζονται με την πε-

νταλoγία Cantrell. Η μεγαλύτερη δυσκολία στο να εκτιμη-

θούν υπερηχογραφικά (ιδιαίτερα στο πρώτο τρίμηνο της 

κύησης) είναι οι βλάβες του περικαρδίου και του διαφράγ-

ματος. Όταν η διάγνωση τεθεί υπερηχογραφικά, συνιστάται 

έλεγχος του καρυότυπου του εμβρύου. Έχουν αναφερθεί 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες, όπως τρισωμία 18, τρισωμία 13 

και σύνδρομο Turner. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

γίνεται προσεκτικός υπερηχογραφικός έλεγχος για την α-

νεύρεση συνοδών ανωμαλιών και, αν το στάδιο της κύησης 

το επιτρέπει, χρειάζεται να διενεργείται υπερηχογράφημα 

καρδιάς εμβρύου από εμβρυοκαρδιολόγο.

Συνυπάρχουσες ανωμαλίες της καρδιάς, όπως η τετραλο-

γία Fallot, αποτελούν τον κανόνα. Άλλες συχνές ανωμαλίες 

είναι αυτές του προσώπου, ραιβοϊπποποδία, συστροφή του 

παχέως εντέρου, υδροκέφαλος και ανεγκεφαλία. Στο πε-

ριστατικό που παρουσιάζουμε συνυπήρχαν δισχιδής ράχη 

(spina bifida) και ανωμαλία της καρδιάς (μονήρης αρτηρι-

ακός κορμός - truncus arteriosus). Η διαφορική διάγνωση 

περιλαμβάνει τη μεμονωμένη καρδιακή εκτοπία, η οποία 

σχετίζεται ή οφείλεται σε αμνιακή ταινία, ανωμαλία του 

κορμού ή μεμονωμένη ομφαλοκήλη.

Πρόγνωση
Η επιβίωση είναι ασυνήθης και εξαρτάται από το μέγεθος 

του ελλείμματος του κοιλιακού τοιχώματος και της ανωμα-

λίας της καρδιάς καθώς και από την παρουσία συνοδών 

ανωμαλιών. Σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του 1972 

αναφέρεται ποσοστό επιβίωσης 20%. Αυτό το ποσοστό 

αναφέρεται σε περιστατικά με ήπιες βλάβες και σε ατε-

λή έκφραση του συνδρόμου, που διαγνώστηκαν μετά τη 

γέννηση. Από 17 περιστατικά με σοβαρές βλάβες που 

διαγνώστηκαν ενδομητρίως, 6 μητέρες επέλεξαν διακοπή 

της κύησης, 4 νεογνά ήταν θνησιγενή, 4 νεογνά απεβίω-

Εικ. 8, 9.  Απεικόνιση των δύο καρδιακών κοιλιών και του μονήρους αρτηριακού κορμού (χωρίς και με Doppler). Παρατηρούνται ανε-
πάρκεια της κολποκοιλιακής σύνδεσης και έλλειμμα του κολποκοιλιακού διαφράγματος.

Εικ. 11.  Παρατηρείται βλάβη της θωρακικής μοίρας της σπονδυ-
λικής στήλης (δισχιδής ράχη).Εικ. 10.  Απεικόνιση της ομφαλοκήλης σε εγκάρσια διατομή.

ΑΡ ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ
ΚΟΙΛΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΥ

ΔΙΣΧΙΔΗΣ ΡΑΧΗ Θ.Μ.Σ.Σ.

ΔΕ ΚΟΙΛΙΑ 
ΚΑΡΔΙΑΣ

ΜΟΝΗΡΗΣ 
ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ 
ΚΟΡΜΟΣ

ΚΟΙΛΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
DOPPLER

ΜΟΝΗΡΗΣ 
ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ 
ΚΟΡΜΟΣ
DOPPLER
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σαν τις πρώτες 4 ημέρες μετά τη γέννηση και τα υπόλοιπα 

3 απεβίωσαν στον έναν, στους τρεις και στους τέσσερις 

μήνες. Τρία από τα 5 περιστατικά που ανέφερε ο Cantrell 

το 1958 επέζησαν, αλλά κανένα από αυτά δεν είχε αληθή 

καρδιακή εκτοπία.

Η πιθανότητα εμφάνισης της πενταλογίας σε επόμενη 

κύηση δεν έχει αναφερθεί. Υπάρχει μόνο η καταγραφή 

ενός περιστατικού με την εμφάνιση της ανωμαλίας σε μο-

νοζυγωτικά δίδυμα.

Αντιμετώπιση
Λόγω της πτωχής πρόγνωσης, η διακοπή της κύησης είναι 

και πρέπει να προσφέρεται ως μία από τις επιλογές, εφό-

σον η διάγνωση τεθεί πριν από την ηλικία βιωσιμότητας 

του εμβρύου. Αν οι γονείς επιλέξουν τη συνέχιση της εγκυ-

μοσύνης, δεν υπάρχουν δεδομένα για το αν η καισαρική 

τομή βελτιώνει το περιγεννητικό αποτέλεσμα. Στους γονείς 

προτείναμε έλεγχο του καρυοτύπου διά λήψης τροφοβλά-

στης (κυττάρων του πλακούντα του κυήματος), προς όφε-

λος επόμενης εγκυμοσύνης ή και αναγκαιότητας ελέγχου 

του καρυοτύπου των ίδιων των γονέων (ισοζυγισμένη με-

τάθεση σε σκέλη χρωμοσωμάτων τους), αλλά οι γονείς 

δεν επιθυμούσαν τη διενέργεια της εξέτασης. Επιπλέον, 

οι γονείς εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να προβούν στη 

διακοπή της κύησης και η εγκυμοσύνη διακόπηκε την ε-

πόμενη ημέρα. Συστήσαμε να σταλεί το κύημα σε εργα-

στήριο γενετικής για τον έλεγχο του καρυοτύπου, αλλά οι 

γονείς δεν επιθυμούσαν ούτε αυτό.

Μετά τη γέννηση και εφόσον αποφασιστεί η συνέχιση 

της κύησης, θα πρέπει να ακολουθεί άμεση διόρθωση της 

ομφαλοκήλης και των υπόλοιπων βλαβών (στέρνου, δια-

φράγματος και περικαρδίου). Η χειρουργική αποκατάσταση 

είναι ιδιαιτέρα δύσκολη, κυρίως λόγω της υποπλασίας του 

θωρακικού κλωβού και της αδυναμίας επαναφοράς της έ-

κτοπης καρδιάς στο θώρακα.
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Abstract
Faros E, Komis A. Pentalogy of Cantrell. Iatrika Analekta 2009, 3:174-177

Pentalogy of Cantrell (ectopia cordis) is a very rare syndrome with sternal defect and other defects as in the 

diaphragmatic pericardium, anterior diaphragm, intracardiac pericardium, intracardiac anomalies and extrathoracic 

location of the heart. It is possible due to a developmental failure of a mesodermal segment between 14 and 18 

days after conception. A large number of associated anomalies have been described including cranial and facial 

anomalies, clubfeet, malrotation of the colon, hydrocephalus and anencephaly. Prenatal ultrasound diagnosis is  of 

relative diagnostic value, depending on the severity of the abnormalities which are present at the time of diagnosis.

Εικ. 12.  Κατά τη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας της ανάπτυξης 
του εμβρύου, μεσοδερματικά κύτταρα μεταναστεύουν στην περιο-
χή του βλαστικού δίσκου μεταξύ εκτοδέρματος και ενδοδέρματος.
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Άτυπη περίπτωση ενδοηπατικής χολόστασης 
σε έγκυο 21 εβδομάδων  
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Παρουσιάζουμε περίπτωση ενδοηπατικής χολόστασης της 

κύησης με άτυπη κλινική και εργαστηριακή εκδήλωση, με 

έναρξη νωρίς, με πολύ υψηλές τιμές αμινοτρανσφερασών 

και απουσία εργαστηριακών ευρημάτων χολόστασης. Τέ-

τοιες περιπτώσεις έχουν περιγραφεί στη διεθνή βιβλιο-

γραφία, αλλά είναι σπάνιες. Παρουσιάζεται η περίπτωση 

πρώτον για να τονιστεί η αναγκαιότητα βιοψίας ήπατος σε 

εγκύους, που είναι μια ασφαλής διαδικασία, χωρίς παρε-

νέργειες για τη μητέρα και το έμβρυο, δεύτερον για την 

απόκριση της ενδοηπατικής χολόστασης της κύησης στο 

ursodeoxycholic acid (Ursofalk) και τρίτον για να εκφρα-

στεί προς τους νέους κυρίους συναδέλφους μια αρχή της 

ιατρικής ότι είναι πολύ πιθανότερη η παρουσία ενός συ-

χνού νοσήματος με άτυπη εκδήλωση παρά ενός σπάνιου 

με τυπική.

Παρουσίαση περίπτωσης
Γυναίκα 35 ετών, στην 21η εβδομάδα της πρώτης κύησης, 

παρουσιάζει αδυναμία, καταβολή δυνάμεων, γενικευμένο 

κνησμό και υπέρχρωση ούρων. Η ασθενής εργάζεται στην 

Αθήνα ως ιδιωτική υπάλληλος, δεν καπνίζει και δεν κα-

ταναλώνει αιθυλική αλκοόλη. Πάσχει από θυρεοειδίτιδα 

Hashimoto, λαμβάνει levothyroxine 75 mg την ημέρα και 

συμπληρώματα ασβεστίου, σιδήρου και φυλικού οξέος. 

Έλενα Βεζαλή, Παθολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
Παναγιώτης Καραντζής, Γυναικολόγος, ΜΗΤΕΡΑ
Ελευθερία Κατσαμάγκου, Παθολογοανατόμος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
Δημήτριος Τσαντούλας, Ηπατολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
avezalis@otenet.gr

Πίνακας 1 Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου

Παράμετρος Τιμή αναφοράς Παράμετρος Τιμή αναφοράς

Ht (%) 37.8 37 - 47 HBs Ag Αρνητικό Αρνητικό

Hb (g/dl) 12.6 12 - 16 anti-HBc Ig M Αρνητικά Αρνητικά

MCV (fl) 95 81 - 99 anti-HAV Ig M Αρνητικά Αρνητικά

Λευκά (mm3) 12.780 4.8 – 10.8 anti -HCV Αρνητικά Αρνητικά

Net/Lemph/ 
Mono/Eos (%)

72/19/  
3/5

HCV RNA (U/mL)
Μη ανι-

χνεύσιμο
Μη ανιχνεύσιμο

ΑΜΠ (mm3) 324.000 150 - 350
anti-EBV Ig M/
Ig G

Αρνητικό Αρνητικό

AST (IU/L) 568 <37
anti-CMV Ig M/
Ig G

Αρνητικά Αρνητικά

ALT (IU/L) 720 <40
anti-HSV 1,2 Ig 
M/Ig G

Αρνητικά/
(+)

Αρνητικά

γGT (IU/L) 45 5 - 364 ANA
Θετικά 
1:160

1:40

Χολερυθρίνη ολική, 
άμεση (mg/dL) 

2.2 
1

0,2 - 1 
0 - 0,25

Σερουπλασμίνη 
ορού (mg/L)

303 200 - 600

Λευκώματα 
ολικά (g/L) 

6.9 6.0 - 8.3
Χαλκός ούρων 
24ώρου (μg/L)

17 2 - 80

Λευκωματίνες (g/L) 3.8 3.1 -4.2 Ig Μ (mg/dL) 169 40 - 230

Σφαιρίνες (g/L) 3.1 2.6 - 4.0 Ig G (mg/dL) 1048 700 - 1.600

PT (sec)
INR

10.6
0.96

12.5
1

Άτυπη περίπτωση ενδοηπατικής χολόστασης σε έγκυο 21 εβδομάδων
Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
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Από την αντικειμενική εξέταση: φυσιολογικός σωματότυ-

πος, ευρυαγγείες στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, ερυ-

θρότητα στις παλάμες και ικτερική χροιά επιπεφυκότων. 

Φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα, ΑΠ 100/60 mmHg, 

σφύξεις 90/λεπτό, συστολικό φύσημα μιτροειδούς 2/6, 

ήπαρ διογκωμένο 2 εκατοστά κάτω από το πλευρικό τόξο, 

λείο, μαλακό, ανώδυνο, σπλήνας αψηλάφητος. Δεν παρα-

τηρούνται περιφερικά οιδήματα ή ασκίτης. Αποτελέσματα 

εργαστηριακού ελέγχου παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

Υπερηχογραφικός έλεγχος δεν ανέδειξε παθολογικά ευ-

ρήματα από τα όργανα της άνω κοιλίας.

Ύστερα από 7 ημέρες, ενώ η κλινική εικόνα της ασθε-

νούς δεν άλλαξε, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των 

αμινοτρανσφερασών (AST=1574 IU/l, ALT=1769 IU/L), 

μικρή αύξηση της γGT (51 IU/L) και ήπια αύξηση της χο-

λερυθρίνης (ολική 3.0 mg/dL, έμμεση 2.4 mg/dL).

Με βάση το φύλο, τα αρχικά εργαστηριακά (υψηλές α-

μινοτρανσφεράσες, απουσία εργαστηριακών ευρημάτων 

χολόστασης, θετικά ΑΝΑ) και τα αρνητικά αποτελέσματα 

για ιογενείς ηπατίτιδες και επειδή υπήρχε επιφυλακτικό-

τητα για εκτέλεση βιοψίας ήπατος, στην ασθενή τέθηκε η 

διάγνωση πιθανής αυτοάνοσης ηπατίτιδας και χορηγήθη-

κε prednisolone, 30 mg το 24ωρο. Αρχικά παρατηρήθηκε 

πτώση των αμινοτρανσφερασών εντός 7 ημερών (AST=708 

IU/l, ALT=1134 IU/L), όμως στη συνέχεια παρουσιάστηκε 

εκ νέου αύξηση (AST= 1322 IU/l, ALT=1576 IU/L). Παράλ-

ληλα παρουσιάστηκε αύξηση τιμών σακχάρου αίματος και 

χορηγήθηκε ινσουλίνη.

Η μη καλή απόκριση στη θεραπεία με prednisolone 

οδήγησε στην απόφαση διενέργειας βιοψίας ήπατος, η 

οποία ανέδειξε ήπια φλεγμονώδη λεμφοκυτταρική διήθη-

ση ορισμένων πυλαίων διαστημάτων, χωρίς επέκταση πέ-

ραν του ορίου και χωρίς ίνωση. Υπήρχαν ήπιες αλλοιώσεις 

χοληφόρων με συνοδό παρουσία ενδοαυλικών βυσμάτων 

χολής και ήπια διάταση κολποειδών (εικόνα). Η ανωτέρω 

ιστολογική εικόνα ήταν συμβατή με χολόσταση της κύ-

ησης. Η ασθενής τέθηκε σε αγωγή με ursodeoxycholic 

acid σε δόση 250 mg x 3, με αποτέλεσμα τη σταδιακή 

εξομάλυνση των αμινοτρανσφερασών, της γGT και της 

χολερυθρίνης εντός 7 εβδομάδων. Την 37η εβδομάδα 

της κύησης η ασθενής υποβλήθηκε σε καισαρική τομή, 

χωρίς επιπλοκές για την ίδια και το νεογνό. Η αγωγή με 

ursodeoxycholic acid διακόπηκε. Δεκαπέντε ημέρες μετά 

τον τοκετό η ασθενής ήταν σε πολύ καλή γενική κατάστα-

ση, ασυμπτωματική με φυσιολογικές εργαστηριακές εξε-

τάσεις (ALT 27 22 IU/L, AST 28 22 IU/L, γGT 22 IU/L). Η 

πορεία των εργαστηριακών εξετάσεων που περιγράφεται 

παρουσιάζεται στον πίνακα 1.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Ηπατικά νοσήματα τα οποία ενδεχομένως να παρουσια-

στούν κατά τη διάρκεια της κύησης διακρίνονται σε ειδικά 

και μη ειδικά για την εγκυμοσύνη. Συχνότερα από τα ει-

δικά για την εγκυμοσύνη είναι η ενδοηπατική χολόσταση 

της κύησης (συχνότητα 1/1.000 - 10.000 εγκυμοσύνες), 

σύνδρομο HELLP (αιμόλυση, αύξηση αμινοτρανσφερασών 

και θρομβοπενία, συχνότητα 1/1.000 εγκυμοσύνες) και 

το οξύ λιπώδες ήπαρ (συχνότητα 1/10.000 - 15.000 

εγκυμοσύνες). 

Η ενδοηπατική χολόσταση της κύησης χαρακτη-

ρίζεται από χολοστατικού τύπου βιοχημικές διατα-

ραχές, με κύρια κλινική εκδήλωση ελαφρύ ίκτερο 

και κνησμό. Εμφανίζεται συνήθως στο γ΄ τρίμηνο της 

κύησης και υποχωρεί μετά τον τοκετό. Η συχνότητά 

της διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. 

Συναντάται συχνότερα στη νότια Αμερική, ειδικά στη 

Χιλή, όπου παρατηρείται μέχρι και στο 10% των ε-

γκύων. Στην Ευρώπη η συχνότητα ανέρχεται περίπου 

σε 1%. Αυξημένα ποσοστά εμφανίζονται σε δίδυμες 

κυήσεις (20% - 22%) και έπειτα από εξωσωματική 

γονιμοποίηση (2,7%).

Η αιτιολογία της ενδοηπατικής χολόστασης της κύησης 

δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως και φαίνεται ότι είναι πολυ-

παραγοντική. Ενοχοποιούνται παράγοντες όπως: ορμονι-

κοί (οιστρογόνα και προγεστερόνη), γενετικοί [μετάλλαξη 

ΠΥΛΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Η ιστολογική τομή του ήπατος δείχνει ένα πυλαίο διάστημα με 
ελάχιστες φλεγμονώδεις διηθήσεις, κοκκία χολοχρωστικών στα η-
πατοκύτταρα και βύσματα χολής στα ενδολόβια τριχοειδή (βέλη).
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γονιδίου MDR3 (ABCB4) υπεύθυνου για φυσιολογική 

λειτουργία αντλιών μεταφοράς χολικών αλάτων στην επι-

φάνεια των ηπατοκυττάρων] καθώς και περιβαλλοντικοί 

(ανεπάρκεια σελήνιου, ηπατίτιδα C, φάρμακα). Η ενδοη-

πατική χολόσταση εμφανίζεται συνήθως στο τρίτο τρίμηνο 

της εγκυμοσύνης (80% μετά την 30ή εβδομάδα), σπανι-

ότερα στο δεύτερο, όμως έχουν περιγραφεί περιπτώσεις 

εμφάνισης στην αρχή της κύησης, ύστερα από εξωσωμα-

τική γονιμοποίηση και πιθανόν λόγω έκθεσης σε υψηλές 

δόσεις οιστρογόνων. Κλινικά εκδηλώνεται με γενικευμένο 

κνησμό, πιο έντονο στις παλάμες και στα πέλματα, με 

ήπιο ίκτερο (10% - 15% των περιπτώσεων) και με γενικά 

συμπτώματα χολόστασης (καταβολή, ανορεξία, υπέρχρω-

ση ούρων). 

Στον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρείται αύξηση αμινο-

τρανσφερασών (2 έως 10 φορές πάνω από τις ανώτερες 

τιμές αναφοράς), ήπια αύξηση γGT και χολερυθρίνης (μέ-

χρι 6 mg/gL). Τα επίπεδα γGT μπορεί να είναι φυσιολογικά 

και δεν αποκλείουν τη διάγνωση. Η αλκαλική φωσφατάση 

δεν αξιολογείται λόγω παραγωγής της και από τον πλακού-

ντα. Η μέτρηση χολικών οξέων, τα οποία παρουσιάζουν 

αύξηση, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διάγνωση και την 

παρακολούθηση της πορείας της νόσου, όμως η μέθοδος 

δεν είναι ευρέως διαθέσιμη. 

Άλλες βιοχημικές διαταραχές, οι οποίες δυνατόν να 

παρατηρηθούν, είναι η αύξηση λιπιδίων του αίματος, η 

διαταραχή ανοχής της γλυκόζης καθώς και η παράταση 

χρόνου προθρομβίνης, λόγω ανεπάρκειας της βιταμίνης Κ. 

Όμως αυτές είναι σπάνιες. Επίσης, αναφέρεται αυξημένη 

συχνότητα χολολιθίασης σε γυναίκες πάσχουσες από εν-

δοηπατική χολόσταση της κύησης (13%). Η βιοψία ήπα-

τος αναδεικνύει φυσιολογική μορφολογία των ηπατοκυτ-

τάρων, διάταση ενδοηπατικών χολαγγείων με χολόσταση 

και βύσματα χολής εντός αυτών καθώς και ήπια φλεγμονή 

στα πυλαία διαστήματα. 

Όσον αφορά στη θεραπεία, χρησιμοποιείται 

ursodeoxycholic acid (Ursofalk) σε συνολική δόση των 

600 - 1.000 mg την ημέρα, με αποτέλεσμα τη σημαντική 

ελάττωση του κνησμού και την εξομάλυνση των παθο-

λογικών εργαστηριακών παραμέτρων. Η Dexamethasone, 

S-Adenosyl-L-methionine και Cholestyramine δεν έχει α-

ποδειχθεί αν είναι αποτελεσματική.

Η έκβαση της νόσου συνήθως είναι καλή: η χολόσταση 

υποχωρεί μετά τον τοκετό εντός 2 - 10 ημερών και σπανι-

ότερα υπάρχει περίπτωση να επιμείνει έως 80 ημέρες. Συ-

χνότερη ενδεχόμενη επιπλοκή της νόσου είναι ο πρόωρος 

τοκετός. Άλλες επιπλοκές που έχουν περιγραφεί, όπως 

κεχρωσμένο ενάμνιο, εμβρυϊκές ταχύ- ή βραδυαρρυθμίες 

και ενδομήτριος θάνατος του εμβρύου είναι εξαιρετικά 

σπάνιες. Η νόσος συνήθως υποτροπιάζει στις επόμενες 

εγκυμοσύνες με την ίδια καλοήθη εξέλιξη. Έχει παρατη-

ρηθεί, αλλά δεν έχει τεκμηριωθεί η σχέση της ενδοηπα-

τικής χολόστασης της κύησης με μελλοντική εμφάνιση 

πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία

1. Geens V, Williamson K. Intrahepatic cholestasis of pregnancy. World Journal of Gastroenterology 2009; 15:2049 - 2066.
2. Hay JE. Liver disease in pregnancy. Hepatology 2008; 47:1067 - 1076.
3. Lee NM. Liver disease in pregnancy. World Journal of Gastroenterology 2009; 15:897 - 906.

Abstract
Vesali E, Karantzis P, Katsamangou E, Tsantoulas D.Unusual presentation of intrahepatic cholestasis 

in a pregnant woman. Case description and literature review. Iatrika Analekta, 2009, 3:178-180
Intrahepatic cholestasis of pregnancy is the commonest and most specific liver disease in pregnant wemen. It 

is characterized by pruritus, γGT elevation and mild increase of ALT, It typically initiates at the third trimester of 

pregnancy and resolves after delivery. We present a case of intrahepatic cholestasis of pregnancy with atypical 

clinical and laboratory features, but pathognomonic liver histology. 
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