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Παντελής Τριανταφυλλίδης

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 αυτοελέγχου. 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 περιλαμβάνουν και περικοπές φράσεων ή ολόκληρων παραγράφων, ώστε να γίνει περισσότερο περιεκτικό και εύληπτο.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή, μερική ή ολική, περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του περιοδικού, με
οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη και του ιδιοκτήτη. Η άποψη των συντακτών των άρθρων δεν εκφράζει απαραίτητα και την επίσημη
άποψη του εκδότη και του ιδιοκτήτη.

Γράμμα από τη σύνταξη
Οι μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής. Προσφέρουν χρόνια και
ποιότητα ζωής. Η Ελλάδα, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, υστερεί σημαντικά στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Η κ. Κρικέλη είχε οργανώσει μια ημερίδα στο ΜΗΤΕΡΑ, στην οποία τρεις διεθνώς καταξιωμένοι Έλληνες μεταμοσχευτές παρουσίασαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για ζητήματα των μεταμοσχεύσεων.
Τα ÇΙατρικά ΑνάλεκταÈ, στο πλαίσιο των στόχων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ να ενισχύσει την ανάπτυξη της δωρεάς οργάνων,
δημοσιεύουν στο παρόν τεύχος τις εισηγήσεις εκείνης της ημερίδας.
Το υπόλοιπο τεύχος καταλαμβάνουν οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν κατά την ημερίδα που είχε οργανώσει στο ΥΓΕΙΑ
ο ορθοπεδικός Π. Τριανταφυλλίδης, για την οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση είναι μια σιωπηρή επιδημία των σύγχρονων
κοινωνιών. Η έγκαιρη διάγνωσή της και η σωστή αντιμετώπισή της μειώνουν τον κίνδυνο να μετατραπεί σε ηχηρή, με τα
κατάγματα που προκαλεί. Τέλος, υπάρχει ένα άρθρο ÇΕνδοσκοπική χειρουργική εγκεφάλουÈ από το νευροχειρουργό κ.
Κανάρη Π. Παναγόπουλο.

Ιωάννης Αποστολάκης
Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας
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Το μέλλον των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα
Εισαγωγή
Ελευθερία Κρικέλη
Παθολόγος, Διευθύντρια Α΄ Παθολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
ekrikeli@mitera.gr

Η ιστορία των μεταμοσχεύσεων είναι ιστορία πλούσια από
συνεχείς υπερβάσεις εμποδίων, τα οποία αρχικά φαίνονταν ανυπέρβλητα, καθώς και από συνεχή και άοκνο προσπάθεια ερευνητών ανά τον κόσμο με σκοπό την επιτυχή
αντικατάσταση φθαρμένων ιστών και οργάνων με νέα και
υγιή, συνδυάζοντας ιδανικά τη μακροζωία και την ποιότητα ζωής. Ο 21ος αιώνας άνοιξε διάπλατα τις πύλες της
βιοτεχνολογίας. Η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος προκαλεί έκσταση και δέος, ενώ ταυτόχρονα
γεννά δυσαναπάντητα ερωτήματα για το πόσο σωστή ή
χρηστή μπορεί να είναι η διαχείριση επιτευγμάτων όπως η
κλωνοποίηση ή τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, και
ποιες θεμιτές λύσεις ή ηθικούς προβληματισμούς μπορεί
να εγείρει η παρέμβαση του ανθρώπου στο DNA με τη
δημιουργία υβριδίων.
Η πρόοδος στον τομέα της ιατρικής, και κατ᾽ επέκταση
στις μεταμοσχεύσεις, έχει κάνει γιγαντιαία άλματα.
Μια γρήγορη ιστορική αναδρομή δεν θα μπορούσε να
γίνει χωρίς να αναφερθούμε στον Προμηθέα, ο οποίος
επιβίωνε λόγω της αναπλαστικής ικανότητας του ήπατος.
Να πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτόν τον μύθο ως ένα περιστατικό αυτομεταμόσχευσης;
Ο αντίστοιχος μύθος του Ίκαρου και του Δαίδαλου, με
τα κέρινα φτερά που επινόησαν να φτιάξουν για να δραπετεύσουν πετώντας και τα οποία έλιωσαν από την ηλιακή
θερμότητα, μήπως θα πρέπει να ερμηνευθεί ως απόρριψη
μοσχευμάτων πιθανώς λόγω ανοσιακής ανεπάρκειας;
Στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, στο θαύμα
του Χριστού με την επανασυγκόλληση του δεξιού αυτιού ενός πιστού, μήπως έχουμε ακόμα ένα περιστατικό
αυτομεταμόσχευσης;
Περνώντας στον 13ο αιώνα, η εκκλησιαστική ιστορία
διασώζει το θαύμα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των αδελφών γιατρών στη μνήμη των οποίων έχει
αφιερωθεί η ιδέα των μεταμοσχεύσεων και οι οποίοι, αφού ακρωτηρίασαν το προσβληθέν από όγκο κάτω άκρο
ενός Μαυριτανού, μεταμόσχευσαν στη θέση του ένα υγιές
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που πήραν από κάποιον που μόλις είχε αποβιώσει.
Από το σημείο αυτό μέχρι να επιτευχθεί η πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση οργάνου, η ιστορία θα καταγράψει
πολλές κομβικές ημερομηνίες, που προκαλούν δέος στον
αναγνώστη.
Από τον Ιταλό πλαστικό χειρουργό Tagliacozzi, στα
μέσα του 17ου αιώνα, φθάνουμε με αργά βήματα, αλλά επώδυνα, στον Ullmann, ο οποίος καθιερώθηκε ως
ο πατέρας των ξενομεταμοσχεύσεων καταφέρνοντας
μεταμόσχευση νεφρού σκύλου στο λαιμό κατσίκας. Το
επίτευγμα του Ullmann δεν είναι εξωπραγματικό, αφού
η ξενομεταμόσχευση είναι από τις πλέον ελπιδοφόρες για
τη δημιουργία οργάνων με χρήση βλαστικών κυττάρων.
Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι η χρήση χοίριας ινσουλίνης
προηγήθηκε της παραγωγής ανθρώπινης με τη βοήθεια
της βιοτεχνολογίας, τη δεκαετία του 1970. Όλες οι προσπάθειες, όμως, των μεταμοσχεύσεων προσέκρουαν σ᾽
ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα, το ανοσιακό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού, το οποίο απέρριπτε το μόσχευμα.
Η πρώτη σημαντική πρόοδος που γνώρισαν οι μεταμοσχεύσεις αναφέρεται το 1902, όταν ο Γάλλος ερευνητής Alexis Carrѐl έλυσε το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων
θρομβώσεων και της ανεπαρκούς κυκλοφορίας των μεταμοσχευμένων οργάνων με τη μέθοδο της τελικοτελικής
αναστόμωσης των μικρών αγγείων. Γι᾽ αυτήν του την προσφορά ο Carrѐl επάξια κέρδισε το Nobel Ιατρικής.
Η πιο σημαντική χρονολογία στην ιστορία των μεταμοσχεύσεων μετά τον Tagliacozzi είναι όταν το 1954 ο
Murray στη Βοστώνη έκανε την πρώτη επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού σε μονοωικό δίδυμο, υπερνικώντας έτσι
το εμπόδιο της ιστοσυμβατότητας.
Δεκατρία χρόνια αργότερα, ο Christian Barnard ζητωκραυγάζει ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή
μιας νέας ζωής, και με το δίκιο του, αφού πραγματοποίησε
την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς.
Το πρόβλημα της απόρριψης των μοσχευμάτων ξεπεράστηκε με δύο σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα της
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ανοσοκαταστολής το 1960, οπότε εισήχθη στην κλινική
θεραπευτική η αζαθειοπρίνη, και κυρίως το 1980, με τη
χρήση της κυκλοσπορίνης-Α. Στην κυκλοσπορίνη-Α οφείλεται η κατακόρυφη αύξηση των ποσοστών επιτυχίας μεταμόσχευσης νεφρού και του ανοίγματος του δρόμου και
στις μεταμοσχεύσεις άλλων συμπαγών οργάνων.
Η μεταμόσχευση οργάνων περνάει πλέον σε μια νέα
εποχή και ο άνθρωπος, ξεπερνώντας και αυτό το εμπόδιο,
κατάφερε να ξαναγεννηθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο,
παίρνοντας ζωή από αυτόν τον ίδιο το θάνατο.
Η Ελλάδα, η χώρα που έχει δώσει τόσα πολλά στην
ανθρωπότητα, δε θα μπορούσε να μείνει έξω από το χορό
των σημαντικών αυτών εξελίξεων. Τιμής ένεκεν οφείλουμε να αναφέρουμε ενδεικτικά τα κυριότερα επιτεύγματα
στον χώρο των μεταμοσχεύσεων που έγιναν στην πατρίδα
μας:
1968, Θεσσαλονίκη: Μεταμόσχευση νεφρού από πτωματικό δότη, καθ. Χ. Τούντας.
1971, Αθήνα: Μεταμόσχευση νεφρού από τον καθ.
Σκαλκέα και Ι. Χωματά.
1990, Θεσσαλονίκη: Μεταμόσχευση ήπατος από τον
καθ. Αντωνιάδη.
1990, Υγεία: Πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς - καρδιοχειρουργός Γ. Τόλης.
1990, Ευαγγελισμός: Καρδιοχειρουργός Χρ. Λόλας,
ιδρυτής προγράμματος μεταμοσχεύσεων καρδιάς.
1992, Ευαγγελισμός: Διπλή ταυτόχρονη μεταμόσχευση ήπατος - νεφρού, καθ. Χατζηγιαννάκης.
1992, Θεσσαλονίκη: Ο αείμνηστος Σπύρου κάνει την
πρώτη διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων - καρδιάς.
1993, Ευαγγελισμός: Διπλή μεταμόσχευση ήπατος παγκρέατος, καθ. Χατζηγιαννάκης.
1999, Θεσσαλονίκη: Και πάλι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο επιτυγχάνεται εμφύτευση νησιδίων παγκρέατος καθ. Β.Παπανικολάου.
Είναι κοινή διαπίστωση ότι από καταβολής κόσμου και
όπου υπάρχει άνθρωπος, ο άνθρωπος νοιάζεται για τον
συνάνθρωπό του.
Η ανιδιοτέλεια είναι ιδιότητα που χαρακτηρίζει ανώτερα όντα όπως ο άνθρωπος. Η ανιδιοτέλεια και ο αλτρουισμός είναι οι βασικές αρχές της δωρεάς οργάνων
και αποτελούν τη θεμελιώδη βάση των μεταμοσχεύσεων.
Η δωρεά οργάνων είναι θέμα κοινωνικά ευαίσθητο και
αφορά όλους μας ανεξαιρέτως, αποτελεί δε δώρο ζωής
του ανθρώπου προς το συνάνθρωπό του.
Αυτή η απόλυτα ελεύθερη όσο και θεάρεστη πράξη υ-
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περβαίνει τον ατομικισμό, εξυψώνει τον άνθρωπο και συνδέει τους ανθρώπους με σχέσεις αμοιβαιότητας, βασίζεται
δε στην ελεύθερη βούληση και αυτονομία, προϋποθέσεις
που αποτελούν αναφαίρετα προνόμια και δικαιώματα του
καθενός μας και τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε αρμονική ισορροπία με την ηθική υποχρέωση και αλληλεγγύη
που νιώθουμε για τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η πιθανότητα να χρειαστούμε εμείς οι ίδιοι ένα - κάποιο μόσχευμα κατά τη διάρκεια
της ζωής μας είναι πολύ μεγαλύτερη από το να δωρίσουμε
εμείς οι ίδιοι τα όργανά μας μετά θάνατον.
Η μεταμόσχευση σύμφωνα με το νόμο είναι μια επείγουσα ιατρική πράξη αντιμετώπισης νοσημάτων που χωρίς αυτήν, η έκβασή τους είναι αρνητική και τελικώς μη
αναστρέψιμη. Με βάση αυτή την παραδοχή αξίζει να τονιστούν κάποια σημαντικά στατιστικά στοιχεία του Εθνικού
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ):
1. Το 0,9% των Ελλήνων κατέχει κάρτα δωρητή.
2. Το 43% των Ελλήνων δηλώνει, σύμφωνα με έρευνα του
Ευρωβαρόμετρου, ότι θα ήθελε να δωρίσει τα όργανά
του.
Στην ερώτηση, όμως, ÇΓιατί δε θα δώριζε τα όργανά
του μετά θάνατονÈ, πρώτοι οι Έλληνες στην Ευρώπη με
ποσοστό 45% δίνουν την απάντηση έλλειψης εμπιστοσύνης στο σύστημα μεταμοσχεύσεων, στο σύστημα υγείας
και στο σύστημα κοινωνικής και διοικητικής οργάνωσης
της χώρας.
Συγκρινόμενη η χώρα μας με τις άλλες ευρωπαϊκές, όπως η Ισπανία, φαίνεται ότι υστερεί σημαντικά, αφού η
διαθεσιμότητα του αριθμού δοτών συμπαγών οργάνων ανά 1.000.000 πληθυσμού το 2009, ανήλθε στην Ελλάδα
στους 6,3 δότες, ενώ στην Ισπανία - Πορτογαλία ο δείκτης
είναι άνω του 30 ανά 1.000.000 πληθυσμού.
Παρατηρώντας τα πολύ υψηλά νούμερα δωρητών ανά
1.000.000 πληθυσμού στην Ισπανία, την απάντηση έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΟΜ της Ισπανίας, κ. Rafael
Metasanz, σε συνέντευξη που έδωσε στο B.M.J. του Ιουνίου 2010 με την ευκαιρία του συνεδρίου δωρεάς οργάνων
και μεταμοσχεύσεων που έγινε στη Μαδρίτη το Μάρτιο
του 2010. Ο κ. Metasanz δήλωσε ότι το ισπανικό μοντέλο
μεταμοσχεύσεων είναι ένα σύστημα εθελοντικής προσφοράς, το οποίο βασίζεται στον αλτρουισμό, και πρόσθεσε
ότι η επιτυχία του στηρίζεται στην αρμόζουσα εκπαίδευση των συντονιστών της μεταμόσχευσης στα νοσοκομεία,
βελτιστοποιώντας την ανίχνευση δυνητικών δωρητών, αλλά και σ᾽ ένα ολοκληρωμένο σύστημα που συντονίζεται σε

n
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τρία επίπεδα: εθνικό, τοπικό, νοσοκομειακό.
Η ανάγκη των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας συγχρονίζεται με τη ραγδαία αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων,
συνέπεια της οποίας είναι η αύξηση του αριθμού των ατόμων που μεταφέρονται στις ΜΕΘ με κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις. Η χώρα μας έχει περίπου 11.000.000 κατοίκους. Από αυτούς κάθε χρόνο θυσιάζονται στην άσφαλτο
1.500. Κάθε μέρα χάνεται μια πενταμελής οικογένεια.
Στο διάστημα 1975 - 2010 ÇαφανίστηκεÈ λόγω των
τροχαίων από το χάρτη της Ελλάδας μια ολόκληρη πόλη
50.000 κατοίκων. Τα δεδομένα αυτά διαμορφώνουν εικόνα γενοκτονίας στους ελληνικούς δρόμους, με 150.000
νεκρούς και 1,5 εκατ. τραυματίες σε λιγότερο από μισό

αιώνα.
Πώς εξηγείται, όμως, το γεγονός ότι, ενώ είμαστε πρώτοι στα τροχαία ατυχήματα, δεν υπάρχουν πτωματικοί
δότες, σε τέτοιο σημείο μάλιστα ώστε να κατέχουμε τη
χειρότερη επίδοση χώρας στον τομέα των μεταμοσχεύσεων τα τελευταία χρόνια; Η βαριά οικονομική κρίση που
βιώνουμε, καθώς και η ολοσχερής ανεπάρκεια του ιστού
του ΕΣΥ, οδηγεί σε καταβαράθρωση των μεταμοσχεύσεων
με το κλείσιμο κρεβατιών στις ΜΕΘ. Τα στοιχεία δείχνουν
αρνητικό ρεκόρ δεκαετίας. Το πρώτο τρίμηνο του έτους αξιοποιήθηκαν μόλις 6 δότες, όταν τα προηγούμενα χρόνια
υπήρχαν 7-8 δότες το μήνα. Με αυτά τα αποτελέσματα η
αναλογία δοτών ανά 1.000.000 ήταν μόλις 0,5 το 2012.

Το παρόν και το μέλλον των μεταμοσχεύσεων
Ανδρέας Τζάκης
Καθηγητής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου του Pittsburgh, Ιδρυτής και Διευθυντής του Μεταμοσχευτικού Ινστιτούτου Miami και
Διευθυντής του Προγράμματος Μεταμοσχεύσεως Ήπατος και GI.

Οι μεταμοσχεύσεις είναι ένα θαύμα που πραγματοποιείται σε πολλά επίπεδα. Είχα την καλή τύχη να δουλέψω
με την ομάδα του καθηγητή μου, Thomas E. Starlz, στο
Πίτσμπουργκ. Ο Μέγας Αλέξανδρος είπε ότι χρωστούμε
στους γονείς μας το ÇζηνÈ και στους δασκάλους μας το
Çευ ζηνÈ. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο καθηγητής μου
Starlz ήταν ένας από τους κύριους συντελεστές που κατάφερε και άλλαξε την πορεία της σταδιοδρομίας μου, αλλά
και της ζωής μου γενικότερα.
Το 1978 εισήλθε η κυκλοσπορίνη στο χώρο των μεταμοσχεύσεων, κυρίως του ήπατος, από τον καθηγητή
Roy Calne, καθώς και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Αλκιβιάδη Κωστάκη, ο οποίος έκανε τα πρώτα
πειράματα σε μικρά ζώα και συνέβαλε στο να εφαρμοστεί
η κυκλοσπορίνη σε ευρύτερη κλίμακα, δηλαδή σε ήπαρ
και νεφρούς. Το 1983, το FDA στις ΗΠΑ έκανε αποδεκτή
την κυκλοσπορίνη σαν αναγνωρισμένη πλέον μέθοδο θεραπείας μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων.
Το δεύτερο σημαντικό γεγονός, που έγινε επίσης τον
ίδιο χρόνο και το οποίο συνέπεσε με τον πρώτο μου χρόνο
στο θαυμαστό κόσμο των μεταμοσχεύσεων, ήταν ότι το
NIH αποφάνθηκε ότι οι μεταμοσχεύσεις του ήπατος δεν
είναι πλέον πειραματικές επεμβάσεις, αλλά θεραπευτικές
επεμβατικές μέθοδοι. Με αυτήν την αναγνώριση αυτό-
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ματα οι ασφαλιστικές εταιρείες έπρεπε να πληρώνουν το
κόστος για τις μεταμοσχεύσεις, γεγονός που άνοιξε ξαφνικά τις πύλες του παραδείσου για όλα τα νοσοκομεία,
ώστε να μπορούν να κάνουν μεταμοσχεύσεις με απόλυτη
ασφαλιστική κάλυψη.
Το τρίτο σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα τον ίδιο
χρόνο, δηλαδή το 1983, είναι ότι επιτεύχθηκε το φλεβικοφλεβικό by-pass, piggy bag, για τις μεταμοσχεύσεις
ήπατος, που έμελλε να αλλάξει πλήρως την πορεία των
ηπατομοσχευθέντων. Πριν από αυτήν την τόσο σημαντική
επίτευξη, οι μεταμοσχεύσεις ήπατος αντιμετώπιζαν ένα
κρίσιμο στάδιο, αυτό της ανηπατικής φάσης.
Κατά τη διεργασία της ηπατεκτομής απολινώνονται οι
φλεβικές οδοί της πυλαίας και της κάτω κοίλης, με επακόλουθο φλεβικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας και δημιουργία ως εκ τούτου οιδήματος, αλλά και αιμορραγίας στις
περιοχές των σπλάχνων και του κάτω ημίσεος του σώματος. Αυτό από μόνο του χαρακτήριζε τις μεταμοσχεύσεις
ήπατος ως εξαιρετικά σοβαρή επέμβαση και την οποία
φυσικά μπορούσαν να εκτελέσουν πάρα πολύ λίγοι και
πολύ έμπειροι χειρουργοί. Όμως, με το φλεβικοφλεβικό
by-pass επιτεύχθηκε η αποσυμφόρηση αυτών των οργάνων και οι προαναφερθείσες επιπλοκές έπαυαν πλέον να
υπάρχουν. Παρά ταύτα όμως η επέμβαση αυτή παραμένει
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πάρα πολύ δύσκολη, είναι όμως ελεγχόμενη και επομένως
μπορεί να διδαχθεί σε νέους χειρουργούς.
Τα τρία αυτά αξιοσημείωτα επιτεύγματα, καθώς και άλλες καινοτόμες τεχνικές που ανακαλύφθηκαν αργότερα,
βοήθησαν πολύ στην ανάπτυξη και την τελειοποίηση των
μεταμοσχεύσεων, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι
νέοι επιστήμονες, κάθε ειδικότητας, να συσσωρεύονται
από όλη τη Γη στη μονάδα μας στο Πίτσμπουργκ.
Έτσι, δημιουργήθηκε μια φοβερή ομάδα, η οποία συνέβαλε πολύ στη μετέπειτα πορεία των μεταμοσχεύσεων
κι έχει επιπλέον δημιουργήσει άρρηκτες φιλίες ανάμεσα
στα άτομα που δούλεψαν τότε, οι οποίες διατηρούνται για
όλη μας τη ζωή.

Τα επόμενα βήματα
Σιγά-σιγά απομακρυνθήκαμε από το θέμα της επιβίωσης
των μεταμοσχευθέντων. Θέματα όπως αυτά των επιπλοκών, της ποιότητας ζωής, της αποτελεσματικότητας φαρμάκων σιγά-σιγά αντιμετωπίστηκαν με τη βοήθεια των
συναδέλφων μας στις φαρμακευτικές εταιρείες, οπότε και
ανακαλύφθηκαν καινούργια φάρμακα όπως το Tacrolimus,
το οποίο είναι και πιο αποτελεσματικό και λιγότερο τοξικό,
καθώς επίσης επέτρεψε να ασχοληθούμε με μεταμοσχεύσεις απαγορευμένων μέχρι στιγμής οργάνων, όπως ήταν τα
νησίδια του παγκρέατος, οι εντερικές μεταμοσχεύσεις κ.ά.
Επίσης, τολμήσαμε να κάνουμε ξενομεταμοσχεύσεις από
διαφορετικά είδη ζώων, οι οποίες όμως δεν έχουν πετύχει
ακόμα το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Ταυτόχρονα, όμως, με αυτήν την έκρηξη των μεταμοσχεύσεων δημιουργήθηκαν αυξημένες απαιτήσεις για
περισσότερα όργανα, γεγονός που μας ανάγκασε να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες αξιοποίησης των ήδη υπαρχόντων οργάνων,
π.χ. του ήπατος. Έτσι οδηγηθήκαμε στη μεταμόσχευση
ήπατος από το ίδιο μόσχευμα σε δύο διαφορετικά άτομα,
καθώς επίσης έγιναν και διατομές στο ήπαρ και μεταμόσχευση τμήματος ήπατος σε νεογνά ή μικρά παιδιά από
ενήλικες δότες, παράλληλα με τις μεταμοσχεύσεις από
νεκρούς δότες.

Το τίμημα
Όλο αυτό το θαύμα των μεταμοσχεύσεων, όμως, είχε, έχει
και θα έχει και το τίμημά του. Και αυτό το τίμημα έχει τρεις
όψεις: είναι ανθρώπινο, είναι ηθικό, αλλά είναι και υλικό.
Το ανθρώπινο τίμημα των μεταμοσχεύσεων είναι οι

θνησιμότητες, οι οποίες έχουν συμβεί όχι μόνο σε λήπτες, αλλά και σε δότες. Είναι γνωστό ότι μέχρι σήμερα
τουλάχιστον 150 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, όντας
υγιή, δίνοντας μοσχεύματα για να βοηθήσουν άλλους συνανθρώπους, με νεφρούς κυρίως. Υπολογίζεται επίσης ότι
άλλα 50 άτομα έχουν χαθεί δίνοντας ηπατικά μοσχεύματα.
Είναι γνωστό ότι τουλάχιστον 15 χειρουργοί και ομάδες
χειρουργών έχουν χαθεί κατά τη διάρκεια της διακομιδής
οργάνων σε αεροπορικά δυστυχήματα, τροχαία κ.λπ. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των οικογενειών που έχουν
διαλυθεί λόγω του υπερβολικού φορτίου, οικονομικού και
ψυχικού, που καλούνται να αντιμετωπίσουν με το θέμα της
μεταμόσχευσης συγγενικών τους προσώπων.
Υπάρχουν πολλά και πολλές φορές ανυπέρβλητα ηθικά
προβλήματα. Όταν ασχολήθηκα για πρώτη φορά με τις
μεταμοσχεύσεις, πίστευα ότι η εμπορευματοποίηση των
οργάνων ήταν μόνο θέμα των μυθιστορημάτων και φυσικά
το απορρίπταμε όλοι ακόμα και σαν θέμα στο χώρο της
φαντασίας μας. Σήμερα είναι γνωστό ότι η εμπορευματοποίηση των μοσχευμάτων είναι από τις πιο φρικαλέες μορφές σωματεμπορίας και δυστυχώς γίνεται συστηματικά και
απροκάλυπτα σε διάφορες χώρες. Το τραγικό αυτό γεγονός έχει επιβάλει μια μεταβολή στη σχέση γιατρού με τον
ασθενή του. Όταν ο ασθενής έρχεται σε εμάς για να τον
βοηθήσουμε, οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα, ό,τι μπορούμε, για αυτόν. Στις μεταμοσχεύσεις, όμως, αυτό δεν
είναι πάντα δυνατό ή και εφικτό, διότι ενώ η μεταμόσχευση μπορεί να είναι ό,τι το καλύτερο γι᾽ αυτόν τον ασθενή,
μπορεί τελικά να μην είναι δυνατή αν δεν καταφέρουμε
να βρούμε το κατάλληλο μόσχευμα για το συγκεκριμένο
ασθενή ή ακόμα γιατί, αν δώσουμε σε αυτόν τον ασθενή
το ήδη υπάρχον μόσχευμα, κάποιος άλλος ασθενής δεν
πρόκειται να το πάρει. Όλα αυτά υποχρεωτικά περνάνε απ'
το μυαλό μας κάθε φορά που βλέπουμε έναν ασθενή και,
όπως είναι αντιληπτό, κανένας γιατρός δεν θα ρισκάρει
ποτέ και τίποτα εις βάρος του ασθενούς του.
Στο παρελθόν οι μεταμοσχεύσεις είχαν σαν μοναδικό
σκοπό να σώσουμε με οποιονδήποτε τρόπο τη ζωή του ασθενούς. Σήμερα, υπάρχουν Çεπιβλέπουσες δυνάμειςÈ, οι
οποίες μας υποχρεώνουν να χρησιμοποιούμε τα μοσχεύματα με τον τρόπο εκείνο που οι διάφοροι ÇκανονισμοίÈ
θεωρούν καλύτερο. Επί παραδείγματι ο διευθυντής του
βιοηθικού προγράμματος του NΙH, δημοσίευσε στο Lancet
ότι μοσχεύματα ηπατικά, επί παραδείγματι, θα πρέπει να
δίνονται κατά προτίμηση σε εφήβους, γιατί η κοινωνική
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αξία των εφήβων είναι μεγαλύτερη απ᾽ ό,τι των άλλων
ομάδων της κοινωνίας. Βεβαίως, αν κανένας αρχίσει να
διανέμει μοσχεύματα ανάλογα με την κοινωνική αξία του
κάθε ασθενούς, τότε το πράγμα περιπλέκεται τόσο πολύ
που στο τέλος γίνεται αδιανόητο.
Επίσης τα θέματα αυτά σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις
έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις και στο ακαδημαϊκό
περιβάλλον, στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Αρχίσαμε από
χειρουργικές μονάδες οι οποίες κατά βάση και κατά παράδοση ανήκουν σε χειρουργικές έδρες. Πολλές όμως από αυτές εκμεταλλεύθηκαν τις μεταμοσχεύσεις με τέτοιο
τρόπο ώστε να διοχετεύουν περιστατικά σε άλλες μονάδες διαφόρων χειρουργικών τμημάτων μη εξειδικευμένων.
Αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλες προστριβές στις ΗΠΑ
όπου εργάζομαι, επίσης έχει δημιουργήσει και μεγάλες
καταστροφές στα μεταμοσχευτικά τμήματα. Όλη αυτή η
κατάσταση δε θα μπορούσε να μη βλάψει την έρευνα και
τις σχετικές ανακαλύψεις.
Οι ανακαλύψεις παλιότερα ήταν πολύ πιο απλές. Όσα
περισσότερα μαθαίνουμε, όμως, και κατακτούμε, τόσο το
πεδίο των ανακαλύψεων γίνεται πιο απαιτητικό, πιο ανταγωνιστικό, πιο ακριβό, όχι μόνο από πλευράς χρημάτων,
αλλά και προσπάθειας.

το μέλλον των μεταμοσχευθέντων στην ποιότητα ζωής, το
προσδόκιμο επιβίωσης. Επιπλέον θα επιτρέψει και άλλες
μεταμοσχεύσεις, οι οποίες τώρα δεν γίνονται απόλυτα αποδεκτές λόγω της ανοσοθεραπείας.
Ζωντανό παράδειγμα η μεταμόσχευση μήτρας. Φανταστείτε να μπορούμε να κάνουμε μεταμόσχευση μήτρας
με μία και μόνο θεραπεία, η οποία θα σταματά μετά από
τρεις ή έξι μήνες και η μήτρα να γίνεται δεκτή δια βίου,
χωρίς ισόβια φάρμακα.
Επίσης πρόοδος έχει γίνει σε άλλες μεταμοσχεύσεις
όπως χειρός και προσώπου. Αν καταφέρουμε να τις κάνουμε αυτές χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό
του ασθενούς, βεβαίως και θα έχουν φοβερή αποδοχή.
Αυτός, λοιπόν, είναι ένας πολλά υποσχόμενος τομέας
στις μεταμοσχεύσεις, όπως άλλωστε και τα βλαστοκύτταρα. Κάθε άλλο παρά όνειρο θερινής νυκτός είναι το θέμα των βλαστοκυττάρων. Έχουν γίνει πολλά επιτυχημένα
βήματα στον τομέα αυτό, όπως μεταμοσχεύσεις τραχείας,
μεταμοσχεύσεις αγγείων, τα οποία έχουν εμποτιστεί με
βλαστοκύτταρα του λήπτη ώστε ο λήπτης αναγνωρίζει τα
αγγεία αυτά σαν δικά του, δηλαδή αγγεία του ίδιου του
σώματός του, χωρίς τάση απόρριψης. Βρισκόμαστε επομένως όχι στο τέλος των μεταμοσχεύσεων, αλλά μπροστά σε
μια καινούργια και πολλά υποσχόμενα αρχή.

Κανονισμοί και ανακαλύψεις
Υπάρχουν πολλοί κανονισμοί που ελέγχουν κάθε βήμα
μιας καινούργιας ανακάλυψης. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν επίδραση στις καινούργιες γενεές, στους νέους γιατρούς, οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν τη χειρουργική των μεταμοσχεύσεων. Βλέπουν όμως και ακούνε όσα
γίνονται και απογοητεύονται. Στις ΗΠΑ αυτήν τη χρονιά
είχαμε τον μικρότερο αριθμό αιτήσεων για εκπαίδευση
στις μεταμοσχεύσεις από ποτέ.
Δεν ισχυρίζομαι ότι η χειρουργική των μεταμοσχεύσεων
είναι μια ειδικότητα που έχει χάσει την αίγλη της, γιατί αυτήν τη στιγμή η πρακτική εξάσκηση των μεταμοσχεύσεων
είναι εντελώς διαφορετική απ᾽ ό,τι θα είναι τα επόμενα
10 χρόνια. Ήδη γνωρίζουμε ότι το 15% των ασθενών με
ηπατικές μεταμοσχεύσεις μπορούν να επιβιώσουν μακροπρόθεσμα χωρίς καθόλου ανοσοκατασταλτικά. Έχει γίνει
πολύ σημαντική πρόοδος κι αυτή τη στιγμή υπάρχουν
διάφορα προγράμματα που επιτυχώς φέρουν ανοχή του
μοσχεύματος, ακόμα και νεφρών, χωρίς την ανάγκη για
ισόβια φάρμακα.
Αυτή η πρόοδος παρέχει ελπιδοφόρες προσδοκίες για
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Η ελληνική περίπτωση
Το μέλλον των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα εξαρτάται
από τη δουλειά που κάνουμε σήμερα. Με άλλα λόγια ό,τι
δουλειά κάνουμε σήμερα στις μεταμοσχεύσεις, αυτό θα
είναι και το μέλλον τους. Επίσης, πρέπει να τονιστεί άλλη
μια φορά ότι το θαύμα των μεταμοσχεύσεων είναι μια συλλογική δουλειά. Δεν είναι δουλειά ενός, ενός προσώπου,
ενός χειρουργού, ενός διοικητικού, ενός υπουργού…
Για να το κάνουμε κάπως πιο απλό, ας δούμε ένα παράδειγμα. Φανταστείτε τις μεταμοσχεύσεις σαν μια αεροπορική εταιρεία. Η μεταμόσχευση νεφρού π.χ. είναι σαν
να αγοράζετε ένα αεροπορικό εισιτήριο για να πάτε από
την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και φυσικά εκείνο και μόνο
που σας ενδιαφέρει είναι να μπείτε στο αεροπλάνο και να
βγείτε ασφαλής στη Θεσσαλονίκη.
Όσοι, όμως, εργάζονται στην αεροπορική εταιρεία ξέρουν ότι για να πετάξει το αεροπλάνο χρειάζεται κυβερνήτη, καύσιμα, προσωπικό, χρειάζεται προσωπικό εδάφους,
μηχανικούς, προσωπικό να λανσάρει την εταιρεία, αλλά
και να πουλάει τα εισιτήρια. Και κάτι επιπλέον, χρειάζεται
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όνομα, ταυτότητα.
Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) είναι
για να παράσχει τα καύσιμα, αλλά αν τα καύσιμα υπάρχουν χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, ό,τι και να
προσπαθήσει να κάνει, σύντομα είναι δεδομένο ότι όλοι
θα φύγουν για να πάνε σε κάποια άλλη εταιρεία, όπως ας
πούμε στο Europe Τransplant, κι έτσι δεν θα δημιουργηθούν ποτέ οι συνθήκες και το κατάλληλο υπέδαφος για
να γίνει αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων στην Ελλάδα.
Ας μη στρουθοκαμηλίζουμε, λοιπόν, χώνοντας το κεφάλι μας στην άμμο. Όλοι γνωρίζουμε ότι τεράστια ποσά
ξοδεύονται κάθε χρόνο για να φεύγει κόσμος στο εξωτε-

ρικό για να κάνουν τις μεταμοσχεύσεις τους. Δεν πρέπει
ταυτόχρονα να παραλείψουμε να πούμε ότι χάνονται και
πολλές ζωές.
Η πρότασή μου, λοιπόν, είναι να δούμε τις μεταμοσχεύσεις σαν μια μεγάλη συλλογική προσπάθεια, στην οποία
πρέπει να εμπλακεί όλος ο ελληνισμός, όλοι ανεξαιρέτως.
Έτσι, η χαμένη εμπιστοσύνη θα αποκατασταθεί άμεσα
και οι προσπάθειες του ΕΟΜ θα καρποφορήσουν για
να μπορέσουν να βρεθούν περισσότεροι δότες. Μόνον
έτσι κι εμείς οι ιατροί θα μπορούμε να βλέπουμε τους
ασθενείς και συνανθρώπους μας κατάματα και με καθαρό
πρόσωπο.

Προβλήματα και προκλήσεις στο σύστημα μεταμοσχεύσεων
Δημήτρης Γάκης
Χειρουργός, Διευθυντής στο Κέντρο Μεταμοσχεύσεων Συμπαγών Οργάνων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης,
Εκπρόσωπος της Ελλάδας σε θέματα μεταμοσχεύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εκδίδει κάθε χρόνο το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, φαίνεται ότι ο αριθμός των πτωματικών δοτών στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες είναι απελπιστικά χαμηλός. Ας είναι
καλά η Ρουμανία και η Βουλγαρία, που είναι κάτω από
μας, χειρότερα δε γίνεται. Σημειώστε ότι η Κροατία που
μέχρι χτες ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, φτωχότερη, πολύ φτωχότερη χώρα από εμάς, έφτασε ένα εκπληκτικό
νούμερο δοτών, που είναι στο επίπεδο των 33,6, αγγίζοντας τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων ανά εκατομμύριο
πληθυσμού που έχουν οι Ισπανοί.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι οι Κροάτες έχουν περισσότερες μεταμοσχεύσεις νεφρού από τους Ισπανούς. Τι
σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι έχουν καλύτερους δότες ή ενδεχομένως ότι το νούμερο των Ισπανών είναι… πλασματικό;
Αύτη η μικρή χώρα, όμως, των 4 εκατομμυρίων υπερέχει,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και σε αριθμό μεταμοσχεύσεων από πτωματικούς
δότες.
Αντιστοίχως, στην Ελλάδα, που ανέκαθεν πρωτοστατούσε στο παραδοσιακό πεδίο μεταμοσχεύσεων από ζώντα
δότη (γιατί έχουμε έναν ωραίο λαό που ξέρει να δίνει, που
ξέρει να αγαπάει, που ξέρει να δείχνει αλληλεγγύη), ο
αριθμός έχει κατρακυλήσει στις 4 μεταμοσχεύσεις από
συγγενή ζώντα δότη ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Να σημειωθεί ότι στην Τουρκία είναι 32,4, στην Κύπρο 17, στους

ÇψυχρούςÈ Σουηδούς 19,6, στους επίσης ÇψυχρούςÈ Εγγλέζους 16,5.
Τα ερωτήματα που αναφύονται είναι πολλά. Οι μεταμοσχεύσεις από ζώντα δότη ξεκίνησαν από τις ΗΠΑ και
αυξάνονται διαχρονικά, πλην ημών των… Λακεδαιμονίων.
Στη Θεσσαλονίκη π.χ. τη δεύτερη πενταετία της δεκαετίας
του 1990 κάναμε γύρω στις 30-40 μεταμοσχεύσεις από
συγγενή ζώντα δότη. Τα τελευταία χρόνια, όμως, κατρακυλήσαμε στους 8, 11, 10. Τι έγινε ξαφνικά; Χάσαμε την
ανθρωπιά μας; Όχι! Άλλη είναι η εξήγηση.
Από το 2000 και μετά οι μεταμοσχεύσεις από συγγενή
ζώντα δότη στην Ελλάδα διαχρονικά συνεχώς πέφτουν.
Πάμε δηλαδή ανάποδα απ᾽ ό,τι πάει ο πολιτισμένος κόσμος.
Η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών αγγίζει και τις μεταμοσχεύσεις ήπατος στη Θεσσαλονίκη. Το 2012 φτάσαμε
στο μεγαλύτερο νούμερο, στις 47 μεταμοσχεύσεις. Αυτό
όμως το νούμερο μπροστά στο 28,2 ανά εκατομμύριο
πληθυσμού που φτάνουν οι Κροάτες, είναι σταγόνα εν τω
ωκεανώ!
Και το χειρότερο απ᾽ όλα δεν έχουμε καταγραφή, δε διαθέτουμε δηλαδή ένα-δυο υπαλλήλους να καταγράφουν,
να περνούν στο κομπιούτερ αυτά που κάνουμε ούτως ώστε
να μην υστερούμε στο ευρωπαϊκό σύστημα καταγραφής,
με το τραγικό αποτέλεσμα φυσικά να φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν κάνει μεταμοσχεύσεις ήπατος, ενώ αντιθέτως η
Τουρκία κάνει.
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Για όλα αυτά βέβαια κάθε άλλο παρά ευθύνεται ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), αφού στερείται
νευραλγικού προσωπικού και, παρότι είναι οργανισμός
ιδιωτικού δικαίου, δεν έχει τη δυνατότητα να προσλάβει
έστω ένα μαθηματικό, ένα στατιστικολόγο που είναι απαραίτητος για να ξέρουμε τι κάνουμε.
Στις μεταμοσχεύσεις πνευμόνων και παγκρέατος επικρατεί πλήρης απογοήτευση και φυσικά κανείς δεν ξέρει πότε
επιτέλους θα ξεκινήσει το Νοσοκομείο Παπανικολάου.
Ο συνολικός αριθμός μεταμοσχεύσεων που κάνουμε
στην Ελλάδα με το ζόρι φτάνει τις 20 μεταμοσχεύσεις ανά
εκατομμύριο πληθυσμού, ενώ αντίστοιχα βλέπουμε 91 μεταμοσχεύσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην ÇψυχρήÈ
Νορβηγία. Οι ÇψυχροίÈ Νορβηγοί, όμως, έχουν σύστημα
και αξιολογούν την εθελοντική προσφορά, γι᾽ αυτό άφησαν
ένα νεαρό, ο οποίος έστελνε τις έξυπνες ιδέες του από το
iPhone του.
Επίσης, εθελοντικά πάντοτε, έβγαλαν αφίσες που ήταν
καταπληκτικές, πολλές ίσως λίγο τρελές, όπως μια γιγαντοαφίσα με μια καλλονή σε προκλητική στάση και από κάτω
με ψηλά γράμματα να λέει ÇΟ μόνος τρόπος να μπεις μέσα
της είναι σαν μόσχευμαÈ. Και βέβαια αυτά τα στοιχεία τα
γράφουν όλοι οι Ευρωπαίοι.

Οι μεταμοσχεύσεις νεφρού
Τι γίνεται, όμως, με τις μεταμοσχεύσεις νεφρού; Γιατί αυτή
η πτώση; Τι μπορεί να φταίει; Πού πρέπει να αναζητηθεί
η αλήθεια; Στην Ελλάδα λόγω της νεφρικής ανεπάρκειας
μπαίνουν στην αιμοκάθαρση 190,5 ασθενείς ανά εκατομμύριο πληθυσμού κάθε χρόνο. Αντιστοίχως στη Μεγάλη
Βρετανία μόνο 106. Στην Ελλάδα έχουμε 180 μονάδες
τεχνητού νεφρού, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία μόλις 72.
Και βέβαια σε όλο τον κόσμο η μεταμόσχευση έχει πέσει
θύμα της ίδιας της της φήμης. Όλοι τη ζητούμε, όλοι τη
θέλουμε, με αποτέλεσμα οι ασθενείς στις λίστες να αυξάνονται και το χάσμα να διευρύνεται συνεχώς, ενώ η παροχή
των μοσχευμάτων είναι περίπου σταθερή.
Στον ΕΟΜ των ΗΠΑ σε 12 χρόνια δωδεκαπλασιάστηκαν
περίπου οι ασθενείς που ήταν εγγεγραμμένοι στη λίστα
και περίμεναν για ένα μόσχευμα, ενώ οι δότες αυξήθηκαν
μόνο δυόμισι φορές. Άρα σε όλο τον κόσμο οι ασθενείς
αυξάνονται.
Τι γίνεται, λοιπόν, εδώ; Γιατί οι εγγεγραμμένοι στη λίστα
πέφτουν; Έχουμε 180 μονάδες τεχνητού νεφρού, οι οποίες
τώρα μπορεί να έχουν γίνει 190, σύμφωνα με την τελευ-
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ταία συνεδρίαση του ΚΕΣΥ, όπου υπήρχαν 10 επιπλέον
αιτήσεις για ίδρυση νέων μονάδων αιμοκάθαρσης. Διαχρονικά από το 1990 μέχρι σήμερα πέφτει σχεδόν γραμμικά ο
αριθμός των ασθενών που εγγράφονται στη λίστα.
Σήμερα έχουμε πάνω από 10.000 νεφροπαθείς, εκ των
οποίων μόνον 1.000 ή το πολύ 1.100 είναι εγγεγραμμένοι
στη λίστα για μεταμόσχευση. Θα έπρεπε να είναι πάνω από
50%. Είμαστε τόσο πλούσιοι να πληρώνουμε τόσο ακριβά
το φίλτρο τεχνητού νεφρού που κοστίζει στην Ελλάδα 32
ευρώ, ενώ στην Κύπρο 10-12 ευρώ και στη Μεγάλη Βρετανία 10 ευρώ;
Έτσι, λοιπόν, παρά τις προσπάθειες της εκάστοτε ηγεσίας
του ΕΟΜ δεν υπήρξε καμία ουσιαστική βελτίωση τα τελευταία 20 χρόνια. Αποτύχαμε! Και κάποιες μικρές εξάρσεις
οφείλονται μάλλον σε τυχαία γεγονότα. Αν εξετάσουμε
διαχρονικά τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων ανά έτος από
το 1991 μέχρι το 2012, θα διακρίνουμε μικρές εξάρσεις,
όπως αυτή με το θάνατο του νεαρού Αυστραλού, κι έτσι
φτάσαμε τους 8,9 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού.
Πρακτικά κινούμαστε γύρω από μια μέση γραμμή με 5,5
δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Να γιατί έπρεπε να
είχε γίνει αυτό το Διεθνές Κέντρο Μεταμοσχεύσεων που
εμπνεύσθηκε ο κ. Τζάκης.
Επομένως, όταν οι σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης
δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων
είναι υπέρ της δωρεάς και αγγίζει το 98,2% και η δωρεά
οργάνων είναι μόνον 5,5 δότες ανά εκατομμύριο, είναι
φανερό ότι αποτύχαμε να μετουσιώσουμε την πρόθεση
του Έλληνα σε πράξη.

Γιατί επιβάλλεται να γίνουν αλλαγές
Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αλλάξει το
σύστημα είναι δύο:
1. Ο πρώτος λόγος είναι το κόστος. Τι στοιχίζει ένας νεφροπαθής στη χώρα; Κατά μέσο όρο ξεπερνάει αδιαπραγμάτευτα τα 50.000 ευρώ το χρόνο. Να τονίσουμε ότι είναι
ανακριβής η πληροφορία που ακούστηκε ότι οι 10.000
νεφροπαθείς που υπάρχουν στη χώρα μας υπό αιμοκάθαρση στοιχίζουν μόνο 80.000.000 ευρώ. Σε χώρες
όπου το φίλτρο και τα αναλώσιμα είναι φθηνότερα και
οι μετρήσεις τους σοβαρές και τεκμηριωμένες, το κόστος υπολογίζεται ότι είναι κάτω από 50.000 ευρώ ανά
έτος ο ασθενής. Επομένως το ποσό που υπολογίζεται ότι
ξοδεύουμε ως χώρα για τους 10.000 νεφροπαθείς μας
στην αιμοκάθαρση ανέρχεται στα 500.000.000 ευρώ.
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Σκόπιμο επομένως είναι να αντιπαραβάλουμε αυτό το
αστρονομικό ποσό με το κόστος μεταμόσχευσης νεφρού,
το οποίο είναι μόνον 8.500 ευρώ. Μας μένει δηλαδή
ένα υπόλοιπο της τάξεως των 41.500 ευρώ.
2. Ο δεύτερος και πιο σημαντικός λόγος είναι ότι, αν ένας
ασθενής ξεκινήσει αιμοκάθαρση σήμερα, σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας νεφρολόγων στην Ευρώπη έχει πιθανότητες 46% να είναι
ζωντανός μετά από 5 χρόνια, ενώ αν ο ίδιος ασθενής
μεταμοσχευθεί σήμερα, η πιθανότητα να είναι ζωντανός
μετά από 5 χρόνια αγγίζει το 90%, δηλαδή διπλάσια
επιβίωση. Στατιστικά φαίνεται να είναι 65%. Τεχνητό
στατιστικό αποτέλεσμα κι αυτό προκύπτει γιατί έχουμε
γραμμένους στη λίστα μόνο 1.000, ενώ θα έπρεπε να
γράφουμε 5.000. Έτσι όλοι μπορούμε να εξηγήσουμε
αυτό το στατιστικό αποτέλεσμα. Αν όμως γράψουμε τους
5.000, τι μπορεί να σημαίνει; Το 60% των νεφροπαθών
στην Ελλάδα θα πεθάνουν περιμένοντας να βρουν ένα
μόσχευμα. Και το επόμενο, το πιο αξιόλογο και σημαντικό: ποια είναι η ουσιαστική προσφορά ενός δότη
στην κοινωνία; Ένας καλός πτωματικός δότης, που θα
ÇπροσφέρειÈ 6 όργανα, υπολογίζεται ότι χαρίζει στην
κοινωνία 55,8 χρόνια ζωής. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να
χαρίσει αυτά τα χρόνια.
Ας κάνουμε έναν υπολογισμό ώστε να δούμε πόσα όργανα χρειαζόμαστε για να καλύψουμε ένα σημαντικό μέρος
των αναγκών της χώρας μας. Αν πολλαπλασιάσουμε επί
10 αυτά τα νούμερα που προανέφερα, θα δούμε ότι χρειαζόμαστε γύρω στους 500 νεφρούς, για να καλύψουμε
δηλαδή το 50% των νέων ασθενών, και γύρω στα 150
ήπατος, καρδιάς, παγκρέατος.
Μπορούμε να τα έχουμε; Μπορούμε! Σίγουρα μπορούμε.
Αυτά τα νούμερα μεταφράζονται σε 20 πτωματικούς δότες
ανά εκατομμύριο πληθυσμού και 100 ζωντανούς δότες.
Αυτούς τους έχουμε, γιατί είμαστε ωραία και γενναιόδωρη
χώρα.
Ο Έλληνας γονιός έχει μεγάλη καρδιά και φιλότιμο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει με την
ελληνική οικογένεια, είναι μοναδική και παροιμιώδης η
αρετή της προσφοράς που χαρακτηρίζει τους Έλληνες γονείς. Σε καμία άλλη χώρα στον κόσμο (κι αυτό μπορούν να
το επιβεβαιώσουν τόσο ο κ. Τζάκης, που έχει μεγαλύτερη
εμπειρία, όσο κι ο κ. Αλιβιζάτος) δεν υπάρχει μάνα σαν
την Ελληνίδα, στην οποία ανακοινώθηκε ότι δεν επιτρέπεται βάσει των εξετάσεων να δώσει το νεφρό της, γιατί θα

κινδυνεύσει η ζωή της, που να μην παρακαλάει κλαίγοντας
να προσφέρει το νεφρό της για το καλό του παιδιού της
κι η ίδια ας πεθάνει, τονίζοντας μάλιστα να αφαιρεθεί το
καλό νεφρό της. ÇΠάρτε το σας παρακαλώ και ας πεθάνωÈ,
ακούγεται με λυγμούς το παρακάλι της μάνας. Αυτό δεν θα
το δείτε σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα πλην της Ελλάδας.

Οι προοπτικές
Επομένως, το μόνο που χρειάζεται να γίνει στη χώρα μας
είναι να αξιοποιήσουμε τους πτωματικούς δότες. Το μόνο ευχάριστο, όμως, που συμβαίνει αυτήν τη στιγμή στη
χώρα μας είναι ότι πέφτει ο αριθμός των τροχαίων -αν και
σ᾽ αυτό δυστυχώς συμβάλλει μόνο η οικονομική κρίση.
Είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε κάτω από 1.000 νεκρούς στους δρόμους. Αν συνεχίσουμε με τους προ έτους
γνωστούς ρυθμούς, μέχρι το 2050 θα είμαστε έθνος αποδεκατισμένο και αναπήρων. Κάθε χρόνο σβήνουμε από το
χάρτη μια κωμόπολη με 2.500 κατοίκους και καθίζουμε
στο αναπηρικό αμαξίδιο μια πόλη σαν τη Φλώρινα. Πόσο
ακόμα μπορεί να αντέξει με την υπογεννητικότητα αυτή
η χώρα;
Εμείς εν τω μεταξύ τι κάνουμε; Προσαρμοζόμαστε με τα
υπάρχοντα δεδομένα και χρησιμοποιούμε περισσότερους
πτωματικούς δότες από αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
ή με αγγειακά επεισόδια, που όπως αντιλαμβάνεστε δεν
είναι και οι καλύτεροι δότες.
Αλλά το κυριότερο είναι ότι μπορούμε να οργανωθούμε.
Απόδειξη; Το 2011 στη Β. Ελλάδα, χάρη στη σωστή και
οργανωμένη καμπάνια που έγινε, φτάσαμε τον αριθμό των
δοτών στο 12,2/εκατ. πληθυσμού, όταν ο μέσος όρος της
Ευρώπης είναι 16/εκατ. πληθυσμού. Καταφέραμε και πλησιάσαμε το μέσο όρο της Ευρώπης.
Άρα μπορούμε. Και μάλιστα, όχι απλώς μπορούμε, αλλά
μπορούμε να γίνουμε η πρώτη χώρα της Ευρώπης σε δότες
οργάνων κι αυτό γιατί είμαστε πολύ ωραίος λαός, όπως
προανέφερα. Επίσης τα μοσχεύματα που παίρνουμε από
τις Εντατικές Μονάδες μας είναι καλυτέρα από αυτά που
παίρναμε πριν από 5 χρόνια. Άρα οι γιατροί μας καταβάλλουν προσπάθεια, συμμετέχουν.
Μια μεταμόσχευση στην Αγγλία στοιχίζει 200-250.000
ευρώ και ο Άγγλος είναι υποχρεωμένος να μη σου δώσει
το καλό μόσχευμα, το οποίο σου δίνει μόνο όταν δεν το
θέλουν και τα 6 κέντρα μεταμοσχεύσεων της Μεγάλης
Βρετανίας. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι το μόσχευμα είναι τουλάχιστον ακατάλληλο. Σημαίνει ότι μπορεί να έχει
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λιπώδη διήθηση πάνω από 90% και ότι το ποσοστό της
πρωτοπαθούς λειτουργίας, δηλαδή να μη δουλέψει μετά τη
μεταμόσχευση, είναι τουλάχιστον 30%. Αυτό το μόσχευμα
δεν το χρησιμοποιούμε εμείς. Μια μεταμόσχευση ήπατος
στο εξωτερικό αγγίζει ακόμα και τις 400.000 ευρώ. Αυτά
τα αστρονομικά ποσά αρκούν για να υπερκαλύψουν τον
προϋπολογισμό του ΕΟΜ. Τον προηγούμενο χρόνο πληρώσαμε για μεταμοσχεύσεις στο εξωτερικό ποσό που ξεπέρασε τα 15 εκατ. ευρώ. Αυτό το ποσό φτάνει για να προσληφθούν 5 συντονιστές, οι οποίοι θα ÇδώσουνÈ με καλές
συνθήκες 120-150 μοσχεύματα το χρόνο. Τόσο απλά.
Η μεταμόσχευση νεφρού είναι πολύ φθηνότερη από
τη θεραπεία της υπερηχοληστεροναιμίας στα νεαρά άτομα, που είναι πάρα πολύ συχνή. Επομένως έχουμε ένα
σύστημα αναποτελεσματικό, καθηλωμένο, προσωπικό το
οποίο δεν είναι καλά εκπαιδευμένο, επιφέρουμε τεράστια
οικονομική ζημία στη χώρα μας και χάνουμε πρόωρα τους
νεφροπαθείς μας.
Ο ΕΟΜ πρέπει να γίνει μια πραγματική Υπεύθυνη Υπηρεσία (Competent Authority, όρος που χρησιμοποιεί η
Ευρωπαϊκή Ένωση), με τεχνοκρατική δομή, ένα τεχνοκρατικό συμβούλιο, το οποίο θα στήσει με άρτιο τρόπο τον
μηχανισμό μεταμοσχεύσεων στη χώρα, θέλουμε να έχουμε ένα τεχνοκρατικό συμβούλιο, έναν εθνικό συντονιστή,
ευέλικτο.
Οι νόμοι για τις μεταμοσχεύσεις σε όλο τον κόσμο έχουν ένα γενικό πλαίσιο με συμπαγείς κανόνες που δεν

παραβιάζονται. Παράλληλα εξουσιοδοτούν την Competent
Authority, η οποία βάζει τους κανόνες και θέτει τις οδηγίες.
Έτσι πρέπει να είναι το κέντρο μεταμοσχεύσεων στη χώρα
μας, με πρόγραμμα ευέλικτο.
Γιατί όχι, όμως, και στον ιδιωτικό τομέα; Είναι λάθος να
πιστεύουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να παρακάμψει,
για οποιονδήποτε λόγο, το αυστηρότατο νομικό πλαίσιο.
Είναι κοινώς παραδεκτό ότι θα δουλέψει πολύ πιο αποτελεσματικά και με χαμηλότερο κόστος, όπως και με μεγαλύτερη ευελιξία, γεγονός απαραίτητο για μια τόσο πολύπλοκη
ιατρική πράξη. Δηλαδή τίποτε περισσότερο απ᾽ ό,τι ισχύει
σε όλο τον κόσμο: εκπαίδευση, εσωτερικός - εξωτερικός
ποιοτικός έλεγχος, αλλά και ανακλήσεις αδειών εκεί που
θα χρειαστεί.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή εξετάζει δύο
θέματα. Το ένα είναι εκτίμηση του κόστους της αιμοκάθαρσης στην Ευρώπη σε σύγκριση με τη μεταμόσχευση,
για να φανεί το όφελος και να σπεύσουν οι κυβερνήσεις
να στηρίξουν τη μεταμόσχευση. Το δεύτερο είναι να γίνει
μια αλυσίδα μεταμοσχεύσεων μεταξύ όλων των κρατών.
Όταν δηλαδή έχουμε ένα ζευγάρι που είναι ασύμβατο, διαφορετικής ομάδας ο μπαμπάς με το νεφροπαθές παιδί,
να μπορεί να βρει έναν αντίστοιχο δότη από την Ισπανία.
Και πότε πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά; Αυτά πρέπει
να γίνουν άμεσα. Δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος ούτε για
την πατρίδα ούτε για τον ομιλητή. Αυτά πρέπει να γίνουν
απλά… χθες.

Μύθοι, προφάσεις και σφάλματα στη διαχείριση
της δωρεάς οργάνων στην Ελλάδα
Πέτρος Α. Αλιβιζάτος, MD, FACS
Καρδιοχειρουργός μεταμόσχευσης καρδιάς, Ιδρυτής της Μονάδας Μεταμόσχευσης Καρδιάς στο Ωνάσειο Kαρδιοχειρουργικό
Κέντρο

Τον Ιούνιο 2013, ο γράφων συμμετείχε σε Ημερίδα για τις
Μεταμοσχεύσεις που οργάνωσε η Διευθύντρια της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ, Ε. Κρικέλη. Τα στοιχεία
εκείνης της παρουσίασης, πρόσφατα επικαιροποιημένα
για ομιλία μου στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: η Ελλάδα, πρώτη στην Ευρώπη σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, που αποτελούν
και την κύρια πηγή προσφοράς οργάνων για μεταμόσχευση, παραμένει ο ουραγός με συνεχώς μειούμενα ποσοστά
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δωρεάς. Έναντι της συνήθους προσφοράς 10-20 δοτών/
εκατομμύριο πληθυσμού στις ευρωπαϊκές χώρες, η δική
μας έχει και περαιτέρω μειωθεί στους 2,7 δότες/εκατομμύριο κατά το τρέχον έτος (Πίνακας 1).
Το μεταμοσχευτικό πρόβλημα της χώρας μας, γνωστό και
χρόνιο, παρέμεινε άλυτο κατά την παρελθούσα εικοσαετία,
παρά τις κατά καιρούς εκστρατείες διαφώτισης της κοινής
γνώμης και τις αλλαγές της νομοθεσίας. Στο μεταξύ, όχι
μόνο η Ισπανία και η Πορτογαλία, αλλά και ο βαλκανικός
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Πίνακας 1
Χώρα

Θανατηφόρα τροχαία και δότες οργάνων
Νεκροί / εκατ.

Δότες / εκατ.

Ισπανία

79

35,7

Γερμανία

58

10,4

Ηνωμένο Βασίλειο

50

20,6

Πορτογαλία

104

27,3

Ελλάδα

113

2,7

μας γείτονας, η Κροατία, προσφέρουν 27-35 δότες/εκατομμύριο πληθυσμού!
Πιστεύω πως ουδείς παραγνωρίζει τις συνεχείς προσπάθειες της ιατρικής κοινότητας –και δευτερευόντως της πολιτείαςνα καλύψει την καθυστέρηση μέσω αναρίθμητων
εκδηλώσεων, συνεδρίων, ομιλιών και παρουσιάσεων των
μεταμοσχευμένων στα ΜΜΕ. Όμως, οι αριθμοί συνηγορούν πως ÇΕίν᾽ η προσπάθειές μας, των συφοριασμένων,
είν᾽ η προσπάθειές μας σαν των ΤρώωνÈ, όπως είπε κι ο
μεγάλος Αλεξανδρινός. Εξυπακούεται, λοιπόν, ότι επιβάλλεται αυτοκριτική και αλλαγή πορείας.
Ο γράφων, έχοντας αφιερώσει μια δεκαπενταετία στη
δημιουργία του μόνου εν ενεργεία μεταμοσχευτικού
Προγράμματος Καρδιάς στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο, με τα γνωστά αποτελέσματα στην επιβίωση και
έχοντας προσωπικά περιτρέξει την επικράτεια για τη λήψη
των μοσχευμάτων, είναι σε θέση να εκφράσει συγκεκριμένες απόψεις για τα αίτια της υστέρησής μας στο θέμα της
δωρεάς. Το επιχείρησε μέσω του Τύπου προς ενημέρωση
της κοινής γνώμης, αλλά και ως μέλος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για την αφύπνιση της
πολιτείας (2000-2011).
Με την κτηθείσα, λοιπόν, πείρα έχει διαχωρίσει τα αίτια
της αποτυχίας του συστήματος στα ουσιαστικά που χρήζουν προσοχής, και στα άλλα που αποτελούν μύθους ή
προφάσεις για να δικαιολογηθεί η αβελτηρία.
Ας αρχίσουμε με τα δεύτερα. Αν και κάποιες ακούγονται
κωμικές, δεν παύουν να εκφράζουν την υποβόσκουσα
δυσπιστία από μερίδα της κοινωνίας για το σύστημα και
το ιατρικό κατεστημένο, άρα χρειάζεται ενημέρωση και
διαφώτιση. Το ίδιο ισχύει για την ανάγκη της ακεραιότητας
του σώματος για την άλλη ζωή. Βέβαια, την απάντηση σε
αυτό έδωσε πολύ εύστοχα ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος
Χριστόδουλος λέγοντας: ÇΑν αυτό ίσχυε, τότε οι πρωτομάρτυρες Χριστιανοί δεν θα πήγαιναν ποτέ στον Παράδεισο!È.
Έτσι, η μόνη αμφισβήτηση, έστω και επιστημονικά αβάσιμη, που επιδέχεται συζήτηση είναι εκείνη περί του

εγκεφαλικού θανάτου. Είναι αξιοπερίεργο ότι ακόμη και
σήμερα, 47 ολόκληρα έτη μετά την αποδοχή του από την
Ad hoc Committee of Harvard University, και τη νομική
κατοχύρωσή του από τις νομοθεσίες όλων των προηγμένων
κρατών, εγείρονται ερωτήματα, ακόμη και από συναδέλφους μας, που συγχέουν την επάνοδο κάποιων εγκεφαλικών λειτουργιών ασθενών σε κώμα με τους διαπιστωμένα
εγκεφαλικά νεκρούς, κατόπιν ειδικών δοκιμασιών.
Ας έλθουμε τώρα στις σοβαρότερες ερμηνείες για τη
δυσλειτουργία του συστήματος. Κυριότερη και συγχρόνως
ÇβολικότερηÈ είναι εκείνη περί της αδιαφορίας της κοινωνίας, διότι εξιλεώνεται έτσι η αβελτηρία και αποφεύγεται
ο επιμερισμός των ευθυνών.
Μία ταχεία αναδρομή στον Πίνακα 2 αποδεικνύει ότι
το έτος 2008, έτος της εκπληκτικής χειρονομίας του Αυστραλού πατέρα να δωρίσει τα όργανα του κακοποιημένου
παιδιού του, η δωρεά εκτινάχθηκε στους 8,9 δότες/εκατ.,
από την οποία ωφελήθηκε και το Πρόγραμμα του Ωνασείου, πραγματοποιώντας δεκαεννέα μεταμοσχεύσεις εκείνο
τον χρόνο (16 καρδιάς και 3 πνευμόνων). Βεβαίως, αυτό
ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός και ασυγκρίτως μεγαλύτερη
σημασία έχει η επί καθημερινής βάσεως προσέγγιση των
συγγενών του δότη, ώστε να χορηγούν την απαραίτητη
συγκατάθεση για τη λήψη των οργάνων.
Την αξία αυτής της διαδικασίας, που είναι πολύμοχθη,
χρονοβόρα και ψυχοφθόρα για τον Εντατικολόγο και τον
Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων, απέδειξε ο Διευθυντής ΜΕΘ
του ÇΕρρίκος ΝτυνάνÈ, Α. Μιχαλόπουλος, ο οποίος στο
σύντομο διάστημα της θητείας του προσέφερε περισσότερους από 50 δότες στο μεταμοσχευτικό σύστημα!
Για το δεύτερο επιχείρημα, περί ανεπαρκούς νομοθετικής κάλυψης των μεταμοσχεύσεων έχει, αδίκως, χυθεί
πολύ μελάνι. Παραπομπή στον Πίνακα 5 μας πληροφορεί
για τις δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας: τον
νόμο 2737/99 (Νόμο Κουμάντου) και τον νόμο 3984/11
(Νόμο Λοβέρδου).
Ουσιαστικά, ο δεύτερος αποτελεί αντιγραφή του πρώτου
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τομάτως και δότης αν δεν είχε εκφράσει εν ζωή την αντίθεσή του για τη λήψη των οργάνων του, οπότε το σύστημα
υπερβαίνει κατ᾽ αυτόν τον τρόπο τις όποιες αντιρρήσεις της
οικογένειας. Όταν, όμως, προτάθηκε στην Επιτροπή η ρηξικέλευθη αυτή αλλαγή περί συγκατάθεσης, ο θυμόσοφος
και δωρικής λιτότητας Κουμάντος έθεσε τέλος στη συζήτηση λέγοντας: ÇΓια να πάρουμε τα όργανα θα χρειαστεί να
φέρουμε τα ΜΑΤ στο νοσοκομείο!È.
Στην επόμενη δεκαετία, το σύστημα πορεύθηκε με το
Νόμο Κουμάντου, ενώ πλήθαιναν οι φωνασκίες υπέρ της
αναγκαστικής δωρεάς, οπότε το υπουργείο Υγείας συνεκάλεσε συλλόγους και φορείς σε ανοικτή συζήτηση στο

με δύο εξαιρέσεις: στερείται της σαφήνειας και της λιτότητας που χαρακτήριζε το συντάκτη του πρώτου και εισάγει
την εκ των πραγμάτων ανεφάρμοστη υποχρεωτική δωρεά,
όπως επεξηγείται ακολούθως.
Η Επιτροπή του νόμου 2737/99, υπό την προεδρία του
αείμνηστου καθηγητή Γ. Κουμάντου, μετά από διετία συζητήσεων και μελέτης των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κατέληξε στην υιοθέτηση της Απαιτούμενης Συναίνεσης
(Required Request) των συγγενών του δότη, παρά την προϊούσα εφαρμογή της Εικαζόμενης Συναίνεσης (Presumed
Consent) του δότη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Η δεύτερη διαδικασία θεωρεί ότι ο εγκεφαλικά νεκρός είναι αυΠίνακας 2

Η βαθμολογία της Γλασκόβης

Δότες οργάνων
2001

2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Αναφερθέντες
εγκεφαλικοί
θάνατοι

47

76

89

86

227

179

168

176

110

57

109

204

146

106

43

Αξιοποιηθέντες
ως δότες

40

65

71

66

89

79

64

98

71

45

79

77

62

50

30

Δείκτης Δωρεάς
Οργάνων
(δότες ανά εκατ.
πληθυσμού)

3,6

5,9

6,5

6,0

8,1

7,2

5,8

8,9

6,5

4,1

7,2

7,0

5,6

4,5

2,7

2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων
Από πτωματικό
δότη

2001

Νεφρού

74

107

134

116

167

144

101

186

116

76

137

130

107

88

48

Ήπατος

18

21

24

29

34

27

32

58

33

25

40

47

31

27

17

Καρδιάς

5

9

5

6

9

7

5

16

8

5

6

18

9

12

5

Πνευμόνων

0

0

0

0

1

1

2

3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

ΣΥΝΟΛΟ

97

137

163

151

211

179

140

265

163

108

185

195

147

128

70

Από ζώντα δότη
νεφρού (ενημέρωση στοιχείων
ανά εξάμηνο)

87

85

79

76

69

63

87

52

34

32

46

41

44

42

9

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

184

222

242

227

280

242

227

318

197

140

231

236

191

170

79

Διπλή νεφρού
-παγκρέατος
Διπλή νεφρού
- ήπατος

Τελευταία ενημέρωση στοιχείων 15/10/2015
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Πίνακας 3

Δοξασίες για τη δωρεά οργάνων

Αν υπογράψεις για δότης και έχεις ατύχημα, σε
αποτελειώνουν
f Γίνεται εμπόριο οργάνων με τους μετανάστες
f Η καρδιά χτυπάει, άρα ο δότης είναι ζωντανός
f Πρέπει το σώμα να είναι ανέπαφο για την Çάλλη ζωήÈ
f

Ζάππειο, παρουσία του υπουργού. Παρά την καθολική
αντίρρηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, το προσχέδιο έγινε νόμος του κράτους, παραβλέποντας δύο κεφαλαιώδους σημασίας σημεία:
1. Ακόμη και στις χώρες όπου υιοθετήθηκε η Εικαζόμενη
Συναίνεση, εάν εναντιωθεί η οικογένεια, εισακούεται η
επιθυμία της και ακυρώνεται η λήψη των οργάνων.
2. Οι θιασώτες του νέου νόμου αγνόησαν την πραγματική αιτία της αποτυχίας του προηγούμενου να αυξήσει
τη δωρεά, που είναι η υποχρέωση του προσωπικού της
ΜΕΘ να προχωρήσει στη διαπίστωση του θανάτου, στην
έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού και στη διακοπή
της μηχανικής υποστήριξης (Çστο τράβηγμα της πρίζαςÈ), εφόσον δε δοθεί η άδεια για τη λήψη των οργάνων. Η διάταξη αυτή, κοινή στους δύο νόμους, αποτελεί
και την Çαχίλλειο πτέρναÈ της όλης προσπάθειας για
την αύξηση της δωρεάς οργάνων. Όπως έγραψα και παλαιότερα: ÇΚαμιά διάταξη (του νόμου) δεν μπορεί να
Πίνακας 4

επιβάλλει στους ιατρούς των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας να προβαίνουν στη διαπίστωση του εγκεφαλικού
θανάτου, εάν οι ίδιοι δεν πειστούν και δεν το θελήσουν.
Θα συνεχίσουν να αερίζουν πτώματα στον αναπνευστήρα έως ότου να επέλθει η βεβαία παύση της καρδιακής
λειτουργίας, οπότε και τα όργανα θα είναι ακατάλληλα
για μεταμόσχευσηÈ. Οι λόγοι για την εκ πρώτης όψεως
ανεξήγητη αυτή ολιγωρία εκτίθενται κατωτέρω.
Το τελευταίο επιχείρημα για την ερμηνεία της χαμηλής
προσφοράς παρέχει η ανεπάρκεια του αριθμού κλινών
ΜΕΘ.
Είναι γεγονός ότι από τις υπάρχουσες 578 κλίνες είναι ανενεργείς οι 103 (ποσοστό 17,8%) και ακόμη ότι
αναλογούν 6 κλίνες/100.000 ελληνικού πληθυσμού, όταν στις ευρωπαϊκές χώρες ο μέσος όρος είναι 11,5 κλίνες/100.000. Όμως, τόσο η Πορτογαλία όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο αποδίδουν υψηλά ποσοστά δωρεάς παρά το
χαμηλό δείκτη κλινών ΜΕΘ, διότι προφανώς οι σε αυτές
νοσηλευόμενοι αξιολογούνται και αξιοποιούνται στο έπακρο, ενώ στα καθ᾽ ημάς το ποσοστό άρνησης των συγγενών
υπερβαίνει ενίοτε και το 50%, γεγονός που αποδεικνύει τη
δυσπιστία του κοινού, αλλά και το πλημμελές της διαδικασίας προσέγγισης της οικογένειας.
Για την αποτυχία και της δεύτερης νομοθετικής ρύθμισης

Αιτιάσεις για την πτωχεία μοσχευμάτων

Αδιαφορία της κοινωνίας

Η δωρεά του Αυστραλού πατέρα (2008) αποδεικνύει το αντίθετο

Ανεπαρκής νομοθετική κάλυψη

Απαιτούμενη συγκατάθεση (νόμος Κουμάντου, 1999)
Εικαζόμενη συναίνεση (νόμος Λοβέρδου, 2011)

Ανεπάρκεια κλινών στις ΜΕΘ, που αποτελούν το Μερική συσχέτιση
ÇχαράκωμαÈ
Πίνακας 5

Νομοθετικές ρυθμίσεις για τη δωρεά οργάνων
ν.2737/1999
(νόμος Κουμάντου)

ν.3984/2011
(νόμος Λοβέρδου)

Η αφαίρεση (οργάνων) διενεργείται εφόσον δεν
αντιτίθεται σε αυτήν (η οικογένεια)

Η αφαίρεση οργάνων πραγματοποιείται εφόσον όσο ζούσε δεν είχε
εκφράσει την αντίθεσή του

Απαιτούμενη συναίνεση
(Required Request)

Εικαζόμενη συναίνεση
(Presumed Concent)

Υποχρεωτική η σύνταξη πιστοποιητικού θανάτου (και με τους δύο νόμους)
Μόνο αν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση συνεχίζεται η τεχνητή υποστήριξη (και με τους δύο νόμους)
Δείκτης Δωρεάς Οργάνων (δότες / εκατ.)
2001-2010
3,6 - 8,9 - 6,5

2011-2015
7,2 - 2,7
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Πίνακας 6
Χώρα

Γερμανία
Ισπανία
Πορτογαλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ελλάδα

Συσχέτιση κλινών ΜΕΘ
και δωρεάς οργάνων
Κλίνες / 100.000

Δότες / εκατ.

29,2
9,7
4,2
6,6
6,0 (4,5)

10,4
35,7
27,3
20,6
2,7

της δωρεάς υπάρχουν προφανείς και εύλογες εξηγήσεις,
με πρώτη την έλλειψη ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού
για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη σταθεροποίηση του δότη, ώστε να φθάσουμε στη διαδικασία της
λήψης των οργάνων.
Απαιτείται συνεχής φροντίδα καθ᾽ όλο το εικοσιτετράωρο, η οποία δεν αμείβεται. Επιπλέον, το ιατρικό προσωπικό,
χωρίς να διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση, αδυνατεί
να προσεγγίσει το περιβάλλον του δότη με πειστικότητα
ξεπερνώντας, Çαφού η καρδιά χτυπάειÈ, την εύλογη δυσπιστία. Υπ᾽ αυτές τις συνθήκες και μόνη η υπόμνηση περί της
εκ του νόμου υποχρεωτικής δωρεάς είναι εκτός πραγματικότητας και ενδέχεται ακόμη και να πυροδοτήσει βίαιες
αντιδράσεις των συγγενών.
Γεννάται, λοιπόν, το ερώτημα πώς αντιμετωπίζεται το πολύπλοκο αυτό πρόβλημα στις άλλες χώρες. Χάρτη και πυξίδα αποτελεί το λεγόμενο ÇΙσπανικό ΜοντέλοÈ ή ÇΙσπανικό
ΘαύμαÈ, επίτευγμα του γνωστού πλέον Rafael Matesanz,
προέδρου του ισπανικού ΕΟΜ. Το σύστημα βασίζεται στο
θεσμό του Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων, Εντατικολόγου
Πίνακας 7

ή Νοσηλευτή ΜΕΘ, με τον οποίο στελεχώνεται σε τρία
επίπεδα, νοσοκομειακό, περιφερειακό και κεντρικό, με
επικαλυπτόμενες και αλληλεξαρτώμενες αρμοδιότητες
ελέγχου (audits). Μέσω αυτού αναγνωρίζεται ο δότης και,
αφού σταθεροποιηθεί, λαμβάνονται τα όργανα, που στη
συνέχεια κατευθύνονται προς τον κατάλληλο λήπτη, ασχέτως περιφερείας της χώρας. Στην ευθύνη των Συντονιστών
εμπίπτει και η υποχρέωση της ενημέρωσης των ΜΜΕ, ώστε
να δίδεται η κατάλληλη δημοσιότητα στη δωρεά.
Τα αποτελέσματα του Ισπανικού Μοντέλου δεν άργησαν
να φανούν. Μέσα σε μία δεκαετία, οι δότες διπλασιάστηκαν και έκτοτε παραμένουν σταθεροί στους 35/εκατομμύριο πληθυσμού.
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι οι Συντονιστές αμείβονται
για την επιπλέον εργασία τους, ενώ και το νοσοκομείο αποζημιώνεται για τα έξοδα που συνεπάγεται η συντήρηση
του δότη και η διαδικασία λήψης των οργάνων. Κατ᾽ αυτόν
τον τρόπο, το Ισπανικό Μοντέλο δεν ÇαγοράζειÈ μεν τα
μοσχεύματα από τις οικογένειες των δοτών, αμείβει όμως
τους ÇεργάτεςÈ του.
Ένα άλλο σημαντικότατο στοιχείο του συστήματος της
Ισπανίας είναι η αυτοχρηματοδότηση από πόρους που εξοικονομούνται από την κατάργηση της νεφρικής κάθαρσης
εκατοντάδων ασθενών (φίλτρα, ειδικές μονάδες, νοσηλευτές), καθώς επίσης και από τη δραστική μείωση των εισαγωγών ασθενών τελικού σταδίου στα νοσοκομεία, μετά την
αποκατάσταση της υγείας τους χάρη στην πραγματοποίηση
της μεταμόσχευσης.

Τα πραγματικά αίτια της χαμηλής προσφοράς οργάνων

Απουσία ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού για τον εντοπισμό τού δότη και την προσέγγιση των συγγενών
Έλλειψη κινήτρων για προσφορά επιπρόσθετης εργασίας. Η συντήρηση του δότη είναι χρονοβόρα, ψυχοφθόρα και
πολύμοχθη
Αδυναμία -για διάφορους λόγους- διαπίστωσης του εγκεφαλικού θανάτου
Απουσία συστηματικής ενημέρωσης από τα ΜΜΕ
Πίνακας 8

Οργανωτική Πρόταση για την Ελλάδα

Αύξηση κλινών ΜΕΘ/ΜΑΦ. Θέσπιση οικονομικών κινήτρων για το προσωπικό
Έλεγχος της προσήλωσης του προσωπικού στη διάσωση των μοσχευμάτων
Χρηματοδότηση του συστήματος από τη μείωση του κόστους αιμοκάθαρσης και συσκευών υποστήριξης της κυκλοφορίας
Δημιουργία κινητής μονάδας διαπίστωσης εγκεφαλικού θανάτου στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στα περιφερειακά
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
Στόχος είναι οι 110 δότες (10/εκατ.) το 2016
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Πρόσφατα, παραπλήσια πρόταση για οργάνωση και
χρηματοδότηση υπέβαλε προς το υπουργείο Υγείας ο τέως
Πρόεδρος των Μεταμοσχευμένων Καρδιάς του Ωνασείου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Ν. Καραφόλας.
Για τον γράφοντα, το σημαντικότερο σημείο της πρότασης είναι η καθιέρωση της Κινητής Μονάδας Διαπίστωσης
Εγκεφαλικού Θανάτου, η οποία θα περιτρέχει την επικράτεια κατόπιν αιτήσεως της ΜΕΘ που νοσηλεύει τον πιθανό
δότη. Η διαπίστωση του θανάτου από ειδικούς που διο-

ρίζει η πολιτεία, με την κρατική εξουσιοδότηση και την
κατάλληλη εκπαίδευση στην προσέγγιση των συγγενών,
επιτρέπει περιθώρια αισιοδοξίας για την επιτυχία του εγχειρήματος, εφόσον τύχει της προσοχής της πολιτείας.
Η μεταμόσχευση όχι μόνο σώζει ζωές –το 2014 υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση 31.980 ασθενείς στην Ε.Ε.- αλλά
και αναβαθμίζει την υγειονομική οργάνωση της κάθε χώρας. Όταν φυσικά υπάρχει όραμα, επιμονή και οργάνωση,
δηλαδή ηγεσία.
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Απεικονιστική διάγνωση οστεοπόρωσης - DXA scan
Χρήστος Μουρμουρής
Ακτινολόγος, Τμήμα CT και MRI ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ
cmourmouris@hygeia.gr

Η οστεοπόρωση είναι μια μεταβολική πάθηση των οστών,
που χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής των οστών. Θεωρείται η
σιωπηρή επιδημία της εποχής μας. Σιωπηρή γιατί είναι
ασυμπτωματική μέχρι να συμβεί το πρώτο κάταγμα, και
επιδημία γιατί αφορά ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού,
κυρίως γυναίκες. Η απεικονιστική διερεύνηση της οστεοπόρωσης είναι κρίσιμης σημασίας, αφενός για την αναγνώριση των ατόμων που έχουν αυξημένες πιθανότητες
να υποστούν κάταγμα και χρήζουν φαρμακευτικής θεραπείας, αφετέρου για την παρακολούθηση της απόκρισής
τους στη χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή.
Η μέθοδος διπλής ενεργειακής απορρόφησης (DXA
-Dual energy X-ray absorptiometry) είναι μέθοδος εκλογής για τον προσδιορισμό της οστικής πυκνότητας (BMD
- Bone Mineral Density) με αποδεκτά περιθώρια λάθους
και αναπαραγώγιμα αποτελέσματα. Επιτρέπει την ακριβή
διάγνωση της οστεοπόρωσης, τον προσδιορισμό του κινδύνου κατάγματος και την παρακολούθηση των ασθενών
που βρίσκονται υπό θεραπεία. Στα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονται η δυνατότητα για μετρήσεις
σε σημεία του κεντρικού σκελετού, η παρουσία εκτεταμένων επιδημιολογικών δεδομένων και η χρήση της σε
πολλές κλινικές μελέτες, η ευκολία στην εκτέλεσή της,
η μεγάλη διαθεσιμότητά της, ενώ, τέλος, χαρακτηρίζεται
από πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας.

Αρχή λειτουργίας της DXA
Με τη μέθοδο της διπλής ενεργειακής απορρόφησης θεωρητικά μπορεί να γίνει μέτρηση σε οποιοδήποτε σημείο
του ανθρώπινου σκελετού, ωστόσο η κλινική χρήση επιΠίνακας 1
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κεντρώνεται στην ΟΜΣΣ, στο εγγύς τμήμα του μηριαίου
οστού και τον πήχη. Τα συστήματα αυτά διατίθενται είτε
πλήρως εξοπλισμένα (με ενσωματωμένο σύστημα κρεβατιού) και δυνατότητα μετρήσεων σε διάφορα σημεία, είτε
και με επιπρόσθετα χαρακτηριστικά, περιοριζόμενα σε
μετρήσεις περιφερικών άκρων (π.χ. φτέρνα). Τα πλήρως
εξοπλισμένα συστήματα είναι αποδεκτά για την αξιολόγηση της οστεοπόρωσης, ενώ τα περιφερικά συστήματα,
που είναι φορητά και λιγότερο ακριβά, χρησιμοποιούνται
κυρίως σαν συστήματα screening. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση του ασθενούς.
Η DXA χρησιμοποιεί ακτίνες-Χ δύο διαφορετικών και
πολύ χαμηλών ενεργειακών επιπέδων για να προσδιορίσει την οστική μάζα (BMC - Bone Mineral Content). Αυτό
επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας αφαιρετική τεχνική, εκμεταλλευόμενη τη διαφορετική απορρόφηση των ακτινών Χ μεταξύ των μαλακών ιστών και των οστικών δομών.
Το πρόγραμμα του μηχανήματος έχει τη δυνατότητα να
υπολογίσει αυτόματα την οστική πυκνότητα (BMD), διαιρώντας την οστική μάζα (BMC εκφρασμένη σε g) με το
εμβαδό της περιοχής ενδιαφέροντος (ROI εκφρασμένο
σε cm2), γι᾽ αυτό και η τιμή μέτρησης της BMD είναι g/
cm2. Αν και το BMD είναι μία απόλυτη τιμή μέτρησης, δεν
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της οστεοπόρωσης. Αντ᾽ αυτού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)
έχει προσδιορίσει την απεικονιστική διάγνωση της οστεοπόρωσης με βάση την τιμή T-score (Πίνακας 1). Η τιμή
T-score δεν είναι απόλυτη τιμή μέτρησης και προκύπτει
από τη σύγκριση της τιμής BMD με μια προκαθορισμένη βάση δεδομένων, η οποία βρίσκεται ενσωματωμένη

Ταξινόμηση οστεοπόρωσης σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
Διάγνωση

T-score

Φυσιολογική οστική πυκνότητα

>-1,0

Οστεοπενία

<-1,0 και >-2,5

Οστεοπόρωση

<-2,5

Σοβαρή οστεοπόρωση

<-2,5 και παρουσία κατάγματος
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στο μηχάνημα. Εκφράζει τη διαφορά της τιμής BMD του
εξεταζόμενου σε σχέση με τη μέση τιμή, ίδιου φύλου και
εθνικότητας, εκφρασμένη σε μονάδες απόκλισης. Έτσι,
για παράδειγμα, αν ένας ασθενής έχει T-score -2,0, σημαίνει ότι η οστική του πυκνότητα είναι 2 μονάδες βάσης
κάτω από τη μέση τιμή των νεαρών ατόμων. Η τιμή T-score
χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης σε
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και σε άντρες άνω των 50
ετών. Σε περίπτωση προεμμηνοπαυσιακών γυναικών και
αντρών κάτω από την ηλικία των 50 ετών χρησιμοποιείται
η τιμή Z-score, η οποία υπολογίζεται με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο που υπολογίζεται και η τιμή T-score. Η τιμή Z-score
εκφράζει τη διαφορά της τιμής BMD του εξεταζόμενου σε
σχέση με τη μέση τιμή πληθυσμού αντίστοιχης ηλικίας,
φυλής και φύλου. Έτσι τιμή Z-score <-2,0 σημαίνει οστική
πυκνότητα μικρότερη των αναμενόμενων για την ηλικία
ορίων και τιμή Z-score >-2,0 σημαίνει οστική πυκνότητα
εντός του αναμενομένου για την ηλικία ορίων.

Σημεία μέτρησης της οστικής πυκνότητας
Το International Society of Clinical Densitometry (ISCD)
προτείνει ως σημεία μέτρησης την προσθιοπίσθια προβολή της ΟΜΣΣ και του ισχίου. Η περιοχή του πήχεως
προτείνεται εναλλακτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.	Σε υπέρβαρους ασθενείς (το βάρος τους ξεπερνάει το
όριο αντοχής του κρεβατιού).
2. Σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό.
3.	Σε ασθενείς που τα αποτελέσματα οστικής πυκνότητας
σε ισχίο και ΟΜΣΣ είναι μη αξιόπιστα. Στην περίπτωση αυτή ως σημείο μέτρησης χρησιμοποιείται το κάτω
τριτημόριο της κερκίδας.

Ανάλυση μέτρησης οστικής πυκνότητας
Όπως με κάθε διαγνωστική εξέταση, έτσι και η DXA θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται με κριτική ματιά τόσο από τους
ακτινοδιαγνώστες όσο και από τους κλινικούς ιατρούς
για την αναγνώριση πιθανών αιτίων που μπορεί να επηρεάσουν την αξιοπιστία της. Η αναγνώριση τεχνικών παρασίτων (artifacts), αλλά και παθολογικών καταστάσεων
που μπορεί να επηρεάσουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, είναι εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας για την ορθή
ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Α. Τοποθέτηση ασθενούς
Κάθε εξέταση DXA συνοδεύεται από μία εικόνα αναφοράς, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαγνω-

στικούς σκοπούς. Είναι ωστόσο εξαιρετικά χρήσιμη για
να ελεγχθεί η σωστή τοποθέτηση του ασθενούς, αλλά
και η σωστή εφαρμογή του ROI (Region Of Interest), τα
οποία θα πρέπει να ελέγχονται τόσο από τον τεχνολόγο
που διενεργεί την εξέταση, όσο και από τους ιατρούς (διαγνώστη και θεράποντα).
Η ορθή τοποθέτηση ασθενούς και ROI είναι ζωτικής
σημασίας για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Η λανθασμένη τοποθέτησή τους είναι η σημαντικότερη πηγή
λανθασμένων μετρήσεων BMD.
Ειδικότερα στην περίπτωση της ΟΜΣΣ, αυτή θα πρέπει
να βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας (έκκεντρη θέση της
υποεκτιμά την τιμή του BMD), σε ευθεία γραμμή, χωρίς
στροφή. Το πεδίο της σάρωσης αρχίζει από το Θ12 και
τελειώνει στο άνω όριο της πυέλου (δηλαδή περιλαμβάνει και τμήμα του Ο5 σπονδύλου). Μεγάλη προσοχή θα
πρέπει να δοθεί στην τοποθέτηση του ROI (μεταξύ των
μεσοσπονδυλίων διαστημάτων) όπου, αν κριθεί σκόπιμο,
θα πρέπει να δοθεί και η κατάλληλη κλίση. Προσοχή
θα πρέπει επίσης να δοθεί και στη σωστή αρίθμηση των
σπονδύλων (π.χ. περίπτωση μεταβατικού οσφυοϊερού
σπονδύλου, υποπλαστικής 12ης πλευράς κ.ά.).
Όσον αφορά την περίπτωση του ισχίου, ο ασθενής πρέπει να έχει το μηρό σε ευθεία γραμμή πάνω στο κρεβάτι
(δηλαδή ο άξονας του μηρού πρέπει να είναι παράλληλος
προς την άκρη της εικόνας), με μικρή έσω στροφή (1525ο), που σημαίνει ότι στην εικόνα ο ελάσσων τροχαντήρας δεν θα πρέπει να φαίνεται ή μόλις να υποσημαίνεται.
Β. Τεχνικά παράσιτα (artifacts) που επηρεάζουν την αξιοπιστία των μετρήσεων
Η εικόνα αναφοράς της εξέτασης θα πρέπει να αξιολογείται για την παρουσία τεχνητών παράσιτων (artifacts),
τα οποία επιπροβάλλονται στην περιοχή ενδιαφέροντος
και αυξάνουν την τιμή της BMD. Τέτοια θα μπορούσαν να
είναι υπολείμματα βαρίου ή γαστρογραφίνης, υλικά σπονδυλοπλαστικής και σπονδυλοδεσίας, χειρουργικά κλιπς,
καθετήρες, stents κ.ά. Επιπρόσθετα, η παρουσία οστεοφύτων, συμπιεστικού κατάγματος, σκολίωσης μπορούν να
αυξήσουν την τιμή της BMD. Αντιθέτως η απουσία οστίτη
ιστού σε σπονδύλους (όπως στην περίπτωση πεταλεκτομής) μπορεί να ελαττώσει την τιμή του BMD.
Επιπρόσθετα, η παχυσαρκία, αλλά και η απότομη μεταβολή του βάρους μπορούν να προκαλέσουν λάθη στον
προσδιορισμό της BMD. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η
ανομοιογενής εναπόθεση λίπους πέριξ της ΟΜΣΣ μπορεί
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να οδηγήσει σε υποεκτίμηση του λίπους, που μπορεί να
φτάσει το 10%.
Γ. Διάγνωση της DXA
Η αξιολόγηση της πυκνότητας της ΟΜΣΣ γίνεται στους
σπονδύλους Ο1-Ο4. Σπόνδυλος που παρουσιάζει εστιακές αλλοιώσεις ή επιπροβάλλονται artifacts σε αυτόν, θα
πρέπει να εξαιρείται από την αξιολόγηση.
Σε περίπτωση που κάποιος σπόνδυλος παρουσιάζει
τιμή T-score >1 σε σύγκριση με τους παρακείμενος σπονδύλους, θα πρέπει να εξαιρείται από την αξιολόγηση. Η
αξιολόγηση της ΟΜΣΣ χρειάζεται τουλάχιστον 2 σπονδύλους. Σε περίπτωση που υπάρχει ένας μόνο διαθέσιμος
ή και κανένας, τότε η εξέταση θεωρείται άκυρη και θα
πρέπει η μέτρηση οστικής πυκνότητας να γίνει σε άλλο
σημείο (π.χ. ισχίο).
Η αξιολόγηση στην περιοχή του ισχίου γίνεται στην περιοχή με τη χαμηλότερη τιμή T-score (αυχένας ή σύνολο
ισχίου). Το τρίγωνο του Ward και ο μείζονας τροχαντήρας
δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση
του ισχίου. Σε περίπτωση παρακολούθησης, η αξιολόγηση προτείνεται να γίνεται στο σύνολο του ισχίου.

ενδεχομένως γίνεται από το μηχάνημα ή τον τεχνολόγο.
Μπορεί να εκφραστεί είτε σε ποσοστιαία αναλογία (%)
είτε σε απόλυτη τιμή (εκφρασμένη σε g/cm2). Έτσι, όταν
η μεταβολή στην οστική πυκνότητα ξεπερνά το ποσοστό
λάθους, τότε η μεταβολή είναι πραγματική.
Α. Σύγκριση αποτελεσμάτων
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ δύο διαδοχικών
εξετάσεων γίνεται πάντοτε με βάση την τιμή της BMD, η
οποία είναι μια απόλυτη τιμή μέτρησης, και όχι με βάση
την τιμή T-score, η οποία είναι μια ποσοστιαία έκφραση
της οστικής πυκνότητας.
Η μεταβολή στην τιμή T-score δεν αντιπροσωπεύει
αύξηση ή ελάττωση της οστικής πυκνότητας. Η τιμή Tscore σχετίζεται μόνο με τη συγκεκριμένη εξέταση για
την οποία έχει υπολογιστεί. Έτσι, για παράδειγμα για έναν ασθενή, ο οποίος υποβλήθηκε σε DXA ΟΜΣΣ και είχε
BMD 1,070 g/cm2 και μετά από δύο χρόνια υποβάλλεται
εκ νέου σε DXA ΟΜΣΣ και έχει BMD 1,010 g/cm2, η μεταβολή είναι 0,060 g/cm2. Αν το ποσοστό λάθους είναι
0,020 g/cm2, τότε η μεταβολή υπερβαίνει το ποσοστό
λάθους και επομένως η ελάττωση της οστικής πυκνότητας
είναι πραγματική.

Παρακολούθηση ασθενούς
Όσο ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από οστεοπόρωση και βρίσκονται υπό αγωγή θα αυξάνεται, τόσο θα
αυξάνεται και ο αριθμός των διαδοχικών εξετάσεων στα
πλαίσια παρακολούθησης.
Στις περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαίο να γίνει διάκριση
μεταξύ μιας πραγματικής μεταβολής και μιας μεταβολής
που οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες (π.χ. παράγοντες
που σχετίζονται με το μηχάνημα, με την αλλαγή τοποθέτησης του ROI κ.ά.).
Κάθε άτομο (ιατρός ή τεχνολόγος) που εμπλέκεται με
την οστεοπόρωση θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεχωρίζει δύο όρους, οι οποίοι για λόγους ακρίβειας θα αποδοθούν στα αγγλικά: με τον όρο accuracy εννοούμε πόσο
καλά τα αποτελέσματα της DXA αντιπροσωπεύουν την
πραγματική οστική μάζα (BMC), ενώ με τον όρο precision
εννοούμε πόσο αναπαραγώγιμα είναι τα αποτελέσματα
των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων DXA.
Έτσι, λοιπόν, κάθε εργαστήριο θα πρέπει να υπολογίσει
το ποσοστό λάθους (precision error) ανά εξέταση. Είναι
μια παράμετρος που προκύπτει με συγκεκριμένη μεθοδολογία και που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το λάθος που
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Β. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη σύγκριση δύο
διαδοχικών εξετάσεων
Η σύγκριση δύο διαδοχικών εξετάσεων οστικής πυκνότητας επηρεάζεται και από κάποιους επιπρόσθετους παράγοντες όπως οι ακόλουθοι:
1.	Η εξέταση θα πρέπει να γίνεται την ίδια πάντοτε εποχή
του έτους. Έχει βρεθεί ότι υπάρχει μεταβολή στην τιμή
της οστικής πυκνότητας (ελάττωση το χειμώνα και αύξηση το καλοκαίρι) της τάξεως του 1%, ιδιαίτερα στους
βόρειους πληθυσμούς.
2.	Η εξέταση θα πρέπει πάντοτε να γίνεται στο ίδιο μηχάνημα. Δυστυχώς υπάρχουν προβλήματα κατά τη σύγκριση δύο εξετάσεων που έχουν γίνει σε μηχανήματα
διαφορετικών κατασκευαστών ή ακόμα και σε διαφορετικά μοντέλα του ίδιου κατασκευαστή. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να αφορούν χρήση διαφορετικών
βάσεων δεδομένων, τεχνικών μέτρησης, παραγωγής
ακτίνων Χ κ.ά.
Σημαντικό ρόλο παίζει βεβαίως και η παραπομπή των
εξεταζόμενων σε αξιόπιστο ακτινολογικό εργαστήριο. Ένα αξιόπιστο ακτινολογικό εργαστήριο εξασφαλίζει ότι
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διαθέτει έμπειρους τεχνολόγους, που μπορούν να κάνουν
τη σωστή τοποθέτηση, κάνει τακτικούς ελέγχους στο μηχάνημα με τη χρήση phantom, καταγράφει τις μετρήσεις
και αναφέρει τυχόν λάθη, ενώ επιπρόσθετα μεριμνά για
τη σωστή και τακτική συντήρηση του μηχανήματος. Με
τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι το μηχάνημα θα λειτουργεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Επίλογος
Η DXA είναι μια γρήγορη, ακριβής και χαμηλού κόστους
εξέταση για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης. Απαιτεί ωστόσο μεγάλη προσοχή τόσο στη σωστή εκτέλεση όσο
και στην ανάλυση. Αν δε γίνει με προσοχή, μπορεί να
οδηγήσει σε σημαντικά λάθη, που να επηρεάζουν τόσο
τη διάγνωση όσο και τη θεραπεία.

Abstract
Mourmouris C. Imaging Findings in Osteoporosis - DXA scan. Iatrika Analekta, 2015; 4: 1394-1397.
Osteoporosis is becoming an increasingly important public health issue and effective treatments to prevent fragility
fractures are available. Osteoporosis imaging is of critical importance in identifying individuals at risk for fractures
who would require pharmacotherapy to reduce fracture risk and also in monitoring response to treatment. DXA is
recognized as the reference method to measure bone mineral density with acceptable accuracy errors and good
precision and reproducibility. However when DXA studies are performed incorrectly it can lead to major mistakes
in diagnosis and therapy. In this article we review the fundamentals of positioning, scan analysis and interpretation
of DXA in clinical practice.
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Η οστεοπόρωση είναι μια συχνή νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική μάζα, διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστού, σκελετική ευθραυστότητα και
αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Στο παρόν κείμενο αναλύεται ποιοι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο
για οστεοπόρωση και πώς θα πρέπει να θεραπεύονται.
Πότε πρέπει να υποβάλλονται οι ασθενείς σε μέτρηση
οστικής πυκνότητας (άντρες και γυναίκες).
1. Ηλικία <50 ετών:
Κατάγματα χαμηλής ενέργειας.
Υπογοναδισμός.
Πρώιμη εμμηνόπαυση (<45 ετών).
Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός.
Φαρμακευτική αγωγή σχετιζόμενη με απώλεια οστικής
μάζας ή και κίνδυνο κατάγματος (π.χ. στεροειδή, αναστολείς αρωματάσης κ.λπ.).
Έτερα παθολογικά νοσήματα σχετιζόμενα με απώλεια
οστικής μάζας ή και κίνδυνο κατάγματος (π.χ. ρευματοει-

n
n
n
n
n
n

Πίνακας 1

δής αρθρίτιδα, σύνδρομο Cushing, σακχαρώδης διαβήτης
τύπου 1, σοβαρή ΧΑΠ κ.λπ.).
2. Ηλικία 50-64 ετών:
Κάταγμα χαμηλής ενέργειας μετά την ηλικία των 40.
Κάταγμα ισχίου ή γόνατος.
Σπονδυλικό κάταγμα ή και οστεοπενική απεικόνιση
οστών σε ακτινογραφίες.
Χαμηλό βάρος (<60 kgr) ή και απώλεια βάρους >10%
από το βάρος του ασθενούς στην ηλικία των 25 ετών.
Κατανάλωση αλκοόλ (≥25-30 γρ./ημερησίως) ή και
κάπνισμα.
Άλλοι παράγοντες και νόσοι (όπως στην ηλικία, ομάδα
<50 ετών).
3. Ηλικία ≥65ετών:
Όλοι οι άντρες και οι γυναίκες.

n
n
n
n
n
n
n

Αξιολόγηση μέτρησης οστικής πυκνότητας

n Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, γυναίκες σε κλιμα-

Κριτήρια θεραπείας της οστεοπόρωσης κατά ΕΟΦ
Μέτρηση οστικής πυκνότητας
Εκτίμηση ασθενή - προσδιορισμός κινδύνου κατάγματος

1. Σπονδυλικό κάταγμα
ή και κάταγμα ισχίου
2. Περισσότερα από ένα έτερα
κατάγματα
3. Μέτρηση οστικής πυκνότητας ισχίου
ή και ΟΜΣΣ με T-score ≤-2.5
4. T-score μεταξύ -1.0 και -2.5
(οστεοπενία), αλλά με FRAX ≥20%
για μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα ή
και ≥3% για κάταγμα ισχίου

Παρουσία ≥1 παραγόντων
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΓΗΣ

Οστεοπενία και FRAX score 10%-20%

1. Μορφομετρικό σπονδυλικό κάταγμα
2. Κάταγμα καρπού σε ηλικία ≥65 ετών
3. Πολύ χαμηλή οστική πυκνότητα
ΟΜΣΣ σε σχέση με το ισχίο
4. Σημαντική ελάττωση οστικής
πυκνότητας με μεσοδιάστημα
>1 έτους (ταχεία απώλεια οστού)
5. Γυναίκες με καρκίνο μαστού υπό
αναστολείς αρωματάσης,
άνδρες με καρκίνο προστάτη υπό
αντιανδρογονική αγωγή
6. Μακροχρόνια αγωγή με κορτικοειδή
7. Πολλές πτώσεις >2 το τελευταίο έτος

Παρουσία ≥1 παραγόντων
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Οστεοπενία
και FRAX <10%

ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΕ 3 ΕΤΗ

ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΕ 1-2 ΕΤΗ
Απουσία
παραγόντων

Διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα οστεοπόρωσης κατά τον ΕΟΦ

κτηριακή περίοδο και άντρες ≥50 ετών:
f Φυσιολογική οστική πυκνότητα: T-score ±1.0.
f Οστεοπενία: T-score μεταξύ -1.0 και - 2.5.
f Οστεοπόρωση: T-score < -2.5.
f Εγκατεστημένη οστεοπόρωση T-score ≤ -2.5 και ένα
ή περισσότερα οστεοπορωτικά κατάγματα.
Σε γυναίκες και άντρες <50 ετών: Η διάγνωση της οστεοπόρωσης δεν τίθεται μόνο από τη μέτρηση της οστικής
πυκνότητας, αλλά απαιτείται και έτερη ένδειξη ελαττωμένης οστικής αντοχής (π.χ. κάταγμα, νόσος σχετιζόμενη με
αυξημένο καταγματικό κίνδυνο).
Προτιμητέα η χρήση των Z-scores και όχι των T-scores,
ενώ οι δόκιμοι όροι για τις ηλικίες αυτές είναι: Οστική
πυκνότητα κατώτερη της αναμενόμενης ηλικιακής διακύμανσης Z-score > -2.0.
Συνιστώμενος εργαστηριακός έλεγχος προ της θεραπείας: Η λήψη του ιστορικού του ασθενούς και η κλινική
εξέταση είναι αναντικατάστατες διαδικασίες στην αξιολόγηση του περιστατικού και στον αποκλεισμό δευτεροπαθών αιτίων οστεοπόρωσης.
Ο ελάχιστος απαραίτητος εργαστηριακός έλεγχος προς
της έναρξης της θεραπευτικής αγωγής περιλαμβάνει:
Ασβέστιο ορού (διορθωμένο ως προς την αλβουμίνη

n

n

n

n

Πίνακας 2

ορού).
Φώσφορο ορού.
Γενική αίματος.
ΤΚΕ.
Κρεατινίνη ορού.
Αλκαλική φωσφατάση.
TSH.
25(ΟΗ) D3 ορού.
Συνιστώμενος εργαστηριακός έλεγχος προ της θεραπείας: ανάλογα με τα ευρήματα από το ιστορικό, τη φυσική
εξέταση και τα αρχικά εργαστηριακά αποτελέσματα είναι
δυνατό να απαιτηθεί περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος
στα πλαίσια δευτεροπαθών αιτίων οστεοπόρωσης όπως:
Παραθορμόνη ορού (PTH).
Τεστοστερόνη ορού (άντρες).
Ανοσοκαθήλωση ορού και ούρων.
Κορτιζόλη ούρων 24ώρου.
Τρυπτάση ορού.
Αντισώματα έναντι transglutaminase (tTG).
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, τα βασικά συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:
1.	Όλοι οι ασθενείς με αποδεδειγμένο ακτινολογικό κάταγμα χαμηλής ενέργειας είτε στη σπονδυλική στήλη
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n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

Δραστικότητα των αντιοστεοπορωτικών φαρμάκων ανάλογα με τη θέση του κατάγματος

Φαρμακευτική αγωγή

Αντικαταγματική δράση
Σπονδυλικά

Μη σπονδυλικά

Ισχίου

Αλενδρονάτη

+

+

+

Ρισεδρονάτη

+

+

+

Ιμπανδρονάτη

+

+

Ζολεδρονάτη

+

+

+

Denosumab

+

+

+

Ραλοξιφένη

+

Βαζεδοξιφένη

+

Ρανελικό στρόντιο

+

+

(1)

Καλσιτονίνη

+

Τεριπαρατίδη

+

PTH 1-34

+

+

1. Post hoc ανάλυση: ελάττωση καταγμάτων σε ομάδα υψηλού κινδύνου (≥74 ετών με T-score <-3.0)
Σε γυναίκες ≤55 ετών με απουσία παραγόντων κινδύνου (ιστορικό θρόμβωσης, Ca μαστού κ.λπ.), αλλά με εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα, η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης μπορεί να αποτελέσει θεραπεία εκλογής, ελαττώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο όλων των καταγμάτων.
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είτε στο ισχίο θα πρέπει να λαμβάνουν αντιοστεοπορωτική αγωγή ανεξαρτήτως T-score 2).
2.	Όλοι οι ασθενείς με T-score ≤-2.5 στην ΟΜΣΣ ή στο
ισχίο θα πρέπει να λαμβάνουν αντιοστεοπορωτική αγωγή ανεξαρτήτως της παρουσίας ή της απουσίας ακτινολογικού κατάγματος.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις υπολογίζεται το FRAXSCORE, χρησιμοποιώντας τις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης. Υπάρχει και η ελληνική καταχώριση.
Ανάλογα με την πιθανότητα για μείζον οστεοπορωτικό
κάταγμα ή και κάταγμα ισχίου καθορίζεται η αντιοστεοπορωτική αγωγή.
Όλα τα αντιοστεοπορωτικά φάρμακα έχουν αντικαταγματική δράση για τα κατάγματα της ΣΣ. Η ιμπανδρονάτη
δεν εξασκεί αντικαταγματική δράση στο ισχίο, όπως επίσης η ραλοξιφένη και η βαζεδοξιφένη δεν εξασκούν
αντικαταγματική δράση στα μη σπονδυλικά κατάγματα και
στα κατάγματα του ισχίου.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων
(ΕΜΑ) κατά τις τελευταίες οδηγίες του 2014, το ρανελικό
στρόντιο θα πρέπει να περιορίζεται σε ασθενείς που δεν
έχουν ανταποκριθεί στις υπόλοιπες αντιοστεοπορωτικές
αγωγές εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT) και αυξημένο στεφανιαίο
κίνδυνο. Επίσης αν αποφασιστεί να χορηγηθεί θα πρέπει
να γίνει από εξιδικευμένο γιατρό.
Η καλσιτονίνη επίσης στην οστεοπόρωση περιορίζεται
ως αναλγητική αγωγή σε ασθενείς με οστεοπορωτικά κατάγματα και χορηγείται για βραχύ χρονικό διάστημα. Η
PTH1- 84 δεν κυκλοφόρησε ποτέ στην Ελλάδα.
Τα διφωσφονικά αποτελούν για πολλές δεκαετίες τη
θεραπεία πρώτης επιλογής για την οστεοπόρωση. Τα
διφωσφονικά αναστέλλουν τη συνθέτηση του ενζύμου
farnesyl diphosphate (FPP) ώστε να μη σχηματίζονται οι
farnesylated proteins, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
επιβίωση και τη δράση των οστεοκλαστών. Έχουν επομένως αντιοστεοκλαστική δράση.
Με την αναστολή των ανωτέρω ενζύμων εκτρέπεται
η αντίδραση προς την αυξημένη παραγωγή isopentenyl
diphosphate (IPP), ουσία που φαίνεται να σχετίζεται με τη
γριπώδη αντίδραση, τα οστικά άλγη και τον πυρετό που
παρουσιάζουν οι ασθενείς κυρίως κατά την έγχυση των
ενδοφλεβίων διφωσφονικών (π.χ. ζολεντρονικό οξύ).
Πλεονεκτήματα των αμινοδιφωσφονικών:
Υπάρχει μακρά εμπειρία για την αποτελεσματικότητα
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και την ασφάλειά τους. Είναι φθηνά και είναι η πρώτη
επιλογή θεραπείας.
Τα αμινοδιφωσφονικά συνδέονται ισχυρά με τον υδροξυαπατίτη και έχουν την ιδιότητα να ÇεμβυθίζονταιÈ
κάτω από τις οστικές επιφάνειες, όπου παραμένουν για
μακρά χρονικά διαστήματα. Έχει υπολογιστεί ότι ο τελικός χρόνος ημισείας ζωής εκτείνεται σε 10 χρόνια. Όταν ο οστεοκλάστης αποδομείται το συνδεδεμένο διφωσφονικό επανακυκλοφορεί τοπικά και συστηματικά και
επαναχρησιμοποιείται.
Στη μελέτη FLEX, η οποία ήταν η συνέχεια της FIT
αποδείχθηκε ότι η συνέχιση της αλενδρονάτης σε δόση 5
mg/ημέρα ή 10 mg/ημέρα για 5 επιπλέον χρόνια βελτίωνε
περισσότερο την οστική πυκνότητα και μείωνε τα κλινικά
σπονδυλικά κατάγματα. Καμία περίπτωση οστεονέκρωσης
της γνάθου δεν παρατηρήθηκε, ούτε άτυπα κατάγματα
του μηριαίου. Η κύρια παρενέργεια ήταν η αύξηση των γαστρεντερικών διαταραχών σε σχέση με την ομάδα placebo.
Γι᾽ αυτόν ακριβώς το λόγο, όταν υπάρχει δυσανεξία ή
αντένδειξη λόγω γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης ή
οισοφαγίτιδας στα από του στόματος χορηγούμενα διφωσφονικά, τότε υπάρχει ένδειξη χορήγησης των ενδοφλεβίων διφωσφονικών (zoledronic acid).
Φαίνεται ότι η οστεονέκρωση περιορίζεται στους ογκολογικούς ασθενείς, όπου η αθροιστική δράση είναι μεγάλη και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να εξαχθούν
ασφαλή συμπεράσματα για τον κίνδυνο άτυπων καταγμάτων μηριαίου.
Στην κλινική πράξη για ασθενείς χαμηλού κινδύνου για
κατάγματα, η συνήθης πρακτική είναι να διακόπτεται η θεραπεία μετά από 5 χρόνια (drug holiday), ενώ για ασθενείς
υψηλού κινδύνου και T-score αυχένα μηριαίου <-2.5 να
συνεχίζεται για 10 χρόνια. Με τη διακοπή αποφεύγεται η
υπερκαταστολή του οστικού επανασχηματισμού.
Δεύτερη κατά σειρά συχνότητας αντιοστεοπορωτική
αγωγή στην κλινική πράξη αποτελεί η χορήγηση της δενοζουμάμπης (denosumab). Η δενοζουμάμπη αναστέλλει
τη σύνδεση του RANKL, ο οποίος εκφράζεται στους οστεοβλάστες με τον υποδοχέα RANK, ο οποίος εκφράζεται από
το επίπεδο των προγονικών οστεοκλαστών έως το επίπεδο
του ενεργοποιημένου οστεοκλάστη.
Αυτή η αναστολή της σύνδεσης RANK/RANKL επιφέρει αναχαίτιση στη λειτουργία των οστεοκλαστών από τις
πρόδρομες έως τις ώριμες μορφές με τελικό αποτέλεσμα
την αναστολή της αποδόμησης του οστού. Η οστεοπρο-
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Πίνακας 3

Ασθενής με ανάγκη αγωγής για οστεοπόρωση
Κάταγμα κατά τη διάγνωση

Σπονδυλικό

Μη σπονδυλικό

Ισχίου

Διαταραχές ανώτερου γαστρεντερικού
(π.χ. γαστρίτιδα, οισοφαγίτιδα κ.λπ.)

Διαταραχές ανώτερου γαστρεντερικού
(π.χ. γαστρίτιδα, οισοφαγίτιδα κ.λπ.)

Διαταραχές ανώτερου γαστρεντερικού
(π.χ. γαστρίτιδα, οισοφαγίτιδα κ.λπ.)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

- Διφωσφονικά (iv)
- Τεριπαρατίδη
- Denosumab
- Ραλοξιφένη
- Ραν. Στρόντιο
- PTH 1-84

ΟΧΙ
- Διφωσφονικά
(peros & iv)
- Τεριπαρατίδη
- Denosumab
- Ραλοξιφένη
-Ραν. Στρόντιο
- PTH 1-84

n

n

- Διφωσφονικά
(peros & iv)
- Τεριπαρατίδη
- Denosumab
- Ραν. Στρόντιο

- Διφωσφονικά (iv)
- Τεριπαρατίδη
- Denosumab
- Ραν. Στρόντιο

τεγερίνη είναι ένας παραπλανητικός υποδοχέας (decoy
receptor), η οποία κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί όπως και
η δενοζουμάμπη, δηλαδή συνδέεται με το RANKL και τον
παρεμποδίζει να συνδεθεί με το φυσικό του αναστολέα,
δηλαδή το RANK. Με αυτό το μηχανισμό προστατεύεται
ο σκελετός από εκτεταμένη οστική απορρόφηση. Άρα η
ισορροπία ανάμεσα στο RANKL - RANK - OPG καθορίζει
το βαθμό της οστικής απορρόφησης.
Οι ιδιότητες - ενδείξεις και αντενδείξεις της δενοζουμάμπης θα μπορούσαν να συνοψισθούν ως ακολούθως:
Είναι πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα.
Αναστέλλει τη σύνδεση RANKL/RANK σε όλες τις πρόδρομες μορφές των οστεοκλαστών μέχρι και τον ώριμο
οστεοκλάστη. Αποβάλλεται από το ΔΕΣ και όχι από τους
νεφρούς.
Στη μελέτη FREEDOM και στην επέκτασή της για 3
χρόνια αποδείχθηκε συνεχόμενη αύξηση της BMD στην
ΟΜΣΣ έως 15% και 7,5% στο ολικό ισχίο και μείωση του
ποσοστού των καταγμάτων ανεξαρτήτως θέσης.
Παρενέργειες: παρατηρήθηκαν 4 περιπτώσεις οστεονέκρωσης της γνάθου, μία περίπτωση άτυπου κατάγματος
του μηριαίου, συμπτωματική υπασβεστιαιμία, ενδεχομένως αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων και κακοηθειών.
Η δενοζουμάμπη δε διαθέτει ευθέως συγκριτικές μελέτες με άλλες αντιοστεοπορωτικές αγωγές. Έτσι θα πρέπει
να θεωρείται θεραπεία πρώτης επιλογής σε ασθενείς με
σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια και GFR <30 ml/min και
σε άντρες με καρκίνο προστάτη υπό LHRH αγωνιστές ή
αντιανδρογόνα.
Η τεριπαρατίδη ή ανασυνδυασμένη παραθορμόνη αποτελεί τη μόνη εγκεκριμένη αναβολική θεραπεία για την
οστεοπόρωση. Δρα στο μονοπάτι Wnt και διεγείρει τους
οστεοβλάστες με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέου οστού.
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ΟΧΙ

- Ζολεδρονάτη
- Denosumab
- Ραν. Στρόντιο (σε
≥74 ετών)

ΟΧΙ
- Ζολεδρονάτη
- Αλενδρο/ρισεδ
- Denosumab
- Ραν. Στρόντιο
(σε ≥74 ετών)

Οι ενδείξεις χορήγησης τεριπαρατίδης 20 mg/ημέρα
υποδορίως για 18-24 μήνες είναι οι ακόλουθες:
Ασθενείς με αντένδειξη σε διφωσφονικά ή αποτυχία
σε άλλες θεραπείες.
Μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες/άντρες: αγωγή 1ης επιλογής σε γυναίκες με 2 ή περισσότερα σπονδυλικά κατάγματα και T-score ≤-2.5 SD ή σε γυναίκες με 1 σπονδυλικό
κάταγμα και T- score ≤-3.5SD.
Οστεοπόρωση από κορτικοειδή: αγωγή 1ης επιλογής
σε ασθενείς με οστεοπόρωση και σπονδυλικό κάταγμα ή
T - score ≤-2.5 SD και αντένδειξη για διφωσφονικά.
Είναι κοινή πρακτική να ακολουθείται μετά τη χορήγηση της τεριπαρατίδης θεραπεία με διφωσφονικά λόγω της
ταχείας απώλειας του οστού μετά τη διακοπή της πρώτης.
Η δράση της τεριπαρατίδης μειώνεται σε ασθενείς που
προηγήθηκε θεραπεία με διφωσφονικά. Οι κύριες ανεπιθύμητες παρενέργειές της είναι η υπερασβεστιαιμία, η υπερασβεστιουρία, η υπερουριχαιμία. Σε ασθενείς με ιστορικό
οστεοσαρκώματος αποτελεί αντένδειξη η χορήγησή της.
Σε όλες τις περιπτώσεις θεραπείας της οστεοπόρωσης
(άντρες και γυναίκες) κρίνεται σκόπιμη η συγχορήγηση
400-800 IU βιταμίνης D3, αλλά και η πρόσληψη (διαιτητική ή και φαρμακευτική) 1.200 mg ασβεστίου/ημέρα.
Η συνεχής σύσταση για σωματική άσκηση, αποφυγή
του καπνίσματος και κατάχρηση αλκοόλ, καθώς και η προφύλαξη από τον κίνδυνο πτώσεων θα πρέπει να ενθαρρύνεται με συστηματικό τρόπο.

n
n

n
n
n

Ειδικές περιπτώσεις - επισημάνσεις:

n Σε ασθενείς με πρόσφατο σπονδυλικό κάταγμα δύναται

να συγχορηγηθεί καλσιτονίνη λόγω της αναλγητικής της
δράσης. Αναλγητική δράση στον οσφυϊκό πόνο έχει αναφερθεί και με την τεριπαρατίδη.
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n Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια θεραπεία

πρώτης επιλογής αποτελεί το denosumab.
Σε γυναίκες που έχει χορηγηθεί αγωγή με τεριπαρατίδη,
πρέπει να ακολουθήσει αντι-οστεοκλαστική αγωγή (π.χ.
διφωσφονικά).
Σε γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
μαστού μπορεί να προτιμηθεί αρχικά η ραλοξιφένη.
Όλα τα ανωτέρω μπορούν να σχηματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΦ στον Πίνακα 3.

n
n

Αναδυόμενες θεραπείες:

n Odanacatib: Αποτελεί νέο αντι-οστεοκλαστικό παράγοντα και βρίσκεται σε κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ σε γυναίκες με μετεμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. Αναστέλλει τη

καθεψίνη Κ, η οποία είναι ένζυμο του λυσοσώματος των
οστεοκλαστών και έτσι μειώνει την οστική απορρόφηση.
Romosozumab: Είναι μονοκλωνικό αντίσωμα. Δρα έναντι της πρωτεΐνης sclerostin, η οποία εκκρίνεται από τα
οστεοκύτταρα. Τα οστεοκύτταρα φαίνεται να αποτελούν
τον ÇμηχανοστάτηÈ του οστικού μεταβολισμού. Έχουν την
ιδιότητα να αναγνωρίζουν τα μικροκατάγματα/μικρορωγμές και υπάρχει έντονο σύγχρονο ενδιαφέρον για το ρόλο
των οστεοκυττάρων στον οστικό μεταβολισμό. Η sclerostin
είναι η πρωτεΐνη που μειώνει τον οστικό μεταβολισμό αναστέλλοντας το Wnt μονοπάτι στο επίπεδο του οστεοβλάστη. Με την αναστολή/εξουδετέρωση αυτής της πρωτεΐνης
(sclerostin) αφήνεται ελεύθερο το Wnt μονοπάτι και αυξάνεται επομένως ο σχηματισμός νέου οστού.

n
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In this chapter the algorithms for diagnosis and treatment of osteoporosis are analyzed, according to guidelines of the
Greek National Organization of Drugs. In addition, some main issues regarding the mechanisms of action and side
effects of the main classes of antiosteoporotic drugs are discussed, as well.
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Ορθοπαιδικός, Αναπλ. Διευθυντής Γ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ
p.triantafilidis@yahoo.gr

Τα οστεοπορωτικά κατάγματα με την τρέχουσα ορθοπαιδική
πρακτική πορώνονται, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν είναι αρκετό, γιατί οι ίδιοι ασθενείς έρχονται επανειλημμένα με νέα
κατάγματα, λόγω της χαμηλής οστικής πυκνότητας. Σε μια
πολυκεντρική μελέτη που έγινε και συμμετείχαν 3.422 ορθοπαιδικοί, από έξι χώρες, διαπιστώθηκε ότι στο 90% των
ασθενών μετά το πρώτο οστεοπορωτικό κάταγμα δε γίνεται
έλεγχος της οστικής πυκνότητας. Εξαιτίας αυτού προκύπτει
ένα σημαντικό πρόβλημα γιατί, αν και κάθε προηγούμενο
κάταγμα είναι ο ισχυρότερος προδιαθεσικός παράγοντας
για νέο κάταγμα, μόνο το 15% των ασθενών λαμβάνει την
αναγκαία αντικαταγματική φαρμακευτική αγωγή.
Τα οστεοπορωτικά κατάγματα είναι όσα συμβαίνουν από τη δράση χαμηλής ενέργειας, δηλαδή έπειτα από πτώση από την όρθια θέση, την καθιστική, την ύπτια ή ακόμη
αυτόματα. Γενικά, κάθε κάταγμα χαμηλής ενέργειας μετά
την ηλικία των 50 ετών σε συνδυασμό με χαμηλή οστική
πυκνότητα, θεωρείται οστεοπορωτικό κάταγμα.
Τα κατάγματα αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει συνδυασμός δύο πραγμάτων, αφενός η χαμηλή οστική πυκνότητα,
που σημαίνει χαμηλή οστική αντοχή, αφετέρου ο τραυματισμός, που συμβαίνει μετά από πτώση στο έδαφος. Τα δυο
αυτά μπορεί να οφείλονται σε δίαιτα φτωχή σε ασβέστιο και
σε έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και άσκησης.

Επιδημιολογικά στοιχεία
Αν και η οστεοπόρωση είναι σιωπηλή επιδημία, λόγω του
υψηλού επιπολασμού της στον πληθυσμό, όταν συμβεί το
κάταγμα από σιωπηλή γίνεται πλέον ηχηρή επιδημία.
Κάθε τρία δευτερόλεπτα συμβαίνει ένα οστεοπορωτικό
κάταγμα παγκοσμίως. Μετά την ηλικία των 50 ετών, μία
στις δύο γυναίκες και 1 στους 4 άνδρες θα υποστούν οστεοπορωτικό κάταγμα. Εξαιτίας της οστεοπόρωσης πάνω
από 8,9 εκατομμύρια κατάγματα συμβαίνουν ετησίως, με
περισσότερα από το 1/3 να συμβαίνουν στην Ευρώπη,
προκαλώντας μεγάλη ατομική, κοινωνική και οικονομική
επιβάρυνση στους ίδιους τους ασθενείς, στο οικείο περιβάλλον τους και στα συστήματα υγείας, περισσότερο απ᾽
ό,τι η υπέρταση ή η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Οι πιο συνή-

θεις περιοχές όπου συμβαίνουν είναι η σπονδυλική στήλη,
το ισχίο, το αντιβράχιο και το βραχιόνιο, αλλά μπορούν να
συμβούν και στον υπόλοιπο σκελετό.

Επιπτώσεις
Τα κατάγματα ευθραυστότητας έχουν σοβαρές επιπτώσεις.
Προκαλούν σοβαρή και μακροχρόνια νοσηρότητα, υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και αυξάνουν τη θνητότητα. Υπολογίζεται ότι μετά από ένα τέτοιο κάταγμα, μόνο οι μισοί
ασθενείς θα επανέλθουν στο προηγούμενο επίπεδο δραστηριότητας, ενώ η κατάθλιψη, ο χρόνιος πόνος και η αναπηρία είναι συνήθη προβλήματα. Ιδιαίτερη σημασία έχει το
γεγονός ότι κάθε κάταγμα αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης
νέου κατάγματος, από 2 έως 5 φορές, με αποτέλεσμα η
ετήσια επίπτωση των οστεοπορωτικών καταγμάτων να ξεπερνά αθροιστικά την ετήσια επίπτωση του εμφράγματος,
του εγκεφαλικού και του καρκίνου του μαστού.
Το κάταγμα του ισχίου θεωρείται το χειρότερο γιατί το
80% των καταγματιών παρουσιάζει δυσκολίες στις καθημερινές του δραστηριότητες, το 40% περπατά υποβασταζόμενο ή με ειδικό περιπατητήρα και, το χειρότερο, το 20%
θα πεθάνει μέσα στο επόμενο έτος. Τα κατάγματα, κυρίως
λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, θα αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα 30 χρόνια. Στην Ελλάδα, ο πληθυσμός
πάνω από τα 50 θα αυξηθεί από 4,2 σε 5,1 εκατομμύρια
(+20%). Τα κατάγματα θα αυξηθούν από 86.000 το 2010
σε 107.000 το 2025 (+24%), και το κόστος αντιμετώπισης της καταγματικής νόσου από 680 σε 814 εκατ. ευρώ
(+20%), παρά την οικονομική κρίση στη χώρα μας.

Θεραπεία
Οι στόχοι της θεραπείας περιλαμβάνουν την άμεση αντιμετώπιση του κατάγματος, η οποία γίνεται από τον ορθοπαιδικό, αλλά και τη δευτερογενή πρόληψη, δηλαδή την
αναγνώριση ότι πρόκειται για κάταγμα ευθραυστότητας και
συνεπώς τη διερεύνηση της υποβόσκουσας οστεοπόρωσης,
έτσι ώστε να προληφθεί το νέο επόμενο κάταγμα.
Υπάρχει μεγάλο κενό στην πρόληψη του νέου κατάγματος. Σε μία πολυκεντρική προοπτική μελέτη στην οποία
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συμμετείχαν πάνω από 60.000 γυναίκες ηλικίας 55 ετών
και άνω, αφορούσε 10 χώρες και συμμετείχαν 723 γενικοί
ιατροί, φαρμακευτική αντιοστεοπορωτική αγωγή λάμβανε
μόνο το 20% των ασθενών σε σχέση με αυτούς που τη
χρειάζονταν. Για να κλείσει αυτό το κενό θεραπείας που
υπάρχει, σε πολλά νοσοκομεία εφαρμόστηκαν προγράμματα πρόληψης με καταγραφή των οστεοπορωτικών καταγμάτων, ενημέρωση και οδηγίες στους ασθενείς σχετικά με την
αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Τα προγράμματα αυτά
αποδείχθηκαν αποτελεσματικά, μείωσαν τα νέα κατάγματα
και εξοικονόμησαν χρήματα στα συστήματα υγείας.
Τα οστεοπορωτικά κατάγματα συμβαίνουν ακόμη περισσότερο στους οστεοπενικούς ασθενείς, έτσι ο γιατρός θα
πρέπει να λάβει υπόψη τους συνοδούς παράγοντες κινδύνου, όπως το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, το χαμηλό
σωματικό βάρος, η ύπαρξη άλλων παθήσεων και η λήψη
φαρμάκων και θα τους εφαρμόσει στον αλγόριθμο FRAX
για να υπολογίσει το δεκαετή καταγματικό κίνδυνο. Άρα, η
σωστή αντιμετώπιση ενός ασθενούς που προσέρχεται στο
τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου με κάταγμα, σημαίνει
αρχική αντιμετώπιση του κατάγματος, είτε συντηρητικά είτε
χειρουργικά, και στη συνέχεια χορήγηση οδηγιών για τη
διερεύνηση και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης (Γράφημα
1). Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα κάταγμα συμβαίνει συνήθως μετά από πτώση, άρα ο γιατρός θα πρέπει να
απομακρύνει ή να διορθώσει παράγοντες, παθήσεις και
φάρμακα που αυξάνουν την πιθανότητα της πτώσης του
ασθενούς.

Γράφημα 1

Οδηγίες για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση
της οστεοπόρωσης

Τα φάρμακα που χορηγούνται για αντικαταγματική δράση, είναι αυτά που χορηγούνται στην οστεοπόρωση, δηλαδή, τα διφωσφονικά, η δενοσουμάμπη, η ραλοξιφένη,
το ρανελικό στρόντιο και η παραθορμόνη, με προτίμηση
ανάλογα αν το κάταγμα αφορά το ισχίο, είναι σπονδυλικό
ή μη σπονδυλικό. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες
για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης
που ισχύουν στην Ελλάδα, ο ασθενής που έχει κάταγμα
χαμηλής ενέργειας, πρέπει να λάβει την απαραίτητη αντιοστεπορωτική, αντικαταγματική φαρμακευτική αγωγή. Μόνο
με τον τρόπο αυτό και με τη συνεργασία των γιατρών όλων
των ειδικοτήτων θα πετύχουμε πρόληψη νέων οστεοπορωτικών καταγμάτων και το πρώτο οστεοπορωτικό κάταγμα από
χαμένη ευκαιρία θα γίνει κερδισμένη ευκαιρία.

Abstract
Triantafyllidis P. First osteoporotic fracture. The lost chance. Iatrika Analekta, 2015; 4: 1403-1404
Osteoporotic fractures usually happened by a low force action due to the fact of the low bone density. Nevertheless
these patients don᾽t follow the proper antiosteoporotic, antifratured medication, after the first osteoporotic fracture. In
order to deal this medical problem has to be scheduled programs to register the osteoporotic fracture for prevention
new ones. Only under this status the first osteoporotic fracture from a missed opportunity will be the winning chance.
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O ρόλος του γυναικολόγου στην παρακολούθηση, τη
διάγνωση και τη θεραπεία της μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης στη γυναίκα είναι πολύ σημαντικός. Ο γυναικολόγος είναι από τους λίγους γιατρούς, που μπορούν
σε ετήσια βάση να παρακολουθούν τις ασθενείς τους σε
ελέγχους ρουτίνας.
Η εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο το διακολπικό υπερηχογράφημα, τον έλεγχο των μαστών και το
τεστ Παπανικολάου, αλλά και την ανανέωση του ιστορικού της γυναίκας. Καταγράφοντας τις αλλαγές στο σώμα
της, στα έξω γεννητικά όργανα, στο δέρμα, στον τρόπο
ζωής, πρέπει να την ενημερώνουμε για την οστεοπόρωση
και τα προβλήματα που δημιουργεί. Της δίνουμε πληροφορίες όσον αφορά την πρόληψη της οστεοπόρωσης, τον
τρόπο ζωής, τη σεξουαλική λειτουργία και την κινητικότητα. Επίσης, ο γυναικολόγος θα πρέπει να κάνει ένα βήμα
παραπέρα και να κάνει το βασικό εργαστηριακό έλεγχο
για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης, όπως επίσης και να
χορηγεί τη θεραπεία όπου αυτή είναι απαραίτητη, σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες οδηγίες από τους διεθνείς
οργανισμούς.
Η εμμηνόπαυση είναι μια χρόνια κατάσταση, που είναι
διαταραχή του άξονα υποθαλάμου – υπόφυσης - ωοθηκών.
Η τελευταία περίοδος της γυναίκας σηματοδοτεί την έναρξη της εμμηνόπαυσης. Η μέση ηλικία εμφάνισης είναι
τα 51 χρόνια.
Τα κυριότερα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης είναι:
Ατροφία ουρογεννητικού συστήματος.
Ατροφία δέρματος.
Οστεοπόρωση.
Αγγειοκινητική αστάθεια (εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις, αίσθημα παλμών).
Διαταραχές κύκλου (ανώμαλος κύκλος, αύξηση ροής,
ανωοθυλακιορρηξία).
Επιπλέον όμως υπάρχουν ψυχογενή, ψυχοσωματικά και
ψυχοσεξουαλικά συμπτώματα:
Μελαγχολία.
Άγχος.

n
n
n
n
n

n
n

n Ανασφάλεια.
n Νευρικότητα.
n Ευερεθιστότητα.
n Αϋπνία.
n Απώλεια μνήμης και συγκέντρωσης.
n Μειωμένη ενεργητικότητα.
n Διαταραχές libido.

Τέλος, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι αυξάνεται η πιθανότητα για αθηρωμάτωση και κατ᾽ επέκταση για καρδιαγγειακή νόσο, όπως επίσης για οστεοαρθρίτιδα και
οστεοχονδροπάθεια.
Η πρόωρη εμμηνόπαυση αφορά την έναρξη των παραπάνω συμπτωμάτων σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 45 ετών.
Ποσοστό 1%-4% των γυναικών πάσχει από πρόωρη εμμηνόπαυση. Σημαντικό ρόλο παίζει το οικογενειακό ιστορικό,
οι γονιδιακές αλλαγές (fragile-X), οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες (σύνδρομο Turner). Κυρία συμπτώματα είναι η υπογονιμότητα, τα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα, αλλά και η ωοθηκική ατροφία στο ετήσιο διακολπικό υπερηχογράφημα.
Η οστεοπόρωση είναι η συχνότερη οστική νόσος στον
άνθρωπο. Είναι σιωπηλή μέχρι την εμφάνιση του κατάγματος και, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(WHO) είναι ÇΣυστηματική σκελετική νόσος με χαμηλή
οστική πυκνότητα και διαταραχές της αρχιτεκτονικής του
οστού, με επακόλουθο αύξηση της ευθραυστότητας του
οστού και δεκτικότητα σε κάταγμαÈ (WHO 1994).

Τα συμπτώματα και οι αιτίες
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι οστεοπόρωσης:
Η μετεμμηνοπαυσιακή (τύπος I) με επιπρόσθετη οστική απώλεια.
Η γεροντική (τύπος II) που αφορά άνδρες και γυναίκες.
Με βάση την οστική πυκνότητα διακρίνεται σε:
1. Φυσιολογική: ≤-1 SD.
2. Οστεοπενία: -1 SD ως -2,5 SD.
3. Οστεοπόρωση: > -2,5 SD.
4. Βαριά Οστεοπόρωση: Επιπλεγμένη από 1 ή περισσότερα οστεοπορωτικά κατάγματα.

n
n
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Τα συμπτώματα της οστεοπόρωσης αφορούν το 35%
των εμμηνοπαυσιακών γυναικών:
Απώλεια >30% οστικής μάζας.
Πόνος.
Κύφωση.
Απώλεια ύψους.
Κάταγμα (50% σπονδύλου, 25% ισχίου, 25% Colles).
Οι γυναίκες, προϊούσης της ηλικίας, εμφανίζουν σημαντική επιτάχυνση της οστικής απώλειας, ιδίως μετά την
εμμηνόπαυση. Ο ρυθμός της οστικής απώλειας είναι μεγάλος τα πρώτα 3-6 χρόνια της εμμηνόπαυσης. Αλλά και
εν συνεχεία, τα πρώτα 10 χρόνια έχουν 1%-2% ετήσια
απώλεια της οστικής μάζας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο
κίνδυνος του οστεοπορωτικού κατάγματος στις γυναίκες
να είναι 40% σε σχέση με 13% στους άνδρες.
Επιδημιολογικά, 200 εκατομμύρια γυναίκες πάσχουν
από οστεοπόρωση, ενώ το 40%-50% των γυναικών ηλικίας άνω των 50 ετών κινδυνεύει να υποστεί οστεοπορωτικό κάταγμα.
Το 30% των γυναικών άνω των 65 ετών έχει υποστεί
τουλάχιστον ένα κάταγμα. Από τις γυναίκες που θα υποστούν κάταγμα ισχίου, το 50% δεν θα επανέλθει πλήρως,
το 20% θα εμφανίσει σημαντική ελάττωση της κινητικότητας, με συνέπεια να απαιτείται μακροχρόνια περίθαλψη,
και το 20% θα καταλήξει εντός του έτους.
Στις γυναίκες, λοιπόν, τα οστεοπορωτικά κατάγματα
αποτελούν, τόσο επιδημιολογικά όσο και ως προς την
ποιότητα ζωής, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, όπως η
στεφανιαία νόσος, το εγκεφαλικό επεισόδιο, ακόμα και
ο καρκίνος του μαστού.
Οι προδιαθετικοί παράγοντες για την εμφάνιση οστεοπόρωσης είναι:
Πρόωρη εμμηνόπαυση.
Όψιμη εμμηναρχή.
Άτοκες γυναίκες.
Χαμηλό BMI (<21kg/m2).
Χρώμα δέρματος, φυλετικοί παράγοντες.
Ρευματοειδής αρθρίτιδα.
Οικογενειακό ιστορικό κατάγματος ισχίου.
Οι μεταβλητοί παράγοντες αφορούν τον τρόπο ζωής:
Έλλειψη σωματικής άσκησης.
Διαιτητικοί παράγοντες.
Κάπνισμα.
Κορτικοειδή.
Άλλα φάρμακα (GnRΗ ανάλογα, λίθιο, LMWH).

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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n Αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ.
Η διάγνωση
Ο γυναικολόγος στον ετήσιο έλεγχο θα πρέπει να παίρνει πάλι ιατρικό ιστορικό, να αξιολογεί τους παράγοντες
κινδύνου, να εκτελεί φυσική εξέταση της ασθενούς και
ενδεχομένως να την οδηγεί σε τεστ μέτρησης οστικής
πυκνότητας. Όσον αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις
σε περίπτωση υποψίας οστεοπόρωσης θα πρέπει να
διενεργείται:
Γενική εξέταση αίματος.
Βασικός βιοχημικός έλεγχος (Creat, Ca, P, ηπατικός
έλεγχος, λευκώματα, αλβουμίνη).
Έλεγχος δευτεροπαθούς οστεοπόρωσης (TSH, PTH,
Vit-D).
Επιπλέον, είναι σημαντική η βοήθεια που μπορεί να
πάρει ο γυναικολόγος από το Fracture Risk Assessment
Tool (http://www.shef.ac.uk/FRAX/index.aspx), που
μπορεί να βρει ελεύθερα στο διαδίκτυο και το οποίο
συνυπολογίζει τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης
οστεοπόρωσης και τον κίνδυνο κατάγματος για όλες τις
γυναίκες. Είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να καταφεύγει
ο γυναικολόγος για όλες τις γυναίκες που έχουν ηλικία
άνω των 65 ετών.
Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας μπορεί να παραλληλιστεί με την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης
για την πρόβλεψη και την πρόληψη του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο.
Η οστεοπόρωση διαγιγνώσκεται με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας, που γίνεται με ειδική ακτινολογική
εξέταση (DEXA - Dual Energy X-ray Absorptiometry). Η
σύγκριση της οστικής πυκνότητας του εξετασθέντος με τη
μέση οστική πυκνότητα ενός νεαρού ενήλικα, εκφράζεται
ως T-score. Πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση σε:
Γυναίκες > 65 ετών.
Εμμηνοπαυσιακές με προδιαθετικούς παράγοντες
(κάπνισμα, κορτικοειδή, αλκοόλ, ρευματοειδή αρθρίτιδα
κ.λπ.).
Εμμηνοπαυσιακές με ιστορικό κατάγματος.
Βάρος < 57,7 kg ή BMI <21 kg/m2.
Ανά 2 έτη αν υπάρχει βελτίωση ή δεν υπάρχουν νέοι
παράγοντες οστεοπόρωσης.

n
n
n

n
n
n
n
n

Η πρόληψη
Η πρόληψη της οστεοπόρωσης θα πρέπει να εξηγείται με
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εμφατικό τρόπο στις γυναίκες και αφορά:
Άσκηση με αντίσταση.
Μείωση κατανάλωσης αλκοόλ.
Διακοπή καπνίσματος.
Διατροφή πλούσια σε ασβέστιο.
Η πρόσληψη βιταμίνης D και ασβεστίου είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ασβέστιο πρέπει να συνοδεύει όλα τα
θεραπευτικά σχήματα και η βιταμίνη D εξασφαλίζει την
εντερική απορρόφηση του ασβεστίου. Η προτεινόμενη
τιμή της βιταμίνης D στον όρο του αίματος είναι πάνω
από 20 ng/ml. Η προτεινόμενη πρόσληψη ανάλογα με
την ηλικία αναφέρεται στον Πίνακα 1.
Η θεραπεία της οστεοπόρωσης πρέπει να γίνεται σε
όλες τις γυναίκες που έχουν:
T-score < -2,5.
T-score μεταξύ -1,0 και -2,5 και FRAX με
f 10ετή κίνδυνο κατάγματος >20%
f κίνδυνο κατάγματος ισχίου >3%
Κάταγμα μικρής έντασης ακόμα και με φυσιολογικό
DEXA.
Πρόωρη εμμηνόπαυση.

n
n
n
n

n
n
n
n

Θεραπεία
Η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (ΘΟΥ) δεν είναι
πλέον θεραπεία εκλογής για την οστεοπόρωση διότι:
αυξάνει τον κίνδυνο για θρομβοεμβολικό επεισόδιο,
διατηρεί τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου,
χρειάζεται περιοδική αξιολόγηση της ανάγκης για ΘΟΥ
τουλάχιστον ανά έτος.
Είναι όμως ωφέλιμη για γυναίκες υψηλού κινδύνου για
οστεοπόρωση με αγγειοκινητικά συμπτώματα λόγω εμμηνόπαυσης. Επίσης είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία στην
πρόωρη εμμηνόπαυση ειδικά στα πρώτα χρόνια εμφάνισής της. Πρέπει όμως να γίνει έλεγχος θρομβοφιλίας και
να μη χορηγούνται διφωσφωνικά.
Η θεραπεία εκλογής για τις πιο πάνω ασθενείς είναι το

n
n
n

Πίνακας 1

Η προτεινόμενη πρόσληψη βιταμίνης D
ανάλογα με την ηλικία

Ηλικία

Ασβέστιο (mg)

Vit-D (iu)

9-18

1.300

600

19-50

1.000

600

51-70

1.200

600

71+

1.200

800

διαδερμικό αυτοκόλλητο οιστρογόνων 100 µg. Πρέπει να
χορηγούνται και κυκλικά προγεσταγόνα για την πρόληψη
της υπερπλασίας του ενδομητρίου.
Αντενδείξεις για τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης αποτελούν:
Αδιάγνωστης αιτίας κολπική αιμόρροια.
Καρκίνος μαστού.
Οιστρογόνο - εξαρτώμενο νεόπλασμα.
Πνευμονική εμβολή, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.
Αρτηριακή θρόμβωση.
Ηπατική νόσος.
Θρομβοφιλία
Τα διφωσφονικά αποτελούν θεραπεία πρώτης επιλογής
για τις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Βελτιώνουν τη χαμηλή
οστική πυκνότητα, είναι πόσιμα και δεν έχουν ουσιαστικές παρενέργειες. Δεν πρέπει όμως να χορηγούνται σε
ασθενείς με χαμηλό ασβέστιο, γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση ή νεφρική ανεπάρκεια.
Παρ᾽ όλ᾽ αυτά πολλοί γυναικολόγοι προτιμούν θεραπείες με επιπλέον χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα την
τιμπολόνη. Είναι στεροειδές με ταυτόχρονη οιστρογονική, προγεσταγονική και ανδρογονική δράση. Βελτιώνει
τα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα, μειώνει το ρυθμό οστικής ανακατασκευής και δεν προκαλεί υπερπλασία του
ενδομητρίου.
Επιπλέον χρησιμοποιούν συχνά τη ραλοξιφένη, η οποία
δρα οιστρογονο-αγωνιστικά στα οστά και το μεταβολισμό
λιπιδίων και ανταγωνιστικά στο μαστό και το ενδομήτριο.
Τέλος, τα φυτοοιστρογόνα ασκούν εκλεκτική δράση
στον οργανισμό ανάλογη με τα οιστρογόνα, άρα έχουν
και αντίστοιχους κινδύνους, ενώ η επίδρασή τους στην
εμμηνοπαυσιακή οστική εναλλαγή αμφισβητείται.
Συμπερασματικά, ο χρυσός κανόνας είναι:
ο έλεγχος με DEXA scan κάθε χρόνο σε ασθενείς υπό
αγωγή και κάθε δύο χρόνια σε αυτές οι οποίες δε χρειάζονται θεραπεία,
ο συνδυασμός T-score και FRAX για τον καθορισμό
της θεραπείας,
η ραλοξιφένη, η τιμπολόνη και τα διφωσφονικά για
τη θεραπεία.
Για το γυναικολόγο είναι εξαιρετικά σημαντική η καλή
ποιότητα ζωής της γυναίκας τόσο σε επίπεδο κινητικό
όσο και ψυχοσεξουαλικό. Η οποιαδήποτε θεραπεία θα
πρέπει να αναγνωρίζει τη σημαντικότητα και των δύο αυτών παραγόντων.

n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
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Abstract
Hiniadis Ch. Post-menopausal Osteoporosis, The Gynaecological View. Iatrika Analekta, 2015; 4:
1405-1408
The Gynaecologist᾽s role in the diagnosis, treatment and follow-up of Post-menopausal Osteoporosis is very significant.
Being the only doctor who is regularly visited by female patients, he has to take an analytical history of symptoms,
perform a thorough clinical examination and investigate with Full Blood Count, biochemical and hormonal tests.
He/she should advise on prevention, changes in life style and nutrition and regular DEXA scan according to FRAX.
Treatment should follow safety precautions and involve other specialties if needed.
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Η οστεοπόρωση στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο
Αλέξανδρος Γεράκης
Νεφρολόγος, Νεφρολογικό Τμήμα ΥΓΕΙΑ
Agerakis@hygeia.gr

Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) παρουσιάζουν
οστεοπόρωση και κατάγματα πολύ συχνότερα σε σύγκριση
με το γενικό πληθυσμό. Έχει βρεθεί ότι μέχρι το 59% των
ασθενών με ΧΝΝ σταδίου V έχουν οστεοπόρωση και το
27% περίπου οστεοπενία, σύμφωνα με μετρήσεις με την
απορροφησιομετρία διπλής ενέργειας (DEXA). Επίσης, τα
κατάγματα του ισχίου είναι 4 φορές συχνότερα σε ασθενείς
με ΧΝΝ σταδίου IV και η σχετιζόμενη με αυτά θνητότητα
είναι διπλάσια σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.
Η ευρεία διάδοση της μέτρησης της οστικής πυκνότητας
(ΟΠ) με την DEXA οδηγεί στην ολοένα και συχνότερη ανακάλυψη ÇοστεοπόρωσηςÈ σε ασθενείς με ΧΝΝ. Το γεγονός
αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χορηγούνται συχνά ισχυρά
αντιοστεοπορωτικά φάρμακα, τα οποία μπορεί να είναι επιβλαβή, ιδίως εάν αγνοηθεί η υποκείμενη νεφρική οστική
νόσος και η σοβαρότητα της ΧΝΝ.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι ασθενείς με οστεοπόρωση είναι προχωρημένης
ηλικίας και πολλοί πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και
υπέρταση. Συνεπώς, παρουσιάζουν συχνά ΧΝΝ σε ποσοστό
που κυμαίνεται από 45% έως και 60%. Έτσι, ορίζεται μία
μεγάλη ομάδα ασθενών που πάσχουν συγχρόνως από ΧΝΝ
και οστεοπόρωση. Η ομάδα αυτή εμφανίζει πολλαπλά αυξημένο καταγματικό κίνδυνο, μάλιστα αναμένεται να είναι
πολυπληθέστερη, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, στις
επόμενες δεκαετίες.
Ο όρος χρόνια νεφρική νόσος - διαταραχή οστών και μετάλλων (ΧΝΝ-ΔΟΜ) -Chronic Kidney Disease-Mineral and
Bone Disorder (CKD-MBD)- χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ευρύτερο κλινικό σύνδρομο που αναπτύσσεται ως
Çσυστηματική διαταραχή του μεταβολισμού των μετάλλων
και των οστών, εξαιτίας της ΧΝΝ και εκδηλώνεται με ανωμαλίες του μεταβολισμού των οστών και των μετάλλων ή και
εξωσκελετικές ασβεστώσειςÈ. Το σύνδρομο αυτό διακρίνεται σε τρεις ομάδες:
1. Διαταραχές του Ca, του P, της PTH και του μεταβολισμού
της βιταμίνης D.
2. Διαταραχές του ρυθμού του οστικού μεταβολισμού, της
μετάλλωσης, του όγκου και της κατά μήκος αύξησης του

οστού και της οστικής αντοχής
3. Αγγειακές ασβεστώσεις ή ασβεστώσεις μαλακών ιστών.
Τα όρια μεταξύ της νεφρικής οστεοδυστροφίας και της
οστεοπόρωσης, όπως αυτή αναγνωρίζεται στο γενικό πληθυσμό, είναι δυσδιάκριτα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
μοιράζονται πολλούς αιτιοπαθογενετικούς παράγοντες και
έχουν κοινό φάσμα βιοχημικών και ιστολογικών διαταραχών.
Σε ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου Ι έως ΙΙΙ οι διαταραχές που
εντάσσονται στο σύνδρομο ΧΝΝ-ΔΟΜ, όπως ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και η υπερφωσφοραιμία, εφόσον παρατηρούνται, είναι σχετικά ήπιες. Άρα, σε αυτούς
τους ασθενείς η οστεοπόρωση πιθανότερα δεν οφείλεται
στη ΧΝΝ και εντάσσεται στην κλασική οστεοπόρωση (μεταεμμηνοπαυσιακή, γεροντική ή μετά από φάρμακα). Στους ασθενείς, όμως, με πιο προχωρημένη ΧΝΝ, δηλαδή σταδίου
IV-V, ο ρόλος του συνδρόμου ΧΝΝ-ΔΟΜ είναι καθοριστικός
και η θεραπευτική αγωγή είναι διαφορετική.

Επιδημιολογικά και κλινικά στοιχεία
1. Καταγματικός κίνδυνος
Οι ασθενείς με ΧΝΝ χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη
πολλών παραγόντων που προδιαθέτουν σε κάταγμα. Έχει
υπολογιστεί ότι ο καταγματικός κίνδυνος στους ασθενείς με
ΧΝΝ είναι παρόμοιος με εκείνον που παρατηρείται στα άτομα του γενικού πληθυσμού μεγαλύτερα κατά 10-20 χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, σε ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου IV η επίπτωση των καταγμάτων είναι 4 φορές μεγαλύτερη. Στους
ασθενείς υπό αιμοκάθαρση ο προτυποποιημένος σχετικός
κίνδυνος υπολογίζεται 4 φορές πιο συχνός σε σύγκριση με
το γενικό πληθυσμό και αυξάνεται με τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Αριθμητικά, αντιστοιχεί σε ένα κάταγμα ισχίου ή
2,6 κατάγματα όλων των ανατομικών θέσεων ανά 100 χρόνια, είναι δε περίπου 2 φορές μεγαλύτερος στις γυναίκες.
H θνητότητα των καταγμάτων του ισχίου είναι υψηλή στο
γενικό πληθυσμό και ακόμη υψηλότερη στους νεφροπαθείς
(61% τον πρώτο χρόνο σε σύγκριση με 36% στο γενικό
πληθυσμό). Όταν οι ασθενείς υπό αιμοκάθαρση υποστούν
κάταγμα του ισχίου, παρουσιάζουν διπλάσια θνητότητα, σε
σύγκριση με τους άλλους ασθενείς.
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2. Νεφρική οστική νόσος και καταγματικός κίνδυνος
Η νεφρική οστική νόσος εκτείνεται από την περιοχή του
σοβαρού δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, που
χαρακτηρίζεται από ταχεία οστική ανακατασκευή και κυτταροβρίθεια, έως την περιοχή της αδυναμικής οστικής νόσου, στην οποία σπανίζουν τα οστικά κύτταρα και ο οστικός
μεταβολισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος (σβησμένο οστό).
Η ΟΠ δε σχετίζεται με τη μορφή της νεφρικής οστεοδυστροφίας και μπορεί να βρεθεί χαμηλή σε όλους τους ιστολογικούς τύπους. Ο τύπος της νεφρικής οστεοδυστροφίας
ακόμα και οι τιμές της iPTH δεν καθόριζαν τον κίνδυνο των
καταγμάτων του ισχίου, όσο οι άλλοι παράγοντες που έχουν ισχύ και στο γενικό πληθυσμό (μεγάλη ηλικία, θηλυκό
γένος, λευκή φυλή και περιφερική αγγειοπάθεια), ακόμη
και σε ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου V.
Η επίπτωση των καταγμάτων είναι μεγαλύτερη στους
ασθενείς που έχουν υψηλές ή χαμηλές τιμές iPTH και
μικρότερη στις ενδιάμεσες τιμές. Στο δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό παρατηρούνται κατάγματα συχνότερα
στα άκρα, ενώ τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης είναι
συχνά στους ασθενείς με τοξικότητα από Al.

Αίτια οστεοπόρωσης
Η οστεοπόρωση γενικά διακρίνεται, όπως ήδη αναφέρθηκε,
σε τρεις κατηγορίες: τη μετεμμηνοπαυσιακή, τη γεροντική
και τη δευτεροπαθή από συστηματικές παθήσεις ή φάρμακα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν τη διάκριση, γίνεται φανερό ότι οι ασθενείς με ΧΝΝ παρουσιάζουν οστεοπόρωση
και των τριών κατηγοριών. Πρώτον, οι γυναίκες ουραιμικοί
ασθενείς πάσχουν από πρώιμη εμμηνόπαυση ή είναι αμηνορροϊκές. Δεύτερον, ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό των
ασθενών είναι ηλικιωμένοι. Τρίτον, λαμβάνουν φάρμακα
που επηρεάζουν τον οστικό μεταβολισμό και υποφέρουν
από καταστάσεις (νεφρική οστεοδυστροφία, μεταβολική
οξέωση) που προκαλούν οστεοπόρωση. Δηλαδή παρουσιάζουν συνθήκες που προδιαθέτουν για οστεοπόρωση, όπως
στο γενικό πληθυσμό, αλλά και ειδικές, που οφείλονται
στην ίδια τη νεφρική δυσλειτουργία.
Κατά τη χρονική διαδρομή της ΧΝΝ ο σκελετός δέχεται
επανειλημμένες προσβολές που επενεργούν αθροιστικά
και επιφέρουν μείωση της ΟΠ. Πολλές φορές, η μείωση
της ΟΠ έχει αρχίσει πριν από τη νεφρική προσβολή. Η ίδια
η υποκείμενη πάθηση, όπως π.χ. ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και ο διαβήτης, σχετίζεται με οστεοπόρωση.
Ακολούθως, η έναρξη ενίοτε μακροχρόνιας και εντατικής
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αγωγής, ιδίως με κορτικοστεροειδή, αλλά και με αναστολείς της καλσινευρίνης προκαλεί επιπλέον μείωση της ΟΠ.
Όταν εγκατασταθεί προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια
και πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν οστική νόσο υψηλού
ρυθμού οστικής ανακατασκευής με σταθερά υψηλές τιμές
PTH, μειώνεται ακόμη περισσότερο η ΟΠ, γιατί η οστική
απορρόφηση υπερτερεί της οστικής παραγωγής. Εάν, λόγω
της ουραιμίας και της υπερκαταστολής της λειτουργίας των
παραθυρεοειδών, παρουσιάσουν αδυναμική οστική νόσο,
μειώνεται πάλι η ΟΠ λόγω ουσιαστικής ανυπαρξίας οστικής παραγωγής. Τα ψυχοτρόπα SSRI (εκλεκτικοί αναστολείς
της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης) και βενζοδιαζεπίνες,
εκτός από αίτιο οστεοπόρωσης, αποτελούν έναν από τους
πιο σημαντικούς παράγοντες πτώσεως σε υπερήλικες.

Διάγνωση οστεοπόρωσης
Η διάγνωση της οστεοπόρωσης, στηρίζεται στις μετρήσεις
της ΟΠ με DEXA. Η προγνωστική αξία των μετρήσεων της
ΟΠ βελτιώνεται όταν συνδυάζεται με μια σειρά κλινικών
παραμέτρων κινδύνου, όπως το ιστορικό προηγούμενου
κατάγματος, ρευματικών νοσημάτων, χρήσης κορτικοστεροειδών κ.ά. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του προγράμματος της WHO, το Fracture Risk Assessment Tool (FRAX),
που υπολογίζει τον καταγματικό κίνδυνο τα επόμενα δέκα
χρόνια σε κάθε ασθενή. Το πρόγραμμα αυτό περιορίζει τη
χρήση της οστεοπορωτικής αγωγής, η οποία δε στερείται
παρενεργειών, σε όσους έχουν αυξημένο καταγματικό κίνδυνο και όχι απλώς ÇπαθολογικήÈ μέτρηση ΟΠ. Αποτελεί
πρακτικό εργαλείο για το γενικό πληθυσμό, αλλά έχει ισχύ
μόνο σε ασθενείς με ΧΝΝ Ι-ΙΙΙ και όχι σε ασθενείς με ΧΝΝ
IV-V. Όπως όλοι οι αλγόριθμοι έχει δεχθεί κριτική και δεν
υποκαθιστά, αλλά βοηθά την κλινική εκτίμηση.
Ιστολογικά, η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από μειωμένη ποσότητα πλήρως μεταλλωμένου οστού (ώριμου οστίτη ιστού) και από μικροαρχιτεκτονικές ανωμαλίες, όπως
λέπτυνση και αραίωση των δοκίδων, ασύνδετες δοκίδες
και μεγάλα κενά διαστήματα, διάτρηση των δοκίδων και
λέπτυνση του φλοιού.
Οι βιοχημικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στην οστεοπόρωση, όπως το πηλίκο υδροξυπρολίνης προς κρεατινίνη
ούρων, το προκολλαγόνο, το καρβοξυ- και αμινο-τελικό
τελοπετίδιο του κολλαγόνου, οι διασταυρούμενοι δεσμοί
του πυριδινολινίου (πυριδινολίνη και η δεοξυπυριδινολίνη)
έχουν περιορισμούς στους ασθενείς με ΧΝΝ. Δεν χρησιμοποιούνται ούτε για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης του

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 28 | Έτος 2015

Η οστεοπόρωση στους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

γενικού πληθυσμού, παρά μόνο για την αρχική και μετά
από θεραπεία εκτίμηση του οστικού μεταβολισμού.
Περιορισμοί μεθόδου DEXA
Υπάρχουν ορισμένα βασικά προβλήματα που μειώνουν πολύ την χρησιμότητα της μέτρησης της ΟΠ.
1. Τα κριτήρια της WHO έχουν καθιερωθεί για τις μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, αλλά δεν έχουν εξεταστεί
επαρκώς στους ασθενείς με ΧΝΝ. Οι μετρήσεις με DXA
δεν είναι διαφωτιστικές για τον καταγματικό κίνδυνο. Πιο
συγκεκριμένα δεν έχει συσχετιστεί η ΟΠ με τον κίνδυνο
οστικών καταγμάτων. Η ΟΠ είναι η ίδια σε ασθενείς με
ΧΝΝ και με ή χωρίς σπονδυλικά κατάγματα. Είναι εξάλλου γνωστό και ηχηρό το κλινικό παράδειγμα της αύξησης του καταγματικού κινδύνου που παρατηρείται μετά
από θεραπεία με φθόριο παρά τη μεγάλη αύξηση της ΟΠ.
2. Στους ασθενείς με ΧΝΝ οι μετρήσεις με DXA δεν είναι αξιόπιστες. Η ακρίβεια των μετρήσεων στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης στην προσθιοοπίσθια προβολή μειώνεται από τις συχνές ασβεστώσεις των μεγάλων
αγγείων. Οι πλάγιες προβολές που χρησιμοποιήθηκαν
για τη διόρθωση του προβλήματος δεν είναι αξιόπιστες
για τεχνικούς λόγους (μικρή σταθερότητα θέσης από μέτρηση σε μέτρηση). Αντίθετα, οι μεταβολές της ΟΠ σε
επαναληπτικές μετρήσεις στον ίδιο ασθενή, με την ίδια
τεχνική και το ίδιο εργαστήριο πρέπει να αξιολογούνται.
3. Η μέθοδος DEXA δε διακρίνει το σπογγώδες από το συμπαγές οστό, που επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο
στους ασθενείς με ΧΝΝ. Η διάκριση αυτή έχει μεγάλη
σημασία στους ασθενείς με ΧΝΝ, γιατί ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός προκαλεί δυσανάλογη υποπεριοριστική απορρόφηση και μειώνει περισσότερο
την ΟΠ του συμπαγούς οστού. Αντίθετα, η περιφερική
ποσοτική υπολογιστική τομογραφία (pQCT) μπορεί να
διακρίνει το σπογγώδες από το συμπαγές και είναι η πιο
πρόσφορη τεχνική για την εκτίμηση της ΟΠ στην κλινική
πράξη, αλλά δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς, όπως και
ο υπερηχογραφικός έλεγχος που γίνεται συνήθως στην
πτέρνα. Σημειωτέον, η PTH ασκεί καταβολική δράση στο
συμπαγές οστό και αναβολική στο σπογγώδες. Βέβαια,
σε ιδιαίτερα αυξημένες τιμές, λόγω της αύξησης του
ρυθμού της οστικής ανακατασκευής, μειώνεται η ΟΠ
και στο σπογγώδες. Η καταβολική επίδραση της PTH
στο συμπαγές οστό μπορεί να μειώσει δυσανάλογα την
αντοχή του οστού. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην αυ-

ξημένη επίπτωση των καταγμάτων του ισχίου. Σύμφωνα
με την εμβιομηχανική των οστών η επίπτωση της μείωσης
του σπογγώδους στην οστική αντοχή πολλαπλασιάζεται
όταν συνυπάρχει και μείωση του συμπαγούς οστού. Άρα,
στους ασθενείς με δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό
έχει ειδική σημασία η μέτρηση ξεχωριστά του συμπαγούς από το σπογγώδες.
4. Η μέθοδος DEXA απεικονίζει μόνο δύο διαστάσεις (επιφάνεια) του οστού, ενώ απαιτείται η τρισδιάσταση εκτίμηση της ΟΠ. Η μέτρηση του όγκου του οστού ιστομορφομετρικά με την οστική βιοψία και η σύγκρισή του με
τις τιμές ατόμων γενικού πληθυσμού ιδίου φύλου και ανάλογης ηλικίας είναι το χρυσό πρότυπο (gold standard)
για τον ορισμό της μείωσης της οστικής μάζας, κάτι που
δεν είναι, όμως, πρακτικά εφαρμόσιμο.
5. Η μέθοδος DEXA είναι στιγμιότυπο του οστικού μεταβολισμού και όχι δυναμική μελέτη, όπως επιτυγχάνεται
με τη δυναμική ιστομορφομετρία. Nα σημειωθεί ότι σε
ασθενείς με υψηλό ρυθμό οστικής ανακατασκευής αυξάνεται ο όγκος, αλλά καθυστερεί η μετάλλωση και συνεπώς η αύξηση της ΟΠ. Στην περίπτωση αυτή η ΟΠ είναι
δυσανάλογα χαμηλή σε σχέση με τον όγκο του οστού.
Αντίθετα, σε διόρθωση της οστεομαλακίας αυξάνεται
γρηγορότερα η ΟΠ απ᾽ ό,τι ο όγκος του οστού. Το γεγονός
αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση
των θεραπειών οστεοπόρωσης σε ασθενείς με ΧΝΝ-ΔΟΜ.
Άλλοι περιορισμοί
Οι αδυναμίες της διάγνωσης δεν εξαντλούνται στη μέτρηση
της ποσότητας της οστικής μάζας. Ένας άλλος σημαντικός
περιορισμός είναι ότι η ποιότητα του οστού, που αποτελεί
σημαντική παράμετρο καταγματικού κινδύνου στον γενικό
πληθυσμό, είναι ιδιαίτερα και σταθερά διαταραγμένη στους
ασθενείς με ΧΝΝ (μειωμένη μετάλλωση, αρχιτεκτονική υφαντού οστού, ίνωση).
H διάγνωση ÇοστεοπόρωσηÈ με βάση την ΟΠ μπορεί να
είναι παραπλανητική γιατί δε συνυπολογίζει τις διαταραχές
στην ποιότητα του οστού. Στο δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, για παράδειγμα, παρατηρείται άναρχη και ταχεία
οστική ανακατασκευή που οδηγεί σε σκληρό χωρίς ÇπόρουςÈ οστό. Το οστό αυτό, παρότι έχει αυξημένη ΟΠ είναι
εν τούτοις ευαίσθητο και εύθραυστο στις κακώσεις (στρέψη,
σύνθλιψη). Στην αδυναμική οστική νόσο, από το άλλο άκρο
του φάσματος των οστικών αλλοιώσεων, η μειωμένη οστική
παραγωγή έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των
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οριζοντίων και κάθετων οστεοδοκίδων, μείωση της συνεκτικότητας των δοκίδων. Ούτε οι βιοχημικοί οστικοί δείκτες
(PTH, αλκαλική φωσφατάση κ.ά.) συσχετίζονται με τον καταγματικό κίνδυνο. Η οστική αντοχή σε χαμηλής ενέργειας
πτώσεις εκφράζει πραγματικά τον καταγματικό κίνδυνο. Συμπεριλαμβάνει την ποσότητα και την ποιότητα του οστού με
παραμέτρους που έχουν πρόσφατα αναφερθεί.
Η ομάδα μελέτης οστεοπόρωσης στους ασθενείς με
ΧΝΝ τονίζει ότι η μέτρηση της ΟΠ δεν αποτελεί διάγνωση οστεοπόρωσης. Η ακριβής μέτρηση ΟΠ μόνο με την
ιστομορφομετρία στη βιοψία οστού και θεωρεί ότι η pQCT
είναι προτιμότερη της DEXA. Επίσης προτείνεται η χρήση
των Z scores (διαφορά από άτομα παρόμοιας ηλικίας και
φύλου) αντί για σύγκριση με T scores (διαφορά από τα
νέα άτομα ιδίου). Σε νέους ασθενείς με ΧΝΝ, με βάση τα
T scores, υπάρχει ο κίνδυνος υποδιάγνωσης γιατί, αν και
μπορεί να έχουν βαριά οστεοπόρωση, η διαφορά τους από
τους ολίγον νεότερους θα είναι σχετικά μικρή. Αντίθετα, σε
ηλικιωμένους ασθενείς είναι συχνότερη η υπερδιάγνωση
για τον αντίθετο ακριβώς λόγο.
Οι τελευταίες οδηγίες για τις ΧΝΝ-ΔΟΜ υπογραμμίζουν
τους παραπάνω περιορισμούς και δεν συνιστούν μέτρηση
ΟΠ στους ασθενείς με ΧΝΝ. Παρ᾽ όλα αυτά πληθαίνουν οι
θετικές αναφορές για τη χρησιμότητα της μέτρησης της ΟΠ
και του FRAX στους ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου Ι-ΙΙΙ.

Θεραπεία
Πολλά από συμπεράσματα για τους ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου II και III προέρχονται κυρίως από αναδρομική επανεξέταση (post hoc) υποπληθυσμών άλλων μεγάλων μελετών
οστεοπόρωσης στο γενικό πληθυσμό (MORE και FIT). Οι
μελέτες αυτές είχαν καταχρηστικά συμπεριλάβει ασθενείς
με μειωμένη κάθαρση κρεατινίνης ακόμη και <30 ml/min,
γιατί κριτήριο εισόδου ήταν η κρεατινίνη <1,6 ή 2,0 mg/
dl και όχι η νεφρική λειτουργία υπολογισμένη με τον τύπο
Cockroft-Gault. Οι περισσότεροι ασθενείς που μελετήθηκαν με ΧΝΝ ήταν σταδίου II και ΙII. Ο αριθμός των ασθενών
με ΧΝΝ σταδίου IV ή V, που έχουν και τον μεγαλύτερο
κίνδυνο καταγμάτων, ήταν περιορισμένος.
Στους ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου ΙV-V, οι οποίοι έχουν
τον μεγαλύτερο καταγματικό κίνδυνο, δυστυχώς τα θεραπευτικά μέσα που εφαρμόζονται στο γενικό πληθυσμό
αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς. Παρότι η οστεοπόρωση και τα κατάγματα είναι συχνά στους ασθενείς με
ΧΝΝ, τα δεδομένα για τη θεραπεία είναι ελάχιστα, με μι-
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κρό αριθμό ασθενών, και αφορούν κυρίως σε ασθενείς υπό
αιμοκάθαρση. Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες με
ομάδα ελέγχου. Η φυσική άσκηση (π.χ. βάδιση φέροντας
φορτία), η αποφυγή πτώσεων, η διακοπή του καπνίσματος
και η ισορροπημένη διατροφή είναι βασικά γενικά μέτρα.
Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότεροι φαρμακευτικοί παράγοντες αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης.
1. Βιταμίνη D και ασβέστιο
Η χορήγηση βιταμίνης D σε δόσεις 800 IU ημερησίως σε
ασθενείς με ανεπάρκεια 25 (ΟΗ)D (<30 ng/ml) αποτελεί το
πρώτο βήμα όχι μόνο για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, αλλά και για την πρόληψη της ΧΝΝ-ΔΟΝ, σύμφωνα με
πολλούς ερευνητές. Η βιταμίνη D θεωρείται απαραίτητη όχι
μόνο για τη συστηματική της επίδραση στο ισοζύγιο του P
και του Ca, αλλά και για το ρόλο της στον οστικό μεταβολισμό (όδευση της διαφοροποίησης των οστεοβλαστών). Η
αναπλήρωση της έλλειψης της25 (ΟΗ)D θεωρείται χρήσιμο
αρχικό βήμα. Η χορήγηση Ca σε ασθενείς με ΧΝΝ εμπεριέχει τον κίνδυνο θετικού ισοζυγίου Ca και εξωσκελετικών
ασβεστώσεων. Πιθανώς η κατάχρηση αυξάνει τον κίνδυνο
νεφρολιθίασης και καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Ο κίνδυνος αυτός παρατηρείται και στο γενικό πληθυσμό.
2. Η καλσιτονίνη
Η καλσιτονίνη σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες μειώνει
τα σπονδυλικά κατάγματα κατά 20%-35%, είναι ασφαλής
και έχει αναλγητική δράση. Δεν έχει, όμως, αποδειχθεί αποτελεσματική για τα μη σπονδυλικά κατάγματα. Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη χρήση της σε ασθενείς με ΧΝΝ, παρά
μόνο σε μια μικρή μελέτη σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση.
3. ÇΟρμονικήÈ αγωγή
Ορμονική υποκατάσταση: Οι διαταραχές της εμμήνου
ρύσεως, πρώιμη εμμηνόπαυση και αμηνόρροια, παρατηρούνται στο 60%-80% των ασθενών με ΧΝΝ. Η ΟΠ βρέθηκε χαμηλότερη σε αμηνορροϊκές γυναίκες σε σύγκριση
με εκείνες με κανονική έμμηνο ρύση. Στις ασθενείς με ΧΝΝ
δε χορηγείται περιεμμηνοπαυσιακή αγωγή γιατί δεν αναφέρουν συνήθως συμπτώματα. Η οσφυϊκή ΟΠ αυξήθηκε σε
63 γυναίκες υπό αιμοκάθαρση, μετά από ενός έτους αγωγή
με οιστρογόνα και προγεστερονοειδή. Αρχικά, η θεραπεία
ορμονική υποκατάστασης είχε ευρύτατα διαδοθεί στο γενικό πληθυσμό γιατί, εκτός από την μείωση των καταγμάτων,
είχε προληπτικό αποτέλεσμα για τα καρδιαγγειακά επεισόδια. Όμως, όταν έγιναν μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες
αποδείχθηκε ότι όχι μόνο δεν προλαμβάνει, αλλά συσχετίζεται με αυξημένα καρδιαγγειακά και θρομβοεμβολικά
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επεισόδια και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Οι
ασθενείς με ΧΝΝ, ως γνωστόν, έχουν αυξημένο κίνδυνο
στεφανιαίας νόσου, φλεβοθρομβοεμβολικών και εμβολικών εγκεφαλικών επεισοδίων. Το γεγονός αυτό περιορίζει
ακόμη περισσότερο την χρήση τους.
Εκλεκτικοί τροποποιητές των υποδοχέων των οιστρογόνων (SERMS): Από τους εκλεκτικούς τροποποιητές των υποδοχέων των οιστρογόνων, η ραλοξιφαίνη χρησιμοποιείται
ευρέως για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης στις γυναίκες.
Τα περισσότερα δεδομένα για τη δράση της ραλοξιφαίνης
στην οστεοπόρωση ασθενών με ΧΝΝ προκύπτουν από μετανάλυση των στοιχείων της μελέτης Multiple Outcomes of
Raloxifene Evaluation (MORE). Η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε για τον έλεγχο της τριετούς επίδρασης του φαρμάκου
σε 7.705 μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 31-80
ετών. Παρότι το αρχικό κριτήριο αποκλεισμού ήταν κρεατινίνη ορού <2,5mg/dl, τελικά περιέλαβε, αντίθετα από το
σχεδιασμό της μελέτης, κατά 68% ασθενείς με ΧΝΝ έως
και σταδίου IV. Αυτό φάνηκε όταν υπολογίστηκε η νεφρική
λειτουργία με την εξίσωση Cockcroft - Gault. Πιο συγκεκριμένα, το 20% των ασθενών είχε υπολογιζόμενη κάθαρση
κρεατινίνης <45 ml/min και το 48% είχε 45-59 ml/min. Σε
μεταανάλυση που έγινε μόνο στον υποπληθυσμό των ασθενών με ΧΝΝ, βρέθηκε ότι η ραλοξιφαίνη αυξάνει την ΟΠ
σπονδυλικής και ισχίου. Επιφέρει, επίσης, μείωση μόνο των
σπονδυλικών καταγμάτων κατά 41% περίπου ανεξάρτητα
από νεφρική λειτουργία. Επίσης, η χορήγηση ραλοξιφαίνης
αύξησε την ΟΠ μόνο των οσφυϊκών σπονδύλων και μείωσε
τους δείκτες οστικής απορρόφησης, μετά από ένα χρόνο
σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη 50 μεταεμμηνοπαυσιακών
γυναικών σε χρόνια αιμοκάθαρση.
Τιβολόνη: Η τιβολόνη δεν αποτελεί θεραπεία ορμονικής
υποκατάστασης, χρησιμοποιείται στο γενικό πληθυσμό για
την αντιμετώπιση των περιεμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων.
Με βάση τα ανωτέρω η χρήση τους περιορίζεται και στους
ασθενείς με ΧΝΝ μόνο για την ανακούφιση των περιεμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων.
Τεστοστερόνη σε υπογοναδισμό: Ο υπογοναδισμός
είναι συχνός σε ασθενείς με ΧΝΝ ιδίως σταδίου V. Η χορήγηση τεστοστερόνης έχει θέση σε ανδρική οστεοπόρωση
από υπογοναδισμό. Δεν υπάρχουν, όμως, δεδομένα για
τους υπογοναδικούς ασθενείς με ΧΝΝ.
4. Παραθορμόνη
Η συνθετική 1-34 PTH (τεριπαρατίδη) αποτελεί τον κύριο
αναβολικό παράγοντα θεραπεία της μεταεμμηνοπαυσιακής

n

n

n

οστεοπόρωσης. Η τεριπαρατίδη έχει δοκιμαστεί με επιτυχία
σε μεταεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με ΧΝΝ (επανεξέταση
των στοιχείων της μελέτης Fracture Prevention Trial).
Δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες σε ασθενείς ΧΝΝ σταδίου III-IV, λόγω της συχνής συνύπαρξης δευτεροπαθούς
υπερπαραθυρεοιδισμού, που αποτελεί αντένδειξη. Αντίθετα, η κατά ώσεις δράση της PTH ίσως αποδειχθεί επιθυμητή
σε ασθενείς με αδυναμική οστική νόσο και οστεομαλακία.
Σημειωτέον ότι λόγω της οστεοπαραγωγικής δράσης της
τεριπαρατίδης παρατηρείται σύνδρομο πεινασμένου οστού
(Hungry bone syndrome).
5. Διφωσφωνικά
Αποτελούν τα πιο διαδεδομένα και δραστικά φάρμακα, αλλά στους ασθενείς με ΧΝΝ η χρήση τους είναι περιορισμένη. Όταν δίδονται από το στόμα απορροφάται μόλις το 1%
από τα νεότερα διφωσφονικά. Το 50% περίπου δεσμεύεται
στα οστά, κυρίως δεσμευμένο με τους κρυστάλλους υδροξυαπατίτη, και το υπόλοιπο 50% αποβάλλεται αναλλοίωτο
ταχύτατα (μέσα σε λίγες ώρες) από τους νεφρούς.
Η ρισεδρονάτη μελετήθηκε σε ασθενείς με ΧΝΝ για
2-3 χρόνια και αποδείχθηκε ασφαλής και αποτελεσματική.
Προκάλεσε αύξηση της ΟΠ και μείωση των καταγμάτων, αλλά ο χρόνος της μελέτης για τους ασθενείς αυτούς κρίνεται
λίγος. Τα συμπεράσματα αυτά βασίστηκαν σε μεταανάλυση εννέα κλινικών μελετών με 9.883 ασθενείς που είχαν
μεταεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση ή οστεοπόρωση από
κορτικοειδή. Κριτήριο αποκλεισμού ήταν κρεατινίνη ορού
1,1 φορές πάνω από το φυσιολογικό. Σε αυτούς βρέθηκαν
το 6% με υπολογιζόμενη κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min.
Η αλενδρονάτη είναι ασφαλής και δραστική και σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία, όπως προκύπτει από
την επανεξέταση 6.458 ασθενών που έλαβαν μέρος στη
μελέτη FIT. Το 10% είχε κάθαρση κρεατινίνης <45 ml/min.
Στους ασθενείς με ΧΝΝ παραμένουν πάνω από 10 έτη
στα οστά, όπου μπορεί να προκαλέσουν αδυναμική οστική
νόσο. Τα δεδομένα είναι ελάχιστα και αντικρουόμενα. Σε
18 οστικές βιοψίες μετά 10 έτη αγωγής με αλενδρονάτη
(στην επέκταση της μελέτης FIX, δηλαδή η FLEX study)
δεν παρατηρήθηκε Çαδυναμική οστική νόσοςÈ. Αντίθετα
σε 13 ασθενείς με ΧΝΝ II-IV που λάμβαναν διφωσφονικά,
βρέθηκε σε όλους ιστολογικά αδυναμική οστική νόσος.
Η επίδρασή τους στην οστική αντοχή δεν έχει επαρκώς
μελετηθεί σε ΧΝΝ. Σε ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου IV και V
έχουν γίνει μόνο σύντομες χρονικά μελέτες σε μικρό αριθμό ασθενών. Η χρήση τους χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
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και μόνο εφόσον αποδεδειγμένα ο ασθενής πάσχει από
οστική νόσο ταχείας οστικής ανακατασκευής, μπορεί να
χρησιμοποιηθούν.
Τα διφωσφονικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς
με κατάγματα, μετά από ενδελεχή μελέτη της ΧΝΝ-ΔΟΜ, η
οποία πολλές φορές απαιτεί οστική βιοψία. Χορηγούνται σε
μισή δόση και όχι περισσότερο από 3 έτη. Τα διφωσφονικά
ενδέχεται να είναι ευεργετικά σε ασθενείς με υψηλές τιμές
PTH και χαμηλή ΟΠ. Η υπασβεστιαιμία, όμως, που προκαλεί μπορεί να οδηγήσει σε έξαρση του δευτεροπαθούς
υπερπαραθυρεοειδισμού. Σε ασθενείς με αδυναμική οστική
νόσο ή σε όσους λαμβάνουν θεραπεία για δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό μπορούν να επιδεινώσουν ή να προκαλέσουν καινοφανή αδυναμική οστική νόσο αντίστοιχα,
λόγω μείωσης της λειτουργίας των οστεοκλαστών.
6. Ρανελικό στρόντιο
Θεωρείται αναβολική θεραπεία πρώτης επιλογής σε ασθενείς με μεταεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. Αναφέρεται,
σπάνια, αύξηση του κινδύνου της εν τω βάθει φλεβικής
θρόμβωσης και του ηωσινοφιλικού εξανθηματικού συστηματικού συνδρόμου (DRESS). Στους ασθενείς με ΧΝΝ δεν
υπάρχουν δεδομένα και δε συνιστάται σε κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min. Υπάρχουν πειραματικά δεδομένα πρό-

κλησης οστεομαλακίας σε συνθήκες ΧΝΝ.
7. Δενοσουμάμπη
Η δενοσουμάμπτη είναι μονοκλωνικό αντίσωμα που εξουδετερώνει τον RANK-ligand, ο οποίος είναι ενεργοποιητής
των οστεοκλαστών. Θεωρείται δραστική θεραπεία σε ασθενείς με μεταεμμηνοπαυσική οστεοπόρωση και ήδη χρησιμοποιείται και στη χώρα μας. Παρότι θεωρείται ασφαλής σε
ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης >30 ml/min, δεν υπάρχει
εμπειρία σε ασθενείς με ΧΝΝ.

Συμπέρασμα
Όταν η ΟΠ είναι αρκετά χαμηλή (T score <-2,5) ή μειώνεται
πολύ σε διαδοχικές μετρήσεις, απαιτείται θεραπεία ανάλογα με το στάδιο της ΧΝΝ, δηλαδή:
1. Σε ασθενείς με ΧΝΝ Ι και ΙΙ, θεραπεία όπως στο γενικό
πληθυσμό.
2. Με ΧΝΝ σταδίου ΙΙΙ και ικανοποιητικές τιμές Ca, P και
PTH και βιταμίνης D, χορηγείται η ως άνω θεραπεία.
3. Σε ΧΝΝ ΙV και V η θεραπεία περιορίζεται πρακτικά στην
αντιμετώπιση της νεφρικής οστικής νόσου.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς με ΧΝΝ.

Abstract
Gerakis A. Osteoporosis in patients with chronic kidney disease. Iatrika Analekta, 2015; 4:
1409-1415
Osteoporosis is prevalent in patients with chronic kidney disease. Distinction from bone and mineral disorders due
to chronic kidney disease (previously noted as renal osteodystrophy) which also caused reduced bone density has
therapeutic implementations. In addition, use of anti-osteoporotic agents has special limitations in these patients.
Only CKD patients stage I, II and III with normal calcium and phosphorus and PTH can be treated as in the general
population.
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n Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ): ÇΗ ΧΑΠ

είναι μια συχνή νόσος που μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί και χαρακτηρίζεται από επίμονο περιορισμό
της ροής του αέρα, που είναι κατά κανόνα προοδευτικός
και συνδέεται με υπερβολική χρόνια φλεγμονώδη απάντηση των αεραγωγών και των πνευμόνων σε βλαπτικά
σωματίδια ή αέρια. Οι παροξύνσεις και τα συνυπάρχοντα
νοσήματα συμβάλλουν στη συνολική βαρύτητα της νόσου
σε κάθε ασθενήÈ (GOLD 2014). Χαρακτηριστικό της νόσου είναι η απόφραξη των αεραγωγών του πνεύμονα, μειώνοντας τη ροή του αέρα κατά την εκπνοή και παγιδεύοντας
αέρα στους πνεύμονες. Αυτή η παγίδευση του αέρα οδηγεί
σταδιακά σε διάταση και καταστροφή τους. Οι αεραγωγοί
χάνουν την ελαστικότητά τους και παραμορφώνονται. Ο
ιστός μεταξύ των κυψελίδων, που είναι πλούσιος σε αιμοφόρα αγγεία, καταστρέφεται. Εξαιτίας της φλεγμονής
το τοίχωμα των βρόγχων διογκώνεται από το οίδημα και
αποφράσσεται. Οι βρόγχοι συγχρόνως γεμίζουν από εκκρίσεις παχύρευστες σαν τη βλέννη. Έτσι οι κυψελίδες
δεν μπορούν να αποβάλλουν τον παγιδευμένο αέρα και
διατείνονται συνεχώς, μέχρι να καταστραφούν. Τα συμπτώματα της ΧΑΠ είναι δύσπνοια, βήχας, παραγωγή πτυέλων,
μείωση αναπνευστικής ικανότητας (δύσπνοια κόπωσης,
που προοδευτικά εξελίσσεται), αναπνευστικός συριγμός,
αίσθημα σύσφιγξης στο θώρακα.
Άσθμα: ÇΤο άσθμα είναι μια ετερογενής νόσος, που
συνήθως χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών. Ορίζεται από το ιστορικό των συμπτωμάτων του αναπνευστικού, όπως συριγμός, δύσπνοια, θωρακική δυσφορία
και βήχας, τα οποία ποικίλλουν ως προς το χρόνο και τη
βαρύτητα, σε συνδυασμό με μεταβαλλόμενο περιορισμό
της εκπνευστικής ροής του αέραÈ (GINA 2014).
Σύνδρομο Αλληλοεπικάλυψης Άσθματος - ΧΑΠ (ACOS):
Το ACOS χαρακτηρίζεται από επίμονο περιορισμό της ροής
του αέρα με αρκετά χαρακτηριστικά που συνήθως συσχετίζονται με το άσθμα και αρκετά χαρακτηριστικά που συνήθως συσχετίζονται με τη ΧΑΠ. Ως εκ τούτου, το ACOS
προσδιορίζεται από τα κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζεται τόσο με το άσθμα όσο και με τη ΧΑΠ.

n

n
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Η ΧΑΠ ταξινομείται ως απλή χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια
αποφρακτική βρογχίτιδα, πνευμονικό εμφύσημα.
Γενικότερα για τη ΧΑΠ:
Το συχνότερο αίτιο της ΧΑΠ είναι το κάπνισμα. Τη νόσο
θα αναπτύξουν περίπου ένας στους πέντε καπνιστές.
Σε αρχικά στάδια της ΧΑΠ ο πιο ευαίσθητος τρόπος διάγνωσης είναι η εξέταση της πνευμονικής λειτουργίας. Στα
αρχικά στάδια βρίσκουμε ελαττωμένη ταχύτητα ροής με
μικρότερους πνευμονικούς όγκους, ακολουθούμενη από
ελάττωση του βίαια εκπνεόμενου αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEV1) <70% της προβλεπόμενης τιμής.
Στη ΧΑΠ συχνά χρησιμοποιείται η εκτίμηση της σύστασης του σώματος και του ποσοστού του λίπους (%BF), αλλά
και της άλιπης μάζας (FFM), γιατί το βάρος παίζει σημαντικό
ρόλο στην εξέλιξη και την πορεία της νόσου, καθώς οι ασθενείς με ΧΑΠ έχουν συχνά χαμηλή συνολική σωματική οστική πυκνότητα και είναι συνεχώς σε κίνδυνο για κατάγματα.
Αξιολόγηση της σύνθεσης των μαλακών ιστών καθώς
και της οστικής πυκνότητας γίνεται με: 1. Δείκτη μάζας σώματος (αν είναι μικρότερος από 20 kg/m2, ο κίνδυνος για
εμφάνιση θανάσιμων επιπλοκών αυξάνει). 2. Βιοηλεκτρική
εμπέδηση. 3. Απορροφησιομετρία ακτίνων Χ. 4. Δερματοπτυχομέτρηση. 5. Ανθρωπομετρία με βασικότερο δείκτη τη
μέτρηση του μέσου βραχιόνιου μυός.
Οι ασθενείς με ΧΑΠ έχουν χαμηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας σε σχέση με συνομήλικους υγιείς, ενώ
έχει βρεθεί ότι η αυξημένη σωματική δραστηριότητα σε
ασθενείς με ΧΑΠ εξουδετερώνει τους δείκτες φλεγμονής.
Τα άτομα που πάσχουν από ΧΑΠ παρουσιάζουν πλημμελή διατροφή και, ανάλογα με τα συμπτώματά τους, κατατάσσονται σε έναν από τους δύο τύπους:
1. Στον βρογχιτιδικό ασθενή, που χαρακτηρίζεται από πληθωρικότητα, υποξυγοναιμία - υπερκαπνία.
2. Σε αυτόν που έχει πνευμονικό εμφύσημα και χαρακτηρίζεται από αδυναμία και απώλεια βάρους (πιο συνήθης
τύπος, 70%).
Παράγοντες υποθρεψίας σε ασθενή με ΧΑΠ είναι η αδυναμία, οι αυξημένες ενεργειακές και πρωτεϊνικές απαιτήσεις
λόγω υπερμεταβολισμού, η συχνή προσβολή από λοιμώξεις
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λόγω πτώσης του ανοσοποιητικού συστήματος, οι αναπνευστικές δυσκολίες (πίεση στο διάφραγμα), η δυσάρεστη
γεύση λόγω υπερπαραγωγής πτυέλων ή συχνής χορήγησης
φαρμάκων. Συνιστάται ειδικό διαιτολόγιο για άμεση κάλυψη
των πρωτεϊνικών και ενεργειακών τους αναγκών, αλλά και
διαιτητική κάλυψη σε βιταμίνες όπως η D, που βελτιώνει την
οστεοπόρωση που εμφανίζουν αρκετοί ασθενείς με ΧΑΠ,
καθώς παίζει καθοριστικό ρόλο στο μεταβολισμό του ασβεστίου, που είναι βασικό συστατικό των οστών.
Η ΧΑΠ χαρακτηρίζεται από συστηματική φλεγμονή, συστηματικές συνέπειες, πολλές χρόνιες και περίπλοκες συνοδές συννοσηρότητες. Η φλεγμονή δεν περιορίζεται μόνο
στον πνεύμονα, γι᾽ αυτό η ΧΑΠ εμφανίζει τοπικές και συστηματικότερες επιδράσεις, ο μηχανισμός των οποίων πιστεύεται πως σχετίζεται με αυξημένη συστηματική φλεγμονή και
οξειδωτικό στρες. Έχει προταθεί η ΧΑΠ να μετονομαστεί
σε συστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο. Δείκτες φλεγμονής που αυξάνονται στη ΧΑΠ: CRP, TNF-a, το ινωδογόνο, η
φερριτίνη, ο αριθμός λευκοκυττάρων.
Συννοσηρότητες της ΧΑΠ είναι η φθορά σκελετικών μυών,
η καχεξία με απώλεια άλιπης μάζας, ο καρκίνος πνεύμονα
(4,7%), η οστεοπόρωση (32%-70%), η πνευμονική υπέρταση, η ισχαιμική καρδιοπάθεια (20,1%), η νορμοκυτταρική
αναιμία, ο σακχαρώδης διαβήτης (2,9%)-μεταβολικό σύνδρομο, η αποφρακτική άπνοια κατά τον ύπνο, η κατάθλιψη
(22%).

Οστεοπόρωση
Ο επιπολασμός φτάνει μέχρι και το 70%. Αυτό φαίνεται εν
μέρει ανεξάρτητο από τη χρήση κορτικοστεροειδών. Σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα TNF-a και ιντερλευκίνης -1.
Αυτά διεγείρουν τη διαφοροποίηση των μακροφάγων προς

τους οστεοκλάστες μέσω των μεσεγχυματικών κυττάρων
που απελευθερώνουν τον ενεργοποιητή του υποδοχέα του
πυρηνικού παράγοντα k υποκαταστάτη Β, ένα μέλος της
υπεροικογένειας του TNF-a. Υψηλά επίπεδα TNF-a βρίσκονται στην οστεοπόρωση που σχετίζεται με τη μεταεμμηνοπαυσιακή κατάσταση, καθώς και τη ΧΑΠ.
Άλλοι παράγοντες είναι: η καθιστική ζωή, ο χαμηλός δείκτης μάζας σώματος και τα χαμηλά επίπεδα άλιπης μάζας
σώματος, η μειωμένη λειτουργία των γονάδων (τόσο λόγω
ηλικίας όσο και λόγω καπνίσματος), ο υποσιτισμός.
Η ΧΑΠ αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για
οστεοπόρωση και σε άνδρες. Επιπλέον η σχετιζόμενη με
τη ΧΑΠ φλεγμονή, η ανεπάρκεια της βιταμίνης D και η
συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών ενισχύουν τη
συνεχιζόμενη καταστροφή του ιστού.
Η οστεοπόρωση με τη σειρά της μπορεί να προκαλέσει
κατάγματα ευθαυστότητας, που περιορίζουν την κινητικότητα και ευνοούν την περαιτέρω αύξηση της νοσηρότητας
και της θνητότητας. Τα συμπιεστικά σπονδυλικά κατάγματα
και τα κατάγματα θώρακος σε ασθενείς με ΧΑΠ, μπορούν
να επιβαρύνουν περαιτέρω την αναπνευστική λειτουργία
και να ενισχύσουν τις εξάρσεις της νόσου.
Η έγκαιρη πρόληψη και η θεραπεία της οστεοπόρωσης
στη ΧΑΠ είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να βασίζεται
σε ολοκληρωμένα μοντέλα αξιολόγησης κινδύνου, όπως το
FRAX, που λαμβάνουν υπόψη την οστική πυκνότητα και το
ιστορικό καταγμάτων.
Το FRAX είναι ένας υπολογιστικός αλγόριθμος που παρέχει μοντέλα για την εκτίμηση της πιθανότητας κατάγματος
σε άνδρες και γυναίκες από τις παρεχόμενες πληροφορίες,
όπως η ηλικία, το φύλο, ο ΔΜΣ, προϋπάρχον κάταγμα, το
κάπνισμα και η κατάχρηση αιθανόλης.

Abstract
Davlopoulos I. CORD and osteoporosis. Iatrika Analekta, 2015; 4: 1416-1417
COPD (Chronic Obstructive Pulmunary Disease) is a chronic systemic inflammatory disease that causes osteoporosis in a
high rate due to the production of inflammatory factors, and he had also been given corticosteroids, poor diet, sedentary
lifestyle, etc. Osteoporosis causes fractures, restrict the mobility of the patient and affect the respiratory function thus
exacerbating the patient's health. The accurate prevention and treatment of osteoporosis in COPD is very important.
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Η καρδιαγγειακή νόσος και η οστεοπόρωση είναι παθήσεις
που αφορούν μεγάλο τμήμα του γενικού πληθυσμού, των
οποίων ο επιπολασμός αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας.
Τα καρδιαγγειακά συμβάματα και τα οστεοπορωτικά κατάγματα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες νοσηρότητας και
θνητότητας κυρίως στα ηλικιωμένα άτομα.
Από τα στοιχεία των τελευταίων επιστημονικών μελετών
διαπιστώθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στις παθολογικές
αυτές καταστάσεις, που συχνά συνυπάρχουν, καθώς στην
ανάπτυξη τους συμμετέχουν κοινοί παθοφυσιολογικοί
μηχανισμοί και παράγοντες κινδύνου. Η γνώση πιθανής
ύπαρξης θετικής ή αρνητικής επίδρασης των καρδιακών
φαρμάκων στον οστικό μεταβολισμό, όπως και της αντίστοιχης των φαρμάκων της οστεοπόρωσης στην ανάπτυξη
ή μη καρδιαγγειακής νόσου, κρίνεται αναγκαία.

Καρδιαγγειακά φάρμακα και οστεοπόρωση
Από τα καρδιαγγειακά φάρμακα που χρησιμοποιούνται
στην καθημερινή πράξη, θα αναφερθούν μόνο εκείνα που
αποδεδειγμένα έχουν μικρότερη ή μεγαλύτερη επίδραση
στην οστεοπόρωση.
1. Διουρητικά
Τα διουρητικά φάρμακα, θειαζίδες και της αγκύλης, χρησιμοποιούνται ευρέως στην αντιμετώπιση της αρτηριακής
υπέρτασης και της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Η δράση τους στον οστικό μεταβολισμό, που συνδέεται άμεσα
με τη διάρκεια της χορήγησής τους, είναι εκ διαμέτρου
αντίθετη και συγκεκριμένα θετική των πρώτων και αρνητική των δεύτερων.
Η αιτία ενός κατάγματος μετά από χρήση διουρητικών
μπορεί να οφείλεται στην άμεση επίδραση των φαρμάκων
στον οστικό μεταβολισμό (μακροχρόνια λήψη) και στην
τραυματική κάκωση του ατόμου λόγω πτώσης του στο έδαφος συνεπεία μεγάλης και αιφνίδιας αρτηριακής υπότασης
(συνήθως στην έναρξη της θεραπείας).
Ο κίνδυνος κατάγματος του ισχίου αυξάνει περίπου 23 φορές τις πρώτες ημέρες μετά την έναρξη της αγωγής
με διουρητικά. Σε οκταετή μελέτη 28.703 ατόμων διαπι-

1418

στώθηκε ότι ο κίνδυνος κατάγματος ήταν μεγαλύτερος τις
πρώτες 7 ημέρες μετά τη λήψη διουρητικού της αγκύλης
(OR=1,8; 95% CI: 1,2 - 2,7) και τις πρώτες 8-14 μετά τη χορήγηση θειαζιδικού φαρμάκου (OR=2,2; 95% CI: 1,2 - 3,9).
1.α Θειαζιδικά διουρητικά
Οι θειαζίδες ασκούν τη δράση τους αναστέλλοντας την
επαναρρόφηση Na+-Cl- στο άπω εσπειραμένο νεφρικό
σωληνάριο. Χρησιμοποιούνται ευρέως ως αντυπερτασικά,
αλλά και στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια σε συνδυασμό
με άλλα διουρητικά. Τα θειαζιδικά διουρητικά, εκτός από
τη δράση τους στην αντλία Na+-Cl-, αυξάνουν την επαναρρόφηση Ca2+ στο εγγύς σωληνάριο και μπορούν να
προκαλέσουν υπερασβεστιαιμία. Λόγω αυτής της δράσης
τους χρησιμοποιούνται σε ασθενείς που πάσχουν από νεφρολιθίαση και υπερασβεστιουρία. Έχουν επίσης ευνοϊκό
θεραπευτικό αποτέλεσμα σε οστεοπορωτικούς ασθενείς,
αυξάνοντας την οστική πυκνότητα και μειώνοντας έτσι την
πιθανότητα πρόκλησης κατάγματος.
Σε μελέτη παρατήρησης 9.704 γυναικών διαπιστώθηκε ότι η οστική πυκνότητα του αντιβραχίου ήταν 4%-5%
μεγαλύτερη στις γυναίκες που ελάμβαναν θειαζιδικό διουρητικό. Επίσης, σε τριετή μελέτη 320 ανδρών και γυναικών ηλικίας 60-79 ετών μελετήθηκε το αποτέλεσμα της
χορήγησης υδροχλωροθειαζίδης (12,5 ή 25 mg ημερησίως) έναντι placebo. Στις γυναίκες που λάμβαναν 25 mg η
οστική πυκνότητα του ισχίου και της σπονδυλικής στήλης
αυξήθηκε κατά 1,4% και 1,3% αντίστοιχα, έναντι της ομάδας ελέγχου. Η υδροχλωροθειαζίδη απέτρεψε επίσης την
απώλεια οστικής μάζας και στους άνδρες, αλλά σε μικρότερο ποσοστό (0,7% και 0,4% έναντι του placebo σε ισχίο
και σπονδυλική στήλη αντίστοιχα).
Μετανάλυση 13 μελετών παρατήρησης, που συμπεριέλαβε σχεδόν 30.000 ασθενείς, έδειξε ότι η χρήση θειαζιδικού διουρητικού μείωσε κατά 18% τον κίνδυνο κατάγματος
του ισχίου. Τα ανωτέρω θετικά δεδομένα ενισχύθηκαν από
μεταγενέστερη προοπτική μελέτη 7.891 ασθενών ηλικίας
>50 ετών. Σε αυτή διαπιστώθηκαν 281 κατάγματα, ενώ
η χρήση θειαζιδών σε διάρκεια μεγαλύτερη του έτους
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σχετίστηκε με στατιστικά σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο
κατάγματος του ισχίου. Η ÇπροστατευτικήÈ δράση τους,
όμως, έπαψε να υπάρχει 4 μήνες περίπου μετά τη διακοπή
της θεραπείας.
Στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της μεμονωμένης συστολικής αρτηριακής υπέρτασης σε ηλικιωμένους ασθενείς (>80 ετών) προτείνεται ως
αρχική θεραπεία η χρήση διουρητικού. Αν ληφθούν υπόψη
τα υψηλά ποσοστά ύπαρξης οστεοπόρωσης στον πληθυσμό αυτό, τότε με βάσει τα ανωτέρω δεδομένα, προτιμάται
η χρήση θειαζιδικού διουρητικού ως αρχικού αντυπερτασικού φαρμάκου.
1.β Διουρητικά της αγκύλης
Τα διουρητικά της αγκύλης ασκούν τη δράση τους μέσω
αναστολής της αντλίας Νa+/Κ+/2Cl- στο ανιόν σκέλος της
αγκύλης του Ηenle. Σε αντίθεση με τα θειαζιδικά, μειώνουν
την επαναρρόφηση Ca2+ με πιθανό αποτέλεσμα την αρνητική επίπτωση στον οστικό μεταβολισμό.
Στις περισσότερες μελέτες η χρήση διουρητικών της αγκύλης συνδυάστηκε με ελάττωση της οστικής πυκνότητας.
Έτσι, σε μελέτη 87 υγιών μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών,
στις οποίες χορηγήθηκε είτε βουμετανίδη είτε placebo για
ένα έτος, παρατηρήθηκε αύξηση της παραθορμόνης, του
Ca2+ των ούρων και μείωση της οστικής πυκνότητας του
ισχίου κατά 2% και ολοκλήρου του σώματος κατά 1,4%
στις γυναίκες που έλαβαν το φάρμακο, παρά την ταυτόχρονη λήψη συμπληρωμάτων Ca και βιταμίνης D. Επίσης, σε
μελέτη 3.269 ανδρών, η χρήση διουρητικών της αγκύλης
σχετίστηκε με μείωση της οστικής πυκνότητας του ισχίου
(ετήσια μείωση 0,78% έναντι 0,33% του αναμενόμενου).
Αντίθετα, στη μελέτη παρατήρησης WHI (Women᾽s
Health Initiative) η χρήση διουρητικών της αγκύλης δε
σχετίστηκε με μεταβολές στην οστική πυκνότητα και τον
αριθμό των καταγμάτων όταν έγινε στατιστική διόρθωση
βάσει ατομικών χαρακτηριστικών. Το ένα τρίτο όμως των
γυναικών αυτών ελάμβανε ορμονική θεραπεία και συμπληρώματα Ca2+, που ενδεχομένως επηρέασαν τη συχνότητα
των οστεοπορωτικών καταγμάτων.
2. Στατίνες
Οι στατίνες είναι υπολιπιδαιμικά φάρμακα τα οποία μειώνουν την ηπατική σύνθεση χοληστερόλης, αναστέλλοντας
την αναγωγάση του 3-υδροξυ-3-μεθυλγλουταρυλικού συνενζύμου Α (HMG-CoA reductase). Η προστατευτική τους
επίδραση στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της
στεφανιαίας νόσου έχει πλέον καταδειχθεί και επαρκώς

τεκμηριωθεί από πολλές πολυκεντρικές μελέτες. Πέραν
της μείωσης της χοληστερόλης, έχουν και πολλαπλές πλειοτροπικές ιδιότητες, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και
θετική επίδραση στον οστικό μεταβολισμό. Τα δεδομένα από τις διάφορες μελέτες, ωστόσο, παραμένουν αντιφατικά.
Σε ορισμένες μελέτες η θεραπεία με στατίνες φάνηκε να
προκαλεί είτε μείωση της συχνότητας των καταγμάτων είτε
αύξηση της οστικής πυκνότητας, ενώ σε άλλες η δράση
τους στον οστικό μεταβολισμό είναι ουδέτερη.
Στη τετραετή μελέτη παρατήρησης WHI (Women᾽s
Health Initiative) η χρήση στατινών δε σχετίστηκε με μείωση των καταγμάτων σε μετεμμηνοπασιακές γυναίκες.
Αντίθετα σε μετανάλυση 8 μελετών παρακολούθησης η
χορήγησή τους φαίνεται πως συνδέθηκε με τάση για χαμηλότερο κίνδυνο κατάγματος του ισχίου. Το ανωτέρω εύρημα δεν επιβεβαιώθηκε από τα δεδομένα της εξαετούς
διάρκειας τυχαιοποιημένης μελέτης LIPID σε ασθενείς με
στεφανιαία νόσο. Σε αυτήν 9.014 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε χορήγηση πραβαστατίνης 40 mg ή όχι. Ο αριθμός
των ασθενών που υπέστησαν κάταγμα ήταν περίπου ίδιος
και στις δύο ομάδες (183 για την ομάδα ελέγχου και 175
για την ομάδα που λάμβανε πραβαστατίνη).
Στη μοναδική τυχαιοποιημένη μελέτη συμμετείχαν 82
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με μονοετή χορήγηση σιμβαστατίνης (40 mg ημερησίως) ή placebo. Δεν παρατηρήθηκε αύξηση της οστικής πυκνότητας στη σπονδυλική
στήλη ή στο ισχίο.
3. Νιτρώδη
Τα νιτρώδη είναι αντιστηθαγχικά φάρμακα, που παρέχοντας εξωγενώς μονοξείδιο του αζώτου, το οποίο έχει αγγειοδιασταλτική δράση, προκαλούν ταυτόχρονα μείωση
του καρδιακού προφορτίου και μεταφορτίου. Υπάρχουν
δεδομένα που ενισχύουν την άποψη της ευνοϊκής δράσης
των νιτρωδών στον οστικό μεταβολισμό. Υψηλά επίπεδα
μονοξειδίου του αζώτου αναστέλλουν τη δραστηριότητα
των οστεοκλαστών και ελαττώνουν την απορρόφηση του
οστίτη ιστού. Τα επίπεδα μονοξειδίου του αζώτου σχετίζονται επίσης με τα επίπεδα των οιστρογόνων και αυξάνουν
με τη χορήγησή τους. Ως εκ τούτου, το μονοξείδιο του
αζώτου ενδέχεται να διαμεσολαβεί στις επιδράσεις των
οιστρογόνων στα οστά και να επηρεάσει την ανάπτυξη της
μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης. Σε πειραματόζωα,
διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση του επιβράδυνε την αναδιαμόρφωση των οστών και την απώλεια οστίτη ιστού.
Σε μελέτες παρατήρησης σε ανθρώπους η χορήγηση
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νιτρωδών φαρμάκων συσχετίστηκε με αύξηση της οστικής
πυκνότητας και μείωση γενικώς των καταγμάτων.
Τα μακροχρόνια αποτελέσματα της διαδερμικής χορήγησης της νιτρογλυκερίνης μελετήθηκαν σε δυο τυχαιοποιημένες μελέτες και υπήρξαν αντιφατικά. Στην πρώτη
χορηγήθηκε νιτρογλυκερίνη 22,5 mg ημερησίως, έναντι
placebo σε 186 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που δεν
είχαν ιστορικό οστεοπόρωσης. Μετά από τριετή παρακολούθηση τα ποσοστά μείωσης της οστικής πυκνότητας στο
ισχίο και στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες (-4,38% έναντι -4,03%
και -2,06% έναντι -2,48% αντίστοιχα).
Στη δεύτερη μελέτη χορηγήθηκαν 15 mg νιτρογλυκερίνης ημερησίως έναντι placebo σε 243 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Σημειώθηκε σημαντική αύξηση της οστικής
πυκνότητας τόσο στο ισχίο όσο και στην οσφυϊκή μοίρα της
σπονδυλικής στήλης στις γυναίκες που έλαβαν νιτρογλυκερίνη (8,6% έναντι 1,9% στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και 5,4% έναντι -1,1% στο ισχίο).
Τα στατιστικά δεδομένα των εν λόγω μελετών δεν ήταν
επαρκή για την πλήρη αξιολόγηση της επίπτωσης των καταγμάτων. Ο διαφορετικός σχεδιασμός των μελετών κα η
μη συμμόρφωση στη λήψη του φαρμάκου (μικρότερου του
αναμενόμενου 70% στην πρώτη μελέτη) ίσως είναι οι αιτίες των αντιφατικών αποτελεσμάτων.
Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι δε συνιστάται η
χρήση νιτρογλυκερίνης στη θεραπεία της οστεοπόρωσης.
Ωστόσο, μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λαμβάνουν
μακροχρόνια νιτρώδη λόγω χρόνιας σταθερής στηθάγχης,
ενδεχομένως να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης
οστεοπόρωσης.
4. β-αποκλειστές
Οι β-αναστολείς είναι φάρμακα με πολλαπλές καρδιολογικές ενδείξεις. Χρησιμοποιούνται ως αντιυπερτασικά, στην
αντιμετώπιση τόσο της χρόνιας στεφανιαίας νόσου όσο
και του οξέος στεφανιαίου συνδρόμου, στην καταστολή
αρρυθμιών και στη θεραπεία της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Η δράση τους στον οστικό μεταβολισμό δεν είναι
επαρκώς τεκμηριωμένη.
Τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα αναδεικνύουν το
συμπαθητικό νευρικό σύστημα ως ρυθμιστή του οστικού
μεταβολισμού. Πειραματικά αποδείχθηκε ότι η απενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος αναστέλλει την απορρόφηση οστίτη ιστού από τους οστεοκλάστες
και προκαλεί αύξηση του σχηματισμού οστού. Αισθητικές
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και συμπαθητικές νευρικές ίνες βρίσκονται τόσο στα οστά
όσο και στο μυελό αυτών, ενώ αδρενεργικοί υποδοχείς υπάρχουν στους οστεοβλάστες και στους οστεοκλάστες. Σε
πειραματικές μελέτες η χρήση προπρανολόλης έδειξε ότι
προκαλεί ενεργοποίηση του σχηματισμού και αναστολή
απορρόφησης του οστίτη ιστού.
Τα δεδομένα σχετικά με την επίδραση των β-αποκλειστών
στον ανθρώπινο οστικό μεταβολισμό είναι αντιφατικά. Έτσι,
σε μελέτη παρατήρησης γυναικών που βρίσκονταν σε αγωγή με β-αποκλειστές (569 και 775 με και χωρίς κάταγμα αντίστοιχα), η χρήση τους σχετίστηκε με μικρότερο κίνδυνο
κατάγματος (OR 0,68, 95% CI: 0,49-0,96) και υψηλότερη
οστική πυκνότητα (αύξηση 2,5 φορές της οστικής πυκνότητας του ισχίου).
Σε άλλη μελέτη η οποία περιλάμβανε 30.601 άτομα ηλικίας 30-79 χρόνων με κάταγμα και 120.819 χωρίς, η λήψη
β-αναστολέων σχετίστηκε με μικρότερο κίνδυνο κατάγματος συγκριτικά με τα άτομα που δε λάμβαναν φάρμακο.
Αντίθετα, σε μεγάλη προοπτική μελέτη, η χρήση των
β-αποκλειστών δε συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο
καταγμάτων είτε με υψηλότερο δείκτη οστικής πυκνότητας. Στη συγκεκριμένη μελέτη ωστόσο καταγράφηκε μια
τάση μείωσης των καταγμάτων σε άτομα που ελάμβαναν
εκλεκτικούς β-αναστολείς. Η τελευταία παρατήρηση επιβεβαιώθηκε και από τα ευρήματα της επιδημιολογικής μελέτης Dubbo. Ανάλυση δεδομένων 3.488 ατόμων (1.285
άνδρες), ηλικίας >50 χρόνων έδειξε μικρότερο κίνδυνο
καταγμάτων (Άνδρες: OR 0,49, CI: 0,32 - 0,75. Γυναίκες:
OR 0,68, 95% CI: 0,53-0,97) κυρίως σε άτομα που χρησιμοποιούσαν θεραπευτικά εκλεκτικούς β-αποκλειστές.
Λόγω, λοιπόν, των αντιφατικών δεδομένων των μελετών παρατήρησης και της απουσίας κλινικών μελετών επί
του παρόντος, οι β-αποκλειστές δεν έχουν θέση στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Ενδεχομένως μπορεί να
χρησιμοποιηθούν εκλεκτικοί β-αναστολείς σε ασθενείς με
οστεοπόρωση, οι οποίοι πρέπει να λάβουν τα συγκεκριμένα φάρμακα για καρδιολογική πάθηση.
5. Αντιπηκτικά
5.α Ηπαρίνη - Ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους
Η ηπαρίνη και οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους χρησιμοποιούνται ευρέως ως αντιπηκτικά φάρμακα στα οξέα
στεφανιαία σύνδρομα, σε θρομβωτικές καταστάσεις (π.χ.
πνευμονική εμβολή, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση) και
στην πρόληψη της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης.
Η χρήση ηπαρίνης προκαλεί απώλεια οστίτη ιστού είτε
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μέσω ελάττωσης δημιουργίας νέου οστού είτε λόγω αυξημένης απορρόφησης οστού. Χορηγείται συνήθως για
μικρό χρονικό διάστημα, οπότε η αρνητική της επίδραση
στον οστικό μεταβολισμό δεν είναι σημαντική. Ωστόσο, σε
ορισμένες καταστάσεις, όπως λ.χ. στην εγκυμοσύνη, όπου
αντενδείκνυται η χρήση άλλων αντιπηκτικών (π.χ. των κουμαρινικών), μπορεί να δοθεί μακροχρόνια, οπότε προκαλεί
μείωση της οστικής πυκνότητας. Σε μελέτη που αφορούσε
τη μακροχρόνια χορήγηση ηπαρίνης σε 184 έγκυες παρατηρήθηκαν 4 (2,2%) οστεοπορωτικά κατάγματα στη
σπονδυλική στήλη. Αν και το ποσοστό είναι μικρό, επισημαίνεται ότι επρόκειτο για νεαρές γυναίκες στις οποίες τα
οστεοπορωτικά κατάγματα είναι σπάνια. Επίσης ελάττωση
της μέσης οστικής πυκνότητας του ισχίου και μάλιστα κατά 5% παρατηρήθηκε σε έγκυες γυναίκες που λάμβαναν
μακροχρόνια ηπαρίνη.
Οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους ενδεχομένως
να έχουν μικρότερη επίδραση στον οστικό μεταβολισμό.
Ωστόσο, σε μελέτη παρατήρησης δε βρέθηκε διαφορά ανάμεσα στις δυο μορφές ηπαρίνης. Όμως, τα αρνητικά τους
αποτελέσματα στον οστικό μεταβολισμό υποχωρούν στη
διάρκεια της λοχείας και μετά τη διακοπή της χορήγησής
τους.
5.β Κουμαρινικά παράγωγα
Τα κουμαρινικά αντιπηκτικά έχουν ένδειξη στην πρόληψη
και τη θεραπεία της πνευμονικής εμβολής και της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης, στην πρόληψη εμβολικού εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και σε
ασθενείς με μεταλλικές καρδιακές βαλβίδες. Αναστέλλουν
την εξαρτώμενη από τη βιταμίνη Κ καρβοξυλίωση των παραγόντων πήξης II, VII, IX και X. Οι μη καρβοξυλιωμένοι
παράγοντες πήξης δε συνδέονται στο Ca2+ και δε συμμετέχουν στη διαδικασία της πήξης. Επίσης αναστέλλεται η
καρβοξυλίωση της οστεοκαλσίνης, ενέργεια που ενδεχομένως να επηρεάζει αρνητικά τον οστικό μεταβολισμό.
Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών είναι αντιφατικά σχετικά με τη δράση των κουμαρινικών αντιπηκτικών.
Σε μελέτη κοόρτης που περιλάμβανε ασθενείς που είχαν
κολπική μαρμαρυγή και λάμβαναν βαρφαρίνη, μόνο όσοι
έλαβαν το φάρμακο για διάστημα μεγαλύτερο του έτους
εμφάνισαν αυξημένο κίνδυνο οστεοπορωτικού κατάγματος
(σημαντική στατιστικά συσχέτιση μόνο στους άνδρες. OR:
1,63, 95% CI 1,26-2,10). Σε άλλη αντίστοιχη μελέτη η χορήγηση της βαρφαρίνης συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο
καταγμάτων μόνο στις πλευρές και τη σπονδυλική στήλη.

Άλλες μελέτες, ωστόσο, δεν επιβεβαίωσαν τα παραπάνω ευρήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε μελέτη παρατήρησης γυναικών ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών, η
αναλογία καταγμάτων και απώλεια οστικής πυκνότητας
ανεξάρτητα της λήψης ή μη βαρφαρίνης ήταν παρόμοια
(1,1% και 0,8% αντίστοιχα).
Συνεπώς, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα
σχετικά με τη δράση των κουμαρινικών αντιπηκτικών στον
οστικό μεταβολισμό και κατ᾽ αντιστοιχία, ούτε αν θα πρέπει να δίνεται προφυλακτικά αντι-οστεοπορωτική αγωγή σε
ασθενείς που λαμβάνουν τα ανωτέρω φάρμακα.
6. Αντιαρρυθμικά
Στοιχεία για αντιαρρυθμικά φάρμακα που ενδεχομένως επηρεάζουν τον οστικό μεταβολισμό υπάρχουν μόνο για την
αμιωδαρόνη και τη διγοξίνη σε μελέτη ασθενών-μαρτύρων.
Η αμιωδαρόνη είναι αντιαρρυθμική ουσία που ανήκει
στην κατηγορία ΙΙΙ κατά Vaughan-Williams και ενδείκνυται
στη θεραπεία υπερκοιλιακών και κοιλιακών αρρυθμιών. Η
διγοξίνη είναι αναστολέας της αντλίας Na+/K+ του καρδιακού κυττάρου, με ινότροπη και βραδυκαρδιακή δράση
και κύρια πλέον ένδειξη στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
με κολπική μαρμαρυγή. Στην προαναφερθείσα μελέτη
συγκρίθηκαν τα ευρήματα από 125.000 περίπου ασθενείς, που είχαν υποστεί κάταγμα, με εκείνα των μαρτύρων
αντίστοιχης ηλικίας και φύλου. Ο κίνδυνος εμφάνισης κατάγματος αύξανε σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και
σε εκείνους που λάμβαναν αμιωδαρόνη (OR: 1,47). Αντίθετα ο συγκεκριμένος κίνδυνος ελαττωνόταν στα άτομα
που λάμβαναν διγοξίνη (OR: 0,75). Η ανάλυση ανέδειξε
παρόμοια αποτελέσματα και στα δυο φύλα και ο κίνδυνος
κατάγματος αύξανε μόνο σε άτομα ηλικίας μεγαλύτερης
των 65 ετών.
Ενδεχομένως, θα μπορούσε να λεχθεί ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή οστεοπορωτικών
καταγμάτων στα άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών που λαμβάνουν αμιωδαρόνη.

Φάρμακα οστεοπόρωσης και καρδιαγγειακός
κίνδυνος
Από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται θεραπευτικά στην
οστεοπόρωση, τα κατωτέρω έχουν επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα:
1. Συμπληρώματα Ca - βιταμίνης D3
To Ca2+ ασκεί ουσιαστική επίδραση στο μεταβολισμό των
οστών και τα συμπληρώματά του χρησιμοποιούνται για την
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πρόληψη καταγμάτων και τη θεραπεία της οστεοπόρωσης.
Τελευταία ωστόσο και βάσει ορισμένων μελετών η χρήση
αυτών των συμπληρωμάτων έχει συνδεθεί με αυξημένο
κίνδυνο συμβαμάτων από το καρδιαγγειακό σύστημα (έμφραγμα - αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο) και αυξημένη
θνητότητα.
Σε πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη παρουσιάζονται
στοιχεία που συνδέουν τη χρήση τους με σχεδόν διπλάσιο
κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι ίδιοι συγγραφείς σε μετανάλυση από
μελέτες όπου περιέλαβαν σχεδόν 12.000 ασθενείς, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρήση Ca συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου 27%-31%,
εγκεφαλικού επεισοδίου 12%-20% και καρδιαγγειακής
θνητότητας 7%-9%. Περαιτέρω αναφέρουν ότι ακόμα και
η συνδυασμένη χρήση Ca/βιταμίνης D3 αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 20%
και καταλήγουν ότι σε 1.000 ασθενείς που λαμβάνουν
Ca/βιταμίνη D3 για 5 χρόνια, θα προκληθούν 6 επιπλέον
εμφράγματα ή εγκεφαλικά επεισόδια, ενώ θα έχουν προληφθεί 3 κατάγματα. Τα συμβάματα δε αυτά φαίνεται ότι
είναι ανεξάρτητα της ποσότητας του διατροφικού Ca.
Αντίθετα προς τα ανωτέρω είναι τα ευρήματα της
24χρονης προοπτικής μελέτης επί 74.245 γυναικών. Στη
διάρκεια της μελέτης σημειώθηκαν 4.565 καρδιαγγειακά συμβάματα (2.709 εμφράγματα και 1.856 αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια). Οι γυναίκες που ελάμβαναν σκευάσματα Ca κάπνιζαν λιγότερο, είχαν περισσότερη φυσική
δραστηριότητα και καλύτερες διατροφικές συνήθειες. Για
τις γυναίκες που ελάμβαναν >1.000mg Ca ημερησίως συγκριτικά με όσες δεν έπαιρναν, ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης εμφράγματος ήταν 0,72 και εμφάνισης αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου 1,03.
Το ερώτημα, λοιπόν, για τη σύνδεση λήψης Ca και καρδιαγγειακής νοσηρότητας παραμένει και η ÇδιαμάχηÈ φαίνεται πως θα συνεχιστεί. Νεότερα δεδομένα ίσως βοηθήσουν
στην επίλυση του θέματος.
2. Διφωσφονικά οξέα
Τα διφωσφονικά οξέα είναι φάρμακα πρώτης εκλογής
στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Οι κλινικές μελέτες έχουν συνδέσει τη χρήση τους με την πρόκληση νέων
επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής. Στη μελέτη HORIZON
Pivotal Fracture Trial η χρήση ζολιδρονικού οξέος συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής (1,3% έναντι 0,5%).
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Πρόσφατη μετανάλυση στην οποία συμπεριλήφθηκαν
δεδομένα από 5 τυχαιοποιημένες και 4 μελέτες παρατήρησης και αφορούσαν 135.400 ασθενείς, επιβεβαίωσε
τα ανωτέρω. Η χρήση διφωσφονικών αύξησε το σχετικό
κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής κατά 1,28 φορές, ιδιαίτερα επί ενδοφλέβιας χορήγησης, σε σχέση με
την από του στόματος (1,40 έναντι 1,22). Η διαφορά ίσως
να οφείλεται στο ότι η ενδοφλέβια χρήση των διφωσφονικών εκλύει μεγαλύτερες ποσότητες φλεγμονωδών κυτοκινών και προκαλείται σε μεγαλύτερο ποσοστό κολπική
μαρμαρυγή. Ο απόλυτος κίνδυνος εμφάνισης κολπικής
μαρμαρυγής ήταν χαμηλός, 1,1% έναντι 0,4% στην ομάδα ελέγχου.
Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι, όπως προκύπτει από
τη μετανάλυση όλων των μελετών, ενώ αυξάνονται τα επεισόδια νέας κολπικής μαρμαρυγής, δεν αυξάνονται τα ποσοστά σοβαρών επιπλοκών της αρρυθμίας. Συγκεκριμένα,
δεν αυξάνεται ο κίνδυνος για νέο εγκεφαλικό επεισόδιο
(ΟR=1,07) ούτε και η καρδιαγγειακή θνητότητα (OR=0,92).
Βέβαιο είναι ότι απαιτούνται τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες για να αποδειχθεί η αιτιολογική αυτή σχέση
ανάμεσα στα διφωσφονικά οξέα και την εμφάνιση νέων
επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής. Πάντοτε θα πρέπει να
σταθμίζεται σε κάθε ασθενή η προσδοκώμενη ωφέλεια από τη χορήγηση διφωσφονικών σε σχέση με τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής. Σε ηλικιωμένους
ασθενείς με ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής ή στεφανιαίας
νόσου τα διφωσφονικά οξέα, ειδικά στην ενδοφλέβια μορφή τους, θα πρέπει να δίνονται με πολλή προσοχή.
3. Ρανελικό στρόντιο
Στη θεραπευτική φαρέτρα εναντίον της οστεοπόρωσης
προστέθηκε πρόσφατα και το ρανελικό στρόντιο. Για τις
μετεμμηνοπαυσικές γυναίκες προκειμένου να ελαττωθούν
τα οστεοπορωτικά κατάγματα ισχίου και σπονδυλικής
στήλης και για τους άνδρες γενικά με αυξημένο κίνδυνο
κατάγματος.
H χρήση του, όμως, όπως προκύπτει από μελέτες που
αφορούσαν 7.500 ασθενείς συσχετίστηκε με αυξημένο
κίνδυνο συμβαμάτων από το καρδιαγγειακό σύστημα
(έμφραγμα μυοκαρδίου). Κατόπιν αυτού περιορίσθηκε η
χορήγησή του σε ασθενείς με σοβαρή οστεοπόρωση που
δεν μπορούν να λάβουν άλλα φάρμακα και επιπλέον δεν
έχουν ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, περιφερικής αρτηριοπάθειας και μη
ελεγχόμενης αρτηριακής υπέρτασης.
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Abstract
Mallios P. Drugs for the heart that affect bone metabolism. Osteoporosis drugs and cardiovascular
risk. Iatrika Analekta, 2015; 4: 1418-1423
The prevalence of both osteoporosis and arteroscelorosis increase with age. These conditions share common
pathophysiologic mechanisms, have the same risk factors and are major factors of mortality and morbidity, specially
in the elderly. Drugs given to treat cardiovascular disease may impact on bone metabolism in either a beneficial or a
harmful way. Nitrates and thiazide diuretics seem to be beneficial to bone, whereas evidence for the benefit of statins
and β-blockers is controversial. On the other hand it is likely that loop-acting diuretics , heparin and warfarin may be
harmful to bone. Drugs used to treat osteoporosis may also increase cardiovascular risk. The data concerning the role
of calcium supplements upon cardiovascular risk are conflicting. Biphosphonates may cause new episodes of atrial
fibrillation and ranelic strontium may increase the incidence of infarctions.
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Ο μετεμμηνοπαυσιακός πληθυσμός είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος σήμερα στον πλανήτη μας, καθώς και ένας
από τους βασικότερους στόχους των φαρμακευτικών εταιρειών μαζί με τη νόσο Alzheimer, τον καρκίνο κ.λπ. Με
αφορμή μια δημοσίευση στο περιοδικό ÇTimeÈ στα τέλη
του 1970 μιας Αμερικανίδας, η οποία συνέχιζε τη λήψη
των αντισυλληπτικών (από μόνη της) έως 75 ετών, η οποία
παρουσίαζε μορφή και εξετάσεις 40άρας γυναίκας, η θεραπεία της εμμηνόπαυσης άρχισε να αποκτά καθοριστικό
ρόλο στη ζωή των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Στη δεκαετία του 1980 με πρωταγωνίστρια την Αμερική, το σύνδρομο της εμμηνόπαυσης αντιμετωπιζόταν φαρμακευτικά
με χορήγηση συζευγμένων οιστρογόνων ή με συμπτωματικές θεραπείες ή με ηρεμιστικά ή με τίποτα.
Λόγω της ταχείας και θεαματικής βελτίωσης των υποκειμενικών συμπτωμάτων, η θεραπεία της ορμονικής υποκατάστασης (ΘΟΥ) αποκτούσε συνεχώς νέο έδαφος,
στηριζόμενη κυρίως σε αναδρομικές μελέτες και όχι σε
προοπτικές με αυστηρά κριτήρια. Τα κυρίως χρησιμοποιούμενα συζευγμένα οιστρογόνα (conjugated oestrogens)
60%-70% όμοια με τα ανθρώπινα και 20%-30% ζωικής
προελεύσεως, παρουσίασαν ισχυρή θεραπευτική δράση
στο ανθρώπινο σώμα χωρίς να ληφθεί σοβαρά υπόψη η
διάρκεια ζωής τους και η ταχύτητα του μεταβολισμού τους.
Λόγω των ανωτέρω μια %μερικανική εταιρεία αποφάσισε
να χρηματοδοτήσει μια μεγάλη (16.000 άτομα) διπλή, τυφλή και τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη για τη θεραπεία
της ορμονικής υποκατάστασης (ΘΟΥ), που την ονόμασε
WHI (Women᾽s Health Initiative).
Στα μέσα-τέλη του 1990 τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν ανησυχητικά και όχι ενθαρρυντικά για τη ΘΟΥ.
Ορισμένα σκέλη της μελέτης σταμάτησαν στα 4 και όχι στα
6 έτη, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί (ιδιαίτερα στο
θέμα του καρκίνου του μαστού και στα καρδιαγγειακά νοσήματα). Έτσι, η χρήση ορμονικών σκευασμάτων στη ΘΟΥ
παρουσίασε άμεσα μια μεγάλη κάμψη όπως αναμενόταν.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των εμμηνοπαυσιακών γυναικών
έμεινε ακάλυπτο σε θέματα γενικής υγείας, όπως οστεοπό-
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ρωσης, υπερχοληστεριναιμίας, αγγειακής νόσου και ποιότητας ζωής με τα γνωστά μετεμμηνοπαυσιακά συμπτώματα
(εξάψεις, εφίδρωση, κατάθλιψη, ατροφία κόλπου κ.ά.)
Μια λεπτομερέστερη, όμως, ανάλυση των αποτελεσμάτων της WHI μας αποκάλυψε αρκετά πολύτιμα δεδομένα:
1. Ο ι συμμετέχουσες γυναίκες είχαν μέση ηλικία
±60 έτη (δηλαδή περίπου 10 έτη εγκατεστημένης
εμμηνόπαυσης).
2. Το σκέλος των γυναικών της WHI που χρησιμοποίησε
μόνο οιστρογόνα εμφάνισε ελάττωση του καρκίνου του
μαστού εν συγκρίσει με τις γυναίκες που χρησιμοποίησαν συνδυασμό οιστρογόνων με προγεσταγόνα (συνθετική προγεστερόνη).
3. Ο χρυσός κανόνας της μετεμμηνοπαυσιακής υγείας είναι
η άμεση έναρξη της ΘΟΥ.
4. Σε ήδη εγκατεστημένη εμμηνόπαυση με τις αναμενόμενες επιπτώσεις η έναρξη ΘΟΥ δρα αρνητικά. Δηλαδή, η
ΘΟΥ είναι πρωτογενής πρόληψη και όχι δευτερογενής
θεραπεία ήδη εγκατεστημένων βλαβών.
Με αυτά τα δεδομένα η θεραπευτική αντιμετώπιση του
εμμηνοπαυσιακού συνδρόμου έχει διαμορφωθεί σήμερα
ως εξής: στην ορμονική και στη μη ορμονική αντιμετώπιση
της εμμηνόπαυσης.

Ορμονική θεραπεία
Στην ορμονική θεραπεία το σκεύασμα DUAVEE είναι ένας
συνδυασμός μικρής ποσότητας συζευγμένων (ζωικών)
οιστρογόνων (0,2 mg Premarin) και ενός SERM (εκλεκτικός τροποποιητής των οιστρογονικών υποδοχέων). Το
BAZEDOXIFENE, το οποίο δρα επιλεκτικά στα οστά (για
την οστεοπόρωση) και όχι στο στήθος (για αποφυγή καρκίνου του μαστού) και στο ενδομήτριο (αποφυγή καρκίνου
ενδομητρίου και περιόδου). Η ελάχιστη αυτή ποσότητα
συζευγμένων οιστρογόνων που περιέχει, δρα ανασταλτικά
στα ενοχλητικά υποκειμενικά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης όπως εφίδρωση, εξάψεις, πονοκεφάλους, ταχυκαρδίες.
Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι η χορήγηση φυσικών
οιστρογόνων υπό μορφή αυτοκόλλητου (pach) ή γέλης δι-
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αδερμικής με συνδυασμό φυσικής και τεχνητής προγεστερόνης, η οποία δεν επιβαρύνει το μαστό.
Σε περίπτωση δερματικής δυσανεξίας (έκζεμα) ή μικρής
δερματικής απορρόφησης ή στομαχικών προβλημάτων,
άλλη μορφή θεραπείας είναι η χρήση υποδόριων εμφυτευμάτων φυσικής 17Β οιστραδιόλης (Pellet οιστραδιόλης).
Η εν λόγω μέθοδος έχει το πλεονέκτημα της ελάχιστης ορμονικής δοσολογίας που χορηγείται ανά οκτάμηνο (25 mg
17Β οιστραδιόλης ανά ± 8 μήνες) με σταθερή καθημερινή
απορρόφηση. Σε γυναίκες που έχουν τη μήτρα τους πρέπει να συνοδεύεται ταυτόχρονα με 7-10 μέρες χορήγηση
φυσικής προγεστερόνης. Απλούστερη μορφή θεραπείας
είναι η ημερήσια χορήγηση, από το στόμα, χαπιών που
περιέχουν επίσης φυσικό οιστρογόνο 17Β οιστραδιόλη και
ένα προγεστερινοειδές, την δροσπιρενόνη που είναι φιλική
στο μαστό, δεν προκαλεί κατακράτηση και δεν επιφέρει
περίοδο.
Τέλος, στην ορμονική θεραπεία πρέπει να προστεθεί και
η τιβολόνη, μια ορμονομημειτική ουσία τριπλής δράσεως
(οιστρογονιακής, ανδρογονικής και προγεστερινικής), η
οποία με καθημερινή λήψη δεν προκαλεί περίοδο και είναι φιλική στο μαστό, προσφέροντας ταυτόχρονη κάλυψη
των υποκειμενικών συμπτωμάτων και αύξηση της οστικής
μάζας.
Η τοπική θεραπεία για την αιδιοκολπική ατροφία με
κολπικά υπόθετα 17Β οιστραδιόλης ή ενδοκολπική κρέμα
οιστριόλης είναι οι συνιστώμενες θεραπείες για την ατροφική κολπίτιδα και πρέπει να χρησιμοποιούνται άφοβα
διότι ελάχιστη ποσότητα των συγκεκριμένων οιστρογόνων
περνά στην κεντρική κυκλοφορία.

Μη ορμονική θεραπεία
Η Paroxetine (SSRI Seroxat) είναι ένα σκεύασμα το οποίο
ελαττώνει τα αγγειοκινητικά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης σε ικανοποιητικό βαθμό.
Η ραλοξιφαίνη (evista) είναι μία ουσία τύπου SERM με
πρωταρχικό στόχο την οστεοπόρωση, την προστασία του

μαστού και του ενδομητρίου, χωρίς να επιδρά στα αγγειοκινητικά συμπτώματα ή να βελτιώνει την κολπική ατροφία.
Η Ospemifene είναι επίσης καινούργια ουσία τύπου
SERM, που ενδείκνυται στη μη ορμονική θεραπεία ατροφικής κολπίτιδας, χωρίς να επιδρά στο ενδομήτριο ή στο
μαστό.
Τέλος, για τη μετεμμηνοπαυσιακή γεροντική οστεοπόρωση εναλλακτικές μη ορμονικές θεραπείες είναι: τα σκευάσματα των διφωσφονικών αλάτων, η συνθετική παραθορμόνη Teriparatide Forsteo), το Protelos (ραλενικό στρόντιο)
και το Prolia (Denosumab) μαζί με ταυτόχρονη χορήγηση
ασβεστίου και βιταμίνης D.

Key points
1. Η ΘΟΥ είναι θεραπεία πρωτογενούς πρόληψης και όχι
δευτερογενούς θεραπείας. Τα καλύτερα κλινικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την έγκαιρη έναρξη θεραπείας στην εμμηνόπαυση.
2. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα ελαττώνονται σε χρήστες
ΘΟΥ με τη χρήση φυσικών οιστρογόνων, προγεστερόνης
και άμεση έναρξη θεραπείας (Kronos Early Prevention
Study).
3. Η χρήση μόνο οιστρογόνων ελαττώνει το ποσοστό εμφάνισης καρκίνου του μαστού, ενώ ο συνδυασμός οιστρογόνων προγεσταγόνου το αυξάνει.
4. Η ανθρώπινη 17Β οιστραδιόλη μαζί με την ανθρώπινη
προγεστερόνη από το στόμα σε μικρά δοσολογικά σχήματα θεωρούνται σήμερα ως η θεραπείες επιλογής για
την εμμηνόπαυση.
5. Η χρήση τεστοστερόνης σε ανάλογα δοσολογικά σχήματα είναι ενδεικνυόμενη θεραπεία του γυναικείου libido.
6. Η διαδερμική ή υποδόρια χορήγηση οιστρογόνων είναι θεραπεία επιλογής σε άτομα με ιστορικό φλεβικής
θρόμβωσης DVT.
7. Η βιοπανομοιότυπες ορμόνες (Bioidentical Hormones)
παρασκευάζονται στο εργαστήριο και είναι εντελώς ίδιες
με τις ανθρώπινες.

Abstract
Samaras K. Postmenopausal Hormonal and non-Hormonal Treatment modalities after the WHI
study. Iatrika Analekta, 2015; 4: 1424-1426
A brief review of the recommendations, of postmenopausal Hormonal and non-Hormonal HRT as amended after the
WHI study is presented and the main key points are stressed.
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Η πρώτη εμφάνιση των ενδοσκοπίων στο γενικό ιατρικό
προσκήνιο έγινε το 1887 στη Βιέννη, από τον Nitze, με
τη μορφή αμφίκοιλων φακών τοποθετημένων σε ορισμένα
διαστήματα, φωτιζόμενων από λυχνία και με αντικειμενικό
όργανο την ουροδόχο κύστη. Εν τούτοις στη νευροχειρουργική πρωτοαναφέρονται το 1922. Μέχρι και τις αρχές της
δεκαετίας του 1990, η ενδοσκοπική χειρουργική θα λέγαμε ότι ήταν στα σπάργανα και είχε πολύ μικρή απήχηση,
καταλαμβάνοντας μικρό τμήμα της σφαίρας των νευροχειρουργικών τεχνικών. Από το 1990 και μετά άρχισε μια πολύ γρήγορη εξέλιξη των ενδοσκοπίων που είχαν εφαρμογή
σε νευροχειρουργικές εγχειρήσεις, με μεγάλη βελτίωση
στην κατασκευή τους και συνεπώς πολλαπλασιασμό των
ενδείξεων. Οι ενδείξεις αυτές αναφέρονται διεξοδικά στον
πίνακα 1.

Τεχνικός εξοπλισμός
Όλα τα εξαρτήματα που συνθέτουν την εικόνα και την
προβάλλουν, όπως η κάμερα, οι οπτικές ίνες, οι βιντεο-

Πίνακας 1

Ενδείξεις ενδοσκοπικής
νευροχειρουργικής

Ι. Αποφρακτικός υδροκέφαλος
Στένωση υδραγωγού του Sylvious
Aπόφραξη τρήματος του Monroe
Διαμερισματοποίηση πλαγίων
Σύνδρομο Dandy-Walker
ΙΙ. Αραχνοειδείς κύστεις εγκεφάλου
Υπερσκηνίδιες
Υποσκηνίδιες
Κυστοστομίες
III. Όγκοι εντός του κοιλιακού συστήματος
IV. Αποστήματα εγκεφάλου
V. Διασφηνοειδής χειρουργική

κασέτες, τα μόνιτορ και οι καταγραφείς συμβάλλουν πολύ
στη διαμόρφωση της εικόνας και πρέπει να είναι υψηλής
ποιότητας. Οι κάμερες κατά προτίμηση πρέπει να είναι
3CCD. Τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την οπτική του
συστήματος, όπως οι μεγεθυντικοί φακοί, πρέπει να αγοράζονται κατά κανόνα από τον ίδιο κατασκευαστή. Τα ενδοσκόπια που χρησιμοποιούνται στη νευροχειρουργική, είναι
άκαμπτα και εύκαμπτα. Περισσότερο χρησιμοποιούνται τα
άκαμπτα ενδοσκόπια που αποτελούνται από σειρά μακρών
κυλινδρικών φακών (rod lenses), μεταξύ των οποίων υπάρχουν μικρά διάκενα που περιέχουν αέριο.
Ανεξαρτήτως του τύπου του, το ενδοσκόπιο πρέπει να
φέρει δίαυλο εργασίας, καθώς και σύστημα μεταδόσεως
του φωτός από την πηγή φωτισμού. Η άριστη πηγή φωτισμού είναι βασικό στοιχείο γιατί επηρεάζει άμεσα την
ποιότητα της εικόνας. Επί του παρόντος η ευρύτερα διαδεδομένη πηγή φωτός είναι αυτή που χρησιμοποιεί ξένον.
Μία άλλη βασική προϋπόθεση για να πραγματοποιηθούν
ενδοκρανιακές ενδοσκοπικές επεμβάσεις είναι η δυνατότητα πρόσβασης ειδικών χειρουργικών εργαλείων σε
κοίλους χώρους που περιέχουν υγρό (κοιλίες, υπαραχνοειδείς χώροι, αραχνοειδείς κύστεις). Η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται από την ύπαρξη διαύλων εργασίας (Εικόνα 1)
που αποτελούν τμήμα του όλου συστήματος. Τα άκαμπτα
ενδοσκόπια στη νευροχειρουργική προσφέρουν ορισμένο
αριθμό πλεονεκτημάτων σε σχέση με τα εύκαμπτα.
Τα άκαμπτα ενδοσκόπια προσφέρουν ευρύτερο οπτικό
πεδίο, μεγαλύτερο εστιακό βάθος, βελτιωμένο σύστημα
διάδοσης του φωτός και πιστότερη αντίληψη των χρωμάτων. Εργαλεία που συνοδεύουν τη χρήση των ενδοσκοπίων
είναι η μονοπολική και η διπολική διαθερμία, τα χειρουργικά λέιζερ καθώς και διάφορα εργαλεία ειδικά προσαρμοσμένα για να μπορούν να γίνουν χειρισμοί μέσω των
διαύλων εργασίας, όπως μικρολαβίδες, μικροψαλίδια και
άλλα (εικόνα 2).

VΙ. Αιματώματα εγκεφάλου

Χειρουργικές τεχνικές

VII. Υποβοηθούμενη δια ενδοσκοπίου
μικρονευροχειρουργική

Η προσπέλαση της πλαγίας κοιλίας είναι η υπ' αριθμόν
ένα σε ποσοστά στη σφαίρα των ενδοσκοπικών νευρο-
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χειρουργικών επεμβάσεων. Η προσπέλαση αυτή επιτυγχάνεται με μετωπιαία κρανιοανάτρηση, χρησιμοποιώντας
την καθιερωμένη προς τούτο θέση έμπροσθεν ή επί της
στεφανιαίας ραφής και ένθεν της μέσης γραμμής, σε απόσταση 2,5 cm από αυτήν. Στην προσπέλαση αυτή στοχεύουμε κυρίως στο τρήμα του Monroe και κατ΄ επέκταση
στην ΙΙΙ κοιλία. Μετά τη διάνοιξη της σκληράς μήνιγγας
προωθείται άκαμπτος στυλεός περιβαλλόμενος από οδηγό που χρησιμεύει και ως δίαυλος εργασίας και εισέρχεται
στο μετωπιαίο κέρας της πλάγιας κοιλίας. Κατά ένα άλλο
σύστημα, το ενδοσκόπιο και οι δίαυλοι εκπλύσεως και
εργασίας είναι ενσωματωμένα σε ενιαίο μεταλλικό κορμό.
Κατόπιν εισέρχεται το ενδοσκόπιο και με οδηγό σημείο τη
θαλαμοραβδωτή φλέβα και το χοριοειδές πλέγμα, προωθείται προς το τρήμα του Monroe και διαμέσου αυτού
στην ΙΙΙ κοιλία. Τα ανατομικά στοιχεία που πρέπει να αναγνωριστούν στο έδαφος της ΙΙΙ κοιλίας είναι τα μαστία,
η χοάνη και, προς τα πίσω, ο υδραγωγός του Sylvius. Σε
περιπτώσεις αποφρακτικού υδροκεφάλου το έδαφος της
ΙΙΙ κοιλίας αναγνωρίζεται απολεπτυσμένο συνήθως. Αυτό διευκολύνει τη διάτρησή του ή με καθετήρες τύπου
Fogarty ή με λέιζερ Nd-YAG ή με άλλα εργαλεία διά των
οποίων επιτυγχάνεται με προσοχή η διάνοιξη επικοινωνίας μεταξύ της ΙΙΙ κοιλίας και των υπαραχνοειδών χώρων
της βάσεως του κρανίου. Σκοπός είναι να αποκατασταθεί
η κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου σε περιπτώσεις αποφρακτικού υδροκεφάλου.
Τοποθετώντας την κρανιοανάτρηση ελαφρώς έμπροσθεν της προαναφερθείσης καθιερωμένης θέσεως, μπο-

1.
Εικ. 1. Προσπέλαση πλάγιας και τρίτης κοιλίας.
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ρούμε να έχουμε πάλι με την ίδια προσπέλαση δια μέσω
του τρήματος του Monroe επισκόπηση του οπισθίου τρήματος της ΙΙΙ κοιλίας και της περιοχής του υδραγωγού. Σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιχειρηθεί η διάνοιξη
του υδραγωγού όταν υπάρχει γλοίωση αυτού και δεν υπάρχει νεοπλασματική επεξεργασία. Ακόμα έχει επιχειρηθεί και η τοποθέτηση stent ή καθετήρων στον υδραγωγό,
για να αποκατασταθεί η επικοινωνία του σε περιπτώσεις
στενώσεως, με την τετάρτη κοιλία. Η ανωτέρω τεχνική είναι αρκετά επικίνδυνη, εξαιτίας των ευαίσθητων λειτουργικά ανατομικών δομών οι οποίες εδράζουν στην περιοχή
πέριξ του υδραγωγού.
Μεγάλη ένδειξη υπάρχει για χειρουργική κολλοειδών
κύστεων της ΙΙΙ κοιλίας, οι οποίες ως γνωστόν δημιουργούν οξύ αποφρακτικό υδροκέφαλο και ενδεχόμενα
αιφνίδιο θάνατο. Οι περιπτώσεις αυτές παλαιότερα χειρουργούνταν με ανοιχτές κρανιοτομίες, με εξαιρετικά
τραυματικές προσπελάσεις διά μέσου του εγκεφαλικού
παρεγχύματος για να γίνει δυνατή η αφαίρεση της κολλοειδούς κύστεως. Τώρα, με την ενδοσκοπική χειρουργική
είναι δυνατόν μέσω κρανιοανάτρησης να προσπελάσει ο
χειρουργός την τρίτη κοιλία και να αφαιρέσει την κολλοειδή κύστη αφού διατρήσει το τοίχωμά της και εν συνεχεία
το αναρροφήσει μαζί με το περιεχόμενό του.
Επίσης, είναι εφικτό να γίνει βιοψία νεοπλασιών καλοήθων και κακοήθων, που έχουν τοιχωματικά γειτνίαση
με τις πλάγιες κοιλίες ή με την ΙΙΙ κοιλία ή προβάλλουν
εντός αυτών των δομών. Στις περιπτώσεις αυτές, αφαιρείται με τα προαναφερθέντα μικροεργαλεία (μικροψαλίδια
και μικρολαβίδες) τμήμα του όγκου, ικανό για να δώσει
ιστολογική διάγνωση. Επιχειρείται επίσης αποσυμπίεση
του όγκου μέσα σε περιθώρια ασφαλείας με χρήση των
εν λόγω εργαλείων, καθώς επίσης και διπολικής ή μονοπολικής διαθερμίας ή Laser όπως χρειάζεται σε κάθε
περίπτωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αιμόσταση είναι
αρκετά δύσκολη σε συνθήκες ενδοσκοπικής χειρουργικής και συνεπώς ο χειρουργός πρέπει να είναι προσανατολισμένος για να κάνει χειρισμούς μόνο εντός ευρέων
περιθωρίων ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή
αιμορραγίας ή οιδήματος, οι δυνατότητες αντιρροπήσεως
της κατάστασης είναι περιορισμένες και το ενδεχόμενο
βαρέων επιπλοκών είναι υπαρκτό.
Ενδοσκοπικά μπορεί να χειρουργήσει κανείς και τις ενδοκρανιακές αραχνοειδείς κύστεις. Οι κύστες αυτές είναι
συγγενείς και πιστεύεται ότι είναι το 1% περίπου όλων
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των μη τραυματικών ενδοκρανιακών χωροκατακτητικών
εξεργασιών. Σκοπός της επέμβασης είναι η δημιουργία
επικοινωνίας της αραχνοειδούς κύστεως με το κοιλιακό
σύστημα, καθώς και με τον υπαραχνοειδή χώρο. Η προσπέλαση γίνεται μέσα από μία κρανιοανάτρηση, κατάλληλα τοποθετημένη, ώστε να προσπελαστεί η αραχνοειδής
κύστη.
Ένας άλλος τομέας εφαρμογής των ενδοσκοπικών τεχνικών στη νευροχειρουργική είναι διασφηνοειδής προσπέλαση και εκτομή όγκων της υπόφυσης και άλλων
εξεργασιών στην περιοχή του σφηνοειδούς κόλπου και
του αποκλίματος.
Η προσπέλαση είναι μεταξύ άνω και μέσης ρινικής
κόγχης, γίνεται διάνοιξη του προσθίου τοιχώματος του
σφηνοειδούς και αναγνωρίζεται το έδαφος του κόλπου,
καθώς και τα πλάγια τοιχώματά του. Μετά την αναγνώριση του εδάφους του τουρκικού εφιππίου, γίνεται διάνοιξη
του προσθίου τοιχώματός του και διάνοιξη της σκληράς,
εφόσον αυτή δεν έχει διαβρωθεί από την εξεργασία. Οι
μετέπειτα χειρισμοί εξαρτώνται από το είδος της παθολο-

γίας που αντιμετωπίζουμε.
Μια άλλη εφαρμογή της ενδοσκοπικής παρέμβασης
στην περιοχή είναι η αποκατάσταση διαρροών εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ρινόρροια). Ωστόσο δεν επιτρέπει περαιτέρω ανάλυση.
Μια σημαντική προσφορά του ενδοσκοπίου στη νευροχειρουργική είναι η υποβοήθηση μικρονευροχειρουργικών επεμβάσεων, χρησιμοποιώντας το ενδοσκόπιο σε
συνδυασμό με το μικροσκόπιο, για αποσαφήνιση μικροανατομίας διαφόρων περιοχών στα όρια του χειρουργικού
πεδίου. Παραδείγματα τέτοιων επεμβάσεων είναι προσπελάσεις του πρόσθιου κρανιακού βόθρου για μηνιγγιώματα ή άλλους όγκους, καθώς και ανευρύσματα, προσπελάσεις του μέσου κρανιακού βόθρου και προσπελάσεις στον
οπίσθιο κρανιακό βόθρο για όγκους, αγγειακές βλάβες
και παθολογία των κατωτέρων κρανιακών εγκεφαλικών
συζυγιών.
Η άλλη εφαρμογή της ενδοσκοπικής μεθόδου είναι η
παροχέτευση χρονίων υποσκληριδίων αιματωμάτων στα
οποία υπάρχει διαμερισματοποίηση από μεμβρανώδη
διαφράγματα.

Αναισθησία και μετεγχειρητική φροντίδα
Οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβάσεις
με ενδοσκοπικές νευροχειρουργικές τεχνικές, συνήθως
έχουν ανάγκη στοιχειώδους εργαστηριακής εκτίμησης με
βασικές εξετάσεις. Η αναισθησία που χρησιμοποιείται
είναι οπωσδήποτε γενική, περιλαμβάνοντας καταστολή
και μυοχάλαση με διασωλήνωση, αλλά επειδή οι περισσότερες από τις επεμβάσεις αυτές είναι μικρής χρονικής
διάρκειας, δε χρειάζεται συνεχής καταγραφή όλων των
παραμέτρων. Επίσης, δεν είναι απαραίτητη η χρήση χρονοβόρων διαδικασιών, όπως οι αρτηριακοί καθετήρες
κ.λπ. Η ανάνηψη των ασθενών κατά κανόνα είναι σύντομη.
Μετεγχειρητικά η παραμονή του στο νοσοκομείο επίσης
είναι σύντομη. Φυσικά εξαιρούνται οι περιπτώσεις που οι
ενδοσκοπικές τεχνικές χρησιμοποιούνται σαν υποβοήθηση στην επέμβαση, όπου χρησιμοποιείται κατά πρωτεύοντα ρόλο το χειρουργικό μικροσκόπιο.

Επιπλοκές
2.
Εικ. 2. Άκαμπτο ευθύ ενδοσκόπιο για χειρουργική εγκεφάλου, δίαυλος εργασίας και ειδικά εργαλεία.

Η ενδοσκοπική χειρουργική του εγκεφάλου είναι μια νέα
τεχνική και είναι προφανές ότι κατά την αρχική φάση εκμάθησης της τεχνικής οι επιπλοκές θα είναι συχνότερες.
Πάντως, γενικά είναι μία σχετικά ασφαλής τεχνική και σε
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μεγάλες σειρές ασθενών (Lewis και Crone - 550 νευροενδοσκοπικές επεμβάσεις, Bauer και Hellwig-Perneczky
- 300 νευροενδοσκοπικές επεμβάσεις), η νοσηρότης δεν
υπερβαίνει το 2% και η θνητότητα ήταν κάτω από 1%.
Οι επιπλοκές των νευροενδοσκοπικών επεμβάσεων
μπορούν να χωριστούν, σύμφωνα με τους Teo et al, σε
κλινικά σημαντικές (λοιμώξεις, υποθαλαμικές διαταραχές,
καρδιακή ανακοπή, συρίγγιο εγκεφαλονωτιαίου υγρού,
ενδοκοιλιακή αιμορραγία, επιληψία, ημιπάρεσις) και κλινικά μη σημαντικές (θλάσεις εγκεφαλικής ουσίας, μικρές
αιμορραγίες, διαταραχή προσανατολισμού, αύξηση του
IGF (Insulin - like growth factor).
Προσεκτική ανάλυση των δεδομένων του MRI ή και
της αγγειογραφίας συντελούν στην αποφυγή σοβαρών
επιπλοκών. Τα περισσότερα αγγεία των τοιχωμάτων των
κοιλιών είναι διαμέτρου 1 mm ή μικρότερα και σοβαρές
αιμορραγίες είναι ασυνήθεις.
Είναι δυνατόν επίσης να προκληθούν ενδοκρανιακές
διαταραχές και γενικότερα διαταραχή της υποθαλαμικής
λειτουργίας, κατά τη διάρκεια επεμβάσεως στην ΙΙΙ κοιλία δεδομένου ότι ο υποθάλαμος περιβάλλει το πρόσθιο
τμήμα της.
Άποιος διαβήτης, υπερβολική έκκριση αντιδιουρητικής
ορμόνης, απώλεια αισθήματος δίψας, πυρετός, αμηνόρροια έχουν αναφερθεί. Ευτυχώς οι διαταραχές αυτές είναι βραχείας διαρκείας. Υπερφαγία, υπέρταση, και βαριές
καρδιακές αρρυθμίες έχουν επίσης αναφερθεί.
Λοιμώξεις, σαν αποτέλεσμα ενδοσκοπικών επεμβάσεων,
μπορούν να έχουν την κλινική εκδήλωση της μηνιγγίτιδος
ή και κοιλιίτιδος ή επιφανειακών λοιμώξεων. Προφυλακτικά αντιβιοτικά όπως κεφαλοσπορίνες ή βανκομυκίνη
μπορούν να χορηγηθούν προληπτικά (κυρίως κατά των
σταφυλόκοκκων).

Βλάβες σημαντικών ανατομικών στοιχείων του εγκεφάλου είναι δυνατόν να συμβούν λόγω άμεσων τραυματισμών με το ενδοσκόπιο. Η ψαλίδα σχηματίζει το άνω
και πρόσθιο τοίχωμα των τρημάτων του Monroe και, σε
περίπτωση βλάβης της, είναι δυνατό να παρουσιαστούν
διαταραχές μνήμης.
Επιπλοκές είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επίσης και
για τεχνικούς λόγους, κυρίως λόγω θερμικών βλαβών από
τη χρήση των Laser και της διαθερμίας, που προκαλούν
αύξηση της θερμοκρασίας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού
(ΕΝΥ) ή και άμεσες θερμικές βλάβες. Πολλές περιπτώσεις
υποθαλαμικής βλάβης μπορούν να αποδοθούν σε αύξηση
της θερμοκρασίας του ΕΝΥ και γενικά είναι σκόπιμο να
γίνεται επαρκής έκπλυση κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων και να μη χρησιμοποιείται πολύ υψηλή ισχύς κατά
τη χρήση των συσκευών αυτών.
Η αποφυγή των επιπλοκών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό
στην προσεκτική μελέτη των δεδομένων κάθε ασθενούς
προεγχειρητικά. Χρειάζεται να γίνεται προσεκτική επιλογή ασθενών κατάλληλων για αυτές τις επεμβάσεις. Η
ανατομία ορισμένων στοιχείων είναι κεφαλαιώδους σημασίας, όπως το εύρος της ΙΙΙ κοιλίας και του τρήματος του
Monroe, το οποίο πρέπει να είναι σαφώς μεγαλύτερο από
το μικρότερο διαθέσιμο ενδοσκόπιο.
Συνοπτικά, για να γίνουν οι νευροενδοσκοπικές επεμβάσεις με ασφάλεια, θα πρέπει να επιλεγεί σωστά
ο ασθενής και η επέμβαση, να έχει συνειδητοποιήσει ο
χειρουργός τις ιδιαιτερότητες της ανατομίας σε κάθε περίπτωση, να είναι καλά προσανατολισμένος σε κάθε φάση της επέμβασης και να μη διστάσει να σταματήσει την
επέμβαση αν τα οδηγά ανατομικά σημεία δεν είναι σαφή,
αν αποπροσανατολιστεί ή αν η κατάσταση παρουσιαστεί
πολύ επιπεπλεγμένη.

Panagopoulos K. Endoscopic brain surgery. Iatrika Analekta, 2015; 4: 1427-1431
Although medical endoscopy appeared in late 19th century, it was early 90ties when an evolution in related technology
made endoscopic brain surgery popular. Obstructive hydrocephalus, arachnoid cysts of the brain, ventricular and
hypophycial space occupying lesions, brain abscess and hematoma are amenable to endoscopic surgery. Endoscopic
assist surgery can offer in cases of lesions in and around the cranial base and the posterior fossa. Rigid endoscopes
are usually more suitable for neurosurgery. Operations are under general anesthesia and the postoperative course is
usually short. With careful selection of patient, good surgical planning and experience percentage of complications is
low. (Although these complications can be serious).
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