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ξηρό μέρος σε θερμοκρασία έως 25° C.
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Tο ΔEΛTIO A’ ΠAIΔIATPIKHΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠANEΠIΣTHMIOY AΘHNΩN
εκδίδεται από την ομώνυμη κλινική και έχει ως στόχο την ενημέρωση και επιμόρφωση των παιδιάτρων, καθώς και την αποτύπωση του κλινικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται στην κλινική ή σε άλλα κέντρα που ασχολούνται με την υγεία του παιδιού.
Για τον σκοπό αυτό δημοσιεύει:
1) Άρθρα σύνταξης. Σύντομα ανασκοπικά ή ενημερωτικά άρθρα
σχετικά με επίκαιρα θέματα, νέες εξελίξεις και σχόλια για εργασίες δημοσιευόμενες στον ελληνικό τύπο.
2) Πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες ή κλινικοεργαστηριακές
μελέτες. Έχουν ελληνική και αγγλική περίληψη και την απολύτως απαραίτητη βιβλιογραφία.
3) Aνασκοπήσεις. Oλοκληρωμένες αναλύσεις παιδιατρικών θεμάτων. Γράφονται από το πολύ δύο συγγραφείς, δεν ξεπερνούν
τις 15 - 25 δακτυλογραφημένες σελίδες, έχουν ελληνική και αγγλική περίληψη και οι βιβλιογραφικές παραπομπές δεν ξεπερνούν τις 70.
4) Eνδιαφέρουσες περιπτώσεις. Aναφέρονται σε νέα ή σπάνια
νοσήματα των οποίων η καταγραφή προσφέρει νέες πληροφορίες και γνώσεις. Έχουν ελληνική και αγγλική περίληψη, την απολύτως απαραίτητη βιβλιογραφία και υπογράφονται από το πολύ
πέντε συγγραφείς.
5) Γενικά θέματα που έχουν σχέση με την υγεία του παιδιού και
της οικογένειας, όπως και θέματα πρακτικής εκπαίδευσης και
οργάνωσης υπηρεσιών.
6) Eπίκαιρα θέματα. Σύντομη περιγραφή, ενημέρωση νέων απόψεων και τάσεων σε συγκεκριμένα θέματα, με βιβλιογραφία.
Οι υποβαλλόμενες εργασίες πρέπει να συνοδεύονται από επιστολή στην οποία όλοι οι συγγραφείς δηλώνουν ότι: α) συμφωνούν
με τις παρούσες «οδηγίες προς τους συγγραφείς», β) συμφωνούν
να υποβάλλουν το άρθρο αυτό στο Δελτίο Παιδιατρικής, γ) όλοι
οι συγγραφείς συμμετείχαν σε όλες τις φάσεις της εργασίας αυτής κατά τρόπο ουσιαστικό, δ) το άρθρο δεν δημοσιεύτηκε, ούτε
θα δημοσιευτεί εν όλω ή εν μέρει σε άλλο έντυπο, μέχρι να ολοκληρωθεί η κρίση του στο Δελτίο Παιδιατρικής, ε) δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των συγγραφέων ή μεταξύ αυτών
και άλλων ιδρυμάτων ή ινστιτούτων, στ) όλες οι κλινικές έρευνες
θα πρέπει να συνοδεύονται από γραπτή δήλωση των συγγραφέων ότι δόθηκε πληροφορημένη συναίνεση των μετεχόντων, όπως

επιβάλλεται από τη διακήρυξη του Ελσίνκι του 1975, με την αναθεώρηση του 2000, καθώς και ότι η επιτροπή αρμόδια για θέματα
Ιατρικής Ηθικής του Ιδρύματος όπου τελέστηκε η εργασία έλεγξε και ενέκρινε το σχετικό πρωτόκολλο εργασίας, ζ) για πειράματα σε ζώα πρέπει να αναφέρεται η λήψη σχετικής άδειας από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου, ιδρύματος ή άλλης αρμόδιας Αρχής και ότι τηρήθηκαν οι αρχές της φροντίδας των ζώων.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
Το Δελτίο Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται
προς δημοσίευση χειρόγραφα τα οποία συμμορφώνονται προς τις
απαιτήσεις της International Committee of Medical Editors (ICMJE)
για τα χειρόγραφα που υποβάλλονται για δημοσίευση σε βιοϊατρικά περιοδικά (Uniform Requirements for Manuscripts -URM Submitted to Biomedical Journals), με την αναθεώρηση του Νοεμβρίου του 2003 (www. icmje.org).
Tο κείμενο δακτυλογραφείται με διπλό διάστημα και περιθώριο
2,5 εκατ. στις δύο πλευρές. Περιλαμβάνει: σελίδα τίτλου, περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά, λέξεις ευρετηριασμού, κείμενο, ευχαριστίες/αναφορές σε επιδοτήσεις - χορηγίες, βιβλιογραφία, πίνακες και εικόνες με τους αντίστοιχους υπότιτλους. Kαθένα από τα
ανωτέρω αρχίζει σε χωριστή σελίδα και οι σελίδες αριθμούνται διαδοχικά αρχίζοντας από τη σελίδα του τίτλου.
α) Σελίδα τίτλου
Περιλαμβάνει: τον τίτλο του άρθρου, μέχρι 14 λέξεις, όνομα και
επώνυμο των συγγραφέων, το επιστημονικό κέντρο από όπου
προέρχεται η εργασία ή, ελλείψει συνεργασίας με συγκεκριμένα
κέντρα, την ιδιότητα των συγγραφέων και τον τόπο διαμονής τους,
διεύθυνση και τηλέφωνο του συγγραφέα με τον οποίο γίνεται η
αλληλογραφία.
β) Περιλήψεις
Όλες οι εργασίες πρέπει να έχουν ελληνική και αγγλική περίληψη.
H περίληψη στα ελληνικά δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις.
Aνακεφαλαιώνει τους στόχους της εργασίας, τη μεθοδολογία, τα
κυριότερα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης. Στην
περίληψη στα αγγλικά γράφονται ο τίτλος του κειμένου και τα ονόματα των συγγραφέων και αποδίδεται το περιεχόμενο της ελληνικής
περίληψης. Η αγγλική περίληψη ακολουθεί το τέλος της ελληνικής
περίληψης. Κάτω από την ελληνική και αγγλική περίληψη σημειώνονται τρεις έως πέντε λέξεις - κλειδιά (key words) που θα χρησιμοποιηθούν για το θεματικό ευρετήριο.
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γ) Kείμενο
Oι πρωτότυπες εργασίες αποτελούνται από την εισαγωγή, το υλικό, η μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τη συζήτηση. Η εισαγωγή θα πρέπει να περιγράφει τον σκοπό της μελέτης και τη σχέση με προηγούμενα δημοσιευμένες μελέτες στον κλάδο. Το υλικό
και η μεθοδολογία θα πρέπει να είναι συνοπτικά αλλά αρκετά λεπτομερή ούτως ώστε να μπορούν να επαναληφθούν από άλλους
ερευνητές. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων θα πρέπει επίσης να περιγράφεται. Τα
αποτελέσματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τα θετικά όσο
και τα ενδεχομένως αρνητικά ευρήματα της μελέτης, υποστηριζόμενα, όποτε απαιτείται, από πίνακες ή διαγράμματα. Η συζήτηση
θα πρέπει να μεταφράζει τα αποτελέσματα της μελέτης, με έμφαση στη σχέση τους με την αρχική υπόθεση και τις προηγούμενες
αντίστοιχες μελέτες. Οι συντομογραφίες επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι επαναλαμβάνονται με συνέπεια μετά τον αρχικό ορισμό, τόσο στο κυρίως κείμενο όσο και στην περίληψη. Όπου γίνεται αναφορά σε τιμές εργαστηριακών εξετάσεων, αυτές θα πρέπει
να εκφράζονται στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI Units) και στο
μετρικό (Conventional - Συμβατικό) Σύστημα μέσα σε παρένθεση. Πίνακες μετατροπής περιλαμβάνονται στις διευθύνσεις: http://
www.icmje.org και http://www.icmje.org/icmje.pdf.
δ) Eυχαριστίες
Aπευθύνονται προς όσους έχουν ουσιαστικά συμβάλλει στη διεξαγωγή της μελέτης.
ε) Bιβλιογραφικές παραπομπές
Oι βιβλιογραφικές παραπομπές αναφέρονται στο κείμενο με αραβικούς αριθμούς, κατ’ αύξοντα αριθμό με τη σειρά που εμφανίζονται.
Στη βιβλιογραφία αναγράφονται οι παραπομπές με τη σειρά και
αρίθμηση που εμφανίζονται στο κείμενο. Ακολουθούνται οι απαιτήσεις της International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
για τα χειρόγραφα που υποβάλλονται για δημοσίευση σε βιο-ιατρικά περιοδικά (Uniform Requirements for Manuscripts - URM Submitted to Biomedical Journals) -πρώην σύστημα Vancouver.
Παραδείγματα βιβλιογραφικών παραπομπών:
I. Περιοδικά
Aν οι συγγραφείς είναι έως 6 αναγράφονται όλοι, αν είναι επτά ή περισσότεροι αναγράφονται οι πρώτοι έξι και προστίθεται et al. (ή και
συν.). Τo όνoμα τoυ περιoδικoύ αναγράφεται συντετμημένo, χωρίς
να βάλουμε σημεία στίξεως στo κάθε συνθετικό (π.χ. J Pediatr 2003
ή N Engl J Med 2005). Η σύντμηση των περιoδικών γίνεται με βάση
τo πώς είναι επίσημα καταχωρημένo τo περιoδικό στο Pubmed και
όχι αυθαίρετα.

6

• Tακτική έκδοση περιοδικού:
Kawabata T, Ogino T, Awai M. Protective effects of glutathione
against lipid peroxidation in chronically iron loaded mice. Biochim
Biophys Acta 1988;1004:89 - 94.
Συμπληρωματικό τεύχος περιοδικού:
Llach F. Para - thyroidectomy in chronic renal failure: Indications,
surgical approach and the use of calcitriol. Kidney Int 1990;38(29
suppl):S62 - S68.
Xωρίς συγγραφέα:
Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ
1981;283:628.
Προσδιορισμός τύπου άρθρου:
Schreiner GF, Lange L. Ethanol modulation of macrophage influx
in glomerulomephritis (abstract). Am Soc Nephrol 1991;2:562.
Spargo PM, Manners JM. DDAVP and open heart surgery (letter).
Anaesthesia 1989;44:363 - 364.
II. Bιβλία
Kεφάλαιο σε βιβλίο:
Schuster V. Renal clearance. In: Seldin DW, Giebich G, editors. The
kidney: physiology and pathophysiolody. 2nd ed. New York: Raven
Press; 1992. p. 943 - 978.
Σύγγραμμα ή μονογραφία:
Gorlin RJ, Cohen MM, Levin LS. Syndromes of the head and neck. 3rd
ed. New York: Oxford University Press. 1990.
Δημοσίευση σε τόμο πρακτικών:
Bauer AW. The two definitions of bacterial resistance. In: Smith AJ,
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cm). Tο μέγιστο μήκος τους μαζί με τις λεζάντες δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερο από 22 cm.

στ) Πίνακες και εικόνες
Oι πίνακες δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα σε χωριστή σελίδα και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο. Περιλαμβάνουν βραχύ τίτλο, καθώς και επεξήγηση όλων των συντμήσεων στο κάτω μέρος (π.χ., αρτηριακή
πίεση και όχι AΠ). Nα αποφεύγονται οι κάθετες γραμμές. Tα σχήματα, τα διαγράμματα, οι φωτογραφίες, οι χάρτες κι οποιοδήποτε άλλο
απεικονιστικό υλικό χαρακτηρίζονται ως εικόνες. Θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, με μορφή φωτογραφιών ή και πρωτοτύπων.
Στο πίσω μέρος των εικόνων θα πρέπει να σημειώνεται με μολύβι ο
αριθμός της εικόνας και το όνομα του πρώτου συγγραφέα, καθώς
και ένα βέλος το οποίο να δείχνει το πάνω μέρος της εικόνας. Oι πίνακες και οι εικόνες θα πρέπει να είναι σε διαστάσεις ίσες με το πλάτος του μονόστηλου (8,0 cm) ή με το πλάτος όλης της σελίδας (16,8

YΠΟΒΟΛΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
Το Δελτίο Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών θα σκεφτεί την πιθανότητα δημοσίευσης κάθε εργασίας, με την προϋπόθεση ότι το υποβαλλόμενο υλικό ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας και οδηγίες προς συγγραφείς,
αφού υποβληθεί προς κρίση σε δύο εξωτερικούς κριτές, οι οποίοι επιλέγονται από τη Συντακτική Επιτροπή. Η ομάδα Σύνταξης διατηρεί το
δικαίωμα παρέμβασης και βελτίωσης των εργασιών σε θέματα γραμματικής και μορφοποίησης.
Oι εργασίες που υποβάλλονται προς κρίση για δημοσίευση αποστέλλονται εις τριπλούν στη διεύθυνση: Δελτίο A’ Παιδιατρικής Kλινικής Πανεπιστημίου Aθηνών, A’ Παιδιατρική Kλινική Πανεπιστημίου
Aθηνών Nοσοκομείο Παίδων «Aγία Σοφία», 115 27 Aθήνα.
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Ο θαυμαστός καινούργιος
κόσμος της Παιδιατρικής
Γεώργιος Π. Χρούσος
Α' Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Θεοί μεν γαρ μελλόντων, άνθρωποι γιγνομένων, σοφοί δε προσιόντων αισθάνονται»
(Φιλόστρατος, Τα ες Τυανέα Απολλώνιον, 2οςς αιώνας CE).

Τ

o 1931, o Aldous Huxley έγραψε ένα εξαιρετικά
«ευπώλητο» βιβλίο επιστημονικής φαντασίας με
τον τίτλο «Ο Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος». Σ’
αυτό περιέγραψε μια μελλοντική δυστοπία, έναν
νέο κόσμο, στον οποίο τα επιτεύγματα της επιστήμης
και της τεχνολογίας έχουν προκαλέσει τεράστιες αλλαγές και στο άτομο και στη δομή και λειτουργία της κοινωνίας. Ο πρωταγωνιστής ήταν ένας νέος άνδρας, ο κ.
Άγριος, ο οποίος μεγάλωσε έξω από αυτή την κοινωνία
και που εκπλήσσεται απ’ όσα βλέπει και ακούει όταν βρεθεί μέσα της.
Το βιβλίο του Huxley είχε τεράστιο αντίκτυπο. Διαβάστηκε ευρέως, μεταφράστηκε σε πάμπολλες γλώσσες,
συζητήθηκε έντονα και υπήρξε σημαντικό ερέθισμα για
συγγραφείς, όπως ο George Orwell που οραματίστηκαν
δικές τους δυστοπίες. Το 1958, ο Huxley έγραψε το βιβλίο «Ο Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος σε Επανεπίσκεψη», στο οποίο ανάτρεξε στις αλλαγές της επιστήμης που έλαβαν χώρα από τη δημοσίευση του πρώτου
του βιβλίου.
Στον Θαυμαστό Καινούργιο Κόσμο ο άνθρωπος έχει
καταφέρει να ελέγξει μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας, όπως τον υπερπληθυσμό, τους πολέμους και
την εγκληματικότητα, χρησιμοποιώντας την επιστήμη και την τεχνολογία ως μέσα επιρροής και επιβολής.
Αναμφίβολα, η επιστήμη και η τεχνολογία, δηλαδή η
χρήση του λόγου απο τον άνθρωπο, είναι στενά συνδεδεμένες με τον μοναδικό και θαυμαστό ανθρώπινο πολιτισμό. Όμως, η δύναμη του λόγου για να είναι επωφελής
πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά, δηλαδή ορθολογικά

και ηθικά, με επίκεντρο τις αρετές και τις αξίες του ανθρώπου και το ατομικό και γενικό καλό. Η δυστοπία του
Huxley δείχνει πως η επερχόμενη πρόοδος θα μπορούσε να έχει εφιαλτικές επιπτώσεις στην ανθρωπότητα.
Ο Huxley πρόβλεψε επιτεύγματα της επιστήμης και
της τεχνολογίας, μερικά από τα οποία ήδη ήλθαν ή είναι καθ’ οδόν. Η κοινωνική υπεροργάνωση, η προπαγάνδα, η πλύση εγκεφάλου, η πιθανή χρήση χημικών ουσιών για τον έλεγχο της συμπεριφοράς, η κλωνοποίηση, η
εξωσωματική γονιμοποίηση, είναι εδώ και προοδεύουν
τάχιστα. Η σωστή χρήση τους θα εξαρτηθεί από εμάς και
τους απογόνους μας.
Δύο παραδείγματα από τον «Θαυμαστό Καινούργιο
Κόσμο» του Huxley δείχνουν μια πιθανή, φρικτή χρήση του λόγου στην «υπηρεσία» (!) του ανθρώπου. Πρώτον, η «διαδικασία του Bokanovsky», δηλαδή η εξωσωματική γονιμοποίηση, η κλωνοποίηση εμβρύων και η
ανάπτυξή τους έξω από τη μήτρα, προσφέρει τη δυνατότητα της παρέμβασης στη διαδικασία της εμβρυογένεσης, ώστε να παραχθούν «κάστες» ανθρώπων με κοινωνική διαβάθμιση και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πέντε
τέτοιες κάστες, από τον τύπο Α (ανώτερος) έως τον τύπο
Ε (κατώτερος), αντίκρισε ο κ. Άγριος στον «Θαυμαστό
Καινούργιο Κόσμο» του Huxley. Δεύτερον, «το πείραμα
της Κύπρου», που έδειξε ότι μια ομοιογενής κοινωνία
με μόνο «τύπου Α» ανθρώπους αδυνατεί να οργανωθεί
και να διοικηθεί σωστά, καταλήγοντας σε «αποτυχημένη πολιτεία».
Ο άνθρωπος αποτελεί το πιο περίπλοκο γνωστό όν της
φύσης. Διαθέτει γενετικό υλικό που οργανώνεται σε περίπου 38.000 γονιδια, με τα περισσότερα από αυτά να
είναι ρυθμιστικά και όχι δομικά, ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά που διακρίνουν το ανθρώπινο είδος από
άλλους οργανισμούς. Ένα και μόνο κύτταρο από τα πε11
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ρίπου 20 τρισεκατομμύρια του οργανισμού έχει το πλήρες γενετικό σχέδιο του τελευταίου γραμμένο στο DNA
και, ίσως, πάνω από 200.000 πρωτεΐνες.
Ένα μεγάλο μέρος, πάνω από το 98%, του ανθρώπινου DNA μέχρι πρόσφατα εθεωρείτο άχρηστο και
αχρείαστο, γι’ αυτό και είχε ονομαστεί DNA «σκουπίδι».
Σήμερα γνωρίζουμε ότι κάθε άλλο παρά σκουπίδι είναι. Εμπεριέχει σημαντικές ρυθμιστικές περιοχές που
περιλαμβάνουν και μη κωδικοποιητικά γονίδια που παράγουν σαν τελικό προϊόν όχι πρωτεΐνη αλλά RNA, το
οποίο παίζει ρόλο στη ρύθμιση πολλών γονιδίων. Σημειωτέον ότι από τα περίπου 38.000 γονίδια του ανθρώπου
τα 18.000 είναι μη κωδικοποιητικά.
Το κύτταρο μπορεί να μετατρέψει τη λειτουργικότητα των γονιδίων μας, αλλάζοντας είτε τη βιοχημεία του
DNA μας είτε των πρωτεϊνών που το συνοδεύουν. Για
παράδειγμα, προσθέτοντας ομάδες μεθυλίου στο DNA
ή ακετυλίου στις πρωτεΐνες που το πακετάρουν, αρκεί
για να αλλάξει η λειτουργικότητα του DNA, δηλαδή η
ενεργοποίηση ή η σιώπηση συγκεκριμένων γονιδίων.
Φυσικά γι’ αυτές τις διεργασίες υπάρχουν ειδικά ένζυμα.
Το φαινόμενο της αλλαγής της χημείας και της λειτουργίας των γονιδίων μας χωρίς αλλαγές στην ακολουθία
του DNA μας έχει ονομαστεί «επιγενετική». Σημειωτέον ότι ο όρος «επιγένεσις» χρησιμοποιήθηκε πρώτα από
τον Αριστοτέλη για να περιγραψει την επίδραση του περιβάλλοντος στη φύση του ανθρώπου.
Οι επιγενετικές λειτουργίες του κυττάρου περιλαμβάνουν την εμβρυϊκή διαφοροποίηση των ιστών, δηλαδή
την εμβρυογένεση, την αποτύπωση γονιδίων, ώστε να
εκφράζεται ένα πατρικό ή μητρικό γονίδιο, την απενεργοποίηση του ενός χρωμοσώματος Χ στις γυναίκες, τη
σωματική κυτταρική διαφοροποίηση, την ανοσιακή λειτουργία, την καταστολή της έκφρασης ενσωματωμένων
ρετροϊών, όπως ο ιός του AIDS, στο DNA μας, στο φαινόμενο της ήβης, στον σεξουαλικό προσανατολισμό,
στη δεξιοχειρία ή στην αριστεροχειρία, στον τοκετό και
τη γέννηση. Η επιγένεση, επίσης, παίζει ρόλο στην έκφραση κληρονομικών παθήσεων, όπως η σχιζοφρένεια,
επηρεάζοντας την έκφραση της νόσου.
Είναι ενδιαφέρον ότι η άκρως πολύπλοκη διαδικασία της «επιγένεσης» κατά την εμβρυϊκή διαφοροποίηση λαμβάνει χώρα πολύ νωρίς, προτού ακόμα σχηματιστούν το έμβρυο και ο πλακούντας, όταν ένα μεγάλο
μέρος της επιγενετικής πληροφορίας «σβήνεται» και
12

«επαναγράφεται» προφανώς χωρίς λάθη κλινικής
σημασίας.
Το όργανο του ανθρώπου με τη μέγιστη ενσωματωμένη πληροφορία είναι ο εγκέφαλος. Αποτελείται από
80 δισεκατομμύρια νευρώνες και έχει πάνω από 1018
συνάψεις. Ο αριθμός των συνάψεων ενός μόνο ανθρώπινου εγκεφάλου είναι μεγαλύτερος από αυτόν των
άστρων του γαλαξία μας. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος,
ιδίως σε μικρή ηλικία, έχει μεγάλη πλαστικότητα, φαινόμενο που εξαρτάται εν πολλοίς από επιγενετικούς
μηχανισμούς.
Τα τελευταία χρόνια, έγινε ξεκάθαρα αντιληπτό ότι η
εξέλιξη του είδους και η ανάπτυξη του ατόμου είναι δύο
φαινόμενα που όχι μόνο αντιστοιχούν στη φυλογονία
και την οντογονία, αλλά, επίσης, στη γενετική και την
επιγενετική. Το πεδίο της εξέλιξης και της ανάπτυξης
χάριν συντομίας έχει αποκληθεί στα αγγλικά Εvo-Devo,
από τις λέξεις evolution και development.
Πολλές πρόοδοι χαρακτηρίζουν την ανθρωπότητα σήμερα. Η φαρμακολογία έχει αποκτήσει τεράστιες
δυνατότητες στην ανάπτυξη και την παραγωγή μικρών
μορίων που στοχεύουν σε ειδικούς μοριακούς στόχους.
Η βιοτεχνολογία έχει οδηγήσει στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων που επηρεάζουν διάφορα ανοσολογικά και μεταβολικά μονοπάτια. Οι μέθοδοι απεικόνισης,
όπως οι υπέρηχοι, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία και το PET, έχουν εξελιχθεί ήδη σε μεγάλους αρωγούς στη διάγνωση και, κυρίως εμμέσως, στη θεραπεία
πολλών νοσηρών καταστάσεων. H ενδοσκοπική διάγνωση και χειρουργική έχουν κάνει τεράστια βήματα,
ανακουφίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους από τα επακόλουθα του χειρουργικού τραύματος.
Η μοριακή και η κυτταρική βιολογία αναπτύσσονται
ραγδαία, ενώ παράλληλα η βιο-υπολογιστική και η βιο-πληροφορική γίνονται όλο και πιο αναγκαίες στη μελετη της βιολογίας και της ιατρικής. Η ανάγνωση του
ανθρώπινου γονιδιώματος έδωσε το έναυσμα στην επιτάχυνση της γενετικής διάγνωσης και στην κατανόηση των μονογονιδιακών και πολυγονιδιακών νόσων.
Αναπτύχθηκαν η γενωμική, η πρωτεομική, η τρανσκριπτωμική και η μεταβολομική, δηλαδή η λεπτομερειακή
ανάγνωση του γονιδιώματος, των πρωτεϊνών, των μεταγραφημάτων RNA και των μικρών ενδοκυττάριων ή
εξωκυττάριων μεταβολιτών μας. Αναγνωρίσαμε μηχανισμούς ρύθμισης των γονιδίων μας και του γονιδιώμα-
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Περιβαλλοντικοί στρεσογόνοι παράγοντες
Λιμός
Αφυδάτωση
Βλαπτικοί παράγοντες-φλεγμονή
Εχθροί- πρόβλεψη
Εχθροί- αποφυγή
Τραύμα- ελαχιστοποίηση

ΕΙΔΟΣ-Φυλογονία

vs.

Μητρικό στρες,
Εμβρυογένεσις

ΑΤΟΜΟ-Οντογονία

Εξέλιξη
Γενετική
ΚΝΣ πολυπλοκότητα

Ανάπτυξη
Επιγενετική
ΚΝΣ πλαστικότητα

Γονότυπος

Επιγονότυπος
Φαινότυπος

τός μας που συνιστούν την επιστήμη της επιγενετικής
και επιγενωμικής, μάθαμε να χειριζόμαστε εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα και το σπουδαιότερο να μετατρέπουμε
διαφοροποιημένα κύτταρα σε πολυδύναμα στελεχοκύτταρα (iPSC). Τελευταία, αναγνωρίσαμε μηχανισμούς
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετατρέψουμε την ακολουθία γονιδίων κατά το δοκούν. Αυτή η τεχνολογία υπόσχεται πολλά, αλλά -όπως θα δούμε παρακάτω- είναι και άκρως επικίνδυνη.
Στην εικόνα 1 παρουσιάζονται σχηματικά η σημασία
των περιβαλλοντικών στρεσογόνων παραγόντων και η
δράση τους στο είδος και στο άτομο. Οι ίδιοι παράγοντες επηρεάζουν τη γενετική μας, και συνεπώς τον γονότυπό μας και την επιγενετική μας, δηλαδή τον επιγονότυπό μας. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο φαινότυπός

μας, αυτό που τελικά είμαστε. Υπάρχει άμεση, αμοιβαία
σχέση μεταξύ της γενετικής μας που ρυθμίζει πολλά
στοιχεία της επιγενετικής μας και αντίστροφα της επιγενετικής μας που φαίνεται να εντοπίζει τα γονίδια που,
αν μεταλλαχθούν γενετικά, θα εξυπηρετήσουν το είδος
στην επιβίωσή του.
Πολλά ερευνητικά εργαστήρια μοριακής βιολογίας έχουν προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια να αναπτύξουν τεχνικές «γενετικής χειρουργικής», μέσω των
οποίων να μπορούμε να μετατρέπουμε την ακολουθία και συνεπώς τη λειτουργία του DNA. Τρεις τέτοιες
τεχνολογίες αναπτύχθηκαν αλλά αποδείχτηκαν τεχνικά πολύ δύσκολες. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια επιστήμονες από τα Πανεπιστήμια Stanford και Harvard
σκέφτηκαν να μελετήσουν ένα μοριακό σύστημα που
13
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χρησιμοποιούν τα βακτηρίδια για να καταστρέφουν ειδικούς μικροβιακούς ιούς, τους λεγόμενους φάγους,
όταν αυτοί διεισδύουν μέσα στο κύτταρο, κόβοντας
το DNA τους σε κομμάτια. Το ίδιο σύστημα «θυμάται»
τους εχθρικούς ιούς και είναι έτοιμο να τους καταστρέψει όταν αυτοί επανεμφανιστούν. Το σύστημα αυτό είχε
ονομαστεί από τη δεκαετία του 1980 περιγραφικά ως
Clustered, Regularly Interspaced, Short Palindromic
Repeat (CRISPR)-Cas9. Το CRISPR-Cas9 αποτελεί ένα
μοριακό σύστημα ανοσίας των βακτηριδίων εναντίον
εχθρικών ιών, που όχι μόνο αδρανοποιεί τους ιούς που
τους επιτίθενται, αλλά και χρησιμεύει σαν εμβόλιο για
επόμενες επιθέσεις. Το αποτελεσματικό αυτό αντι-ιικό σύστημα έχει την ικανότητα να ενσωματώνει το ιικό
DNA στο γονιδίωμά του, να το μεταγράφει σε RNA συμπληρωματικό του DNA του ιού και εν συνεχεία να το
χρησιμοποιεί σαν οδηγό για την αναγνώριση και την
εξουδετέρωση του ιικού DNA. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θεωρητικά και πρακτικά, μπορούμε να προκαλέσουμε αλλαγές σε οποιαδήποτε ακολουθία του DNA επιθυμούμε,
κατασκευάζοντας οδηγούς RNA κατά το δοκούν.
Το σύστημα CRISPR-Cas9, αυτή η πολύτιμη και ευέλικτη μοριακή μηχανή, προσαρμόζεται εύκολα σε ζωικά
κύτταρα θηλαστικών και ήδη χρησιμοποιείται in vitro
σε πολλές εφαρμογές. Αποτελεί ένα μοριακό νυστέρι
που μετατρέπει κατά το δοκούν την ακολουθία και τη
λειτουργία του DNA σε πολλά είδη κυττάρων και σε ζώντες οργανισμούς . Το ίδιο σύστημα στρατολογεί συγκεκριμένα κομμάτια του DNA/RNA για να ρυθμίσει την
έκφραση ενδογενών γονιδίων ή για να σηματοδοτήσει
ειδικούς γονιδιακούς τόπους σε ζώντα κύτταρα.
Η τεχνολογία CRISPR-Cas9 αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται επιτυχώς στη λεπτομερή μελέτη του γονιδιώματος, ιδίως σημαντικών ρυθμιστικών περιοχών στο εν
πολλοίς άγνωστο «DNA σκουπίδι», καθώς και γονιδίων
των οποίων η λειτουργία είναι ακόμη άγνωστη. Επίσης,
χρησιμοποιείται στη γενετική μηχανική με μετατροπή
πολλαπλών γενετικών στόχων. Τελευταία, η τεχνολογία
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αυτή κατόρθωσε να καταστρέψει τελείως τον HIV-1 σε
μολυσμένα ζώντα κύτταρα, ενώ γίνεται προσπάθεια να
μεταλλάξει και το γονιδιακό DNA ζώντων οργανισμών.
Ήδη η τεχνολογία αυτή έχει συμβάλει στη δημιουργία
πολλών χρήσιμων ζωικών προτύπων.
Πέραν της τεράστιας μεταφραστικής και διαγνωστικής χρήσης της CRISPR-Cas9 στον άνθρωπο που έρχεται σύντομα, είναι η μελλοντική θεραπευτική αξία της
που μας επιτρέπει αισιοδοξία αλλά και ανησυχία για το
μέλλον. Πρώτον, όταν λυθούν ορισμένα τεχνικά προβλήματα, θα μπορέσουμε να πάρουμε διαφοροποιημένα κύτταρα ενός ασθενούς, να τα μετατρέψουμε σε
πολυδύναμα σωματικά βλαστοκύτταρα (iPSC) χρησιμοποιώντας γνωστούς πλέον παράγοντες αναπρογραμματισμού, να τα τροποποιήσουμε γενετικά διορθώνοντας τυχόν νοσογόνες μεταλλάξεις χρησιμοποιώντας
CRISPR-Cas9, να τα πολλαπλασιάσουμε αρκούντως και
να τα χορηγήσουμε στον ασθενή. Μονογονιδιακές και
ίσως και πολυγονιδιακές ασθένειες θα μπορούν να θεραπευθούν με τη χρήση της CRISPR-Cas9.
Μία άλλη πιθανή εφαρμογή, η οποία είναι ήδη καθ’
οδόν, είναι η προεμφυτευτική χρήση της CRISPR-Cas9
για διορθώσεις γενετικών λαθών στο DNA του εμβρύου.
Η τεχνολογία CRISPR-Cas9 με τις πιθανές πάμπολλες
μελλοντικές χρήσεις της δεν θα άφηνε το ιδιωτικό κεφάλαιο των Ηνωμένων Πολιτειών αδιάφορο. Ήδη διάφορες πατέντες έχουν κατατεθεί και τρεις νέες εταιρείες τύπου start-up έχουν ιδρυθεί. Μολονότι το βαθύ
μέλλον είναι αόρατο, μια τόσο δυνατή τεχνολογία με
τόσες πιθανές εφαρμογές θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με ιδιαίτερη προσοχή και μόνο για το καλό του ανθρώπου και της ανθρωπότητας. Δεν είναι δύσκολο να
φανταστεί κάποιος ανήθικες εφαρμογές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε μια ανίερη
δυστοπία. Τα λόγια του Πλάτωνα στον διάλογο Μενέξενος ισχύουν σήμερα όπως και τότε, στην εποχή του:
«(…)Πάσα επιστήμη χωριζομένη της αρετής, πανουργία
ου σοφία φαίνεται».
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Ψευδοχολινεστεράση. Γενετικές παραλλαγές
και κλινικές επιπτώσεις. Ελληνικά δεδομένα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Χρισταλένα Σοφοκλέους 1, Μυρτώ Σκαφιδά 2, Χρήστος Καττάμης 3
1
μεταδιδακτορική ερευνήτρια Εργαστηρίου Ιατρικής ΕΚΠΑ, μεταδιδακτορική ερευνήτρια Ερευνητικού
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Μελέτης Γενετικών και Κακοήθων Νοσημάτων της Παιδικής Ηλικίας
2
φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
3
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Χωρέμειου Ερευνητικού Εργαστηρίου Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ανασκοπείται η διαχρονική εξέλιξη της μελέτης της
ψευδοχολινεστεράσης, που αφορά κυρίως την αναγνώριση και τη βιοχημική ταυτοποίηση των βασικών γενετικών παραλλαγών του ενζύμου, στην
επιδημιολογία και στις κλινικές τους εκδηλώσεις.
Επισημαίνονται οι πρόσθετες επίκτητες αιτίες (φυσιολογικές, παθολογικές, τοξικές, ιατρογενείς και
άλλες) που προκαλούν «ανεπάρκεια» (deficiency)
ψευδοχολινεστεράσης, η δραστικότητα της οποί-

ας επηρεάζει τη διαδικασία μεταβολισμού σειράς
φαρμάκων. Σε άτομα με «ανεπάρκεια» ο μεταβολισμός των φαρμάκων μπορεί να διαταραχθεί σοβαρά και να προκαλέσει ήπιες έως και σοβαρές παρενέργειες. Η ανασκόπηση ολοκληρώνεται με την
αποτύπωση της συμβολής της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη μελέτη της
ψευδοχολινεστεράσης και των γενετικών της παραλλαγών στην Ελλάδα.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Ψευδοχολινεστεράση, βουτυρυλική ψευδοχολινεστεράση (BChE),
γενετικές παραλλαγές, άτυπος ψευδοχολινεστεράση, επιδημιολογία παραλλαγών

Εισαγωγή
Η περιγραφή παρατεταμένης άπνοιας έπειτα από
τη χορήγηση του μυοχαλαρωτικού φαρμάκου
«suxamethonium» (succinyl-dicholine, διχολινικός εστέρας του σουξινικού οξέος) υπήρξε το έναυσμα για τη
μελέτη της γενετικής αιτιολογίας σοβαρών αντιδράσεων από τη χρήση φαρμάκων και έθεσε τις βάσεις της
Φαρμακογενετικής1-3.
Η παρατεταμένη άπνοια απεδόθη σε «ανεπάρκεια»
ψευδοχολινεστεράσης, της οποίας η έντονη υδρολυτική δράση για την αδρανοποίηση του φαρμάκου ήταν
ήδη γνωστή4, 5. Λεπτομερέστερες μελέτες έδειξαν ότι

η μειωμένη καταλυτική δράση της ψευδοχολινεστεράσης στα άτομα αυτά οφείλεται σε γενετικές παραλλαγές του γονιδίου που κωδικοποιεί την παραγωγή του
ενζύμου, οι οποίες και μεταβιβάζονται με αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο. Περαιτέρω βιοχημικές μελέτες
της δραστικότητας της ψευδοχολινεστεράσης -και κυρίως της ανθεκτικότητάς της σε ανασταλτικούς παράγοντες- επέτρεψαν: α) Τον βιοχημικό χαρακτηρισμό πέντε βασικών γενετικών παραλλαγών του ενζύμου, β) την
έγκαιρη διάγνωση των ατόμων με «ανεπάρκεια» ψευδοχολινεστεράσης γενετικής αιτιολογίας και γ) την ασφαλέστερη χρήση του «suxamethonium» με την κατάλλη-

Υπεύθυνος επικοινωνίας
Xρήστος Καττάμης, e-mail: katamis@otenet.gr; ckatamis @med.uoa.gr
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λη προετοιμασία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
της άπνοιας. Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα μελέτης
της πιθανής συσχέτισης των γονοτύπων των γενετικών
παραλλαγών με τη βαρύτητα των κλινικών συμπτωμάτων και την επιδημιολογία των γενετικών παραλλαγών
σε διαφόρους πληθυσμούς7, 8.
Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνικών μοριακής βιολογίας διευκόλυνε την περαιτέρω διερεύνηση του γονιδίου
της ψευδοχολινεστεράσης, με αποτέλεσμα τον πλήρη
χαρακτηρισμό της αλληλουχίας DNA του γόνου και της
αντίστοιχης αλληλουχίας αμινοξέων του ενζυμικού παραγώγου, καθώς και την ταυτοποίηση των συχνών μεταλλάξεων των βασικών βιοχημικών παραλλαγών 9.
Η ανασκόπηση αυτή στοχεύει στη βραχεία αποτύπωση της διαχρονικής μελέτης της ψευδοχολινεστεράσης
σε διεθνές επίπεδο και στη συμβολή της Παιδιατρικής
Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΚΠΑ) -και ιδιαίτερα του Ερευνητικού της Εργαστηρίου- στη μελέτη
των βιοχημικών παραλλαγών, των κλινικών επιπτώσεων και της επιδημιολογίας της ψευδοχολινεστεράσης
στη Ελλάδα.
Ονοματολογία - βιοχημικά δεδομένα
Οι χολινεστεράσες είναι ένζυμα που υδρολύουν τους
εστέρες της χολίνης σε χολίνη και το ανάλογο οξύ. Με
βάση βιοχημικές ιδιότητες διακρίνονται σε δύο ομάδες:
α) Την ομάδα της αληθούς χολινεσ τεράσης
(acetylcholinesterase), η οποία ανευρίσκεται στη μεμβράνη των ερυθροκυττάρων και στα κύτταρα του νευρομυϊκού συστήματος και ελέγχει τη διάσπαση της ακετυλοχολίνης στις νευρομυϊκές συνδέσεις και νευρικές
συνάψεις και
β) την ομάδα της ψευδοχολινεστεράσης ή χολινεστεράσης πλάσματος, που κυκλοφορεί κυρίως στο πλάσμα, ανευρίσκεται όμως και στο ήπαρ (όπου και παράγεται), στο έντερο και στην καρδιά. Υδρολύει ταχύτερα
τη βουτυρυλική χολίνη (butyrylcholine) συγκριτικά
με την ακετυλοχολίνη (acetylcholine), από όπου και η
επίσημη ονομασία της, βουτυριλική χολινεστεράση,
Butyrylcholinesterase (BChE).
Οι δύο τύποι της χολινεστεράσης ελέγχονται γενετικά
από δύο διαφορετικούς γόνους, το ΑCHE στο χρωμόσωμα 7 και το BCHE στο χρωμόσωμα 3 (3q26), αντίστοιχα.
Στη βιβλιογραφία η ψευδοχολινεστεράση αναφέρεται με ποικίλες ονομασίες, όπως «τυπική» ψευ16

δοχολινεστεράση ή απλώς ψευδοχολινεστεράση
(pseudocholinesterase - PsChE), χολινεστεράση πλάσματος (Plasma cholinesterase - PchE), χολινεστεράση ορού (Serum cholinesterase - SChE) και βουτυριλική χολινεστεράση (butyrylcholinesterase - BChE).
Για μακρό χρονικό διάστημα στη διεθνή βιβλιογραφία επικρατούσαν οι όροι ψευδοχολινεστεράση
(Pseudocholinesterase) ή χοληνεστεράση πλάσματος
(Plasma cholinesterase). Πρόσφατα αντικαθίστανται
προοδευτικά από την επιστημονικά ενδεδειγμένη ονομασία «butylylcholinesterase (BChE)». Στην παρούσα
ανασκόπηση χρησιμοποιούνται κυρίως οι όροι ψευδοχολινεστεράση και butyrylcholinesterase (BChE).

Βασικές ιδιότητες ψευδοχολινεστεράσης
«Ανεπάρκεια» ψευδοχολινεστεράσης/
(Pseudocholinesterase Deficiency) (OMIM 177400)
H ψευδοχολινεστεράση είναι μια γλυκοπρωτεΐνη μεγέθους 604 αμινοξέων, συμπεριλαμβανομένων 28 που διαμορφώνουν ένα πεπτίδιο-οδηγό. Το ένζυμο, συνολικού
μοριακού βάρους περίπου 342.000 D, απαρτίζεται από
τέσσερις ταυτόσημες υποομάδες 574 αμινοξέων που διαθέτουν από μία ενεργή θέση καταλύσεως. Συντίθεται
αποκλειστικά στο ήπαρ, έχει χρόνο ημίσειας ζωής 8-12
ημέρες και ελέγχεται γενετικά από το γονίδιο BCHE που
περιέχει 4 εξώνια. Αν και η φυσιολογική δράση της δεν
έχει πλήρως διευκρινισθεί, πιθανολογείται ότι προστατεύει τον οργανισμό από εστέρες της χολίνης που παράγονται από τον μεταβολισμό διάφορων ουσιών και
φαρμάκων10.
Σαν ανεπάρκεια ψευδοχολινεσ τεράσης
(pseudocholinesterase deficiency) ορίζεται η μείωση της δραστικότητας του ενζύμου κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Η ανεπάρκεια της ψευδοχολινεστεράσης έχει ιδιαίτερη σημασία για την κλινική και
τη θεραπευτική, γιατί το ένζυμο ρυθμίζει τον μεταβολισμό φαρμάκων που περιέχουν εστέρες της χολίνης,
όπως τα μυοχαλαρωτικά φάρμακα (suxamethonium,
atracurium, mivocurium) που χρησιμοποιούνται στην
αναισθησιολογία, τα τοπικά αναισθητικά (procaine,
chloroprocaine), τα αντιχολινεστερασικά φάρμακα (νεοστιγμίνη, φυσοστιγμίνη) και άλλα10-12.
Ασχέτως αιτιολογίας, η ανεπάρκεια ψευδοχολινεστε-
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Πίνακας 1. Βασικοί παράγοντες μείωσης

της δραστικότητας
της ψευδοχολινεστεράσης και
εμφάνισης ανεπάρκειας

Ομάδες παραγόντων

Παράγοντες*

Γενετικοί

Παραλλαγές BChE

Φυσικοί

•
•
•

Ηλικία - Φύλο
Εγκυμοσύνη
Διατροφή (υποσιτισμός)

•

Ηπατική - Νεφρική
ανεπάρκεια
Κακοήθειες
Νόσοι κολλαγόνου
Χρόνια νοσήματα
Εγκαύματα
Υποθυρεοειδισμός
Υπολευκωματιναιμία
Άλλοι

Επίκτητοι

•
•
•
•
•
•
•
•

Φάρμακα

•
•
•
•
•
•
•
•

Αναστολείς
«Monoaminoxidase»
«Cyclophosphamide»
«Diethylsilvestrol»
Αντισυλληπτικά
Κορτικοστεροειδή
Νεοστιγμίνη
«Succinylcholine»
Οργανοφωσφορικά
Άλλα

*Αναφέρονται οι συχνότεροι παράγοντες

ράσης ελαττώνει τον ρυθμό αδρανοποίησης των φαρμάκων και αυξάνει τα επίπεδα και τον χρόνο δράσεώς
τους, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ήπιων ή σοβαρών
παρενεργειών, όπως η παρατεταμένη άπνοια, στην περίπτωση χορήγησης «suxamethonium».
Εκτός από γενετικούς παράγοντες, τα επίπεδα της
ψευδοχολινεστεράσης επηρεάζονται και από επίκτητους και μεικτούς παράγοντες (Πίνακας 1). Σε γενετικούς παράγοντες αποδίδονται η πλήρης και η μερική
αναστολή της σύνθεσης, καθώς και οι ποιοτικές διαταραχές της σύνθεσης της ψευδοχολινεστεράσης. Οι επίκτητοι παράγοντες είναι ποικίλοι και περιλαμβάνουν: α)
Φυσικούς χαρακτήρες, όπως το φύλο και η ηλικία -χαμηλές τιμές BChE σε γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, σε
εγκύους, βρέφη και γέροντες13, β) διατροφικές συνήθει-

ες - χαμηλή BChE σε υποσιτισμό, υψηλή σε παχυσαρκία),
γ) παράγοντες νοσηρότητας, όπως χρόνια και σοβαρά
νοσήματα ήπατος, νεφρών, κακοήθη νοσήματα, εγκαύματα και άλλα, δ) έκθεση σε τοξικές ουσίες - οργανοφωσφορικά, εντομοκτόνα και ε) λήψη ιατρικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων14.
Γενετικές παραλλαγές ψευδοχολινεστεράσης
Η παθογένεια της παρατεταμένης άπνοιας έπειτα από
χορήγηση «suxamethonium» απεδόθη στην αρχή σε
ανεπάρκεια ψευδοχολινεστεράσης και συγκεκριμένα
σε χαμηλές τιμές του ενζύμου4, 5. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι η ψευδοχολινεστεράση των ευαίσθητων
ατόμων διέφερε από εκείνη των φυσιολογικών στον
βαθμό αδρανοποίησής της από διαφόρους αναστολείς. Το γονίδιο BChE, που σχετίζεται με την ανεπάρκεια
της ψευδοχολινεστεράσης, καταλαμβάνει ένα σχετικά
μικρό μέγεθος γενετικού υλικού (73Κb), διευκολύνοντας τη μοριακή διερεύνησή του. Στο BChE, που περιέχει 4 εξώνια διακοπτόμενα από τρία μεγάλα εσώνια και
κωδικοποιούσα περιοχή που δεν περιλαμβάνει το εξώνιο 1 και εκτείνεται σε μέγεθος 1722 nt, παρατηρούνται
κατά πλειονότητα σημειακές μεταλλάξεις. Μέχρι σήμερα έχουν ταυτολογηθεί πάνω από 65 παραλλαγές που
μπορεί να οδηγήσουν σε βραχεία έως πολύωρη ακραία
άπνοια και παράλυση έπειτα από χορήγηση της φαρμακευτικής ουσίας «succinylcholine»15, 16.
Συστηματικές κλινικές, γενετικές και βιοχημικές μελέτες επέτρεψαν την τυποποίηση των πέντε πιο συχνών
γενετικών παραλλαγών της ψευδοχολινεστεράσης οι
οποίες αξιοποιούνται ακόμη και σήμερα στην κλινική
πράξη και περιλαμβάνουν τις:
1. Συνήθη -U (Usual ); ή Φυσιολογική -N (Normal).
2. Άτυπο -A (Atypical); ή Ανθεκτική στην Dibucaine(Dibucaine Resistant).
3. Ανθεκτική στα φθοριούχα -F (Fluoride Resistant)
4. Σιωπηρή -S (Silent)
5. Παραλλαγή Kalow -K.
Mε εξαίρεση τη φυσιολογική, οι υπόλοιπες παραλλαγές συνοδεύονται από ανεπάρκεια της δραστικότητας
του ενζύμου, λόγω ποιοτικής διαταραχής της πρωτεϊνικής
σύνθεσης (παραλλαγές Α και F), ποσοτικής διαταραχής
(παραλλαγές S και K) και μεικτής από συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών παραλλαγών κυρίως σε συνδυασμούς
των παραλλαγών Α και Κ ( ΑΚ) και Α και S (AS)10, 16.
17
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Πίνακας 2. Συνήθεις γενετικές παραλλαγές ανεπάρκειας ψευδοχολινεστεράσης
και ευαισθησίας στο «suxamethonium»

Παραλλαγή

Συχνότητα

Ενζυμική
δραστικότητα

Χρόνος παράλυσης

Συνήθης (U)

97%-98% του γενικού πληθυσμού

Φυσιολογική

Φυσιολογικός ~ 5min

Άτυπη (Α)/
Ανθεκτική στη
διβουκαΐνη

Ομοζυγώτες:
1/3.000-1/10.000(0,03%-0,01%)
Ετεροζυγώτες:
μέχρι 1/25 (4%)

Μείωση μέχρι >70%
≥ 2h
40%-70%

Aνθεκτική σε
φθοριούχα (F)

Ομοζυγώτες:
1/150.000 (0,0007%-0,01%)
Ετεροζυγώτες:
Πολύ σπάνιοι και με μικρότερη κλινική σημασία

Σιωπηρή (S)

Ομοζυγώτες:
1/10.000-8/100.000
(0,01%-0,008%) Ετεροζυγώτες:
Σπάνιοι και με μικρότερη κλινική σημασία

Kalow (K)

Ομοζυγώτες:
1/65 (1,5%); συχνά συσχετίζονται
με άλλες παραλλαγές

Μείωση μέχρι 60%

1-2 h

Μηδενική
≥ 3-4 h
Μείωση περίπου 50%
Μείωση μέχρι 33%

<1h

a Συχνότητα στον γενικό πληθυσμό; διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε πληθυσμούς
Οι παραλλαγές μπορεί να είναι είτε μεμονωμένες είτε σε συνδυασμό, με αποτέλεσμα την αυξημένη ευαισθησία στη succinylholine
(suxamethonium). O πίνακας αναφέρεται σε ομοζυγώτες για ένα μόνο αλληλόμορφο

Bασικά χαρακτηριστικά παθολογικών παραλλαγών
Άτυπος (Α) ή άνθεκτική στην Dibucaine (DR)
Είναι η πιο συχνή από τις ποιοτικές παραλλαγές της
ψευδοχολινεστεράσης. Σε αντίθεση με τη φυσιολογική,
αδρανοποιείται ελάχιστα από διάφορους αναστολείς,
όπως η dibucaine, το φθοριούχο νάτριο και το RΟ2-0683
(διζωνικό άλας της ερυθρο-5- χλωρό-ορθο-τολουιδίνης). Για τον βιοχημικό χαρακτηρισμό της παραλλαγής
ο Κalow χρησιμοποίησε μια απλή μέθοδο αδρανοποίησης του ενζύμου από την dibucaine σε υπόστρωμα
βενζοχολίνης, εκφράζοντας το ποσοστό αναστολής ως
αριθμό «dibucaine» (DN) με τιμές από 0 (μηδενική αναστολή) έως 100 (πλήρης αναστολή). Υψηλές τιμές αναστολής (DN >70) ανευρίσκονται σε άτομα με φυσιολογική ΒChE (UU), χαμηλές τιμές (DN <30) σε ομοζυγώτες
(AA) και ενδιάμεσες τιμές (DN 30-70) σε ετεροζυγώτες
(UA)18. Ένα άτομο με φυσιολογική τιμή «dibucaine» δεν
αναμένεται να επηρεάζεται από τη χορήγηση σκευάσματος «succinylcholine» σε αντίθεση με τους ομοζυ18

γώτες ΑΑ όπου παρατηρούνται επεισόδια άπνοιας και
παράλυσης διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης των 2 ωρών12.
Σε Καυκάσιους η συχνότητα των ετεροζυγωτών (UA)
κυμαίνεται στο 4%, των ομοζυγωτών (AA) σε 1: 2.5003.500 άτομα και του γόνου σε 0,017-0,010 (Πίνακας 2).
Μεγαλύτερη συχνότητα έχει παρατηρηθεί σε Γάλλους
στην Τουλούζη (0,0299), μερικούς Έλληνες (0,0561) και
σε Ισπανούς στη Γαλικία (0,0279), στη χώρα των Βάσκων
(0,0312) και τη Βαλένθια (0,0732). Η πιο συχνή νουκλεοτιδική παραλλαγή είναι η nt 209 GAT > GGT στο εξώνιο
2 (p. Asp70Gly). Πολύ χαμηλές συχνότητες έχουν παρατηρηθεί σε Ισλανδούς, Ανατολίτες και Αφρικανούς, όπου
υπολογίζεται 1 ομόζυγος ανά 25 εκατομμύρια άτομα19.
Ανθεκτική στα φθοριούχα (F) παραλλαγή.
Fluoride Resistant
Για τον διαχωρισμό των ατόμων με Άτυπο BChE οι Harris
και Whittaker χρησιμοποίησαν σαν αναστολέα το φθοριούχο νάτριο και τον αριθμό φθoριούχων (FN) για τον
υπολογισμό του ποσοστού αναστολής της δραστικότη-
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τας του ενζύμου. Το ποσοστό αναστολής είναι σχετικά
χαμηλότερο σε σύγκριση με την «dibucaine». Από την
παράλληλη εφαρμογή των δύο μεθόδων διαπιστώθηκε ότι ένα μικρό ποσοστό ατόμων με άτυπο ψευδοχολινεστεράση είχαν χαμηλό αριθμό φθoριούχων και φυσιολογικό (υψηλό) «dibucaine»21. Έτσι αναγνωρίσθηκε
η ανθεκτική στα φθοριούχα παραλλαγή (F) της BChE, η
οποία είναι πολύ σπάνια και με ηπιότερες κλινικές επιπτώσεις. Στους Καυκάσιους η συχνότητα των ομοζυγωτών (FF) υπολογίζεται σε 1: 150.000 (20), ενώ είναι πιο
συχνή σε λαούς της Αφρικής και ιδιαίτερα στη φυλή
Punjab στην Ινδία.
Σιωπηρή (S) παραλλαγή (Silent)
Η παραλλαγή αυτή χαρακτηρίζεται από πλήρη έλλειψη
δραστικότητας ψευδοχολινεστεράσης στους ομόζυγους
(SS). Περιγράφηκε το 1960 σε άτομα που παρουσίασαν
ιδιαίτερα παρατεταμένη άπνοια (πάνω από 3-4 ώρες)
έπειτα από χορήγηση «suxamethonium»22, 24. Η ανάνηψη ήταν βραδύτατη λόγω της πλήρους ελλείψεως του
ενζύμου. Στις περιπτώσεις αυτές, η αδρανοποίηση του
φαρμάκου στηρίζεται αποκλειστικά στη δραστηριοποίηση ήπιων εναλλακτικών μηχανισμών υδρόλυσης που
διαθέτει ο οργανισμός. Πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν την παρουσία ομοζυγωτών που διατηρούν μικρού
βαθμού ενζυμική δραστικότητα. Στους ετεροζυγώτες οι
κλινικές επιπτώσεις είναι γενικά ήπιες, εκτός και αν συνδυάζονται με άλλες γενετικές παραλλαγές ή επίκτητες
αιτίες ανεπαρκείας της BChE. Η περαιτέρω μοριακή διερεύνηση επέτρεψε τον χαρακτηρισμό ικανού αριθμού
μεταλλάξεων και την κατηγοριοποίηση της σιωπηρής
παραλλαγής σε υποομάδες22.
Στους Καυκάσιους η συχνότητα των ομοζυγωτών
υπολογίζεται να κυμαίνεται από 1:10.000 έως 8:100.000.
Υψηλές συχνότητες έχουν περιγραφεί σε Εσκιμώους της
Αλάσκας (0,1114), σε φυλές της Νοτίου Αφρικής και στην
κοινότητα Vysya των Ινδιών (0,112), όπου και η πιο συχνή μετάλλαξη είναι η p.Leu307Pro23.
Παραλλαγή Κalow (K)
Η παραλλαγή Κalow (προς τιμή του W. Κalow) είναι η πιο
συχνή γενετική παραλλαγή της BChE και αφορά κυρίως
σε ποσοτική διαφοροποίηση σε σχέση με αυτή της φυσιολογικής ψευδοχολινεστεράσης. Η παραλλαγή Kalow
διατηρεί φυσιολογική καταλυτική δράση, αλλά εμφανί-

ζεται με 33% μειωμένη συγκέντρωση στο πλάσμα σε
ομοζυγώτες, λόγω μερικής ποσοτικής διαταραχής στη
σύνθεσή της. Πιθανή σύνθεση ασταθούς πρωτεΐνης δεν
είναι εύκολο να αποκλεισθεί. Η κλινική σημασία της παραλλαγής είναι μικρή. Αποκτά κλινική σημασία όταν συνυπάρχει με επίκτητη ανεπάρκεια ή όταν συνδυάζεται
με άλλες γενετικές παραλλαγές. Ιδιαίτερα συχνός είναι
ο συνδυασμός της με την άτυπο (A) ψευδοχολινεστεράση. Ο συνδυασμός ΑΚ μειώνει σημαντικά την καταλυτική δράση της παραλλαγής Κ και αυξάνει τη βαρύτητα
του γονοτύπου UΑ. Στους Καυκάσιους η συχνότητα των
ομοζυγωτών ανέρχεται στο 1,5% (1:65 άτομα). Παρόμοιες με την παραλλαγή Κ είναι και η σπανιότατη παραλλαγή J, με μείωση της δραστικότητας κατά 66%, και η ακόμη πιο σπάνια H, με μείωση κατά 90%12. H αναγνώριση
της παραλλαγής Κ με τις κλασικές βιοχημικές μεθόδους
είναι αρκετά δύσκολη και καθιστά την αλληλούχιση του
γονιδίου αναγκαία για τον ακριβή χαρακτηρισμό της12.
Η πιο κοινή μετάλλαξη της παραλλαγής K είναι η nt1615
GCA > ACA στο εξώνιο 4 (pAla539Thr), με εκτιμώμενη
συχνότητα ομοζυγωτών 1:100 άτομα26.
Βιοχημικός χαρακτηρισμός παραλλαγών
ψευδοχολινεστεράσης
Για τον κλινικό γιατρό και ιδιαίτερα τον αναισθησιολόγο
ο ακριβής χαρακτηρισμός του γονοτύπου της ψευδοχολινεστεράσης είναι απαραίτητος. Με βάση τις πέντε γενετικές παραλλαγές και του συνδυασμού των παραλλαγών Κ και Α (ΚΑ) αναμένεται η παρουσία 6 συνδυασμών
ομοζυγωτών (UU, KK, SS, AA, FF και AK/AK) και 15 ετεροζυγωτών ή διπλών ετεροζυγωτών (UK, US, UA, U/AK, UF,
KS, KA, K/AK, KF, SA, S/AK, SF, A/AK, AF, F/AK).
Ιδιαίτερη κλινική σημασία έχουν οι γονότυποι που
σχετίζονται με σημαντική «ανεπάρκεια» της δραστικότητας της ψευδοχολινεστεράσης. Στην πλειονότητά τους οι γονότυποι αυτοί τυποποιούνται έπειτα από
εφαρμογή συνδυασμού εργαστηριακών μεθόδων.
Ποσοτικός βιοχημικός προσδιορισμός
της ψευδοχολινεστεράσης
Προσδιορισμός του ποσοστού αδρανοποίησης της
BChE έναντι ανασταλτικών ουσιών και συγκεκριμένα: α) Της «dibucaine», με τον προσδιορισμό του αριθμού «dibucaine», DN 17, β) του φθοριούχου νατρίου και του αριθμού φθοριούχων και γ) του RO2-0683
19
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Πίνακας 3. Βιοχημικές παράμετροι των συχνών γονοτύπων της BChE,
ευαισθησία στη «succinylcholine» και βαρύτητα άπνοιας
FN

RO2-N

Βαρύτητα
Άπνοιας

>80

>70

>90

-

Φή

<30

>70

<20-30

Βαριά

Γονότυπος

Δραστικότητα BChE

UU

Φ

AA

DN
ΟΜΟΖΥΓΟΙ

FF

Φή

>80

<30

<30

Μέτρια

SS

0

-

-

-

Βαρύτατη

KK

-33%

>80

>70

>90

Ήπια;

ΕΤΕΡΟΖΥΓΟΙ
UA

Φ

30-80

>70

30-90

Ήπια

UF

Φ

>80

30-70

30-90

Ήπια

US

-50%

>80

>70

>90

Ήπια;

UK



>80

>70

>90

-

AF

Φ

30-80

30-70

30-90

Μετρία

AS

-50%

30-80

>70

30-90

Μετρία

AK

 

30-80

>70

30-90

Ήπια

DN: Αριθμός Dibucaine; FN: Αριθμός φθοριούχων; RO2-N: Αριθμός RO2-0683
Βαρύτητα άπνοιας: Ήπια:<1ώρα; Μέτρια:1-2 ώρες; Βαριά: 2-3ώρες; Βαρυτάτη:>3 ώρες

(dimethylcarbamate of 2 hydroxy-5-phenyl-benzyl,
trimethylammoniun bromide) και του αριθμού RO2068327 (Πίνακας 3).
Η μέθοδος αναστολής με το σκεύασμα RO2-0683 θεωρείται ιδανική για πληθυσμιακές μελέτες, γιατί ανιχνεύει τόσο την άτυπο όσο και την ανθεκτική στα φθοριούχα BChE. Προκαλεί πλήρη αναστολή της δραστικότητας
(>90%) στα φυσιολογικά άτομα, ελάχιστη στους ομοζυγώτες (ΑΑ) και (FF) (<30%) και ενδιάμεση στους ετεροζυγώτες (30%-90%) (Εικόνα 1). Παράλληλα έχει περιγραφεί και αξιολογηθεί μια απλή χρωματογραφική μέθοδος
αναστολής με RO2-0683. Σε φυσιολογικά άτομα το δείγμα δεν εμφανίζει χρώση, υποδεικνύοντας πλήρη αναστολή, ενώ σε ετερόζυγα και ομόζυγα εμφανίζει χρώση
κυμαινόμενης εντάσεως, που βαθμονομείται από 1 (βαρεία) έως 4 (ήπια αναστολή)2, 27.
Με τον συνδυασμό του βιοχημικού προσδιορισμού
της δραστικότητας της BChE και του ποσοστού αδρανοποίησής της από αναστολείς είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός των ατόμων με ανεπάρκεια ψευδοχολινεστεράσης
γενετικής αιτιολογίας που ενδιαφέρουν τους κλινικούς
20

ιατρούς (Πίνακας 3). Ο χαρακτηρισμός όμως ορισμένων
γονοτύπων που προκύπτουν από συνδυασμούς των γενετικών παραλλαγών δεν είναι εφικτός με βιοχημικές μεθόδους και απαιτείται εφαρμογή μοριακών τεχνικών για
τη λεπτομερή ταυτοποίησή τους. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα ασυμφωνίας στον
τελικό χαρακτηρισμό γονοτύπων λόγω διαφορετικών
ευρημάτων μεταξύ των κλασικών βιοχημικών μεθόδων
και της μοριακής ανάλυσης.
Τις τελευταίες δεκαετίες η μοριακή μελέτη των γενετικών παραλλαγών της ψευδοχολινεστεράσης εφαρμόζεται σε ερευνητικά μόνο κέντρα και στοχεύει στον
χαρακτηρισμό και στην καταγραφή των μοριακών διαταραχών της ψευδοχολινεστεράσης, στην επιδημιολογία της μοριακής βάσης των παραλλαγών και στη συσχέτιση των μοριακών διαταραχών, με διαταραχές του
μεταβολισμού ομάδων φαρμάκων που ελέγχονται από
την BChE. Η πλήρης αλληλούχιση του γονιδίου BChE
έδωσε τη δυνατότητα αποκάλυψης και χαρακτηρισμού
μεγάλου αριθμού μεταλλάξεων. Οι καταγεγραμμένες
παραλλαγές περιλαμβάνουν παρερμηνεύσιμες αλλαγές,
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Πίνακας 4. Ενδεικτικά παραδείγματα αδυναμίας χαρακτηρισμού ορισμένων

γονοτύπων BChE με βιοχημικές μεθόδους σε σύγκριση με μοριακές
Ακριβής χαρακτηρισμός μοριακής βλάβης
σε επίπεδο πρωτεΐνης

Φαινότυπος

Γονότυπος

Αλυσίδα 1

Αλυσίδα 2

UU

KK

539 AlaThr

539ΑlaThr

UU

UK

Φυσιολογικό

539ΑlaThr

UU

US

Φυσιολογικό

117 Glyframeshift

UU

UF

Φυσιολογικό

390GlyVal

AA

AK/AK

70AspGly και 539ΑlaThr

70AspGly και 539ΑlaThr

AA

A/AK

70AspGly

70AspGly και 539ΑlaThr

AA

AK/S

70AspGly και 539ΑlaThr

117Glyframeshift

AK

AK/K

70AspGly και 539ΑlaThr

539ΑlaThr

AU

AK/U

70AspGly και 539ΑlaThr

Φυσιολογικό

AF

AK/F

70AspGly και 539ΑlaThr

390GlyVal

που έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ενζυμικών
μορίων με διαταραχές στη φυσιολογική δομή και λειτουργία της ψευδοχολινεστεράσης (ποιοτική διαταραχή) ή ανερμηνεύσιμες και αλλαγές του πλαισίου ανάγνωσης («stop codon» και «frameshift») που παρεμποδίζουν
την όποια σύνθεση λειτουργικού ενζύμου (ποσοτική διαταραχή). Σε κάθε περίπτωση, η κλινική εικόνα της ανεπάρκειας της ψευδοχολινεστεράσης αναγνωρίζεται
όταν η δραστικότητα του ενζύμου στο πλάσμα μειωθεί
σε επίπεδα χαμηλότερα από το 75% του φυσιολογικού.
Οι ήπιες ή η μέτριας βαρύτητας κληρονομούμενες μοριακές διαταραχές του ενζύμου της ψευδοχολινεστεράσης
σε ετερόζυγη κατάσταση μπορεί να μη συνοδεύονται
από κλινική συμπτωματολογία, παρά μόνο αν συνυπάρχουν σε διπλή ετεροζυγωτία με κάποια δευτερογενή ή και επίκτητη διαταραχή του ενζύμου. Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί δεκάδες σημειακών μεταλλάξεων
ειδικών για καθεμία από τις βιοχημικές γενετικές παραλλαγές και αρκετές αναγράφονται στον πίνακα 5. Οι παραλλαγές καταγράφονται σύμφωνα με διεθνείς βάσεις
δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πιο συχνές
και καλά χαρακτηρισμένες παραλλαγές ή και πιο σπάνιες, καθώς και η επίδρασή τους στη δράση του ενζύμου.
Οι πιο σημαντικές αφορούν τη σιωπηρή παραλλαγή, η
οποία έχει ταξινομηθεί σε υποομάδες, με βάση τις μεταλλάξεις και το τελικό αποτέλεσμα σε σχέση με την πο-

σότητα ή τη λειτουργική ενεργότητα του ενζύμου 22, 23, 25.
Συμβολή της παιδιατρικής κλινικής του πανεπιστημίου αθηνών (πκπα)
Στη μελέτη της ψευδοχολινεστεράσης το Ερευνητικό
Εργαστήριο της ΠΚΠΑ ασχολήθηκε με τη μελέτη της
«Ατύπου» ψευδοχολινεστεράσης στις αρχές της δεκαετίας του 1960, με την ενεργό συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή πολυκεντρική μελέτη. Η μελέτη αφορούσε τη συχνότητα των ετεροζυγωτών με «Άτυπο» BChE σε δείγμα
1.548 ατόμων από την Αγγλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και το Μαρόκο. Στο δείγμα αυτό δεν παρατηρήθηκαν πληθυσμιακές διαφορές στη συχνότητα των φορέων, όπως ανεμένετο από την ανάλυση της καταγωγής
των ατόμων που παρουσίασαν παρατεταμένη άπνοια. Η
συχνότητα των ετεροζυγωτών κυμάνθηκε από 3,4% έως
3,8% και η συχνότητα του γόνου της Άτυπης ψευδοχολινεστεράσης σε 0,017-010 (Πίνακας 6).
Συστηματικότερες μελέτες σε δείγμα 1.500 ατόμων
από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο έδειξαν σχετική ετερογένεια στη γεωγραφική κατανομή της συχνότητας
των φορέων της ατύπου BChE (Πίνακας 7). Η συχνότητα των φορέων στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού
ανέρχεται σε 4,4%, με διακυμάνσεις από 2,5% (Θεσσαλία και λοιποί νομοί) έως και 7,0% (Κρήτη και Ρόδο) και
η συχνότητα των παθολογικών γόνων Α και F κυμαίνεται
21
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Πίνακας 5. Παραλλαγές για το γονίδιο BChE όπως καταγράφονται σε βάσεις δεδομένων

(Swiss-Prot, dbsnp, Clinvar, Ncbi και Omiμ) και σε επιλεγμένες εργασίες και περιλαμβάνουν
παθολογικές και πολυμορφικές αλλαγές. (Η ίδια παραλλαγή μπορεί να αναφέρεται με
διαφορετική αρίθμηση στην πρωτεΐνη λόγω χρήσης διαφορετικών αλληλουχιών αναφοράς)
Παραλλαγή BCHE

22

Λειτουργική δράση ενζύμου

Βάση δεδομένων

p.Thr52Met

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Phe56Ile

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Tyr61Cys

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Pro65Ser

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Asp98Gly
(dbSNP:rs1799807)
(p.Asp70Gly)

Ανεπάρκεια
Λειτουργική άπνοια
BCHE ανθεκτική στη διβουκαΐνη

Swiss-Prot /ClinVar
dbSNP
ΟΜΙΜ

p.Asn98His

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Gly115Asp / IVS3AS, T-C, -14

Ανεπάρκεια

Clin-Var/ OMIM

p. Asn124Tyr

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p. fs126*

Ανεπάρκεια

Clin-Var/ OMIM

p.Pro128Ser

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.fs129* (117Glyfs129*)

Σοβαρή ανεπάρκεια

ClinVar

p.Gly143Asp

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Leu153phe

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Tyr156Cys

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Aps198Glu

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Ser226Gly

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Ala227Val

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Ala229Thr

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Thr271Met
p. Thr243Met

Ανεπάρκεια (ποιοτική)
BCHE ανθεκτική στα φθοριούχα τύπος Ι

Swiss-Prot/ClinVar
OMIM

p.Thr278Pro

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Glu283Asp
(dbSNP:rs16849700)

Πολυμορφισμός

dbSNP

p.Lys295Arg

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Leu335Pro

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Ala356Asp

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Leu358Ile
(p.Leu330Ile)

Ανεπάρκεια ψευδοχολινεστεράσης
BCHE ανθεκτική στα φθοριούχα,
ιαπωνικός τύπος

Swiss-prot/Clin-var
OMIM
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p. Gly393Arg

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p. Arg414Cys

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Gly418Val
(dbSNP: rs28933390)
p.Gly390Val

Ανεπάρκεια (ποιοτική)
BCHE ανθεκτική στα φθοριούχα ΙΙ

Swiss-Prot/ClinVar
dbSNP
ΟΜΙΜ

p.Phe446Ser

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Glu488Lys

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Trp499Arg

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Phe502Leu

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Glu525Val
p.Glu497Val
(dbSNP:rs121918556)

Μειωμένη δραστικότητα ενζύμου κατά
~70% (ποσοτική παραλλαγή)
BCHE, παραλλαγή J

Swiss-Prot /ClinVar
OMIM
dbSNP

p.Arg543Cys

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p.Gln546Leu

Ανεπάρκεια

Swiss-Prot

p. Ala567Thr
p.Ala539Thrς

Ποσοτική αλλαγή. Μειωμένη δραστικότητα
ενζύμου (~30%)
BCHE, παραλλαγή K

Swiss-Prot /ClinVar
OMIM

BCHE Newfoundland*

Μειωμένη δραστικότητα ενζύμου

ClinVar/OMIM

Ποσοτική αλλαγή. Μειωμένη δραστικότητα
ενζύμου (~30%)

dbSNP
Πολυμορφισμός
(θετική συσχέτιση με αυξημένο κίνδυνο όψιμης
νόσου Alzheimer)

p.Phe146Valfs
c.435delTinsAG
dbSNP: rs398124632

Ανεπάρκεια, ποσοτική
BCH , σιωπηρός τύπος

Clin Var
dbSNP

p.Val170Met
p.Val142Met

Μειωμένη δραστικότητα κατά ~90% (ποσοτική ανεπάρκεια)
BCHE, παραλλαγή Η

Swiss-Prot
OMIM

p.Val204Asp
Σιωπηρός τύπος

Πλήρης έλλειψη ενζύμου, ποσοτική ανεπάρκεια, παρατεταμένη άπνοια >3 ώρες

Delacour et al. 2014 35

p.F474L/1020_1021insA
p.R386C/395_396insA

Ανεπάρκεια, ποσοτική
απουσία δραστικού ενζύμου στο πλάσμα

Angel On-Kei Chan
et al. 2005 36

Alu ins Exon 2 (ένθεση 342bp Alu seq)

Πλήρης έλλειψη, ποσοτική
σιωπηρός τύπος Ι

ClinVar
OMIM

BCHE Johannesburg*

Αυξημένη δραστικότητα
ενζύμου

ClinVar/OMIM

BCHE Cynthiana*

Αυξημένη δραστικότητα
ενζύμου

ClinVar/OMIM

p. Ala567Thr
(dbSNP: rs1803274)

* Δεν έχει ταυτοποιηθεί η γενετική βλάβη
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Πίνακας 6. Συχνότητα ατύπου ψευδοχολινεστεράσης σε Βρετανούς και λαούς μεσογειακών χωρών
Πληθυσμοί

Εξετασθέντες

Ετερόζυγοι (%)

Συχνότητα γόνου

Βρετανοί

703

27 (3,8)

0,019

Έλληνες

360

13 (3,6)

0,018

Πορτογάλοι

179

6 (3,4)

0,017

Βερβερίνοι

55

2 (3,6)

Μαροκινοί -Εβραίοι

51

1 (2,0)

ΣΥΝΟΛΟ

1.348

49 (3,7)

0,0185

Πίνακας 7. Ε πιδημιολογία ατύπου ψευδοχολινεστεράσης στην Ελλάδα
Περιοχή

Εξετασθέντες

Άτομα με άτυπο
ψευδοχολινεστεράση (%)

Συχνότητα γόνου Α-BChE

Αττική

194

6 (3,09)

0,0154

Θεσσαλία

197

5 (2,54)

0,0153

Κρητη

128

9 (7,03)

0,0352

Κύπρος

187

13 (6,95)

0,0347

Μακεδονία

132

7 (5,30)

0,0265

Πελλοπόνησος

275

12 (4,34)

0,0217

Ρόδος

57

3 (5,26)

0,0263

Φθιώτις

39

2 (5,13)

0,0256

Λοιποί νομοί

207

5 (2,45)

0,0123

ΣΥΝΟΛΟ

1.416

58 (4,39)

0,0239

84

8 (9,52)

0,0476

Ειδικώς επιλεγείσα περιοχή
Κερατέα

από 0,015 έως 0,041. Ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα φορέων (9,5%) βρέθηκε στην περιοχή της Κερατέας, που καταγράφηκε ως τόπος καταγωγής σημαντικού αριθμού
ασθενών με παρατεταμένη άπνοια που νοσηλεύθηκαν
στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία2, 30, 31.
Λεπτομερέστερος βιοχημικός έλεγχος και χαρακτηρισμός του γονοτύπου σε 1.000 άτομα επέτρεψε τον
προσδιορισμό της συχνότητας των γόνων Α, F και S στον
ελληνικό πληθυσμό. Η συχνότητα του γόνου Α υπολογίζεται σε 0,0165, του F σε 0,009 και του S σε 0,001531, 32.
Ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν ευρήματα από τη μελέτη 21 ασθενών με παρατεταμένη άπνοια
24

που έγινε σε συνεργασία με το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας (διευθυντής, Β. Σμπαρούνη)
και επέτρεψε τη συσχέτισή τους με τον γονότυπο και
με τη δόση του φαρμάκου. Επιβεβαιώθηκε η συσχέτιση της βαρύτητας της άπνοιας με τη δόση του φαρμάκου, κυρίως όμως με τη βαρύτητα του γονοτύπου και
της «ανεπάρκειας» της ψευδοχολινεστεράσης. Για τον
ακριβή χαρακτηρισμό του γονοτύπου των αρρώστων
προηγήθηκε λεπτομερής έλεγχος των μελών της οικογενείας και κυρίως των γονέων. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται και ασθενής ομοζυγώτης σιωπηρού γόνου (SS)
που παρουσίασε άπνοια μακράς διαρκείας (> 4 ώρες).
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Εικόνα 1: Ποσοστό αναστολής της δραστικότητας της
ψευδοχολινεστεράσης από RO2-0683 (αριθμός RO2-0683) σε
57 φυσιολογικά και 69 ετερόζυγα και ομόζυγα άτομα με άτυπο
ψευδοχολινεστεράση (2)

Εικόνα 3: Καμπύλη εκατοστιαίας κατανομής δραστικότητας
ψευδοχολινεστεράσης σε 70 μεταγγιζόμενους ασθενείς με
μεσογειακή αναιμία και αιμοσιδήρωση σε σύγκριση με 70
φυσιολογικούς μάρτυρες αναλόγου ηλικίας (31)

Ο ασθενής αυτός και η οικογένειά του έχουν περιγραφεί
στη διεθνή βιβλιογραφία ως ο ενδέκατος ομόζυγος (SS)
ασθενής και η οικογένεια του ως η όγδοη σιωπηρού (S)
γόνου24. Η γενετική μελέτη της οικογενείας αποτυπώνεται στην εικόνα 2.
Στη συμβολή της ΠΚΠΑ στη μελέτη της «Άτυπης» ψευδοχολινεστεράσης περιλαμβάνονται επιπροσθέτως: α)
Η εφαρμογή και η αξιολόγηση της χρωματογραφικής
μεθόδου αναστολής δραστικότητας της ψευδοχολινεστεράσης με αναστολέα το RO2-06832, 27, 30, 33. β) Η αξιολόγηση του προσδιορισμού δραστικότητας της ψευδοχολινεστεράσης σαν δείκτη λειτουργίας πρωτεϊνικής
σύνθεσης του ήπατος σε φυσιολογικά παιδιά και εφή-

Εικόνα 2: Μελέτη οικογενείας με ομόζυγο άτομο σιωπηρής
παραλλαγής με βαρύτατη άπνοια έπειτα από «suxamethonium»
(21)

βους και σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία και αιμοσιδήρωση αναλόγου ηλικίας. Σε ασθενείς άνω των 6 ετών
οι τιμές του ενζύμου ήταν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες των φυσιολογικών, ιδιαίτερα στην ομάδα των
μεγαλύτερων παιδιών και εφήβων (11-18 ετών)34. Χαρακτηριστική είναι η διαφορά στην καμπύλη εκατοστιαίας
κατανομής της δραστικότητας της ψευδοχολινεστεράσης στις δύο ομάδες (Εικόνα 3). γ) Η συνεργασία και η
ευαισθητοποίηση των αναισθησιολόγων στη δυνατότητα ανίχνευσης των ευαίσθητων στο «suxamethonium»
ατόμων με τον συνδυασμό βασικών βιοχημικών μεθόδων για τη διάγνωση της «ανεπάρκειας» BChE γενετικής
αιτιολογίας στην ορθολογική χρήση μυοχαλαρωτικών
φαρμάκων, στη συστηματική μετεγχειρητική παρακολούθηση και στην αντιμετώπιση της παρατεταμένης
άπνοιας2.
Επίλογος
Στις αρχές του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα οι σοβαρές κλινικές επιπτώσεις των γενετικών παραλλαγών
της ψευδοχολινεστεράσης στον μεταβολισμό του μυοχαλαρωτικού φαρμάκου suxamethonium (succinyldicholine; διχολινικός εστέρας του σουξινικού οξέος)
έθεσαν μαζί με την ανεπάρκεια της Γλυκοζο-6-φωσφορικής αφυδρογονάσης (G-6-P-D) των ερυθρών τις βάσεις
της Φαρμακογενετικής. Τις πρώτες δεκαετίες ο ποσοτικός προσδιορισμός της δραστικότητας της ψευδοχολινεστεράσης σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό του
ποσοστού αναστολής της δραστικότητας του ενζύμου
25
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έναντι της «dibucaine», του φθοριούχου νατρίου και του
RO2-0683 καθόρισαν τις πέντε βασικές γενετικές παραλλαγές και τους πιθανούς τους γονοτύπους. Παράλληλα
μελετήθηκαν και επίκτητοι παράγοντες (φυσικοί, παθολογικοί, τοξικοί, ιατρογενείς και άλλοι) που προκαλούν
ανεπάρκεια της ενζυμικής δραστικότητας της ψευδοχολινεστεράσης και επηρεάζουν τον μεταβολισμό σειράς
φαρμάκων. Χαρακτηριστική είναι η σημαντική μείωση
των επιπέδων της ψευδοχολινεστεράσης σε νόσους του
ήπατος (οξείες και χρόνιες), νεφρική ανεπάρκεια, κακοήθη νοσήματα, εγκαύματα, υποσιτισμό, εγκυμοσύνη και
άλλα. Επιπρόσθετα μια σειρά φαρμάκων, όπως τα φάρμακα με αντιχολινεστερασική δράση («neostigmine»,
«physostigmine», «pyridostigmine») τα οργανοφωσφορικά, η κυκλοφωσφαμίδη και άλλα, ελαττώνουν τα επίπεδα συγκέντρωσης του ενζύμου 10, 12, 35. Η ανεπάρκεια
BChE συνοδεύεται από σοβαρές διαταραχές μεταβολισμού φαρμάκων που μεταβολίζονται από την ψευδοχολινεστεράση [cocaine, monoamine oxidase inhibitors,
βρογχοδιασταλτικά (bambuteral), ασπιρίνη και άλλα].
Η «ανεπάρκεια» του ενζύμου επιβραδύνει τον μεταβολισμό των φαρμάκων και αυξάνει τα επίπεδά τους στο
αίμα, με δυνητική εμφάνιση ήπιων ή σοβαρών παρενεργειών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κοκαΐνης,
στην οποία η ανεπάρκεια της ψευδοχολινεστεράσης δι-

αταράσσει σημαντικά τον μεταβολισμό του φαρμάκου
και αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από την αύξηση του
φαρμάκου σε τοξικά θανατηφόρα επίπεδα12, 35.
Για τη μελέτη των διαταραχών των φαρμάκων, ο μοριακός χαρακτηρισμός της γενετικής ανεπάρκειας της
ψευδοχολινεστεράσης είναι πρωταρχικός. Το ίδιο σημαντικός είναι και για τις πληθυσμιακές μελέτες που αφορούν την επιδημιολογία της μοριακής βάσης των γενετικών παραλλαγών της ψευδοχολινεστεράσης.
Στην Ελλάδα η μελέτη των γενετικών παραλλαγών
της ψευδοχολινεστεράσης χρειάζεται συμπλήρωση
και αναβάθμιση. Η συχνότητα της παραλλαγής Kalow
και των κλινικών φαινοτύπων της δεν έχει ακόμη μελετηθεί και είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της
επιδημιολογίας των γενετικών παραλλαγών στον ελληνικό πληθυσμό. Παράλληλα, η εφαρμογή μοριακών μεθόδων στη μελέτη της ψευδοχολινεστεράσης θα καθορίσει: α) Τις επικρατέστερες μεταλλάξεις των βασικών
παραλλαγών, β) τις υποομάδες του σιωπηρού γόνου για
τον οποίο υπάρχουν ενδείξεις αυξημένης συχνότητας
σε σύγκριση με άλλους πληθυσμούς και γ) τη συσχέτιση των μεταλλάξεων με τη βαρύτητα της «ανεπάρκειας» της ψευδοχολινεστεράσης και τις επιπτώσεις στον
μεταβολισμό σειράς φαρμάκων που σχετίζονται με τη
δράση της BChE.

Pseudocholinesterase: Genetic variants and clinical
implementation. The Greek experience
Chr. Sofocleοus, M. Skafida, C. Kattamis
A short review on the evolution of clinical studies
and basic research on pseudocholinesterase or butyrylcholinesterase (BChE) during the second half of
the 20th century is reported. It covers all aspects of
the recognition and biochemical characterization of
the basic five genetic variants as well as their clinical
significance and epidemiology. The acquired causes of pseudocholinesterase «deficiency» (physiological, dietary, pathological, toxic, iatrogenic and others)

are also considered. Pseudocholinesterase «deficiency», inherited or acquired causes, impair the metabolism of a number of drugs, leading to mild or severe
side effects. These drugs are either metabolized in
a pseudocholinesterase depended way or present
with anti-cholinesterase activity. In addition this review describes the contribution of the Department
of Pediatrics of the University of Athens in the studies on pseudocholinesterase in Greece.

Key words: Pseudocholinesterase; butyrylcholinesterase (BChE)
genetic variants; Atypical BChE; BChE deficiency; epidemiology of variants
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Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις
στη μυϊκή δυστροφία:
γονιδιακή θεραπεία και νανοσωμάτια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
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Ίση συμμετοχή. Οι συγγραφείς με ίση συμμετοχή έχουν τοποθετηθεί με αλφαβητική σειρά

Η μυϊκή δυστροφία είναι μία νόσος που προκαλεί
πρωτοπαθή βλάβη των μυϊκών ινών. Η κυριότερη μορφή της είναι η μυϊκή δυστροφία Duchenne
(DMD), που οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο
της δυστροφίνης που βρίσκεται στο χρωμόσωμα Χ.
Η διαταραχή της αυτοφαγίας στην DMD είναι υπεύθυνη για την εκφύλιση των μυϊκών ινών. Η θεραπευτική προσέγγιση της μυϊκής δυστροφίας είναι
συμπτωματική και γίνεται κυρίως με κορτικοστεροειδή. Οι νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις της
γονιδιακής θεραπείας και των νανοσωματιδίων δίνουν ελπίδες για τη θεραπεία της μυϊκής δυστροφίας. Δύο από τις νεότερες θεραπευτικές στρατηγικές
αποτελούν η γονιδιακή θεραπεία και η χρήση νανοσωματίων. Η γονιδιακή θεραπεία της DMD έχει ως
στόχο είτε την παράκαμψη του εξονίου 51, χρησιμοποιώντας συμπληρωματικά ολιγονουκλεοτίδια,
είτε αντικαθιστώντας το γονίδιο της δυστροφίνης

χρησιμοποιώντας αδενοϊό (ΑΑV). Μια άλλη γονιδιακή θεραπευτική προσέγγιση αφορά την επαύξηση
της φολλιστατίνης με παράδοση μέσω αδενοϊού, η
οποία έχει δειχθεί ότι λειτουργεί ως ανταγωνιστής
της μυοστατίνης. Η δεύτερη κατηγορία θεραπευτικών προσεγγίσεων αφορά την ενδοφλέβια χορήγηση νανοσωματιδίων ραπαμυκίνης [Rapamycin
Nanoparticles (RNPs)]. Η ραπαμυκίνη είναι ένα
ανοσοκατασταλτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται στις μεταμοσχεύσεις, ενισχύει την αυτοφαγία
στην DMD, με τη μορφή των νανοσωματιδίων. Σε
πρόσφατες έρευνες έχει δειχθεί ότι τα RNPs βελτιώνουν τη μυϊκή δύναμη και την καρδιακή λειτουργία
μέσω της ενίσχυσης της αυτοφαγίας. Η συνδυασμένη θεραπεία των νανοσωματιδίων ραπαμυκίνης και
των κορτικοστεροειδών μπορεί να οδηγήσει σε μία
πιο αποτελεσματική θεραπεία της DMD με λιγότερες παρενέργειες.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Μυϊκή δυστροφία, ραπαμυκίνη, νανοσωμάτια, γονιδιακή θεραπεία
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Εισαγωγή
Ο όρος μυϊκή δυστροφία αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα από γενετικά νοσήματα τα οποία προκαλούν
προοδευτική πρωτοπαθή βλάβη των μυϊκών ινών, εξαιτίας της διαταραχής σε κάποια/ες σημαντικές πρωτεΐνες
των μυών. Οι περισσότεροι τύποι αποτελούν πολυσυστημικές διαταραχές με απώλεια κινητικότητας, αναπνευστική ανεπάρκεια και εκδηλώσεις από συστήματα
του σώματος, όπως της καρδιάς, του γαστρεντερικού
συστήματος, του νευρικού συστήματος, των ενδοκρινών αδένων, του δέρματος και των οφθαλμών.
Η ανάγκη για εξατομικευμένη ιατρική εξηγεί τη μετάβαση προς τις μοριακές θεραπείες, που περιλαμβάνουν
την άμεση αντικατάσταση γονιδίου ή τη γονιδιακή επισκευή ή τη χρήση ενός υποκατάστατου γονιδίου που θα
προωθήσει την κυτταρική απόδοση. Τα νεότερα φάρμακα στοχεύουν στη διαταραχή της αυτοφαγίας, που είναι η αιτία της μυϊκής εκφύλισης στη μυϊκή δυστροφία
Duchenne (DMD).
Κυριότερες μορφές μυϊκής δυστροφίας
Η μυϊκή δυστροφία Duchenne (DMD) είναι μία φυλοσύνδετη, μυϊκή εκφυλιστική διαταραχή που οφείλεται
σε μεταλλάξεις στο γονίδιο της δυστροφίνης, που βρίσκεται στο χρωμόσωμα Χ. Η δυστροφίνη (Dys) είναι το
μεγαλύτερο γονίδιο στο ανθρώπινο γονιδίωμα, που
αποτελείται από 79 εξόνια, μια πρωτεΐνη που φυσιολογικά βρίσκεται κατά μήκος του εσωτερικού μέρους της
κυτταροπλασματικής μεμβράνης των μυϊκών κυττάρων,
αλλά στη DMD απουσιάζει. Η DMD θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως λυσοσωματική δυσλειτουργική διαταραχή. Η χρόνια τοπική φλεγμονή οδηγεί σε αντικατάσταση των μυϊκών ινών από συνδετικό και λιπώδη ιστό.
Η DMD εμφανίζεται σε αναλογία 1:3.500, κυρίως σε άρρενες και οδηγεί σε πρόωρο θάνατο κατά τη δεύτερη
με τρίτη δεκαετία της ζωής τους, λόγω της αδυναμίας
των αναπνευστικών μυών και της προκαλούμενης καρδιακής νόσου, που είναι η κύρια αιτία νοσηρότητας και
θνητότητας.
Η μυϊκή δυστροφία Becker ομοιάζει με αυτή της μυϊκής δυστροφίας Duchenne. Τα συμπτώματα εμφανίζονται αργότερα, περίπου στα 12 έτη, και οι πάσχοντες
έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.
Η ζωνιαία μυϊκή δυστροφία [Limb-Girdle Muscular
Dystrophy (LGMD)] τύπου 2D, στην οποία η άλφα-σαρ30

κογλυκάνη (α-SG) καθορίζει τον τύπο 2D της LGMD, είναι
ο πιο συνηθισμένος από τους 4 τύπους σαρκογλυκοπάθειας1. Αυτή η ασθένεια έχει πολλές φαινοτυπικές ομοιότητες με την DMD, με βασική διαφορά στον αυτοσωμικό
υπολειπόμενο τρόπο κληρονομικότητάς της. Η γνωστική λειτουργία δεν επηρεάζεται, καθώς, επίσης, δεν εμφανίζεται καρδιακή νόσος. Η LGMD τύπου 2B είναι μια
μορφή αυτοσωμικής υπολειπόμενης μυϊκής δυστροφίας λόγω της ανεπάρκειας της δυσφερλίνης (DYSF). Αντιπροσωπεύει έναν από τους τέσσερις αλληλόμορφους
φαινοτύπους, που περιλαμβάνουν, επίσης, τη μυοπάθεια Miyoshi με μυϊκή αδυναμία και ατροφία του γαστροκνημίου, την περιφερική μυοπάθεια πρόσθιου διαμερίσματος με μυϊκή ατροφία του πρόσθιου κνημιαίου
και έναν λιγότερο κοινό τύπο, που αφορά το σύνδρομο της άκαμπτης σπονδυλικής στήλης2,3. Αυτό το φάσμα
των μυοπαθειών οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μεταλλάξεις του γονιδίου DYSF.
Αυτοφαγία και αυτοφαγική ροη
Η αυτοφαγία είναι το πρωτεολυτικό σύστημα του κυττάρου, το οποίο απομακρύνει πρωτεΐνες, αδρανή υλικά
και οργανίδια. Ο μηχανισμός αυτός είναι συνεχώς ενεργός στον σκελετικό μυ και ο ρόλος του στην ομοιόσταση
είναι πολύπλοκος: Στις περιπτώσεις υπερδιέγερσης της
αυτοφαγίας γίνεται επιζήμια και συμβάλλει στην απώλεια μυϊκής μάζας. Αντίθετα, σε χαμηλότερα των φυσιολογικών επίπεδα λειτουργίας προκαλεί αδυναμία και
εκφυλισμό των μυών, λόγω της ανεξέλεγκτης συσσώρευσης κατεστραμμένων πρωτεϊνών και οργανιδίων4.
Διαταραχή της αυτοφαγίας εξαρτώμενη
από τη σηματοδοτική οδό mTOR
Από πρόσφατες μελέτες έχει βρεθεί ότι η αυτοφαγία είναι διαταραγμένη στους ασθενείς με DMD και σε mdx
μύες (ζωικό πειραματικό μοντέλο της DMD). Οι DMD
μύες χαρακτηρίζονται από αυξημένο οξειδωτικό στρες
και διαταραχή της ομοιόστασης του Ca+2. Ο P13K/Akt/
mTOR άξονας αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή μέσω του
οποίου καταστέλλεται η αυτοφαγία5. Επιπροσθέτως, έχει
δειχθεί ότι η αυξημένη δραστηριότητα της Nox2 αυξάνει
το οξειδωτικό στρες, ενεργοποιεί την Src κινάση, η οποία
με τη σειρά της μειώνει την αυτοφαγία μέσω της ενεργοποίησης του P13K/Akt/mTOR. Η υπερενεργοποίηση της
σηματοδοτικής οδού της Akt κινάσης αυξάνει την ενερ-
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γοποίηση του mTOR και αναστέλλει την αυτοφαγία. Σε
συνέχεια των βημάτων αυτών, η φωσφορυλίωση της Akt
κινάσης διατηρεί τον mTOR σε ενεργή μορφή, αποτρέπει τη μετακίνηση του FoxO3 από το κυτταρόπλασμα
προς τον πυρήνα, αναστέλλοντας τη μεταγραφή γονιδίων (π.χ. LC3, BNIP3Η) απαραίτητα για τον σχηματισμό
των αυτοφαγοσωμάτων5.
Η αναστολή του κύκλου Nox2/Src επάγει την mTOR
εξαρτώμενη αυτοφαγία, μειώνοντας τη φωσφο-Src και
φωσφο-mTOR, αυξάνει τον λόγο της LC3 ΙΙ προς LC3 Ι
και μειώνει την πρωτεΐνη p62. Η αναστολή της Nox2 με
gp91 μειώνει τη φωσφορυλίωση της Src κινάσης, P13K/
Akt/mTOR, μειώνοντας την παραγωγή ελεύθερων ριζών
[Reactive Oxygen Species (ROS)], με αποτέλεσμα την κατάργηση της ελαττωματικής αυτοφαγίας. Σε διαγονιδιακούς μυς που είχαν απουσία του p47phox (-/-) mdx παρατηρήθηκε μείωση των φωσφο-Src και φωσφο-mTOR,
με ταυτόχρονη αύξηση της μετατροπής της LC3 Ι στην
ενεργό λιπιδιωμένη μορφή LC3 ΙΙ και μείωση της p62 και
με συνέπεια την αύξηση της αυτοφαγικής ροής5, 6.
Ενίσχυση της αυτοφαγίας με διέγερση της AMPK,
ανεξάρτητος μηχανισμός του mTOR
Οι διαταραχές της αυτοφαγίας οδηγούν στη συσσώρευση δυσλειτουργικών μιτοχονδρίων και σε υπερβολική
απόπτωση των μυϊκών ινών. Τα μιτοχόνδρια είναι εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και λειτουργούν ως δεξαμενές ασβεστίου. Η διαταραχή της ρύθμισης των μεταβολικών γονιδίων και τα δυσλειτουργικά μιτοχόνδρια
λόγω της υψηλής ευαισθησίας τους στο ασβέστιο οδηγούν στη μυϊκή εκφύλιση7. Τα δυσλειτουργικά μιτοχόνδρια έχουν κατώτερο όριο για το άνοιγμα των διαύλων
του ασβεστίου και έτσι ευθύνονται για την αύξηση των
επιπέδων του. Η θεραπεία με αγωνιστές της AMPK κινάσης (AICAR) διεγείρει την AMPK, ανεξάρτητα του άξονα της Αkt κινάσης, ενισχύοντας την αυτοφαγία και την
απομάκρυνση των μιτοχονδρίων με μιτοφαγία. Η αύξηση της Ulk1, που είναι ο άμεσος στόχος της ΑΜΡΚ, οδηγεί σε αυξημένη ανίχνευση της κυτταρικής ενέργειας,
ώστε να αρχίσει η διαδικασία της μιτοφαγίας. Επίσης, με
την ενίσχυση του AMPK αυξάνεται η BNIP3, απαραίτητη
για τον σχηματισμό των αυτοφαγοσωμάτων7. Η ενεργοποίηση της αυτοφαγίας μειώνει τη φλεγμονή, την ίνωση
και τον εκφυλισμό των μυϊκών ινών και αποκαθιστά τη
μυϊκή λειτουργία5. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στη

μελέτη της αυτοφαγίας και ειδικότερα για τη μέτρηση
των αυτοφαγικών στοιχείων (αυτοφαγοσώματα, αυτολυσοσώματα) και της αυτοφαγικής ροής8.
Θεραπευτικές προσεγγίσεις στη μυϊκή δυστροφία
Θεραπεία με κορτικοστεροειδή
Στην DMD, η υποστηρικτική θεραπεία με κορτικοστεροειδή είναι συμπτωματική. Τα στεροειδή (δεφλαζακόρτη και πρεδνιζόνη) προκαλούν μέτρια αύξηση της
δύναμης, μακροπρόθεσμα επιδρούν ευεργετικά στην
καρδιακή λειτουργία και επιβραδύνουν την πορεία της
νόσου9,10. Τα στεροειδή περιορίζουν την εμφάνιση προοδευτικής μυοκαρδιοπάθειας. Ταυτόχρονα, υπάρχουν
και σοβαρές παρενέργειες από τη χρόνια χορήγηση γλυκοκορτικοειδών, όπως είναι ο καταρράκτης, η υπέρταση, αλλαγές στη συμπεριφορά, η υπερβολική αύξηση
βάρους, σπονδυλικά κατάγματα, η εμφάνιση σεληνοειδούς προσωπείου Cushing και άλλα11.
Θεραπεία με μεταμόσχευση μυοβλαστών
Κατά τη μεταμόσχευση μυοβλαστών, οι φυσιολογικοί
μυοβλάστες, που έχουν ένα φυσιολογικό γονίδιο Dys,
συγχωνεύονται μεταξύ τους και με τους μυοβλάστες του
ξενιστή, αποκαθιστώντας την έκφραση της Dys στους
εμφυτευμένους μυς mdx μυών12. Στον άνθρωπο είχε περιορισμένη επιτυχία, υπήρξε μικρή παροδική αύξηση
της αντοχής, αλλά σε κάποιους αναπτύχθηκαν αντισώματα κατά των μυοβλαστών.
Η ραπαμυκίνη
Η ραπαμυκίνη (RAPA) είναι ένα ανοσοκατασταλτικό
φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόληψη της
απόρριψης των μεταμοσχευμένων οργάνων και της επαναστένωσης των αγγείων στις αγγειοπλαστικές επεμβάσεις, λειτουργώντας ως ένας αντιφλεγμονώδης παράγοντας. Η χορήγηση της RAPA στους ανθρώπους απαιτεί
προσοχή, λόγω της ευρείας κατανομής ενός μεγάλου
ποσοστού του φαρμάκου στους ιστούς13. Η ραπαμυκίνη εμφανίζει ισχυρή συνέργεια με την κυκλοσπορίνη
(CsA), που οδηγεί στην επιβίωση του μοσχεύματος, όπου
απαιτείται επιμελής παρακολούθηση των δύο φαρμάκων λόγω της πρόκλησης παρενεργειών. Η RAPA έχει χαμηλότερη τοξικότητα και προκαλεί μεγαλύτερη μείωση
της Τ-κυτταρικής ανοσίας σε σύγκριση με άλλα ανοσο31
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κατασταλτικά φάρμακα, όπως η κυκλοσπορίνη Α. Η ραπαμυκίνη ρυθμίζει την ανοσολογική απόκριση μέσω της
αναστολής του mTOR. Το mTOR είναι μία κινάση απαραίτητη για την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου, είναι σημαντική για τη συνολική λειτουργία του κυττάρου και
εμπλέκεται σε πολλές διαταραχές του ανθρώπινου οργανισμού, όπως στα καρδιαγγειακά νοσήματα14.
Η δέσμευση της ραπαμυκίνης στο mTOR μπλοκάρει την κυτταρική διαίρεση και διαφοροποίηση των
Τ-κυττάρων στην S-φάση. Η RAPA επάγει το μονοπάτι
της αυτοφαγίας, με αποτέλεσμα την εξάλειψη των δυσλειτουργικών μιτοχονδρίων. Η RAPA αναστέλλει το
mTOR, μειώνει τη διήθηση των CD4+ και CD8+ T-λεμφοκυττάρων στις μυϊκές ίνες και αυξάνει τον Foxp3 και
T (Treg) κύτταρα, δημιουργώντας μια πιο ευνοϊκή ισορροπία μεταξύ των T και Treg κυττάρων15. Οι αναστολείς
του TOR, όπως η ραπαμυκίνη (Sirolimus) και το RAD001
(Everolimus), χρησιμοποιούνται, επίσης, στη θεραπεία
του καρκίνου, των καρδιοαγγειακών παθήσεων, των
μεταβολικών διαταραχών και στα αυτοάνοσα νοσήματα16. Η ραπαμυκίνη είναι ανεκτή για την ανοσοκαταστολή των ασθενών με μεταμόσχευση οργάνων, παρά τις
παρενέργειες που προκαλεί, όπως η αύξηση του σωματικού βάρους, η ανοχή στη γλυκόζη, οι διαταραχές της
πίεσης του αίματος και της ανταπόκρισης του ανοσοποιητικού. Επίσης, έχει βρεθεί ότι η ραπαμυκίνη έχει ευεργετικά αποτελέσματα στον σκελετικό ιστό, βελτιώνει
την καρδιακή λειτουργία και έχει αντιυπερτροφική δράση στο μυοκάρδιο στην DMD.
Μηχανισμοί δράσης της ραπαμυκίνης
Στους σκελετικούς μυς ασθενών με DMD τα επίπεδα του
ασβεστίου στο ενδοκυτταρικό περιβάλλον είναι υψηλά.
Η απουσία δυστροφίνης οδηγεί σε παθολογικά σήματα
ασβεστίου λόγω διάσπασης του μεγάλου γλυκοπρωτεϊνικού συμπλέγματος της δυστροφίνης. Τα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου και οι μορφολογικές αλλοιώσεις των μυϊκών ινών προκαλούν νέκρωση της μυϊκής ίνας17. Η DMD
εξελίσσεται περιφερικά από τη βάση προς την κορυφή
της καρδιάς. Στη βάση του μυοκαρδίου υπάρχει μεγαλύτερη ίνωση απ’ ό,τι στην κορυφή, που οδηγεί στη δυσλειτουργία του μυοκαρδίου και συνδέεται με τη διαταραχή
της επαναπρόσληψης του ασβεστίου ενδοκυτταρικά18.
Η δομική και η λειτουργική διαταραχή του υποδοχέα της
ρυανοδίνης (RyR1) διαταράσσουν τα επίπεδα του ασβε32

στίου στην DMD. Ο RyR1 είναι το κανάλι απελευθέρωσης του ασβεστίου στον μυ και δεσμεύει τέσσερα μόρια
FKBP1219, 20. Η αλληλεπίδραση του FKBP12 με το RyR1
ρυθμίζει τη σύζευξη συστολής - διαστολής του μυός και
την ομοιόσταση του ενδοκυτταρικού ασβεστίου19, 20. Τα
αυξημένα επίπεδα του ασβεστίου οφείλονται στην S νιτροσυλίωση του RyR1. Η FK506 και η RAPA είναι ανοσοκατασταλτικά φάρμακα που εμποδίζουν την αλληλεπίδραση του FKBP με το RyR1. Επομένως, μειώνεται η μέγιστη
απελευθέρωση του τασεο-ελεγχόμενου ασβεστίου στο
σαρκοπλασματικό δίκτυο κατά 70%-75%, αυξάνοντας τη
μυϊκή λειτουργία και απόδοση στην άσκηση19, 21.
Γονιδιακή επιδιόρθωση μέσω ειδικής θεραπευτικής μετάλλαξης στην DMD (μη-ιικοί φορείς)
Αδρανοποίηση του εξονίου με κατασταλτικά (antisense)
ολιγονουκλεοτίδια
Στην DMD, η μετάφραση της δυστροφίνης είναι ελλιπής
λόγω μεταλλάξεων. Εάν ήταν δυνατή η παράκαμψη του
μεταλλαγμένου εξονίου, τότε θα καθίστατο εφικτό να
υπάρξει αποκατάσταση της έκφρασης του γονιδίου. Σε
πρόσφατες μελέτες έχει αναφερθεί ότι σχεδιασμένα κατασταλτικά ολιγονουκλεοτίδια (antisense oligonucleotides)
προσομοίωσαν ένα φυσικό εναλλακτικό μάτισμα, επιτυγχάνοντας την είσοδό τους σε ένα υψηλότερο ποσοστό
των μυϊκών ινών με σημαντικό κλινικό αποτέλεσμα21.
Πρόκειται για μια προσέγγιση που θα μπορούσε να εφαρμόζεται περίπου στο 83% όλων των ασθενών με DMD22.
Αυτή η θεραπευτική παρέμβαση, η παράκαμψη δηλαδή
του εξονίου 51, ισχύει για το μεγαλύτερο ποσοστό της
ομάδας των ασθενών με DMD (13%) και περιλαμβάνει
το μεγαλύτερο εύρος μεταλλαγών, που περιλαμβάνουν
τις διαγραφές 45-50, 47-50, 48-50, 49-50, 50, 52 ή 52-6322.
Σε κλινικές δοκιμές έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ένα ολιγομερές του 2,-Ο-μέθυλ-ριβο-ολιγονουκλεοσιδικού-φωσφοροθειοϊκού (2΄O-methyl-ribo-oligonucleosidephosphorothioate) (PRO051/GSK2402968; Prosensa
Therapeutics), καθώς και ένα φωσφοροδιαμιδικό-μορφολίνο-ολιγομερές (PMO) (AVI-4658/Eteplirsen; Sarepta
Therapeutics), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη σίγαση
του εξονίου 51 και ολοκληρώθηκαν με άμεση μυϊκή έγχυση. Η χρήση των κατασταλτικών αυτών μορίων έδειξε
κλινικά ότι μπορούσε να ενισχύσει την έκφραση των ινών
της δυστροφίνης23, 24.
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Αδρανοποίηση του εξονίου με τη χρήση του
2΄O-methyl-ribo-oligonucleoside-phosphorothioate
Σε μια πρόσφατη κλινική μελέτη (PRO051) συμμετείχαν
12 ασθενείς σε μια δοκιμή 5 εβδομάδων με κλιμακούμενη δόση και με προϊόν που χορηγήθηκε με υποδόρια ένεση25. Η έκφραση της δυστροφίνης παρατηρήθηκε σε ποσοστό 100% των μυϊκών ινών, φτάνοντας το
15,6% του φυσιολογικού. Όταν η μελέτη επεκτάθηκε και
για 12 εβδομάδες, οι ασθενείς κατάφεραν να διανύσουν
μια απόσταση 35 m σε 6 min [δοκιμασία των 6 λεπτών
(6MWT)]. Στη δεύτερη φάση της ίδιας κλινικής μελέτης,
έπειτα από 12 εβδομάδες ανοιχτών δοκιμών σε μελέτη κλιμακούμενης δόσης (με σειρά δόσης 0,5-20,0 mg/
Kg), παρατηρήθηκε έκφραση της δυστροφίνης στο σαρκόλημα σε 7 από τους 19 ασθενείς με μέσο όρο 8.9%16,4%26. Επίσης, σε μια περίπτωση ενός ασθενούς φάνηκε ότι η έκφραση της δυστροφίνης έφτασε στο 55% των
μυϊκών ινών, λαμβάνοντας θεραπεία 20 mg/kg27.
Αδρανοποίηση του εξονίου με τη χρήση PMO (Eteplirsen;
Sarepta Therapeutics)
Η πρώτη ελεγχόμενη δοκιμή παράκαμψης του εξονίου χρησιμοποιώντας το PMO (Eteplirsen; Sarepta
Therapeutics) πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο
στο Νοσοκομείο Παίδων της πόλης Κολούμπια της πολιτείας του Οχάιο27. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 12 αγόρια με DMD ηλικίας 7-13 ετών, με επιβεβαιωμένη την
έλλειψη του γονιδίου της DMD και πιθανή την παράκαμψη του εξονίου 51, που εντάχθηκαν τυχαία σε μία από
τις 3 ομάδες που αντιμετωπίστηκαν με Eteplirsen. Όλοι
ήταν σε μια σταθερή δόση από κορτικοστεροειδή για 6
μήνες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της θεραπείας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της παραγωγής
της δυστροφίνης συμπεριελάμβαναν το ποσοστό των
μυϊκών ινών και την ένταση στο σαρκείλημμα. Μετά τη
12η εβδομάδα παρατηρήθηκε παραγωγή της δυστροφίνης και αποκατάσταση της σαρκογλυκάνης, γεγονός
που υποδεικνύει ότι επηρεάστηκε από τη διάρκεια της
θεραπείας, παρά από τη δόση. Από την αρχή έως και την
48η εβδομάδα οι ασθενείς εξετάστηκαν με τη δοκιμασία
6MWT και τα αποτελέσματα έδειξαν σαφή σχέση μεταξύ
συστηματικής θεραπείας με Eteplirsen και αποδεδειγμένης παραγωγής δυστροφίνης του μυός της DMD και μια
σημαντική διαφορά στην ικανότητα περπατήματος σε
σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν placebo.

Καταστολή των μη νοηματικών (nonsense)
μεταλλάξεων
Αμινογλυκοσίδες (γενταμυκίνη)
Μελέτες σε mdx μυς έδειξαν ότι οι αμινογλυκοσίδες και
οι γενταμυκίνες μείωσαν επιτυχώς τα επίπεδα κρεατινικής κινάσης (CK) κατά 70% και αύξησαν την έκφραση της δυστροφίνης περίπου κατά 20%28. Πάρα ταύτα,
σε δύο κλινικές μελέτες οι ασθενείς με μυϊκή δυστροφία δεν έδειξαν σημαντική καλυτέρευση μετά τη χορήγηση αμινογλυκοσίδων και γενταμυκίνης. Σε μία τρίτη
κλινική δοκιμή συμμετείχαν άρρενες με DMD, με αποδεδειγμένη μετάλλαξη του κωδικονίου τερματισμού, η
οποία αποτελείτο από ένα πρωτόκολλο δύο φάσεων29.
Στη μελέτη αυτή 16 ασθενείς, με μετάλλαξη στο κωδικόνιο τερματισμού, έλαβαν γενταμυκίνη σε εβδομαδιαία
χορήγηση. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν
ότι, εκτός από την έκφραση της δυστροφίνης στον μυϊκό ιστό, η CK ορού ήταν ελαφρώς μειωμένη έπειτα από
6 μήνες θεραπείας με γενταμυκίνη (από 9.851±2.109 U/L
σε 5.316 ±850 U/L, p=0,04). Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι μόνο 3 ασθενείς αύξησαν την παραγωγή της δυστροφίνης σε επίπεδα που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν
την εξέλιξη της νόσου. Θεωρητικά, τα αποτελέσματα θα
μπορούσαν να ήταν καλύτερα αν αυξανόταν η δοσολογία, αλλά θα έπρεπε να συνεκτιμηθούν οι παρενέργειες
που θα προέκυπταν.
PTC124 (Ataluren)
Το Ataluren είναι ένα μικρό μόριο που αναπτύχθηκε
από τη φαρμακευτική εταιρεία PTC Therapeutics σε
μια προσπάθεια να προωθήσει ένα προϊόν για από του
στόματος (per os) χορήγηση. Η θεραπεία σε mdx μυς
αποκατέστησε την παραγωγή δυστροφίνης σε όλους
τους σκελετικούς μυς που εξετάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων και του διαφράγματος και του καρδιακού
μυός, μεταξύ 2ης- 8ης εβδομάδας έκθεσης. Έπειτα
από 2 εβδομάδες θεραπείας παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της CK ορού. Τα επίπεδα δυστροφίνης στον
έλεγχο των μυών του ποντικιού ήταν στο 20%-25%
και εν μέρει είχε αποκατασταθεί η ικανότητα εφαρμογής δύναμης και αντίστασης ενάντια στην πλειομετρική άσκηση. Μελέτη σε αγόρια με DMD ηλικίας 7-16
ετών με μετάλλαξη στο κωδικόνιο λήξης βρίσκεται σε
εξέλιξη για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότη33
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τας και της ασφάλειας του Ataluren (ClinicalTrials.gov
identifier: NCT01826487)30.
Αντικατάσταση του γονιδίου μέσω ιικού φορέα-μεσολαβητή στη θεραπεία της μυϊκής δυστροφίας
Μυϊκή Δυστροφία Duchenne (DMD)
Επειδή το μέγεθος του γονιδίου της δυστροφίνης είναι
μεγάλο, είναι τεχνικά δύσκολη η εναπόθεσή του στους
ιούς-φορείς και έχουν γίνει προσπάθειες για τη λειτουργική σμίκρυνση της δυστροφίνης, ώστε να μπορέσει να χωρέσει σε ανασυνδυασμένο αδενο-σχετιζόμενο ιό (rAAV).
Η χορήγηση του αδενοϊού γίνεται με ενδοφλέβια παράδοση, η οποία επιτρέπει την ευρύτερη διάδοση του θεραπευτικού γονίδιου. Σε μια πρώτη κλινική δοκιμή γονιδιακής θεραπείας συμμετείχαν έξι άρρενες με DMD, σε
διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, μελέτη κλιμάκωσης της δόσης για την αξιολόγηση της ασφάλειας και
της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς γονιδίου δυστροφίνης31. Ο φορέας που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή
τη δοκιμασία ήταν ένας τροποποιημένος ορότυπος AAV,
δύο καψιδίων, με μια εισαγωγή πέντε αμινοξέων από τον
AAV1 που ενθυλακώνει ένα λειτουργικό διαγονίδιο μικρο-δυστροφίνης και αντιπροσωπεύει περίπου το 40%
της 11kb κωδικοποιητής αλληλουχίας του γονιδίου της
ανθρώπινης δυστροφίνης (rAAV2.5.CMV.D3990).
Σε πρόσφατη μελέτη, μονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού αίματος (PBMCs) ελέγχθηκαν για ιντερφερόνη (IFN-γ) με την ενζυμική ανοσοπροσροφητική δοκιμασία (ELISpot) για αντιδραστικότητα προς τη δυστροφίνη.
Αυτό αποκάλυψε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μονοπάτια, που προκάλεσαν ανοσολογική απόκριση στη
δυστροφίνη. Αντίστοιχα, σε άλλη μελέτη φάνηκε ότι σε
πολλές περιπτώσεις υπήρχαν προϋπάρχοντα κυκλοφορούντα Τ-λεμφοκύτταρα με ανοσιακή απόκριση στη
δυστροφίνη και μάλιστα σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των ασθενών με DMD. Το αποτέλεσμα αυτό έδειξε την ανάγκη της εξέτασης των ασθενών για ανοσία
στη δυστροφίνη πριν από κλινικές δοκιμές γονιδιακής
θεραπείας.
Ζωνιαία μυϊκή δυστροφία (LGMD) τύπου 2D
Σε μια τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη μελέτη εγχύθηκε ο φορέας rAAV1.tMCK.hSGCA σε έξι
ασθενείς με γενετικά επιβεβαιωμένη LGMD2D32. Στη
μελέτη αυτή φάνηκε ότι η γονιδιακή θεραπεία επέ34

τυχε την αύξηση της α-σαρκογλυκάνης χωρίς να παρατηρηθούν παρενέργειες από τη χορήγηση του
ιού-φορέα. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής ήταν
εξαιρετικά ενδιαφέροντα, αλλά απαιτούνται μακροχρόνιες μελέτες για τη διαπίστωση της ωφέλειας από
τη γονιδιακή θεραπεία33.
Γενωμική επαύξηση των εναλλακτικών γονιδίων
για τη βελτίωση της κυτταρικής απόδοσης
Γονιδιακή θεραπεία φολλιστατίνης
Η μυοστατίνη είναι ένα μέλος της υπερ-οικογένειας του μετασχηματιστικού αυξητικού παράγοντα-β
(Transforming Growth Factor-β) και πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι είναι ένας αρνητικός ρυθμιστής
της ανάπτυξης των σκελετικών μυών. Από την άλλη μεριά, η φολλιστατίνη είναι ένας ισχυρός αναστολέας της
μυοστατίνης, συνέχοντας το πλεονέκτημα του ελέγχου
της μυϊκής μάζας μέσω ανεξάρτητων μονοπατιών της
σηματοδότησης της μυοστατίνης. Σε μελέτες της μυοστατίνης σε διαγονιδιακούς μυς, η επιμόλυνσή τους με
διαγονίδιο, που φέρει τη φολλιστατίνη, προκάλεσε τον
τετραπλασιασμό της μυϊκής μάζας σε σχέση με τον διπλασιασμό της μυϊκής μάζας που παρατηρήθηκε από
την έλλειψη μυοστατίνης μόνο. Το εύρημα αυτό οδήγησε στην ιδέα ότι η επιμόλυνση με φολλιστατίνη θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε κλινικές μελέτες. Για
τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε μια εναλλακτικά ματισμένη ισόμορφη φολλιστατίνη (FS344), η οποία μπορούσε να τοποθετηθεί σε αδενοϊό (AAV1). Σε mdx μυς,
ενδομυϊκές ενέσεις του αδενοϊού AAV1, που έφεραν
το γονίδιο FS344, αύξησαν τη μυϊκή μάζα (ιστολογική
μέτρηση) των οπίσθιων άκρων, τη δύναμη της λαβής
των πρόσθιων άκρων και την αύξηση της παραγωγής δύναμης, όπως φάνηκε από τις αντίστοιχες μετρήσεις30. Ασθενείς με BMD, στους οποίους ο τετρακέφαλος μυς είχε προσβληθεί από την ασθένεια, εγχύθηκαν
με AAV1.CMV.FS344 σε χαμηλή δόση (2×1011 vg/kg)
στο ένα άκρο. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι οι ασθενείς βελτίωσαν σημαντικά τα αποτελέσματα στο τεστ της δοκιμασίας 6MWT30.
Στρατηγικές για την ενίσχυση
της επιμόλυνσης του γονιδίου
LGMD2B ομόλογος ανασυνδυασμός
Σε πρόσφατη αναφορά έγινε χρήση του AAV5, στον
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οποίο εισήχθη το γονίδιο DYSF σε δύο τμήματα. Τα δύο
αυτά μέρη χορηγήθηκαν στο πειραματικό μοντέλο και
ως στόχο είχαν την επιμόλυνση του μυός με την πλήρη
αλληλουχία του γονιδίου. Ως εκ τούτου, φάνηκε ότι στους
μυς με ανεπάρκεια DYSF η προκύπτουσα έκφραση βελτιώθηκε, καθώς επίσης και η ιστολογική εικόνα του μυός.
Σε μακροχρόνιες μελέτες φάνηκε ότι η επιμόλυνση με το
ιικό φορτίο είχε ως αποτέλεσμα την παρατεταμένη έκφραση της DYSF για τουλάχιστον έναν χρόνο χωρίς μετρήσιμη μείωση στα επίπεδα της πρωτεΐνης30.
Φαρμακοκινητική των νανοσωματιδίων (NPs)
και κατανομή στους ιστούς
Τα νανοσωμάτια (NP) αποτελούν μία από τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες και χρησιμοποιούνται ήδη στη διάγνωση και στη θεραπεία καρδιοαγγειακών παθήσεων, του καρκίνου και άλλων νοσημάτων. Τα
NPs έχουν την ιδιότητα να παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση τοπικά στις θέσεις της νόσου, ενώ τα επίπεδα του
ελεύθερου φαρμάκου στον ορό του αίματος είναι χαμηλά και έτσι περιορίζονται οι παρενέργειες34. Η ραπαμυκίνη αποτελεί ένα παράδειγμα της εφαρμογής των NPs και
ειδικότερα προτού συνδεθεί με τα NPs προσδένεται με
μία υπέρυθρη φθορίζουσα χρωστική. Τα σωμάτια αυτά
(RNPs) είναι σταθερά μέσα στο αίμα. Η RAPA διεισδύει
περισσότερο στους ιστούς απ’ ό,τι τα NPs λόγω της τοπικής απελευθέρωσης και της μεγαλύτερης παθητικής διάχυσης. Τα NPs και η RAPA κατανέμονται αποτελεσματικά
στους σκελετικούς μυς (δικέφαλος, διάφραγμα, γλουτιαίοι) και στο μυοκάρδιο των mdx μυών.
Αποτελέσματα της ενδοφλέβιας χορήγησης
νανοσωματιδίων ραπαμυκίνης (RNPs) στην DMD
Σε πρόσφατη μελέτη δείχθηκε ότι η ενδοφλέβια χορήγηση RNPs έπειτα από 8 δόσεις σε mdx μυς ενεργοποίησε την αυτοφαγία, με αποτέλεσμα τη γρήγορη βελτίωση της φυσικής απόδοσης των σκελετικών μυών και του
μυοκαρδίου. Αντίθετα, η χορήγηση ραπαμυκίνης από
στόματος σε φαρμακευτικές δόσεις δεν είχε σημαντικά
αποτελέσματα στη μυϊκή δύναμη στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η μέση δύναμη λαβής αυξήθηκε σημαντικά σε
mdx μυς 14 εβδομάδων (n=16) στους οποίους χορηγήθηκε ενδοφλέβια RNPs για 4 εβδομάδες σε σύγκριση με
mdx μυς που έλαβαν θεραπεία με απλά NPs (n=18), με
ραπαμυκίνη από του στόματος (n=6) ή με εικονικό φάρ-

μακο (Placebo) (n=6)35. Επίσης, στην ίδια μελέτη παρατηρήθηκε αύξηση της δύναμης σε mdx μυς (n=8) στους
οποίους χορηγήθηκαν RNPs τη14η με 18η εβδομάδα και
την 34η με 38η εβδομάδα, ενώ υπήρξε διακοπή του φαρμάκου τη 18η με 34η εβδομάδα. Αυτό επισημαίνει ότι η
αύξηση της δύναμης επαναλήφθηκε όταν άρχισε ξανά η
χορήγηση του φαρμάκου την 34η εβδομάδα35. Στην άλλη
μελέτη, η χορήγηση νανοσωματίων ραπαμυκίνης σε μεγαλύτερους μυς, ηλικίας 17 μηνών, παρατηρήθηκε μειωμένη βελτίωση στη δύναμη με RNPs. Η χορήγηση RAPA
από το στόμα σε μυς 24 μηνών δεν είχε σημαντική επίδραση στην αύξηση της δύναμης. Το εύρημα αυτό έδειξε ότι σε μυς μεγαλύτερης ηλικίας, όπου έχει εξελιχθεί η
νόσος, ίσως χρειάζεται μακροπρόθεσμη ή πιο επιθετική
θεραπεία για ικανοποιητικά αποτελέσματα36.
Σε άλλη πρόσφατη μελέτη, η ενδοφλέβια χορήγηση
RNPs βελτίωσε σημαντικά την καρδιακή λειτουργία, καθώς και το κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας (LVEF).
Ειδικότερα, παρατηρήθηκε 16% διαφορά στη βελτίωση
της καρδιακής λειτουργίας σε mdx μυς και 9% διαφορά
σε φυσιολογικούς μυς (wild type) πριν και μετά τη θεραπεία. Τα RNPs είναι πιο αποτελεσματικά από τη χορήγηση
RAPA από το στόμα. Η βελτίωση της λειτουργίας του μυοκαρδίου και των σκελετικών μυών επιτεύχθηκε με τη χορήγηση RAPA στην κλινικά συνιστώμενη δόση. Τα RNPs
παρεμπόδισαν τη στένωση των αγγείων χωρίς να παρατηρηθεί καθυστέρηση στην επούλωση του ενδοθηλίου
έπειτα από τραυματισμό του αγγείου37.
Η επίδραση των RNPs στο μονοπάτι TOR των σκελετικών
μυών και του μυοκαρδίου και η διαδικασία της αυτοφαγίας
Το μονοπάτι TOR αποτελείται από δύο ξεχωριστά πολυπρωτεϊνικά συμπλέγματα, το TORC1, που είναι ευαίσθητο στη ραπαμυκίνη, και το TORC238. Η προοδευτική μυϊκή
αδυναμία και ατροφία συνδέεται με μείωση της αναγεννητικής ικανότητας και με αλλαγή της ενεργοποίησης της σηματοδότησης mTOR39. Η ενεργοποίηση του mTOR οδηγεί
σε φωσφορυλίωση της Akt (πρωτεϊνικής κινάσης Β) και της
ριβοσωμικής πρωτεΐνης S6, που είναι μειωμένες στους μεγαλύτερους mdx μυς. Έπειτα από χορήγηση RNPs τα επίπεδα της S6 μειώθηκαν σε mdx μυς σε σχέση με εκείνα που
έλαβαν απλώς NPs, λόγω αναστολής του TOR. Η RAPA επάγει την αυτοφαγία μέσα από ένα mTOR εξαρτώμενο μηχανισμό. Στο ίδιο in vivo μοντέλο παρατηρήθηκε αύξηση
στην πρωτεΐνη p62, χωρίς να υπάρχει διαφορά στη μετα35
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γραφή του γονιδίου της p62. Επομένως, από το εύρημα
αυτό προέκυψε ότι η p62 δεν αποδομείται κατά την αυτοφαγία. Η πρωτεΐνη BNIP3, που ενεργοποιεί την αυτοφαγία,
είναι επίσης μειωμένη στους mdx μυς. Αντίστοιχα στην ίδια
μελέτη η σύγκριση των επιπέδων της πρωτεΐνης LC3-II με
και χωρίς κολχικίνη έδειξε ότι είναι μειωμένη η βασική ροή
της αυτοφαγίας. Η χορήγηση RNPs στον πρόσθιο κνημιαίο
μείωσε την p62, αύξησε την BNIP3, καθώς επίσης αύξησε
τη LC3-II. Τα RNPs ενισχύουν την αυτοφαγία στο μυοκάρδιο
με τον ίδιο τρόπο, βελτιώνοντας την καρδιακή λειτουργία.
Τα RNPs και τα στεροειδή ενεργοποιούν την αυτοφαγία, με
αποτέλεσμα την ενίσχυση της δύναμης και της καρδιακής
λειτουργίας στην DMD.

Abstract

Συμπεράσματα
Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη θεραπεία χρόνιων νοσημάτων έχει αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό
εργαλείο στη θεραπευτική αντιμετώπισή τους. Ειδι-

κότερα, η εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας και
των νανοσωματιδίων φάνηκε ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντική παράμετρο στην επιτυχή αντιμετώπιση
της μυϊκής δυστροφίας. Ως εκ τούτου, από τις παραπάνω μελέτες φάνηκε ότι η ενίσχυση της αυτοφαγίας βελτιώνει τη μυϊκή δύναμη και την καρδιακή λειτουργία στην DMD. Η συγχορήγηση στεροειδών και
RAPA σε χαμηλότερες δόσεις περιορίζει τις παρενέργειες από το κάθε φάρμακο, με καλύτερα και πιο άμεσα αποτελέσματα από τη μεμονωμένη χορήγηση του
κάθε φαρμάκου. Επίσης, η αγγειακή παράδοση του
γονιδίου χρησιμοποιώντας ΑΑV είναι ασφαλής όσο
και αποτελεσματική, αλλά απαιτείται μια προσεκτική
εξέταση των ασθενών για προϋπάρχουσα ανοσία είτε
στο διαγονίδιο είτε στον ιικό φορέα, που χρησιμοποιείται για την παράδοση. Τα αποτελέσματα όλων αυτών των κλινικών δοκιμών δίνουν ελπίδες για τη θεραπεία στις μυϊκές δυστροφίες.

An update on the therapeutic approaches to muscular
dystrophy: gene therapy and nanoparticles
Victoria Papadimitriou, Theodora Polychronopoulou, George I. Lambrou
Muscular dystrophy is a disease that causes primary
damage of muscle tissue, in particular muscle fibres.
Its main form is manifested as Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), which is caused by mutations of the
dystrophin gene, located on the X chromosome. The
autophagy disorder in DMD is responsible for muscle degeneration. The therapeutic approach of muscular dystrophy is, to this day, symptomatic and consists mainly of corticosteroids, but the new approach
of gene therapy and nanoparticles give hope for a
systematic therapy of the disease. DMD gene therapy will aim either on by passing exon 51, using antisense oligonucleotides, or replacing the mutated
dystrophin gene, using an adenovirus (AAV). Further-

more, in recent studies adenovirus- delivered follistatin gene has been shown to inhibit myostatin, which
is a negative factor in muscular development. The second class of therapeutic interventions concerns the
intravenous administration of rapamycin nanoparticles (RNPs). Rapamycin being an immunosuppressant
drug used mainly in transplantations, when administered in the form of nanoparticles enhances the autophagy phenomena in DMD. Recent research finds
show that RNPs improve muscle strength, and cardiac function, through the enhancement of autophagy.
Combined therapy of rapamycin nanoparticles and
corticosteroids could lead to a more effective treatment of DMD with less side effects.

Key words: Muscular dystrophy; rapamycin; nanoparticles; gene therapy
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Αεροθάλαμοι για τη λήψη εισπνεόμενων
αντιασθματικών φαρμάκων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μαρία Χατζησυμεών - Χατζηβασιλειάδη, Αντώνης Πλατνάρης, Πολυτίμη Παναγιωτοπούλου - Γαρταγάνη
Μονάδα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Οι αεροθάλαμοι αποτελούν επικουρικές συσκευές για την αποτελεσματική χορήγηση εισπνεόμενων αντιασθματικών φαρμάκων υπό μορφή
αερολύματος από τη δοσιμετρική συσκευή πολλαπλών σταθερών δόσεων αεροζόλης υπό πίεση (pressurized Metered Dose Inhaler -pMDIή απλώς inhaler). Αποδεικνύονται πολύτιμοι για
άτομα που δεν μπορούν να συντονίσουν μια βαθιά εισπνοή με τον ψεκασμό από το inhaler, όπως
βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας, αλλά και
για άτομα κάθε ηλικίας με κινητικές διαταραχές

ή πνευματική έκπτωση. Ανάλογα με το μέγεθός
τους διακρίνονται σε αεροθαλάμους μικρού ή μεγάλου όγκου 130-300 ml και 330-600 ml, αντίστοιχα, με μάσκα ή και με επιστόμιο. Γίνεται αναφορά
στα χαρακτηριστικά των αεροθαλάμων, βάσει των
οποίων πρέπει να επιλέγονται από τον θεράποντα
γιατρό. Παρατίθενται εκτενείς οδηγίες σχετικά με
τον σωστό τρόπο χρήσης και συντήρησής τους,
παράμετροι οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της προτεινόμενης θεραπευτικής αγωγής.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: αεροθάλαμοι, δοσιμετρική συσκευή πολλαπλών σταθερών δόσεων
αεροζόλης υπό πίεση, μάσκα προσώπου, νεκρός όγκος, αερόλυμα, ασθματικά παιδιά

Εισαγωγή
Η χορήγηση των εισπνεόμενων αντιασθματικών φαρμάκων από τη δοσιμετρική συσκευή πολλαπλών σταθερών δόσεων αεροζόλης υπό πίεση pressurized Metered
Dose Inhaler -pMDI- ή απλώς inhaler πρέπει να είναι
αποτελεσματική. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον σκοπό αυτό αποτελεί η δυνατότητα του ασθενούς να συγχρονίσει μια βαθιά εισπνοή του με τον ψεκασμό από
το inhaler. Με τον τρόπο αυτό το εκνέφωμα που απελευθερώνεται κατά τον ψεκασμό φθάνει μέχρι τους μικρούς αεραγωγούς και τις κυψελίδες, όπου εκδηλώνει

Υπεύθυνη επικοινωνίας
Μαρία Χατζησυμεών - Χατζηβασιλειάδη
E-mail: mari.chatzi@gmail.com
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τη θεραπευτική του δράση. Στα άτομα που δεν έχουν
δυνατότητα για βαθιά εισπνοή το εκνέφωμα δεν φθάνει
στον επιθυμητό τόπο δράσης του, αλλά εναποτίθεται
στη στοματική τους κοιλότητα και τον οπισθοφάρυγγα1. Στην περίπτωση αυτή για να επιτευχθεί το αναμενόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα προστίθεται αεροθάλαμος στο inhaler.
Οι πρώτοι αεροθάλαμοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν
απλά αντικείμενα σε μορφή σωλήνα, όπως, π.χ., ποτήρια χάρτινα ή πλαστικά μιας χρήσεως ή ο σωλήνας από
χαρτόνι του ρολού τουαλέτας. Μειονέκτημα, όμως, των
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πρόχειρων αυτών αεροθαλάμων είναι ότι απαιτούν από
τον ασθενή τη δυνατότητα συγχρονισμού μιας βαθιάς
εισπνοής του με τον ψεκασμό από το inhaler. Σήμερα, το
πρόβλημα αυτό υπερπηδάται με τον σχεδιασμό απλών
και πρακτικών αεροθαλάμων του εμπορίου (με μάσκα
προσώπου ή επιστόμιο), οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με
βαλβίδα2. Αυτοί πρέπει να εναρμονίζονται κατασκευαστικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ντιρεκτίβα) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/42/EEC:1993 «Περί
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».
Α. Πλεονεκτήματα αεροθαλάμων
Οι αεροθάλαμοι αποδεικνύονται πολύτιμοι σύμμαχοι
κατά την αντιμετώπιση επεισοδίων βρογχίτιδας με συριγμό, καθώς και παροξυσμών βρογχικού άσθματος ή
χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας σε:
Βρέφη και παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας,
ηλικιωμένους,
ασθενείς με έντονη αναπνευστική δυσχέρεια ή ελλιπή συνεργασία, όπως αυτοί με επηρεασμένο επίπεδο
συνείδησης ή νευρομυϊκά νοσήματα, και,
ασθενείς, με δυνατότητα συνεργασίας, εφόσον το
επιθυμούν.
Κυριότερο πλεονέκτημά τους αποτελεί το γεγονός ότι
με την προσθήκη τους εξασφαλίζεται ικανή απόσταση
μεταξύ του στόματος του ασθενούς και του inhaler, η
οποία συμβάλλει σε μείωση της ταχύτητας του εκτοξευόμενου εκνεφώματος3. Ως εκ τούτου, ευνοείται η
καθίζηση των μεγαλυτέρας διαμέτρου σωματιδίων του
στα τοιχώματα του αεροθαλάμου. Τα σωματίδια αυτά,
τα οποία έχουν μικρό θεραπευτικό όφελος, όταν οι εισπνοές λαμβάνονται απευθείας από το inhaler, καθιζάνουν στον στοματοφάρυγγα, δεδομένου ότι, λόγω του
βάρους τους, δεν έχουν δυνατότητα άφιξής τους μέχρι
τους μικρούς βρόγχους και τις κυψελίδες. Το γεγονός
αποκτά ιδιαίτερα πρακτική σημασία κατά τη λήψη εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών, γιατί η καθίζηση των
σωματιδίων αυτών στα τοιχώματα του αεροθαλάμου
συμβάλλει στη μείωση πιθανότητας για:
α) Εμφάνιση μυκητώδους στοματίτιδας και λαρυγγίτιδας με τσούξιμο στη στοματική κοιλότητα και βράγχος φωνής, και,
β) απορρόφησή τους από τον βλεννογόνο της στο-

ματικής κοιλότητας ή κατάποσης και είσοδο τους στη
συστηματική κυκλοφορία.
Τονίζεται ότι, παρά το γεγονός αυτό, η σύσταση για
υποχρεωτικό ξέπλυμα της στοματικής κοιλότητας αμέσως μετά τη λήψη των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών μέσω αεροθαλάμου είναι επιβεβλημένη, όπως ακριβώς και κατά την απευθείας λήψη τους από το inhaler.
Οι περισσότεροι αεροθάλαμοι φέρουν βαλβίδα μιας
διαδρομής (διάφραγμα). Αυτή μετακινείται προς το πρόσωπο του ασθενούς κατά την εισπνοή και επιστρέφει
στην αρχική της θέση κατά την εκπνοή. Χάρις σ’ αυτήν:
• Παρεμποδίζεται η ανάστροφη ροή του αέρα, δηλαδή: Επιτρέπεται η διέλευσή του αέρα από τον κλειστό
χώρο του αεροθαλάμου προς τον ασθενή, αλλά δεν
διεισδύει στον αεροθάλαμο ο αέρας της εκπνοής. Με
τον τρόπο αυτό, ο αεροθάλαμος προστατεύεται από
τα μικρόβια της αναπνοής καθώς και από το εκπνεόμενο CO2.
• Αυξάνεται το ποσοστό εκνεφώματος που φθάνει
στους μικρούς αεραγωγούς και τις κυψελίδες, δεδομένου ότι αυτό παραμένει αιωρούμενο για ικανό
χρονικό διάστημα στον κλειστό χώρο του αεροθαλάμου (holding chamber) χωρίς να διαχέεται στο περιβάλλον. Συνεπώς, ο ασθενής έχει την ευχέρεια να το
εισπνεύσει σε περισσότερους του ενός αναπνευστικούς κύκλους.
• Δίδεται η δυνατότητα για υπολογισμό του αριθμού εισπνοών, μετρώντας τις κινήσεις της βαλβίδας, αυτές
είναι εμφανείς. Οι κινήσεις της βαλβίδας, όταν αυτές
παρέχουν επίσης τη διαβεβαίωση για σωστή χρήση
της συσκευής. Σε αεροθαλάμους στους οποίους αυτές δεν είναι εμφανείς ενδέχεται να υπάρχει δείκτης εισπνευστικής ροής (flow vu, flow indicator κ.λπ.).
Β. Επιλογή αεροθαλάμου
Η σωστή επιλογή αεροθαλάμου αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική για αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή.
Επιβάλλεται να γίνεται προσεκτικά, βάσει των χαρακτηριστικών του σε σχέση με την ηλικία και τις δυνατότητες του ασθματικού ασθενούς. Οι αεροθάλαμοι, διαφανείς ως επί το πλείστον, εφαρμόζουν σε όλα τα inhalers.
Είδη αεροθαλάμων
Κριτήρια επιλογής αεροθαλάμου αποτελούν: Το μέγεθός του, η μάσκα προσώπου ή το επιστόμιο που φέρει,
41
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το υλικό κατασκευής του και η λειτουργικότητά του. Οι
αεροθάλαμοι διακρίνονται:
1. Ως προς το μέγεθός τους:
Σε αεροθαλάμους:
Μικρού όγκου (130-300 ml), οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως (εικ. 2, 3, 5).
Μεγάλου όγκου (330-600 ml), οι οποίοι αποτελούν
μεγάλου μήκους και σχετικά βαριές συσκευές (εικ. 4).
Κατά τη χρήση τους απαιτείται αρκετός αριθμός αναπνοών έπειτα από κάθε ψεκασμό από το inhaler. Το γεγονός προκαλεί δυσφορία στα μικρά παιδιά, από την
οποία πιθανώς να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα
της θεραπευτικής αγωγής.
2. Ως προς το εάν φέρουν μάσκα προσώπου ή
επιστόμιο
α) Αεροθάλαμοι που φέρουν μάσκα προσώπου
Χαρακτηριστικά της μάσκας
Η μάσκα των αεροθαλάμων προτιμάται να είναι αφαιρούμενη, για να διευκολύνονται ο καθαρισμός και η
αποθήκευσή της5.
Από πλευράς ποιότητας:
Προτιμάται η μαλακή μάσκα από σιλικόνη, με ελαστικότητα και καλή εφαρμογή στο πρόσωπο, χωρίς latex
για αποφυγή δερματίτιδας εξ επαφής. Η καλή εφαρμογή
της μάσκας στο πρόσωπο, το «σφράγισμά» της, δηλαδή,
σ’ αυτό, είναι κριτικής σημασίας για την αποτελεσματική
χορήγηση των εισπνεόμενων αντιασθματικών φαρμάκων μέσω αεροθαλάμου με βαλβίδα. Εφόσον το υλικό
της μάσκας είναι εύκαμπτο, επιτυγχάνεται καλή εφαρμογή στο πρόσωπο, η οποία διαταράσσεται ελάχιστα με τις
ήπιες κινήσεις του παιδιού.
Οι άκαμπτες μάσκες δεν έχουν δυνατότητα συμπίεσης
των τοιχωμάτων τους κατά την εφαρμογή τους στο πρόσωπο, οπότε η ενδεχόμενη μείωση του νεκρού όγκου*
είναι πολύ μικρότερη απ’ ό,τι στις ευλύγιστες μάσκες7.
Οι μάσκες με ιδιαίτερα λεπτά τοιχώματα εμφανίζουν
υπερβολική ευλυγησία, γεγονός που επηρεάζει το σχήμα τους και τη σταθερότητά τους.
* Ο χώρος στο εσωτερικό της μάσκας αποτελεί τον νε42

Εικόνα 1: Μάσκες σιλικόνης σε τρία μεγέθη

κρό όγκο αυτής. Ο νεκρός όγκος της μάσκας καθώς και ο
νεκρός όγκος του συστήματος της βαλβίδας του αεροθαλάμου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ποσότητα του φαρμάκου που φθάνει στον πνεύμονα3,6. Όσο
μικρότερος είναι ο νεκρός όγκος τόσο μεγαλύτερη ποσότητα αερολύματος εισπνέεται από τον ασθενή. Για τη
μείωση του νεκρού όγκου της μάσκας, ιδιαίτερο ρόλο
παίζει η ευλυγησία των τοιχωμάτων της. Εάν τα τοιχώματα της μάσκας είναι σχετικά εύκαμπτα, η μείωση του
νεκρού όγκου της επιτυγχάνεται με μικρή πίεση κατά την
εφαρμογή της στο πρόσωπο.
Από πλευράς σχεδιασμού:
Το περίγραμμα της μάσκας θα πρέπει να καλύπτει την
περιοχή του στόματος και της μύτης και να εφαρμόζει
στο πρόσωπο, έτσι ώστε να μην επιτρέπει τη διάχυση
του αερολύματος στο περιβάλλον.
Από πλευράς μεγέθους:
Οι μάσκες διατίθενται σε ένα ή περισσότερα μεγέθη:
Μικρό, μεσαίο, μεγάλο (εικ. 1). Η μάσκα μικρού μεγέθους θεωρείται κατάλληλη για παιδιά ηλικίας από 0 έως
18 μηνών, η μεσαίου μεγέθους για παιδιά ηλικίας 1½-5
ετών και η μεγάλη μάσκα για μεγάλα παιδιά, εφήβους
και ενήλικες με ελλιπή συνεργασία, καθώς και για άτομα με κινητικές διαταραχές, πνευματική καθυστέρηση,
έντονη δύσπνοια ή επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης.
β) Αεροθάλαμοι με επιστόμιο
Οι αεροθάλαμοι με επιστόμιο θεωρούνται κατάλληλοι για
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Νεκρός όγκος βαλβίδας

Βαλβίδα μιας διαδρομής (διάφραγμα)

Δείκτης εισπνευστικής ροής
( Flow-Vu )
Κλειστός χώρος
αεροθαλάμου
(holding chamber)

Μάσκα σιλικόνης

Βαλβίδα εκπνοής

Υποδοχή inhaler

Εικόνα 2: Διάφανος αεροθάλαμος μικρού όγκου με μάσκα μεσαίου μεγέθους

Επιστόμιο

Βαλβίδα, διάφραγμα

Κλειστός χώρος αεροθαλάμου
(holding chamber)

Υποδοχή inhaler

Εικόνα 3: Διάφανος αεροθάλαμος μικρού όγκου με επιστόμιο

άτομα ηλικίας άνω των 5 ετών με δυνατότητα συνεργασίας.

 ε αυτούς που δεν περιέχουν Bisphenol A (BPA), μόΣ
λυβδο, PVC ή φθαλικές ενώσεις.

3. Ως προς το υλικό κατασκευής τους
4. Ως προς τη λειτουργικότητά τους
Οι αεροθάλαμοι διακρίνονται σε:
Αντιστατικούς ή μη.
Σημειώνεται ότι στους αντιστατικούς δεν ευνοείται η
εναπόθεση μέρους του διερχομένου εκνεφώματος
στο εσωτερικό τοίχωμα του αεροθαλάμου, σε αντίθεση με τους μη αντιστατικούς.

Οι αεροθάλαμοι:
συχνά φέρουν βαλβίδα μιας διαδρομής (διάφραγμα), η
οποία δεν επιτρέπει την ανάστροφη ροή του αέρα.
Ενδέχεται να φέρουν σφυρίχτρα (flow signal). Ο ήχος
της σφυρίχτρας, ακούγεται κατά την εισπνοή, και
43
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Ιnhaler

Σημείο διαχωρισμού
Επιστόμιο
των δύο τεμαχίων

Κλειστός χώρος αεροθαλάμου
(holding chamber)

Μάσκα

Σημείο διαχωρισμού
των δύο τεμαχίων

Κλειστός χώρος αεροθαλάμου
(holding chamber)

Υποδοχή inhaler

Εικόνα 4: Αεροθάλαμοι μεγάλου όγκου

υποδηλώνει ιδιαίτερα απότομη εισπνοή. Κατ’ αυτήν
εισέρχεται μειωμένη ποσότητα αερολύματος στους
πνεύμονες. Συνιστάται ηπιότερη εισπνοή.
Γ. Απεικόνιση αεροθαλαμων
Στο κεφάλαιο αυτό απεικονίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αεροθαλάμων μικρού και μεγάλου όγκου8.
Δεν γίνεται αναφορά σε εμπορικές ονομασίες, προς
αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.
Γ.1. Αεροθάλαμοι μικρού όγκου
Οι αεροθάλαμοι μικρού όγκου, διαφανείς ή μη, φέρουν
μάσκα ή και επιστόμιο. Στις εικόνες 2 και 3 επισημαίνονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, όπως: Υποδοχή του inhaler, κλειστός χώρος του αεροθαλάμου, βαλβίδα
μιας διαδρομής (διάφραγμα), μάσκα ή επιστόμιο. Ενδέχεται να φέρουν και βαλβίδα εκπνοής, διαμέσου της οποίας
ο εκπνεόμενος αέρας απομακρύνεται στο περιβάλλον.
Ορισμένοι αεροθάλαμοι με μάσκα ή επιστόμιο φέρουν
σφυρίχτρα.
Γ. 2 Αεροθάλαμοι μεγάλου όγκου
Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των αεροθαλάμων μεγάλου όγκου (330-600 ml), όπως η υποδοχή για inhaler, ο
κλειστός χώρος τους, η μάσκα ή το επιστόμιό τους και το
σημείο κατά το οποίο διαχωρίζονται σε δύο τεμάχια για
καθαρισμό και αποθήκευση, επισημαίνονται στην εικόνα 4.
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Εικόνα 5: Χρήση αεροθαλάμου με μάσκα

Δ. Χρήση αεροθαλάμων
Η χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων μέσω αεροθαλάμου είναι αποτελεσματική όταν ο προτεινόμενος αεροθάλαμος χρησιμοποιείται σωστά. Από μελέτη προκύπτει
ότι μόνο εννέα στα 100 άτομα (ποσοστό έως 10%) λαμβάνουν τα εισπνεόμενα φάρμακα με σωστό τρόπο9. Για
περιορισμό των λαθών ακολουθεί διεξοδική αναφορά
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σχετικά με τη χρήση των αεροθαλάμων. Για τον σκοπό
αυτό ιδιαίτερη σημασία έχουν:
Ο αριθμός αναπνοών που πρέπει να παίρνει ο ασθενής μετά τον ψεκασμό από το inhaler και ο οποίος εξαρτάται από:
• Τον όγκο του χρησιμοποιούμενου αεροθαλάμου, και,
• Τον αναπνεόμενο όγκο του ασθενούς, ο οποίος αποτελεί συνάρτηση της ηλικίας του και της βαρύτητας
της κατάστασής του10.
Η συντήρηση, δηλαδή η συχνότητα και ο τρόπος καθαρισμού του αεροθαλάμου.
Η διάρκεια χρήσης του αεροθαλάμου.
Δ.1. Χορήγηση εισπνοών μέσω αεροθαλάμου
μικρού όγκου
Δ.1.α. Αεροθάλαμοι μικρού όγκου με μάσκα
Τα εισπνεόμενα αντιασθματικά φάρμακα που χορηγούνται σε παιδιά από τη γέννηση έως την ηλικία των πέντε
ετών προτείνεται να χορηγούνται μέσω αεροθαλάμου
με μάσκα, ακολουθώντας με προσοχή τα βήματα που
περιγράφονται παρακάτω.
Βήματα χορήγησης
1. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί δεν έχει στο στόμα του τροφή, τσίχλα ή άλλα αντικείμενα.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα από το επιστόμιο του inhaler.
3. Ελέγξτε το επιστόμιο του inhaler για ύπαρξη ξένων
σωμάτων, καθώς και την οπή εξόδου του εκνεφώματος για ύπαρξη κρυσταλλωμένου φαρμάκου11.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο αεροθάλαμος δεν έχει σημεία φθοράς, όπως γραμμώσεις στην εσωτερική επιφάνεια,
θολερότητα, ρωγμές κ.λπ. Σε αντίθετη περίπτωση
αντικαταστήστε τον άμεσα.
5. Προτού κάνετε ψεκασμό, ανακινείστε το inhaler
έντονα 5-7 φορές για ανάμειξη του υγρού περιεχομένου του. Κατά την ανακίνηση αντιλαμβάνεσθε τον
ήχο τoυ αναδευόμενου αερολύματος στο μεταλλικό
του δοχείο. Εάν δεν ακούτε τον ήχο αυτό, η συσκευή
είναι άδεια3,11.
6. Προτού χρησιμοποιήσετε καινούργιο inhaler
(aerolin, flixοtide, atrovent, foradil, seretide κ.λπ.) ψεκάστε δύο φορές στον αέρα για ενεργοποίηση της
συσκευής. Εάν, το ήδη χρησιμοποιημένο inhaler, δεν
το έχετε χρησιμοποιήσει επί 5 ημέρες ψεκάστε μία

μόνο φορά στον αέρα. Ο ψεκασμός, που εξέρχεται,
πρέπει να είναι ζωηρός. Εάν δεν δημιουργείται ψεκασμός ή εάν εξέρχεται εξασθενημένος ψεκασμός,
το περιεχόμενο του inhaler έχει εξαντληθεί. Ορισμένα inhalers φέρουν ένδειξη των δόσεων που απομένουν (seretide inhaler)8,11.
7. Εφαρμόστε το inhaler στην αντίστοιχη υποδοχή του
αεροθαλάμου, με τον πυθμένα του μεταλλικού δοχείου προς τα επάνω.
8. Ακουμπήστε τη μάσκα του αεροθαλάμου απαλά στο
πρόσωπο του παιδιού καλύπτοντας το στόμα και τη
μύτη του (εικ. 5). Εξασφαλίστε καλή εφαρμογή με
αποτελεσματική σφράγιση, ώστε να μην επιτρέπεται
η διαφυγή του φαρμάκου στο περιβάλλον.
9. Η βαλβίδα αλλά και ο δείκτης εισπνευστικής ροής του
αέρα, εφόσον υπάρχει, κινούνται μόνον όταν έχει επιτευχθεί καλή στεγάνωση.
10. Για να επιτευχθεί σωστή χορήγηση, το παιδί πρέπει
να είναι ήρεμο, γεγονός το οποίο όμως δεν είναι πάντα εφικτό σε παιδιά μικρής ηλικίας. Εφόσον το παιδί συνεργάζεται, ενθαρρύνετέ το να αρχίσει να εισπνέει αργά και βαθιά κάνοντας έναν ψεκασμό από
το inhaler. Μην κάνετε διπλό ψεκασμό. Με κάθε εισπνοή του παιδιού ανοίγει η ενσωματωμένη στον
αεροθάλαμο έγχρωμη βαλβίδα ροής του αέρα και το
παιδί εισπνέει μέρος του εκνεφώματος σε ποσότητα
ανάλογη με τον εκάστοτε αναπνεόμενο όγκο αέρα.
Το εκνέφωμα που δεν έχει εισπνευσθεί συγκρατείται αιωρούμενο στον κλειστό χώρο του αεροθαλάμου, χωρίς να διαχέεται στο περιβάλλον, έτοιμo να
εισπνευσθεί με την επόμενη εισπνοή. Δεν χάνεται
έστω και αν απομακρυνθεί για λίγο η μάσκα από το
πρόσωπο του παιδιού.
11. Κατά τη διάρκεια της εισπνοής, διατηρείτε τη μάσκα καλά εφαρμοσμένη στο πρόσωπο , έως ότου
το παιδί πάρει τον απαιτούμενο αριθμό αναπνοών
για την εισπνοή του εκνεφώματος, που περιέχεται
στον κλειστό χώρο του αεροθαλάμου. Θεωρείται ότι
για τον σκοπό αυτό σε παιδιά από τη γέννηση έως
3 ετών απαιτούνται 7-8 αναπνοές, ενώ σε παιδιά
ηλικίας 4-5 ετών απαιτούνται 4-5 αναπνοές, κατά
το δυνατόν βαθιές και όχι επιπόλαιες. Ενθαρρύνετε το παιδί να εκπνέει ήπια κατά προτίμηση από το
στόμα. Η μέτρηση του αριθμού των λαμβανόμενων
αναπνοών διευκολύνεται με την παρακολούθηση
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του αριθμού των κινήσεων της έγχρωμης βαλβίδας
ροής του αέρα ή του δείκτη εισπνευστικής ροής (flow
vu, flow indicator). Για τα μεγαλύτερα των 10 ετών
άτομα αρκεί μία αργή και βαθιά εισπνοή, την οποία
κρατούν επί 10 δευτερόλεπτα, μετρώντας με τα δάκτυλά τους μέχρι το 10 και εκπνέοντας κατόπιν από
το στόμα ή τη μύτη.
12. Απομακρύνετε τον αεροθάλαμο με το ενσωματωμένο inhaler από το πρόσωπο του παιδιού.
13. Εάν απαιτείται και δεύτερος ψεκασμός από το ίδιο
inhaler χορηγείστε τον ½-1 λεπτό (30΄΄- 60΄΄) μετά
τον πρώτο, ανακινώντας εκ νέου το σύμπλεγμα αεροθάλαμου - inhaler επί 5-7 φορές. Στη συνέχεια
ακολουθείστε τα βήματα 8-12.
14. Αφαιρέστε το inhaler από τον αεροθάλαμο και τοποθετείστε το κάλυμμα επιστομίου.
15. Η χορήγηση αντιφλεγμονώδους αερολύματος (κορτικοστεροειδούς), π.χ. φλουτικαζόνης ( flixotide
inhaler), πρέπει να χορηγείται 10 λεπτά μετά τη χορήγηση του βρογχοδιασταλτικού αερολύματος
(β2- διεγέρτη), δηλαδή της σαλβουταμόλης (aerolin
inhaler). Κατά τη χορήγησή του ακολουθείστε τα βήματα 1-14.
16. Μετά από λήψη εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών
(flixotide inhaler, butesonide inhaler) ή συνδυασμών
αυτών με β2-αγωνιστές μακράς διάρκειας δράσης
(seretide inhaler) επιβάλλεται άμεσα (εντός ενός λεπτού) το ξέπλυμα της στοματικής κοιλότητας και του
οπισθοφάρυγγα. Ο ασθενής, δηλαδή, πρέπει να κάνει αμέσως βαθιά γαργάρα με νερό, το οποίο προτρέπετε να φτύνει και να μην καταπίνει. Σε ασθενείς
που δεν έχουν δυνατότητα γαργάρας (μικρή ηλικία,
κινητικές διαταραχές) προσφέρετε να πιουν νερό,
γάλα, χυμό ή αφέψημα.
Επισημαίνεται ότι:
Κατά τη διενέργεια εισπνοών πρέπει:
Να γίνεται ένας μόνο και όχι διπλός ψεκασμός από
το inhaler. Όταν γίνονται δύο ή περισσότεροι διαδοχικοί ψεκασμοί, το εκνέφωμα αποκτά στροβιλώδη ροή
και καθιζάνει στο τοίχωμα του αεροθαλάμου, με συνέπεια να φθάνει σε μειωμένο ποσοστό στους πνεύμονες.
Παρόμοιες συνέπειες (εντονότερες σε μη αντιστατικούς αεροθαλάμους) προκύπτουν και από την καθυστερημένη έναρξη της εισπνοής μετά τον ψεκασμό. Ο ψε46

κασμός δηλαδή θα πρέπει να γίνει ενώ ο ασθενής έχει
αρχίσει να εισπνέει αργά.
Συμβουλέψτε τον ασθενή να εκπνέει ήπια και όχι
έντονα μετά από κάθε εισπνοή, για να μην εξέρχεται το
αερόλυμα που έχει εισπνεύσει.
Η μάσκα του αεροθαλάμου πρέπει να εφάπτεται καλά
στο πρόσωπο του ασθενούς. Σε αντίθετη περίπτωση,
μειώνεται το ποσοστό του εισπνεόμενου εκνεφώματος
κατά 50%-80%.
Τα μικρά παιδιά συνήθως κλαίνε κατά τις πρώτες
ημέρες χρήσης του αεροθαλάμου με μάσκα12. Τονίζεται, όμως, ότι η χορήγηση των εισπνεόμενων φαρμάκων
κατά τη διάρκεια του κλάματος οδηγεί σε φαύλο κύκλο.
Εκτιμάται ότι το εκνέφωμα που φθάνει στους πνεύμονες
κατά τη διάρκεια του κλάματος είναι μειωμένο κατά 3-6
φορές, δεδομένου ότι13:
Δυσχεραίνεται η καλή εφαρμογή της μάσκας
στο πρόσωπο του παιδιού, με συνέπεια να φθάνει
στους πνεύμονες ελάχιστο ποσοστό της χορηγούμενης δόσης.
Υπερισχύει η εκπνοή, οπότε εισπνέεται μικρό μόνο
ποσοστό εκνεφώματος, που χορηγείται με τον ψεκασμό.
Ο αέρας αποκτά στροβιλώδη ροή κατά την εισπνοή, με συνέπεια εναπόθεση μεγάλου ποσοστού εισπνεόμενου φαρμάκου στο τοίχωμα του αεροθαλάμου
και στο στοματοφάρυγγα, το οποίο αντί να εισπνέεται
καταπίνεται.
Σημειώνεται ότι κατά τη χορήγηση εισπνεόμενων αντιασθματικών φαρμάκων μέσω αεροθαλάμου με μάσκα
κατά τη διάρκεια του ύπνου παρατηρείται ότι ποσοστό
70% των παιδιών ξυπνούν τρομαγμένα κατά τη στιγμή
εφαρμογής της μάσκας14. Στην προκειμένη περίπτωση η
προσλαμβανόμενη δόση αντιστοιχεί στο ήμισυ της δόσης σε κατάσταση εγρήγορσης. Εάν, όμως, δεν ξυπνήσουν προσλαμβάνουν υψηλό ποσοστό της χορηγούμενης δόσης.
Τέχνασμα
Για να προσαρμοσθεί το μικρό παιδί στη χρήση του αεροθαλάμου, όταν είναι ήρεμο ακουμπήστε τη μάσκα αρκετές φορές στο πρόσωπό του χωρίς να κάνετε ψεκασμό
ή στο πρόσωπο μιας αγαπημένης του κούκλας ή στο αρκουδάκι του, μετατρέποντας έτσι την όλη διαδικασία σε
παιχνίδι. Με τον τρόπο αυτό το παιδί εξοικειώνεται με τη
μάσκα και σύντομα την αποδέχεται.
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Εικόνα 6: Εισπνοή
μέσω αεροθαλάμου
με επιστόμιο

Σημαντικά
Επαινέστε το παιδί και επιβραβεύστε τη σωστή χρήση.
Εάν είναι δυνατόν, χορηγείστε τις εισπνοές όταν το
παιδί είναι ήρεμο και δεν κλαίει.
Τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια εισπνοών μέσω αεροθαλάμου ο ασθενής δεν επιτρέπεται να μιλάει ή να μετράει με το στόμα μέχρι το 10, για τον υπολογισμό του
αριθμού των αναπνοών που απαιτούνται για τη λήψη
του φαρμάκου.
Συνιστάται η μέτρηση του αριθμού των λαμβανόμενων αναπνοών για κάθε ψεκασμό στα μικρά παιδιά να
γίνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του.
Δ. 1. β. Αεροθάλαμοι μικρού όγκου με επιστόμιο
Σε παιδιά άνω των πέντε ετών, και εφόσον διασφαλίζεται η
συνεργασία μαζί τους, η χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων προτείνεται να γίνεται μέσω αεροθαλάμου με επιστόμιο. Σε περίπτωση που δεν συνεργάζονται, προτείνεται ο
αεροθάλαμος με μάσκα και στα παιδιά της ηλικίας αυτής.
Βήματα χορήγησης
Για τη χορήγηση των εισπνοών μέσω αεροθαλάμου με
επιστόμιο15:
Ακολουθείστε τα βήματα 1-7 του κεφαλαίου «Δ.1.α. «Χορήγηση εισπνοών μέσω αεροθαλάμου μικρού όγκου με
μάσκα». Κατόπιν:
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του επιστομίου του
αεροθαλάμου.
2. Τοποθετείστε το επιστόμιο του αεροθαλάμου απαλά μέσα από τα δόντια του παιδιού και πάνω από τη

3.

γλώσσα. Ενθαρρύνετε το παιδί να σφραγίσει τα χείλη του γύρω από το επιστόμιο, χωρίς να το δαγκώνει (εικόνα 6).
Παροτρύνετε το παιδί να αρχίσει να εισπνέει αργά
και βαθιά με τα χείλη ερμητικά κλειστά γύρω από
το επιστόμιο και ψεκάστε μία φορά από το inhaler.
Όταν το παιδί πάρει 3-5 βαθιές και αργές αναπνοές
(tidal breathing), απομακρύνετε το επιστόμιο του
αεροθαλάμου από το στόμα του. Συνεχίστε όπως
στη σειρά βημάτων του κεφαλαίου «Δ.1.α. Αεροθάλαμοι μικρού όγκου με μάσκα».

* Ασθενής ηλικίας άνω των 10 ετών, που συνεργάζεται,
μπορεί να εισπνεύσει το εκνέφωμα παίρνοντας μία μόνο
βαθιά εισπνοή, κατά τη χρήση αεροθαλάμου με επιστόμιο16. Στην περίπτωση αυτή, προτού τοποθετήσει το επιστόμιο του αεροθαλάμου στο στόμα του, συμβουλέψτε τον να εκπνεύσει από το στόμα αργά και τελείως (όσο
επιτρέπουν οι δυνατότητές του), ώστε να αδειάσουν οι
πνεύμονές του από αέρα. Κατόπιν, προτρέψτε τον να τοποθετήσει το επιστόμιο στο στόμα του, όπως στο βήμα
2. Συστήστε να αρχίσει να παίρνει εισπνοή αργά, διατηρώντας τα χείλη συνεχώς ερμητικά κλειστά γύρω από
το επιστόμιο. Κατά τη διάρκεια της εισπνοής ψεκάστε
μία φορά από το inhaler ενώ συνεχίζει να εισπνέει όσο
βαθύτερα μπορεί. Στο τέλος της εισπνοής αφαιρέστε το
επιστόμιο από το στόμα του, προτρέποντάς τον να σφίξει γρήγορα και ερμητικά τα χείλη του και να «κρατήσει»
την αναπνοή του επί 10 δευτερόλεπτα ή για όσο χρονικό
διάστημα αισθάνεται άνετα. Κατόπιν, συμβουλέψτε τον
να εκπνεύσει ήπια κατά προτίμηση από το στόμα. Μπορεί να πάρει και δεύτερη εισπνοή από τον ίδιο ψεκασμό.
Δ.2. Χ
 ορήγηση εισπνοών μέσω αεροθαλάμου
μεγάλου όγκου
Δ.2.α. Αεροθάλαμοι μεγάλου όγκου με ε πιστόμιο
Σε παιδιά άνω των πέντε ετών, και εφόσον διασφαλίζεται η συνεργασία μαζί τους, για τη χορήγηση εισπνεόμενων αντιασθματικών φαρμάκων μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι αεροθάλαμοι μεγάλου όγκου με
επιστόμιο.
Αρχικά βήματα χορήγησης
Κατά τη χρήση αεροθαλάμου μεγάλου όγκου με επιστό47
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μιο (εικ. 4), χορηγείστε τις εισπνοές ακολουθώντας τα
βήματα χορήγησης 1-7 που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Δ. 1. α. Χορήγηση εισπνοών μέσω αεροθαλάμου μικρού όγκου με μάσκα».
Κατόπιν, ακολουθείστε οποιαδήποτε από τις δύο επόμενες τεχνικές διευκολύνεσθε.
Τεχνική πολλαπλών αναπνοών
Βήματα χορήγησης
1. Τοποθετείστε το επιστόμιο του αεροθαλάμου μεγάλου όγκου στο στόμα, μέσα από τα δόντια, πάνω από
τη γλώσσα, χωρίς να το δαγκώνετε και σφραγίστε
τα χείλη γύρω από αυτό.
2. Αρχίστε να αναπνέετε αργά και ήπια. Κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της βαλβίδας του αεροθαλάμου
ενδέχεται να ακούγεται «κλικ».
3. Όταν σταθεροποιηθούν οι αναπνευστικές σας κινήσεις, κάνετε έναν ψεκασμό από το inhaler, συνεχίζοντας να αναπνέετε αργά και βαθιά (tidal breathing)
επί 7-8 φορές.
4. Απομακρύνετε τον αεροθάλαμο από το στόμα.
Τεχνική της μίας αναπνοής
(για ασθενείς άνω των 10 ετών)
Βήματα χορήγησης
1. Εκπνεύστε όσο πιο βαθιά μπορείτε μακριά από το
επιστόμιο του αεροθαλάμου.
2. Τοποθετείστε το επιστόμιο του αεροθαλάμου μεγάλου όγκου στο στόμα σας, μέσα από τα δόντια,
επάνω από τη γλώσσα, χωρίς να το δαγκώνετε και
σφραγίστε τα χείλη γύρω από αυτό. Κάνετε έναν ψεκασμό από το inhaler.
3. Πάρτε βαθιά και αργή εισπνοή. Στο τέλος της εισπνοής αφαιρέστε το επιστόμιο του αεροθαλάμου
από το στόμα σας, σφραγίζοντας πάλι γρήγορα τα
χείλη σας.
4. Κρατείστε την αναπνοή σας επί 10 δευτερόλεπτα
και εκπνεύστε ήπια κατά προτίμηση από το στόμα.
Εναλλακτικά, σε περίπτωση δυσκολίας, αντί για μία
και βαθιά εισπνοή, λάβετε 2-3 αναπνοές από το επιστόμιο, χωρίς να κάνετε δεύτερο ψεκασμό
Τονίζεται ότι:
Η εισπνοή πρέπει να είναι βαθιά αλλά όχι απότομη, για48

Εικόνα 7

τί μόνο έτσι εισέρχεται στους πνεύμονες επαρκής ποσότητα αερολύματος.
Τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδευτούν με υπομονή
στον τρόπο αυτό της εισπνοής από τον θεράποντα
γιατρό και τα άτομα που τα επιτηρούν.
Δ.2. β. Αεροθάλαμοι μεγάλου όγκου με μάσκα
Για τη χορήγηση εισπνοών μέσω αεροθαλάμου μεγάλου
όγκου με μάσκα (εικ. 4) ακολουθείστε τα βήματα χορήγησης 1-16 του κεφαλαίου «Δ. 1. α. Χορήγηση εισπνοών
από inhaler μέσω αεροθαλάμου μικρού όγκου με μάσκα».
Τονίζεται ότι με κάθε ψεκασμό, στην περίπτωση αυτή, το
παιδί πρέπει να πάρει 7-8 αναπνοές προτού απομακρύνετε τον αεροθάλαμο από το πρόσωπό του.
Ε. Συντήρηση αεροθαλάμων
Για τη συντήρηση των αεροθαλάμων πρέπει να δίδεται
ιδιαίτερη προσοχή στον καθαρισμό και την αποθήκευσή τους.
Καθαρισμός αεροθαλάμου16
Οι αεροθάλαμοι κατά τη διάρκεια χρήσης τους πρέπει
να καθαρίζονται για αποτροπή θολερότητας στην εσωτερική τους επιφάνεια, η οποία οφείλεται σε νεφέλιο
εκνεφώματος που επικάθηται σ’ αυτήν. Για τον καθαρισμό των αεροθαλάμων, θεωρείται απαραίτητο να ακολουθούνται οι οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή.
Σημειώνεται ότι:
Για τους περισσότερους αεροθαλάμους προτείνεται
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Εικόνα 8: Χάρτινοι αεροθάλαμοι μιας χρήσεως

ο συχνός καθαρισμός κατά τη διάρκεια της χρήσης τους
(μία φορά την εβδομάδα), ενώ για άλλους κατ’ αραιότερα χρονικά διαστήματα.
Ορισμένοι αεροθάλαμοι (μη αντιστατικοί) πλένονται
πριν από την πρώτη χρήση και άλλοι όχι.
Οι μη αντιστατικοί αεροθάλαμοι δεν πρέπει να ξεπλένονται μετά το πλύσιμο, δεδομένου ότι τα μόρια του καθαριστικού, τα οποία παραμένουν επάνω τους, αυξάνουν την αντιστατικότητά τους.
Βήματα καθαρισμού
1. Αποσυνδέστε τα τμήματα του αεροθαλάμου που
χρησιμοποιείτε σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του
κατασκευαστή (εικ. 7).
2. Βυθίστε τα εξαρτήματα του αεροθαλάμου σε λεκάνη που περιέχει αραιό διάλυμα από φρέσκο,
καθαρό, χλιαρό νερό και μικρή ποσότητα υγρού
απορρυπαντικού πιάτων και όχι απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων, καθώς αυτό είναι ιδιαίτερα σκληρό. Κινείστε τα εξαρτήματα ήπια μέσα στο
διάλυμα αυτό και αφήστε τα εκεί επί 15 λεπτά. Μη
χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό του αεροθαλάμου σκληρό σφουγγάρι, ψήκτρα για μπιμπερό, οινόπνευμα, αντισηπτικά ή άλλα καθαριστικά, γιατί
φθείρουν την εσωτερική του επιφάνεια.
3. Ξεπλύνετέ τα, εφ’ όσον χρειάζεται, βυθίζοντάς τα σε
λεκάνη με φρέσκο καθαρό νερό.
4. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα του αεροθαλάμου από
το νερό και αποτινάξτε όσο το δυνατόν περισσότερες σταγόνες νερού από αυτά. Δεν πρέπει να

τα σκουπίζετε με ύφασμα ή απορροφητικό χαρτί για να αφαιρέσετε την υγρασία, γιατί αναπτύσσονται δυνάμεις συνάφειας, οι οποίες ευνοούν την
κατακράτηση εκνεφώματος στην εσωτερική τους
επιφάνεια.
5. Τοποθετείστε τα σε κατακόρυφη θέση να στεγνώσουν μέχρι την επόμενη χρήση τους (ή πριν τα αποθηκεύσετε) επάνω σε απορροφητικό χαρτί ή στεγνό σφουγγάρι τύπου Wettex, στην ατμόσφαιρα
του σπιτιού, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και χωρίς να πέφτει το φως του ήλιου κατευθείαν επάνω
τους. Η διαδικασία αυτή, καλό είναι να γίνεται το
βράδυ, εφόσον ο αεροθάλαμος πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθεί, έτσι ώστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν τελείως ως το πρωί. Ορισμένοι αεροθάλαμοι, σύμφωνα με το φύλλο οδηγιών τους, πλένονται
σε ελαφρύ πρόγραμμα πλυντηρίου πιάτων (έως 70
βαθμούς), στη θέση για ποτήρια, με όχι πολύ λερωμένα σκεύη.
6. Εάν, ενώ ετοιμάζεσθε για λήψη εισπνοής, παρατηρήσετε θολερότητα στον αεροθάλαμο πριν ακόμα
παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό μεσοδιάστημα για τον καθαρισμό του, κάνετε την προγραμματισμένη εισπνοή και κατόπιν πλύνετέ τον σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
7. Τονίζεται ότι ο αεροθάλαμος:
• Πρέπει να είναι εντελώς στεγνός προτού χρησιμοποιηθεί ή προτού αποθηκευθεί.
• Δεν πρέπει να αποθηκεύεται στον χώρο του λουτρού, γιατί η υγρασία του περιβάλλοντος ευνο49
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•

εί την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών.
Το ξηρό περιβάλλον μειώνει τον κίνδυνο επιμόλυνσής του.
Δεν πρέπει να παραμένει εκτεθειμένος στο ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ζ. Αεροθάλαμοι μίας χρήσεως (paper disposable)
Είναι γνωστό ότι σε πολλούς χώρους συγκέντρωσης
ατόμων, όπως σχολεία, χώρους αθλοπαιδιών, αεροδρόμια κ.λπ., δεν υπάρχει συνήθως διαθέσιμος κλασικός αεροθάλαμος του εμπορίου ή ο ασθενής δεν φέρει
μαζί του τον δικό του αεροθάλαμο. Επομένως, ενδεχομένως να υπάρξει ανάγκη για την αντιμετώπιση ασθματικού παροξυσμού, που εμφανίζεται αιφνίδια σε παιδιά
ή σε ενήλικες και οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα για
λήψη των αντιασθματικών φαρμάκων απευθείας από
το inhaler.
Για τον σκοπό αυτό καλό θα ήταν οι χώροι αυτοί να
εφοδιασθούν με αναλώσιμους αεροθάλαμους μιας χρήσεως, οι οποίοι για λόγους πρακτικούς και υγιεινής είναι χάρτινοι, πλαστικοί ή συχνά αυτοσχέδιοι (εικ. 8) 17.
Σημειώνεται ότι κατά τη σύγκριση των αεροθάλαμων
αυτών με τους κλασικούς αεροθαλάμους του εμπορίου δεν υπήρξε διαφορά στον δείκτη μεταστρεψιμότητας
(recovery index) σε ασθενείς με ήπιο ή με μέτριο βρογχόσπασμο18. Συμπερασματικά, οι αεροθάλαμοι μιας χρήσεως θεωρούνται χρήσιμοι για παροχή πρώτων βοηθειών σε
άτομα με ασθματικό παροξυσμό, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα για χρήση κλασικού αεροθαλάμου του εμπορίου19.
Η. Συμβουλές
Οι αεροθάλαμοι δεν είναι παιχνίδια. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με αυτούς. Μετά τη διενέργεια
των εισπνοών, πρέπει να φυλάσσονται αμέσως σε
ασφαλές μέρος.

50

Δεν επιτρέπεται η χρήση του αεροθαλάμου ταυτόχρονα από δύο ή περισσότερους ασθενείς, δεδομένου ότι
υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης λοιμώξεων.
Στα άτομα υπό αγωγή με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή θα πρέπει να προσφέρονται τέσσερις μερίδες γαλακτοκομικών ημερησίως, π.χ. δύο ποτήρια γάλα, 30
γρ. τυρί, 200 γρ. γιαούρτι.
Ο αεροθάλαμος που χρησιμοποιείται καθημερινά πρέπει να αντικαθίσταται έπειτα από χρήση 12 ετών, ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Στην περίπτωση που διαπιστώνονται σημεία φθοράς, αντικαθίσταται ενωρίτερα. Για τον λόγο αυτό
πρέπει να ελέγχεται συνεχώς η καλή του κατάσταση (Δεν πρέπει να φέρει ρωγμές, μόνιμη θολερότητα κ.λπ.).
Οι ασθενείς προτρέπονται να φυλάσσουν το φύλλο οδηγιών, που περιέχεται στη συσκευασία του
αεροθαλάμου, για να το συμβουλεύονται όποτε
χρειάζεται.
Θ. Για τον θεράποντα γιατρό
Στις βασικές φροντίδες του θεράποντα γιατρού σε κάθε
επίσκεψη του ασθενούς, πλην των θεραπευτικών οδηγιών, περιλαμβάνονται:
Να ζητά από τον ασθενή ή τα άτομα που τον συνοδεύουν να του επιδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται τα εισπνεόμενα φάρμακα, με στόχο τη διόρθωση πιθανών λαθών, και να μην αρκείται μόνο στην
προφορική περιγραφή.
Να υπενθυμίζει στον ασθενή το:
•
Ξέπλυμα της στοματικής κοιλότητας μετά τη λήψη
εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών.
•
Καθαρισμό του χρησιμοποιουμένου αεροθαλάμου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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Devices for inhaled asthma medications
M. Chatzisymeon - Chatzivassileiadi, A. Platnaris, P. Panagiotopoulou - Gartagani
The valved holding chambers/spacers are assisting
devices used for the effective delivery of aerolized
asthma medications. The medication is delivered
from pressurized metered dose inhalers -pMDIsor through these devices.The devices are helpful
to those patients who cannot synchronize a deep
breath with the puff of the activated inhaler. Target group are babies, toddlers and people of varying age with mobility difficulties or mental impairment.The devices are classified based on their size
in: small volume devices (130-300ml) and large vol-

ume devices (330-600ml). They are attached to a
face mask or they have a mouthpiece.They are also
classified as electrostatic and non-electrostatic devices. The following article describes the selection
criteria by the physician, for the appropriate device
apparatus based on its own and on patient’s characteristics too. Adequate recommendations for the
right usage of the valved holding chambers/spacers and their care are provided, which are mandatory for the successful administration of the selected anti-asthmatic treatment.
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Έρευνα στη μυτιλήνη σχετικά
με τις διατροφικές συνήθειες,
την καθημερινότητα των παιδιών, καθώς
και την υγειονομική περίθαλψη στο νησί
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σαλαβούρα Κατερίνα, Γαβρά Μαρία, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Γέμου - Engeseath Βασιλική
Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ν. Παίδων «Αγία Σοφία»

Μελετήθηκαν αδρά και με τυχαιοποιημένο τρόπο οι
διατροφικές συνήθειες, ο τρόπος ζωής και η υγειονομική περίθαλψη σε δύο χωριά της Μυτιλήνης κατά
τη διάρκεια κοινωνικού έργου. Επίσης, εκτιμήθηκε

η εμφάνιση αλλεργίας στα χωριά αυτά. Η παραπάνω μελέτη έγινε με βάση ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι γονείς και τα στοιχεία επεξεργάστηκαν στατιστικά.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: παιδιά, διατροφικές συνήθειες, αλλεργία, υγειονομική περίθαλψη

Εισαγωγή
Στο πλαίσιο κοινωνικού έργου φίλων της Μητρόπολης Μυτιλήνης με επικεφαλής την καθηγήτρια Γέμου
-Engeseath τον Νοέμβριο του 2016 κλιμάκιο γιατρών
από το Νοσοκομείο «Αγία Σοφία» επισκέφθηκε τα χωριά Αγιάσος και Ίπειος στη Μυτιλήνη για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα παιδιά
του νηπιαγωγείου και του σχολείου των χωριών αυτών.
Στα χωριά Αγιάσος και Ίπειος εξετάσθηκαν με τη συνήθη παιδιατρική εξέταση περίπου 200 παιδιά, ενώ ορισμένα από αυτά με παραπομπή εξετάσθηκαν από καρδιολόγο, ΩΡΛ, ακτινολόγο και οδοντίατρο. Στους γονείς,
κυρίως τη μητέρα, δόθηκε για συμπλήρωση δεδομένο
ερωτηματολόγιο. Η μικρή αυτή τυχαιοποιημένη μελέ-

τη έγινε για να ανιχνευτούν αδρά οι διατροφικές συνήθειες και η καθημερινότητα των παιδιών, καθώς και η
υγειονομική περίθαλψη στο νησί. Η Μυτιλήνη, αν και μεγάλο νησί, ανήκει στα ακριτικά νησιά και είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα απομονωμένης περιοχής με έντονο πολιτισμικό στοιχείο, με πολλαπλές επιρροές και με
έντονο το στοιχείο της παράδοσης στην καθημερινότητα των κατοίκων.
Απαντήθηκαν 72 και 68 ερωτηματολόγια αντίστοιχα
στα χωριά Αγιάσος και Ίπειος. Τα περισσότερα παιδιά
(48 και 47 αντίστοιχα, δηλαδή 67% και 69%) ήταν σχολικής ηλικίας (5-10 ετών), ενώ προσχολικής ηλικίας ήταν
13 και 17 παιδιά (18% και 25%), ενώ υπήρχαν και λίγοι
έφηβοι (10 και 5 αντίστοιχα) Σχήμα 1.

Διεύθυνση επικοινωνίας
Σαλαβούρα Κατερίνα, Γ. Παπανδρέου 45, Γουδή 17533, τηλ.: 210 - 7777027, E - mail: Salavourakaterina@gmail.com
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Σχήμα 1: Συνολικός αριθμός ερωτηματολογίων 140

Μελέτη
Α. Διατροφή
Στις ερωτήσεις σχετικά με τη διατροφή υπήρχαν ερωτήματα σε σχέση με τη διατροφή τον 1ο χρόνο της ζωής, τη
διατροφή των παιδιών καθημερινά και την εμφάνιση παχυσαρκίας. Οι περισσότεροι γονείς, προφανώς με οδηγίες των τοπικών παιδιάτρων, έχουν τα εξής πρότυπα διατροφής (κατά αντιστοιχία στα χωριά Αγιάσος και Ίπειος):
Ακολουθούν αποκλειστική διατροφή με γάλα μέχρι
τον 6ο μήνα (78%, 91%).
Οι μισοί (44% και 47%) χορηγούν σαν 1η στερεή τροφή το ρυζάλευρο περίπου τον 5ο μήνα.
Η φρουτόκρεμα δόθηκε τον 6ο μήνα (93% και 97%).
Το κόκκινο κρέας χορηγείται μετά την ηλικία των 7 μηνών (90% και 93%).
Το αυγό μετά τον χρόνο (86% και 74%).
Το ψάρι μετά τον χρόνο (85% και 79%).
Ενδιαφέρον είναι ότι η γλουτένη χορηγείται μετά τον
7ο μήνα στο 35% και 29%, αντίστοιχα.
Οι ξηροί καρποί πριν από τον 4ο χρόνο στο 40% και
56%, αντίστοιχα.
Σχόλιο: Όπως είναι γνωστό η χορήγηση αποκλειστικά
γάλατος με βάση τις διεθνείς ομοφωνίες προβλέπεται
μέχρι τον 4ο-6ο μήνα, ενώ η είσοδος των διάφορων τρο54

φών θεωρείται αβλαβής σε ορισμένα ηλικιακά παράθυρα, που υπάρχει ωρίμανση του γαστρεντερικού για την
πέψη της τροφής, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων. Η είσοδος στο διατροφολόγιο ισχυρών αλλεργιογόνων, όπως το σιτάρι και η γλουτένη,
προβλέπεται να γίνεται τον 7ο μήνα και το αυγό και το
ψάρι λίγο πριν από τον 1ο χρόνο. Από τα ερωτηματολόγια φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η γνώση στους παιδιάτρους της Μυτιλήνης, με εξαίρεση την πρώιμη χορήγηση της γλουτένης.
Στην ερώτηση σχετικά με το καθημερινό διαιτολόγιο
των παιδιών
τα περισσότερα παιδιά τρώνε περισσότερα από 2 γεύματα γαλακτοκομικών την ημέρα (74% και 81%),
κόκκινο κρέας περισσότερο από 2-3 φορές την εβδομάδα το 83% και το 96% των παιδιών,
όσπρια λιγότερο από 1 φορά την εβδομάδα το 79%
και το 66% των παιδιών,
ψάρι περισσότερο από 1 φορά την εβδομάδα το 76%
και το 68% των παιδιών,
σαλάτα στα κύρια γεύματα το 65% και το 77%,
φρούτα το 65% και το 79% των παιδιών καθημερινά.
Είναι ενδιαφέρον ότι στα παιδιά χορηγούνται:
Προπαρασκευασμένες τροφές περισσότερο από 1
φορά την εβδομάδα στο 50% και στο 51%,
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τ ροφές με προσθετικές ουσίες περισσότερο από 1
φορά την εβδομάδα στο 47% και στο 40%,
γλυκά στο 81% και στο 72% με μικρές διαφορές στις
διάφορες ηλικίες.
Σχόλιο: Η δίαιτα αυτή απέχει από τη μεσογειακή δίαιτα,
με συχνή κατανάλωση γαλακτομικών και κρέατος, κατανάλωση προπαρασκευασμένων τροφών στο 50% και
καθημερινή χρήση γλυκού στο 80% των παίδων.
Οι περισσότεροι γονείς
δεν ξέρουν για την παιδική παχυσαρκία (80%),
ενοχοποιούν την κατανάλωση ζάχαρης, ενώ οι μισοί
τη συνδέουν με την αυξημένη κατανάλωση θερμίδων,
την ελαττωμένη δραστηριότητα και την κατανάλωση
προπαρασκευσμένων τροφών.
Β. Παιδιατρική παρακολούθηση
Σχετικά με την παιδιατρική παρακολούθηση των παιδιών, οι γονείς είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι:
Θεωρούν ότι το παιδί τους πρέπει να εξετάζεται από
παιδίατρο κάθε 6 μήνες (49% και 51%) ή μια φορά τον
χρόνο οπωσδήποτε (35% και 31%).Έχουν εμβολιάσει
τα παιδιά τους (90%).
Η νοσηρότητα είναι σπάνια και τα περισσότερα παιδιά
δεν αρρωσταίνουν (78% και 85%), ενώ αυτά που αρρωσταίνουν εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης με συχνότητα 1 φορά συνήθως τον μήνα και όλα έχουν ελεγχθεί.
Το 86% και το 96% των παιδιών δεν παίρνουν συχνά
φάρμακα, ενώ από αυτά που παίρνουν φάρμακα τα 5/7
και τα 2/3 παίρνουν μακροχρόνια θεραπεία άσθματος,
1 παιδί έχει σακχαρώδη διαβήτη και 2 επιληψία.
Σχόλιο: Είναι ενδιαφέρον ότι σε αυτά τα σχετικά απομονωμένα χωριά, οι γονείς δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για την υγεία των παιδιών τους, τα εμβολιάζουν σύμφωνα με το εθνικό σύστημα εμβολιασμού και δεν υιοθετούν απόψεις πολυφαρμακείας από ανασφάλεια. Είναι
εντυπωσιακό όμως ότι δεν είναι ενήμεροι για το θέμα
της παχυσαρκίας.
Γ. Καθημερινότητα
Σχετικά με την καθημερινότητα των παιδιών:
Τα περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν με την αποκλειστική επίβλεψη των γονιών (81% και 97%).

 ερικές φορές με τη βοήθεια των γιαγιάδων (6/58
Μ
και 5/66).
Επίσης, τα περισσότερα παιδιά πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό μετά την ηλικία των 2 ετών στο Ίπειο (81%)
και τα μισά στην Αγιάσο (41%), με μέση ηλικία 2,95
και 3,59 ετών.
Αρκετά παιδιά πηγαίνουν μόνα τους στο σχολείο στο
Ίπειο (66%) και με επιτήρηση στην Αγιάσο (58%).
Επίσης, τα περισσότερα διαβάζουν μόνα τους (63%
και 53%) και αυτά που έχουν βοήθεια είναι κυρίως από
τη μητέρα.
Τα περισσότερα παιδιά βλέπουν τηλεόραση καθημερινά (63% και 41%) και ορισμένα πάνω από 3 ώρες την
ημέρα (10% και 26%), ενώ κάποια λιγότερο από 1 ώρα
(20% και 26%), λίγα δε (1%) μόνο Σαββατοκύριακο.
Επίσης, τα περισσότερα παιδιά παίζουν στο ύπαιθρο
περισσότερο από 1 ώρα την ημέρα (81% και 80%).
Το 76% και το 90% ξέρουν να χρησιμοποιούν τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 3 και 8 παιδιά σε ηλικία μικρότερη από 5 ετών.
Το 14% και το 37% αντίστοιχα ηλικίας 5-10 ετών παρακολουθούν μαθήματα επιμόρφωσης από το διαδίκτυο και 2 παιδιά μικρότερα από 5 ετών.
Το 16% και το 17% έχουν κινητό και 6 παιδιά σε ηλικία
μικρότερη των 5 ετών.
Επεισόδια βίας στο σχολείο ή σε χώρο διασκέδασης
για την ηλικία έχουν αντιμετωπίσει 10 παιδιά και στα
δύο χωριά.
Πολλά παιδιά (54% και 36%) έχουν εξωσχολικές δραστηριότητες, με κυριότερες το ποδόσφαιρο (27%), αλλά
και το θέατρο (1%), τη μουσική (1%) και τον χορό (27%).
Σχόλιο: Από τα παραπάνω φαίνεται ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με τους γονείς τους, αλλά και με την επίβλεψη δασκάλων στον παιδικό σταθμό από μικρή ηλικία, είναι σχετικά ανεξάρτητα και πηγαίνουν μόνα τους στο σχολείο και
αναλαμβάνουν το διάβασμά τους. Είναι εντυπωσιακό ότι
το 30%-50% των παιδιών σε τόσο μικρό μέρος συνοδεύονται για να πάνε στο σχολείο. Ίσως, σε σχέση με αυτό θα
πρέπει να μας θορυβήσουν τα επεισόδια βίας που αντιμετώπισαν 10 παιδιά. Ενδιαφέρον είναι, επίσης, ότι πολλά παιδιά έχουν εξοικίωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παρακολουθούν μαθήματα επιμόρφωσης.
Εντυπωσιακή είναι η χρήση κινητού στις μικρές ηλικίες,
που δεν είναι αμελητέα, και πιθανόν να συνοδεύεται από
55
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Σχήμα 2: Αναφερόμενα αλλεργικά συμπτώματα

άγνοια των γονιών σχετικά με τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο. Επίσης, έστω και σε μικρή κλίμακα, οι γονείς σε αυτά
τα χωριά φέρνουν σε επαφή τα παιδιά με δραστηριότητες, όπως ο χορός, η μουσική και το θέατρο.
Δ. Αλλεργία
Σχετικά με την εμφάνιση αλλεργίας σε αυτούς τους πληθυσμούς, που θα μπορούσε να θεωρήσει κάποιος ότι είναι βασικά αγροτικοί πληθυσμοί, και την ευαισθητοποίηση των γονέων διαπιστώθηκαν τα εξής:
Το 28% αναφέρει αλλεργία, με κυριότερα τα δερματικά προβλήματα με τη μορφή κνίδωσης ή ατοπικής
δερματίτιδας,
το 11% αναφέρει μπούκωμα, φταρνίσματα και αλλεργικό χαιρετισμό όλο τον χρόνο,
το 14% αλλεργία μόνο την άνοιξη,
το 13% νυχτερινό βήχα τον χειμώνα,
το 11% εύκολη κόπωση και βήχα με την κόπωση,
το 0,04% τροφική αλλεργία,
το 11% φαρμακευτική αλλεργία,
το 21% ατοπική δερματίτιδα και
το 14% ξηροδερμία (Σχήμα 2).
56

Επίσης, αναφέρονται τα παρακάτω:
7 στα 18 παιδιά με συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό δεν αξιολογούν τα συμπτώματά τους στο
πλαίσιο αλλεργίας,
12 στα 18 παιδιά με νυχτερινό βήχα δεν αξιολογούν τα
συμπτώματά τους στο πλαίσιο αλλεργίας,
12 στα 18 παιδιά που εμφανίζουν βήχα με την άθληση δεν αξιολογούν τα συμπτώματά τους στο πλαίσιο
αλλεργίας (Σχήμα 3).
Σχόλιο: Είναι εντυπωσιακό για ένα αλλεργιολόγο η αυξημένη συχνότητα αλλεργίας σε έναν αγροτικό πληθυσμό (28%-30%), που με την υπόθεση της υγιεινής
εκτίθεται από μικρή ηλικία σε ήπιους παθογόνους μικροοργανισμούς και έρχεται σε επαφή με το χώμα περισσότερο από 1 φορά την εβδομάδα. Αν προστεθούν
και τα παιδιά με συμπτώματα αλλεργικής ρινίτιδας και
άσθματος, που δεν γνωρίζουν ότι τα συμπτώματα αυτά
συνδέονται με αλλεργία, φαίνεται ότι η επίπτωση είναι μεγαλύτερη. Ποιος είναι ο περιβαλλοντικός παράγοντας που επιβαρύνει αυτούς τους πληθυσμούς;
Η διατροφή, που δεν διαφέρει από τη διατροφή ενός
παιδιού της πόλης και στο 50% των παιδιών είναι προ-
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Σχήμα 3: Παιδιά με πιθανά συμπτώματα αλλεργίας που δεν αξιολογούνται

παρασκευασμένη τροφή; Πρόκειται για υπερδιάγνωση;
Ε. Ιατρική περίθαλψη
Σχετικά με την ιατρική περίθαλψη της παραμεθόριου
αυτής περιοχής:
Το 88% και το 77 % των κατοίκων θεωρούν ότι έχουν
επαρκή ιατρική κάλυψη.
Υπάρχουν λίγα άτομα που θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουν γιατροί από την Αθήνα για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Το 59% και το 33% δεν θα αναζητούσαν επιπλέον συμβουλευτική από γιατρούς του κέντρου, της Αθήνας.
Επίσης:
Οι περισσότεροι γονείς (80%) ανησυχούν κυρίως για
την υγεία των παιδιών τους,
το 40%-45% για την παιδεία και
το 30% για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Σχόλιο: Φυσικά εντυπωσιάζει η ανεξαρτησία του τόπου
για θέματα υγείας, παρά την έντονη ευαισθητοποίηση
των κατοίκων και αποτελεί θετικό μήνυμα για την ανάπτυξη της υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η ανησυχία για την επαγ-

γελματική αποκατάσταση, που δείχνει ελλείμματα που
υπάρχουν στον τομέα της εργασίας.
Συμπεράσματα
Η έρευνα αυτή, όπως ήδη αναφέραμε από την εισαγωγή,
ήταν τυχαιοποιημένη και δεν τηρήθηκαν οι κανόνες και
η προσέγγιση οργανωμένων μελετών. Παρ’ όλα αυτά, τη
θεωρούμε πολύ εποικοδομητική και θα μπορούσε να
αποτελέσει έναυσμα για πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των περιοχών αυτών και των αναγκών τους.
Συνοψίζοντας τα σχόλια, θα τονίζαμε ότι όσο αναφορά τη διατροφή, τα βρέφη τρέφονται με διαιτολόγιο πλήρες και σωστά κατανεμημένο ηλικιακά. Τα παιδιά των μεγαλύτερων ηλικιών, επίσης, τρέφονται κυρίως
με κρέας και, ευτυχώς, αρκετά συχνά με ψάρι, όπως θα
περίμενε κάποιος από τους κατοίκους ενός νησιού. Επίσης, τα γεύματα συνοδεύονται από σαλάτα και αρκετά
συχνά από φρούτο. Θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς
ότι η μεσογειακή δίαιτα, που θεωρείται το πρότυπο διατροφής παγκοσμίως, είναι κυρίαρχη στη διατροφή των
παιδιών στα χωριά Αγιάσος και Ίπειος της Μυτιλήνης.
Αναπάντεχα όμως και για μας, καθώς τα χωριά αυτά είναι αρκετά απομονωμένα και ορεινά, τα προπαρασκευ57
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Abstract

ασμένα τρόφιμα τύπου fast food και τα προσθετικά τροφών χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά και οι μητέρες
καταφεύγουν σε αυτή τη διατροφή, ενώ δεν είναι εργαζόμενες. Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα πρότυπα διατροφής
των παιδιών της πόλης έχουν διεισδύσει παντού. Επίσης,
αρκετά συχνά τα παιδιά τρώνε γλυκά και οι γονείς είναι
ανεπαρκώς ενημερωμένοι για το τι σημαίνει παιδική παχυσαρκία και ίσως μάλιστα να τη θεωρούν και δείκτη ευημερίας και καλής υγείας.
Η υγεία των παιδιών είναι ένα θέμα που απασχολεί αρκετά τους γονείς και οι πρακτικές των παιδιάτρων στην περιοχή είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών εφαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα παιδιά, οι
επισκέψεις στον παιδιάτρο είναι τακτικές και δεν χορηγούνται εύκολα φάρμακα. Οι γονείς είναι ευχαριστημένοι από
την περίθαλψη στο νησί τους, αν λάβουμε υπόψη μας ότι
υπάρχει και νοσοκομείο με παιδιατρική μονάδα, και δεν
αναζητούν βοήθεια σε κεντρικά νοσοκομεία για τα σοβαρά νοσήματα. Νιώθουν ασφαλείς με την περίθαλψη στο
νησί τους και δεν αναζητούν δεύτερη γνώμη.
Εφόσον η ομάδα των γιατρών από το Νοσοκομείο
Παίδων περιλάμβανε γιατρούς του αλλεργιολογικού
τμήματος υπήρχε ενδιαφέρον για την εμφάνιση αλλεργιών. Είναι εντυπωσιακό το αναφερόμενο υψηλό
ποσοστό αλλεργιών. Όπως αναφέρθηκε και στο κείμενο, πρόκειται για μια αγροτική περιοχή, όπου τα παιδιά παίζουν αρκετές ώρες στο ύπαιθρο και έρχονται
από μικρή ηλικία σε επαφή με το χώμα, τα ήπια παθογόνα και την ενδοτοξίνη, εφόσον υπάρχουν ζώα. Στη
βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν

ελαττωμένη εμφάνιση αλλεργίας σε αυτούς τους πληθυσμούς σε σχέση με τα παιδιά των πόλεων που εκτίθενται και σε δυσμενείς παράγοντες, όπως η υπερβολική
καθαριότητα στα σπίτια και η ρύπανση του περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα παιδια στα χωριά αυτά πηγαίνουν σε
παιδικό σταθμό, που τα εκθέτει σε λοιμώδης παράγοντες από μικρή ηλικία. Το αναφερόμενο ποσοστό αλλεργιών, αντίθετα με τη βιβλιογραφία, είναι αυξημένο
και φτάνει το 30% για τις δερματικές εκδηλώσεις και το
10% για τις εκδηλώσεις από το αναπνευστικό. Πιθανά,
αυτή η διαφορά να οφείλεται σε υπερεκτίμηση της εμφάνισης αλλεργίας. Άλλωστε αυτές οι εκδηλώσεις δεν
έχουν ελεγχθεί από ειδικό και δεν έχουν βρεθεί ειδικές
ευαισθητοποιήσεις. Από την άλλη βέβαια πλευρά κάποια συμπτώματα έχουν υποτιμηθεί και δεν έχουν αξιολογηθεί ως ένδειξη αλλεργίας.
Η άποψή μας είναι ότι η αξιολόγηση εφόσον δεν γίνεται από ειδικό δεν είναι αξιόπιστη. Δεδομένου, όμως, των
αξιόπιστων γενικότερων πρακτικών των παιδιάτρων στην
περιοχή, η διάγνωσή τους δεν μπορεί να μην αξιολογηθεί. Ίσως, τελικά ο συνολικός τρόπος ζωής και η διατροφή
να ευαισθητοποιούν και τα παιδιά των αγροτικών περιοχών σε αλλεργιογόνα και να υπάρχουν ισχυροί περιβαλλοντικοί παράγοντες που προδιαθέτουν σε αλλεργία που
είναι ίδιοι με αυτούς της πόλης. Θα ήταν ενδιαφέρον το
θέμα αυτό να διερευνηθεί με πιο ολοκληρωμένες μελέτες.
Τέλος, η μελέτη αυτή δείχνει τη δυνατότητα για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των παρεχόντων υγεία στις περιοχές αυτές με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανόμενης και της εκπαίδευσης μέσω του διαδικτύου.

study of the nutrition and diet habits and routine life of children
as well as the health care system in two villages of Mytilini
Salavoura Katerina, Gavra Maria, Papadopoulos Georgios, Gemou - Engeseath Vasiliki
We present the study of the nutrition and diet
habits and routine life of children as well as the
health care system in two villages of Mytilini during a tour for social work. Symptoms of allergy

were included. It was a rough and randomized
study based on questionnaires that were filled by
the parents and the results are based on a rough
statistical analysis.

Key words: children; diet habits; allergy
58

Δελτίο

Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθήνων
ερευνητικη εργασια

τομοσ 66, τευχοσ 3, 2016

Η χρήση της βιοανάδρασης σε παιδιά
με δυσλειτουργία του κατώτερου
ουροποιητικού συστήματος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δημοπούλου Αναστασία, Δημουλά Ευαγγελία, Παπανικολάου Ζωή, Μαργαριτοπούλου Ηρώ
Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Την τελευταία δεκαετία έχει πραγματοποιηθεί
δραματική αλλαγή στην αποκατάσταση της δυσλειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της
δυσλειτουργικής ούρησης. Ενώ κάποτε η πρωταρχική θεραπεία ήταν η φαρμακευτική αγωγή, πλέον
η δυσλειτουργική ούρηση διορθώνεται επιτυχώς
με μη επεμβατικές μεθόδους και με επανεκπαίδευση των μυών του πυελικού εδάφους βασιζόμενη
στη βιοανάδραση. Αρχικά ήταν ακριβή διαδικασία
και απαιτούσε εντατική δουλειά και εισαγωγή στο

νοσοκομείο. Η χρήση κινούμενων παιχνιδιών στον
υπολογιστή έχει επιφέρει πολύ καλά αποτελέσματα στην αποκατάσταση της δυσλειτουργικής ούρησης και στα συνυπάρχοντα προβλήματα, όπως κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση και δυσκοιλιότητα
σε εξωτερικό πλέον ασθενή. Χρησιμοποιώντας τη
βιοανάδραση, η νοσηρότητα από τη θεραπεία και
τις χειρουργικές επεμβάσεις έχει μειωθεί κατά πολύ.
Μελλοντικοί στόχοι της βιοανάδρασης περιλαμβάνουν επιπλέον βελτίωση στην τεχνική και αυξημένη πρόσβαση στη φροντίδα.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: βιοανάδραση σε παιδιά, δυσλειτουργία,
κατώτερο ουροποιητικό σύστημα

Εισαγωγή
Η δυσλειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (ΔΚΟΣ) είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για παιδιά,
φροντιστές και παιδοουρολόγους. Περίπου 20%-30%
των παιδιών έχουν εμπειρία δυσλειτουργικής ούρησης
(ΔΟ) και σχετικών συμπτωμάτων, όπως ακράτεια, ενούρηση και δυσκοιλιότητα1-3. Το 40% της πρακτικής του
παιδίατρου ουρολόγου σχετίζεται με αυτά τα προβλήματα4. Τα παιδιά μπορεί, επίσης, να παραπέμπονται για

λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος και για κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση (ΚΟΠ) τα οποία συσχετίζονται
συχνά με τη δυσλειτουργική ούρηση (ΔΟ).
Υπάρχουν πολλές αιτίες ΔΚΟΣ (συμπεριλαμβανομένης της ΔΟ) που τυπικά κατηγοριοποιούνται σε ανατομικές, νευρογενείς και μη νευρογενείς. Η κατανόηση
της φυσιολογίας του ελέγχου της ούρησης έχει βοηθήσει στο να μορφοποιήσουμε την τρέχουσα διαχείριση
της ΔΟ και άλλων σχετικών καταστάσεων. Η εκπαίδευση

Υπεύθυνη επικοινωνίας
Ευαγγελία Δημουλά, Καθηγήτρια Πληροφορικής, 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών / Υπεύθυνη μαθήματος "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΥΓΕΙΑΣ" στο ΜΠΣ "Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα", e-mail: edimoula@gmail.com

59

Δελτίο

Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθήνων

τομοσ 66, τευχοσ 3, 2016

του ασθενούς και της οικογένειας σε θέματα ενυδάτωσης, συνήθειες ούρησης και συνήθειες αφόδευσης έχει
γίνει πολύ σημαντική. Η σημασία τού να αναγνωρίσεις
και να θεραπεύσεις τη δυσκοιλιότητα που σχετίζεται με
όλους τους τύπους της ΔΚΟΣ είναι πια δεδομένη. Πολλά συμπτώματα και επιπλοκές της ΔΟ έχουν βελτιωθεί
με την επιτυχή διαχείριση της δυσκοιλιότητας. Και η διάγνωση και η θεραπεία της ΔΟ έχουν προχωρήσει σε μια
πιο συντηρητική προσέγγιση, με λιγότερη χρήση επεμβατικών μελετών και φαρμακοθεραπείας. Η θεραπεία
της βιοανάδρασης και η επανεκπαίδευση των μυών του
πυελικού εδάφους γίνονται όλο και περισσότερο σημαντικές. Αποτελούν τώρα την πρώτη γραμμή θεραπείας
για τις περισσότερες περιπτώσεις της δυσλειτουργικής
ούρησης χωρίς υποκείμενη νευρογενή ή ανατομική αιτία έπειτα από αποτυχία των απλών συντηρητικών μέτρων. Οι πρόσφατες δημοσιευμένες συστάσεις και οδηγίες από την Αμερικάνικη Ουρολογική Εταιρία (AUA) και
τη Διεθνή Εταιρεία Παιδικής Εγκράτειας (ICCS) δίνουν
έμφαση στον αναπτυσσόμενο ρόλο της θεραπείας της
βιοανάδρασης.
Μέθοδοι
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε
χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
Medline και PubMed. Οι λέξεις-κλειδιά για την αναζήτηση της κατάλληλης βιβλιογραφίας ήταν «biofeedback»
και «dysfunctional voiding» μαζί με «children», «therapy»
και «training». Η αναζήτηση των βιβλιογραφικών αναφορών περιορίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου
1990-2015. Επιπρόσθετα, μόνο πρωτότυπα άρθρα ή
ανασκοπήσεις γραμμένα στην αγγλική γλώσσα μελετήθηκαν. Ο αποκλεισμός των ακατάλληλων άρθρων έγινε
πρώτα μέσω του τίτλου, σε δεύτερη φάση με την ανάγνωση της περίληψης και τελικά με τη μελέτη ολόκληρου του περιεχόμενου του άρθρου. Μετά τον σχεδιασμό
της παρούσας ανασκοπικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής μελέτη των συμπεριλαμβανόμενων άρθρων και στο τέλος τα αποτελέσματα αναλύθηκαν και
παρουσιάστηκαν με εμπεριστατωμένο τρόπο.
Αιτιολογία της ΔΚΟΣ
Τα αίτια της ΔΚΟΣ κατηγοριοποιούνται σε 3 γενικές
κατηγορίες: 1) Ανατομικά, 2) μη νευρογενή και 3) νευρογενή. Ανατομικές αιτίες, όπως οι οπίσθιες βαλβίδες
60

ουρήθρας, και νευρογενή αίτια, όπως η σπονδυλική
δυσραφία, απαιτούν άμεση αναγνώριση, γιατί η συντηρητική διόρθωση με εκπαίδευση, βιοανάδραση ή φαρμακοθεραπεία δεν θα θεραπεύσει την υποκείμενη κατάσταση. Καθυστερήσεις μπορεί να προκαλέσουν μόνιμες
βλάβες στο νεφρό ή στον κατώτερο σωλήνα.
Τα μη νευρογενή αίτια της ΔΚΟΣ, συμπεριλαμβανομένων της υπερδραστήριας κύστης, της καθυστέρησης
της κένωσης της κύστης και της ΔΟ, προκύπτουν από
ένα σύμπλεγμα αλληλεπιδράσεων συμπεριφορικών, γενετικών και λειτουργικών στοιχείων. Η μη νευρογενής
κύστη ή Hinman’ s syndrome είναι η πιο σοβαρή μορφή σ’ αυτήν την τάξη της ΔΚΟΣ και είναι ουσιαστικά μια
ακραία εκδοχή της ΔΟ, στην οποία ο συνήθης αποσυντονισμός του εξωστήρα και του σφιγκτήρα οδηγούν
σε σχεδόν ολική αποσύνθεση του κατώτερου ουροφόρου σωλήνα5.
Επαναλαμβανόμενες ουρολοιμώξεις και μόνιμες βλάβες στο νεφρό ή στον κατώτερο ουροφόρο σωλήνα ισοδύναμες με αυτές της νευρογενούς ΔΚΟΣ είναι συχνές,
αλλά αναστρέψιμες με τη σωστή θεραπεία. Η μεγαλύτερη πλειονότητα των περιπτώσεων της μη νευρογενούς
μπορεί να διορθωθεί επιτυχώς μ’ έναν συνδυασμό εκπαίδευσης, αλλαγών στο διαιτητικό προφίλ και στις συνήθειες της τουαλέτας, βιοανάδρασης και επανεκπαίδευσης των μυών του πυελικού εδάφους.
Δυσκοιλιότητα και LUTD
Πρόσφατη έρευνα συνεχίζει να υποστηρίζει τη σπουδαιότητα της σωστής λειτουργίας του εντέρου στη διόρθωση της λειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού
σωλήνα. Ωστόσο, η δυσκοιλιότητα ακόμα υποδιαγιγνώσκεται από τους γονείς και τους γιατρούς όταν υπάρχουν προβλήματα ούρησης. Μελέτη έδειξε ότι το 1/3
των ασθενών με ενούρηση είχαν και δυσκοιλιότητα, αν
και μόνο το 14% των γονέων ανέφεραν πρόβλημα με
τα κόπρανα6. Η North American Society for Pediatric
Gastroenterology and Nutrition ορίζει τη δυσκοιλιότητα ως καθυστέρηση ή δυσκολία στην αφόδευση, παρούσα για δύο εβδομάδες ή και περισσότερο και ικανή να
προκαλέσει σημαντική δυσφορία στον ασθενή7.
Η λειτουργία του εντέρου και της κύστης συνδέονται
με πολλούς τρόπους, αφού και τα δύο συστήματα νευρώνονται από τα ιερά σπονδυλικά νεύρα και εξέρχονται
από το πυελικό έδαφος με κοινή εμβρυολογική προέ-
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λευση. Φυσική μεγέθυνση του ενός, προκαλεί συμπίεση, παρεμπόδιση και ενόχληση του άλλου8. Η αντιμετώπιση και των δύο είναι στενά συνδεδεμένη. Η επιτυχής
διόρθωση της δυσκοιλιότητας βελτιώνει ποικίλες ανωμαλίες της ούρησης και της δυσλειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Η έρευνα των Loening
- Baucke έδειξε αποκατάσταση της ακράτειας κατά τη διάρκεια της ημέρας και της ενούρησης στο 89% και στο
63% των ασθενών, αντίστοιχα, μετά την ανακούφιση της
δυσκοιλιότητας9.
Η βελτίωση στη λειτουργία του εντέρου έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνει αντικειμενικά την κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση και μειώνει τη συχνότητα των
ουρολοιμώξεων10,11.
Αρχές βιοανάδρασης
Η αρχή της βιοανάδρασης περιλαμβάνει τη συλλογή
πληροφοριών για μια συγκεκριμένη βιολογική διαδικασία και στη συνέχεια ανάπτυξη τεχνικών για εκούσιο
έλεγχο αυτής, μέσω ανάλυσης και οδηγιών στον χρόνο
που γίνεται η διαδικασία, οι οποίες τελικά την διαφοροποιούν12,13. Όσον αφορά την ακράτεια η οποία οφείλεται
σε δυσλειτουργική ούρηση, η βιοανάδραση περιλαμβάνει την εκπαίδευση των παιδιών να αναγνωρίζουν τους
εξωτερικούς σφιγκτήρες μυς του ουροποιητικού και στη
συνέχεια να αποκτούν έλεγχο αυτών, έτσι ώστε να τους
χαλαρώνουν εντελώς κατά τη διάρκεια της ούρησης12.
Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ηλεκτροδίων τα οποία
τοποθετούνται στο περίνεο και τα οποία καταγράφουν
τη δραστηριότητα του έξω σφιγκτήρα της ουρήθρας14.
Όσον αφορά την ακράτεια κατά τη διάρκεια έντονου γέλιου, η βιοανάδραση σκοπεύει στην αύξηση του μυϊκού
τόνου σε περιόδους ακράτειας12.
Η βιοανάδραση είναι κοπιαστική διαδικασία και απαιτεί από το παιδί ωριμότητα και την επιθυμία να λύσει το
πρόβλημά του, ηλικίας συνήθως >5 ετών. Το περιβάλλον που θα λάβει μέρος η διαδικασία θα πρέπει να είναι
κατάλληλο για τα παιδιά και θα πρέπει να αναπτυχθεί
μια παραγωγική σχέση με έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο επαγγελματία12. Αρχικά η διαδικασία αυτή απαιτούσε
έντονη εργασία και μακρόχρονη νοσηλεία για εβδομάδες ή και μήνες, που, παρά τα θετικά αποτελέσματά της,
ήταν απαγορευτική για καθολική χρήση λόγω του υψηλού κόστους και του χρόνου που απαιτούνταν13.
Η επιλογή των ατόμων τα οποία έχουν δυσλειτουργική

ούρηση είναι πολύ σημαντική για την εφαρμογή της βιοανάδρασης. Τα άτομα που επιλέγονται συνήθως παρουσιάζουν ημερήσια ή και βραδινή ακράτεια, συχνές και
επείγουσες ουρήσεις, κατακράτηση ούρων και πολλές
φορές και κοπράνων και επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις
του ουροποιητικού συστήματος. Από τον έλεγχο με ουροροόμετρο και ηλεκτρομυογράφημα παρατηρείται
απουσία πλήρους χαλάρωσης του έξω σφιγκτήρα της
ουρήθρας κατά τη διάρκεια της ούρησης που καταλήγει σε κοφτή και αδύναμη ούρηση, η οποία πολλές φορές καταλυπεί και μεγάλο υπόλειμμα ούρων μέσα στην
κύστη12.
Στον κατάλληλο υποψήφιο η διαδικασία της βιοανάδρασης είναι η εξής: Αρχικά γίνεται η αναγνώριση των
κατάλληλων μυϊκών ομάδων που ευθύνονται για την
εγκράτεια. Με τα αυτοκόλλητα του ηλεκτρομυογραφήματος στο περίνεο ζητείται από το παιδί να συσφίξει
τους ηβοπρωκτικούς μυς σαν να προσπαθεί να αποτρέψει την κίνηση του εντέρου. Στη συνέχεια, αφού καταφέρει αυτή τη διαδικασία, το παιδί μαθαίνει να απομονώνει την ηβοουρηθρική μυϊκή ομάδα σαν να προσπαθεί
να αποτρέψει την ούρηση. Η επόμενη φάση είναι ο χειρισμός των μυϊκών αυτών ομάδων που επιτυγχάνεται
με επαναλαμβανόμενες, σύντομες, έντονες συσπάσεις
(που προορίζονται για την ενίσχυση της ταχείας συστολής των μυών) και παρατεταμένες μέγιστες συσπάσεις
(προς ενίσχυση της βραδείας σύσπασης των μυών). Ο
μη συντονισμός μεταξύ του εξωστήρα μυός και του εξωτερικού σφιγκτήρα καταγράφεται από το ηλεκτρομυογράφημα και το ουροροόμετρο. Το παιδί γνωρίζει για
τη δραστηριότητα των μυών από την παρουσία φωτός,
ήχων και εικόνων, τα οποία παρουσιάζονται στη λογισμική μονάδα της βιοανάδρασης. Μία σειρά ασκήσεων γίνονται και στο σπίτι, συνήθως όμως χωρίς συσκευές, αν
και υπάρχουν μονάδες βιοανάδρασης και για το σπίτι15.
Είδη βιοανάδρασης
Στο τέλος της δεκαετίας του ’90, πολλές μελέτες για τη
θεραπεία των καταστάσεων του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος αναδύθηκαν με εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτή την εποχή ο ρόλος της βιοανάδρασης στην
παιδιατρική ουρολογία επεκτάθηκε σημαντικά. Την ίδια
εποχή υπήρξε μια ταυτόχρονη μετατόπιση σε λιγότερο
παρεμβατικές μελέτες για τις δυσλειτουργικές καταστάσεις του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος16
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οι οποίες επέτρεπαν στα παιδιά να αξιολογούνται και να
θεραπεύονται χωρίς παρεμβατικές μεθόδους, όπως, για
παράδειγμα, οι καθετήρες.
Πολλές από τις βασικές αρχές της βιοανάδρασης παραμένουν αμετάβλητες από την έναρξή της. Δύο είναι
οι κύριες μέθοδοι που εφαρμόζονται: Η πρώτη, με τη
χρήση ουροροόμετρου, παρέχει άμεσα, σε πραγματικό χρόνο τιμές ροής ούρων και οπτική απεικόνιση του
γεγονότος. Το παιδί επικεντρώνεται στο να αποκτήσει
μια σωστή, σε σχήμα καμπάνας, καμπύλη ροής χωρίς
ιδιαίτερη ανατροφοδότηση των μυών. Η δεύτερη περιλαμβάνει ανατροφοδότηση των πυελικών και κοιλιακών μυών, η οποία μεταβιβάζεται μέσω επιφανειακών
ηλεκτροδίων και η όλη διαδικασία αποτυπώνεται οπτικά
ή ακουστικά. Το παιδί μαθαίνει συγκεκριμένες ασκήσεις
για τη σύσπαση και τη χαλάρωση των πυελικών μυών
σε κατάλληλες χρονικές στιγμές. Οι δύο αυτές μέθοδοι
μπορεί και να συνδυαστούν13.
Ο σημερινός ρόλος της βιοανάδρασης
Ο σημερινός ρόλος της βιοανάδρασης υπογραμμίζεται
από τις πρόσφατα δημοσιευμένες οδηγίες της Διεθνούς
Εταιρείας Παιδικής Εγκράτειας (International Children’s
Continence Society-ICCS)17. Τα ακριβή πρωτόκολλα διαφέρουν στα διάφορα ιδρύματα. Τα περισσότερα κέντρα
αρχίζουν με ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες, χρησιμοποιώντας ουροροόμετρο, ηλεκτρομυογράφημα και
υπέρηχο για την αξιολόγηση του υπολείμματος ούρων
μετά την ούρηση.
Στο Πανεπιστήμιο του Illinois αρχικά συνιστούν συντηρητική θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει ούρηση σε
συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και σε σωστή στάση,
καλή ενυδάτωση, υγιεινή και θεραπεία της δυσκοιλιότητας για όλους τους ασθενείς. Ποσοστό περίπου 20%
βελτιώνεται μόνο με τη συντηρητική αυτή θεραπεία. Εάν
δεν υπάρξει βελτίωση, γίνεται αξιολόγηση εκ νέου των
ασθενών και η θεραπεία κλιμακώνεται. Οι ασθενείς συνεχίζουν με τη χρήση της βιοανάδρασης και της μεθόδου επανεκπαίδευσης των μυών του πυελικού εδάφους.
Λιγότερο από 20% των ασθενών δεν θεραπεύονται με
τη χρήση αυτών των μεθόδων. Στη συνέχεια γίνεται αποκατάσταση τυχόν ανατομικών ανωμαλιών και χρήση
φαρμακευτικής αγωγής, με ποσοστό θεραπείας περίπου
99%. Οι ασθενείς με μικρή χωρητικότητα κύστης (<70%
της προβλεπόμενης) ξεκινούν αρχικά με τη χρήση της
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βιοανάδρασης και στη συνέχεια με τη χρήση αντιχολινεργικών, όταν παρουσιάζουν μικρό υπόλειμμα ούρων
μετά την ούρηση. Η θεραπεία με α-αναστολείς αρχίζει
όταν οι ασθενείς παρουσιάζουν χαμηλή ροή ούρων και
χαμηλή ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα. Η φαρμακοθεραπεία συστήνεται μόνο σε ένα ποσοστό 5%-7%
των ασθενών. Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με παλαιότερες τακτικές, οπότε και τα φάρμακα (κυρίως τα αντιχολινεργικά) χρησιμοποιούνταν σαν πρώτης γραμμής θεραπεία για την επίλυση καταστάσεων ΔΚΟΣ18-20.
Η σχέση μεταξύ της ΔΟ, της ΚΟΠ και των ουρολοιμώξεων είναι γνωστή. Η κατανόηση της ΚΟΠ έχει αλλάξει
τις τελευταίες δύο δεκαετίες και γνωρίζουμε ότι πολλές
περιπτώσεις ΚΟΠ δεν οφείλονται σε ανωμαλίες της κυστεοουρητηρικής συμβολής, αλλά σε αυξημένες πιέσεις
εντός της ουροδόχου κύστης κατά τη διάρκεια της πλήρωσης και της εκκένωσης21. Η απείθαρχη ροή των ούρων στη ΔΟ μεταφέρει περιουρηθρικά βακτήρια πίσω
στην ουροδόχο κύστη, προκαλώντας λοίμωξη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα το παιδί να οδηγηθεί από τη συντηρητική στη χειρουργική αντιμετώπιση
της ΚΟΠ21. Η δυσλειτουργία ούρησης, επίσης, ελαττώνει την πιθανότητα για επιτυχή λύση της ΚΟΠ έπειτα από
χειρουργική επέμβαση, επειδή σε πολλές περιπτώσεις
η υποκείμενη αιτία δεν έχει διορθωθεί. Η βιοανάδραση
φαίνεται ότι επιταχύνει την υποχώρηση της ΚΟΠ και μειώνει την ανάγκη για χειρουργική αντιμετώπιση σε ποσοστό 90%21 .
Βιοανάδραση με χρήση κινούμενων σχεδίων
Η βιοανάδραση με τη χρήση κινούμενων σχεδίων αρχικά περιγράφηκε από τους McKenna et al. το 1999 και
αναφέρεται σαν μια διαδραστική διαδικασία, η οποία
είχε σαν αποτέλεσμα βελτιώσεις στην εγκράτεια του
ουροποιητικού, του τόνου των μυών του πυελικού εδάφους όπως και της δυσκοιλιότητας22. Τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια κερδίζουν ολοένα και περισσότερο τα παιδιά της σύγχρονης εποχής, σε όλο τον κόσμο. Η χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε διαδικασίες εκμάθησης μπορεί να βελτιώσει τις αποδόσεις των παιδιών.
Οι McKenna και οι συνεργάτες τους16-23 αναφέρουν
τις εμπειρίες τους με τη χρήση ενός διαδραστικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την
εκτέλεση της βιοανάδρασης. Τα παιδιά χρησιμοποιούσαν τις συσπάσεις των μυών του πυελικού εδάφους για
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να καταφέρουν να παίξουν ένα παιχνίδι, π.χ. με τις συσπάσεις των μυών κατάφερναν να κάνουν ένα αυτοκίνητο να κινηθεί ή ένα παιχνίδι μπέιζμπολ να εξελιχθεί.
Αρχικά μελετήθηκε η τεχνική σε 41 παιδιά με ΔΟ και τα
αποτελέσματα ήταν θετικά - βελτίωση της ημερήσιας
ακράτειας στο 84% και της βραδινής ενούρησης στο
57%, οι καμπύλες ροής και ο συντονισμός διορθώθηκαν στο 42%, ενώ το υπόλειμμα των ούρων μετά την ούρηση μειώθηκε στο 57%. Το 2001 μελετήθηκε η ίδια τεχνική σε 168 παιδιά με δυσλειτουργική ούρηση, από τα
οποία το 87% ανέφερε υποκειμενική βελτίωση. Οι προγνωστικοί παράγοντες αποτυχίας ήταν η μη συμμόρφωση και η μικρή χωρητικότητα της κύστης.
Οι Kaye και Palmer24 ανέφεραν τις εμπειρίες τους με
τη βιοανάδραση σε συνδυασμό με χρήση κινούμενων
σχεδίων και τη συνέκριναν με εμπειρίες που είχαν από
χρήση βιοανάδρασης χωρίς κινούμενα σχέδια. Οι συγγραφείς συνέκριναν τα τελευταία 60 παιδιά τα οποία
χρησιμοποίησαν βιοανάδραση χωρίς κινούμενα σχέδια
και τα πρώτα 60 παιδιά τα οποία χρησιμοποίησαν βιοανάδραση με λογισμικό με κινούμενα σχέδια. Στη δική
τους έρευνα, το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, μέσω
των συσπάσεων και της χαλάρωσης των μυών του πυελικού εδάφους, οδηγούσε στην κίνηση ενός δελφινιού,
μιας νεράιδας, ενός ελικόπτερου κ.λπ. Τα ποσοστά επιτυχίας των 2 ομάδων δεν ήταν στατιστικά διαφορετικά,
όμως τα παιδιά που χρησιμοποίησαν το λογισμικό με τα
κινούμενα σχέδια ήταν πιο προσηλωμένα στη διαδικασία και χρειάστηκαν τις μισές συνεδρίες για την επιτυχία του σκοπού τους.
Μελλοντικές μελέτες με μεγαλύτερο πληθυσμό θα
πρέπει να γίνουν για την εδραίωση της βιοανάδρασης
με χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη θεραπεία της
δυσλειτουργικής ούρησης.
Η χρήση των απεικονιστικών μεθόδων στη βιοανάδραση
Οι απεικονιστικές μέθοδοι είναι σημαντικές για την εκτίμηση της ΔΚΟΣ. Οι περισσότερες μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε ενήλικες, οι οποίες ίσως αποτελέσουν αφορμή για μελλοντικές μελέτες στα παιδιά. Οι Minardi et al.25
περιγράφουν σε μια μελέτη τους σημαντική αύξηση της
έντασης του σφιγκτήρα και άλλες αξιοσημείωτες υπερηχογραφικές αλλαγές σε γυναίκες με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις συνοδευόμενες από ΔΟ σε σύγκριση με το φυσιολογικό δείγμα ελέγχου και γυναίκες με

υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις χωρίς όμως δυσλειτουργία ούρησης. Επίσης, παρατηρήθηκαν υπερδραστηριότητα της ουρήθρας και πάχυνση του εξωστήρα
μυός. Οι Bower et al.26 προσδιόρισαν την κινητικότητα,
τον συντονισμό και την αντοχή του πυελικού εδάφους
με τη χρήση υπερηχογραφήματος κοιλίας κατά τη διάρκεια εκούσιας σύσπασης των πυελικών μυών σε 21 φυσιολογικά παιδιά ηλικίας από 7 έως 16 ετών. Τα αποτελέσματα ήταν ποικίλα, με το ένα τρίτο των ασθενών να
εμφανίζεί απρόσμενη οπίσθια μετατόπιση των μυών του
πυελικού εδάφους. Εντούτοις, η μελέτη έδειξε ότι μια μη
επεμβατική διαδικασία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη σε πραγματικό χρόνο άμεσης οπτικοποίησης της δραστηριότητας των μυών του πυελικού
εδάφους. Οι De Jong et al.27 μελέτησαν με τη βοήθεια περινεϊκού υπερηχογραφήματος την παράδοξη κλίση του
πυελικού εδάφους σε παιδιά με δυσλειτουργία ούρησης.
Οι μετρήσεις των πιέσεων με την τοποθέτηση πρωκτικού μπαλονιού χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση
παιδιών, με σκοπό τη διόρθωση της παράδοξης κινητικότητας. Όλα τα παιδιά κατάφεραν να επιτύχουν φυσιολογική κινητικότητα του πυελικού εδάφους, η οποία
διατηρήθηκε για τους επόμενους 6 με 10 μήνες. Επίσης,
απέδειξαν ότι σε 94 ασθενείς με δυσλειτουργία ούρησης, η παράδοξη κινητικότητα του πυελικού εδάφους
μειώθηκε κατά 20% έπειτα από θεραπεία με βιοανάδραση. Ασθενείς με συνεχιζόμενη παράδοξη κινητικότητα
είχαν υψηλότερα ποσοστά ακράτειας (58% και 17%) και
δυσκοιλιότητας (33% και 16%) συγκρινόμενοι με ασθενείς με φυσιολογική λειτουργία του πυελικού εδάφους.
Η χρήση απεικονιστικών μεθόδων παράλληλα με βιοανάδραση απαιτεί περισσότερη έρευνα, ώστε να γίνει κλινικά αποδεκτή, αλλά είναι ελκυστική η προσθήκη
τους στη βασική διαδικασία της βιοανάδρασης για πολλούς λόγους. Το υπερηχογράφημα είναι φθηνό, γρήγορο και οικείο στους ουρολόγους και θα μπορούσε να
αποτελέσει μια άλλη οδό προσέλκυσης και απασχόλησης του παιδιού, δείχνοντάς του ακριβώς τι κάνουν οι
μύες του πυελικού εδάφους.
Συμπεράσματα
Τις τελευταίες δεκαετίες, η βιοανάδραση κερδίζει έδαφος στην παιδιατρική ουρολογία. Κάθε διαταραχή του
ελέγχου της διούρησης, από το κεντρικό νευρικό σύστημα έως τους μυς του πυελικού εδάφους, έχει ως
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αποτέλεσμα μια ποικιλία συμπτωμάτων της ΔΚΟΣ και
σύνδρομα, συμπεριλαμβανομένου τη ΔΟ. Η δυσλειτουργία του εντέρου ευθύνεται, επίσης, για τη ΔΟ. Η
αποτελεσματικότητα της βιοανάδρασης στη βελτίωση και τη θεραπεία της ΔΟ πρόσφατα έχει αναγνωριστεί από την Αμερικάνικη Ουρολογική Εταιρεία (AUA),
καθώς και από τη Διεθνή Κοινότητα Παιδικής Εγκράτειας Ούρων (ICCS). Νέες τεχνολογίες και περαιτέρω βελτίωση των παρόντων μεθόδων θα μεγιστοποιήσουν

τα οφέλη και την άνεση των ασθενών, ενώ ταυτόχρονα θα κάνουν τη βιοανάδραση, η οποία είναι μια μέθοδος εξαρτώμενη τόσο από την τεχνολογία όσο και
από το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, πιο προσιτή
σε όλους τους παιδιατρικούς ασθενείς. Η θεραπεία στο
σπίτι θα μπορούσε να κάνει διαθέσιμη τη βιοανάδραση σε ασθενείς που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα θεραπευτικά κέντρα.

Biofeedback therapy for children with pelvic floor dysfunction
puter

Abstract

Dimopoulou Anastasia, Dimoula Evagelia, Papanikolaou Zoe, Margaritopoulou Iro.
The last decade has been a dramatic change in
the evaluation and restoration of dysfunctional
urinary tract in children, including dysfunctional
voiding. While once the primary treatment was
medication, nowadays most dysfunctional urination symtoms are successfully treated by noninvasive methods and by behavioral training of pelvic-floor muscle based on biofeedback. Initially, it
was an expensive process requiring intensive work
and hospitalization. The use of interactive com-

games has brought very good results in managing
the dysfunctional voiding and coexisting problems such as vesicoureteral reflux and constipation, avoiding hospitalization. Using biofeedback,
the morbidity of treatment and surgeries has decreased greatly. Future aims of biofeedback include further improvement in technique and the
expand of its use.
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Η πρωτοποριακή θέση του Ρήγα Βελεστινλή
το 1797 εναντίον της θανατικής ποινής
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος
Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, Παιδίατρος

Ο

Ο Ρήγας Βελεστινλής το 1797 εναντιώνεται στην
θανατική ποινή, προτείνοντας την τιμωρία του
ενόχου, την φυλάκισή του και όχι την θανατική

ποινή, όπως ανέγραφε το Γαλλικό Σύνταγμα του
1793, το οποίο μετέφρασε.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: θανατική ποινή

Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798) στην προετοιμασία του στρατηγικού σχεδίου της επανάστασής
του για την απελευθέρωση από την πολύχρονη
σκλαβιά, ενδιαφέρθηκε εκτός από την προετοιμασία
της εξέγερσης και τον εν συνεχεία ένοπλο αγώνα, και
για το δημοκρατικό πολίτευμα διακυβέρνησης των
ελευθερωμένων μετά την επανάσταση του Βαλκανικού
χώρου1 . Για το σκοπό αυτό ετοίμασε το 1797 το σχετικό
σχέδιο Συντάγματος του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Μετέφρασε το Γαλλικό Σύνταγμα του 1793, στο οποίο,
ωστόσο, πρόσθεσε αρκετά δικά του στοιχεία, τα οποία
δείχνουν το πρωτοπόρο πολιτικοκοινωνικό πνεύμα του
Ρήγα2 . Ενδεικτικά αναφέρουμε την εκπαίδευση των κοριτσιών (άρθρο 22, «Τα Δίκαια του Ανθρώπου»), τα δικαιώματα στις ομάδες, τις μειονότητες (άρθρο 7 του
Συντάγματος), την προστασία των πολιτών από την τοκογλυφία (άρθρο 35, «Τα Δίκαια του Ανθρώπου»), τα
φυσικά δίκαια του ανθρώπου είναι «θεόθεν δοσμένα»
(«Επαναστατική Προκήρυξη») κ.ά.
Σχετικά με την θανατική ποινή ο Ρήγας διαφοροποιείται, παρόμοια, από το Γαλλικό πρότυπο του 1793, το

οποίο μετέφρασε. Συγκεκριμένα, ενώ το άρθρο 27 των
«Δικαίων του Ανθρώπου» (Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen) προέβλεπε την θανατική ποινή στον άρπαγα της κυριαρχίας του λαού, «Que tout
individu qui usurperait la souveraineté, soit àl’instant mis
à mort par les hommes libres», ο Ρήγας θεσπίζει την φυλάκιση και τιμωρία του και όχι την θανατική ποινή του.
Συγκεκριμένα, προτείνει όπως «Κάθε άνθρωπος, οπού
ήθελεν αρπάσει την αυτοκρατορίαν (κυριαρχία) και την
εξουσίαν του έθνους, ευθύς να φυλακώνεται από τους
ελευθέρους άνδρας, να κρίνεται, και κατά νόμον να παιδεύεται»3 . Τονίζεται ότι και στο άρθρο 13 των «Δικαίων
του Ανθρώπου», ο Ρήγας συνιστά όπως κατά την σύλληψη και προφυλάκιση του πολίτη για κάποιο αδίκημα, μέχρι να δικαστεί, θα πρέπει «κάθε αυστηρότης, καθώς δέσιμον, υβρισμοί, δαρμοί…να είναι εμποδισμένα».
Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο Ρήγας θα είχε
υπόψιν και τις απόψεις συγγραφέων της εποχής του, οι
οποίοι διατύπωναν την άποψη της θανατικής ποινής σε
ιδιαίτερες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, θα γνώριζε το
σημαντικό έργο του Μοντεσκιέ, Το Πνεύμα των Νόμων,

Υπεύθυνος επικοινωνίας
Καραμπερόπουλος Δημήτριος, e-mail: karamber@otenet.gr. , Τηλ. 210 8011066
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το οποίο ο Ρήγας είχε σκοπό να το εκδώσει• ο ίδιος στο
Φυσικής απάνθισμα4, αναγράφει την είδηση πως είχε μεταφράσει το ήμισυ του έργου και ότι θα το εξέδιδε μόλις περάτωνε την μετάφραση, κάτι που δυστυχώς δεν
έχει γίνει και δεν έχει μέχρι σήμερα ανευρεθεί το σχετικό χειρόγραφο ή αντίγραφό του. Στο έργο αυτό και
ιδιαίτερα στο κεφάλαιο «Η ελευθερία ευνοείται από τη
φύση των ποινών και την αναλογικότητά τους» ο Μοντεσκιέ (Charles Montesquieu, 1689-1755) διατυπώνει την
άποψη της θανατικής ποινής στην τέταρτη κατηγορία
εγκλημάτων, που έχουν σχέση με την ασφάλεια των πολιτών. Συγκεκριμένα γράφει ότι «Ένας πολίτης είναι άξιος της ποινής του θανάτου όταν παραβιάζει την ασφάλεια
μέχρι σημείου να αφαιρεί τη ζωή να επιχειρεί να την αφαιρέσει. Αυτή η θανατική καταδίκη είναι κάτι σαν φάρμακο
της ασθενούς κοινωνίας»5. Και στη συνέχεια τονίζει πως
«Όταν παραβιάζεται η ασφάλεια αναφορικά με την περιουσία, μπορεί και να συντρέχουν λόγοι να επιβληθεί η θανατική ποινή• αλλά ίσως θα ήταν προτιμότερο και πιο σύμφωνο με τη φύση να τιμωρούνται τα εγκλήματα εις βάρος
της ασφάλειας των αγαθών με την δήμευση των αγαθών».
Παρόμοια και στο βιβλίο του Ιταλού νομομαθούς
Καίσαρος Βεκκαρίου, Περί αμαρτημάτων και ποινών, το
οποίο εκδόθηκε στα Ιταλικά το 1765 και 1774 και στα
Γαλλικά το 1766, (πιθανότατα ο Ρήγας να είχε γνώση
του περιεχομένου), και στα ελληνικά από τον Αδαμά-

ντιο Κοραή το 1802, σημειώνεται ότι η θανατική ποινή
δυνατόν να επιβληθεί σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, «Διά
δύο μόνας αιτίας δύναται να κριθή αναγκαίος ο θάνατος
του πολίτου. Η πρώτη είναι, όταν αυτός μ’ όλον ότι στερημένος της ελευθερίας με την φυλάκωσιν, έχη όμως τοιαύτας με άλλους σχέσεις και δύναμιν τοσαύτην, ώστε να κινδυνεύη η ειρήνη και ησυχία όλου του έθνους, ή όταν η ζωή
του δύναται να μεταβάλη την παρούσαν πολιτικήν κατάστασιν. Και τούτο συμβαίνει, όταν το έθνος αναλαμβάνει,
ή αποβάλλει την ελευθερίαν του, ή εις καιρόν αναρχίας,
όταν αι αταξίαι κρατούσι τον τόπον των νόμων»6.
Διαπιστώνεται, συμπερασματικά, ότι ο Ρήγας το 1797
εναντιώνεται στην θανατική ποινή. Προτείνει την τιμωρία του ενόχου, την φυλάκισή του και όχι την θανατική
ποινή, όπως ανέγραφε το Γαλλικό Σύνταγμα του 1793.
Προηγήθηκε δύο σχεδόν αιώνες στην κατάργηση της
«εσχάτης των ποινών», της θανατικής ποινής, από την
Ελλάδα και από άλλες χώρες της Ενωμένης Ευρώπης.
Στην Ελλάδα με νόμο του 1983 επί υπουργίας Δικαιοσύνης Γεωργίου Κουμεντάκη, νόμος 2172/1993, άρθρο 33, παράγραφος 1, ΦΕΚ Α΄ 207, (κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου), καταργήθηκε η θανατική ποινή και
στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε στην Συνταγματική Αναθεώρηση του 2001. Ας σημειωθεί ότι η θανατική ποινή
διατηρείται ακόμη, όπως ενδεικτικά στις ΗΠΑ και στις
Μουσουλμανικές χώρες.

Rhigas Velestinls’ pioneer view in 1797 against death penalty
D. Karamperopoulos
Rhigas Velestinlis in 1797 was against death penalty,
proposing punishment of guilty, his imprisonment

and no his death penalty, as the French Constitution
inscribed in 1793, which Rhigas translated.

Key words: death penalty
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Mucosolvan® 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ trans-4-[(2-amino-3,5-dibromobenzyl) amino] cyclohexanol hydrochloride (=Ambroxol hydrochloride ) 5 ml σιρόπι = 15 mg 5 ml σιρόπι = 30 mg 1 καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης = 75
mg 1 Κόμμι από στόματος =15 mg Έκδοχο: με γνωστές δράσεις: σορβιτόλη Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ Σιρόπι Καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό Κόμμι από στόματος 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις
Ως βοηθητικό για τη ρευστοποίηση των βλεννωδών εκκρίσεων της αναπνευστικής οδού σε περιπτώσεις οξειών και χρόνιων βρογχοπνευμονικών παθήσεων
(βρογχίτιδα, εμφύσημα, τραχειοβρογχίτιδα, χρόνια ασθματική βρογχίτιδα). Επίσης ενδείκνυται για την πρόληψη των αναπνευστικών επιπλοκών μετά από
κατακράτηση των εκκρίσεων μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις στο θώρακα – άνω κοιλία και μετά από μακροχρόνια κατάκλιση. Κατά τη διάρκεια
οξειών εξάρσεων των βρογχίτιδων πρέπει να χορηγείται μαζί με το κατάλληλο αντιβιοτικό. 4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Σιρόπι 15 mg/ 5ml Για
παιδιά συστήνεται γενικώς συνολική ημερήσια δόση 1.2-1.6 mg/kg βάρους σώματος. Αν δεν υπάρξει άλλη οδηγία: Παιδιά 5-12 ετών:Φαρμακοδυναμικές
ιδιότητες Προκλινικά, η υδροχλωρική αμβροξόλη, το δραστικό συστατικό του Mucosolvan έχει δειχθεί ότι αυξάνει τις εκκρίσεις του αναπνευστικού. Ενισχύει
την παραγωγή του επιφανειοδραστικού παράγοντα των πνευμόνων και την λειτουργία των κροσσών. Αυτές οι δράσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση
της ροής και της μεταφοράς της βλέννης (βλεννοκροσσωτή κάθαρση). Βελτίωση της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης έχει δειχθεί σε κλινικές φαρμακολογικές
μελέτες. Η αύξηση των εκκρίσεων και της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης διευκολύνουν την απόχρεμψη και ανακουφίζουν το βήχα. Τοπική αναισθητική δράση
της υδροχλωρικής αμβροξόλης έχει παρατηρηθεί σε μοντέλο οφθαλμού κόνικλου, το οποίο μπορεί να εξηγηθεί από τις ιδιότητες που έχει στον αποκλεισμό των
διαύλων νατρίου. Έχει αποδειχθεί in vitro ότι η υδροχλωρική αμβροξόλη αποκλείει τους διαύλους νατρίου, η δέσμευση αυτή είναι αναστρέψιμη και εξαρτώμενη
από τη συγκέντρωση της ουσίας. Η απελευθέρωση κυτοκινών στο αίμα καθώς και τα καθηλωμένα στους ιστούς μονοπύρηνα και πολυμορφοπύρηνα κύτταρα
φάνηκε να μειώνονται σημαντικά in vitro από την υδροχλωρική αμβροξόλη. Σε κλινικές μελέτες σε ασθενείς με πονόλαιμο, ο πόνος στο φάρυγγα και η ερυθρότητα
μειώθηκαν σημαντικά. Μετά τη χορήγηση αμβροξόλης οι συγκεντρώσεις αντιβιοτικών (αμοξυκιλλίνη, κεφουροξίμη, ερυθρομυκίνη) στις βρογχοπνευμονικές
εκκρίσεις και στα πτύελα είναι αυξημένες. Το Mucosolvan σιρόπι και κόμμι από του στόματος λόγω της σύνθεσης του είναι κατάλληλο για διαβητικούς. 5.2
Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Απορρόφηση: Φαρμακοκινητικές μελέτες έδειξαν ταχεία απορρόφηση των από του στόματος χορηγούμενων μορφών άμεσης
αποδέσμευσης της υδροχλωρικής αμβροξόλης, με γραμμικότητα στο θεραπευτικό εύρος των δόσεων. Τα μέγιστα επίπεδά της στο πλάσμα φθάνουν εντός 1 με
2.5 ώρες για τις από του στόματος μορφές άμεσης αποδέσμευσης και μετά από 6.5 ώρες για τις μορφές βραδείας αποδέσμευσης. Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα
μετά από χορήγηση δισκίου 30 mg βρέθηκε ότι είναι 79 %. Το καψάκιο βραδείας αποδέσμευσης παρουσιάζει σχετική διαθεσιμότητα 95% (κανονικοποιημένη
δόση) σε σχέση με το δισκίο των 30 mg. Η σχετική βιοδιαθεσιμότητα των τεμαζίων κόμμεος ως προς το σιρόπι ήταν περίπου 110%. Κατανομή: Η δέσμευση
με τις πρωτεΐνες στα θεραπευτικά επίπεδα στο πλάσμα είναι περίπου 90%. Η κατανομή της αμβροξόλης μετά από του στόματος, i.v και i.m χορήγηση από το
αίμα στους ιστούς είναι ταχεία και οι μέγιστες συγκεντρώσεις του φαρμάκου παρατηρούνται στους πνεύμονες. Ο όγκος κατανομής μετά από του στόματος
χορήγηση εκτιμήθηκε ότι είναι 552 L. Βιομετασχηματισμός και Αποβολή: Περίπου το 30% της από του στόματος χορηγούμενης δόσης απομακρύνεται μέσω
του φαινομένου της πρώτης διόδου. Μελέτες σε ανθρώπινα ηπατικά μικροσώματα έδειξαν ότι το συνένζυμο CYP3A4 είναι υπεύθυνο για τον μεταβολισμό της
υδροχλωρικής αμβροξόλης σε διβρωμανθρανυλικό οξύ. Η υδροχλωρική αμβροξόλη μεταβολίζεται κυρίως από το ήπαρ με γλυκουρονιδίωση και μετατροπή σε
διβρωμανθρανυλικό οξύ (περίπου 10 % της δόσης) και σε μερικούς ήσσονος σημασίας μεταβολίτες. Εντός 3 ημερών μετά από του στόματος χορήγηση, περίπου
6 % της δόσης βρίσκεται σε ελεύθερη μορφή, ενώ περίπου 26 % της δόσης βρίσκετε στη συζευγμένη μορφή στα ούρα. Ο χρόνος ημιζωής στο πλάσμα πλησιάζει
τις 10 ώρες. Η συνολική κάθαρση κυμαίνεται στα 660 mL/min, με τη νεφρική κάθαρση να αναλογεί σε περίπου 83% της συνολικής κάθαρσης. Φαρμακοκινητική
σε ειδικούς πληθυσμούς Σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία η απομάκρυνση της υδροχλωρικής αμβροξόλης είναι μειωμένη, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται
επίπεδα πλάσματος 1.3 έως 2 φορές υψηλότερα. Λόγω του μεγάλου θεραπευτικού εύρους του Mucosolvan, δεν είναι απαραίτητες ρυθμίσεις της δοσολογίας.
Άλλα Η ηλικία και το φύλο δεν φάνηκε να επηρεάζει την φαρμακοκινητική της υδροχλωρικής αμβροξόλης σε κλινικό επίπεδο και επομένως δεν απαιτείται
κάποια ρύθμιση της δόσης. Η τροφή δεν βρέθηκε ότι επηρεάζει τη βιοδιαθεσιμότητα της υδροχλωρικής αμβροξόλης. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την
ασφάλεια Η υδροχλωρική αμβροξόλη έχει χαμηλό δείκτη οξείας τοξικότητας. Μελέτες επαναλαμβανόμενης δόσης από του στόματος με δόση 150 mg/kg/ημέρα
σε μύες (4 εβδομάδες) με δόση 50 mg/kg/ημέρα σε επίμυες (52 και 78 εβδομάδες), με δόση 40 mg/kg/ημέρα, σε κόνικλους (26 εβδομάδες) και με δόση 10 mg/
kg/ ημέρα σε σκύλους (52 εβδομάδες) δεν έδειξαν κάποια ευδιάκριτη τοξικότητα σε κάποιο όργανο. Σε ενδοφλέβιες μελέτες τοξικότητας τεσσάρων εβδομάδων
με υδροχλωρική αμβροξόλη χορηγήθηκαν σε επίμυες 4, 16 και 64 mg/kg/ημέρα και σε σκύλους χορηγήθηκαν 45, 90 και 120 mg/kg/ημέρα (εγχύσεις 3 ωρών/
ημέρα) δεν έδειξαν σοβαρή τοπική ή συστηματική τοξικότητα περιλαμβανομένων και ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων. Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν
αναστρέψιμες. Η χορήγηση δόσεων υδροχλωρικής αμβροξόλης από του στόματος όταν εξετάστηκε σε δόσεις έως και 3000 mg/kg/ημέρα σε επίμυες και 200 mg/
kg/ημέρα σε κόνικλους δεν έδειξε εμβρυοτοξικές ή τερατογεννετικές δράσεις. Η γονιμότητα αρσενικών και θηλυκών επίμυων δεν επηρεάστηκε με δόσεις έως και
500 mg/kg/ημέρα. To NOAEL σε μία περιγεννετική και μεταγεννετική μελέτη και ανάπτυξης ήταν 50 mg/kg/ημέρα. Δόση υδροχλωρικής αμβροξόλης 500 mg/
kg/ημέρα σε σκύλους ήταν ελαφρώς τοξική, καθώς εμφάνισαν ελαττωμένο σωματικό βάρος. Μελέτες γονοτοξικότητας τόσο in vitro (δοκιμασία Ames και
δοκιμασία χρωμοσωμικών ανωμαλιών) όσο και in vivo (δοκιμασία μικροπυρήνω μυών) δεν έδειξαν μεταλλαξιογόνο δράση της υδροχλωρικής αμβροξόλης. Η
υδροχλωρική αμβροξόλη δεν έδειξε ογκογενετικό δυναμικό σε μελέτες καρκινογένεσης σε μύες (50, 200 και 800 mg/kg/ημέρα) και επίμυες (65, 250 και 1000
mg/kg/
ημέρα), η διάρκεια των μελετών ήταν 105 και 116 εβδομάδες αντίστοιχα . 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος Εκδόχων Σιρόπι 15 mg/
5ml Hydroxyethylcellulose Sorbitol solution 70% (non crystallising) Glycerol 85% Benzoic acid Acesulfame potassium Woodberry aroma PHL-132195 Vanilla
aroma 201629 Water purifi ed Σιρόπι 30 mg/ 5ml Hydroxyethylcellulose Sorbitol solution (non crystallising) Glycerol 85% Acesulfame potassium Strawberry
cream aroma PHL-132200 Vanilla aroma 201629 Benzoic acid Purifi ed water Καψάκιο Παρατεταμένης Αποδέσμευσης Έκδοχα: Crospovidone Carnauba wax
Stearyl Alcohol Crospovidone Magnesium Stearate Κάλυμμα καψακίου: Iron Oxide yellow CI 77492 E-172 Iron Oxide red CI 77491 E-172 Titanium Dioxide CI
77891 E-171 Water Purifi ed Gelatin Σώμα Καψακίου: Iron Oxide yellow CI 77492 E-172 Indigocarmine CI 73015 E-132 Erythrosine CI 45430 E-127 Titanium
Dioxide CI 77891 E-171 Water Purifi ed Gelatin Κόμμι από στόματος Acacia Sorbitol liquid Non-crystallizing Karion 83 Peppermint oil Eucalyptus oil Saccharin
sodium Parafi n light liquid Purifi ed water 6.2 Ασυμβατότητες Δεν εφαρμόζεται 6.3 Διάρκεια ζωής Σιρόπι 30 mg/ 5ml, 15 mg/ 5ml & κόμμι από του στόματος
36 μήνες Καψάκιο Παρατεταμένης Αποδέσμευσης 60 μήνες 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Σιρόπι 30 mg/ 5ml, Σιρόπι 15 mg/ 5ml
&Καψάκιο Παρατεταμένης Αποδέσμευσης Δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες φύλαξης Κόμμι από στόματος Θερμοκρασία ≤ 30 °C 6.5 Φύση και συστατικά του
περιέκτη Σιρόπι 30mg/ 5ml & Σιρόπι 15 mg/ 5ml Σκοτεινόχρωμο γυάλινο μπουκάλι από γυαλί τύπου ΙΙΙ της Εur .Ph. με πώμα ασφαλείας από πολυαιθυλένιο και
δοσιμετρικό κύπελο. Διατίθεται σε φιάλη των 125 ή 200 ml. Καψάκιο Παρατεταμένης Αποδέσμευσης Blisters με φύλλο αλουμινίου και σκληρό φύλλο PVC/PVDC
Κόμμι από στόματος Blisters με φύλλο αλουμινίου και σκληρό φύλλο PVC 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν
ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Boehringer
Ingelheim Ελλάς Α.Ε Eλληνικού 2 167 77 Ελληνικό (Αθήνα) Τηλ.: 210 89 06 300 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Σιρόπι 30 mg/ 5ml & Σιρόπι 15
mg/ 5ml 8501 11682 (ΚΥΠΡΟΣ) 21127 (ΚΥΠΡΟΣ) Καψάκιο Παρατεταμένης Αποδέσμευσης 49920/11 19781 (ΚΥΠΡΟΣ) Κόμμι από στόματος 40921/11 20696
(ΚΥΠΡΟΣ) 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Σιρόπι 30 mg/ 5ml & Σιρόπι 15 mg/ 5ml 06-02-2007 12-01-2009
(ΚΥΠΡΟΣ) 01-11-2011 (ΚΥΠΡΟΣ) Καψάκιο Παρατεταμένης Αποδέσμευσης 28-05-2012 21-06-2010 (ΚΥΠΡΟΣ) Κόμμι από στόματος 28-05-2012 11-06-2010
(ΚΥΠΡΟΣ) 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 08.03.2016__

Πληροφορίες από τοN χώρο της βιομηχανίας

Νέα από τον χώρο της Βιομηχανίας
Otikon

Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων
της μέσης και εξωτερικής ωτίτιδας
Το Otikon είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας Ι, σε
μορφή ωτικού εκνεφώματος. Αποτελεί μια απόλυτα φυτική
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της μέσης
και εξωτερικής ωτίτιδας. Συμβάλλει στην ανακούφιση επίπονων
ενοχλήσεων και φλεγμονωδών αντιδράσεων στον ακουστικό
πόρο, στην ενίσχυση της θεραπείας της μέσης ωτίτιδας και
στη διατήρηση της καθαριότητας του αυτιού, με ταυτόχρονη
απομάκρυνση της συσσωρευμένης κυψελίδας.
Το Otikon παρασκευάζεται με τη χρήση φυτικών συστατικών
ευρέως γνωστών και κατεξοχήν χρησιμοποιούμενων στη
φυτοθεραπευτική. Έχει δοκιμαστεί κλινικά σε 474 παιδιά με
οξεία μέση ωτίτιδα, ηλικίας από 5 ετών και άνω, παρουσιάζοντας
αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Κατά τη διεξαγωγή τριών διπλά
τυφλών κλινικών μελετών, το Otikon φάνηκε να υπερέχει έναντι
γνωστών αντιβιοτικών στη διαχείριση του πόνου του ωτός που
σχετίζεται με τη μέση ωτίτιδα.
Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 1-2 σύντομοι ψεκασμοί
απευθείας μέσα σε κάθε αυτί, 3 φορές την ημέρα για 5-7 ημέρες
ή μέχρι να βελτιωθούν τα συμπτώματα.
Με την εγγύηση της SM Pharmaceuticals, τώρα σε όλα τα
φαρμακεία.

www.smpharmaceuticals.com

Στους «απρόσκλητους» καλεσμένους...

Πλεονεκτήματα Otikon:
• To μόνο απόλυτα φυτικό σκεύασμα για την ανακούφιση
των συμπτωμάτων της μέσης & εξωτερικής ωτίτιδας.
• Το μόνο φυτικό σκεύασμα με τεκμηριωμένη δράση μέσω
κλινικών μελετών.
• Σημαντικά πιο αποτελεσματικό από τα αντιβιοτικά στη διαχείριση
του πόνου της μέσης ωτίτιδας και αποτελεσματικό σε ωτικές
λοιμώξεις ιογενούς προέλευσης.
• Συμβάλλει στην απομάκρυνση
της κυψελίδας.
• 1-2 σύντομοι ψεκασμοί στο αυτί 3 φορές την ημέρα
για 5-7 ημέρες.

Υπεύθυνος κυκλοφορίας: SPECIAL MEDICINES ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ
Π. Νικολαΐδη 23Α & Ν. Μανδηλαρά 37Α, 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα, Τηλ.: 210 4284211,
www.smpharmaceuticals.com

Για το λόγο αυτό, συνδυάζοντας το πνεύμα της
βιοτεχνολογίας με τη δύναμη μιας επιτυχημένης
φαρμακευτικής εταιρείας, εφαρμόζουμε νέες,
καινοτόμες και στοχευμένες προσεγγίσεις που
μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά.

170+
28.000+
115+
18
16%
10+

Για όλους εμάς στην βιοφαρμακευτική εταιρεία
AbbVie, το να συνεισφέρουμε θετικά στις ζωές των
ανθρώπων και στη βιωσιμότητα του συστήματος
υγείας είναι κάτι περισσότερο από υπόσχεση.
Είναι ο σκοπός μας.

Χώρες
Εργαζόμενοι σε όλον τον κόσμο
Εργαζόμενοι στην Ελλάδα
Κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης και
Εργοστάσια Παραγωγής
των εσόδων της εταιρείας επενδύεται
στην Έρευνα & Ανάπτυξη
Προγράμματα σε Φάση ΙΙΙ σχετικά με
την Ηπατολογία, τη Νευρολογία,
την Ανοσολογία, τη Γυναικολογία
και τις Μεταβολικές Παθήσεις,
τη Νεφρολογία, την Ογκολογία
και την Αιματολογία

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΘΕΡΑΠΕΎΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1η θέση στο διαγωνισμό Best WorkPlaces Greece
2015 στην κατηγορία των εταιρειών με 50-250
εργαζομένους
Great Place To Work
Institute

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

2η θέση στη λίστα των φαρμακευτικών εταιρειών
με την καλύτερη εταιρική φήμη παγκοσμίως,
σύμφωνα με τις απόψεις των ασθενών

ΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

PatientView

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

8η θέση στις πιο αξιόλογες εταιρείες στον κλάδο των
φαρμακευτικών προϊόντων

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

Fortune Magazine
Ανάμεσα στα 5 κορυφαία brands παγκοσμίως
FutureBrand

GR/ABV/0415/0080

Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
ΤΏΝ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΏΝ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΏΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΎΓΕΙΑΣ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ
ΟΛΟΎΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑ

www.abbvie.gr

Στην Pfizer, μία από τις κορυφαίες
βιο-φαρμακευτικές εταιρίες στον κόσμο,
ανακαλύπτουμε από το 1849
πρωτότυπα φάρμακα προσφέροντας
στους γιατρούς τα μέσα να θεραπεύουν
εκατομμύρια ανθρώπους.

PFI-02-FEB16

Όταν συνεχίζετε να εμπιστεύεστε
τα φάρμακά μας, συνεχίζουμε να
ανακαλύπτουμε νέες θεραπείες.

Τo μεγαλύτερο Διαδραστικό,
Επιστημονικό
και Εκθεσιακό Forum
της χρονιάς

2017

11-12
ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2017
ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟ

Με την αιγίδα:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Με την υποστήριξη:

Διατροφή Υγεία Ομορφιά
Η συνάντηση χιλιάδων επιστημόνων υγείας, βιομηχανίας και κοινού

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

19 Επιστημονικές Εταιρείες
Ελληνικός Σύνδεσμος Τουρισμού Υγείας

&

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο

ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

www.dyoforum.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΊΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΗ
ΤΗΣ ZITA MEDICAL MANAGEMENT

1ο χλμ. Παιανίας - Μαρκοπούλου, Παιανία, www.zita-group.com
Εμπορική Διεύθυνση: Κουλουμπής Γεράσιμος , Τηλ.: +30 211 1001780

flyingcolours
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www.elpen.gr

ELPEN A.E. Φαρμακευτική Βιομηχανία Λεωφ. Μαραθώνος 95, Πικέρμι Αττικής 190 09, Τηλ.: 210 60 39 326-9
Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης • Παπαδιαμαντοπούλου 41, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 74 88 712
• Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 459 920-1

GR/HGT/10/0003

SHIRE Ελλάς Α.Ε.
Βασ. Κωνσταντίνου 38, Αθήνα 116 35, Ελλάδα
Τηλ. κέντρο: 216 900 4000, Fax: 216 900 4001
www.shire.com

