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Η κορυφή ανήκει
στους ανθρώπους
της Pfizer Hellas
Η φαρµακευτική εταιρεία Pfizer Hellas,
δραστηριοποιείται 55 χρόνια στην Ελλάδα, παρέχοντας µε
συνέπεια ποιοτικές θεραπείες. Για τους εργαζόµενούς της,
η εταιρεία επενδύει συνεχώς στη διαµόρφωση ενός εργασιακού
περιβάλλοντος που σέβεται την προσωπικότητα του κάθε
εργαζόµενου και του παρέχει συστηµατικά ευκαιρίες ανάπτυξης.
Η κατάκτηση της 1ης θέσης στη λίστα των εταιρειών µε
το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, στα πλαίσια του θεσµού
Best WorkPlaces 2015, στην κατηγορία των επιχειρήσεων
µε περισσότερους από 250 εργαζόµενους, ανήκει σε όλους
τους ανθρώπους της Pfizer Hellas, που επιβεβαιώνουν
καθηµερινά ότι το όραµα της εταιρείας, να εργαζόµαστε
µαζί για έναν υγιέστερο κόσµο, εµπνέει πρώτα απ’ όλους
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τους ίδιους εργαζόµενους της εταιρείας.
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ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΓΕΙΩΝ ΒΡΕΦΩΝ
Σύμφωνα με έγκυρες και καινοτόμες έρευνες, η πολυαισθητηριακή διέγερση, δηλαδή η ταυτόχρονη διέγερση της αφής, της όσφρησης, της
ακοής ή/και της όρασης, ωφελεί την κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική και σωματική ανάπτυξη των βρεφών.

Η πολυαισθητηριακή διέγερση αυξάνει
την εγρήγορση στα πρόωρα βρέφη6
Αλλαγή στην Εγρήγορση (%)
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Επιπλέον οφέλη:
- Αυξάνει την ποσότητα σίτισης
μητρικού γάλακτος
- Συμβάλλει στην νωρίτερη
αποχώρηση από το μαιευτήριο
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Προσαρμογή από τους White-Traut, et al. 2002

Η διέγερση πολλαπλών αισθήσεων στέλνει σήματα στον εγκέφαλο που ενισχύουν
τις νευρωνικές διεργασίες για τη μάθηση.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η συστηματική πολυαισθητηριακή διέγερση προσφέρει υγιή
αναπτυξιακά οφέλη στα μωρά, όπως μείωση
του στρες στα υγιή και πρόωρα μωρά3,4 και
καλύτερη ποιότητα και ποσότητα ύπνου στα
υγιή μωρά,5 καθώς και μεγαλύτερη αύξηση
του σωματικού βάρους η οποία οδήγησε σε
νωρίτερη έξοδο από το μαιευτήριο στα πρό-

Η πολυαισθητηριακή διέγερση, δηλαδή
το τι αισθάνεται, βλέπει, ακούει και μυρίζει ένα βρέφος κάθε στιγμή, προωθεί
τη μακρόχρονη διατήρηση των συναπτικών συνδέσεων κατά την ανάπτυξη του
εγκεφάλου. 1
ωρα βρέφη.6
Οι καθημερινές εμπειρίες στη ζωή ενός μωρού μπορεί να αναπτύξουν και να διεγείρουν
τις αισθήσεις του και να παρέχουν στους γονείς
την ευκαιρία να καλλιεργήσουν την ικανότητα
του μωρού τους να μαθαίνει, να σκέφτεται, να
αγαπά και να αναπτύσσεται. Το μπάνιο και το
μασάζ είναι μια ιδανική ευκαιρία για να δημιουργήσετε μια πολυαισθητηριακή εμπειρία.
Η ώρα του μπάνιου αποτελεί μια ευκαιρία για
μεγαλύτερη επαφή δέρμα με δέρμα (διέγερση
αφής)7 και άμεση οπτική επαφή,8 καθώς και
για να έρθει το μωρό σε επαφή με νέες υφές,
εικόνες, ήχους και μυρωδιές που μπορεί να
διεγείρουν την αφή, την όραση, την όσφρηση
και την ακοή του. Η όσφρηση, για παράδειγμα, συνδέεται άμεσα με τη συναισθηματική
μνήμη,9 άρα η μυρωδιά της μαμάς μπορεί
να ηρεμήσει ένα μωρό που κλαίει,10 ενώ ένα
ευχάριστο άρωμα την ώρα του μπάνιου έχει
αποδειχθεί ότι ενισχύει τη χαλάρωση τόσο του
Η μετατροπή του μπάνιου σε καθημερινή
συνήθεια βελτιώνει τον ύπνο5
% μεταβολής σε σχέση με τη
βάση αναφοράς

Ο εγκέφαλος ενός μωρού δημιουργεί μέχρι
και 1.800.000 νέες συναπτικές συνδέσεις ανά
δευτερόλεπτο και οι εμπειρίες ενός μωρού θα
καθορίσουν ποιες θα διατηρηθούν.1 Η πολυαισθητηριακή διέγερση, δηλαδή το τι αισθάνεται, μυρίζει, ακούει και βλέπει ένα μωρό,
συμβάλλει στην προώθηση της μακρόχρονης
διατήρησης των συναπτικών συνδέσεων.1 Η
διέγερση είναι απαραίτητη από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης ενός βρέφους διότι μέσα στα
3 πρώτα χρόνια της ζωής του, υπάρχει ταχεία
ανάπτυξη των περισσότερων νευρικών οδών
του εγκεφάλου που υποστηρίζουν την επικοινωνία, την κατανόηση, την κοινωνική ανάπτυξη και τη συναισθηματική ευημερία.2
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μωρού όσο και του γονέα.7
Μια καθημερινή συνήθεια που περιλαμβάνει
ένα ζεστό μπάνιο, το οποίο ακολουθείται από
απαλό μασάζ με μια ήπια ενυδατική κρέμα
αποτελεί μια επιστημονικά τεκμηριωμένη και
απλή συμπεριφορική παρέμβαση για την βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του
Η ώρα του μπάνιου αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για να δημιουργήσουμε μια
ενισχυμένη πολυαισθητηριακή εμπειρία.

ύπνου στα μωρά.5
Όταν η ώρα του μπάνιου είναι μέρος μιας καθημερινής συνήθειας, τα οφέλη αποδεδειγμένα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός οικείου και λιγότερο αγχωτικού περιβάλλοντος για
το μωρό και τους γονείς.5
Αν και η επιστήμη έχει σημειώσει πρόοδο
στην κατανόηση των μακροπρόθεσμων οφελών της πολυαισθητηριακής διέγερσης, χρειάζεται περισσότερος χρόνος, προκειμένου οι
έρευνες αυτές να μεταφραστούν σε καθημερινή πρακτική. Η ενθάρρυνση των γονέων να
θεωρούν την καθημερινή συνήθεια, δηλαδή
το μπάνιο και το μασάζ, ως μια ευκαιρία πολυαισθητηριακής διέγερσης, μπορεί να δημιουργήσει εμπειρίες που μπορεί να συμβάλουν στην υγιή ανάπτυξη ενός μωρού.

ΣΑΣ ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ

Χρήση προϊόντων σε 3 στάδια,
πριν την ώρα του ύπνου

Προσαρμογή από τους Mindell, et al. 2009
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Ουρολογία
Οφθαλµολογία
Πλαστική Χειρουργική
Χειρουργική (Α, Β, Γ)
Ωτορινολαρυγγολογία

κεντρικά εργαστήρια
Μικροβιολογικό / Αιµατολογικό / Βιοχηµικό

εξωτερικά Ιατρεία / επείγοντα
περιστατικά
> 24 ώρες το 24ωρο / 365 ηµέρες το χρόνο

µονάδες εντατικής νοσηλείας
> Μ.Ε.Θ. - Πολυδύναµη Παίδων
> Παιδοκαρδιοχειρουργική Μ.Ε.Θ.

κινητή µονάδα µεταφοράς
νεογνών
ογκολογικό κέντρο
για παιδιά και εφήβους
Το πρώτο στην Ελλάδα ιατρείο Νι.Κα
(Νικητών Καρκίνου) για την φροντίδα των
αποθεραπευµένων από καρκίνο, σε συνεργασία
µε τον Σύλλογο ενηλίκων που νόσησαν από καρκίνο
στην παιδική ή εφηβική ηλικία «ΚΥΤΤΑΡΟ».

www.mitera.gr
Facebook/Mitera.paidon
Linkedin/company/mitera-hospitalYoutube/Ekdiloseismitera

Η καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας
είναι πλέον εφικτή.
Ένα δοσομετρικό καπάκι 30ml περιέχει:

12g Διαλυτών φυτικών ινών

Αποδεδειγμένα ρυθμίζουν την συχνότητα των κενώσεων
μαλακώνοντας τα κόπρανα και διευκολύνοντας την αποβολή τους.

1.7g Πρεβιοτικό FOS
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Ο μοναδικός συνδυασμός των φρουκτο-ολιγοσακχαριτών τρέφει
τα φιλικά βακτήρια του εντέρου.

Διπλή δράση για την ανακούφιση
από την οξεία και χρόνια διάρροια
με φυσικό τρόπο.
Νιφάδες μπανάνας

Η μοναδική δράση της πηκτίνης (διαλυτή φυτική ίνα) που
περιέχεται στις νιφάδες μπανάνας, απορροφάει το νερό
από τις υδαρείς κενώσεις.

2,75g πρεβιοτικό Bimuno® (GOS)
Το πρεβιοτικό Bimuno® δρα στο παχύ έντερο· ζυμώνεται

από συγκεκριμένα ευεργετικά βακτήρια (bifidobacteria)
αλλάζοντας το pΗ, με αποτέλεσμα την θετική μεταβολή της
μικροχλωρίδας.

Γούναρη 119, 165 61, Γλυφάδα-Αττική
Τηλ: +30 210 6003393, Φαξ: +30 210 6005110
Email: info@medihub.gr
www.medihub.gr

TRESIBA

®

Η ΝΕΑ ΒΑΣΙΚΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

με επίτευξη του γλυκαιμικού στόχου1,2
με μικρότερο κίνδυνο νυχτερινής υπογλυκαιμίας
έναντι της ινσουλίνης glargine1,2
με ευελιξία στο χρόνο χορήγησης, όταν χρειάζεται3

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει
τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών στον πλήρη κατάλογο των χαρακτηριστικών του προϊόντος.
Ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος: Tresiba 100 μονάδες/mL ενέσιμο
διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση:
1 mL του διαλύματος περιέχει 100 μονάδες ινσουλίνης degludec* (ισοδύναμες με
3,66 mg ινσουλίνης degludec). Μία προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει
300 μονάδες ινσουλίνης degludec σε 3 mL διαλύματος. Θεραπευτικές ενδείξεις:
Θεραπεία σακχαρώδους διαβήτη σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά από την ηλικία του
1 έτους. Δοσολογία: Το Tresiba είναι μια βασική ινσουλίνη για υποδόρια χορήγηση
άπαξ ημερησίως οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, κατά προτίμηση την ίδια χρονική
στιγμή κάθε ημέρα. Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, το Tresiba μπορεί
να χορηγηθεί μόνο του ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό με από του στόματος
αντιδιαβητικά φαρμακευτικά προϊόντα, αγωνιστές υποδοχέα GLP-1 και γευματική
ινσουλίνη. Στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, το Tresiba πρέπει να συνδυάζεται με
βραχείας/ταχείας δράσης ινσουλίνη για την κάλυψη των αναγκών ινσουλίνης την
ώρα του γεύματος. Τρόπος χορήγησης: Το Tresiba προορίζεται μόνο για υποδόρια
χρήση. Ειδικές κατηγορίες πληθυσμού: Το Tresiba® μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
ηλικιωμένους ασθενείς, σε ασθενείς με νεφρική και ηπατική βλάβη, σε εφήβους και
παιδιά από την ηλικία του 1 έτους. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική
ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά
τη χρήση: Υπογλυκαιμία: Η παράλειψη κάποιου γεύματος ή η μη προγραμματισμένη,
εντατική φυσική άσκηση μπορεί να οδηγήσουν σε υπογλυκαιμία. Η υπογλυκαιμία

μπορεί να συμβεί εάν η δόση της ινσουλίνης είναι πολύ υψηλή σε σχέση με
την ανάγκη σε ινσουλίνη. Στα παιδιά, θα πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να
αντιστοιχίζονται οι δόσεις της ινσουλίνης (ιδίως σε σχήματα βασικής-bolus) με την
πρόσληψη τροφής και τις σωματικές δραστηριότητες έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί
ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας. Υπεργλυκαιμία: Σε καταστάσεις σοβαρής υπεργλυκαιμίας,
συνιστάται η χορήγηση ινσουλίνης ταχείας δράσης. Η ανεπαρκής δόση ή/και η
διακοπή της θεραπείας σε ασθενείς που απαιτούν ινσουλίνη, μπορεί να οδηγήσει
σε υπεργλυκαιμία και δυνητικώς σε διαβητική κετοξέωση. Μετάταξη από άλλα
φαρμακευτικά προϊόντα ινσουλίνης: Η μετάταξη ενός ασθενή σε άλλο τύπο, όνομα ή
παραγωγό προϊόντος ινσουλίνης πρέπει να γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση και
ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάγκη αλλαγής της δόσης. Συνδυασμός πιογλιταζόνης
και φαρμακευτικών προϊόντων ινσουλίνης: Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καρδιακής
ανεπάρκειας όταν η πιογλιταζόνη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ινσουλίνη, ιδίως
σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη καρδιακής ανακοπής. Αυτό
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χορήγηση θεραπείας πιογλιταζόνης σε
συνδυασμό με το Tresiba. Εάν χρησιμοποιηθεί ο εν λόγω συνδυασμός, οι ασθενείς
πρέπει να παρακολουθούνται για ενδείξεις και συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας,
αύξησης βάρους και οιδήματος. Η πιογλιταζόνη πρέπει να διακόπτεται σε
περίπτωση επιδείνωσης των καρδιακών συμπτωμάτων. ∆ιαταραχή των οφθαλμών:
Η εντατικοποίηση της θεραπείας ινσουλίνης με απότομη βελτίωση του γλυκαιμικού
ελέγχου μπορεί να συσχετιστεί με προσωρινή επιδείνωση της διαβητικής
αμφιβληστροειδοπάθειας. Αποφυγή σφαλμάτων στην αγωγή: Οι ασθενείς πρέπει να
ενημερώνονται ότι πρέπει να ελέγχουν πάντα την ετικέτα της ινσουλίνης πριν από
κάθε ένεση για να αποφεύγεται η τυχαία ανάμειξη μεταξύ των δύο διαφορετικών
περιεκτικοτήτων του Tresiba καθώς και με άλλα προϊόντα ινσουλίνης. Σε ασθενείς
που πάσχουν από τύφλωση ή έχουν σοβαρά προβλήματα όρασης θα πρέπει να

δίνεται η οδηγία να αναζητούν πάντοτε βοήθεια από άλλο άτομο με καλή όραση
και είναι εκπαιδευμένο στη χρήση της συσκευής ινσουλίνης. Αντισώματα ινσουλίνης:
Η χορήγηση ινσουλίνης μπορεί να προκαλέσει τον σχηματισμό αντισωμάτων της
ινσουλίνης. Εγκυμοσύνη: ∆εν υπάρχει κλινική εμπειρία με τη χρήση του Tresiba
σε έγκυες γυναίκες. Θηλασμός: ∆εν υπάρχει κλινική εμπειρία με το Tresiba κατά
το θηλασμό. Γονιμότητα: Μελέτες αναπαραγωγής σε ζώα με ινσουλίνη degludec
δεν έχουν αποκαλύψει ανεπιθύμητες ενέργειες στη γονιμότητα. Επιδράσεις στην
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών: Η ικανότητα συγκέντρωσης
και αντίδρασης του ασθενούς ενδέχεται να επηρεαστεί ως αποτέλεσμα της
υπογλυκαιμίας. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Σπάνιες – Υπερευαισθησία, Σπάνιες
– Κνίδωση, Πολύ συχνές – Υπογλυκαιμία, Όχι συχνές – Λιποδυστροφία, Συχνές
- Αντιδράσεις της θέσης ένεσης, Όχι συχνές - Περιφερικό οίδημα. Παιδιατρικός
πληθυσμός: Το Tresiba έχει χορηγηθεί σε παιδιά και εφήβους ηλικίας έως 18
ετών για τη διερεύνηση των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων. Η ασφάλεια και η
αποτελεσματικότητα έχουν αποδειχθεί σε μια μακροχρόνια δοκιμή σε παιδιά
ηλικίας 1 έως κάτω των 18 ετών. Η συχνότητα, ο τύπος και η σοβαρότητα των
ανεπιθύμητων ενεργειών στον παιδιατρικό πληθυσμό δεν υποδεικνύουν
διαφορές με την εμπειρία στο γενικό πληθυσμό του διαβήτη. Άλλοι ειδικοί
πληθυσμοί: Με βάση τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών, η συχνότητα, ο
τύπος και η σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών που παρατηρήθηκαν σε
ηλικιωμένους ασθενείς και σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική βλάβη δεν δείχνουν
διαφορές με την ευρύτερη εμπειρία στο γενικό πληθυσμό. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, ∆ανία.. ΑΡΙΘΜΟΙ
Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/12/807/001-005. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:
21 Ιανουαρίου 2013. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 07/2015.
Απαιτείται ιατρική συνταγή. ΛΤ:115,03 €.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος.
Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες:
– στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr), για την Ελλάδα, ή
– στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475, www.moh.gov.cy/phs, Fax: + 357 22608649, για την Κύπρο.

Βιβλιογραφία:
1. Rodbard HW et al., Diabetic Medicine 2013; DOI: 10.1111/dme.12303.
2. Bode BW et al., Diabetic Medicine 2013; DOI: 10.1111/dme.12243.
3. Tresiba® - Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.
Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.
Αλ. Παναγούλη 80 & Αγ. Τριάδας 65
153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 60 71 600
http://www.novonordisk.gr
http://www.novonordisk.com
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Δεν τρώει...

με τίποτα;

Όλα

τα θρεπτικά
συστατικά
σε μια γουλιά

Για την υποστήριξη της ανάπτυξης παιδιών με επιλεκτική
συμπεριφορά στο φαγητό (ιδιότροπα παιδιά)

Επίσης περιέχει:
• Τριγλυκερίδια μέσης αλύσου (MCTs) για καλύτερη απορρόφηση
των θρεπτικών συστατικών
• Απαραίτητα ωμέγα 3 και ωμέγα 6 λιπαρά οξέα: Αραχιδονικό οξύ
(ΑΑ) και Εικοσιδυεξαενοϊκό οξύ (DHA) που ενισχύουν την νοητική
ανάπτυξη1
• Ενισχυμένο σύστημα βιταμινών και μετάλλων για την υποστήριξη
της υγιούς ανάπτυξης

II. Κλινικά οφέλη
Το PediaSure Complete έχει αποδειχθεί κλινικά ότι:
1. Προάγει την κάλυψη των κενών στην ανάπτυξη σε επιλεκτικά
στο φαγητό παιδιά2
2. Υποστηρίζει την καλή υγεία ενισχύοντας τη φυσική άμυνα
του οργανισμού3
III. Χαρακτηριστικά
1. Κουτί των 400g σε γεύση βανίλια
2. Ελεύθερο λακτόζης* και γλουτένης
3. 1 kcal/ml σε κανονική αραίωση, 3g πρωτεΐνης
Τρόπος Παρασκευής γεύματος 225ml.
• Ρίξτε σε ένα ποτήρι 190ml κρύο νερό.
• Προσθέστε σταδιακά 5 μεζούρες Pediasure Complete.
• Ανακατέψτε καλά μέχρι να διαλυθεί η σκόνη
* Ακατάλληλο για παιδιά με γαλακτοζαιμία

Βιβλιογραφία: 1. A.J. Richardson, Prostagladines, Leukotrienes and Essential fatty Acids 70, 2004, 383-390 2. Alarcon P, Lin L-H, Noche Jr M, et al.
Clin Pediatr. 2003;42:209-217. 3. Fisberg M, Maulén-Radovén IE, Tormo R, et al. Int Pediatrics. 2002;17:216-222.
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την επισήμανση. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:
ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε.
Αθήνα: Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος, Τηλ. 210 99 85 222, Tηλ. παραγγελιών: 210 9985442
Θεσ/νίκη: 12ο χλμ Νέας Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, Μέγαρο Θερμαΐς, Τ.Θ. 60682 - 570 01 Θέρμη, Τηλ. 2310 810 470
www.abbott.com
www.pediasure.com

A-00736

I. Λίγα λόγια για το PediaSure Complete
Το PediaSure Complete αποτελεί πλήρη και ισορροπημένη διατροφή
για παιδιά από 1 έως 10 ετών για την επίτευξη κανονικών ρυθμών
ανάπτυξης για παιδιά με δυσκολίες στη διατροφή τους.
Χρησιμοποιείται υπό ιατρική παρακολούθηση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω του ενός έτους, εκτός αν συστήνεται
από τον ιατρό.
Περιέχει συμβιωτικά: Ένα ειδικό μείγμα προβιοτικών (καλά
βακτηρίδια) και πρεβιοτικών (FOS- φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες) που
βοηθούν στη φυσική άμυνα των παιδιών.
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Νεότερα δεδομένα για την αλλεργία
στο γάλα αγελάδας και την αντιμετώπισή της

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ι. Βασιλοπούλου, Α. Γεωργούντζου, Ν. Λαλιώτου, Β. Γέμου - Engesaeth
Μονάδα Αλλεργιολογίας Άσθματος και Φλεγμονής
Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Η αλλεργία στο γάλα της αγελάδας είναι η πιο συχνή διατροφική αλλεργία στη βρεφική και νηπιακή ηλικία. Η συγκεκριμένη διατροφική αλλεργία
αποδίδεται στις πρωτεΐνες του αγελαδινού γάλακτος, οι οποίες περιλαμβάνουν την α - λακταλβουμίνη, τη β - λακτοσφαιρίνη, την αλβουμίνη, ανοσοσφαιρίνες του βόειου ορού και τις καζεΐνες. Τα
συμπτώματα της εν λόγω αλλεργίας περιλαμβάνουν εκδηλώσεις από διάφορα συστήματα, όπως
το γαστρεντερικό, το δέρμα, το αναπνευστικό, καθώς και αναφυλακτικού τύπου αντιδράσεις. Όσον
αφορά την παθογένεια, η ΑΓΑ διακρίνεται σε IgE
μεσολαβούμενη, σε μη IgE και, τέλος, σε μεικτού
μηχανισμού. Η αντιμετώπιση της ΑΓΑ βασίζεται
στην εξαίρεση των πρωτεϊνών του γάλακτος από
τη διατροφή του πάσχοντος παιδιού.

Νεότερα δεδομένα των τελευταίων χρόνων όσον
αφορά την παθογένεια και τους μηχανισμούς απόκτησης ανοχής ανοίγουν ενδεχομένως νέες προοπτικές για την αντιμετώπιση των ασθενών.
Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι η προσθήκη «ψημένου» γάλακτος στο καθημερινό διαιτολόγιο παιδιών που το ανέχονται επιταχύνει την ανάπτυξη
ανοχής στο φρέσκο γάλα και αποτελεί μια ασφαλή και πρακτική μέθοδο.
Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ειδική από του στόματος ανοσοθεραπεία. Η αποτελεσματικότητά της, όμως, όσον αφορά την επίτευξη
απευαισθητοποίησης και κυρίως το κατά πόσο η
επιτευχθείσα ανοχή είναι μόνιμη είναι ερωτήματα
που πρέπει να απαντηθούν και να διερευνηθούν
περισσότερο στο μέλλον.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Αλλεργία στο γάλα αγελάδας, από του στόματος ανοσοθεραπεία,
ανάπτυξη ανοχής, τροφική αλλεργία

Εισαγωγή
Το γάλα αγελάδας είναι το πιο συχνό αίτιο τροφικής αλλεργίας στη βρεφική και πρώτη παιδική ηλικία1. Η αναφερόμενη από τους ασθενείς αλλεργία στο γάλα αγελάδας (ΑΓΑ)

κυμαίνεται στις διάφορες μελέτες από 1% έως 17,5% στα
παιδιά προσχολικής ηλικίας και από 1% έως 13,5% σε παιδιά ηλικίας 5 - 16 ετών, ενώ ΑΓΑ επιβεβαιωμένη με πρόκληση παρουσιάζει το 1,9% - 4,9% των βρεφών2.

Διεύθυνση επικοινωνίας
Ι. Βασιλοπούλου, E - mail: ioanna_vasilopoulou@yahoo.gr
Β. Γέμου - Engesaeth, E - mail: vasiliki@engesaeth.com
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Η ΑΓΑ προβάλλει με εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό
(32% - 60% των ασθενών), το δέρμα (5% - 90%), το αναπνευστικό (15,25% - 30,5%), ενώ αναφυλαξία παρουσιάζει το 0,8% - 9% των ασθενών. Τα αλλεργιογόνα του αγελαδινού γάλακτος περιλαμβάνουν την α - λακταλβουμίνη
(alpha - lactalbumin, ALA), τη β - λακτοσφαιρίνη (beta lactoglobulin, BLG), την αλβουμίνη (bovineserumalbumin,
BSA), ανοσοσφαιρίνες του βόειου ορού και, τέλος, τις καζεΐνες. Οι τελευταίες αποτελούν περίπου το 80% των πρωτεϊνών του γάλακτος και περιλαμβάνουν 4 είδη: Την αS1 - , την
αS2 - , τη β - και την κ - CAS. Η β - λακτοσφαιρίνη, η οποία δεν
υπάρχει στο μητρικό γάλα, αποτελεί το 50% του ορολευκώματος του αγελαδινού γάλακτος2, 3.
Η ΑΓΑ διακρίνεται σε IgE μεσολαβούμενη, σε μη IgE και,
τέλος, σε μεικτού μηχανισμού. Στην πρώτη έχουμε παραγωγή ειδικών ανοσοσφαιρινών IgE έναντι διάφορων πρωτεϊνικών μορίων του γάλακτος (τύπου Ι αλλεργική αντίδραση), ενώ στη μη ΙgE ΑΓΑ στην αλλεργική ανοσολογική
απάντηση μπορεί να εμπλέκονται άλλες τάξεις ανοσοσφαιρινών, ανοσοσυμπλέγματα και τα T - λεμφοκύτταρα2. Στη
IgE μεσολαβούμενη ΑΓΑ, τα κυκλοφορούντα μόρια ειδικής
IgE συνδέονται με 2 ειδών επιτόπους πρωτεϊνών του γάλακτος: Τους γραμμικούς επιτόπους (linear) και τους επιτόπους διαμόρφωσης (conformational) (σχήμα 1).
Οι γραμμικοί επίτοποι αποτελούνται από αλληλουχία
αμινοξέων που βρίσκονται σε συνεχή διάταξη στην πολυπεπτιδική αλυσίδα. Αντίθετα, οι επίτοποι διαμόρφωσης
αποτελούνται από αλληλουχία αμινοξέων που έχουν ασυνεχή διάταξη στην πολυπεπτιδική αλυσίδα, όταν η πρωτεΐνη βρίσκεται σε πρωτοταγή δομή. Αυτή η ασυνεχής
διάταξη γίνεται συνεχής όταν η πρωτεΐνη αποκτά την τρισδιάστατη δομή της. Οι δομικές μεταβολές των πρωτεϊνικών
μορίων που επέρχονται μετά την πέψη ή την εκτεταμένη
θέρμανση ενδέχεται να μειώνουν την αλλεργιογονικότητα
μέσω αποδιάταξης κυρίως των επιτόπων διαμόρφωσης2,
4, 5
(Σχήμα 1). Πάντως, και ενώ υπάρχει η πεποίθηση ότι οι
πρωτεΐνες που είναι ανθεκτικές στην πρωτεόλυση μετά
την πέψη είναι πιο ισχυρά αλλεργιογόνα, φαίνεται ότι δεν
υπάρχει ξεκάθαρη συσχέτιση μεταξύ in vitro πρωτεόλυσης
από πεπτικά ένζυμα και in vivo αλλεργιογονικότητας των
πρωτεϊνών6. Όσον αφορά την επίδραση της θέρμανσης
στην αντιγονικότητα των πρωτεϊνών του ΓΑ υπάρχουν αρκετά δεδομένα. Έτσι, κάποιες συγκριτικές μελέτες δεν έδειξαν διαφορές στην αλλεργιογονικότητα μεταξύ φρέσκου
και βρασμένου γάλακτος, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι με
18

Σχήμα 1. Epitome - Database of Structurally inferred antigen epitopes in proteins

τη θέρμανση ενδέχεται να σχηματιστούν μέσω πολυμερισμού και νέοι πρωτεϊνικοί επίτοποι2, 7. Άλλοι έδειξαν ότι η
θέρμανση του γάλακτος σε θερμοκρασία >100oC για λίγα
δευτερόλεπτα, κατά τη διαδικασία παραγωγής UHT (ultra
high temperature) παρασκευασμάτων ή η εξάτμισή του
για την παραγωγή σκόνης επηρεάζει λίγο ή καθόλου την
αλλεργιογονικότητα των συστατικών του2. Αντίθετα, σε άλλες μελέτες, τo βράσιμο του γάλακτος για 10 λεπτά μείωσε
την απάντηση στο skin prick test (SPT) σε όσους ασθενείς
ήταv αλλεργικοί στην BSA και BLG, αλλά δεν προκάλεσε
ελάττωση της διαμέτρου του πομφού στους ευαισθητοποιημένους ασθενείς στην καζεΐνη8. Επίσης, κάποιες μελέτες δείχνουν ότι η έκθεση των πρωτεϊνών του ΓΑ σε παρατεταμένη υψηλή θερμοκρασία με το ψήσιμο των τροφών
μπορεί να μειώσει την αλλεργιογονικότητά τους, μέσω καταστροφής των επιτόπων διαμόρφωσης2,9,10. Συγκεκριμένα, δείχτηκε ότι η μετουσίωση της BLG, που επέρχεται με
το ψήσιμο, οδηγεί σε ασθενέστερη δέσμευση της ειδικής
γι΄αυτήν IgE σε ευαισθητοποιημένους ασθενείς με ΑΓΑ. Η
ίδια μελέτη έδειξε ότι η γλυκοζυλίωση της BLG, που συμβαίνει όταν το ΓΑ ψηθεί παρουσία σακχάρων, όταν είναι σημαντικού βαθμού εμποδίζει την αναγνώριση των επιτόπων
της από τα αλλεργικά άτομα9.
Η διάγνωση της ΑΓΑ πιθανολογείται με βάση το ιστορικό,
επικουρείται από την κλινική εξέταση και τον παρακλινικό
έλεγχο (ολική IgE, SPT, RAST, patchtest), όμως σφραγίζεται
έπειτα από θετική δοκιμασία πρόκλησης2,11. Δεν έχει ακόμα
προσδιοριστεί η ποσότητα των αλλεργιογόνων που οδηγεί
στην εκδήλωση συμπτωμάτων αλλεργίας, ενώ δεν μπορεί
να προβλεφθεί ούτε η βαρύτητα των αλλεργικών αντιδρά-
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σεων έπειτα από έκθεση σε τροφικά αλλεργιογόνα5. Συνεπώς, παραδοσιακά, η θεραπεία συνίσταται σε αποκλεισμό
από τη διατροφή του ασθενούς πρωτεϊνών του γάλακτος
αγελάδας, που υποτίθεται ότι επιταχύνει την έλευση ανοχής και προλαμβάνει την υποκλινική γαστρεντερική φλεγμονή και τις επακόλουθες διαταραχές θρέψης. Ειδικά σε
αποκλειστικώς θηλάζοντα βρέφη συνήθως εφαρμόζεται
δίαιτα αποκλεισμού γάλακτος και γαλακτοκομικών από
τη μητέρα, ενώ σε βρέφη που δεν θηλάζουν χρησιμοποιούνται τα υποαλλεργικά γάλατα, εκτενώς υδρολυμένα και
στοιχειακά2,11,12.
Ένας σημαντικός αριθμός ασθενών (έως και 29% - 76%
της IgE μεσολαβούμενης και έως 38% - 100% της μη IgE) ξεπερνούν την ΑΓΑ μέχρι τη σχολική ηλικία13, αν και νεότερες
μελέτες δείχνουν ότι σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών η ΑΓΑ
θα υποχωρήσει αργότερα, μέχρι την εφηβεία14. Φαίνεται
πάντως ότι έως και 80% των ασθενών ξεπερνούν την ΑΓΑ
μέχρι το 3ο - 4ο έτος ζωής, ενώ υποστηρίζεται ότι τα παιδιά με επιβραδυνομένου τύπου αλλεργία αποκτούν ανοχή
γρηγορότερα από εκείνα με ΑΓΑ IgE μηχανισμού2. Η συνύπαρξη και άλλων αλλεργικών νοσημάτων στον ασθενή με
ΑΓΑ, η μεγαλύτερη διάμετρος πομφού στο SPT, η παρουσία υψηλότερου τίτλου ειδικών IgE στις πρωτεΐνες του ΓΑ,
ιδιαιτέρως για την καζεΐνη, καθώς και η εμφάνιση συμπτωμάτων με την πρόσληψη μικρών δόσεων γάλακτος κατά τη
δοκιμασία πρόκλησης θεωρούνται παράγοντες κινδύνου
για επίμονη ΑΓΑ2. Αρκετές νεότερες μελέτες υποστηρίζουν
ότι τα άτομα με ΑΓΑ που σχετίζεται με παραγωγή μεγαλύτερου ποσού IgE αντισωμάτων έναντι γραμμικών επιτόπων
έχουν πιο επίμονη αλλεργία σε σχέση με τους ασθενείς που
παράγουν ειδικές IgE ανοσοσφαιρίνες έναντι κυρίως επιτόπων διαμόρφωσης2,15 - 17.
Οι μηχανισμοί της απόκτησης ανοχής παραμένουν σε
μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστοι. Φαίνεται όμως ότι η ανοχή
σχετίζεται με την αύξηση των ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων (T - reg) και την παραγωγή από αυτά κυτταροκινών
που προάγουν την ανοχή, όπως η IL - 10 και ο TGF - β2,18,19.
Η απόκτηση ανοχής σχετίζεται με μείωση των επιπέδων
των ειδικών IgE, ενώ η διατήρησή της με αύξηση των ειδικών IgG4 «δεσμευτικών» αντισωμάτων20,21.
Από το μοριακό επίπεδο στην κλινική πράξη
Το «ψημένο» γάλα ως από του στόματος
ανοσοθεραπεία;
Στην πράξη ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών με ΑΓΑ IgE μη-

χανισμού ανέχονται το ΓΑ μέσα σε ψημένα τρόφιμα, όπως
έδειξαν οι Nowak - Wegrzyn και συν. το 2008. Εκατό ασθενείς ηλικίας 2,1 - 17,3 ετών με ΑΓΑ IgE μηχανισμού και ιστορικό πρόσφατης (το τελευταίο εξάμηνο) αλλεργικής αντίδρασης στο γάλα υποβλήθηκαν σε πρόκληση με «ψημένο»
γάλα (γάλα μέσα σε muffin ή βάφλα). Απ’ αυτούς, το 68%
δεν παρουσίασε αντίδραση, ενώ ένα επιπλέον 9% βρέθηκε ότι ανεχόταν και την πρόκληση με φρέσκο (μη ψημένο)
γάλα22. Πρόσφατα, ερευνητές από την Ιταλία έδειξαν ότι
ασθενείς ηλικίας 6 μηνών με 16 ετών, με επιβεβαιωμένη με
πρόκληση ΑΓΑ, ανέχονται σε ποσοστό 58% την πρόκληση
και την επακόλουθη εισαγωγή στο διαιτολόγιό τους παρμεζάνας ωρίμανσης 36 μηνών. Το γεγονός αποδίδεται στη
μερική υδρόλυση πρωτεϊνών του κλάσματος της καζεΐνης,
αποτέλεσμα της μακροχρόνιας διαδικασίας ωρίμανσης23.
Οι καινούργιες γνώσεις που αποκτήθηκαν τα τελευταία
χρόνια πάνω στην ΑΓΑ,τόσο σε κλινικό επίπεδο όσο και σε
σχέση με τους μηχανισμούς που ενέχονται στην παθογένειά της και στην έλευση ανοχής, ανοίγουν ενδεχομένως
νέες προοπτικές για την αντιμετώπιση των ασθενών. Με
δεδομένο ότι η μέχρι τώρα ακολουθούμενη πρακτική της
δίαιτας αποκλεισμού παρουσιάζει δυσκολίες στην εφαρμογή της, επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών και
μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικά ελλείμματα5,22, μεγάλα
κέντρα του εξωτερικού άρχισαν να μελετούν την επίδραση της εισαγωγής μικρών ποσοτήτων γάλακτος σε ψημένα τρόφιμα στο διαιτολόγιο των ασθενών5,22, ενώ πεδίο
εντατικής έρευνας αποτελεί και η από του στόματος ανοσοθεραπεία24,25. Η εισαγωγή επί 3μήνου «ψημένου» γάλακτος στο καθημερινό διαιτολόγιο παιδιών με ΑΓΑ, εφόσον
το ανέχονται, οδήγησε σε μείωση της αντίδρασης (πομφού) στο SPT και αύξηση των επιπέδων των δεσμευτικών
IgG4 αντισωμάτων για την καζεΐνη. Επίσης, παρά το γεγονός ότι η παρατηρούμενη μείωση των ειδικών για το γάλα
IgE, η αύξηση των επιπέδων της IgG4 για την BLG, καθώς
και η μείωση του λόγου IgE/IgG4 για την καζεΐνη δεν ήταν
στατιστικώς σημαντικές, συμβαδίζουν με τις ανοσολογικές
μεταβολές που έχουν περιγραφεί στα άτομα που απέκτησαν ανοχή και με αυτές που πρόσφατες μελέτες περιγράφουν στους ασθενείς που απευαισθητοποιούνται μετά την
από του στόματος ανοσοθεραπεία22. Τα μακροπρόθεσμα
(έως και 60 μήνες) αποτελέσματα της εισαγωγής ψημένων
παρασκευασμάτων που περιέχουν γάλα στο διαιτολόγιο
παιδιών με ΑΓΑ δημοσίευσαν πρόσφατα οι Kim και συνεργάτες. Τα κριτήρια εισόδου ασθενών στη μελέτη απεικονί19
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Πίνακας 1. ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΙΣΌΔΟΥ ΑΣΘΕΝΏΝ ΣΤΗ ΜΕΛΈΤΗ KIMETAL, 2011
•

Ηλικία 0,5 - 21 ετών και

•

+SPT ή RAST και ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης στο γάλα τους τελευταίους 6 μήνες ή Έντονα + SPT (πομφό > 8mm) ή
↑↑RAST (>5 kU/L για < 2χρ, >15 kU/L για > 2χρ)

Πίνακας 2. ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΑΣΘΕΝΏΝ ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΛΈΤΗ KIMETAL, 2011
•

Αρνητικά SPT/RAST

•

Ασταθές άσθμα, σοβαρή αλλεργική ρινίτιδα και ατοπική δερματίτιδα

•

Διαγνωσθείσα ηωσινοφιλική γαστρεντεροπάθεια

•

Πρόσφατη (<6 μήνες) αντίδραση σε ψημένο τρόφιμο με γάλα

•

Εγκυμοσύνη

ζονται στον πίνακα 1, ενώ τα κριτήρια αποκλεισμού των
ασθενών στον πίνακα 2.
Οι ασθενείς που περιελήφθησαν στη μελέτη υποβλήθηκαν σε πρόκληση με «ψημένο» γάλα σε μορφή muffin.
Όσοι αντέδρασαν συνέχισαν δίαιτα πλήρους αποκλεισμού
πρωτεϊνών γάλακτος, ενώ όσοι ανέχτηκαν την πρόκληση
με ψημένο γάλα ακολούθως το έβαλαν στο καθημερινό διαιτολόγιό τους. Στην ομάδα αυτή έπειτα από 6 μήνες έγινε
πρόκληση με ψημένο τυρί (σε μορφή πίτσας) και, επί ανοχής, εισαγωγή και του ψημένου τυριού στο διαιτολόγιο και
τελικά, μετά τουλάχιστον 6 μήνες, πρόκληση στο φρέσκο
γάλα. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν παιδιά με ΑΓΑ
ίδιου φύλου, ηλικίας, αρχικής τιμής RAST που δεν υποβλήθηκαν αρχικά σε πρόκληση «ψημένου» γάλακτος και έκαναν πλήρη στέρηση. Οι ερευνητές βρήκαν ότι ένα μεγάλο
ποσοστό ασθενών με ΑΓΑ (74%) ανέχονται το «ψημένο»
γάλα και μάλιστα ότι αυτοί είχαν 28 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσουν τελικά ανοχή στο φρέσκο γάλα
σε σχέση με αυτούς που αντέδρασαν. Το σημαντικότερο, όμως, εύρημα, που ενδεχομένως να αλλάξει μελλοντικά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς με ΑΓΑ,
ήταν ότι όσοι τέθηκαν σε διαιτολόγιο με καθημερινή πρόσληψη παρασκευασμάτων «ψημένου» γάλακτος είχαν 16
φορές περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν ανοχή
στο φρέσκο γάλα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Σημαντικό να αναφερθεί ότι οι ασθενείς που έπασχαν επίσης από
άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα και ατοπική δερματίτιδα δεν εμφάνισαν επιδείνωση των συμπτωμάτων τους κατά τη διάρκεια της μελέτης. Ακόμη επί συνόλου 172 προκλήσεων
παρατηρήθηκαν μόνο 6 αναφυλακτικές αντιδράσεις, ενώ
20

κανένας ασθενής δεν αντέδρασε σε σωστά ψημένα παρασκευάσματα που είχαν γίνει ανεκτά στην πρόκληση. Τέλος,
ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στο group ασθενών που ανέχτηκαν την αρχική πρόκληση με «ψημένο»
γάλα και το εισήγαν στη διατροφή τους, τα μέσα επίπεδα
IgG4 έναντι της καζεΐνης αυξήθηκαν σημαντικά (P <0,001)
ενώ η μέση τιμή της ειδικής IgE για β - λακτοσφαιρίνη και
καζεΐνη μειώθηκαν σημαντικά (P<0,001 και P<0,02). Επομένως, η ανοχή στο «ψημένο» γάλα φαίνεται να είναι δείκτης παροδικής IgE - μεσολαβούμενης ΑΓΑ, ενώ η μη ανοχή συνδέεται με πιο επίμονη μορφή ΑΓΑ. Επιπρόσθετα, η
προσθήκη «ψημένου» γάλακτος στο καθημερινό διαιτολόγιο παιδιών που το ανέχονται συγκριτικά με την αυστηρή στέρηση επιταχύνει την ανάπτυξη ανοχής στο φρέσκο
γάλα, συμβάλλει στην υποχώρηση ΑΓΑ, περιορίζει τις αρνητικές επιδράσεις της αυστηρής στερητικής δίαιτας και
φαίνεται να είναι ασφαλής.
Η ειδική από του στόματος ανοσοθεραπεία και η υπογλώσσια ανοσοθεραπεία
Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει τα τελευταία χρόνια
και για την ειδική από του στόματος ανοσοθεραπεία
(oralimmunotherapy, OIT)24,25. Ο σκοπός της ειδικής ανοσοθεραπείας στη ΙgE μεσολαβούμενη ΑΓΑ είναι η απόκτηση μακροχρόνιας/μόνιμης ανοχής (tolerance), δηλαδή κατανάλωση της τροφής, εν προκειμένω του ΓΑ, χωρίς
την εμφάνιση συμπτωμάτων αλλεργίας, ανεξάρτητα αν
υπάρχουν περίοδοι που ο ασθενής δεν έρχεται σε επαφή με το αλλεργιογόνο. Η OIT φαίνεται να επιτυγχάνει καταρχάς, σε ποσοστό 36% - 100%, την απευαιθητοποίηση
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(desensitization), δηλαδή τη μείωση ή και εξάλειψη των
αντιδράσεων των ασθενών στο ΓΑ, μέσω τακτικής έκθεσής τους σε αυτό, σε προοδευτικά αυξανόμενες δόσεις. Επί
του παρόντος, είναι άγνωστο εάν η παρατηρούμενη απευαισθητοποίηση είναι παροδική ή αν η OIT μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ανοχή των ασθενών στο ΓΑ και, επίσης, δεν
έχουν ακόμα καθοριστεί σαφώς οι ενδείξεις της ΟΙΤ. Οι δημοσιευμένες μελέτες περιλαμβάνουν λίγους ασθενείς, διαφέρουν ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και
μόνο λίγες αναφορές υπάρχουν για τα μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα της ανοσοθεραπείας.
Στην Ιταλία, οι Meglio και συνεργάτες επανεξέτασαν
έπειτα από 4 1/2 χρόνια 21 παιδιά με IgE - μεσολαβούμενη
ΑΓΑ τα οποία είχαν υποβληθεί στο παρελθόν σε από του
στόματος ανοσοθεραπεία. Στην αρχική μελέτη είχαν απευαισθητοποιηθεί πλήρως ή μερικώς 18/21 παιδιά (86%).
Στην επανεξέταση, μετά την πάροδο 4 1/2 χρόνων το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 14/20 παιδιά (70%)26.
Πρόσφατα οι Keet και συνεργάτες υπέβαλαν 30 παιδιά
με IgE - μεσολαβούμενη ΑΓΑ είτε σε αποκλειστική υπογλώσσια ανοσοθεραπεία (SLIT) είτε σε υπογλώσσια ακολουθούμενη από από του στόματος ανοσοθεραπεία (με
δόση στόχο το 1g ή τα 2 g). Από τους 30 ασθενείς, οι 28
ολοκλήρωσαν τη θεραπεία, η οποία περιλάμβανε τη χορήγηση της πρωτεΐνης του γάλακτος σε σταδιακά αυξανόμενες δόσεις και στη συνέχεια τη χορήγηση της τελικής δόσης ( SLIT ή OIT) για 60 εβδομάδες. Στη συνέχεια, οι
ασθενείς υποβλήθηκαν σε δοκιμασία τροφικής πρόκλησης. Από τους 28 ασθενείς, οι 13 ασθενείς είχαν θετική δοκιμασία πρόκλησης. Οι υπόλοιποι 15 ασθενείς με αρνητική
πρόκληση διέκοψαν την κατανάλωση της πρωτεΐνης του
γάλακτος και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε δοκιμασίες
πρόκλησης έπειτα από 1 εβδομάδα και έπειτα από 6 εβδομάδες από τη διακοπή. Από τους 15 ασθενείς, οι 6 έχασαν
την απευαισθητοποίηση που είχαν αποκτήσει (2 ασθενείς
την έχασαν ύστερα από 1 εβδομάδα και 4 ασθενείς ύστερα από 6 εβδομάδες). Στη συγκεκριμένη μελέτη φαίνεται,
επίσης, ότι η υπογλώσσια ανοσοθεραπεία ακολουθούμενη
από την από του στόματος ανοσοθεραπεία είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με την αποκλειστικά υπογλώσσια27.
Πάντως, μετα - αναλύσεις των τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (randomized controlled trials, RCTs) δείχνουν ότι η ΟΙΤ, συγκρινόμενη με τη δίαιτα αποκλεισμού,
σε παιδιά ηλικίας 2 - 17 ετών αύξησε την πιθανότητα απόκτησης ανοχής στο ΓΑ, πλήρους ή μερικής. H απόκτηση

πλήρους ανοχής (δυνατότητα κατανάλωσης τουλάχιστον
150 ml γάλακτος και γαλακτοκομικών) ήταν 10 φορές πιθανότερη στα παιδιά που υποβλήθηκαν σε ΟΙΤ, ενώ και η
απόκτηση μερικής ανοχής (δυνατότητα κατανάλωσης 5 150 ml γάλακτος) αποδείχτηκε 5 φορές πιο πιθανή στους
ασθενείς αυτούς. Πάντως, ανεπιθύμητες αντιδράσεις αναφέρονται σε μεγάλο ποσοστό ασθενών σε πολλές μελέτες
ακόμα και στο 100%, ενώ σε ποσοστό περίπου 20% αυτές
οδήγησαν στη διακοπή της ανοσοθεραπείας. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις περιλαμβάνουν κυρίως κοιλιακό άλγος,
κνησμό του φάρυγγα, δακρύρροια, πταρμούς (ήπιες εκδηλώσεις) αλλά και ρινίτιδα, δύσπνοια, γενικευμένη κνίδωση
και υπόταση που, όταν συμβούν, επιβάλλουν την αναστολή/διακοπή της θεραπείας. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις
είναι σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτες και έχουν αναφερθεί
ακόμα και σε προηγουμένως ανεκτές δόσεις αλλεργιογόνου έπειτα από άσκηση, σε έδαφος ιογενούς λοίμωξης ή
μη καλά ρυθμισμένου άσθματος.
Φαίνεται ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες με σκοπό να διευκρινιστούν τα χαρακτηριστικά των ασθενών που
θα υποβάλλονται στη θεραπεία, οι μέθοδοι προετοιμασίας και χορήγησης της τροφής, καθώς και να αξιολογηθούν
περαιτέρω η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της μεθόδου28, 29.
Συμπεράσματα
Η αλλεργία στο γάλα αγελάδας είναι η πιο συχνή διατροφική αλλεργία στη βρεφική και νηπιακή ηλικία.
Μέχρι πρότινος, η αντιμετώπιση της τροφικής αλλεργίας
στο γάλα αγελάδας βασιζόταν στην πρακτική της δίαιτας
αποκλεισμού, η οποία πολλές φορές επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών και μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικά ελλείμματα.
Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι η ανοχή ψημένων γαλακτοκομικών προϊόντων σε παιδιά με IgE - μεσολαβούμενη
ΑΓΑ είναι ένας θετικός προγνωστικός δείκτης όσον αφορά
την ανάπτυξη ανοχής στο φρέσκο γάλα και η προσθήκη
των προϊόντων αυτών στο καθημερινό διαιτολόγιο μπορεί
να επιταχύνει την ανάπτυξη αυτής της ανοχής.
Όσον αφορά την από του στόματος ανοσοθεραπεία, με
δεδομένη την αυτόματη υποχώρηση της ΑΓΑ σε μεγάλο
ποσοστό ασθενών, τη μακροχρόνια διαδικασία που απαιτείται για την ειδική ανοσοθεραπεία, τον αυξημένο κίνδυνο
ανεπιθύμητων αντιδράσεων και τα βασικά ερωτήματα που
παραμένουν αναπάντητα, επί του παρόντος η ανοσοθερα21
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ABSTRACT

πεία δε συνιστάται ως πρακτική ρουτίνας, αλλά πραγματοποιείται μόνο σε μεγάλα κέντρα, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού. Αντίθετα, η εισαγωγή «ψημένου»
γάλακτος στο καθημερινό διαιτολόγιο παιδιών που το ανέ-

χονται είναι ασφαλέστερη, πιο πρακτική και λιγότερο δαπανηρή και επίπονη κυρίως για τους ασθενείς αλλά και τους
θεράποντες ιατρούς και ήδη η πρακτική αυτή αρχίζει να υιοθετείται από μεγάλες αλλεργιολογικές μονάδες.

New data and reports concerning cow's milk
protein allergy and its management
Ι. Vasilopoulou
Cow’s milk protein allergy (CMPA) is the most common
food allergy in infants and young children. The main
allergens of cow’s milk are alpha - lactalbumin,
beta - lactoglobulin, bovine serum albumin and
immunoglobulins and caseins. Symptoms of CMPA
vary from involvement of the skin, respiratory,
gastrointestinal tract and anaphylactic reactions.
CMPA is an immunologically mediated reaction
which may be IgE mediated, non - IgE mediated or
mixed. The therapeutic option consists on the dietary
elimination of cow’s milk protein.
New data concerning the pathogenesis and the

mechanisms of adaptive immunity show new
perspectives for the management of the patients.
New studies show that the addition of baked milk
at every day’s dietary of children who tolerate it, may
accelerate oral tolerance to cow’s milk and seems to
be a safe and practical method. Further, there is an
increasing interest for cow’s milk oral immunotherapy.
But, there are no enough safety data available
concerning the efficacy of oral immunotherapy to
induce desensitizationas well as the duration on time
of the achieved tolerance. Therefore cow’s milk oral
immunotherapy remains a field of future research.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ

KEY WORDS: Food allergy; cow's milk protein allergy; baked milk; oral immunotherapy
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Διάγνωση του συγγενούς μεγακόλου.
Πρόκληση για το παρόν και το μέλλον
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Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει τις
περισσότερο αξιόπιστες μεθόδους για τη διάγνωση
του συγγενούς μεγακόλου (νόσος HIRSCHSPRUNG).
Περιγράφονται αναλυτικά η κλινική εικόνα της νόσου σε κάθε ηλικία και ο απεικονιστικός και εργαστηριακός έλεγχος που συμβάλλουν στην τεκμηρίωση της διάγνωσης. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά
στη μανομετρία του ορθού (απουσία ορθοπρωκτικού αντανακλαστικού) και στη βιοψία του ορθού δι'

απομυζήσεως του βλεννογόνου (suction biopsy) με
ανοσοιστοχημική χρώση καλρετινίνης, καθώς κερδίζουν έδαφος στη διαγνωστική φαρέτρα, υποσχόμενες έγκυρη διάγνωση χωρίς αναισθησία, εγχείρηση και νοσηλεία.
Ωστόσο, η βιοψία του ορθού σε συνδυασμό με τη
μανομετρία αποτελούν τον πλέον αξιόπιστο συνδυασμό μεθόδων στη διάγνωση του συγγενούς
μεγακόλου.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Συγγενές μεγάκολο, μανομετρία ορθού, βιοψία ορθού, καλρετινίνη

Εισαγωγή
Το συγγενές μεγάκολο (ΣΜ) ή αγαγγλιακό κόλο ή νόσος του Hirschsprung περιγράφηκε για πρώτη φορά
από τον Frederick Ruysch σε νεκροτομικό υλικό τον
17ο αιώνα. Η κλινική εικόνα της νόσου παρουσιάστηκε το 1887 από τον Harald Hirschsprung στην Κοπεγχάγη, ενώ μόλις το 1901 ο Tittel επισήμανε την απουσία των γαγγλιακών κυττάρων στο περιφερικό έντερο.
Η πρώτη αναφορά της αγαγγλιόνωσης ως αιτίας της
έλλειψης περισταλτισμού του περιφερικού εντέρου

έγινε από τον Ehrenpreis το 1946 και ακολούθησε το
1949 ο Swenson, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη ορθοσιγμοειδεκτομή με διατήρηση των σφικτήρων
χωρίς κολοστομία για αντιμετώπιση της νόσου1.
Χαρακτηρίζεται από την απουσία γαγγλιακών κυττάρων στο υποβλεννογόνιο και μυεντερικό πλέγμα
του πάσχοντος (αγαγγλιακού) περιφερικού τμήματος, συνήθως του παχέος εντέρου, και από διάταση
και υπερτροφία του τοιχώματος του υγιούς (γαγγλιακού) κεντρικού τμήματός του.
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Γ. Περγάμαλης, Βασ. Σοφίας 63, Αθήνα, τηλ.: 6944529952, Ε - mail: pergama@otenet.gr, Site: www.pergamalis.com.gr
Αλ. Χρ. Οικονομοπούλου, Βας. Σοφίας 122, 11526 Αθήνα, τηλ.: 6972747503, E - mail: alexoeconomopoulou@gmail.com
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Συχνότητα
H συχνότητα της νόσου κυμαίνεται από 1 έως
4.400/7.000 γεννήσεις ζωντανών βρεφών. Η συχνότητα στο γενικό πληθυσμό είναι 0,02%, ενώ στους συγγενείς εξ αίματος των νοσούντων είναι 4% 2. Η νόσος
του Hirschsprung εντοπίζεται στο ορθοσιγμοειδές με
συχνότητα 66% - 77 % και κατά 9% μέχρι την αριστερή κολική καμπή. Πολύ σπάνια (2% - 11,4%), αφορά
όλο το μήκος του παχέος εντέρου ή ακόμη και το λεπτό έντερο. Επίσης, σπάνια παρατηρείται το υπερβραχύ αγαγγλιακό κόλον, στο οποίο το αγαγγλιακό τμήμα
αφορά μέρος μόνο του ορθού σε μήκος 2 - 3 εκατοστών κεντρικά του έσω σφιγκτήρα2.
Απαντάται πιο συχνά στη λευκή φυλή, λιγότερο συχνά στη μαύρη και σπάνια στην κίτρινη φυλή. Οι άρρενες ασθενείς προσβάλλονται συχνότερα των θηλέων σε αναλογία 4:1, ενώ στο ολικό μεγάκολο η σχέση
αυτή είναι 1:1 περίπου3.
Γενετική και παθογένεια
Η οικογενής επίπτωση της νόσου κυμαίνεται από 3,6%
έως 7,8% και παρουσιάζει γενετική ετερογένεια. Το γονίδιο που ενοχοποιείται βρίσκεται στο μακρύ σκέλος
του χρωμοσώματος 10 (del 10q11.21 - q21.2), περιοχή όπου βρίσκεται το πρωτοογκογονίδιο RET4. Ακόμα, γενετικές μεταλλάξεις υπεύθυνες για την παθολογική ανάπτυξη του νευρικού πλέγματος του εντέρου
απαντώνται στα γονίδια GDNF (5q13), EDNRB (13q22),
EDN3 (20q13), SOX10 (22q12 - 13)5.
Οι παθογενετικοί μηχανισμοί που έχουν ενοχοποιηθεί για τη νόσο αφορούν: 1) Την αναστολή του μηχανισμού μεταναστεύσεως των νευροβλαστών, 2)
την αδυναμία των γαγγλιακών κυττάρων να προσαρτηθούν λόγω της αύξησης της φιμπρονεκτίνης και
της λαμινίνης στον εξωκυττάριο χώρο, 3) τις μεταλλάξεις των γονιδίων που οδηγούν σε διαφοροποίηση του πρώτου ογκογονιδίου RET και συνεπάγονται
έλλειψη ουσιών που συμμετέχουν στη διαφοροποίηση των νευροβλαστών, 4) τη μετάλλαξη των νευρικών κυττάρων λόγω απώλειας της δράσης του NCAM
και N - cadhedrin, με αποτέλεσμα την αδυναμία νευρομυϊκών συνάψεών τους στις λείες μυϊκές ίνες και 5)
τους ανοσολογικούς παράγοντες που βλάπτουν τους
νευροβλάστες2,6,7.
Η νόσος χαρακτηρίζεται από την απουσία γαγγλι-

ακών κυττάρων του πάσχοντος περιφερικού τμήματος του εντέρου και από διάταση και υπετροφία του
τοιχώματος του υγιούς κεντρικού τμήματος αυτού. Το
κεντρικό τμήμα (φυσιολογικό) του εντέρου παρουσιάζει φυσιολογική κινητικότητα, ενώ υπάρχει έλλειψη
περισταλτισμού στο περιφερικό (πάσχον) αγαγγλιακό
τμήμα, καθώς και έλλειψη του ορθοπρωκτικού αντανακλαστικού. Το γαγγλιακό τμήμα (φυσιολογικό) του
εντέρου εμφανίζεται διατεταμένο λόγω της δυσκολίας
προώθησης του εντερικού περιεχομένου, καθώς και
με πεπαχυσμένο τοίχωμα λόγω υπερτροφίας του μυϊκού τοιχώματος, ενώ το περιφερικό αγαγγλιακό (πάσχον) εμφανίζεται ως φυσιολογικό. Μεταξύ του αγαγγλιακού τμήματος του εντέρου και του φυσιολογικού
εντέρου υπάρχει μεταβατική ζώνη με μικρό αριθμό
γαγγλιακών κυττάρων.
Στο αγαγγλιακό τμήμα λείπουν, επίσης, οι μη αδρενεργικοί ανασταλτικοί νευρώνες, ενώ υπάρχουν άφθονες παθολογικές χολινεργικές και αδρενεργικές δεσμίδες, με αποτέλεσμα την αύξηση της δραστηριότητας
της ακετυλχολινεστεράσης και της πυκνότητας της
νορεπινεφρίνης. Παράλληλα, ο έσω σφιγκτήρας, που
φυσιολογικά στερείται γαγγλιακών κυττάρων και μη
αδρενεργικών ανασταλτικών ινών, παραμένει σε συνεχή σύσπαση8. Κατά συνέπεια, δημιουργείται διαταραχή του φυσιολογικού μηχανισμού της κινητικότητας του παχέος εντέρου και της αφόδευσης.
Διάγνωση της νόσου του HIRSCHSPRUNG
Η διάγνωση της νόσου του HIRSCHSPRUNG θα τεθεί από την κλινική εικόνα και τον παρακλινικό έλεγχο (απεικονιστικό, βιοχημικό, ηλεκτρομυογραφικό και
την εξέταση με μανομετρία). Τη σφραγίδα, όμως, της
διάγνωσης θα βάλει η παθολογοανατομική εξέταση
με βιοψία του ορθού.
H διάγνωση του ΣΜ τίθεται στο 15% - 48,7% των
ασθενών κατά τη νεογνική ηλικία και στο 60% - 83,4%
κατά το τέλος της βρεφικής ηλικίας2.
Α) Κλινική εικόνα του συγγενούς μεγακόλου
Το ΣΜ στη νεογνική ηλικία εκδηλώνεται σε ποσοστό
70% - 80% με κλινική εικόνα εντερικής απόφραξης και
εμφανίζεται με μετεωρισμό της κοιλίας και χολώδεις
εμέτους παράλληλα με καθυστερημένη αποβολή μηκωνίου. Σημαντική διαγνωστική αξία έχει ο χρόνος
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αποβολής του μηκωνίου. Το 95% των φυσιολογικών νεογνών αποβάλλουν μηκώνιο μέσα στο πρώτο
24ωρο της ζωής.
Το 15% όλων των νεογνών που καθυστερούν να
αποβάλλουν μηκώνιο εντός 24 - 48 ωρών πάσχουν
από τη νόσο, ενώ μόνο 5% του συνόλου των πασχόντων αποβάλλει μηκώνιο φυσιολογικά.
Χαρακτηριστική είναι η απότομη αποβολή εντερικού περιεχομένου κατά τη «δακτυλική» εξέταση του
νεογνού (με εισαγωγή θερμομέτρου ή καθετήρα),
όπως, επίσης, οι «εκρηκτικές» με μορφή διάρροιας κενώσεις που διαδέχονται φάσεις δυσκοιλιότητας.
Η νόσος εμφανίζεται με βαριά εντεροκολίτιδα στο
30% των νεογνών και οφείλεται στην ισχαιμική νέκρωση του βλεννογόνου του εντέρου ύπερθεν του αγαγγλιακού τμήματος. Εκδηλώνεται με οξεία διάταση της
κοιλίας, εκρηκτική δύσοσμη αιμορραγική διάρροια,
αναπνευστική δυσχέρεια, ταχυκαρδία, κυάνωση, γογγυσμό, οξέωση, αφυδάτωση και υψηλό πυρετό.
Στη νεογνική περίοδο το αγαγγλιακό κόλο μπορεί να προκαλέσει διάτρηση της σκωληκοειδούς και
περιτονίτιδα9.
Στη βρεφική ηλικία η νόσος εκδηλώνεται με χρόνια δυσκοιλιότητα, αποβολή μικρών κοπράνων σαν
σβόλων (σαν κόπρανα κατσίκας) από της γέννησης
του βρέφους, κωλικοειδή κοιλιακά άλγη, προοδευτικό μετεωρισμό και ψηλαφητές κοπρανώδεις μάζες. Η
δυσκοιλιότητα αρχίζει συνήθως με την έναρξη σίτισης με γάλα αγελάδος έπειτα από διακοπή του θηλασμού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του θηλασμού οι κενώσεις είναι σχετικά υδαρείς
και διέρχονται ευκολότερα από το πάσχον τμήμα του
εντέρου. Μπορεί και στη βρεφική ηλικία να εμφανισθεί βαριάς μορφής εντεροκολίτιδα από κοπρόσταση,
με παράδοξες βλεννοαιματηρές διάρροιες, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, οιδήματα και υποπρωτειναιμία.
Περιγράφονται επιπλέον περιπτώσεις υδρονέφρωσης,
υδροουρητήρα και ουρολοίμωξης λόγω πιεστικών φαινομένων του διατεταμένου εντέρου.
Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στα μεγαλύτερα παιδιά η νόσος εκδηλώνεται με χρόνια δυσκοιλιότητα, έλλειψη της τάσης για αφόδευση, κοιλιακή διάταση, ψηλαφητές κοπρανώδεις μάζες, καθυστέρηση
της ανάπτυξης, αναιμία και σε ποσοστό 6% - 8% με εικόνα εντερικής απόφραξης.
26

Η διαφορική διάγνωση στο νεογνό περιλαμβάνει
τον ειλεό εκ μηκωνίου, το σύνδρομο βύσματος μηκωνίου, τη νεκρωτική εντερκολίτιδα, τις ανωμαλίες
στροφής και καθήλωσης του εντέρου, την ατρησία
του λεπτού εντέρου, όπως και παθολογικές καταστάσεις, όπως σήψη, υποθυρεοειδισμός και εντερική νευρωνική δυσπλασία (IND). Στα μεγαλύτερα παιδιά η διαφορική διάγνωση αφορά το λειτουργικό μεγάκολο
(ιδιοπαθές μεγάκολο, ιδιοπαθές μεγαορθό) λόγω χρόνιας δυσκοιλιότητας. Δεν διαπιστώνονται ανατομικές
βλάβες, αλλά νευρογενείς και ψυχογενείς διαταραχές.
Το λειτουργικό μεγάκολο εμφανίζεται μετά τον 6ο
μήνα της ζωής, δεν υπάρχει διάταση της κοιλίας και
κοπρανώδεις μάζες ψηλαφώνται στην αριστερή κοιλία. Κατά τη δακτυλική εξέταση το ορθό είναι γεμάτο
κόπρανα, η λήκυθος διατεταμένη και υπάρχει αληθής
ακράτεια εξ υπερπληρώσεως (εγκόπριση), η δε περιπρωκτική περιοχή είναι πάντα λερωμένη. Η εμφάνιση
αυτών των σημείων στο συγγενές μεγάκολο απαντά
μόνο στο 3% και αφορά περιπτώσεις υπερβραχέως
μεγακόλου. Παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα, διαταραγμένες οικογενειακές σχέσεις και παιδιά με πνευματική καθυστέρηση είναι δυνατόν να εμφανίζουν παρόμοια κλινική εικόνα χωρίς να πάσχουν10.
Β) Εργαστηριακός έλεγχος
1. Απεικονιστικός έλεγχος
Η απλή ακτινογραφία κοιλίας σε ορθία και σε ύπτια
θέση δεν είναι παθογνωμονικές της νόσου.
Ο απεικονιστικός υποκλυσμός (βαριούχος υποκλυσμός) διενεργείται με αραιό διάλυμα βαρίου ή υδατοδιαλυτού διαλύματος υπερωσμωτικής ουσίας (gastrograffin - μεγλουμίνη με ωσμωτικότητα
1900mOsm/l) αργά και με χαμηλή υδροστατική πίεση ανάλογη της ηλικίας του ασθενούς. Πρέπει να αποφεύγονται υποκλυσμοί και δακτυλική εξέταση των νεογνών, των βρεφών και των παιδιών έξι ώρες πριν να
υποβληθούν σε απεικονιστικό υποκλυσμό, διότι αυξάνει η πιθανότητα παθητικής διάτασης του αγαγγλιακού τμήματος και ελάττωση της διάτασης του φυσιολογικού εντέρου από τους καθαρτικούς υποκλυσμούς,
με αποτέλεσμα ασαφή και παραπλανητικά ευρήματα.
Στον απεικονιστικό υποκλυσμό διαπιστώνεται το
σχετικώς στενωμένο τμήμα του εντέρου και ύπερθεν
αυτού το διατεταμένο γαγγλιακό τμήμα. Μεταξύ των
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δύο αυτών τμημάτων υπάρχει η μεταβατική ζώνη, που
έχει τη μορφή κώνου. Στη μεταβατική ζώνη συχνά παρατηρείται οδοντωτή παρυφή που οφείλεται στην πάχυνση των πτυχών του βλεννογόνου. Η μεταβατική
ζώνη και τα ακτινολογικά ευρήματα μπορεί να είναι
λιγότερο ευκρινή στα νεογνά και σε εντεροκολίτιδα,
ενώ στο ολικό αγαγγλιακό κόλο και στο υπερβραχύ
μεγάκολο ο απεικονιστικός υποκλυσμός κατά κανόνα είναι φυσιολογικός2. Επιπλέον, στο γαγγλιακό τμήμα του εντέρου εμφανίζονται παράλληλα εγκάρσιες
πτυχές που είναι απότοκοι της υπερτροφίας κατά τόπους και της υπερπλασίας των ινών της κυκλοτερούς
μυϊκής στιβάδας11.
Μετά 24ώρου από τον απεικονιστικό υποκλυσμό
διενεργείται απλή ακτινογραφία κοιλίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει καθυστέρηση της αποβολής του σκιαγραφικού διαλύματος, το οποίο είναι
ομοιόμορφα κατανεμημένο σε όλο το μήκος του παχέος εντέρου, ενώ σε ασθενείς με χρόνια δυσκοιλιότητα το διάλυμα εμφανίζεται ως συμπαγής μάζα στο
ορθό. Με τον απεικονιστικό υποκλυσμό ελέγχεται και
η σχέση της εγκάρσιας διαμέτρου του ορθού προς αυτήν του σιγμοειδούς, σε πλάγια λήψη. Η σχέση καλείται ορθοσιγμοειδικός δείκτης (εγκάρσια διάμετρος
ορθού/ εγκάρσια διάμετρο σιγμοειδούς) με φυσιολογικές τιμές ≥1. Στο συγγενές μεγάκολο ο δείκτης είναι <112.
Το ποσοστό των ψευδών θετικών αποτελεσμάτων
στην ακτινολογική διάγνωση κυμαίνεται μεταξύ 8%
- 24% και των ψευδώς αρνητικών στο 43% 13. Επομένως, ο ακτινολογικός έλεγχος με απεικονιστικό υποκλυσμό αποτελεί αξιόλογο στοιχείο στη μελέτη του
ασθενούς και συμβάλλει θετικά στη διάγνωση, όταν
το αγαγγλιακό τμήμα αφορά την ορθοσιγμοειδική
μοίρα ή το ορθό, όμως στα νεογνά δεν είναι αξιόπιστος, διότι απαιτούνται περίπου 3 εβδομάδες για να
διαμορφωθεί η τυπική ακτινολογική εικόνα14.
2. Μανομετρία του ορθού
Η μανομετρία διερευνά τις πιέσεις στο ορθό και τον
πρωκτικό σωλήνα, καθώς και την ύπαρξη ή απουσία
του ορθοπρωκτικού αντανακλαστικού. Στο φυσιολογικό ορθό όταν αυξηθεί η πίεση στη λήκυθο παρατηρείται ελάττωση της πίεσης στον πρωκτικό σωλήνα
και καθίσταται δυνατή η αφόδευση. Το αντανακλα-

Εικόνα 1. Μανομετρία ορθού. Μανόμετρο

στικό αυτό δεν παρατηρείται στο συγγενές μεγάκολο, όπου η αύξηση της πίεσης στη λήκυθο συνοδεύεται από αύξηση της πίεσης στον πρωκτικό σωλήνα.
Η μέθοδος δεν είναι επεμβατική, δεν χρειάζεται αναισθησία, είναι ανώδυνη και μπορεί εύκολα να επαναληφθεί (εικόνα 1).
Το ορθοπρωκτικό αντανακλαστικό παράγεται μόνο
στο 11% τις 2 πρώτες μέρες ζωής, στο 50% μετά την
τρίτη μέρα και σε όλα τα υγιή νεογνά μετά τη 12η ημέρα. Αυτό οφείλεται στο μικρό μήκος του πρωκτικού
σωλήνα στη νεογνική ηλικία και στην ατελή ωρίμανση του μηχανισμού του αντανακλαστικού που ολοκληρώνεται μετά τις 4 πρώτες εβδομάδες ζωής, γι'
αυτό και η μανομετρία του ορθού πρέπει να επαναλαμβάνεται έπειτα από 3 εβδομάδες και επί αμφιβόλου αποτελέσματος η έρευνα ολοκληρώνεται με βιοψία του ορθού.
Παρ' όλα αυτά, νεότερες μελέτες θεωρούν τη μέθοδο σημαντικά αξιόπιστη και στα νεογνά (2 - 30 ημερών), ιδιαίτερα σε εκείνα όπου διαπιστώνεται υψηλός
δείκτης υποψίας από το ιστορικό και την κλινική εξέταση15. Τα αποτελέσματα στα νεογνά είναι θετικά στο
93,3% σε σύγκριση με τον απεικονιστικό υποκλυσμό,
όπου κυμαίνονται στο 86,7%. Απαντώνται ψευδώς θετικά 1,9%, αρνητικά 1,9% και ψευδώς αρνητικά 3,8%16.
Το ορθοπρωκτικό αντανακλαστικό καταγράφεται σε
27
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Α)

B)

Εικόνα 2. Γραφική παράσταση Ορθοπρωκτικού αντανακλαστικού
Α) Ορθοπρωκτικό αντανακλαστικό παθολογικό (νόσος Hirschsprung) Β) Ορθοπρωκτικό αντανακλαστικό φυσιολογικό

ποσοστό μέχρι και 95% στη δυσκοιλιότητα, ενώ απουσιάζει στο συγγενές μεγάκολο (εικόνα 2). Η παρουσία
του ορθοπρωκτικού αντανακλαστικού σε παιδιά με
υποψία συγγενούς μεγακόλου μπορεί να μειώσει τον
αριθμό των περιττών βιοψιών του ορθού. Όμως, το ποσοστό του διαγνωστικού σφάλματος (ψευδώς θετικό
ΣΜ) σε παιδιά με χρόνια δυσκοιλιότητα είναι σημαντικό (7%). Η έκλυση του ορθοπρωκτικού αντανακλαστικού στη μανομετρία του ορθού έχει ευαισθησία 83%
και ειδικότητα 93%17. Τελευταία δεδομένα προτείνουν
τη μανομετρία του ορθού ως σημαντικά αξιόπιστη μέθοδο διάγνωσης του συγγενούς μεγακόλου18,19.

Μετά από κατάλληλη επεξεργασία των τομών του
ιστοτεμαχίου και χρώσης αυτών, μελετάται η ύπαρξη γαγγλιακών κυττάρων στο μυεντερικό πλέγμα του
Auerbach όπου τα γαγγλιακά κύτταρα είναι μεγαλύτερα και περισσότερα. Το ποσοστό διαγνωστικής προσέγγισης ανέρχεται στο 85% - 95%.
Οι παραπάνω εξετάσεις απαιτούν νοσηλεία στο νοσοκομείο, χορήγηση αναισθησίας, προεγχειρητική
και μετεγχειρητική παρακολούθηση. Οι επιπλοκές
που αναφέρονται είναι η ουλώδης στένωση στο σημείο λήψης της βιοψίας, η αιμορραγία και η διάτρηση
του τοιχώματος του εντέρου20.

3. Παθολογοανατομική διάγνωση
Η παθολογοανατομική διάγνωση της νόσου του
Hirschsprung με βιοψία του ορθού είναι απαραίτητη
και επιβεβλημένη για την τεκμηρίωση της νόσου, προτού ο παιδοχειρουργός προχωρήσει σε επέμβαση για
τη θεραπεία της.

Βιοψία δι’ απομυζήσεως βλεννογόνου του ορθού
με λαβίδα Noblett (rectal suction biopsy tube)
Η βιοψία δι απομυζήσεως βλεννογόνου του ορθού
(rectal suction biopsy) λαμβάνεται με ειδική λαβίδα
(λαβίδα Noblett ή RΒΤ ή RBI2 (εικόνα 3).
Τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με τη βιοψία ολικού πάχους είναι ότι δεν χρειάζεται αναισθησία , νοσηλεία, εγχείρηση ούτε προεγχειρητική ή μετεγχειρητική φροντίδα, δεν έχει επιπλοκές και είναι εύκολη
τεχνικά.
Τα ιστοτεμάχια πρέπει να είναι κατάλληλα και επαρκή. Απαραιτήτως πρέπει να περιλαμβάνει υποβλεννογόνιο χιτώνα, να μην περιέχει λεμφοζίδιο και να μην
έχει παρθεί από περιοχή δίπλα από τους σφικτήρες.

Βιοψία ολικού πάχους (full thickness biopsy)
Λαμβάνεται ιστοτεμάχιο που πρέπει να περιλαμβάνει
βλεννογόνο, υποβλεννογόνο και μυϊκό χιτώνα είτε διορθικά είτε με ανοικτή επέμβαση ώστε να καθοριστεί
το μήκος του πάσχοντος εντέρου. Η βιοψία ολικού πάχους είναι δύσκολη στα νεογνά όπου το μήκος του ορθού είναι μικρό.
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Εικόνα 3. Β. Λαβίδες Bιοψίας
B. RΒΤ

Εικόνα 3. Β. Λαβίδες Bιοψίας,
A.Noblett

Εικόνα 3. Α. Bιοψία δι απομυζήσεως
(rectal suction biopsy)

Εικόνα 3. Β. Λαβίδες Bιοψίας
Γ. RBI2

Α: Έξω σφικτήρας, Β: Έσω σφικτήρας, Γ: Κτενιοειδής ή
οδοντοειδής γραμμή, Δ: Βλεννογόνος ορθού, Ε: Πρωκτικός
δακτύλιος, Π.Σ.: Πρωκτικός σωλήνας, Κ.Ε.: Κυλινδρικό επιθήλιο
Π.Σ.
Κ.Ε.
Νεογνά 20
6
Βρέφη 30
8
Παιδιά 40
10
Εικόνα 4. Σχηματική παράσταση πρωκτού

Για τη λήψη ικανοποιητικού ιστοτεμαχίου, ο βλεννογόνος δεν πρέπει να είναι οιδηματώδης. Για τον λόγο
αυτό ο υποκλυσμός γίνεται τουλάχιστον 6 ώρες πριν
από τη βιοψία και, αν βρεθούν κόπρανα κατά την ώρα
της λήψεως, γίνεται καθαρισμός με φυσιολογικό ορό

σε θερμοκρασία 37 βαθμών Κελσίου. Η λήψη πρέπει
να διενεργείται σε ύψος μεγαλύτερο από 20, 30, 40
mm από τον πρωκτικό δακτύλιο ή 5, 8, 10mm από την
κτενιοειδή γραμμή αντίστοιχα για νεογνά, βρέφη και
παιδιά (εικόνα 4).
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Εικόνα 5.
Aρνητική η ανοσοιστοχημική χρώση καλρετινίνης στο
βλεννογόνο του παχέος εντέρου σε ασθενή με νόσο Hirschsprung (Παθ/ανατομικό εργαστήριο Ιασώ)

Θετική η ανοσοιστοχημική χρώση της καλρετινίνης στις
ενδογενείς νευρικές ίνες/νευροινίδια του βλεννογόνου σε
φυσιολογικό παχύ έντερο (Παθ/ανατομικό εργαστήριο Ιασώ)

Μετά την αποκοπή του βλεννογόνου, αποσύρουμε τη συσκευή και αφαιρούνται τα τεμάχια με λεπτή
βελόνη. Τοποθετούνται σε φορμόλη προκειμένου να
εξετασθούν με ιστολογική μέθοδο (αιματοξυλίνη - εωσίνη) και με ανοσοιστοχημική μέθοδο (NSE και S100
πρωτεΐνη). Με τη NSE μπορούν να ανιχνευθούν άωρα
γαγγλιακά κύτταρα στο πλέγμα του Meissner, ενώ με
τη S100 καταδεικνύονται καλύτερα οι υπερτροφικές
νευρικές ίνες. Θεωρείται ότι τα κύτταρα που είναι θετικά στη NSE και αρνητικά στη S100 είναι βέβαιο ότι
πρόκειται για γαγγλιακά κύτταρα21.
Η εφαρμογή της ιστοχημικής μεθόδου με χρώση της
Ache θεωρείται κατάλληλη μέθοδος για τη διάγνωση
της νόσου, διότι με 1 - 2 τομές τίθεται ασφαλέστερα
η διάγνωση 22. Η μέθοδος πλεονεκτεί από τις άλλες,
γιατί α) αποκαλύπτει το αγαγγλιακό κόλο, ακόμα και
αν στο ιστοτεμάχιο δεν υπάρχουν γαγγλιακά κύτταρα, β) εάν το ιστοτεμάχιο είναι ανεπαρκές και ακόμα
γ) αν έχει ληφθεί κοντά στην κτενιοειδή γραμμή. Το
αποτέλεσμα λαμβάνεται εντός 2 ωρών. Θεωρείται θετική όταν ανευρίσκονται πολλές υπερτροφικές πεπαχυσμένες χολινεργικές ίνες στον υποβλεννογόνιο και
κυρίως στον βλεννογόνο και την υπογαγγλιακή ζώνη.
Ψευδώς θετικές περιπτώσεις αφορούσαν περιπτώσεις
εντερικής νευρωνικής δυσπλασίας IND, ενώ σπάνια
έχουν αναφερθεί ψευδώς αρνητικές23. Σημαντική βοήθεια είναι η τροποποίηση της μεθόδου της Ache που

προσφέρει τη δυνατότητα της ανίχνευσης των ακετυλοχολινεργικών ινών σε 10 λεπτά και όχι σε 2 ώρες.
Όμως, τα παθολογοανατομικά εργαστήρια που
εφαρμόζουν τη μέθοδο αυτή είναι λίγα, καθώς απαιτείται ιδιαίτερη μεταχείριση του ιστοτεμαχίου, το
οποίο πρέπει να είναι νωπό (a fresco) και να τεμαχιστεί
εντός 2 ωρών με κατάλληλο προσανατολισμό, ώστε
να ληφθούν οι απαιτούμενες τομές. Η δυσκολία αυτή
στην επεξεργασία, που απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και το υψηλό κόστος των αντιδραστηρίων αποτρέπουν σε κάποια κέντρα τη χρησιμοποίηση
της μεθόδου αυτής24, 25.
Η ανοσοισ τοχημική μέθοδος με καρλετινίνη
(carletinin immunostain - IHC) πρόσφερε τη λύση στα
παραπάνω προβλήματα και ελάττωσε την πιθανότητα
σφάλματος στη διάγνωση του συγγενούς μεγακόλου.
Η καλρετινίνη είναι ένα πρωτεϊνικό αντίσωμα που
εκφράζεται ανοσοιστοχημικά στα γαγγλιακά κύτταρα
των δύο νευρικών πλεγμάτων και στις ενδογενείς νευρικές ίνες /νευροινίδια του βλεννογόνου του γαγγλιακού τμήματος σε νόσο του Hirschsprung, καθώς και
από φυσιολογικό έντερο25. Η απουσία της έκφρασης
της καλρετινίνης χαρακτηρίζει το αγαγγλιακό τμήμα
του μεγακόλου και προσφέρει επιπρόσθετη διαγνωστική αξία στα εξεταζόμενα δείγματα24, 25, 26 (εικόνα 5).
Αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη επειδή είναι απλή
στην επεξεργασία, δεν γίνεται από εξειδικευμένο προ-
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ABSTRACT

σωπικό και δεν απαιτεί άμεση επεξεργασία του παρασκευάσματος27. Επιπλέον, απαιτεί λιγότερες τομές
του ιστοτεμαχίου σε σχέση με τις άλλες μεθόδους24.
Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η σίγουρη
διάγνωση χωρίς ψευδώς θετικά αποτελέσματα ακόμα και σε αμφίβολες περιπτώσεις που προκύπτουν
με την ακετυλοχοληνεστεράση28. Το υψηλό ποσοστό
των ασαφών βιοψιών, που ανέρχεται στο 17%, μπορεί να ελαττωθεί με την ανοσοιστοχημική αυτή μέθοδο, με αποτέλεσμα τη μείωση της συχνότητας των αμφίβολων αποτελεσμάτων από 37,8% προ της χρήσης
καλρετινίνης στο 11,9% με τη μέθοδο αυτή27,29.
Η καλρετινίνη αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στην οριστική διάγνωση δίνοντας θετική χρώση στα γαγγλιακά
κύτταρα και τις ενδογενείς νευρικές ίνες/νευροινίδια,
ενώ η ακετυλοχοληνεστεράση είναι χρήσιμη στην επιβεβαίωση της διάγνωσης, αποκαλύπτοντας τη δράση
του ενζύμου στις υπερτροφικές νευρικές ίνες26. Ακόμα, μπορεί να εκτελείται στα κέντρα που δεν μπορούν
να κάνουν ακετυλοχοληνεστεράση30.
Το μέλλον της ανοσοιστοχημικής διάγνωσης με
καλρετινίνη απαιτεί έρευνα για να διευκρινισθεί η
ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου και στη με-

ταβατική ζώνη, σε σπάνιους τύπους της νόσου
Hirschsprung, σε υπογαγγλιόνωση και σε υπερβραχύ μεγάκολο31,32.
Συμπέρασμα
Το ΣΜ εξακολουθεί να είναι πρόκληση για τους ιατρούς που εμπλέκονται στη διάγνωσή του.
Η έκλυση του ορθοπρωκτικού αντανακλαστικού
στη μανομετρία του ορθού έχει ευαισθησία 83% και
ειδικότητα 93%. Όμως, το ποσοστό του διαγνωστικού
σφάλματος (ψευδώς θετικό ΣΜ) σε παιδιά με χρόνια
δυσκοιλιότητα είναι σημαντικό (7%). Η παθολογοανατομική εξέταση με βιοψία δι’ απομυζήσεως βλεννογόνου του ορθού (rectal suction biopsy) με λαβίδα Noblett και η χρώση των ιστοτεμαχίων, ιστοχημικά
(ακετυλοχοληνεστεράση) και ανοσοιστοχημικά (NSE,
S100, καλρετινίνη) προσφέρει ευαισθησία υψηλότερη του 95% και ειδικότητα 100%.
H παθολογοανατομική εξέταση σε συνδυασμό με
την απουσία του ορθοπρωκτικού αντανακλαστικού
στη μανομετρία αποτελούν τον πλέον αξιόπιστο συνδυασμό μεθόδων στη διάγνωση του συγγενούς μεγακόλου.

Diagnosis of HIRSCHSPRUNG’ s disease.
A challenge for the present and the future
G.N. Pergamalis, Al.Chr. Oeconomopoulou, Y. Kafritsa, D. Xrisanthakis, A. Tiraskis, Z. Metaxa
The purpose of this study is to present the most
reliable methods for the diagnosis of Hirschsprung’s
disease.
The clinical presentation of the disease in each
age and imaging and laboratory tests which
contribute to the documentation of diagnosis
are described. Particular reference is made to
anorectal manometry (absence of colorectal

reflex) and suction biopsy of the rectum with
immunohistochemical staining with calretinin,
as they are gaining ground in the diagnostic
armamentarium promising early diagnosis without
anesthesia, surgery and hospitalization.
However, rectal suction biopsy and anorectal
manometry, are the most reliable combination of
methods in the diagnosis of Hirspsprung’s disease.

KEY WORDS: HIRSCHSPRUNG’s disease; anorectal manometry; rectal suction biopsy; carletinin
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Ανωμαλίες καθόδου των όρχεων.
Κρυψορχία (συγγενής - επίκτητη),
εκτοπία, ανελκόμενος ή ανασπώμενος όρχις.
Πρωτόκολλο αντιμετώπισης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γ. Ν. Περγάμαλης
Χειρουργός Παίδων, Ιασώ Παίδων, Αθήνα

Οι ανωμαλίες καθόδου των όρχεων αφορούν την
αδυναμία καθήλωσής τους στο όσχεο, είτε λόγω
παραμονής τους στην πορεία καθόδου τους (συγγενής κρυψορχία) είτε λόγω εγκατάστασής τους
εκτός της πορείας καθόδου τους (εκτοπία) ή της
ασταθούς θέσης τους μεταξύ του οσχέου και του
βουβωνικού πόρου (ανελκόμενος ή ανασπώμενος όρχις) ή της μετέπειτα ανόδου τους σε υψηλή
οσχεϊκή θέση ή και εντός του βουβωνικού πόρου
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού (επίκτητη κρυψορχία - ανερχόμενος όρχις).
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ενημέρωση του
κλινικού ιατρού σχετικά με το γενικό πλάνο δια-

γνωστικού χειρισμού και θεραπευτικής προσέγγισης των ανωμαλιών καθόδου των όρχεων, βασισμένο στα νεότερα δεδομένα.
Αναλυτικά, αναπτύσσονται ο μηχανισμός σχηματισμού του όρχεως και η κάθοδός του στο όσχεο,
ο μηχανισμός της ατελούς καθόδου του όρχεως
και η ταξινόμηση των ανωμαλιών καθόδου του
όρχι. Τονίζεται η σπουδαιότητα της κλινικής εξέτασης και εργαστηριακής διερεύνησης, καταγράφονται οι βλάβες που προκύπτουν από τη μη
έγκαιρη αντιμετώπιση και καθορίζεται το πρωτόκολλο αντιμετώπισης κάθε νοσολογικής οντότητας ξεχωριστά.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Kρυψορχία, εκτοπία, ανελκόμενος ή ανασπώμενος όρχις,
επίκτητη κρυψορχία, ανερχόμενος όρχις, ανωμαλίες καθόδου του όρχεως

Εισαγωγή
Οι ανωμαλίες καθόδου του όρχεως είναι γνωστές με τον
όρο «κρυψορχία» από τους αρχαίους χρόνους. Ο μηχανισμός της καθόδου του όρχεως διατυπώθηκε για πρώτη

φορά από τον Hunter το 1786, ο οποίος διαπίστωσε την
ενδοκοιλιακή θέση του όρχι σε ανθρώπινα έμβρυα και την
ύπαρξη του οίακα (gubernaculum), τον οποίο συνέδεσε
με την κάθοδο του όρχι στο όσχεο. Η πρώτη ορχεοπηξία

Διεύθυνση επικοινωνίας
Βασ. Σοφίας 63, Αθήνα, τηλ.: 6944529952, Ε-mail: pergama@otenet.gr, Site: www.pergamalis.com.gr
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Εικόνα 1. Ταξινόμηση ανωμαλιών καθόδου του όρχεως

πραγματοποιήθηκε σε ένα 3χρονο αγόρι με έκτοπο όρχι
το 1877 από τον Thomas Annandale. Ακολούθως, ο Bevan
δημοσίευσε τις αρχές καθόδου των όρχεων και της καθήλωσής τους στο όσχεο και ο Lattimer περιέγραψε τα εγχειρητικά στάδια της ορχεοπηξίας1.
Παρά την πρόοδο στη γνώση των μηχανισμών καθόδου
του όρχι και τη διαφοροποίηση του τρόπου αντιμετώπισης
της κρυψορχίας, πολλές πτυχές της αιτιολογίας της κρυψορχίας και της επίδρασής της στη γονιμότητα παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Ταξινόμηση ανωμαλιών καθόδου του όρχεως
Οι ανωμαλίες καθόδου του όρχεως αφορούν την αδυναμία καθήλωσης του όρχεως στο όσχεο και περιλαμβάνουν
την κρυψορχία (συγγενής και επίκτητη), την εκτοπία και
τον ανελκόμενο ή ανασπώμενο όρχι (εικόνα 1).
ΚΡΥΨΟΡΧΊΑ (UNDESCENDED TESTES)
Είναι η αδυναμία καθήλωσης του όρχεως στο όσχεο και

παραμονή αυτού στην πορεία καθόδου του (εικόνα 2).
Ι. Συγγενής (congenital undescended testes) είναι η
κρυψορχία που υπάρχει από τη γέννηση και παραμένει μετά τους 4 πρώτους μήνες της ζωής. Η θέση του
όρχεως μπορεί να είναι ενδοκοιλιακή (οπισθοπεριτοναϊκά), στο έσω στόμιο του βουβωνικού πόρου, ενδοβουβωνική (εντός του βουβωνικού πόρου), στο έξω
στόμιο του βουβωνικού πόρου ή σε υψηλή οσχεϊκή
θέση.
ΙΙ. Επίκτητη (acquired undescended testes) είναι η κρυψορχία η οποία εμφανίζεται μετά τη γέννηση και κατά την
οποία, ενώ, ο όρχις έχει εγκατασταθεί στο όσχεο, ανέρχεται ξανά εκτός αυτού. Διακρίνεται σε πρωτογενή και
δευτερογενή.
α. Πρωτογενής κρυψορχία - Ανερχόμενος όρχις
(ascending testes)
Ο ανερχόμενος όρχις ενώ βρίσκεται στο όσχεο, στη συνέχεια ανέρχεται εκτός του οσχέου, συνήθως σε υψηλή οσχεϊκή θέση, ή και εντός του βουβωνικού πόρου, ποτέ όμως
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5
6

Εικόνα 2. Θέσεις του όρχεως στην κρυψορχία (1 - 5), στην εκτοπία
(7 - 11) και στον ανελκόμενο όρχι (5,6).
1: ενδοκοιλιακή (intra abdominal), 2: έσω στόμιο βουβωνικού
πόρου, 3: ενδοβουβωνική ( intra canalicular), 4: έξω στόμιο
βουβωνικού πόρου (supra scrotal), 5: υψηλή οσχεϊκή ( high scrotal testes), 6: φυσιολογική θέση στο όσχεο, 7: κοιλιακή (abdominal), 8: μηριαία (femoral), 9: βουβωνική (inguinal), 10: πεϊκή (penile), 11: περινεϊκή (perineal)

ενδοκοιλιακά. Κατά τη γέννηση μπορεί να βρίσκεται εντός
του οσχέου, κατά κανόνα, όμως, δεν απαντάται στο όσχεο
και κατέρχεται στο διάστημα των 4 πρώτων μηνών της
ζωής, ενώ στη συνέχεια ανέρχεται εκτός αυτού (recurrent
testes).
Φαίνεται ότι υπάρχει συσχετισμός με τον ανελκόμενο
όρχι, μπορεί όμως να εμφανίζεται και σε όρχι που έχει φυσιολογική θέση στο όσχεο2,3,4,5. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ότι η συχνότητά του είναι μεγαλύτερη από ό,τι
επιστεύετο6.
β. Δ
 ευτερογενής - μετεγχειρητική κρυψορχία
(postoperative - trapped testis)
Εμφανίζεται έπειτα από επέμβαση αποκατάστασης βουβωνοκήλης ή άλλων εγχειρήσεων της βουβωνικής χώρας
(trapped testes).
ΕΚΤΟΠΙΑ (ectopic testes)
Είναι η αδυναμία καθόδου του όρχεως και παραμονή αυτού εκτός της φυσιολογικής πορείας καθόδου του στο
όσχεο. Η θέση του όρχεως είναι κοιλιακή, μηριαία, βουβωνική, πεϊκή ή περινεϊκή7,8 (εικόνα 2). Σπάνια έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία και οι δύο όρχεις να μεταναστεύσουν στο ίδιο ημιόσχεο9.
36

ΑΝΕΛΚΟΜΕΝΟΣ Ή ΑΝΑΣΠΩΜΕΝΟΣ ΟΡΧΙΣ
(retractile testes)
Είναι ο όρχις που έχει ασταθή θέση και εντοπίζεται μεταξύ της φυσιολογικής θέσης του στο όσχεο και του βουβωνικού πόρου ή του έξω στομίου αυτού και ενδεχομένως
οφείλεται σε αυξημένο αντανακλαστικό του κρεμαστήρα μυ (εικόνα 2). Κατά τη γέννηση βρίσκεται στο όσχεο
και μετά ανευρίσκεται ψηλότερα, ενώ το σύστοιχο ημιόσχεο είναι πλήρως σχηματισμένο10,11,12,13. Από το σύνολο
των ανελκόμενων όρχεων, το 30% κατέρχονται στο όσχεο,
το 32% ανέρχονται σε υψηλότερη θέση (επίκτητη κρυψορχία), ενώ το 38% παραμένουν ανελκόμενοι6.
Παθογένεση
Σχηματισμός του όρχεως και κάθοδός του στο όσχεο
(εικόνα 3)
Τον 2ο μήνα της ενδομήτριας ζωής, ο όρχις βρίσκεται στο
οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα, στο ύψος του 2ου - 3ου οσφυϊκού σπονδύλου και κρέμεται από αυτόν με το μεσόρχιο.
Τον 9ο μήνα της κύησης ολοκληρώνεται η κάθοδος και
εγκατάσταση του όρχεως στο όσχεο.
Τα στάδια καθόδου των όρχεων είναι δύο:
- 1ο στάδιο (ενδοκοιλιακή κάθοδος - κοιλιακή μετανάστευση): Ο όρχις κατά τη διάρκεια του 3ου μήνα της ενδομήτριας ζωής κατέρχεται από το οπίσθιο κοιλιακό τοίχωμα και
φθάνει μέχρι το έσω βουβωνικό στόμιο, συμπαρασυρόμενος από την ελυτροπεριτοναϊκή πτυχή.
- 2ο στάδιο (διαβουβωνική κάθοδος - οσχεοβουβωνική μετανάστευση): Ο όρχις μεταξύ 7ου και 9ου μήνα της ενδομήτριας ζωής κατέρχεται από το εσωβουβωνικό στόμιο μέχρι το όσχεο, ολισθαίνοντας πίσω και παράλληλα με την
ελυτροπεριτοναϊκή πτυχή, ακολουθώντας τη ρίκνωση του
οίακα. Πιθανόν εκτός της βράχυνσης του οίακα, η ενδοκοιλιακή πίεση, η οποία ασκείται στον όρχι μέσω της ελυτροπεριτοναϊκής πτυχής, να συμβάλει στην κάθοδό του
στο όσχεο. Με την κάθοδό του ο όρχις συμπαρασύρει τον
σπερματικό πόρο και τα σπερματικά αγγεία, σχηματίζοντας το σπερματικό τόνο. Μετά την εγκατάστασή του στο
όσχεο, η ελυτροπεριτοναϊκή πτυχή εξαφανίζεται και μόνο
το περιφερικό άκρο της περιβάλλει τον όρχι σχηματίζοντας τον ιδίως ελυτροειδή χιτώνα του όρχεως.
Τα στάδια καθόδου των όρχεων είναι πιθανόν ρυθμιζόμενα ορμονικά, αν και υπάρχει αντιγνωμία για τον μηχανισμό δράσης των ορμονών14,15.
Η διεύρυνση του οίακα είναι πιθανόν ρυθμιζόμενη
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από μια μη ανδρογόνο ορμόνη, τη mullerian inibiting
substance (MIS)16,17. Η μετανάστευση του όρχι και του οίακα από τη βουβωνική περιοχή στο όσχεο ελέγχεται από
την επίδραση των ανδρογόνων. Σε πλήρη αντίσταση των
ανδρογόνων ή σε έλλειψη των γοναδοτροπινών, η οσχεοβουβωνική μετανάστευση αποτυγχάνει18. Ο μηχανισμός
ελέγχου των ανδρογόνων στη μετανάστευση του οίακα
είναι άγνωστος, αλλά ενδέχεται να συμμετέχει το μηρογεννητικό νεύρο μέσω του CGRP (calcitonin gene - related
peptide), το οποίο ελέγχει έμμεσα τη μετανάστευση του
οίακα19,20,21,22.
Ατελής κάθοδος του όρχεως στο όσχεο
Ι. Συγγενής κρυψορχία
Κάθε ανωμαλία που διακόπτει την κάθοδο του όρχεως
κατά μήκος της φυσιολογικής οδού καθόδου του οδηγεί
σε κρυψορχία. Η διαταραχή της πρώτης φάσης καθόδου
των όρχεων (κοιλιακή μετανάστευση) οδηγεί σε ενδοκοιλιακή κρυψορχία και η διαταραχή της δεύτερης (οσχεοβουβωνική μετανάστευση) σε βουβωνική. Η διαταραχή
της οσχεοβουβωνικής μετανάστευσης είναι πιθανόν περισσότερο συχνή, καθώς οι περισσότεροι κρυφοί όρχεις
εντοπίζονται στον βουβωνικό πόρο (στο έσω στόμιο, σε
ενδοβουβωνική θέση, στο έξω στόμιο) ή σε υψηλή οσχεϊκή θέση18,23.
Oι αιτιολογικοί παράγοντες της αδυναμίας καθόδου των
όρχεων μπορεί να είναι ανατομικοί (αδυναμία ρίκνωσης
του οίακα, απόφραξη βουβωνικού πόρου ή οσχέου, βραχύς σπερματικός πόρος ή βραχέα σπερματικά αγγεία) και
ορμονικοί (μειωμένη έκκριση γοναδοτροφινών, τεστοστερόνης κ.ά.)20.
Οι ανωμαλίες της μετανάστευσης του οίακα μπορεί να
συσχετίζονται με ανεπάρκεια της λειτουργίας του μηρογεννητικού νεύρου, η οποία πιθανόν οφείλεται σε μειωμένη έκκριση ανδρογόνων κατα τη διάρκεια του 2 και 3
τριμήνου σαν αποτέλεσμα της ανεπάρκειας παραγωγής
γοναδοτροπινών από τον πλακούντα. Οι ενδοκρινικές διαταραχές που αφορούν την ανεπάρκεια της MIS, τη μειωμένη σύνθεση τεστοστερόνης, ή τη μειωμένη λειτουργία
των υποδοχέων της είναι, επίσης, αιτίες αποτυχίας καθόδου των όρχεων, αλλά είναι σχετικά σπάνιες20.
Διαχωρισμός του σώματος της επιδιδυμίδας από τον
κρυφό όρχι παρατηρείται συχνά στην ενδοκοιλιακή κρυψορχία και στην υψηλή βουβωνική θέση25. Αν αυτό είναι
εξαιτίας της κρυψορχίας ή οφείλεται δευτερογενώς στη

Εικόνα 3. Σχηματισμός του όρχεως και κάθοδός του στο όσχεο
1. Οίακας, 2. Πέος, 3. Βουβωνικός πόρος, 4. Όρχις, 5. Περιτοναϊκή
κοιλότητα, 6. Σπερματικός πόρος
Ελυτροπεριτοναϊκή πτυχή

μειωμένη έκκριση ανδρογόνων ή συντρέχει ταυτοχρόνως δεν είναι γνωστό. Πειραματικά δεδομένα σε τρωκτικά στα οποία χορηγήθηκαν αντιανδρογόνοι παράγοντες
έδειξαν ότι η μείωση των ανδρογόνων ενδομητρίως ήταν
αιτία ανεπάρκειας της επιδιδυμίδας18.
Αν και φαίνεται ότι στη διαδικασία της ορχικής καθόδου αλληλεπιδρούν ορμονικοί και ανατομικοί παράγοντες, πρόσφατες μελέτες συσχετίζουν τις μεταλλάξεις των
γονιδίων INSL3 και LGR8/GREAT με τις ανωμαλίες καθόδου του όρχεως. Ωστόσο, είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο
και χρήζουν περισσότερης έρευνας26,27,28.
ΙΙ. Επίκτητη κρυψορχία
1. Πρωτογενής κρυψορχία: Ανερχόμενος όρχις
Ο ανερχόμενος όρχις συνήθως δεν βρίσκεται στο
όσχεο με τη γέννηση, όμως κατέρχεται στο διάστημα
των τεσσάρων πρώτων μηνών της ζωής29. Η παραμονή του όρχεως στο όσχεο είναι συνάρτηση της αύξησης του μήκους του σπερματικού τόνου, ανάλογα με
την αύξηση της απόστασης μεταξύ του έξω στομίου
του βουβωνικού πόρου και του πυθμένα του οσχέου,
που αυξάνει με την ηλικία. Ο ανερχόμενος όρχις αντιπροσωπεύει τη δευτερογενή αδυναμία του σπερματικού τόνου να επιμηκύνεται ανάλογα με την αύξηση του
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Πίνακας 1. ΑΝΩΜΑΛΊΕΣ ΚΑΘΌΔΟΥ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ - ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥ
1.

Χρήση κατά την κύηση αλκοόλης, καφεΐνης, καπνού, τοξικών ουσιών

2.

Προωρότητα

3.

Χαμηλό βάρος γέννησης

4.

Περιγεννητική ασφυξία

5.

Τοξιναιμία της κύησης

6.

Εκλαμψία και προεκλαμψία

7.

Διαβήτης της κύησης

8.

Έκθεση σε χημικές ουσίες (DDT, endosulfan, lindane)

σώματος. Η αδυναμία αυτή μπορεί να είναι αποτέλεσμα
της εξεσημασμένης σύσπασης του κρεμαστήρα μυ ή να
οφείλεται στην παραμονή της ελυτροπεριτοναϊκής πτυχής30, η οποία ενδεχομένως εμποδίζει την επιμήκυνση
του σπερματικού πόρου και των αγγείων του σπερματικού τόνου31, με αποτέλεσμα να ανέρχεται εκτός του
οσχέου32,33.
Πιθανόν να υπάρχει συσχετισμός με τον ανελκόμενο
όρχι, μπορεί όμως να εμφανίζεται και σε όρχι που έχει
φυσιολογική θέση στο όσχεο κατά τη γέννηση. Σε εφήβους με εγκεφαλική παράλυση η επίκτητη κρυψορχία
πλησιάζει το 50%34 και συσχετίζεται με την αυξημένη
σπαστικότητα του κρεμαστήρα μυ. Στην επίκτητη κρυψορχία προκαλούνται παρόμοιες αλλοιώσεις όπως και
στη συγγενή κρυψορχία6,35.
2. Δευτερογενής - μετεγχειρητική κρυψορχία (trapped
testes) εμφανίζεται έπειτα από εγχείρηση βουβωνοκήλης ή άλλων επεμβάσεων της βουβωνικής χώρας κυρίως λόγω δημιουργίας συμφύσεων και αδυναμίας επιμήκυνσης του σπερματικού τόνου, ανάλογα με την
επιμήκυνση του βουβωνικού πόρου και του οσχέου, με
αποτέλεσμα την άνελξη του όρχεως εκτός του οσχέου.
ΙΙΙ. Ανελκόμενος ή ανασπώμενος όρχις
Η άνελξη του όρχεως (αντανακλαστικό του κρεμαστήρα), που βρίσκεται στο όσχεο κατά τη γέννηση, και η
είσοδός του στον βουβωνικό πόρο οφείλεται στη φυσιολογική σύσπαση του κρεμαστήρα μυ, η οποία προστατεύει με αυτό τον τρόπο τον όρχι από την επίδραση
της θερμοκρασίας και από πιθανούς τραυματισμούς.
Φαίνεται ότι το αυξημένο αντανακλαστικό του κρεμαστήρα μυ και το μεγάλο μήκος του οίακα είναι τα χαρα38

κτηριστικά του ανελκόμενου όρχι, που επιτρέπουν την
εύκολή άνελξή του στον βουβωνικό πόρο.
Το φυσιολογικό αντανακλαστικό του κρεμαστήρα είναι
μειωμένο ή απουσιάζει στη γέννηση και το όσχεο είναι συχνά χαλαρό. Αργότερα, στην παιδική ηλικία, όταν το επίπεδο των ανδρογόνων είναι χαμηλό, η συσταλτικότητα του
κρεμαστήρα είναι σημαντικά αυξημένη και το αντανακλαστικό του κρεμαστήρα εντονότερο. Μετά τα 10 χρόνια το
αντανακλαστικό γίνεται λιγότερο έντονο, όταν το επίπεδο
των ανδρογόνων αυξάνει με την έναρξη της εφηβείας. Το
αυξημένο αντανακλαστικό του κρεμαστήρα μυ και η παραμονή της ελυτροπεριτοναϊκής πτυχής ενδεχομένως εμποδίζουν την επιμήκυνση του σπερματικού πόρου και των
αγγείων του σπερματικού τόνου, καθιστώντας έναν ανελκόμενο όρχι να εξελιχθεί σε ανερχόμενο (πρωτογενής επίκτητη κρυψορχία)5,6.
Υπάρχουν συγγραφείς που υποστήριξαν στο παρελθόν ότι η διαφορά μεταξύ ανελκόμενου και ανερχόμενου όρχι δεν είναι καλά διευκρινισμένη και ίσως είναι διαφορετικές ονομασίες του ίδιου προβλήματος36.
Όμως, είναι δύο διαφορετικές κλινικές οντότητες και
πρέπει να διαχωρίζονται κυρίως λόγω της διαφορετικής θεραπευτικής αντιμετώπισης37,38,39.
IV. Εκτοπία όρχεως
Η καθήλωση του όρχεως εκτός της φυσιολογικής οδού καθόδου είναι σπάνια και οι αιτίες της άγνωστες. Αφορά την
εντόπιση του όρχεως στην περινεϊκή, μηριαία, βουβωνική
ή κοιλιακή χώρα. Υποστηρίζεται ότι μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας ανώμαλης εντόπισης του μηρογεννητικού νεύρου, με επακόλουθο τη μετανάστευση του οίακα σε λάθος
θέση.
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Ατροφικός όρχις (atrophic testes - vanishing testis/testicular
regression syndrome)
Είναι ο όρχις ο οποίος ανεξάρτητα από τη θέση του έχει
υποστεί ατροφία για διάφορους λόγους. Συνήθως είναι
αποτέλεσμα ενδομήτριας συστροφής του σπερματικού
τόνου κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης του όρχεως
στο όσχεο (testicular regression syndrome)40,41. Επιπλέον,
ατροφικός όρχις μπορεί να διαπιστωθεί σε καθυστέρηση
αποκατάστασης της κρυψορχίας ή εκτοπίας ή να είναι αποτέλεσμα μη έγκαιρης αντιμετώπισης συστροφής όρχεως
σε οποιαδήποτε ηλικία, όπως, επίσης, επακόλουθο τραυματισμού των αγγείων του σπερματικού τόνου σε επεμβάσεις της βουβωνικής χώρας.
Επιδημιολογία
Η συχνότητα της συγγενούς κρυψορχίας είναι κατά μέσο
όρο 3% - 4% των τελειόμηνων νεογνών, ενώ αυξάνει στα
πρόωρα (50% - 70% σε νεογνά μικρότερα των 1.500gr.,
21% - 23% σε νεογνά μεταξύ 1.500 και 2.500gr και 1,8% 8,4% στα μεγαλύτερα των 2.500gr). Η αυξημένη συχνότητα στα πρόωρα νεογνά οφείλεται στη μη ολοκλήρωση της
καθόδου του όρχεως πριν από την 35η εβδομάδα κύησης.
Η κάθοδος του όρχι μπορεί να συνεχίζεται και μετά τη γέννηση. Το περίπου 50% των κρυψορχιών αποκαθίσταται με
αυτόματη κάθοδο του όρχεος στους 4 πρώτους μήνες, ενώ
μετά την ηλικία αυτή η κάθοδός του στο όσχεο είναι σπάνια42. Κρυψορχία του δεξιού όρχεως εμφανίζεται σε ποσοστό 45%, του αριστερού 30% και άμφω κρυψορχία σε ποσοστό 25%. Οι μη ψηλαφητοί όρχεις περιλαμβάνουν το
10% - 20% όλων των κρυψορχιών, 40% των μη ψηλαφητών είναι ενδοκοιλιακοί, 40% είναι βουβωνικοί και 20% είναι ατροφικοί18.
Η κρυψορχία μπορεί να συνυπάρχει με βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας (10%), γαστρόσχιση (15%), εξόμφαλο (35%),
εκστροφή κύστεως, μηνιγγομυελοκήλη (30%), ανωμαλίες επιδιδυμίδας, υποσπαδία και ανωμαλίες ανώτερου ουροποιητικού (πεταλοειδής νεφρός, αγενεσία ή υποπλασία
νεφρού). Σημαντικός αριθμός συνδρόμων είναι συνδεδεμένος με την κρυψορχία (σύνδρομο Down, Kleinefelter,
Prune belly κ.ά.)11.
Η συχνότητα του ανελκόμενου όρχι (3,9% σε παιδιά σχολικής ηλικίας)10 είναι ανάλογη με τη σύσπαση του κρεμαστήρα και αντιστρόφως ανάλογη με την έκκριση τεστοστερόνης, δηλαδή είναι πολύ μικρή μέχρι την ηλικία των 3
μηνών, αυξάνει μέχρι την ηλικία των 9 ετών και στη συνέ-

Εικόνα 4. Ορχιδόμετρο Prader

χεια μειώνεται με την αύξηση της τεστοστερόνης. Ένα μεγάλο ποσοστό των ανελκόμενων όρχεων (20% - 32%) θα
οδηγηθεί σε επίκτητη κρυψορχία35.
Η εκτοπία ανευρίσκεται περίπου στο 10%. Μπορεί να
συνυπάρχει με βουβωνοκήλη (40% - 50%), εμβρυϊκά υπολείματα του πόρου του Muller (30%) και με άλλες ανωμαλίες του ουροποιογεννητικού (υποσπαδία, ψευδοερμαφροδιτισμό) (20%).
Η συχνότητα του ανερχόμενου όρχι δεν είναι ακόμα διευκρυνισμένη και οι μελέτες είναι ακόμα με μικρό αριθμό
ασθενών. Σε μια εργασία μελετήθηκαν 1.072 παιδιά πρωτογενής κρυψορχία, ανερχόμενος όρχις διαπιστώθηκε σε
0,2%, 0,6% και 0,6% των παιδιών 3, 18 και 36 μηνών αντίστοιχα. Ο ανερχόμενος όρχις αφορά το 58% όλων των κρυψορχιών (συγγενών και επίκτητων) σε ηλικία 18 μηνών, το
71% σε ηλικία 36 μηνών και το 69% αργότερα.33
Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, παράγοντες
κύησης, αλλά και οι συνθήκες ζωής των γονέων ενοχοποιούνται για τις ανωμαλίες καθόδου του όρχι43,44 (πίνακας 1).
Κλινική εικόνα - εξέταση
Η κρυψορχία συνήθως διαπιστώνεται από τον παιδίατρο
κατά τη διάρκεια εξέτασης ρουτίνας. Το ιστορικό από την
ημέρα της γέννησης έως τη διάγνωση και η κλινική εξέταση πρέπει να καθορίζουν τον τύπο της ανωμαλίας καθόδου (κρυψορχία - εκτοπία - ανελκόμενος όρχις), τη θέση
του όρχεως (εικόνα 2), το μέγεθός του αν είναι δυνατόν
(ορχιδόμετρο Prader) (εικόνα 4), την ύπαρξη ετερόπλευρης ή αμφοτερόπλευρης ανωμαλίας καθόδου, την κατάσταση του οσχέου (ατροφικό ή ανεπτυγμένο), τη συνύπαρξη βουβωνοκήλης, καθώς και τη συνύπαρξη άλλων
ανωμαλιών (διαταραχή ανάπτυξης των γεννητικών οργάνων - disorder sex development) ή συνδρόμων.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται από τον εξετάζοντα
ιατρό στον τρόπο προσέγγισης. Ο ασθενής πρέπει να εξε39
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τάζεται σε ύπτια και καθιστή θέση ή κάμψη των μηρών
(χάλαση κρεμαστήρα μυ), να βρίσκεται σε ηρεμία και θερμό περιβάλλον, ενώ τα χέρια του εξετάζοντος πρέπει να
έχουν ίδια θερμοκρασία με αυτήν του σώματος του ασθενούς και οι κινήσεις ψηλάφησης να είναι αργές και απαλές.
Δεν πρέπει να προκαλείται το μηροβουβωνικό αντανακλαστικό, διότι δημιουργείται πλασματική εικόνα κρυψορχίας, εξαιτίας της πρόκλησης σύσπασης του κρεμαστήρα.
Εάν ο ασθενής δεν είναι σε ηρεμία, η εξέταση πρέπει να
επαναλαμβάνεται.
Ψηλαφάται το όσχεο για τον εντοπισμό των όρχεων με
τη γέννηση. Εάν ο όρχις είναι απών, γίνεται επανεκτίμηση
στον 6ο μήνα. Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κρυψορχία μετά τον 4ο μήνα, τίθεται η διάγνωση συγγενούς κρυψορχίας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αν ο όρχις με τη
γέννηση είναι απών από το όσχεο και κατέλθει στη συνέχεια στο διάστημα των 4 πρώτων μηνών. Υπάρχει σημαντική πιθανότητα (20% - 32%) να ανέλθει ξανά στον βουβωνικό πόρο ή στον αυχένα του οσχέου (επίκτητη κρυψορχία).
Για τον λόγο αυτό συστήνεται εξέταση από τον παιδίατρο
κάθε έξι μήνες μέχρι την ηλικία των 10 ετών.
Ένας άλλος χρήσιμος χειρισμός είναι η εξέταση με τα
πόδια σε θέση βατράχου, καθώς χαλαρώνει ο κρεμαστήρας μυς και επιτρέπει την κάθοδο του όρχεως στο όσχεο18.
Προσοχή χρειάζεται στο να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του
όρχι, διότι μερικές φορές ψηλαφάται η επιδιδυμίδα και
εκλαμβάνεται ως όρχις με μειωμένη ανάπτυξη12,45.
Ψηλαφητός όρχις. Εάν ο όρχις δεν ανευρίσκεται στο
όσχεο, γίνεται προσπάθεια αρχικά να ψηλαφηθεί στη σύστοιχη βουβωνική χώρα αντίστοιχα με την πορεία καθόδου. Εφόσον εντοπισθεί στη βουβωνική χώρα, γίνεται
προσπάθεια να κατέλθει στο όσχεο με αμφίχειρη ψηλάφηση. Εάν ο όρχις κατέλθει και παραμείνει στο όσχεο,
πρόκειται για ανελκόμενο όρχι. Αν ο όρχις επανέλθει αμέσως εκτός του οσχέου, πρόκειται για κρυψορχία - ολισθαίνων όρχις (gliding testes)23,24,46 και χρειάζεται χειρουργική
αποκατάσταση.
Ο διαχωρισμός της κρυψορχίας από τον ανελκόμενο όρχι είναι μείζονος σημασίας (Εικόνα 5). Διότι η κρυψορχία πρέπει να χειρουργείται ενώ ο ανελκόμενος όρχις χρήζει απλώς παρακολούθησης μέχρι την ηλικία των
9 - 10 χρόνων, για την πιθανότητα εξέλιξης σε επίκτητη κρυψορχία. Μετά την ηλικία των 10 χρόνων, το μεγαλύτερο ποσοστό των όρχεων θα καθηλωθεί τελικά στο
όσχεο47,48,49. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλινικός διαχωρι40

σμός μεταξύ ανελκόμενου όρχι και κρυψορχίας μερικές
φορές είναι δύσκολος, ακόμα και για έναν έμπειρο παιδοχειρουργό, γι’ αυτό σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει
η εξέταση να επαναλαμβάνεται.
Μη ψηλαφητός όρχις. Εάν ο όρχις δεν ψηλαφάται αντίστοιχα με την πορεία καθόδου του πιθανόν:
• βρίσκεται σε ενδοκοιλιακή θέση ή στο έσω στόμιο του
βουβωνικού πόρου ή εντός αυτού
• βρίσκεται σε έκτοπη θέση (η προσεκτική ψηλάφηση
του υπογαστρίου, του περινέου της βάσεως του πέους και
της μηριαίας χώρας κάτωθεν του βουβωνικού συνδέσμου
μπορεί να καθορίσει την έκτοπη θέση του όρχεως)
• είναι απών - ατροφικός όρχις (vanishing testis)40,41 σαν
αποτέλεσμα ενδομήτριας συστροφής κατά τη διάρκεια
της μετανάστευσης στο όσχεο, που οδηγεί δευτερογενώς
σε ατροφία του όρχεως και ο έτερος όρχις είναι συχνά μεγαλύτερος, σημείο το οποίο είναι χρήσιμο κλινικό στοιχείο.
Αν ο ψηλαφητός όρχις είναι μεγαλύτερος του φυσιολογικού μεγέθους για την ηλικία του παιδιού, τότε ο μη ψηλαφητός είναι κοιλιακός ή ατροφικός12,13. Όταν ο όρχις δεν
ψηλαφάται, πρέπει να καθορίζεται η θέση του με απεικονιστικές μεθόδους.
Εάν η κρυψορχία είναι αμφοτερόπλευρη και οι όρχεις μη
ψηλαφητοί πρέπει να διερευνάται κλινικά και εργαστηριακά η πιθανότητα διαταραχής του φύλου.
Διάγνωση
Απεικονιστικός έλεγχος (εικόνα 6)
Ο υπερηχογραφικός έλεγχος του μη ψηλαφητού όρχι
είναι απαραίτητος για τον καθορισμό της θέσης του και
συμβάλλει στη μελέτη της σύστασης και της μορφολογίας του, στη μέτρηση του όγκου του και στην πιθανότητα συνύπαρξης βουβωνοκήλης ή υδροκήλης. Ωστόσο, κατά πόσο χρειάζεται στις περιπτώσεις ψηλαφητού
όρχι οι γνώμες διίστανται.
Ο υπερηχογραφικός έλεγχος μπορεί να θέσει εσφαλμένα τη διάγνωση της κρυψορχίας σε παιδιά με ανελκόμενους όρχεις, εξαιτίας της μη καλής προσέγγισης του ασθενούς και της αυξημένης σύσπασης του κρεμαστήρα κατά
τη διάρκεια της εξέτασης. Εξάλλου η διάγνωση του ανελκόμενου όρχι είναι μόνο κλινική. Για τον λόγο αυτό πρέπει να διενεργείται από ακτινολόγο που έχει εμπειρία στην
εξέταση βρεφών και παιδιών και το εργαστήριο να διαθέτει υπερηχογράφο με κατάλληλες προδιαγραφές (κεφαλή γραμμική συχνότητας από 7 - 12 ΜHz).
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Εικόνα 5. Κριτήρια διαχωρισμού, με την κλινική εξέταση, ανελκόμενου όρχι από κρυψορχία.
ΑΝΕΛΚΌΜΕΝΟΣ ΌΡΧΙΣ
1. Ο όρχις κατέρχεται στο έδαφος του οσχέου έπειτα από χειρισμό με ευκολία
2. Ο όρχις παραμένει στο όσχεο έπειτα από χειρισμό χωρίς άμεση έξοδο από αυτό
3. Ιστορικό, όπου ο όρχις παραμένει αυτόματα στο όσχεο μερικές ώρες

ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ
1. Ο όρχις δεν κατέρχεται στο έδαφος του οσχέου έπειτα από χειρισμό ή κατέρχεται με δυσκολία
2. Ο όρχις δεν παραμένει στο όσχεο έπειτα από χειρισμό και ανέρχεται στον βουβωνικό πόρο ή σε υψηλή οσχεϊκή θέση
3. Ιστορικό, όπου ο όρχις δεν παραμένει αυτόματα στο όσχεο

Συγκρίνοντας τα υπερηχογραφικά ευρήματα με τα ευρήματα της λαπαροτομίας διεπιστώθη ότι η ευαισθησία του u/s στην εντόπιση των όρχεων ήταν μεγαλύτερη για τη βουβωνική θέση (97%), ενώ για την κοιλιακή
θέση ήταν μόνο 48%. Ποσοστό 32% των όρχεων δεν
ανευρέθησαν στο u/s. Μόνο τα 2/3 των ψηλαφητών όρχεων εντοπίζονται με το u/s. Η ειδικότητα, όμως, του
u/s είναι μεγαλύτερη από την ευαισθησία, καθώς 85%
εντοπίστηκαν στο χειρουργείο στην ίδια θέση που είχαν περιγραφεί στο u/s50. Αξίζει να σημειωθεί η διαπίστωση μικρολιθίασης κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο
του όρχι, σε ποσοστό περίπου 5% των ασθενών, η οποία
ίσως συσχετίζεται με παθολογία του όρχι στην ενήλικη
ζωή που πιθανόν χρήζει παρακολούθησης51.
Εάν ο όρχις δεν ανευρεθεί υπερηχογραφικά, μπορεί
να βοηθήσει η αξονική (CT) και η μαγνητική (MRI) τομογραφία, ιδίως σε παχύσαρκα παιδιά.
Τα τελευταία χρόνια η λαπαροσκόπηση συμβάλλει
σημαντικά στην εντόπιση του ενδοκοιλιακού όρχι, ιδί-

ως στα παχύσαρκα παιδιά52. Σε περίπτωση αδυναμίας
εντόπισης του όρχι, η διερευνητική εγχείρηση μπορεί
να βοηθήσει.
Ενδοκρινολογική διερεύνηση
Ενδοκρινολογική διερεύνηση ενδείκνυται στις περιπτώσεις διαταραχών της ανάπτυξης των έξω γεννητικών οργάνων (Disorder sex development - DSD).
Όταν διαπιστώνεται στη νεογνική ηλικία αμφοτερόπλευρη κρυψορχία με μη ψηλαφητούς όρχεις και συνύπαρξη υποσπαδία πρέπει να διερευνάται η πιθανότητα το
νεογνό να είναι θήλυ με συγγενή υπερπλασία επινεφριδίων και βαριά αρρενοποίηση των έξω γεννητικών οργάνων.
Ο καρυότυπος και η μέτρηση 17 - υδρόξυπρογεστερόνης
δεν πρέπει να καθυστερούν, μειώνοντας την πιθανότητα
εμφάνισης επινεφριδικής κρίσης ή εσφαλμένης ταυτότητας του φύλου. Η ύπαρξη μικρού πέους είναι ενδεικτική
μειωμένης δράσης γοναδοτροφινών κατά την εμβρυϊκή
ζωή, που μπορεί να οφείλεται είτε σε μεμονωμένη έλλειψη
41
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ΌΡΧΙΣ

Εικόνα 6. Νορμόγραμμα ακτινοδιαγνωστικής διερεύνησης όρχεως

γοναδοτροφινών (π.χ., σύνδρομο Kallman) είτε σε γενικευμένη υποφυσιακή ανεπάρκεια. Σε αυτήν την περίπτωση, η
μέτρηση LH, FSH και τεστοστερόνης βοηθά σημαντικά. Σε
μεγαλύτερες ηλικίες ο καρυότυπος μπορεί επίσης να συμβάλει στη διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών που συσχετίζονται με αμφοτερόπλευρη κρυψορχία47.
Αντιμετώπιση ανωμαλιών της θέσης του όρχι
1. Η κρυψορχία και η εκτοπία πρέπει να αποκαθίστανται
για τους κάτωθι λόγους:
α. Θερμοκρασία - Ανάπτυξη σπερματικών κυττάρων
- Γονιμότητα
Στην κρυψορχία και στην εκτοπία ο όρχις βρίσκεται σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία είναι αυξημένη σε σχέση με
αυτή του όσχεου (θερμοκρασία οσχέου 33οC, έξω βουβω42

νικό στόμιο 34οC, βουβωνικός πόρος 36οC και ενδοκοιλιακά 37οC). Η χαμηλή θερμοκρασία του οσχέου οφείλεται
στο ελικώδες φλεβικό πλέγμα, στη ρυτίδωση του οσχέου,
στην έλλειψη υποδόριου λίπους και στο δαρτό και κρεμαστήρα μυ, οι οποίοι με τη σύσπαση ή χάλασή τους ρυθμίζουν τη θερμοκρασία της επιδιδυμίδας και των όρχεων.
Η παραμονή του όρχι εκτός οσχέου μετά τον πρώτο
χρόνο της ζωής οδηγεί σε δυσπλασία και ατροφία του
όρχεος με σύγχρονη αναστολή της ανάπτυξης των σπερματικών κυττάρων53. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της αυξημένης θερμοκρασίας στις θέσεις που βρίσκεται ο όρχις
με κρυψορχία. Ο ενδοκοιλιακός όρχις παρουσιάζει αζωοσπερμία μετά την ήβη και στα ζώα και στον άνθρωπο54,55. Ιστολογικές αλλαγές έχουν ταυτοποιηθεί με το
οπτικό μικροσκόπιο σε ηλικία 3 χρόνων56,57, ενώ σωλη-
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νώδης δυσπλασία διαπιστώθηκε σε ηλικία 2 χρόνων με
το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο58,59,60. Εκφύλιση και ελάττωση των γεννητικών κυττάρων παρατηρήθηκε σε ηλικία μεταξύ 6 και12 μηνών53,56,57. Η έκθεση των όρχεων σε
αυξημένη θερμοκρασία και η ενεργοποίηση του αποπτωτικού μηχανισμού φαίνεται ότι προκαλούν εκφύλιση σπερματοκυττάρων και σπερματίδων με διακοπή της
σπερματογένεσης και μεγάλη αύξηση του αριθμού των
γεννητικών κυττάρων με αποπτωτική μορφολογία61,62.
Η ανάγκη για έγκαιρη χειρουργική αποκατάσταση σχετίζεται με ιστολογικές και μορφολογικές αλλοιώσεις με
προοδευτική μείωση των προσπερμιογονίων που αρχίζει από τον 6ο μήνα. Κάθε μήνας καθυστέρησης της
επέμβασης μπορεί να σχετίζεται με την αύξηση του κινδύνου για απώλεια των σπερματογονίων κατά 2% και
των κυττάρων Leydig κατά 1%.63. Η εκατοστιαία αναλογία των αποπτωτικών σπερματοζωαρίων σε γόνιμους
άνδρες κυμαίνεται, ανάλογα με τη μέτρηση, από 0,1%
έως 5,2%, ενώ σε πάσχοντες από φλεγμονή της γεννητικής οδού το ποσοστό ανέρχεται σε 8% και σε πάσχοντες από κιρσοκήλη 1% - 10%. Σε ασθενείς με κρυψορχία, η συχνότητα των αποπτωτικών σπερματοζωαρίων
στο σπέρμα κυμαίνεται μεταξύ 15% - 20%64.
Φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα στην ενήλικο ζωή
έχει μόνο το 49% των ατόμων με κρυψορχία που δεν
χειρουργήθηκαν, ενώ το ποσοστό ανέρχεται σε 71% σε
εκείνους που χειρουργήθηκαν12. Όσο νωρίτερα έγινε η
ορχεοπηξία τόσο μεγαλύτερα ήταν τα ποσοστά γονιμότητας στην ενήλικο ζωή. Συγκεκριμένα, η γονιμότητα ανέρχεται σε 90% σε άνδρες που έκαναν ορχεοπηξία
έως την ηλικία των 2 ετών, ενώ μόλις 15% σε εκείνους
που χειρουργήθηκαν μετά τα 13 έτη. Επομένως, η γονιμότητα μειώνεται μόνο κατά 10% σε άνδρες που έκαναν
ορχεοπηξία σχετικά έγκαιρα48. Ας σημειωθεί ότι στα ποσοστά της γονιμότητας παίζει ρόλο και η θέση του όρχι
εκτός από τον χρόνο αποκατάστασης12. Άρα, το έγκαιρο
χειρουργείο, ιδίως σε ηλικία 6 - 9 μηνών, μπορεί να βελτιώσει την μελλοντική σπερματογένεση56,57.

ηθειών στους όρχεις σχετίζονται με κρυψορχία και 5%
των κρυψορχιών θα αναπτύξουν καρκίνο με μέσο όρο
ηλικία τα 26 έτη11. Η έγκαιρη ορχεοπηξία είναι επιτακτική
για τη μείωση του κινδύνου κακοήθειας, τόσο σε ετερόπλευρη ιδιαίτερα όμως σε αμφοτερόπλευρη κρυψορχία.
Στο παρελθόν, ανακοινώθηκαν αποτελέσματα μελετών
που πρότειναν την ορχεοπηξία σε ανελκόμενους όρχεις
πριν από την εφηβεία για μείωση του κινδύνου κακοήθειας. Όμως δεν καταγράφεται σημαντικός αριθμός
τυχαιοποιημένων μελετών που να υποστηρίζουν την
αναγκαιότητα της ορχεοπηξίας σε ανελκόμενους όρχις
προληπτικά65.
Ο πιο κοινός όγκος στην κρυψορχία είναι το σεμίνωμα
ιδίως σε ενδοκοιλιακούς όρχεις, ενώ ο πιο κοινός όγκος
έπειτα από μια επιτυχή επέμβαση ορχεοπηξίας είναι ο μη
σεμινωματώδης όγκος των γεννητικών κυττάρων66. Το
καρκίνωμα in situ εμφανίζεται σε περίπου 0,4% των ασθενών που υποβάλλονται σε ορχεοπηξία. Σε αντίθεση με παλαιότερα δεδομένα , η ορχεοπηξία προστατεύει ενάντια
μελλοντικού καρκίνου του όρχεως και τοποθετεί τον όρχι
σε ευνοϊκή θέση για τακτική αυτοεξέταση67.

β. Κακοήθεια:
Σε ασθενείς με κρυψορχία, ο κίνδυνος για καρκίνο του
όρχεως είναι 3% - 5%, δηλαδή 4 - 7 φορές μεγαλύτερος
σε σχέση με το 0,3% - 0,7% του κινδύνου για τον υγιή
πληθυσμό και αυξάνεται σε 15 - 33 φορές, όταν αφορά
ενδοκοιλιακούς όρχεις. Ποσοστό 12% όλων των κακο-

στ. Ψυχολογικοί παράγοντες: Στα παιδιά με κρυψορχία μπορεί να δημιουργηθούν ψυχολογικά προβλήματα κυρίως
στη σχολική ηλικία λόγω της διαφορετικότητας της εξωτερικής εμφάνισης του οσχέου σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Επίσης, με την έναρξη της σεξουαλικής ζωής μπορεί
να αναπτυχθεί αίσθηση μειονεκτικότητας.

γ. Βουβωνοκήλη: H παραμονή της ελυτροπεριτοναϊκής πτυχής αφορά το περίπου 95% των ασθενών με κρυψορχία
και 25% εκδηλώνουν βουβωνοκήλη68. Η κλινική εκδήλωση της βουβωνοκήλης είναι σπάνια, αλλά η παρουσία της
απαιτεί άμεση χειρουργική αποκατάσταση με ταυτόχρονη
ορχεοπηξία λόγω του κινδύνου της περίσφιξης.
δ. Συστροφή: Στους κρυψόρχεις υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα συστροφής, λόγω ευκινησίας του μη καθηλωμένου
όρχεως στο όσχεο (μεγάλο μήκος οίακα), αν και αμφισβητείται τελευταία48.
ε. Τραύμα: Τα παιδιά με κρυψορχία σε βουβωνική θέση ή
εκτοπία διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο τραυματισμού σε
άμεση πλήξη στην περιοχή λόγω σύνθλιψης του όρχεως
στο κοιλιακό τοίχωμα.
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2. Ο ανελκόμενος όρχις με τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν χρειάζεται χειρουργική αποκατάσταση, αλλά
παρακολούθηση μέχρι την εφηβική ηλικία. Ένδειξη
για χειρουργική αποκατάσταση αποτελεί η εξέλιξή
του σε επίκτητη κρυψορχία και η μείωση του μεγέθους του69,70.
Θεραπεία
Ορμονική
Η μετα - ανάλυση των αποτελεσμάτων της ορμονικής
θεραπείας είναι απογοητευτική, με αποτελεσματικότητα περίπου 20% που πιθανώς μειώνεται κατά την
παρακολούθηση των ασθενών στο 15%. Ωστόσο, το
1/5 αυτών ανευρίσκονται αργότερα εκτός του οσχέου (επίκτητη κρυψορχία).
Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι η χορήγηση hCG οδηγεί στην απόπτωση γεννητικών κυττάρων, ενώ άτομα που έλαβαν τέτοια αγωγή στην παιδική ηλικία είχαν μειωμένο ορχικό όγκο κατά 50% στην
ενήλικο ζωή71,72,73. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα με τη χρήση αναλόγων GnRH.
Συνυπολογίζοντας τη χαμηλή αποτελεσματικότητα και τον πιθανό κίνδυνο για τη γονιμότητα φαίνεται
προτιμότερη η εξαρχής χειρουργική αντιμετώπιση74,75.
Χειρουργική
Συγγενής κρυψορχία - εκτοπία
Παλαιότερα υπήρχε η τάση για χειρουργική διόρθωση
της συγγενούς κρυψορχίας και της εκτοπίας μετά τα δύο
πρώτα χρόνια ζωής. Τα νεότερα όμως δεδομένα συνιστούν την αποκατάστασή τους σε ηλικία 6 - 9 μηνών ή
ευθύς όταν γίνει η διάγνωση, αν αυτή αργήσει47, λόγω
του ότι μετά την ηλικία αυτή παρατηρείται εκφύλιση και
ελάττωση των γεννητικών κυττάρων, η οποία αποδίδεται στην έκθεση των όρχεων σε αυξημένη θερμοκρασία και ενεργοποίηση του αποπτωτικού μηχανισμού, με
αποτέλεσμα τη διακοπή της σπερματογένεσης και μεγάλη αύξηση του αριθμού των γεννητικών κυττάρων με
αποπτωτική μορφολογία61,62 .
Ωστόσο, η εγχειρητική αποκατάσταση είναι απαραίτητο να διενεργείται με τη χρήση μεγένθυνσης
(loops) για την αποφυγή τραυματισμών του σπερματικού πόρου και των σπερματικών αγγείων, λόγω του
εξαιρετικά μικρού μεγέθους αυτών στην ηλικία των 6
- 9 μηνών.
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Ανερχόμενος όρχις
Ο ανερχόμενος όρχις έχει τους ίδιους κινδύνους με
την κρυψορχία και για τον λόγο αυτό πρέπει να αποκαθίσταται χειρουργικά με ορχεοπηξία αμέσως μετά
τη διάγνωση2,6,35.
Ανελκόμενος ή ανασπώμενος όρχις
Δεν χρειάζεται εγχείρηση, αλλά παρακολούθηση κάθε
6 μήνες έως την έναρξη της εφηβικής ηλικίας, λόγω της
σημαντικής πιθανότητας δημιουργίας ανερχόμενου όρχι
(20% - 32%)5. Με την έναρξη της εφηβικής ηλικίας και την
αύξηση της τεστοστερόνης, ο όρχις θα καθηλωθεί στο
όσχεο στο μεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων. Ενδείξεις
για καθήλωση του όρχεως στο όσχεο (ορχεοπηξία) πριν
από την εφηβική ηλικία αποτελούν η εξέλιξη αυτών σε επίκτητη κρυψορχία και η μείωση του μεγέθους του ανελκόμενου όρχεως κατά την παρακολούθησή του37,38,39,49, 69,70.
Ατροφικός όρχις
Αφαίρεση και τοποθέτηση προθέματος. Η χρονική στιγμή
που τοποθετείται το πρόθεμα δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Η επίδραση στην ψυχολογία του παιδιού ή του εφήβου ενός απόντος όρχεως είναι σημαντικός παράγοντας
για την απόφαση της τοποθέτησης του προθέματος αμέσως μετά την ορχεκτομή στη σχολική ηλικία. Η ενέργεια
αυτή, όμως, ενδεχομένως να απαιτήσει στο μέλλον και επόμενο χειρουργείο για την αλλαγή του μεγέθους του συνθετικού όρχεως καθώς το παιδί μεγαλώνει. Εναλλακτικά,
συνήθως το πρόθεμα τοποθετείται στην προεφηβεία, αποφεύγοντας, δεύτερη επέμβαση76.
Εγχειρητικές τεχνικές
Κρυψορχία - εκτοπία - ανερχόμενος όρχις
1. Lattimer, Benson, Lofty (εικόνα 7): Ορχεοπηξία (καθήλωση του όρχεως) με τοποθέτηση του όρχεως μεταξύ του
δέρματος και του δαρτού χιτώνος του οσχέου με βουβωνική και οσχεική προσπέλαση είναι η πλέον διαδεδομένη
τεχνική.
2. Fowler και Stephens (αφορά την ενδοκοιλιακή κρυψορχία): Διατομή των σπερματικών αγγείων με διατήρηση της αρτηρίας του σπερματικού πόρου σε έναν χρόνο
ή σε δύο χρόνους και ορχεοπηξία στη δεύτερη εγχείρηση
μετά πάροδο μερικών μηνών, για την ανάπτυξη παράπλευρης κυκλοφορίας (Ransley, Vordermark). Η λαπαροσκοπική προσέγγιση προσφέρει τη δυνατότητα απολίνωσης
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Εικόνα 7. Εγχειρητικοί χρόνοι

των σπερματικών αγγείων στην περίπτωση επιλογής της
τεχνικής Fowler - Stephens. Το ποσοστό επιτυχίας αυτής
της επέμβασης σε 2 χρόνους φθάνει το 85%, ενώ σε 1 χρόνο το 80%. Δεν ανευρίσκονται διαφορές μεταξύ ανοικτής
και λαπαροσκοπικής ορχεοπηξίας με την τεχνική αυτή77,78.
3. Silber και Kelly: Διατομή των σπερματικών αγγείων και
αναστόμωσή τους στα επιγάστρια αγγεία με μικροχειρουργική ορχεοπηξία διαμέσου στερεοσκοπικού μικροσκοπίου.
Παραλλαγή αυτής είναι η τεχνική κατά Diethild Melchior79.
4. Bianchi, όπου η ορχεοπηξία εκτελείται με προσπέλαση
από το όσχεο για ψηλαφητούς όρχεις80.
Η μετεγχειρητική παρακολούθηση συνίσταται 7 ημέρες
μετά την ορχεοπηξία, 1 έτος μετά. Ειδικά για την ενδοκοιλιακή κρυψορχία, η παρακολούθηση συνεχίζεται σε όλη τη
ζωή.

Μετεγχειρητικές επιπλοκές
Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές αφορούν λιγότερο του 5%
των ασθενών όταν η εγχείρηση διενεργείται από χειρουργούς με εμπειρία στην αποκατάσταση της κρυψορχίας, και
είναι:
1. Ατροφία του όρχεως λόγω ισχαιμίας, η οποία προέρχεται είτε από τον τραυματισμό των αγγείων είτε από καθήλωση του όρχεως υπό τάση. Η ατροφία παρατηρείται συνήθως 6 μήνες έως 1 χρόνο μετά (5% σε βουβωνική και 9%
σε ενδοκοιλιακή)81.
2. Διατομή και τραυματισμός του σπερματικού πόρου
(2%).
3. Τραυματισμός των σπερματικών αγγείων - Αιμάτωμα
του οσχέου (1% - 2%).
4. Λοίμωξη.
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ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ

ΕΚΤΟΠΙΑ

ΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΡΧΙΣ

ΑΝΕΛΚΟΜΕΝΟΣ
'Ή ΑΝΑΣΠΩΜΕΝΟΣ ΟΡΧΙΣ

ΕΠΙΚΤΗΤΗ
ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ
(ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΟΡΧΙΣ)
ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΕΣΑ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ (6-9 ΜΗΝΩΝ)

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ
Ετερόπλευρη

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ (6-9 ΜΗΝΩΝ)

Αμφοτερόπλευρη

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ (6-9 ΜΗΝΩΝ)

Εικόνα 8. Αλγόριθμος αντιμετώπισης ανωμαλιών καθόδου όρχι

5. Μετεγχειρητική υδροκήλη.
6. Λεμφικό οίδημα από τον τραυματισμό του λεμφικού
δικτύου.
7. Δευτερογενής άνοδος στον βουβωνικό πόρο (φτωχή
κινητοποίηση ή ανεπαρκής καθήλωση) (10%).
Αποτελέσματα χειρουργικής αποκατάστασης
Η χειρουργική αποκατάσταση των ανωμαλιών της καθόδου του όρχεως έχει επιτυχία που κυμαίνεται από 90% έως
95% και μόνο 1% επιπλοκές. Η αδυναμία καθήλωσης του
όρχεως στο όσχεο σε έναν χρόνο στα χέρια ενός έμπειρου
παιδοχειρουργού οφείλεται μόνο στο βραχύ τμήμα των
σπερματικών αγγείων. Σε αυτές τις λίγες περιπτώσεις συνιστάται η καθήλωση του όρχεως στο ηβικό φύμα και σε δεύτερο χρόνο αποκατάσταση, μετά 6 μηνών ή ενός έτους82. Η
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προσπάθεια καθήλωσης στο όσχεο με τα αγγεία υπό τάση
εγκυμονεί τον κίνδυνο ισχαιμίας του όρχεως και την εξέλιξη σε ατροφία.
Διαδικασία εγχείρησης
Η εγχείρηση της κρυψορχίας διενεργείται με γενική αναισθησία και κατά κανόνα με «νοσηλεία μίας ημέρας». Το
πλεονεκτήματα με το σύστημα της «νοσηλείας μίας ημέρας» είναι ο περιορισμός της έκθεσης των μικρών ασθενών
στις νοσοκομειακές λοιμώξεις, η ελάττωση του ψυχολογικού στρες των μικρών ασθενών και των γονέων τους από
την απουσία διανυκτέρευσης, η ελάττωση της μετακίνησης
των γονέων και αποχής από την εργασίας τους και η μικρή
διαταραχή της οικογενειακής ισορροπίας, η γρήγορη διακίνηση των ασθενών και η μείωση του κόστους νοσηλείας.
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ABSTRACT

Η προσεκτική επιλογή των αρρώστων, η σωστή προεγχειρητική εκτίμηση και προετοιμασία, η αυστηρή τήρηση
των ειδικών κριτηρίων εξόδου και η λεπτομερής ενημέρωση για τη μετεγχειρητική παρακολούθηση αποτελούν
απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία της νοσηλείας μίας ημέρας.

Συμπέρασμα
Η σαφής ταξινόμηση των ανωμαλιών της καθόδου των όρχεων και η ύπαρξη πρωτοκόλλου (εικόνα 8) για τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ανωμαλιών αυτών
έχουν σαν αποτέλεσμα την ακριβή και έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

Maldescended testes. Undescended testes (congenital - aquired),
ectopic testes, retractile testes - an algorithm for management
G. N. Pergamalis, Pediatric Surgeon, Iaso Childrens Hospital, Athens
Incomplete descent of the testes (maldescended
testes) related failure of testicular descent in the
scrotum , either due to arrest of gubernaculum
migration along the normal pathway (undescended
testes) or aberrant migration leading (ectopic testis)
or unstable position between the scrotum and
inguinal canal (retractile testes) or the testis growth
in high scrotal position or within the inguinal canal
during child development (ascending testis).
The purpose of this study is to provide a useful

algorithm to health practiotioners about diagnostic
and therapeutic approach of maldescended testes
based on new data.
The mechanism of formation of the testicle
descent into the scrotum , the mechanism of
failure of testicular descent and classification
of maldescended testes are described. The
importance of clinical examination and laboratory
investigation, an algorithm for management each
entity are presented.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ

KEY WORDS: Undescended testes; ectopic testes; retractile testes;
acquired undescended testes; ascending testes; maldescended testes
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Περίπτωση νόσου CROHN
με επιπλοκές από το ουροποιητικό σύστημα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κ. Σαλαβούρα, Ι. Παναγιώτου, Ε. Ρώμα, Ε. Ορφανού
Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου περιλαμβάνει
δύο διαφορετικές κλινικές οντότητες με κοινή κλινική εικόνα, τη νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα. Παρουσιάζεται η περίπτωση κοριτσιού με
νόσο του Crohn που εμφάνισε επιπλοκές από το
ουροποιητικό κατά τη διάρκεια επεισοδίου έξαρσης της νόσου του. Η ασθενής εμφάνισε οξεία νεφρική ανεπάρκεια, που οφειλόταν σε αμφοτερό-

πλευρη απόφραξη των ουρητήρων. Η απόφραξη
αυτή ήταν επιπλοκή φλεγμονής του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου και αιμορραγικής κυστίτιδας κατ'
επέκταση της φλεγμονής της πυέλου. Επιπλέον, η
χρόνια φλεγμονώδης πορεία της νόσου ήταν η αιτία εμφάνισης ειλεο-κυστικού συριγγίου. Επιπλοκές του ουροποιητικού σε ασθενείς με νόσο του
Crohn αναφέρονται στη βιβλιογραφία σπάνια.

ΛΕΞΕΙΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: Nόσος CROHN, επιπλοκές από ουροπoιητικό

Εισαγωγή
Το κλινικό φάσμα της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου
του εντέρου περιλαμβάνει τη νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα, που χαρακτηρίζονται από την ίδια κλινική
συμπτωματολογία, δηλαδή διαρροϊκές κενώσεις με πρόσμιξη αίματος, κοιλιακό άλγος και συστηματικές εκδηλώσεις. Τα νοσήματα αυτά είναι χρόνια, εμφανίζουν εξάρσεις
και υφέσεις, που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Επιπλοκές με συμπτωματολογία από το ουρογεννητικό σύστημα
περιγράφονται σπάνια και περιλαμβάνουν την ουρολιθίαση, την απόφραξη της ουροποιητικής οδού και ανάπτυξη συριγγίων.
Παρουσιάζεται περίπτωση κοριτσιού ηλικίας 14 ετών με
νόσο του Crohn το οποίο εμφάνιση οξεία απόφραξη του
ουροποιητικού και οξεία νεφρική ανεπάρκεια, καθώς και
ειλεο - κυστικό συρίγγιο κατά τη διάρκεια επεισοδίου έξαρσης της νόσου του.

Περιγραφή περίπτωσης
Η ασθενής διαγνώστηκε με νόσο του Crohn σε ηλικία 5
ετών. Εμφάνιζε διαρροϊκές κενώσεις με πρόσμιξη αίματος,
κοιλιακό άλγος και απώλεια βάρους. Στο κληρονομικό ιστορικό αναφέρεται ελκώδης κολίτιδα στη μητέρα και πεπτικό έλκος στον πατέρα. Το ατομικό ιστορικό μέχρι τη δεδομένη στιγμή ήταν ελεύθερο.
Ο εργαστηριακός έλεγχος κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο έδειξε ήπια αναιμία και αυξημένη ταχύτηττα καθίζησης. Η ενδοσκόπηση του ανώτερου και κατώτερου πεπτικού είχε χαρακτηριστικά διάχυτη σοβαρή φλεγμονή και
ιστολογικά ευρήματα χρόνιας φλεγμονώδους νόσου του
εντέρου. Η θεραπεία εκλογής ήταν η σαλοπυρίνη, που οδήγησε σε ύφεση της νόσου.
Το παιδί εμφάνισε δύο περιόδους έξαρσης της νόσου σε
ηλικίες 7 και 9 ετών. Στην ηλικία των 7 ετών παρουσίασε
κοιλιακό άλγος και βλεννοαιματηρές κενώσεις, καθώς και
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πορφυρικό εξάνθημα άνω και κάτω άκρων, το οποίο συνοδευόταν από οίδημα. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε επιμονή της αναιμίας και αυξημένη ΤΚΕ. Στις καλλιέργειες κοπράνων αναπτύχθηκε ιός Rota και Aromonas hydrophila.
Η ενδοσκόπηση του ανώτερου και κατώτερου πεπτικού
έδειξε οίδημα και φλεγμονή του ενδοθηλίου στο κατιόν
και σιγμοειδές. Στην αγωγή με σαλοπυρίνη προστέθηκαν
κορτικοστεοειδή με σταδιακή ελάττωση και αζαθειοπρίμη.
Παράλληλα, το παιδί εμφάνισε την 1η λοίμωξη του ουροποιητικού. Σε ηλικία 8 ετών εμφάνιση 2η λοίμωξη με χαρακτηριστικά πυελονεφρίτιδας και υψηλό πυρετό. Ο διαγνωστικός έλεγχος περιλάμβανε υπερηχογράφημα κύστεως
και νεφρών, τα οποία ήταν φυσιολογικά, και DMSA, που
ήταν επίσης φυσιολογικό.
Η 4η έξαρση της νόσου εμφανίστηκε σε ηλικία 14 ετών
με βλεννοαιματηρές κενώσεις και κοιλιακό άλγος. Η ενδοσκόπηση έδειξε επιδείνωση της προηγούμενης εικόνας με
ανάπτυξη χρόνιων αλλοιώσεων και εικόνα οισοφαγίτιδας,
γαστρίτιδας και δωδεκαδακτυλίτιδας, χωρίς εμφάνιση κοκκιωματώδους ιστού. Η διάβαση του κατώτερου πεπτικού
έδειξε σοβαρή φλεγμονή κατά μήκος του κόλου και πολύποδες στον τελικό ειλεό, θέτοντας τη διάγνωση της νόσου του Crohn. Η μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατογραφία
(MRCP) ήταν φυσιολογική. Η επιδείνωση της εικόνας έθεσε
αναγκαία τη χορήγηση βιολογικού παράγοντα (Infliximab).
Κατά τη διάρκεια αυτής της υποτροπής, το παιδί παρουσίασε δυσουρικά ενοχλήματα και αιματουρία (Ερυθρά>200/κοπ), με οξεία επιδείνωση της κλινικής του εικόνας και εμφάνιση ανουρίας. Στον εργαστηριακό έλεγχο
διαπιστώθηκε αύξηση της ουρίας και της κρεατινίνης αίματος (114mg/dl, 1,2mg/dl, αντίστοιχα). Επίσης, σημειώθηκαν διαταραχές των παραγόντων πήξης και αύξηση των
d - dimmers. Στον υπερηχογραφικό έλεγχο βρέθηκε διάταση των ουρητήρων και διάταση του παχέος εντέρου με
χαρακτηριστικά μεγακόλου. Τα ίδια ευρήματα και φλεγμονή του μεσεντερίου βρέθηκαν στην αξονική τομογραφία. Η διάγνωση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας από πίεση
των ουρητήρων από το φλεγμένον μεσεντέριο ήταν η πιθανότερη διάγνωση και το παιδί οδηγήθηκε επειγόντως
στο χειρουργείο. Η κυστεοσκόπηση έδειξε οξεία φλεγμονή της κύστεως με πολλαπλά αιμορραγικά συγκρίματα, που
δημιουργούσαν απόφραξη. Αρχικά, η αντιμετώπιση ήταν
η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και ακολούθησαν πλύσεις
της κύστεως με καθετηριασμούς. Η κατάσταση επιδεινώθηκε και το παιδί εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπεί52

ας, όπου χορηγήθηκαν ενδοφλέβια αντιβιοτικά, κορτικοστεροειδή σε υψηλές δόσεις και αντιυπερτασικά φάρμακα.
Η ασθενής βελτιώθηκε έπειτα από 10 ημέρες νοσηλείας, με
μείωση των επιπέδων ουρίας και κρεατινίνης. Ο περαιτέρω
έλεγχος έδειξε αύξηση της διαμέτρου των νεφρών και αύξηση της διαμέτρου του πυελοκαλυκικού συστήματος (2,5
- 3cm). Η ενδοφλέβια πυελογραφία έδειξε υδρονέφρωση
του δεξιού νεφρού, καθυστέρηση στην αποβολή του ραδιοφαρμάκου και διάταση του δεξιού ουρητήρα και κύστεως. Η αξονική έδειξε επιπλέον περιουρητηρικό απόστημα.
Ήταν αναγκαία η χειρουργική τοποθέτηση pigtails αμφοτερόπλευρα για την ομαλή παροχέτευση των νεφρών.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, το παιδί εμφάνισε κεφαλαλγία. Ο έλεγχος έδειξε οίδημα οπτικής θηλής. Η μαγνητική εγκεφάλου και η μαγνητική αγγειγραφία ήταν φυσιολογικές. Ανιχνεύτηκε όμως αυξημένη ενδοκράνια πίεση
(55mmHg) και χορηγήθηκε ακεταζολαμίδη. Η εμφάνιση
καλοήθους ενδοκράνιας υπέρτασης θεωρήθηκε ότι οφειλόταν στην παχυσαρκία, την αυξημένη αρτηριακή πίεση,
εξαιτίας της νεφρικής ανεπάρκειας, και των υψηλών δόσεων κορτικοειδών.
Έναν μήνα αργότερα, παρά τη βελτίωση της εργαστηριακής εικόνας, το παιδί εμφάνιζε διαλείπουσα αιματουρία και λιποσφαίρια στη μικροσκοπική εξέταση ούρων. Η
υποψία ουρητηρο - ειλεικού συριγγίου επιβεβαιώθηκε με
αμεσοσκόπηση.
Συζήτηση
Επιπλοκές του ουροποιητικού στη νόσο του Crohn αναφέρονται με συχνότητα που ποικίλει από 4% έως 35% σε διάφορες μελέτες1. Η συχνότερη είναι η ουρολιθίαση, εξαιτίας
αυξημένης αποβολής ασβεστίου στα ούρα λόγω των ανοσοκατασταλτικών θεραπειών.
Τα εντερο - ουρογεννητικά συρίγγια είναι σπάνια επιπλοκή2. Σε μεγάλη μελέτη με 78 ασθενείς εμφανίζονται σε μικρό ποσοστό. Τα συμπτώματα είναι δυσουρία, υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του ουροποιητικού και ανεύρεση αέρα
και κοπράνων στο ουροποιητικό σύστημα. Η κυστεοσκόπηση και η αξονική τομογραφία είναι διαγνωστικά στο
74% και 52% των ασθενών, αντίστοιχα. Τα συρίγγια ξεκινούν από τον ειλεό (64%), το κόλον (21%) και το ορθό (8%)
και καταλήγουν στην κύστη (88%), την ουρήθρα (6%), τον
ουραχό (3%) και τον ουρητήρα (1%). Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αναγκαία η χειρουργική διόρθωση (90%)2,3.
Αμφοτερόπλευρη απόφραξη των ουρητήρων και υδρο-
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ABSTRACT

νέφρωση αναφέρεται, επίσης, σπάνια στη βιβλιογραφία4.
Η επιπλοκή αυτή είναι αποτέλεσμα της φλεγμονής του
οπισθοπεριτοναϊκού χώρου και της ανάπτυξης ίνωσης. Η
έξαρση της νόσου, που συνοδεύεται από φλεγμονή του
οπισθοπεριτοναϊκού χώρου οδηγεί σε φλεγμονή των ουρητήρων και της κύστεως μέσω της λέμφου και της μικροσκοπικής επικοινωνίας που υπάρχει5. Αποκατάσταση
των ουρητήρων και εκτομή του φλεγμαίνοντος τμήματος
του εντέρου είναι η καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση6,7,8,9,10. Αναφέρονται αμφιλεγόμενα αποτελέσματα από
τη χειρουργική επέμβαση, εξαιτίας της ανάπτυξης συριγγίων με άλλα όργανα. Η εμφάνιση σηψαιμίας και η ανεύρεση
πολλαπλών συριγγίων είναι οι κυριότερες αιτίες εμφάνισης
υποτροπών. Συχνότερα προσβάλλεται ο δεξιός ουρητήρας
για άγνωστους λόγους.
Η ασθενής μας αποτελεί ενδιαφέρουσα περίπτωση, εξαιτίας εμφάνισης σπάνιων επιπλοκών της νόσου. Η εικόνα τοξικού μεγακόλου αντιμετωπίστηκε με επιτυχία συντηρητικά και δεν υπήρξε ανάγκη εκτομής του εντέρου, παρά το
γεγονός ότι παρουσίαζε εικόνα τοξικού μεγάλου. Η εμφά-

νιση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας και αιμορραγικής κυστίτιδας, εξαιτίας της διάχυτης φλεγμονής στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, αναφέρονται σπάνια στη βιβλιογραφία
στην παιδική ηλικία. Η τοποθέτηση pigtails μέχρι ακόμη
και σήμερα δημιούργησε αποσυμφόρηση του ουροφόρου συστήματος, αποφεύγοντας χειρουργική επέμβαση
στην περιοχή και τον κίνδυνο εμφάνισης υποτροπών και
νέων συριγγίων. Το ειλεο - κυστικό συρίγγιο, που βρέθηκε
με την κυστεοσκόπηση, αντιμετωπίζεται συντηρητικά με
χρόνια χορήγηση χημειοπροφύλαξης. Δεν έγινε αποκατάσταση του συριγγίου και δεν έχουν εμφανιστεί επιπλοκές
μέχρι τώρα.
Αξιοσημείωτο στην αντιμετώπιση του παιδιού είναι η συντηρητική αντιμετώπιση των επιπλοκών. Είναι γνωστό ότι
η χειρουργική επέμβαση στη νόσο του Crohn αντενδείκνυται, γιατί συνοδεύεται από υποτροπές και επιδείνωση
της πορείας της νόσου. Προκαλεί εντύπωση, όμως, σε μια
ασθενή με τόσο σοβαρά προβλήματα, που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή της, η συντηρητική αντιμετώπιση ήταν αποτελεσματική και επιτυχής.

A case of CROHN’s disease with urinary complications
Κ. Salavoura, Ι. Panagiotou, Ε. Roma, Ι. Orfanou
Inflammatory bowel disease consists of two
different entities of idiopathic chronic intestinal
inflammation, Crohn’s disease and ulcerative
colitis. We present a girl with Crohn’s disease, who
presented with nearly fatal urinary complications
during an acute severe exacerbation of her
disease. She developed acute renal failure due to
bilateral ureteral obstruction that was a possible

complication of generalized inflammation of
the pelvis, retroperitonitis and hemorrhagic
cystitis. Pigtails were necessary for ureterolysis
and decompression of the obstructed ureters. In
addition, a fistula connecting ileum and bladder
appeared due to chronic inflammation. Urinary
complications of Crohn’s disease are infrequently
reported in the literature.

KEY WORDS: CROHN's disease; urinary complications
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Περιγραφή της ιλαράς στα ελληνικά το 1780
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δ. Καραμπερόπουλος
Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας της Παιδιατρικής, Αθήνα

Τονίζουμε ότι δημοσιεύεται για πρώτη φορά το
1780 σε βιβλίο μεταφρασμένο στα ελληνικά η κλινική εικόνα της ιλαράς με όλα τα στάδια, τις επιπλοκές και τη θεραπευτική αντιμετώπισή της. Κατ’
αυτόν τον τρόπο διαφωτίζεται ο λαός για την επι-

Χρονικό της ιλαράς1
Η ιλαρά διαχωρίστηκε τον 10ο αιώνα από την ευλογιά
από τον Πέρση ιατρό Ραζή, και για πρώτη φορά περιγράφτηκε ως ιδιαίτερη κλινική οντότητα το 1676 από τον Th.
Sydenham (1624 - 1689), o οποίος έχει αποκληθεί «Άγγλος
Ιπποκράτης»2 για τον «νεο - Ιπποκρατισμό» του. Από τον Fr.
Home (1719 - 1813) αποδείχθηκε το 1759 πειραματικά η
μολυσματική φύση της ιλαράς. Ο Αμερικανός παιδίατρος
Henry Koplik (1858 - 1927) παρατήρησε το 1896 τις χαρακτηριστικές κηλίδες στο βλεννογόνο της στοματικής παρειάς, οι οποίες αποτέλεσαν ένα σημαντικό πρώιμο διαγνωστικό σημείο στην ιλαρά και αποκλήθηκαν «Koplik’s spots».
To 1907 γίνεται η πρώτη χρήση ορού αναρρωνύοντος για
την προφύλαξη από ιλάρα και το 1944 χρήσης της γ-σφαιρίνης για την παθητική ανοσοποίηση εναντίον της ιλαράς.
Επιτυχής καλλιέργεια του ιού της ιλαράς επετεύχθη το 1938,
ενώ απομόνωση του ιού το 1954 και, τέλος, η επίτευξη του
εμβολίου το 1960 με ζώντες ιούς της ιλαράς από τον John
Fr. Enders (1897 - 1985) και συνεργάτες.
Περιπέτειες της ελληνικής ορολογίας της ιλαράς3
Οι Έλληνες συγγραφείς καταβάλλουν προσπάθεια να
αποδώσουν τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό όρο για την ιλαρά
1.
2.
3.

δημική αυτή αρρώστια, ενώ γίνεται μνεία για προσπάθειες προφυλακτικού εμβολιασμού των παιδιών έναντι της ιλαράς. Παράλληλα, παρουσιάζεται
το χρονικό της ιλαράς, καθώς και οι περιπέτειες καθιέρωσης στα ελληνικά της ιατρικής ορολογίας της.

(morbilli) στην ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα, ο ιατρός
Αλέξανδρος Γιακουλαίος ο Βυζάντιος το 1747 χρησιμοποίησε τον όρο «θέρμη των μορβήλων ήγουν ίλερη» στο χειρόγραφό του «Σύνοψις απάσης της Πρακτικής Ιατρικής». Αργότερα ο λόγιος Ιωάννης Αδάμης το 1756 στο βιβλίο «Περί
πυρετών», που μετέφρασε από τα ιταλικά ως «ερυθρά εξανθήματα, κοινώς αστράκα λεγόμενα» αποδίδει τον λατινικό όρο «morbilli, ιταλιάνικα ressettoli, νέμτσικα (γερμανικά) massern». Ο Γεώργιος Βεντότης το 1780 αποδίδει τον
όρο ως «κοκκίνα», ενώ το 1810 ο Αναστάσιος Γεωργιάδης
(από τους πρώτους καθηγητές του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Αθηνών το 1837) χρησιμοποιεί τον λατινικό όρο
«μορβίλα», ενώ ο Πέτρος Ηπήτης το 1816 για να δηλώσει
την ερυθρότητα της νόσου και να αποδώσει στα ελληνικά
τον λατινικό όρο «morbilli» μεταφράζει τον όρο ως «φοινικισμός», που σημαίνει ερυθρός, κόκκινος.
Σημειώνουμε ότι ο ιατρός Σέργιος Ιωάννου το 1818
μνημονεύει τον όρο «ιλαρά», αναφέροντας ότι ο Th.
Sydenham «συνέγραψεν και περί ιλαράς». Ο ιατρός Σ.
Αρχιγένης στο βιβλίο του «Στοιχεία Παθολογικής Ιατρικής», Παρίσι 1843, αναφέρει τον όρο "ερυθίτις ή ίλερη
(rougeole)». Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση του πρώτου καθηγητού Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Jeremy M. Norman (ed.), Morton’s Medical Bibliography, fifth edition, Scolar Press, reprinted England 1993, σελ. 844 - 846.
Σπύρος Μαρκέτος, Εικονογραφημένη Ιστορία της Ιατρικής, Γ’ έκδοση, Αθήνα 1996, σελ. 219.
Δημ. Καραμπερόπουλος, Η ιατρική ευρωπαϊκή γνώση στον ελληνικό χώρο 1745-1821, Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ιατρικής αρ. 1,
εκδ. Αθ. Σταμούλη, Αθήνα 2003, σελ. 307.
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Α. Βιτσάρη (προτομή του βρίσκεται στον περίβολο χώρο
του Χωρεμείου Ερευνητικού Εργαστηρίου, έργο του παιδίατρου - γλύπτη Βασίλη Κάρλου, 1926 - 2013)4, ο οποίος
στο βιβλίο του «Εγχειρίδιον ειδικής παθολογίας και θεραπείας των Παίδων», Αθήνα 1871, χρησιμοποιεί για την ιλαρά τον όρο «λείριον», θέλοντας ίσως κατ’ αυτόν τον τρόπο
να αποδώσει την ερυθρότητα του εξανθήματος.
Πάντως, στην έκδοση στα ελληνικά του βιβλίου των
Γάλλων ιατρών A. D’Espine και C. Picot, «Πρακτικόν εγχειρίδιον των νοσημάτων των παίδων», Αθήνα 1884, ο μεταφραστής ιατρός Κ. Κυριαζίδης αναγράφει τον όρο «ιλαρά», ο οποίος έκτοτε καθιερώνεται στην ελληνική ιατρική
ορολογία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγητή γλωσσολογίας Γεώργιο Χατζηδάκη (περιοδικό Αθηνά, τόμ. 45, 1933,
σελ. 189) κατά ευφημισμό χρησιμοποιήθηκε για τη νόσο
το επίθετο «ιλαρός - ίλαρος - ίλερη - ιλαρά», όπως αντίστοιχα για την «ευλογιά» και παρόμοια στην Ιπποκρατική
Συλλογή ο όρος «ιερή νόσος» για την επιληψία.
Πρώτη περιγραφή της ιλαράς στα ελληνικά
Περιγραφή της ιλαράς για πρώτη φορά δημοσιεύεται
στα ελληνικά στο βιβλίο «Νουθεσίαι εις τον λαόν», Βενετία 1780, τόμ. 1, σελ. 160 - 166, με τίτλο «Περί κοκκίνας»,
και περνά έκτοτε στην ελληνική ιατρική βιβλιογραφία.
Συγγραφέας του βιβλίου ήταν ο διάσημος και πολυγραφότατος ιατρός της Λωζάννης S. A. Tissot (1728 - 1797),
του οποίου τα βιβλία μεταφράστηκαν σε όλες σχεδόν τις
γλώσσες της Ευρώπης και είχαν πολλές επανεκδόσεις5.
Ο γαλλικός τίτλος ήταν «Avis au peuple sur sa santé» και
μεταφραστής στα ελληνικά ήταν ο Ζακύνθιος λόγιος και
πατέρας της ελληνικής δημοσιογραφίας Γεώργιος Βεντότης (1757-1795). Σημειώνουμε ότι στα ελληνικά μεταφράστηκαν άλλα δύο βιβλία του Tissot, το «Αυνανισμού
επιτομή»6 , Βενετία 1777, με μεταφραστή από την ιταλική
έκδοση πάλι τον Γ. Βεντότη, και το βιβλίο «Περί της των
πεπαιδευμένων και άλλων ανθρώπων υγιείας», Βιέννη
1785, με μεταφραστή τον εκ Καστορίας ιατρό Κωνστα-

4.

ντίνο Μιχαήλ (1751 - 1816), ο οποίος έγραψε το 1794 και
την πρώτη Ιστορία της Ιατρικής στα ελληνικά7.
Εκδηλώσεις της ιλαράς
Στην αρχή του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα πρόδρομα συμπτώματα της ιλαράς, τα οποία και χαρακτηριστικά περιγράφονται: «Η αρρώστια προμηνύεται ημέραις
πολλαίς προτού να φανή, από ένα βήχα ξηρόν και συχνόν... από ένα αποκάρωμα, από μίαν άκραν κοκκινάδα
και καύσιν εις τα μάτια, με φούσκωμα των βλεφάρων...
δεν ημπορούν να υποφέρουν το φως, με συχνόν πταρνυσμόν», υπάρχει ρινόρροια και δακρύρροια. Στη συνέχεια,
αναφέρεται ότι «η καύσις και η θέρμη αυξάνει ταχέως»
και ο ασθενής «έχει μέγα βήχαν, στενοχωρίαν, αδημονίαν» με τάση για έμετο και «διάρροιαν» και «η γλώσσα είναι άσπρη, η δίψα μεγάλη».
Ακολουθεί το εξανθηματικό στάδιο για το οποίο σημειώνεται ότι γίνεται εμφάνιση του εξανθήματος της ιλαράς, «την τετάρτην ή την πέμπτην ημέραν, και συχνάκις
μετά την τρίτην, φανερώνονται ταχύτερον τα σπηρία και
πολλότατα εις το πρόσωπον, το οποίον έπειτα από ολίγαις ώραις γεμίζει από σημάδια τα οποία παραμοιάζουν
με το τζίμπισμα του ψίλλου, αλλά πλέον κόκκινον». Τονίζεται ότι τα εξανθηματικά στοιχειά συρρέουν, «πολλά
από αυτά ενωμένα κάμνουν κάποια σημάδια μεγάλα και
κόκκινα, πλατειά ή πολύ ή ολίγον τα οποία φλογίζωντας
το δέρμα, προξενούν μέγα φούσκωμα εις το πρόσωπον
και καμμίαν φοράν κλείουνται τα μάτια».
Επισημαίνεται ακόμη ότι το εξάνθημα επεκτείνεται από
το πρόσωπο στον κορμό, «τα σπυριά κατεβαίνουν εις το
στήθος, εις τα χέρια, εις μηριά, εις τα πόδια». Προστίθεται
πως «κάθε μικρόν σημάδι είναι ολίγον τι υψωμένον» ιδιαίτερα εις το πρόσωπο και πως η υπέγερση αυτή είναι αντιληπτή με το μάτι ή με τη αφή του δακτύλου.
Μετά παρουσιάζεται το στάδιο της απολέπισης, σημειώνοντας ότι «την τρίτην ημέραν ή και την τετάρτην» του
εξανθήματος «ολιγοστεύει η κοκκινάδα, τα σημάδια ήτοι

Θ
 εοδ. Ντόλατζας, «Κάρλος Βασίλης: Παιδίατρος - Ζωγράφος - Γλύπτης», στο Δημ. Καραμπερόπουλος (επιμ.), Ιστορίας της
Ελληνικής Παιδιατρικής, Πρακτικά Ημερίδων 2007-2008, Αθήνα, Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας της Παιδιατρικής, σελ. 133-137.
5. Antoinette Emch-Deriaz, Tissot, Physician of the Enlightenment,
American University Studies, Series IX, History, Vol. 126, New York 1992, Appendix II, pp. 323-336.
6. Δημ. Καραμπερόπουλος, Η ιατρική ευρωπαϊκή γνώση…, ό.π., σελ. 62-64.
7. Δημ. Καραμπερόπουλος, Η πρώτη Ιστορία της Ιατρικής στην ελληνική γλώσσα. Παράρτημα,
Κωνσταντίνου Μιχαήλ, Συνοπτική Ιστορία της Ιατρικής, Βιέννη 1794, εκδ. Α. Σταμούλης, Αθήνα-Πειραιάς 1994.
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φουσκαλίδες ξηραίνονται και πίπτουν εις μικρά λέπια» και
ότι μετά την ενάτην ή ενδεκάτην ημέραν δεν παραμένει
«κανένα ίχνος κοκκινάδας και το δέρμα ευθύς ισιάζει και
διορθώνεται».
Γίνεται αναφορά στις επιπλοκές «τα επακολουθήματα»,
όπως εκδηλώσεις από τον πνεύμονα, όταν «το φαρμάκι φέρεται εις τα φλεγμόνι και το φλογίζει», με αποτέλεσμα να
επιστρέφει στον ασθενή «η στενοχωρία, ο βήχας, η θέρμη
και ο άρρωστος κινδυνεύει» να πάθει πνευμονία και απόστημα. Σημειώνουμε ότι δεν γίνεται αναφορά πως τα ασθενήσαντα παιδιά από ιλαρά δεν αρρωσταίνουν άλλη φορά
από τη νόσο, όπως το αναγράφει το 1810 ο Αναστάσιος Γεωργιάδης, πως το παιδί μία φορά ασθενεί από αυτήν την
εξανθηματική νόσο και μετά είναι «ανεπηρέαστο», δηλαδή άνοσο8. Σχετικά με την θεραπευτική αγωγή των ασθενών μνημονεύονται τα μέσα και οι αντιλήψεις της εποχής.
Πιστεύοντας ότι θα πρέπει να εξέλθει ο αιτιολογικός παράγοντας της νόσου «το φαρμάκι», όπως έλεγαν, συνιστούσαν την αφαίρεση αίματος, μία ή δύο φορές «να ευγάλουν αίμα», τα κλυστήρια ώστε από το έντερο να έφευγε
το «φαρμάκι», καθώς και τα «φυσώδη έμπλαστρα» στα πόδια. Στα θεραπευτικά μέσα ήταν και η εισπνοή υδρατμών
«δά να αναπαύσουν τον πόνον του λαιμού, τον βήχαν και
την στενοχωρίαν». Επίσης, προτείνονταν μια σχετική ελαφρά διαιτητική αγωγή, αφεψήματα «κουφοξυλίας ή φυλήρας ήτοι τίλιο» ανακατωμένο με γάλα.

Η σελίδα τίτλου του βιβλίου του ιατρού της Λωζάννης S.A. Tissot
αριστερά στα γαλλικά «Avis au people sur sa sante», Παρίσι 1767,
και δεξιά η έκδοση στα ελληνικά «Νουθεσίαι εις τον λαόν», Βενετία
1780, μεταφρασθέν υπό του Γεωργίου Βεντότη

Στο τέλος του κεφαλαίου αναφέρεται ότι εκείνο τον καιρό έγιναν προσπάθειες για τον εμβολιασμό της ιλαράς, ευελπιστώντας σε καλά αποτελέσματα, όπως και στην περίπτωση του εμβολιασμού της ευλογιάς «το κέντρωμα των
ευλογιών», που πριν από λίγες δεκαετίας είχε αρχίσει να
εφαρμόζεται9. Προσθέτουμε ότι στην Ιατρική Εταιρεία των
Αθηνών το 1836 είχε ανακοινωθεί από τον ιατρό Α. Χαιρέτη «Περί φοινικίδος [ιλαράς] και εμβολιασμού αυτής»10.

 ναστάσιος Γεωργιάδης, Αντιπανάκεια, Βιέννη 1810, σελ. 224, και Δ. Καραμπερόπουλος, Η ιατρική ευρωπαϊκή γνώση…, ό.π.,
Α
σελ. 307.
9. Δ. Καραμπερόπουλος, «Η πρώτη επιστημονική εφαρμογή του εμβολιασμού κατά της ευλογιάς από τους Έλληνες ιατρούς Εμμ.
Τιμόνη και Ιακ. Πυλαρινό (αρχές 18ου αι.)», Δελτ. Α’ Παιδιατρικής κλινικής Πανεπιστήμιου Αθηνών, τομ. 53,2006, σελ. 347-351.
Και ανεξάρτητα συμπληρωμένο, Αθήνα 2009 (σελ. 20).
10. Γερ. Ρηγάτος, Η Ιστορία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών 1835-1985, Αθήνα, έκδοση Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών,1985, σελ. 40.

ABSTRACT

8.

Description of measles in Greek in 1780
D. Karamperopoulos
This is a review paper of the history of measles
and the different names given to the disease, as
well as the difficulties for the establishment of the
greek terminology. In 1790 a book translated in
greek describes the clinical pictures of measles,

the different stages of the disease complications
and the therapeutic approach through this book.
People become aware of the epidemic disease
while there is a attention about the early efforts
for prevention with vaccination in childhood.
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Μεταξύ μας…
Περισσότερο από 20 χρόνια τα άρθρα στο Δελτίο της
Α’ Παν/κης Παιδιατρικής Κλινικής με τον τίτλο «Μεταξύ
μας…» ήταν τα πιο δημοφιλή στο αναγνωστικό κοινό.
Ο συγγραφέας - στέλεχος της κλινικής, λοιμωξιολόγος,
υφηγητής της παιδιατρικής Δημήτριος Ζουμπουλάκης
συνταίριαζε με εξαιρετικό τρόπο προσωπικές αφηγήσεις, με επίκεντρο το άρρωστο παιδί με λοιμώδες νόσημα, με αναφορές από τη λογοτεχνία,
την ιστορία, τη μουσική. Η κριτική ματιά, το χιούμορ αλλά και το συναίσθημα αποτελούσαν χαρακτηριστικά της
γραφής του.
Τα ξεχωριστά αυτά κείμενα συγκεντρώθηκαν σε ένα βιβλίο με τίτλο
«Το οδοιπορικό ενός παιδίατρου»,
εκδόθηκε από τον οίκο Γαβριηλίδη
τον Ιούνιο του 2013, και τα σκίτσα
έχει φιλοτεχνήσει ο ζωγράφος Πέτρος Ζουμπουλάκης.
Στην εκδήλωση της παρουσίασης

Εισήγηση κυρίου Δημητρίου Ζουμπουλάκη
Σας ευχαριστώ θερμά όλους, μα όλους, για την εδώ παρουσία σας. Με συγκινεί βαθύτατα. Μου δίνει μεγάλη χαρά . Και
με τιμά ιδιαίτερα. Συγχρόνως έχω την τύχη να περιβάλλομαι, κατά κυριολεξία, από ΚΥΡΙΕΣ - επιστήμονες και καλλιτέχνιδες. Για τις δύο εκλεκτές συνεργάτιδες θα αναφερθώ
στη συνέχεια.
Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να τονίσω την παρουσία της κυρίας Δανδουλάκη, της φίλης Κάτιας, που τη γνώρισα σχεδόν παιδούλα καλλονή και παραμένει καλλονή - από όλες
τις απόψεις- με πολλά θαυμαστικά!..
Για την αδελφή μου, τι να πω; Και μόνη η ηρωική προσπάθειά της να συμμετέχει στο χαρμόσυνο για μένα γεγονός,
μετά από μακροχρόνια απουσία, τα λέει όλα.
Από τη δική μου πλευρά σάς ζητώ συγγνώμη που έχω
τόσο γεράσει. Και… όμως δεν έχω ακόμα απομακρυνθεί.
Ενώ θα έπρεπε. Παρ’ όλο που η λογική μας λέει τι πρέπει να
58

του βιβλίου, 22/6/2013, παραβρέθηκε μεγάλος αριθμός φίλων και παιδιάτρων.
Έπειτα από την εισαγωγή που έκανε ο συγγραφέας μίλησαν για τον άνθρωπο και το βιβλίο του οι παιδίατροι
Ελένη Βαλάσση-Αδάμ, Νίνα Μανωλάκη και ο ζωγράφος
Πέτρος Ζουμπουλάκης, ενώ σελίδες του οδοιπορικού
διάβασε η ηθοποιός Κάτια Δανδουλάκη. Για τους αναγνώστες του «Μεταξύ μας…» δημοσιεύονται τα κείμενα των ομιλιών…σαν
να ήταν και εκείνοι εκεί…
Το Δελτίο της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής
εύχεται να είναι «καλοτάξιδο» το βιβλίο.
Ευχαριστεί θερμά τον αγαπημένο συνεργάτη και συγγραφέα για τη μακρόχρονη
πρόσφορα του και περιμένει νέες γλαφυρές διηγήσεις του για δημοσίευση. Να είναι καλά, να τον διαβάζουμε και να τον
θαυμάζουμε.
Από τη Συντακτική Επιτροπή.

αποφεύγουμε, η καρδιά μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ
ακολούθησα την καρδιά μου, έστω και λαβωμένη, και έφτασα στο σημερινό σημείο.
Γνωρίζω ότι ο ταχύτερος και ευκολότερος δρόμος για να
γελοιοποιηθεί κάποιος είναι να επαινεί και εκθειάζει τον ίδιο
τον εαυτό του και πρέπει να παραδεχθούμε ότι στο DNA και
στα γονίδια… της φυλής μας οι τιμές του Υπερεγώ και του
Αυτοεπαίνου είναι κάπως αυξημένες (τσιμπημένες). Ελπίζω να αποφύγω τη γελοιοποίηση.
Ακούστε, λοιπόν. Με το παιδί και τους οικείους του (κυρίως τις μητέρες και τις γιαγιάδες) έχω ασχοληθεί πάνω από
μισό αιώνα. Στην αρχή εντελώς τυχαία. Ήδη από τα φοιτητικά μου χρόνια. Εγώ δεν ήμουν γεννημένος να γίνω παιδίατρος. Ούτε, βέβαια, και συγγραφέας! Άσχετα αν ο μισός
ελληνικός πληθυσμός ήταν ή είναι γεννημένος να γίνει τραγουδιστής, ηθοποιός, ζωγράφος ή δημοσιογράφος. Και να
με συμπαθεί η οικογένεια.
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Η προτίμησή μου στην ειδικότητα της παιδιατρικής
έγινε αργότερα (και εξ αποκλεισμού). Όπως λέμε στη
διαφορική διάγνωση των διάφορων νοσημάτων. Τότε,
για να επιλέξεις την κάθε ειδικότητα ήταν κάτι το απλό.
Δεν είχε τις χρονοβόρες και καρδιοβόρες διαδικασίες του
σήμερα.
Ως ανθυπίατρος, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του εμφύλιου
πολέμου ήμουν υποχρεωμένος να εξετάζω καμιά διακοσαριά νεοσύλλεκτους, από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Δεν
θα αποτολμήσω να αναφερθώ λεπτομερώς στην κατάσταση της σωματικής καθαριότητας που αντίκρυσα. Και
τότε για πολλοστή φορά ήταν στη χώρα μας η εποχή της
ανέχειας, της δυστυχίας και της αέναης γκρίνιας.
Έτσι πήρα και την οριστική απόφαση να γίνω παιδίατρος. Σκέφτηκα: Όσο ρυπαρό ή αποκρουστικό κι αν είναι ένα παιδί, δεν θα μπορούσε πότε να συγκριθεί με το
εφιαλτικό θέαμα που είχε χαραχθεί βαθιά στη μνήμη μου.
Μετά την απόλυσή μου από τον Στρατό, διορίστηκα πανεπιστημιακός βοηθός στην Α’ Παιδιατρική Κλινική (την
τότε μοναδική!..) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα, είναι πάνω από δέκα.
Αρκετά χρόνια παρέμεινα για μετεκπαίδευση στην
Εσπερία (Γαλλία και Γερμανία). Πάντα με υποτροφίες. Κάτι
που το τονίζω συνέχεια.
Διότι τότε δεν υπήρχε η «περίσσεια» συνταξιούχων
γιαγιάδων ή παππούδων του σήμερα που να είναι τόσο...
πρόθυμοι (εθελοντικά ή εκβιαστικά) να τροφοδοτούν
τους νεαρούς βλαστούς τους για τις δήθεν περισπούδαστες «απασχολήσεις» τους στο εξωτερικό.
Παρ’ όλες τις σπουδές και τους επαίνους (ως προς το
άτομό μου) όμως.
(Στην ημεδαπή και το εξωτερικό)... Όταν επέστρεψα
στην ηλιόλουστη, φιλόξενη ένδοξη πατρίδα... έπρεπε να
επιβιώσω.
Στην Πανεπιστημιακή Κλινική όμως, όπου είχα εργασθεί
σκληρά, είχα στηρίξει όλες τις ελπίδες μου και είχα πιστέψει αφελώς όλες τις ενθουσιώδεις υποσχέσεις α λα ελληνικά υπήρχε μόνο μία ελεύθερη έμμισθη θέση, η οποία
έπρεπε να δοθεί σε άλλον υποψήφιο. Για λόγους εποχιακής σκοπιμότητας, όπως μου ανέφερε ο κύριος καθηγητής - διευθυντής, μην απορείτε!! Τίποτα απολύτως δεν
έχει αλλάξει από τότε όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις ή τη νοοτροπία μας. Όλα είναι μια ανιαρή και ανίερη επανάληψη. Αναζήτησα, λοιπόν, τα προς το ζην αλλού.
Στην αρχή δούλεψα ως παιδίατρος στη ΣΕΚ, που με-

τονομάστηκε σε ΣΠΑΠ μετά σε ΟΣΕ και σήμερα, απ’ όσο
ξέρω, λέγεται ΤΡΕΝΟΣΕ. Γιατί; Δώστε σεις τη λογική απάντηση. Οι φίλοι συνάδελφοι μάλιστα, με όχι πάντα καλοπροαίρετη διάθεση, μιλούσαν για τον παιδίατρο... για τα
άρρωστα... βαγονάκια. Από εκεί, όταν έφυγα, διορίστηκα
ως σχολίατρος στη Σχολιατρική Υπηρεσία, όπου ήμουν
και αρμόδιος για την έκδοση του περιοδικού «Σχολική
Υγιεινή».
Παράλληλα διατηρούσα και το ιατρείο μου (Πατησίων
100) = «Η άμεσος δράση». Και γι' αυτό το νούμερο 100 είπαν ότι ήταν... προσχεδιασμένο!.. Ο ίδιος ο τότε υπουργός
Υγείας, ονομαστός παιδίατρος Σ.Δ.
Τις τελευταίες δεκαετίες, τέλος, ήμουν υπεύθυνος στο
Τμήμα Λοιμωδών Νόσων (Το τμήμα Μάκκα) της Πανεπιστημιακής Κλινικής. Μέχρι την απόσυρσή μου θεωρούμαι
ο αρχαιότερος λοιμωξιολόγος κατά τη μακρόχρονη παραμονή μου στο Νοσοκομείο.
Στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγιά Σοφία» είχα την ευκαιρία να γνωρίσω εξαίρετους συναδέλφους που με βοήθησαν σημαντικά.
Αρκετοί από αυτούς ήσαν οι σκαπανείς, οι πρωτοπόροι
της Παιδιατρικής στην Ελλάδα. Ένα κομμάτι απ’ αυτούς
ανήκει και σε μένα. Ποιος τους θυμάται, άραγε; Ήσαν άλλης νοοτροπίας επιστήμονες! Απέφυγαν, βέβαια, να εκτεθούν παρ’ ό,τι λιγοστοί, στη στιγμιαία ακτινοβολία μιας
εφήμερης και ματαιόδοξης διαφημιστικής λάμψης. Άλλες
εποχές; Έχω τις αμφιβολίες μου.
Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις συνεργάτιδες των τελευταίων χρόνων. Η πρώτη παλαιότερα, η
κυρία Βαλάση Αδάμ. Σταθερή αξία στον χώρο της παιδιατρικής. Συνεργάτιδα με γνήσια παιδεία και γνώσεις.
Η δεύτερη, η σημερινή καθηγήτρια, κυρία Παπαγρηγορίου - Θεοδωρίδου. Άρχισε η συνεργασία μας όταν επέστρεψε από το εξωτερικό. Τότε, είχε ολοκληρωθεί και η
αναπαλαίωση του Τμήματος Λοιμωδών Νόσων. Διάρκεια
συνεργασίας, παρακαλώ, 3 δεκαετίες.
Η κυρία Παπαγρηγορίου έδωσε στο Τμήμα νέα πνοή. Τα
λοιμώδη νοσήματα έγιναν πιο ανθρώπινα - αν μπορεί να
λεχθεί. Η συνεργασία μας ήταν αποτελεσματική. Της οφείλω βαθιά ευγνωμοσύνη.
Το έναυσμα όμως για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου
το έδωσε μια άλλη εξαιρετική παιδίατρος και φίλη, η κυρία Μανωλάκη Νίνα, με ζηλευτή ευρυμάθεια και ευρύνοια. Σε κάποια επίσκεψή της στο γραφείο μου (στο Τμήμα Λοιμωδών) μεταξύ άλλων και χαριτολογώντας μου
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λέει: Γιατί, κύριε Ζουμπουλάκη, δεν καταγράφετε την πολύχρονη εμπειρία και τις γνώσεις σας; Ίσως μείνει κάτι για
τους νεότερους. Αφού τα λοιμώδη νοσήματα τείνουν να
εξαφανισθούν.
H ίδια μάλιστα, τυχαία, έδωσε και τον τίτλο ας πούμε, μεταξύ μας. Αυτό ήταν. Άρχισα να γράφω. Στην αρχή μικρά
κείμενα, τα οποία δημοσιεύοντο στο «Δελτίο της Παιδιατρικής Κλινικής» - στο επιστημονικό περιοδικό της πανεπιστημιακής κλινικής. Είχαν απήχηση. Άρεσαν. Σε κάποια
ονομαστική γιορτή μου, η κυρία Παπαγρηγορίου, με την
επιμελήτρια τότε κυρία Μοστρού, συγκέντρωσε τα πρώτα
λιγοστά κείμενα σε ένα τομίδιο, μου το εδώρισαν.
Με τις ευχές να μεγαλώσει (το τομίδιο αυτό) και να γίνει πολυσέλιδο βιβλίο τα λίγα εκείνα έγιναν πολλά. Και
από τότε πέρασαν πάνω από 15 χρόνια ας το πούμε
«συγγραφής».
Για το βιβλίο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά:
• Τη συνεργάτιδα, άξια παιδίατρο, κυρία Δασταμάνη για
την επιτυχή, δημιουργική, καρτερική αντιμετώπιση των
πρώτων μου χειρόγραφων κειμένων.
• Τον αδελφό μου, τον ονομαστό ζωγράφο Πέτρο Ζουμπουλάκη, για την ενεργά υποστήριξή του και για την
πρόθυμη συμμετοχή του, με τις αντιπροσωπευτικές και
τόσο γοητευτικές ακουαρέλες του που αξιοποιούν τα
κείμενα.
• Τον ανιψιό μου, έγκριτο δημοσιογράφο Γιάννη Ζου-

μπουλάκη, ο οποίος με το συμπυκνωμένο αλλά συγκρατημένο ενθουσιασμό του με προέτρεψε (διαβάζοντάς τα)
να προχωρήσω!.. Και ασφαλώς τον φίλο και εκδότη Γαβριηλίδη, ο οποίος με την εμπειρία του, τη συνέπειά του και
με τη βοήθεια της συζύγου του αναγνώρισαν στα κείμενα μου τα απαραίτητα εκείνα χαρίσματα, κατάλληλα για
την έκδοση ενός βιβλίου.
Τελειώνοντας, όμως, θα ήθελα να εκφράσω και τη βαθιά
ευγνωμοσύνη μου, όχι μόνο στην οικογένειά μου ιδιαίτερα
στην αδελφή μου, αλλά και στα δύο νέα μέλη της, την Ελληνίδα Αγγελική και την εκ Βουλγαρίας Τσέτσα. Και οι δύο, με
τη συμπεριφορά και με τη φροντίδα τους, μπόρεσαν να με
κάνουν να πιστέψω ότι ακόμα και τα γεράματα, με όλα τα
προβλήματά τους, μπορεί να είναι και… ευλογία.
Δεν πρέπει, τέλος, να παραλείψω ν’ αναφέρω τη συμβολή, παρά τους αρχικούς συναισθηματικούς δισταγμούς
για την απόκτησή του, του τρίτου τετράποδου (αυτή τη
φορά) νέου μέλους, στη δημιουργία ευφροσύνης και αισιόδοξης ατμόσφαιρας: Τη Μιμή, τον σκύλο μας.
Μετά τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τους ανθρώπους
(περίπου 60), κατάλαβα ότι μόνο ο δρόμος της δημιουργίας, ακόμα και ο πιο σύντομος αλλά παραγωγικός, μπορεί να μας οδηγήσει σε μια ζωή με νόημα και σκοπό. Και
να μας κάνει τελικά να πλησιάσουμε -έστω και διακριτικάαυτό που ονομάζουμε αληθινή ευτυχία.
Και πάλι σας ευχαριστώ!

Εισήγηση κυρίας Ελένης Βαλάσση - Αδάμ
Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε
στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Δεν κατατάσσω τον
Δημήτρη Ζουμπουλάκη στους δασκάλους μου. Θα τον χαρακτήριζα μια σημαντική προσωπικότητα στη ζωή μου:
Μου χάρισε την απόλαυση 10 χρόνων επιστημονικής συνεργασίας -υπηρέτησα υπό τη διεύθυνσή του στο Τμήμα
Λοιμωδών Νόσων της Α΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής από
το 1973 μέχρι το 1982 κι έχω μαζί του 42 δημοσιεύσεις/
ανακοινώσεις. Από το 1982 - μέχρι που συνταξιοδοτήθηκα το 2001 επισκεπτόμουν πολύ τακτικά το γραφείο του
στο νοσοκομείο για «πρωινό καφέ» και ανασκόπηση των
γεγονότων - επιστημονικών, καλλιτεχνικών, βιβλιογραφικών, παρόντων, παρελθόντων και μελλοντικών. Καφέ
μπορεί και να μην έπινα, αλλά η επίσκεψη πάντα λειτουρ-

γούσε για μένα ως ψυχαναληπτικό φάρμακο. Η σχέση
μου, λοιπόν, με τον Δημήτρη Ζουμπουλάκη δεν είναι αυτή
δασκάλου- μαθήτριας. Ούτε και φιλική μπορώ να την πω,
γιατί αυτός ο χαρακτηρισμός προϋποθέτει μια ισότητα και
τη σύμφωνο γνώμη του. Πρόκειται για μια σχέση ευφρόσυνη, ισχυρή, μακράς διαρκείας. Να την αφήσω αχαρακτήριστη; ΟΧΙ! Δηλώνω θαυμάστρια, φανατική και χρόνια.
Νομίζω ότι δικαιούμαι, δικαιούμαστε η Νίνα Μανωλάκη κι εγώ, να θεωρήσουμε ότι εκπροσωπούμε εδώ τους
απόντες συναδέλφους. Αυτούς που είναι αναγκασμένοι
να βρίσκονται στο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο στην
Αλεξανδρούπολη και αυτούς που ο Δ.Ζ. συχνά κατηγορεί, γενικά, όχι συγκεκριμένα, ως αγνώμονες. Νομίζω εδώ
κάνει λάθος. Έχει πολλά δείγματα για το αντίθετο. Τουλάχιστον οι γιατροί που εργάστηκαν μαζί του κάποιο διάστη-
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μα στην πλειονότητά τους αναγνωρίζουν την προσφορά
του. Δεν είναι αγνώμονες. Απλώς δυσκολεύονται ή διστάζουν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους γνωρίζοντας
ότι απεχθάνεται τα «ξεσκονίσματα».
Είθισται αυτός που παρουσιάζει ένα βιβλίο να το έχει
διαβάσει. Εγώ είδα το βιβλίο για πρώτη φορά χθες το βράδυ. Όμως, πιστεύω ότι είμαι πολύ κατάλληλη να το παρουσιάσω, διότι απ΄ ό,τι είδα, ξεφυλλίζοντάς το, περιέχει όλα
και λίγα ακόμη από όσα έχω αποθησαυρίσει κατά την τριαντάχρονη γνωριμία μου με τον συγγραφέα. Το βιβλίο θα
μπορούσε να είναι απομαγνητοφώνηση των καθημερινών εκπομπών του Δημήτρη Ζουμπουλάκη στο Τμήμα
Λοιμωδών Νοσημάτων της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιέχει αυτά που εκτόξευε συνεχώς και ακούραστα επί των κεφαλών - των ώτων, πρόθυμων και απρόθυμων ακροατών, που αποτελούσαν το
περιβάλλον του Τμήματος. Δηλαδή, συνεργατών, υφισταμένων, ειδικευόμενων γιατρών, φοιτητών, γονιών, ασθενών, νοσηλευτριών, καθαριστριών, επισκεπτών (ακόμα
και ο νεαρός του ντελίβερι που έφερνε τυρόπιτες / σπανακόπιτες στο διάλειμμα, κι αυτός κάτι άκουγε).
Μην παρασυρθείτε να θεωρήσετε ότι πρόκειται για συνήθη απομνημονεύματα. Πρόκειται για απολαυστικά εκπαιδευτικά κείμενα. Δεν αναφέρομαι, βέβαια, στην εκπαιδευτική αξία των πληροφοριών για το πότε πέθανε ο Κωχ
και πώς είναι το εξάνθημα της ανεμευλογιάς και πότε ανακάλυψε ο Ντομάγκ την ερυθρά προντοζίλη, τις σουλφοναμίδες. Εκπαιδευτική αξία έχει το στυλ. Είναι ακριβώς το
στυλ που χρησιμοποιούσε ο Δ.Ζ. καθημερινά: Επιστημονική γνώση ή ιατρική οδηγία τυλιγμένη σε πακέτο, σε εμβαλάγιο πνευματικής καλλιέργειας, πολιτισμού, σεβασμού
της γλώσσας, των κοινωνικών κανόνων. Είναι το ευρηματικό και μοναδικό στυλ Ζουμπουλάκη! Δηλαδή, κυρίες και
κύριοι, παίρνοντας πληροφορία για τον χρόνο επωάσεως
της ιλαράς, λαμβάνετε δωρεάν, δύο σε ένα, θέλοντας και
μη, δι ωσμώσεως, διά ειρωνικών αποστροφών ή και διά
κραυγών, κάτι από ευφυολογήματα του Ουίνστον Τσόρτσιλ ή του Ιωάννη Καποδίστρια, κάτι από Γκαίτε ή Χατζηδάκη, κάτι από κριτική για την απόδοση της Κάλλας στην
άρια της Τραβιάτας ή στην κάστα ντίβα, κάτι για τη σωστή ορθογραφία της λέξης κτήριο, - από το κτίζω, άραγε,
ή από το ευκτήριο;
Ο Δημήτρης Ζουμπουλάκης ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος άρχων στο Τμήμα Λοιμωδών Νόσων. Ο ηγεμών! Είχε φτιάξει γύρω του έναν κόσμο, ένα περιβάλλον

με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Ο αέρας του Τμήματος Μακκά,
πολιτισμικά, διέφερε εμφανώς από τα άλλα τμήματα. Επέβαλε ένα σύνολο συγκεκριμένων αρχών, γνώσεων, κανόνων, «ένα πακέτο», θα το ονομάζαμε σήμερα, στην επικρατούσα ορολογία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Ο ηγεμών, λοιπόν, δήλωνε, και θαρρώ το πίστευε, ότι
δεν προτίθεται να διδάξει αυτά που ξέρει εκείνος. Κι
όποιος θέλει να μάθει, να κουραστεί να τα μάθει μόνος
του. Αυτά έλεγε. Στην πραγματικότητα εφήρμοζε αδιαλείπτως τον όρκο του Ιπποκράτη «διδάσκειν την τέχνην ταύτην ην χρηίζουσι μανθάνειν, παραγγελίης και χρήσεως».
Συγχρόνως, εφήρμοζε το της Διαπλάσεως των Παίδων
«τέρπειν άμα και διδάσκειν». Έριχνε σε κάθε βοηθό κατακέφαλα το πακέτο γνώσεις και δόσεις πολιτισμού, με την
πεποίθηση ότι η τέχνη που έχρηζε μανθάνειν ο κάθε νέος
γιατρός δεν περιοριζόταν στον χρόνο επωάσεως της χολέρας και στην πρόληψη της μηνιγγίτιδας, αλλά περιλάμβανε το χτίσιμο μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας με
ανοιχτά μυαλά και αποδοχή πάσης φύσεως ερεθισμάτων,
υψιπετών και λαϊκών, φιλοσοφίας, τέχνης, μουσικής.
Είναι ένας πατρίκιος με ανοχή προς τους πληβείους,
εμάς τους άξεστους γιατρούς, ωστόσο υπήρχαν ορισμένα
πράγματα που δεν ανεχόταν. Του προκαλούσαν έντονες
αλλεργικές αντιδράσεις: Η οσμή του σκόρδου - τζατζίκι,
οι περισπούδαστες ελληνικούρες, η βλακεία με οποιαδήποτε μορφή, τα μαργαριτάρια ασυνταξίας, τα απεριποίητα νύχια, η λέξη Οκτώμβριος.
Εμείς, οι μακρόχρονοι και φανατικοί συνεργάτες του,
επικοινωνούσαμε, συστηματικά και συχνά συνθηματικά, με κάποιες αγαπημένες του εκφράσεις. Δεν ξέρω αν
τις αναφέρει στα γραφόμενα αυτού του τόμου, όμως είμαι σίγουρη πως τις έχει εγγράψει στη μνήμη των γιατρών
που πέρασαν από τον χώρο της ηγεμονίας του στο τμήμα Μακκά.
Αναφέρω μερικές:
• «Ο αυτοέπαινος όζει». Συντάσσεται με αυτοσαρκασμό:
Αυτοέπαινο όχι, αλλά πείτε εσείς κανένα καλό λόγο για
τα σγουρά μου τα μαλλιά και για τις εξαιρετικές αθλητικές μου επιδόσεις…
• Αγαπημένη κριτική για κάποιον άχρηστο που προβαλλόταν: «Ε, επιπλέουν κι οι βαρκούλες επιπλέουν κι
οι...ατούλες».
• «Λόλα, γυρίζουμε !» εκφερόμενο με  κίνηση κινηματογραφιστή. Αυτό ήταν σχόλιο, συνθηματικό, για όποια γιατρίνα παρουσιαζόταν με εμφάνιση φωτομοντέλου, ψεύ61
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τικες βλεφαρίδες, μαυρισμένους οφθαλμικούς κόγχους,
κόκκινα νύχια. Ερμηνεία: Συνάδελφε, δεν είναι εμφάνιση
γιατρού αυτή, η βλεφαρίδα μπορεί να πέσει πάνω στη σύριγγα και τα κόκκινα νύχια δεν αντέχουν το αντισηπτικό
που πρέπει να χρησιμοποιείς.
• Κάποτε εμφανίστηκα με ένα βραχιόλι: «Μπα! Κίνησε
η γερακίνα;».
Όταν πρωτοπήγα στο τμήμα του ως νεαρή επιμελήτρια,
παρόλη την αλαζονεία των νέων, δεν αμφισβήτησα ποτέ
την επιστημονική του αυθεντία. Με ξένισε λιγάκι ο λόγος
του. Τη δεκαετία του ’70 ήμουν μια νέα γιατρός που μιλούσε με «καθώσπρέπει» γλώσσα, γενικές απολύτους, δυσκολευόμουν να πω τη λέξη μύξα ή πισινός, σαν να ήταν
βρισιές, έλεγα κάνει εμετό κι όχι ξερνάει, λέξεις που δυσκολευόταν να καταλάβει η έρημη μάνα που είχε φέρει
στο νοσοκομείο το ημιθανές παιδί της από κάποιο απομονωμένο χωριό της Ηπείρου. Το ότι ο Ζουμπουλάκης,
ένας πατρίκιος, μπορούσε να απευθυνθεί σε αυτή τη μάνα
με τρέχουσα ορολογία χωρίς να είναι χυδαίος με εξοικείωσε με την καθομιλουμένη, και γι' αυτό του χρωστώ μεγάλη χάρη.
Δεν αμφισβήτησα, λοιπόν, τον επιστήμονα, αλλά αμφισβήτησα τον τρόπο που παρουσίαζε τις απόψεις του.

«Αυτό έτσι είναι γιατί το λέω εγώ !». «Κάνε αυτό γιατί σου
λέω ότι είναι το καλύτερο!». Ζητούσα στην αρχή τεκμηρίωση βιβλιογραφική. Γρήγορα κατάλαβα ότι οι απόψεις
και οδηγίες που έδινε βασίζονταν σε τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση, γνώση της βιβλιογραφίας και πολύτιμη προσωπική εμπειρία. Οι στόχοι μου, λοιπόν, άλλαξαν:
Προσπαθούσα να τον πείσω να καταγράφει την εμπειρία του. Αυτό έγινε, βέβαια, σε κάποιο βαθμό, μέσα από
τις δημοσιεύσεις, τις διατριβές των συνεργατών του. Ο
ίδιος δεν ενδιαφερόταν να δημοσιεύσει κάτι για να προβληθεί. Υποστήριζε πως τα πάντα έχουν ήδη γραφεί «
Πώς; Τι; Πάλι θεόπνευστα θέλετε να δημοσιεύσουμε για
τον κοκκύτη. Πρωτοποριακά, Ε! Μα τα έχει γράψει όλα
ο Ιπποκράτης. Τις ίδιες σοφίες θα πούμε ξανά και ξανά;
Πάλι για την Γκόλφω την πεντάμορφη, καλή σου μέρα
Γκόλφω;».
Νόμιζα ότι αντιστεκόταν σθεναρά σε κάθε παρότρυνση να γράψει. Το ότι έγραψε τελικά «Το οδοιπορικό ενός
παιδίατρου» ομολογώ με εξέπληξε. Θαύμα! Θαύμα! Μιράκολο! Δεν ξέρω ποιος τον έπεισε - το βιβλίο δεν έχει εισαγωγή ούτε πρόλογο-, όποιος και να είναι τα θερμά μου
συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου για μια ακόμη απόλαυση που αναμένει τους αναγνώστες.

Εισήγηση κυρίας Νίνας Μανωλάκη
Κυρίες και κύριοι,
Σε όσα είπε ο κύριος Ζουμπουλάκης σχετικά με το ξεκίνημα του «Οδοιπορικού» του στο περιοδικό της Κλινικής πριν
από 20 περίπου χρόνια θα ήθελα να προσθέσω το εξής:
Η πρώτη του αντίδραση στην πρότασή μου, αρνητική
φυσικά, διανθίσθηκε με επιχειρήματα που δεν μου επιτρέπεται να επαναλάβω σε δημόσιο χώρο. Σιγά σιγά, όμως,
σταμάτησε την γκρίνια και ένα ωραίο πρωί, με ύφος που
θύμιζε μεγαλόψυχο ηγεμόνα ή δήθεν μάρτυρα που δεν
μπορεί να αποφύγει τη μοίρα του, μου ανακοίνωσε ότι «θα
μου κάνει τη χάρη». Αποδείχθηκε ότι δεν έκανε τη χάρη
μόνο σ’ εμένα, αλλά σε εκατοντάδες αναγνώστες. Σχεδόν
όλοι άρχιζαν την ανάγνωση του περιοδικού με τη στήλη
«Μεταξύ μας...» και πολλοί δεν διάβαζαν τίποτε άλλο εκτός
από αυτό και τον πίνακα περιεχομένων.
Με κάθε καινούργιο τεύχος, στον μικρόκοσμό μας,
έπρεπε οπωσδήποτε να σχολιασθεί το θέμα «διάβασες

τον Ζουμπουλάκη;», «πού τα βρίσκει όλα αυτά;», «πώς τα
λέει, ο άτιμος», «άντε, να δούμε τι θα γράψει στο επόμενο». Και κανένα «επόμενο» δεν διέψευσε τις προσδοκίες
των αναγνωστών.
Φυσικά, δεν ήξερα τις μυστικές του κινήσεις μέχρι πριν
από λίγες εβδομάδες, που μου ανακοίνωσε ότι παρουσιάζεται το βιβλίο του και μου έκανε την τιμή, με επεφόρτισε, μου ανέθεσε, χωρίς πάντως να με ρωτήσει αν συμφωνώ, να «πω δυο λόγια».
Επιτρέψτε μου εδώ μια παρένθεση. Στο δελτίο Τύπου
αναφέρομαι μαζί με την κυρία Αδάμ ως μαθήτριά του.
Αυτό είναι αλήθεια και το θεωρώ ευτυχή συγκυρία. Εκτός,
όμως, από μαθήτριά είμαι διαχρονική θαυμάστριά του και
με τιμά η φιλία του, που βασίζεται στη χημεία πολλαπλών
κωδίκων επαφής. Κλείνει η παρένθεση.
Δεν είναι εύκολο, φυσικά, να συνοψίσω όσα έχω αποθησαυρίσει όλα αυτά τα χρόνια από την επαφή μου μαζί του.
Στα κείμενά του, η αξία της βιωματικής εμπειρίας συνδυ-
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άζεται με γλαφυρό ύφος, χιούμορ, σαρκασμό, συγκίνηση,
ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Αν προχωρήσει κανείς μέσα
και πίσω από τις γραμμές, θα βρει συναίσθημα, τοποθετήσεις και σχόλια που «σφάζουν με το βαμβάκι».
Κάπως έτσι, αλλά με πολύ περισσότερες μονάδες ελευθερίας, ήταν ο προφορικός του λόγος στην καθημερινή
επαφή, είτε εντός είτε εκτός νοσοκομείου.
Το σαρδόνιο χιούμορ συνοδευόταν από ένα... κάποιο
χαμόγελο και έκοβε σαν ξυράφι. Δεν ένιωθες το κόψιμο,
αλλά έβλεπες το αίμα.
Η προκλητικότητα αλλά και η ευστοχία στους χαρακτηρισμούς του ήταν γάντι με καρφιά στην παλάμη.
Η αποτύπωση καταστάσεων και χαρακτήρων, με μία
μόνο λέξη, τσάκιζε κόκαλα.
Η αθωότητα με την οποία έλεγε κάτι φαινομενικά ουδέτερο, ήταν αφοπλιστική. Αλλά η μεταγενέστερη ανάλυση προκαλούσε γέλιο, ευφορία και αποδοχή οξείας
παρατηρητικότητας.
Ήταν κλασική η έκφραση έκπληξης και απορίας όλων
όσοι δεν τον γνώριζαν (γονιών, παιδιών, γιατρών, προσωπικού), όταν άκουγαν τον διευθυντή να χρησιμοποιεί λέξεις «που δεν λέγονται μεγαλόφωνα».
Όλα αυτά, όμως, ποτέ δεν ξέφευγαν σε χυδαιότητα, πλάκα ή φτηνό καλαμπούρι. Άλλωστε, το χιούμορ προϋποθέτει καλλιέργεια και οξύτητα πνεύματος.
Για τον λόγο αυτό, όλοι περνούσαν από το γραφείο του
«για να πάρουν τη δόση τους». Έφτασε, δε, να θεωρείται τιμή και αναγνώριση να τους δοθεί κάποιο πειρακτικό προσωνύμιο, απόλυτα, όμως, αντιπροσωπευτικό της
πραγματικότητας.
Εάν ο συνομιλητής του μπορούσε να κινηθεί στο ίδιο
μήκος κύματος και να επιστρέψει με ανάλογη ετοιμότητα
την μπάλα, γινόταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Όλοι γελούσαν,
αλλά όσοι καταλάβαιναν, άγγιζαν κάτι πολύ πιο βαθύ και
ουσιαστικό, ενώ οι αδαείς έφταναν να πιστεύουν ότι όσα
λέγονται είναι αλήθεια.
Είχαμε παίξει πολλές τέτοιες παρτίδες και θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ένα περιστατικό. Κάποτε μου είχαν πάρει τις πινακίδες του αυτοκινήτου, επειδή, από απροσεξία,
το είχα αφήσει σε χώρο που δεν επιτρεπόταν. Πηγαίνοντας στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, η ιατρική μου
ιδιότητα και η αναντίρρητη αθωότητά μου έπεισαν τον
προϊστάμενο να μου τις επιστρέψει χωρίς ποινή. Την άλλη

μέρα, ανέφερα το γεγονός και ο κύριος Ζουμπουλάκης,
παρουσία όλων, έδωσε παράσταση. Με ρώτησε τι έδειξα στον αστυνομικό και τα κατάφερα, μπούστο ή μπούτι, περιέγραψε το υποτιθέμενο νάζι στον διάλογό μου με
τον αστυνομικό και τελείωσε επαινώντας την Τροχαία που
βρίσκεται κοντά στον πολίτη, αφού δύο λεβέντες τροχονόμοι ήρθαν στο νοσοκομείο με τις μοτοσικλέτες τους για
να μου παραδώσουν τις πινακίδες ιδιοχείρως. Όλη αυτή η
παράσταση ήταν χαριτωμένη. Έγινε, όμως, τελείως σουρεαλιστική όταν, μετά από λίγο καιρό, συνάδελφος που
αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα μου ζήτησε να τον βοηθήσω επειδή είχα τα μέσα στην Αστυνομία. Όταν ρώτησα
πώς του ήρθε η ιδέα αυτή, μου απάντησε απολύτως σοβαρά και κάπως συνωμοτικά: «Μα, το είπε ο Ζουμπουλάκης».
Φυσικά, η ζωή μας δεν είχε μόνον αυτή την πλευρά. Είχε δουλειά, ενδιαφέρον, σοβαρότητα, αλλά όχι
σοβαροφάνεια.
Ο Ζουμπουλάκης ήταν η καταφυγή σε ιατρική γνώση,
που, ακόμη και αν είχε χαθεί για τους υπολοίπους, εκείνος ως, ηλικιακά, σύγχρονος του Ιπποκράτη, θα την είχε
διαφυλάξει. Ως «συνομήλικος της Ακρόπολης», δικός του
ο χαρακτηρισμός, ήταν η ζωντανή ιστορία του τόπου
και του ιατρικού χώρου, με χαριτωμένες και πιπεράτες
αφηγήσεις.
Ήταν και είναι σχόλια και μαθήματα ζωής, που μόνον
ένας έξυπνος και καλλιεργημένος άνθρωπος μπορεί να
δώσει. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μπορεί κανείς να
μιλήσει για λογοτεχνία και τέχνη και να ακούσει κάτι χρήσιμο και ενδιαφέρον. Είναι ο λάτρης της όπερας, με τον οποίο
μπορείς να μοιραστείς τη συγκίνηση μιας άριας ή την απόλαυση μιας παράστασης.
Αν και, όπως λέει, η αποχώρησή του από την ενεργό
δράση συνέπεσε με τη μείωση των κλασικών λοιμωδών
νοσημάτων στα παιδιά, παραμένει ένα αειθαλές, δραστήριο μικρόβιο, για το οποίο εμείς οι μεγάλοι ούτε έχουμε
ούτε θέλουμε να αποκτήσουμε ανοσία.
Θα κλείσω δανειζόμενη την τελευταία πρόταση του κειμένου στη σελίδα 40. «Το καλύτερο κομμάτι του εαυτού
μας βρίσκεται στις καρδιές εκείνων που μας έχουν αγαπήσει». Ο κύριος Ζουμπουλάκης δεν έχει πρόβλημα. Έχει
εξασφαλίσει τα πολλά καλύτερα κομμάτια του εαυτού του,
επειδή, εκτός από τον σεβασμό και την εκτίμηση, έχει κερδίσει την αγάπη μας.
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ΤΟΜΟΣ 65, ΤΕΥΧΟΣ 3, 2015

Εισήγηση κυρίου Πέτρου Ζουμπουλάκη
Λένε πως η έκδοση ενός βιβλίου είναι σαν τη γέννηση
ενός παιδιού, με μια διαφορά: Το παιδί μεγαλώνει, ανδρώνεται, ωριμάζει και παρακμάζει βιολογικά. Το βιβλίο αντίθετα -εξαρτάται από το βιβλίο- βαδίζει στον χρόνο, πολλαπλασιάζεται, πολλές φορές επανεκδίδεται και τρυπάει
το φράγμα του χρόνου.
Φαίνεται πως ο αδελφός μου αποφάσισε να τεκνοποιήσει κάπως αργά, αλλά το παιδί του -πνευματικό παιδί- φαίνεται ότι θα μακροημερεύσει, γιατί απλά αρέσει. Κυριολεκτικά το ρουφάς.
Αυτή η παράθεση συνεχόμενων και συνδεόμενων ή μη
περιστατικών από την ενδιαφέρουσα, γεμάτη και μακρά
ζωή και καριέρα του έχει αποδοθεί με εξαιρετική ζωντάνια
στην περιγραφή τους, υπόγειο δηλητηριώδες-βιτριολικό
χιούμορ και αόρατο σαρκασμό, αλλά και με απύθμενες
γνώσεις και εγκυκλοπαιδική και ιστορική πληροφόρηση
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που σε καταπλήσσει. Γλαφυρή αφήγηση που σε κρατάει
μέχρι τέλους, βιωματική καταγραφή εμπειριών και ακροβασίες στο μεταίχμιο της φιλοσοφικής και της ψυχολογικής σκέψης, απολαυστική χρήση τέλος και χειρισμός της
ελληνικής γλώσσας. Να τολμήσω να τ’ ονομάσω ιατρικό ρεπορτάζ; Γιατί πραγματικά σε μεταφέρει νοερά στην
ατμόσφαιρα και στον τόπο όπου συνέβησαν τα γεγονότα.
Αυτό εμένα, σαν εικαστικό επιμελητή, με βοήθησε
πάρα πολύ στο να «σκηνοθετήσω» την κάθε εικόνα μου.
Με πρώτη, βέβαια, και καλύτερη τη σύνθεση του εξωφύλλου. Έπρεπε, και βασανίστηκα αρκετά, να βρω μια εικόνα
εμβληματική, που θα έδινε τα «διαπιστευτήρια» του βιβλίου στον αναγνώστη και θα αρμονιζόταν με τον τίτλο
του με την πρώτη ματιά. Κύρια έναν Επιστήμονα (φτωχός
χαρακτηρισμός), έναν Άνθρωπο καλύτερα, που ν’ αγαπά
το Παιδί, δηλαδή το Μέλλον, και αφιερώθηκε κυριολεκτικά σ’ αυτό.
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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.
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• 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,
Rogers CA, editors. Proceedings of the Third International Congress
of Chemotherapy; 1962 May 29 - 31; New York: International Society
of Chemotherapy; 1963. p. 484 - 500.
Διδακτορική διατριβή:
Vourssef NM. School adjustment of children with congenital heart
disease (dissertation). Pittsburg (PA) Univ of Pittsburg, 1998.
III. Ηλεκτρoνικές πηγές
Έγγραφo από ιστoσελίδα:
Royal College of General Practitioners. The primary health care
team. RCGP website 2003 [cited 2004 Sep 22]; Available from: URL:
http://www.rcgp.org. uk/ information/publications/information/
PDFInfo/21_ OCT_03.pdf
Έγγραφo σε ηλεκτρoνική μoρφή:
Drasin, Todd, Dutson, Erik and Gracia, Carlos. Use of a robotic system
as surgical first assistant in advanced laparoscopic surgery. Journal
of the American College of Surgeons, 199(3) [online]. Available from:

http:// www.sciencedirect.com/science/article/B6T91 - 4D4JGYH 3/2/325a8fdeacbe909ee940a8f4c429104b [accessed 2004 Sep 22].

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.

Instructions to authors
The Annales Clinicae Paediatricae Universitatis Atheniensis is
the official journal of the First Pediatric Department of Medical
School of Athens University. Its primary goal is to publish a
number of original articles related to clinical and basic research
being held by the First Pediatric Department of Medical School
of Athens University or by other Pediatric Centers in order to
provide constant information and training to pediatricians
and to those interested in child’s health. For this reason, the
Annales Clinicae Paediatricae Universitatis Atheniensis will
accept and publish articles related to:
1) Editorial Comments. Short review or informative articles
concerning scientific progress, news or commentaries on
already published articles.
2) Original Research Findings. These articles should always
include a short summary both in English and Greek, as well as
the appropriate references.
3) Review Articles. Review articles include complete
comprehensive contemporary articles, updated information or
articles devoted to innovative new areas of development. They
should be written by no more than two authors, the number of

pages shouldn’t exceed 15 - 20 and a short summary in both
Greek and English should be included. References should be
limited to a maximum of 70.
4) Puzzling Cases. Rare or undiagnosed cases or cases in
which the final diagnosis was unexpected. A short summary
should be included in both Greek and English and the
appropriate references and should be signed by no more than
5 authors.
5) General topics concerning child and family health. The
Editorial Committee also attaches great importance to subjects
relating to continuing medical education, the implementation
of guidelines and cost effectiveness in pediatrics.
6) Up to date issues. Short descriptions on new techniques.
References should be included.
All submitted articles should be accompanied by a letter
stating that: a) All authors agree with the aforementioned
“instructions to authors”, b) All authors agree to submit the
article to The Annales Clinicae Paediatricae Universitatis
Atheniensis, c) The contribution of each author to the
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submitted study was equally significant, d) Neither the
article nor part of the article has been or will be published
elsewhere until the completion of its evaluation for the The
Annales Clinicae Paediatricae Universitatis Atheniensis, e)
The authors disclose at the time of submission any financial
arrangement they may have with a company whose product
figures prominently in the manuscript or with a company
making a competing product. There should be no conflict of
interest among the authors or between the authors and other
institutions, f ) Manuscripts describing human research must
clearly indicate the accordance of all experimental procedures
with the ethical standards of the responsible institutional
committee for human experimentation and with the Helsinki
Declaration of 1975, as revised in 2000 and a written informed
consent of the participants should be provided by the authors,
g) When reporting on animal research, the authors should
also indicate that procedures followed the institutional and
national guides for the care and use of laboratory animals.
PREPARATION OF THE MANUSCRIPT
The Annales Clinicae Paediatricae Universitatis Atheniensis
accepts manuscripts prepared in accordance with the
requirements of the International Committee of Medical
Journal Editors, as updated in November 2003 (http://www.
icmje.org). The manuscript should be typed double - spaced
throughout its entirety on single sided, 21x29 cm opaque
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ
Μοσχονά Στέλλα

Ειδικός Παθολόγος
Επιστηµονικός Συνεργάτης Αγγειοπαθολογικής µονάδας
και Ιατρείου ∆ιαβητικού ποδιού Νοσ. Ευαγγελισµός

Λοιµώξεις αναπνευστικού:
Μια «ύπουλη» ασθένεια
Συνήθως ερχόµαστε αντιµέτωποι µε διάφορες ιώσεις και
κρυολογήµατα που µας ταλαιπωρούν µε συµπτώµατα όπως το
συνάχι, ο βήχας, ο πονόλαιµος κ.α. Αυτά τα συµπτώµατα µπορεί
να είναι πολύ σοβαρά ,τότε κάνουµε λόγο για σοβαρότερες
περιπτώσεις όπως για τις λοιµώξεις του αναπνευστικού.
Ένα από τα κύρια συµπτώµατα της λοίµωξης του ανώτερου
αναπνευστικού συστήµατος είναι συνήθως ο βήχας. Τα
συµπτώµατα κορυφώνονται ύστερα από 2-3 ηµέρες και σταδιακά
υποχωρούν.
Ωστόσο, ο βήχας ενδέχεται να επιµένει και µετά την ίαση της
λοίµωξης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η φλεγµονή των
αεραγωγών, που προκλήθηκε από τη λοίµωξη, πιθανώς να
χρειάζεται χρόνο µέχρι να επιλυθεί. Μερικές φορές η λοίµωξη
µεταφέρεται στον πνευµονικό ιστό, στα ιγµόρεια ή στα αυτιά. Τα
βακτήρια ευδοκιµούν στη βλέννα και γι’ αυτόν το λόγο κάποιοι
αναπτύσσουν δευτερογενείς βακτηριακές λοιµώξεις των ιστών
του πνεύµονα (πνευµονία), των αυτιών ή των ιγµορείων.
Για την αντιµετώπιση των βλεννών µπορούν να χρησιµοποιηθούν
βλεννολυτικά σκευάσµατα π.χ. αµβροξόλη. Η αµβροξόλη είναι
ένα µόριο µε ολοκληρωµένη φαρµακολογική δράση: α)
βλεννολυτική, δηλ µειώνει το ιξώδες της βλέννης, β)
αποχρεµπτική εφόσον έχει βλεννοκινητικές ιδιότητες αλλά και γ)
βλεννορυθµιστική (αποκαθιστά τη δραστηριότητα του
κροσσωτού επιθηλίου). Επιπλέον όµως έρευνες έχουν δείξει

ότι η συγχορήγηση της αµβροξόλης µε αντιβιώσεις αυξάνει τα
επίπεδα αντιβιοτικών στους πνευµονικούς ιστούς και τις
ενοχλήσεις στο λαιµό.1
Πιο συγκεκριµένα όταν η αµβροξόλη χορηγήθηκε συνδυαστικά
µε αµοξυκιλλίνη, ερυθροκυµίνη ή κεφουροξίµη σε σύγκριση µε
χορήγηση αντιβιοτικού σε συνδυασµό µε placebo, τα αποτελέσµατα έδειξαν σχεδόν διπλάσια συγκέντρωση αντιβίωσης – από
την 1η κιόλας ηµέρα- όταν χρησιµοποιείται αµβροξόλη σε
συνδυασµό µε αντιβιοτικό από όταν χρησιµοποιείται µόνο το
αντιβιοτικό. Αυτό σηµαίνει ότι ο ασθενής αναρρώνει νωρίτερα
αν µαζί µε την αντιβίωση συγχορηγηθεί αµβροξόλη.
Σε κάθε περίπτωση, αντιµετωπίστε την πνευµονία σε συνεργασία
µε τον γιατρό σας και χρησιµοποιήστε οποιαδήποτε φαρµακευτική αγωγή µόνο κατόπιν συνεννόησης µαζί του.
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