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Τεύχος 110: Απρίλιος-Ιούνιος 2016
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Φαρμακευτικές Εταιρίες που συμμετείχαν
στο 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης
Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία
με διεθνή συμμετοχή
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Τεύχος 110: Απρίλιος-Ιούνιος 2016
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Προσεχή Συνέδρια, Επιστημονικές Εκδηλώσεις
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, στην Παθολογία
και τις συναφείς Ειδικότητες

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΠΆΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘ' ΗΜΈΡΑ ΚΛΙΝΙΚΉ ΠΡΆΞΗ ΤΟΎ ΠΑΘΟΛΌΓΟΥ
Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος,
Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος,
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία,
Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων.
17 - 18 Ιουνίου 2016 Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη

«3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με
διεθνή συμμετοχή», 22 - 26 Φεβρουαρίου 2017, Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη,
Συνδιοργάνωση: Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.) & Επαγγελματική Ένωση
Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.)

• «European School of Internal Medicine - Summer 2016», organised by European Federation of
Internal Medicine, Sunday, 12 June, 2016 to Saturday, 18 June, 2016 in Costa Rei - Muravera, Sardinia.
• «15th European Congress of Internal Medicine» organised by European Federation of Internal
Medicine, 2 – 3 September 2016 at the Beurs van Berlage in Amsterdam.
• Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, 30 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο Porto
Palace, Θεσσαλονίκη. Εκπαιδευτική Διημερίδα Γαστρεντερολογίας - Ηπατολογίας 2016
• 2η Επιστημονική Ημερίδα Νόσος Alzheimer και Σακχαρώδης Διαβήτης, 5 Νοεμβρίου 2016 Αμφιθέατρο ΓΝΘ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη. Νευρολογική Κλινική, Ιατρείο Άνοιας,
ΓΝΘ Παπαγεωργίου Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΘ Παπαγεωργίου
• 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας, 8 έως 11 Δεκεμβρίου 2016, Athens Hilton, Αθήνα.
Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος
• «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία με
διεθνή συμμετοχή», 22 - 26 Φεβρουαρίου 2017, Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη,
Συνδιοργάνωση: Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.) & Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων
Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.)
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Ανακοινώσεις
ΑΓΑΠΗΤΟΊ ΣΥΝΆΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΜΈΛΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΊΑΣ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΆΔΟΣ,
Με χαρά σας γνωστοποιούμε ότι στις 11 Μαρτίου 2016 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
European Federation of Internal Medicine (EFIM) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (ΕΠΒΕ) έγινε δεκτή παμψηφεί επίσημο μέλος της, παρουσία
του Α' Αντιπροέδρου (Καθ. Χατζητόλιος Ι. Απόστολός), Β' Αντιπροέδρου (Καθ. Νταλέκος Γεώργιος)
και Ταμία (Αναπ. Καθ. Σαββόπουλος Χρήστος) της ΕΠΒΕ.
Η EFIM και η ΕΠΒΕ σας προσκαλούν όλους στο 15ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας που θα πραγματοποιηθεί στο Beurs van Berlage στο Άμστερνταμ, από τις 2 έως 3 Σεπτεμβρίου 2016 με την ενεργό συμμετοχή σας και αποστολή περιλήψεων ερευνητικών εργασιών σας
για ανακοίνωση.
Το συνέδριο θα αποτελέσει ευκαιρία για εκπαίδευση, ανταλλαγή απόψεων αλλά και δημιουργία συνεργασιών στον Τομέα της Εσωτερικής Παθολογίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα δοθεί η
ευκαιρία για επικοινωνία με ειδικούς Παθολόγους από όλη την Ευρώπη και ανταλλαγή εμπειριών κατά την άσκηση της Παθολογίας που αναμφισβήτητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο σε κάθε
εθνικό σύστημα υγείας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του συνεδρίου: http://www.ecim2016.org/

DEAR COLLEAGUES AND MEMBERS
OF THE INTERNAL MEDICINE SOCIETY OF NORTHERN GREECE,
It is great pleasure to inform you that on on Friday, 11 March in the Extraordinary General
Meeting of the European Federation of Internal Medicine (EFIM) in Brussels, the Internal Medicine Society of Northern Greece (IMSNG) was accepted unanimously as an official member
of the EFIM represented by the A' Vice-President (Prof. Hatzitolios I. Apostolos), the B' VicePresident (Prof. Dalekos George) and the Treasurer (Assoc. Prof. Savopoulos Christos) of IMSNG.
The European Federation of Internal Medicine and the Internal Medicine Society of Northern Greece have the pleasure to invite you to the 15th European Congress of Internal Medicine
to be held at the Beurs van Berlage in Amsterdam, from 2 - 3 September 2016. The congress
will offer plenty of attractive opportunities for learning, sharing and networking in the field of
internal medicine. This will be a great opportunity to meet internists from all over Europe
and beyond, and share the experience of internal medicine which is the cornerstone of every
national health care system. The abstract submission deadline is on 15 May 2016.
For more information please referred at http://www.ecim2016.org/
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Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα
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MD Department of Internal Medicine Division of
Endocrinology , Diabetology Nephrology , Vascular
Disease and Clinical Chemistry, University
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Κολιάκος Γεώργιος
Καθηγητής Βιοχημείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Κωλέττης Μ. Θεόφιλος
Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Απόστολος Χατζητόλιος,
Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη
Mantzoros Christos
MD DSc PhD h.c. Editor in Chief , Metabolism,
Clinical and Experimental Professor of Medicine,
Harvard Medical School, Cambridge, U.S.A.

Παπαδάκη Ελένη
Καθηγήτρια Κλινικής Aιματολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης
Πετρίκκος Γεώργιος
Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
Σιαφάκας Νικόλαος
Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης
Spyridopoulos Ioakim
Professor of Cardiology Chairman of Cardiovascular
Gerontology, Institute of Genetic Medicine, Newcastle
University, Newcastle, United Kingdom
Στεφανάδης Χριστόδουλος
Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
Tsakiris A. Dimitrios
Professor of Medicine, MD, Diagnostic Hematology
University Hospital Basel, Switzerland
Τσαταλάς Κωνσταντίνος
Καθηγητής Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη
Τσατσούλης Α. Αγαθοκλής
Καθηγητής Παθολογίας - Ενδροκρινολόγος
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Χίτογλου - Μακέδου Αρετή
Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας Ιατρικής Σχολής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη

Bakris George ,
MD, F.A.S.H., F.A.S.N. Professor of Medicine Director,
ASH Comprehensive Hypertension Center The
University of Chicago Medicine, Chicago, U.S.A.
Μπασούκας Δ. Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Μπούρα Παναγιώτα
Καθηγήτρια Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
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Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Δημήτριος Ι. Γκρίλλας
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Τηλ.: 2310 993480 Fax: 2310 994918, 23730 23745
e-mail: epbe@epbe.gr / www.epbe.gr
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Manifestations of paraneoplasmatic
syndromes from joints
E. Maltezos 1, N. Galanopoulos 2
1. Second Department of Internal Medicine, University General Hospital of Evrou, Thrace, Greece
2. Rheumatologic outpatient department of University General Hospital of Evrou, Thrace, Greece

Summary
In this review we analyze the clinical findings, the diagnosis and the treatment of the
patients with paraneoplasmatic syndromes of joints, namely paraneoplastic polyarthritis,
hypertrophic osteoarthropathy, remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting
oedema and also the syndrome with palmar fasciitis and polyarthritis.
Key words: paraneoplasmatic syndromes, paraneoplastic polyarthritis, hypertrophic osteoarthropathy,
remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting oedema, palmar fasciitis and polyarthritis
syndrome

Εισαγωγή
Τα παρανεοπλασματικά σύνδρομα αποτελούν
παθολογικές καταστάσεις που δεν οφείλονται σε
άμεση διήθηση των πασχόντων ιστών ή οργάνων
από νεοπλάσματα ή μεταστάσεις νεοπλασμάτων
αλλά σε μια σειρά ουσιών όπως ορμόνες ή κυτταροκίνες καθώς και σε μηχανισμούς του κυτταρικού ή του χημικού σκέλους της ανοσολογικής αντίδρασης κατά των νεοπλασμάτων. Ως εκ τούτου η
εντόπιση των πασχόντων οργάνων και συστημάτων στα παρανεοπλασματικά σύνδρομα δεν έχει
τοπογραφικά σχέση με την εντόπιση των γενεσιουργών νεοπλασμάτων (1). Συχνές είναι οι εκδηλώσεις των παρανεοπλασματικών συνδρόμων από
τις ανατομικές δομές του μυοσκελετικού συστήματος, όπως τις αρθρώσεις, τους μυς ή τα οστά. Οι
εκδηλώσεις αυτές εμφανίζονται πριν (μέχρι και 2
έτη), συγχρόνως ή μετά από την εκδήλωση ή τη διάγνωση του νεοπλάσματος (2). Οι κύριες εκδηλώσεις των παρανεοπλασματικών συνδρόμων από τις
αρθρώσεις είναι:
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• Η παρανεοπλασματική αρθρίτιδα (Paraneoplastic Polyarthritis ή Carcinomatous polyarthritis)
• Η υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια (Hypertrophic Osteoarthropathy)
• Το σύνδρομο της υποτροπιάζουσας οροαρνητικής συμμετρικής υμενίτιδας (αρθρίτιδας) με οίδημα που αφήνει εντύπωμα [Remitting Seronegative
Symmetrical Synovitis with Pitting Oedema
(RS3PE)]
• Το σύνδρομο της παλαμιαίας απονευρωσίτιδας και πολυαρθρίτιδας [Palmar fasciitis and
polyarthritis syndrome (PFPAS)]
Παρανεοπλασματική Αρθρίτιδα
Η παρανεοπλασματική αρθρίτιδα (ΠΑ) χαρακτηρίζεται από ολιγο- ή πολυαρθρίτιδα, η οποία είναι
συνήθως οξείας έναρξης και συμμετρικής ή ασύμμετρης κατανομής. Συχνά συνυπάρχουν επίσης συστηματικές εκδηλώσεις, όπως πυρετός, κακουχία,
καταβολή και άλλα συμπτώματα που να μιμούνται τις εκδηλώσεις της ρευματοειδούς αρθρίτιδας
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(1,2). Οι εκδηλώσεις της παρανεοπλασματικής αρθρίτιδας παρατηρούνται πριν (όχι όμως πέραν της
διετίας) ή συγχρόνως ή μετά από την εκδήλωση και
διάγνωσης του γενεσιουργού νεοπλάσματος, ενώ
η επιτυχής αντιμετώπιση της νεοπλασίας συνοδεύεται από υποχώρηση των εκδηλώσεων από τις αρθρώσεις (1,3). Είναι σχετικά συχνότερη στους άνδρες (άνδρες / γυναίκες = 1,7). Η μέση ηλικία των
ασθενών σε μια σειρά από μελέτες ήταν 54,2 έτη
(1,4,5). Οφείλεται τόσο σε συμπαγείς όγκους (συνηθέστερα αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα ή καρκίνος
μαστού) όσο και σε κακοήθειες του αίματος και του
λεμφικού συστήματος (1,4,5).
Εργαστηριακώς παρατηρείται συνήθως αύξηση
των δεικτών φλεγμονής όπως της Ταχύτητας Καθιζήσεως των Ερυθροκυττάρων (ΤΚΕ) και της Cαντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP)] (1,4,5). Θετικός τίτλος ρευματοειδούς παράγοντα και αντιπυρηνικών
αντισωμάτων ανιχνεύονται σε χαμηλό ποσοστό
27,2% και 19% αντίστοιχα (1,4,5), ενώ τα αντισώματα κατά κιτρουλιουμένης πρωτεΐνης [anticitrullinated protein antibodies (ACPAs)] δεν ανιχνεύτηκαν στη μεγίστη πλειονότητα των ασθενών
που αναζητήθηκαν (6,7). Οι Kumar και συν-2009
αναφέρουν την περίπτωση ασθενούς με οξείας
έναρξης πολυαρθρίτιδα στον οποίον ανιχνεύτηκε
ρευματοειδής παράγοντας και αντισώματα κατά κιτρουλιουμένης πρωτεΐνης, στον οποίον λίγες εβδομάδες αργότερα διαπιστώθηκε η παρουσία μεταστατικού καρκίνου του παγκρέατος (6). Επίσης οι
Larson και συν. αναφέρουν την περίπτωση ασθενούς με πολυαρθρίτιδα και δύσπνοια στον οποίον
ανιχνεύτηκαν ρευματοειδής παράγοντας και αντισώματα κατά κιτρουλιουμένης πρωτεΐνης. Η ακτινογραφία θώρακα αποκάλυψε την παρουσία μικρής πλευριτικής συλλογής. Λίγες εβδομάδες αργότερα εμφάνισε έντονη δύσπνοια, ταχυκαρδία και
πυρετό. Στον έλεγχο που ακολούθησε (κυτταρολογική εξέταση του πλευριτικού υγρού και ανοιχτή βιοψία πνεύμονα) αποκαλύφθηκε η παρουσία αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα (7).
Στην εξέταση του αρθρικού υγρού ανευρίσκεται
συνήθως μικρή αύξηση του αριθμού των λευκοκυττάρων, ενώ στον απλό ακτινογραφικό έλεγχο της
πάσχουσας άρθρωσης δεν ανιχνεύονται αρθρικές
διαβρώσεις (1).
Σχετικά με την παθογένεια της ΠΑ ενοχοποιήθηκαν κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα διασταυ-
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ρούμενης αντίδρασης μεταξύ αντιγόνων των κυττάρων του νεοπλάσματος και συστατικών του αρθρικού υμένα, καθώς και λεμφοκυττάρων που συμμετέχουν στην ανοσολογική αντίδραση κατά των
κυττάρων των νεοπλασμάτων και συγχρόνως αντιδρούν με αντιγονικά συστατικά του αρθρικού υμένα (1).
Η χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών
φαρμάκων (ΜΣΑΦ) και κορτικοστεροειδών δεν είναι συνήθως αποτελεσματική (1). Η επιτυχής όμως
αντιμετώπιση του νεοπλάσματος (χειρουργική εξαίρεση, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία) συνοδεύεται από υποχώρηση των εκδηλώσεων της ΠΑ, ενώ
η υποτροπή του νεοπλάσματος ακολουθείται συνήθως και από υποτροπή των εκδηλώσεών της ΠΑ
(1,4,5). Οι Zupancic και συν-2008 περιέγραψαν την
περίπτωση άνδρα καπνιστή ηλικίας 43 ετών με από
εξαμήνου ιστορικό ασύμμετρης πολυαρθρίτιδας σε
συνδυασμό με χαμηλό πυρετό που δεν ανταποκρίθηκαν στη χορήγηση ΜΣΑΦ και χαμηλής δοσολογίας πρεδνιζόνης. Ο ασθενής ήταν ωχρός και εμφάνιζε ήπια δύσπνοια. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε αύξηση των τιμών της αλκαλικής φωσφατάσης ορού καθώς και της ΤΚΕ και της
CRP. Χορηγήθηκε πρεδνιζόνη 40 mg και ναπροξένη 500 mg / ημέρα χωρίς ικανοποιητική θεραπευτική ανταπόκριση. Στην ακτινογραφία θώρακα αποκαλύφθηκε η παρουσία μάζας στην πύλη του αριστερού πνεύμονα και στην υπολογιστική τομογραφία θώρακα διόγκωση των λεμφαδένων της πύλης του αριστερού πνεύμονα και του μεσοθωρακίου καθώς και μεταστατικές εστίες στο τοίχωμα
του αριστερού ημιθωρακίου. Η βιοψία έδειξε μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα. Στο σπινθηρογράφημα οστών απεικονίστηκαν διάχυτα οστικές μεταστάσεις. Μετά από χορήγηση δύο κύκλων χημειοθεραπείας (cisplatinum και etoposide) παρατηρήθηκε πλήρης υποχώρηση των συμπτωμάτων του
ασθενούς (2).
Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαφορική διάγνωση
της ΠΑ από τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, η οποία σε
πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολη. Αμφότερες οι
οντότητες προσβάλλουν παρόμοια ηλικιακή ομάδα και εκδηλώνονται συχνά με συμμετρική πολυαρθρίτιδα, αλλά στην ΠΑ η ανίχνευση του ρευματοειδούς παράγοντα είναι σαφώς λιγότερο συχνή
και η ανίχνευση αντισωμάτων κατά κιτρουλιουμένης πρωτεΐνης εξαιρετικά σπάνια (2). Επίσης, η χο-
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ρήγηση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, όπως κορτικοστεροειδών, συνοδεύεται συνήθως από ευνοϊκή
θεραπευτική ανταπόκριση της αρθρίτιδας στη ρευματοειδή αρθρίτιδα αλλά όχι στην ΠΑ.
Υπερτροφική Οστεοαρθροπάθεια
Η υπερτροφική οστεοαρθροπάθεια (ΥΟΑ) σχετίστηκε κυρίως με πρωτοπαθή νεοπλάσματα του
πνεύμονα, και του υπεζωκότα και λιγότερο συχνά
με εξωπνευμονικής εντόπισης νεοπλάσματα, όπως
του λάρυγγα, του στομάχου, του οισοφάγου, του
μαστού, του θύμου, του θυρεοειδούς, του νεφρού,
του προστάτη και του θύμου (8-13).
Η ΥΟΑ εκδηλώνεται με πληκτροδακτυλία, η οποία
συνοδεύονται από αρθραλγίες ή αρθρίτιδα και περιοστίτιδα, το συνηθέστερο των οστών της κνήμης
και των μηρών. Οι εκδηλώσεις αυτές ενδέχεται να
προηγηθούν των εκδηλώσεων των νεοπλασμάτων
(1,14,15). Αναφέρθηκε επίσης ακάνθωση των παλαμών (acanthosis palmaris) με υπερκεράτωση
των δερματικών τους πτυχών (16).
Ο απλός ακτινογραφικός έλεγχος αποκαλύπτει περιοστική οστική πάχυνση (17), ενώ το σπινθηρογράφημα οστών διάχυτη συμμετρική αύξηση
της καθήλωσης του ραδιοϊσοτόπου (Tc-99m MDP)
(18,19). Σε έλεγχο με PET/CT (F-18 FDG positron
emission tomography / computed tomography)
παρατηρείται αυξημένη περιοστική πρόσληψη FDG
στις διαφύσεις και μεταφύσεις των μακρών οστών
(18-20). Στη μαγνητική τομογραφία απεικονίζεται
συχνά περιοστίτιδα σε συνδυασμό με έντονο οίδημα των μαλακών μορίων γύρω από τα οστά (21).
Ο εργαστηριακός έλεγχος για ρευματοειδή παράγοντα ή αντιπυρηνικά αντισώματα αποβαίνει αρνητικός. Αναφέρθηκε εντούτοις η περίπτωση γυναίκας καπνίστριας ηλικίας 57 ετών με πολυαρθρίτιδα,
πληκτροδακτυλία και απώλεια σωματικού βάρους
από 18μήνου στην οποίαν ανιχνεύτηκαν αντιπυρηνικά καθώς και anti-Sm αντισώματα. Στην ακτινογραφία των κνημών και των βραχιόνων διαπιστώθηκε πάχυνση των οστών και στην αξονική τομογραφία μάζα στο μέσο λοβό του δεξιού πνεύμονα, η παθολογοανατομική μελέτη της οποίας απέδειξε ότι επρόκειτο για αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα (14). Η παθογένεια της ΥΟΑ δεν έχει διευκρινισθεί. Σε μελέτη σε ασθενείς με βρογχογενή καρκίνο
και πληκτροδακτυλία (22) ενοχοποιήθηκε ο ρόλος
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ενός διαλυτού παράγοντα που εκκρίνεται από τον
πάσχοντα ιστό του πνευμονικού νεοπλάσματος καθώς και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τους
ιστούς που προσβάλλονται στην ΥΟΑ. Τα ευρήματα όμως δεν επιβεβαιώθηκε από άλλη μελέτη (23).
Ενοχοποιήθηκε επίσης η συμμετοχή:
• Των αυξημένων επιπέδων του PDGF (plateletderived growth factor) στα μικρά αγγεία της περιοχής των ονυχοφόρων φαλάγγων των δακτύλων, από τη συγκέντρωση συγκριμάτων μεγακαριοκυττάρων ή από συσσωρεύσεις αιμοπεταλίων τα
οποία αυξάνουν την αγγείωση, τη διαβατότητα των
αγγείων και τα μεσεγχυματικά κύτταρα που οδηγούν στην παραγωγή νέου οστού ( 24,25).
• Των αυξημένων επιπέδων του VEGF (endothelial
growth factor) (26).
• Των αυξημένων επιπέδων της προσταγλανδίνης Ε2 (PGE2) που αυξάνει την παραγωγή του
VEGF (27,28). Ειδικότερα αναφέρθηκαν μεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδικοποιεί τη σύνθεση της 15-υδροξυ-προσταγλανδικής δεϋδρογενάσης (15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase)
που σχετίζεται με την κωδικοποίηση της παραγωγής ενός μεταφορέα της PGE2 και με αύξηση των
επιπέδων της PGE2 στην κυκλοφορία (29,30). Διαπιστώθηκε επίσης σημαντική αύξηση του κυρίου μεταβολίτη της PGE2 [11α-hydroxy-9,15dioxo-2,3,4,5-tetranor-prostane-1,20-dioic acid
(PGE-M)] σε ασθενή με καρκίνο πνεύμονα και ΥΟΑ
(31).
Σχετικά με την αντιμετώπιση της ΥΟΑ, η χορήγηση ΜΣΑΦ μπορεί να έχει ευνοϊκή επίδραση στον
οστικό πόνο της περιοστίτιδας (32,33). Ικανοποιητική ανταπόκριση στον οστικό πόνο παρατηρήθηκε επίσης με χορήγηση διφωσφονικών, όπως παμιδρονάτης, ρεσιδρονάτης και ζολεδρονικού οξέος,
το οποίο εκτός της καταστολή του ρυθμού οστικού
μεταβολισμού οδηγεί επίσης σε μείωση των επιπέδων VEGF (34-36). Οι Sonthalia και συν-2012 περιέγραψαν την περίπτωση ανδρός ηλικίας 23 ετών
με πολυαρθρίτιδα. Ο ασθενής είχε ιστορικό αδιαφοροποίητου καρκίνου του ρινοφάρυγγα και είχε
υποβληθεί σε χημειοθεραπεία καθώς και ακτινοθεραπεία πριν από μια διετία. Στον ακτινογραφικό έλεγχο διαπιστώθηκε περιοστική αντίδραση στο
βραχιόνιο, στην ωλένη, στην κνήμη και στην περόνη,
ενώ στο σπινθηρογράφημα οστών διάχυτα αυξημένη καθήλωση του ραδιοφαρμάκου στα οστά των
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άκρων καθώς και περιοστίτιδα. Ο ασθενής αρνήθηκε να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία. Η θεραπεία με ΜΣΑΦ, κορτικοστεροειδούς και
ισχυρού αναλγητικού (τραμαδόληl) δεν οδήγησε σε
ικανοποιητική ανταπόκριση. Η χορήγηση ωστόσο 4
mg ζολενδρονικού οξέος οδήγησε σε πλήρη υποχώρηση των εκδηλώσεων της ΥΟΑ, η οποία μάλιστα συνοδεύτηκε και από υποχώρηση των ευρημάτων από το σπινθηρογράφημα των οστών (37).
Πλήρης υποχώρηση των εκδηλώσεων της ΥΟΑ παρατηρείται μόνο μετά από την επιτυχή αντιμετώπιση του νεοπλάσματος (38,39). Οι Ulusakarya και
συν-2005 αναφέρουν την περίπτωση γυναίκας
ηλικίας 20 ετών με ιστορικό εντοπισμένου καρκίνου του ρινοφάρυγγα και ακτινοθεραπεία πριν από
ένα χρόνο, η οποία παρουσιάστηκε με αρθραλγίες και πληκτροδακτυλία από διμήνου. Στην υπολογιστική τομογραφία πνευμόνων αποκαλύφθηκε η
παρουσία συμβατών με μεταστατική νόσο πολλαπλών διαυγαστικών περιοχών στο πνευμονικό παρέγχυμα, ενώ στο σπινθηρογράφημα οστών διαπιστώθηκε αυξημένη καθήλωση του ραδιοφαρμάκου
στο περιόστεο των μακρών οστών. Η εφαρμοσθείσα χημειοθεραπεία οδήγησε σε πλήρη υποχώρηση
των αρθραλγιών και της πληκτροδακτυλίας καθώς
και υποχώρηση των μετασταστατικών εστιών στον
πνεύμονα (38). Οι Silva και συν-2006 περιέγραψαν
την περίπτωση ανδρός ηλικίας 47 ετών με από διμήνου αρθρίτιδα στις ποδοκνημικές και στα γόνατα σε συνδυασμό με πληκτροδακτυλία, στον οποίον
η χορήγηση ΜΣΑΦ, κορτικοστεροειδούς και σουλφασαλαζίνης δεν είχε αποτέλεσμα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε αύξηση των τιμών
της ΤΚΕ και της CRP, αλλά όχι ανίχνευση ρευματοειδούς παράγοντα και αντισωμάτων κατά κιτρουλιουμένης πρωτεΐνης. Η ακτινογραφία των γονάτων και των ποδοκνημικών δεν αποκάλυψε παθολογικά ευρήματα. Ένα τρίμηνο αργότερα, σε επανεκτίμηση του ασθενούς, η ακτινογραφία των κνημών έδειξε περιοστική αντίδραση, ενώ η υπολογιστική τομογραφία κοιλίας την παρουσία συμπαγούς
όγκου με περιοχή νέκρωσης σε άμεση γειτνίαση με
το θόλο του στομάχου. Η διαδερμική βιοψία επιβεβαίωσε τη διάγνωση γαστρεντερικού στρωματικού
όγκου. Η χορήγηση του αναστολέα της τυροκινικής
κινάσης ιματινίμπη (imatinib) είχε ως αποτέλεσμα
την υποχώρηση της αρθρίτιδας και τη μείωση του
μεγέθους του όγκου (39).
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Σύνδρομο της υποτροπιάζουσας
οροαρνητικής συμμετρικής υμενίτιδας
(αρθρίτιδας με οίδημα και εντύπωμα
Το σύνδρομο της υποτροπιάζουσας οροαρνητικής συμμετρικής υμενίτιδας (αρθρίτιδας) με οίδημα
που αφήνει εντύπωμα (ΣΥΟΣΑΟΕ) σχετίστηκε κυρίως με καρκίνο του προστάτη (40-43) και λιγότερο συχνά με άλλους συμπαγείς όγκους, όπως μαστού (44), πνεύμονα (45), ήπατος (46) ή με μεταστατικό καρκίνο του στομάχου (47) καθώς και με
κακοήθη νεοπλάσματα του αίματος και του λεμφικού συστήματος, όπως οξεία μυελογενής λευχαιμία (48), χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (49) και
λεμφώματα (50). Οι Sibilia και συν-1999 σε μελέτη 6 ασθενών με ΣΥΟΣΑΟΕ αναφέρουν την ανεύρεση καρκίνου προστάτη σε 4 ασθενείς, αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου σε 1 και στομάχου σε
1 ασθενή. Δεν ανιχνεύτηκε ρευματοειδής παράγοντας ή αντιπυρηνικά αντισώματα (43). Οι MattaceRaso και συν-2007 περιγράφουν την περίπτωση
γυναίκας καπνίστριας με οίδημα των άκρων χειρών
που άφηνε εντύπωμα σε συνδυασμό με αρθρίτιδα
των καρπών και των αρθρώσεων των χειρών. Από
τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP) και μείωση των
επιπέδων της αιμοσφαιρίνης. Δεν ανιχνεύτηκε ρευματοειδής παράγοντας. Η ακτινογραφία των άκρων
χειρών έδειξε μόνο οίδημα των περιαρθρικών μαλακών ιστών. Η ακτινογραφία θώρακα ανίχνευσε
μεγάλη μάζας στο δεξιό πνεύμονα, ενώ στην υπολογιστική τομογραφία θώρακα επαναβεβαιώθηκε η
μάζα αυτή καθώς και διόγκωση των λεμφαδένων
του μεσοθωρακίου. Το σπινθηρογράφημα οστών
δεν έδειξε οστικές μεταστάσεις (45).
Σχετικά με την παθογένεια του ΣΥΟΣΑΟΕ συζητείται ο ρόλος των αυξημένων επιπέδων του VEGF,
ο οποίος ως αγγειογενής και αγγειοδραστικός παράγοντας αυξάνει την αγγειακή διαβατότητα και
ευνοεί τη δημιουργία οιδήματος (51-53). Αναφέρθηκαν επίσης αυξημένα επίπεδα μεταλλοπρωτεϊνάσης-3 που σχετίζεται με την εξέλιξη των συμπαγών
όγκων και τη διείσδυσή τους στους ιστούς (54).
Η ανταπόκριση του ΣΥΟΣΑΟΕ στη χορήγηση χαμηλής δοσολογίας κορτικοστεροειδών είναι μάλλον ικανοποιητική, αν και σε μερικές περιπτώσεις
αυτή ενδέχεται να καθυστερεί (55,56). Στη μελέτη
των Sibilia και συν-1999 όλοι οι ασθενείς ανταποκρίθηκαν πλήρως ή εν μέρει στη χορήγηση χαμη-
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λής δοσολογίας κορτικοστεροειδών (43). Οι Tunc
και συν-2004 περιέγραψαν δυο ασθενείς με καρκίνωμα προστάτη και αρθρίτιδα των μικρών αρθρώσεων σε συνδυασμό με οίδημα με εντύπωμα, στους
οποίους η χορήγηση χαμηλής δοσολογίας κορτικοστεροειδών συνοδεύτηκε από μερική στον έναν και
πλήρη στον άλλον ασθενή υποχώρηση των εκδηλώσεων (40). Οι Marto και συν-2010 αναφέρουν
επίσης την περίπτωση ανδρός ηλικίας 74 ετών με
ιστορικό δυο χειρουργικών επεμβάσεων στον προστάτη, ο οποίος παρουσίασε αρθρίτιδα των μικρών
αρθρώσεων σε συνδυασμό με απώλεια σωματικού βάρους. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε αρθρίτιδα των μικρών αρθρώσεων με οίδημα
των άκρων χειρών που άφηνε εντύπωμα και διόγκωση των γονάτων. Από τον εργαστηριακό έλεγχο
προέκυψε αυξημένη τιμή ΤΚΕ και CRP καθώς και
μείωση επιπέδων αιμοσφαιρίνης και αλβουμίνης
ορού. Δεν ανιχνεύτηκαν ρευματοειδής παράγοντας
και αντισώματα κατά της κιτρουλιουμένης πρωτεΐνης. Τα επίπεδα του ειδικού προστατικού αντιγόνου
ήταν υψηλά. Η ακτινογραφία των άκρων χειρών
έδειξε μόνο οίδημα των περιαρθρικών μαλακών
ιστών, ενώ η βιοψία προστάτη καρκίνο. Η χορήγηση
αντιανδρογόνων είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση των κλινικών εκδηλώσεων και την ομαλοποίηση των εργαστηριακών ευρημάτων (41).
Η άμεση και πλήρης ωστόσο υποχώρηση του ΣΥΟΣΑΟΕ παρατηρείται μόνο μετά από την επιτυχή
αντιμετώπιση του νεοπλάσματος (57,58).
Σύνδρομο της παλαμιαίας απονευρωσίτιδας
και πολυαρθρίτιδας
Το σύνδρομο της παλαμιαίας απονευρωσίτιδας
και πολυαρθρίτιδας (ΣΠΑΠ) χαρακτηρίζεται από
την εμφάνιση ερυθρότητας και επώδυνου οιδήματος των παλαμών που οφείλεται σε φλεγμονή της
παλαμιαίας απονεύρωσης, τενοντίτιδα των τενόντων των καμπτήρων των δακτύλων και αρθρίτιδα (συνήθως συμμετρική) των καρπών και των μικρών αρθρώσεων των χειρών με ανάπτυξη πιθανών συγκάμψεων των δακτύλων. Κατά την ψηλάφηση των παλαμών παρατηρούνται περιοχές ιδιαίτερα σκληρής σύστασης λόγω έντονης ανάπτυξη
ίνωσης στην παλαμιαία απονεύρωση. Σε εξαιρετικά μικρό αριθμό ασθενών αναφέρθηκε επίσης προσβολή της πελματιαίας απονεύρωσης με ερυθρό-
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τητα και επώδυνο οίδημα των πελμάτων (59).
Το ΣΠΑΠ έχει περιγραφεί σε διάφορα νεοπλάσματα, όπως σε καρκίνο ωοθηκών (60-62), παγκρέατος (63), πνεύμονα (64), μαστού (65,66), προστάτη (67), στομάχου (68), παχέος εντέρου (69), ουροποιητικού (70,71), αλλά και σε κακοήθειες του
αίματος (72). Οι Manger B, Schett G-2014 σε βιβλιογραφική ανασκόπηση 73 άρθρων αναφέρουν
ότι το συχνότερο νεόπλασμα ήταν ο καρκίνος των
ωοθηκών και ακολουθούσαν ο καρκίνος του μαστού και του γαστρεντερικού συστήματος (60). Η
εμφάνιση των εκδηλώσεων από τις παλάμες και τις
αρθρώσεις ενδέχεται να προηγούνται του νεοπλάσματος ή να εμφανίζονται ταυτόχρονα ή και μετά
από τη διάγνωση του νεοπλάσματος (1).
Στον εργαστηριακό έλεγχο ανιχνεύονται σε εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό και σε χαμηλούς τίτλους
ρευματοειδής παράγοντας και αντιπυρηνικά αντισώματα (70). Στην απλή ακτινογραφία δεν απεικονίζεται συνήθως αρθρική προσβολή (1). Στη βιοψία από την παλαμιαία απονεύρωση αποκαλύπτεται συνήθως η παρουσία διηθήσεων από μονοκύτταρα και λεμφοκύτταρα, αύξηση του αριθμού των
ινοβλαστών καθώς και περιαγγειακή ή διάχυτη ίνωση (73-75). Σχετικά με τους παθογενετικούς μηχανισμούς, φαίνεται ότι εμπλέκονται αυξητικοί παράγοντες των ινοβλαστών καθώς και ανοσολογικοί μηχανισμοί, καθότι αποκαλύφθηκε η παρουσία
συμπληρώματος και ανοσοσφαιρινών σε περιοχές
βλάβης της παλαμιαίας απονεύρωσης (75,76).
Η χορήγηση κορτικοστεροειδών οδηγεί συνήθως σε μέτρια βελτίωση της αρθρίτιδας αλλά όχι
της σύγκαμψης των δακτύλων (64,65, 73,74). Δεν
διαπιστώθηκε επίσης ικανοποιητικό θεραπευτικό αποτέλεσμα μετά από χορήγηση μεθοτρεξάτης (70,74) και υδροξυχλωροκίνης ή σουλφασαλαζίνης (61). Η χορήγηση αναστολέων της δράσης TNFα φαίνεται αντίθετα ότι είναι αποτελεσματική (61,67,70,74). Οι Nadal και συν-2013 αναφέρουν την περίπτωση άνδρα 60 ετών με ιστορικό
αδενοκαρκινώματος προστάτη που υποβλήθηκε σε
ορμονοθεραπεία, ο οποίος εμφάνισε πολυαρθρίτιδα σε συνδυασμό με ερύθημα παλαμών και ταχείας εξέλιξης συγκάμψεις των δακτύλων των χεριών
με ανάπτυξη ινωδών ταινιών στην παλαμιαία απονεύρωση. Στο σπινθηρογράφημα οστών διαπιστώθηκε αρθρίτιδα χωρίς οστικές μεταστάσεις. Η χορήγηση 10 mg πρεδνιζόνης ημερησίως σε συνδυα-
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σμό με 15 mg μεθοτρεξάτης / εβδομάδα δεν οδήγησε σε υποχώρηση των εκδηλώσεων. Πέντε μήνες αργότερα παρατηρήθηκε αύξηση των τιμών
του ειδικού προστατικού αντιγόνου και οστικές μεταστάσεις στα οστά της πυέλου και στη σπονδυλική στήλη. Η χορήγηση στεροειδούς αντιανδρογόνου (abiraterone) οδήγησε σε σταθεροποίηση των
τιμών του προστατικού αντιγόνου και των οστικών
μεταστάσεων, αλλά δεν βελτιώθηκαν οι εκδηλώσεις από τις αρθρώσεις και τις παλάμες. Η χορήγηση στη συνέχεια adalimumab (ανθρώπινου μονοκλωνικού αντισώματος κατά TNFα) σε συνδυασμό
με πρεδνιζόνη και μεθοτρεξάτη είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση των εκδηλώσεων από
τις αρθρώσεις και τις παλάμες, αλλά όχι των συγκάμψεων των δακτύλων (67).
Η επιτυχής αντιμετώπιση του νεοπλάσματος
οδηγεί σε υποχώρηση των εκδηλώσεων του ΣΠΑΠ,
αλλά όχι όμως και των συγκάμψεων των δακτύλων
σε όλες τις περιπτώσεις (60,77). Στη βιβλιογραφική
ανασκόπηση των Manger B, Schett G-2014 αναφέρθηκε ότι η επιτυχής αντιμετώπιση του νεοπλάσματος συνοδεύτηκε από υποχώρηση των εκδηλώσεων στο σύνολο των ασθενών (60). Οι Bolibar
και συν-2009 περιέγραψαν την περίπτωση γυναίκας ηλικίας 49 ετών με ΣΠΑΠ και έντονη σύγκαμψη
των δακτύλων των χεριών. Ο εργαστηριακός έλεγχος δεν αποκάλυψε την παρουσία ρευματοειδούς
παράγοντα ή άλλων αυτοαντισωμάτων.
Η ακτινογραφία δεν έδειξε αρθρική προσβολή.
Στο σπινθηρογράφημα οστών διαπιστώθηκε αύξηση της καθήλωσης του ραδιοφαρμάκου στις αρθρώσεις και φλεγμονή. Η υπολογιστική τομογραφία της πυέλου έδειξε την παρουσία όγκου ωοθηκών. Η ολική υστερεκτομή και η χορήγηση χημειοθεραπείας οδήγησαν σε υποχώρηση των εκδηλώσεων, αλλά όχι και των συγκάμψεων των δακτύλων (77).

Συμπεράσματα
Η διάγνωση και η αντιμετώπιση των παρανεοπλασματικών συνδρόμων με εκδηλώσεις από το
μυοσκελετικό σύστημα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην καθημερινή κλινική πράξη και έχουν τα
εξής κύρια χαρακτηριστικά:
• Οι κλινικές τους εκδηλώσεις προηγούνται, εμφανίζονται ταυτόχρονα ή έπονται της διάγνωσης
των νεοπλασμάτων
• Περιγράφηκαν σε μεγάλο αριθμό συμπαγών
κακοήθων όγκων (πνεύμονα, μαστού, προστάτη,
ωοθηκών, κ.ά.) καθώς και σε κακοήθειες αίματος
ή λεμφικού συστήματος (λευχαιμίες, λεμφώματα).
• Εμφανίζονται συνήθως με μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων από τις αρθρώσεις και τα χέρια, όπως
πληκτροδακτυλία, ερυθρότητα με επώδυνο οίδημα σε συνδυασμό με σκληρία κατά την ψηλάφηση των παλαμών ή/και υπερκεράτωση των δερματικών τους πτυχών με πιθανή ανάπτυξη συγκάμψεων των δακτύλων, πολυαρθρίτιδα, και έντονο οίδημα που αφήνει εντύπωμα.
• Συνοδεύονται συχνά από συστηματικές εκδηλώσεις, όπως πυρετό, κακουχία, απώλεια σωματικού βάρους.
• Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνονται
αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP), ενώ σε
χαμηλό ποσοστό ανιχνεύεται θετικός τίτλος ρευματοειδούς παράγοντα ή αντιπυρηνικών αντισωμάτων.
• Ο απεικονιστικός έλεγχος (απλή ακτινογραφία,
MRI, CT, σπινθηρογράφημα οστών, PET/CT) είναι
ιδιαίτερα χρήσιμος για την ανίχνευση των βλαβών
από το σκελετικό σύστημα.
• Η θεραπεία συνίσταται στην επιτυχή αντιμετώπιση του νεοπλάσματος, ενώ η χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ)
και κορτικοστεροειδών είναι μάλλον αναποτελεσματική.
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Περίληψη
Σκοπός της μελέτης: Σύγκριση της συχνότητας των θανάτων από νοσήματα του ουροποιητικού
συστήματος σε δύο δήμους της Ελλάδος, Κατερίνης και Αλεξανδρούπολης.
Υλικό και μέθοδος: Καταγραφή των αιτιών θανάτου από νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος στους Δήμους Κατερίνης και Αλεξανδρούπολης, βασισμένη στα πιστοποιητικά θανάτου των
Δήμων για την χρονική περίοδο 1/1/1991 έως 31/12/2010.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 660 πιστοποιητικά θανάτου (62% άνδρες, ηλικία 77,6±11,3) επί
συνόλου 8761 στο Δήμο της Κατερίνης και 499 (71% άνδρες, ηλικία 75,3±11,4) επί συνόλου
7609 στην Αλεξανδρούπολη, στα οποία νόσος του ουροποιητικού συστήματος αποτελούσε μία
από τις κύριες αιτίες που οδήγησαν στο θάνατο. Η συχνότητα των θανάτων από νοσήματα του
ουροποιητικού ήταν μεγαλύτερη στην Κατερίνη (7,53% έναντι 6,56%,p=0,015) ενώ ταυτόχρο© 2016
Ελληνική Ιατρική Επιθεώρηση 110: 72-79
Hellenic Journal of Medicine 110: 72-79

110 teyxos TELIKO.indd 72

72

7/6/16 19:59

Τεύχος 110: Απρίλιος-Ιούνιος 2016

73

να υπήρχε και στατιστικώς σημαντική διαφορά στη μέση ηλικία των θανόντων στις δύο πόλεις
(μεγαλύτερη στην Κατερίνη,p=0,001). Η νεφρική ανεπάρκεια αποτελούσε την πρώτη αιτία θανάτου από τα νοσήματα του ουροποιητικού και στις δύο πόλεις, ήταν σημαντικά όμως συχνότερη στην Κατερίνη ( 59% έναντι 47%, p<0,001). Αντιθέτως, οι θάνατοι από καρκίνο της ουροδόχου κύστεως και του νεφρού ήταν συχνότεροι στην Αλεξανδρούπολη (16,63% έναντι 12,27%,
p=0,035 και 9,22% έναντι 4,85%,p=0,003 αντίστοιχα). Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στους θανάτους λόγω καρκίνου του προστάτη ανάμεσα στους δύο Δήμους (22,88% Κατερίνη και 26,85% Αλεξανδρούπολη, p=0,12).
Συμπεράσματα: Η συχνότητα των θανάτων από νοσήματα του ουροποιητικού είναι μεγαλύτερη στην Κατερίνη σε σύγκριση με την Αλεξανδρούπολη, με μεγαλύτερο επιπολασμό στο ανδρικό φύλο και στις δύο πόλεις. Η νεφρική ανεπάρκεια αποτελεί την συχνότερη αιτία θανάτου από
τα νοσήματα του ουροποιητικού, με σαφή όμως υπεροχή στην Κατερίνη. Αντιθέτως, οι καρκίνοι
κύστεως και νεφρού φαίνεται να υπερέχουν στην Αλεξανδρούπολη.
Λέξεις ευρετηρίου: επιδημιολογία, θνησιμότητα, νεφρική ανεπάρκεια, καρκίνος του ουροποιητικού,
πληθυσμιακή μελέτη.

Comparison of the frequency of deaths
from diseases of the urinary system
in two municipalities of Greece,
Katerini and Alexandroupolis
Epidemiological study for 20 years (1991-2010)
Tsoutsas Georgios1, Papazoglou Nikolaos +2, Savopoulos Christos1, Margaritis Eleni1,
Pavlidis Athinodoros1, Papanas Nikolaos3, Giakoumelos Alexandros4, Spyridonakou Soultana1,
Maltezos Efstratios3, Hatzitolios I.Apostolos1
1. 1st Propedeutic Department of Internal Medicine, AHEPA University Hospital, 2. 2nd Department of Internal
Medicine, Papageorgiou Hospital, 3. 2nd Department of Internal Medicine Democritus University, Alexandroupolis,
4. 2nd University Urology Clinic, Hospital Papageorgiou

Summary
Purpose of the study: Comparison of the frequency of deaths from diseases of the urinary
system in two municipalities of Greece, Katerini and Alexandroupolis.
Material and Method: Recording of the causes of death from diseases of the urinary system
in municipalities of Katerini and Alexandroupolis, based in death certificates for the period
1/1/1991 to 31/12/2010.
Results: There were 660 death certificates (62% men, age 77,6±11,3) out of 8761 in the
Municipality of Katerini and 499 (71% men, age 75,3±11,4) out of 7609 in Alexandroupolis,
in which disease of the urinary system was one of the main causes leading to death. The
incidence of deaths from diseases of the urinary system was higher in Katerini (7,53% versus
6,56%, p = 0,015) while there was a statistically significant difference in the mean age of the
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deceased in the two cities (greater Katerini, p = 0,001 ). Renal failure was the leading cause
of death from diseases of the urinary system in both cities, however, it was significantly more
frequent in Katerini (59% vs. 47%, p <0,001). Conversely, deaths from bladder cancer and
kidney cancer were frequent in Alexandroupoli (16.63% versus 12,27%, p = 0,035 and 9,22%
versus 4,85%, p = 0,003 respectively). There was no statistically significant difference in
deaths due to prostate cancer between the two municipalities (22.88% Katerini and 26.85%
Alexandroupolis, p = 0,12).
Conclusions: The incidence of deaths from diseases of the urinary system is greater in
Katerini compared to Alexandoupoli with greater prevalence in the male sex in both cities.
Kidney failure is the leading cause of death from diseases of the urinary system, but with
clear superiority in Katerini. By contrast, bladder and kidney cancers seem to excel in
Alexandroupolis.
Key words: epidemiology, mortality, renal failure, urinary cancer, population study.

Εισαγωγή
Οι παθολογικές καταστάσεις του ουροποιητικού
συστήματος κατέχουν μέχρι σήμερα υψηλή θέση
στα αίτια θανάτου στον ευρύτερο Ελλαδικό πληθυσμό, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη1. H τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(2012) έδειξε ότι τα ποσοστά θνησιμότητας στην
χώρα μας από τις εν λόγω παθολογικές καταστάσεις δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από αυτά της υπόλοιπης Ευρώπης1-3. Μέχρι σήμερα όμως δεν υπάρχουν εμπεριστατωμένες έρευνες που να αναδεικνύουν τις επιδημιολογικές διαφορές, που ενδεχομένως υπάρχουν, στις διάφορες περιοχές της χώρας μας όσον αφορά τα νοσήματα του ουροποιητικού και την θνησιμότητα από αυτά. Είναι άλλωστε
γνωστό ότι η κατάσταση της υγείας του πληθυσμού
σε κάθε περιοχή μεταβάλλεται διαρκώς απόρροια
της επίδρασης περιβαλλοντικών, δημογραφικών, οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων. Είναι λοιπόν απαραίτητο να αποτυπώνεται ανά διαστήματα
η επίπτωση, καθώς και η θνησιμότητα από τις διάφορες αιτίες, έτσι ώστε να αναθεωρούνται οι σχετικές προοπτικές και να λαμβάνονται μέτρα πρόληψης και θεραπείας, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Στα πλαίσια της παρούσας επιδημιολογικής μελέτης απομονώθηκαν συγκεκριμένες ομάδες θανόντων από διαφορετικές αιτίες στους νομούς Πιερίας και Έβρου. Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια σύγκρισης των ευρημάτων στους μητροπολιτικούς
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Δήμους των πρωτευουσών των νομών αυτών (Κατερίνη και Αλεξανδρούπολη). Σε προηγηθείσες εργασίες βρέθηκαν αξιόλογες και απρόσμενες, ως
ένα βαθμό, στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο δήμων που αφορούσαν τα θανατηφόρα τροχαία και τους λοιπούς βίαιους θανάτους4,
αιματολογικές παθήσεις7, νεοπλασματικά νοσήματα6, καθώς και νοσήματα του πεπτικού συστήματος5. Στα πλαίσια αυτά θα γίνει προσπάθεια αξιολόγησης και σύγκρισης των ευρημάτων που αφορούν και τα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος.
Υλικό και μέθοδος
Για την διεκπεραίωση της έρευνας έγινε καταγραφή των πιστοποιητικών θανάτου στους Δήμους
Κατερίνης και Αλεξανδρούπολης, βασιζόμενη στα
ληξιαρχικά αρχεία των δύο Δήμων (κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας). Καταγράφηκαν οι θάνατοι
που αφορούσαν την εικοσαετία 1991 έως 2010.
Έγινε, επίσης, καταγραφή του έτους γέννησης,
του φύλου, του έτους θανάτου και με λεπτομέρεια
με βάση ότι αναγραφόταν στο πιστοποιητικό θανάτου από τον χορηγήσαντα αυτό Ιατρό. Σημειώθηκε επίσης με ειδικό κωδικό το δημοτικό διαμέρισμα
όπου συνέβησαν οι θάνατοι, αποσκοπώντας σε τυχόν συγκρίσιμες διαφορές. Καταγράφηκαν συνολικά 8761 πιστοποιητικά θανάτου στο Δήμο της Κατερίνης και 7609 στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης.
Από αυτά, απομονώθηκαν τα πιστοποιητικά, όπου
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νόσος του ουροποιητικού αναφερόταν ως κύρια αιτία θανάτου (660 στην Κατερίνη και 499 στην Αλεξανδρούπολη).
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση των μεθόδων του x2 και του T-test.

στην Αλεξανδρούπολη). Ακολουθούσαν σε συχνότητα οι διάφοροι καρκίνοι του ουροποιητικού συστήματος (κύστεως, νεφρού, προστάτη). Συγκριτικά για τις δύο πόλεις όμως, η νεφρική ανεπάρκεια
ήταν σημαντικά συχνότερη αιτία θανάτου στην Κατερίνη. Αντιθέτως οι θάνατοι από καρκίνο της ουΑποτελέσματα
ροδόχου κύστης και των νεφρών ήταν συχνότεροι
Στο Δήμο της Κατερίνης καταγράφηκαν 660 πιστην πόλη της Αλεξανδρούπολης, ενώ δεν υπήρχαν
στοποιητικά θανάτου (επί συνόλου 8761, 7,53%),
στατιστικώς σημαντικές διαφορές στις δύο πόλεις
στα οποία νόσος του ουροποιητικού συστήματος
όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη.( Πίνακας 3)
αποτελούσε μία από τις κύριες αιτίες που οδήγησαν στο θάνατο. Από αυτά το 62% αφορούσε το
Συζήτηση
ανδρικό φύλο. Αντιστοίχως στο Δήμο της ΑλεξανΗ συχνότητα των θανάτων από τις παθολογιδρούπολης, τα ανάλογα πιστοποιητικά ήταν 499
κές καταστάσεις του ουροποιητικού συστήματος
(επί συνόλου 7609, 6,56%) και το 71% αφορούσε άνδρες. Η συχνότητα των θανάτων από νοσή- παρουσιάζει ετερογένεια παγκοσμίως και εξαρτάματα του ουροποιητικού ήταν στατιστικώς σημαντι- ται από παράγοντες γονιδιακούς, περιβαλλοντικούς
κά μεγαλύτερη στην πόλη της Κατερίνης (p=0,015). καθώς επίσης από το φύλο, τον τρόπο ζωής των
(Πίνακες 1,2). Επιπλέον, υπήρξε στατιστικά σημαντι- ανθρώπων και την εξέλιξη με τις δυνατότητες που
8
κή διαφορά στη μέση ηλικία των θανόντων από τα προσφέρει η ιατρική επιστήμη ανά τον κόσμο .
Όπως διαπιστώθηκε στην παρούσα μελέτη, τα
νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος στις δύο
πόλεις, με μεγαλύτερη και πάλι στην πόλη της Κα- νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος αποτετερίνης (77,6±11,3 έναντι 75,3±11,4, p=0,001).(Πί- λούν συχνή αιτία θανάτου στους δύο Δήμους που
νακες 1,2). Η νεφρική ανεπάρκεια αποτελούσε με μελετήθηκαν (Κατερίνη και Αλεξανδρούπολη), με
μεγάλη διαφορά τη συχνότερη αιτία θανάτου από μία σημαντική υπεροχή στον πληθυσμό του Δήμου
όλα τα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος Κατερίνης. Επιπλέον ο επιπολασμός των νοσημάκαι στις δύο πόλεις (59% στην Κατερίνη και 47% των αυτών είναι μεγαλύτερος στο αντρικό φύλο και
Πίνακας 1. Διάφορες παθολογικές καταστάσεις του ουροποιητικού συστήματος, οι οποίες
καταγράφηκαν ως αιτίες θανάτου στο Δήμο της Κατερίνης.
Νόσος
Νεφρική
Ανεπάρκεια
Καρκίνος
Προστάτη
Καρκίνος
ουροδόχου
κύστης
Καρκίνος
νεφρού
Νεφρωσικό
σύνδρομο
Πολυκυστική
νόσος
Σύνολο
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Σύνολο

%

Άνδρες

393

59

170

Γυναίκες

%

Μέση Ηλικία
θανάτου

43

223

57

79,1

%

151

23

151

100

0

0

76

81

12

65

80

16

20

75,8

32

5

22

68

10

32

70,3

2

0,3

2

100

0

0

80

1

0,15

0

0

1

100

64

660

410

250

77,6±11,3
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Πίνακας 2. Διάφορες παθολογικές καταστάσεις του ουροποιητικού συστήματος, οι οποίες
καταγράφηκαν ως αιτίες θανάτου στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης.
Νόσος
Νεφρική
ανεπάρκεια
Καρκίνος
προστάτη
Καρκίνος
ουροδοχου
κύστης
Καρκίνος
νεφρού
Νεφρωσικό
σύνδρομο
Πολυκυστική
νόσος
Σύνολο

Σύνολο

%

Άνδρες

%

Γυναίκες

%

Μέση Ηλικία
θανάτου

235

47

122

52

113

48

76,7

134

27

134

100

0

0

76,1

83

16

69

83

14

17

73,8

46

9

34

74

12

26

65,9

1

0,2

1

100

0

0

56

0

0

0

0

0

0

0

499

360

139

75,3±11,4

Πίνακας 3. Σύγκριση της επίπτωσης των διαφόρων παθολογικών καταστάσεων του
ουροποιητικού συστήματος μεταξύ των Δήμων Κατερίνης και Αλεξανδρούπολης.
Νόσος
Νεφρική ανεπάρκεια
Καρκίνος προστάτη
Καρκίνος ουρ. κύστεως
Καρκίνος νεφρού
Σύνολο

Κατερίνη
393
151
81
32
660

στις δύο πόλεις. Καλό θα ήταν να διευκρινισθεί ότι
στόχος στην εργασία αυτή ήταν η αναζήτηση και η
καταγραφή της συχνότητας της νόσου και όχι τόσο
η ευθύνη της για το θάνατο, καθώς πολύ συχνά κάποια από τις επιπλοκές των νοσημάτων αυτών είναι που πραγματικά οδηγεί στο θάνατο και όχι αυτή
καθεαυτή η πάθηση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η νεφρική ανεπάρκεια αποτελεί τη
συχνότερη αιτία θανάτου και στους δύο Δήμους.
Αυτό θα μπορούσε να δικαιολογηθεί καθώς σύμφωνα και από άλλες πρόσφατες επιδημιολογικές
μελέτες που έχουν διεξαχθεί παγκοσμίως, ο αριθμός των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ)
αυξάνει συνεχώς9. Στην Ελλάδα, έχει υπολογιστεί
ότι 1.000.000 περίπου του πληθυσμού πάσχει από
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Αλεξανδρούπολη
235
134
83
46
499

P
<0,001
0,12
0,035
0,03

ΧΝΝ (σε κάποιο στάδιο αυτής) ενώ το 10% εξ αυτών (δηλαδή 100.000) υπολογίζεται ότι έχει σοβαρή ΧΝΝ (σταδίου 3-5)10. Διεθνώς υπολογίζεται
ότι το 10% του πληθυσμού κάθε κράτους πάσχει
από ΧΝΝ σταδίου 1-59. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι πεθαίνουν ετησίως 8,9/100.000 ασθενείς
με ΧΝΝ10.
Ακολουθούν σε συχνότητα οι διάφοροι καρκίνοι του ουροποιητικού συστήματος. Περισσότερες
από 1,1 εκατομμύρια περιπτώσεις καρκίνου του
προστάτη καταγράφηκαν το 2012, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 8% του συνόλου των νέων περιπτώσεων καρκίνου -το 15% στους άνδρες-, και
σχεδόν το 70% των περιπτώσεων (759.000) να εμφανίζονται στις πιο ανεπτυγμένες χώρες 11.
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Η Μαρτινίκα είχε το υψηλότερο ποσοστό του
καρκίνου του προστάτη, ακολουθούμενη από τη
Νορβηγία, τη Γαλλία και την Ωκεανία. Αντίθετα η χαμηλότερη συχνότητα ήταν στην Ασία και την Αφρική. Τα ποσοστά θνησιμότητας είναι γενικά υψηλά σε κατ 'εξοχήν μαύρο πληθυσμό (Καραϊβική, 29
ανά 100.000 και στην Αφρική 19-24 ανά 100.000),
πολύ χαμηλά στην Ασία (2,9 ανά 100.000 στη Νότιο-Κεντρική Ασία, για παράδειγμα) και ενδιάμεσα
στην Αμερική και την Ωκεανία. Η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του προστάτη σε νεαρότερες ηλικίες έχει αυξηθεί δραματικά. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι άνδρες χωρίς συμπτώματα της νόσου εξετάζονται στο ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA). Η δοκιμή αυτή οδηγεί στην ανίχνευση πολλών καρκίνων του προστάτη που είναι
σε αρχόμενο στάδιο και μπορεί να εξελιχτούν σε
πιο προχωρημένο άλλα μπορεί και όχι11. Στην Ελλάδα καταγράφονται 3200 άτομα με καρκίνο στον
προστάτη το 2012, ενώ τα άτομα που επιβιώνουν
μετά από 5 έτη με αυτή τη διάγνωση μπορεί να είναι ακόμα και δεκαπλάσια12.
Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC, 85-90%
όλων των καρκίνων του νεφρού) αντιπροσωπεύει
το 2% όλων των καρκίνων παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη επίπτωση να απαντάται στις αναπτυγμένες χώρες13. Μέχρι πρότινος στην Ευρώπη υπήρχε μια ετήσια αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου
του νεφρού περίπου στο 2%, με εξαίρεση τη Δανία και τη Σουηδία. Σε παγκόσμιο επίπεδο περίπου
190.000 άτομα προσβάλλονται από τη νόσο. Η επίπτωση του ΝΚΚ αυξάνεται σε ετήσια βάση τις 3 τελευταίες δεκαετίες κατά 2-4%, γεγονός που μπορεί
να οφείλεται μερικώς στην εφαρμογή σύγχρονων
απεικονιστικών διαγνωστικών μεθόδων. Η αυξητική αυτή τάση δεν περιορίζεται στους όγκους χαμηλού σταδίου αλλά και σε πιο προχωρημένου σταδίου, γεγονός που εξηγεί και τους υψηλούς δείκτες
θνητότητας της νόσου. Η γεωγραφική διακύμανση
της επίπτωσης του ΝΚΚ επηρεάζεται σε σημαντικό
ποσοστό από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως
το κάπνισμα και την παχυσαρκία. Η μελέτη για την
ταυτοποίηση γενετικών μεταλλάξεων και την αναγνώριση μοριακών μονοπατιών που σηματοδοτούν
την καρκινογένεση στο νεφρό είναι σε εξέλιξη, καθώς η 5-ετής θνητότητα των ασθενών αυτών είναι ιδιαίτερα υψηλή14. Η επίπτωση του νεφροκυτταρικού καρκινώματος είναι χαμηλότερη στους Ασι-
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άτες15,16 και τους Αφρικάνους17. Αντιθέτως είναι αρκετά υψηλή στους Αφροαμερικανούς των Η.Π.Α14,
κάτι που ενδεχομένως να συσχετίζεται με το υψηλό ποσοστό (17%) του πληθυσμού που καπνίζει και
αντιστοιχεί σε 40 εκατομμύρια ανθρώπους18.
Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι η ένατη
πιο κοινή μορφή καρκίνου στον κόσμο. Κάθε χρόνο, περίπου 110.500 άνδρες και 70.000 γυναίκες
έχουν διαγνωστεί ως νέα περιστατικά, ενώ 38.200
ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 17.000 ασθενείς στις ΗΠΑ πεθαίνουν από τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Περίπου 59% των περιπτώσεων συμβαίνουν στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, ενώ
η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση. Η υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου της ουροδόχου κύστης είναι στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, και η χαμηλότερη συχνότητα είναι στην Ασία, τη
Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Στους άνδρες
το Βέλγιο έχει το υψηλότερο ποσοστό, ακολουθούμενο από το Λίβανο και την Τουρκία. Στις γυναίκες η Ουγγαρία, ακολουθούμενη από τη Δανία και
τη Νορβηγία. Οι άνδρες έχουν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν καρκίνο
της ουροδόχου κύστης από τις γυναίκες19. Το κάπνισμα είναι μια σημαντική αιτία, αφού τα υψηλά ποσοστά εμφάνισης του καρκίνου στις περιοχές που προαναφέραμε (Βόρεια Αμερική και Ευρώπη) σχετίζονται με τα υψηλά ποσοστά καπνιστών,
20% και 22% αντίστοιχα σε αυτές τις ηπείρους20,21.
Η ανάλυσή μιας παγκόσμιας έρευνας για τη σύνδεση μεταξύ της διατροφής, του βάρους, της σωματικής δραστηριότητας και του καρκίνου της ουροδόχου κύστης βρέθηκε να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης. Τέλος, όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν σημαντική επίδραση της γενετικής προδιάθεσης για την εμφάνιση22. Όπως αποτυπώθηκε παραπάνω υπάρχουν αξιόλογες διαφορές όσον αφορά
την συχνότητα και τη θνησιμότητα από τα διάφορα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος στις
διάφορες περιοχές του κόσμου, άλλα όπως φάνηκε και από την παρούσα μελέτη μας και σε διάφορες περιοχές της ίδιας χώρας. Τα ποσοστά θανάτων από νεφρική ανεπάρκεια, καρκίνο προστάτη,
καρκίνο ουροδόχου κύστεως και καρκίνο νεφρού
σε Κατερίνη και Αλεξανδρούπολη σε σύγκριση με
τα παγκόσμια δεδομένα απεικονίζονται στον Πίνακα 423,24. Σε αυτόν τον πίνακα παρατηρούμε ότι στη
νεφρική ανεπάρκεια τα ποσοστά θανάτων στις πό-
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λεις (Κατερίνη και Αλεξανδρούπολη) συμβαδίζουν
με αυτά παγκοσμίως. Αντίθετα, όμως, στον καρκίνο
του προστάτη παρατηρούμε υποδιπλασιασμό των
ποσοστών, που οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πιο
συχνός στη Βόρεια Αμερική, στη βορειοδυτική Ευρώπη, την Αυστραλία, και σε νησιά της Καραϊβικής
και λιγότερο συχνός στην Ασία, την Αφρική, την Κεντρική Αμερική και τη Νότια Ευρώπη25,26.
Επίσης, παρατηρούμε τον υποδιπλασιασμό των
ποσοστών και στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Έχουμε αναφέρει ότι το κάπνισμα είναι μια σημαντική αιτία εμφάνισης και τα ποσοστά στη χώρα
μας είναι υψηλά, αλλά κυρίως στις ηλικίες <55
ετών27. Στις ηλικίες >60 ετών είναι μειωμένα και
αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ηλικία εμφάνισης του καρκίνου ουροδόχου κύστεως είναι
>65 ετών28 μας οδηγεί στο αποτέλεσμα του Πίνακα 4. Τέλος, υποδιπλασιασμός στα ποσοστά παρατηρείται και στον καρκίνο του νεφρού. Και εδώ, ενδεχομένως, η αιτία να είναι το γεγονός ότι οι Αφροαμερικανοί και οι κάτοικοι της Αλάσκα έχουν ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά από ότι οι λευκοί29.
Είναι λοιπόν σημαντικό να καταγράφεται ο αριθμός των θανόντων κάθε χρόνο, καθώς να γίνεται
και καταγραφή των αιτιών θανάτου με πιθανές τοπογραφικές διαφορές. Αυτό βοηθάει στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας που ισχύει σε κάθε χώρα, αναγνωρίζεται η πρόοδος στον τομέα αυτό και με βάση τα αποτελέσμα-

τα μπορεί να γίνει βελτίωση της πολιτικής της υγείας σε μια προσπάθεια μείωσης των αναστρέψιμων
αιτιών θανάτου στον αναπτυσσόμενο κόσμο.
Ταυτόχρονα θέτει ερωτήματα για μελέτη διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και την θνητότητα του
πληθυσμού στις διάφορες περιοχές, ακόμη και της
ίδιας χώρας, καθώς εάν οι περιβαλλοντολογικοί
αυτοί παράγοντες δυνατόν να θεωρηθούν ως δυνητικοί καρκινογόνοι.
Συμπερασματικά, τα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος αποτελούν συχνή αιτία θανάτου
στην Ελληνική επικράτεια. Η συχνότητα των θανάτων από παθολογικές καταστάσεις του ουροποιητικού φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στην πόλη της
Κατερίνης συγκριτικά με την πόλη της Αλεξανδρούπολης.
Παρατηρήθηκε μεγαλύτερος επιπολασμός στο
ανδρικό φύλο και στις δύο πόλεις. Η νεφρική ανεπάρκεια αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου από
τα νοσήματα του ουροποιητικού και στις δύο πόλεις. Στην πόλη της Κατερίνης σε σχέση με την πόλη
της Αλεξανδρούπολης υπάρχει στατιστικώς σημαντική υπεροχή της νεφρικής ανεπάρκειας ως αιτία
θανάτου από όλα τα νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος. Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης,
αντιθέτως, οι καρκίνοι κύστεως και νεφρού αποτελούν συχνότερη αιτία θανάτου από τις παθήσεις
του ουροποιητικού συστήματος.

Πίνακας 4. Ποσοστιαία σύγκριση των θανάτων από παθολογικές καταστάσεις του
ουροποιητικού συστήματος μεταξύ των Δήμων Κατερίνης, Αλεξανδρούπολης και Παγκοσμίως
Νόσος
Νεφρική ανεπάρκεια
Καρκίνος προστάτη
Καρκίνος ουρ. κύστεως
Καρκίνος νεφρού

Κατερίνη
4,4%
1,7%
0,92%
0,36%

Αλεξανδρούπολη
2,6%
1,5%
0,93%
0,52%

Παγκόσμια
5-7%
3,7%
2%
1,7%
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Περίληψη
Η φράση «αδελφή» συνεχίζει να ηχεί στους διαδρόμους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Η
πρόοδος της επιστήμης και των τεχνικών στο επίπεδο της νοσηλευτικής δεν αντικατοπτρίζονται στην ελληνική πραγματικότητα. Σε αντίθεση με το εξωτερικό, ο έλληνας νοσηλευτής
παραμένει καθηλωμένος, από αναχρονιστικά προεδρικά διατάγματα, σε καθήκοντα τεχνικού
χαρακτήρα. Προτείνεται λοιπόν η αναβάθμιση και διεύρυνση των καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού, με βάση τα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια δεδομένα. Η διεύρυνση θέτει τον
νοσηλευτή στις ομάδες λήψεις αποφάσεων, κατοχυρώνει ήδη ασκούμενες πράξεις και δίνει
τη δυνατότητα για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου με ταυτόχρονη επέκταση δραστηριοτήτων, χωρίς επιπλέον κόστος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι απαραίτητη
η υποκίνηση των εργαζομένων. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος McClelland
ως καταλληλότερη για την εξατομίκευση των επίκτητων αναγκών του προσωπικού και την
αντίστοιχη σύνδεση τους με το πολυεπίπεδου τρόπο άσκησης της ιατρικής και νοσηλευτικής
προοπτικής. Με βάση αυτό το μοντέλο, με δομή αναφοράς το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, θα
γίνει η κατανομή του νοσηλευτικού προσωπικού σε κύκλους ποιότητας, ανάλογα με την ανάγκη ή τις ανάγκες στις οποίες ο καθένας και η καθεμία τείνει να επιθυμεί.
Λέξεις κλειδιά: νοσηλευτικό προσωπικό, καθηκοντολόγιο, θεωρίες υποκίνησης, εξατομίκευση κινήτρων, διεύρυνση καθηκόντων.
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Summary
The phrase "sister" continues to sound in the corridors of hospitals. The progress of science and techniques at the level of nursing are not reflected in the Greek reality. In contrast
to the exterior, the nurse remains riveted by presidential decrees, anachronistically, on technical tasks. The proposed upgrading and expanding the tasks of nursing staff, based on European and Global data. Enlargement puts nurse decision-making teams, already enshrines
exercised acts and enables the proper functioning of the hospitals with simultaneously expansion activities, at no extra cost. To achieve this objective, it is necessary that incitement
of workers. For this purpose we will use the method best suited for McClelland as the individualization of acquired personal needs and their connection with the way multi-layered
how to exercise medicine and nursing perspective. Based on this model, reference structure
with the General Hospital of Arta, will become the Division of nursing staff in quality circles,
depending on the need, or the needs that each and everyone tends to disire.
Key Words: nursing personnel, tasks, stimulation, motivation theories, individualizing, enlargement.

Εισαγωγή
Οι κοινωνικές σχέσεις, που αποτυπώνουν ανάγκες, αξίες και προσδοκίες εκφράζονται στη δομή
και τη λειτουργία των οργανισμών υγείας (Σιγάλας,
1999 ). Οι οργανισμοί υγείας αποκλίνουν από το
μοντέλο που περιγράφει η οργανική θεωρία , όπου
η εξουσία πρέπει να είναι κάθετη και άμεσα αναγνωρίσιμη. Σε αυτούς τους οργανισμούς υπάρχει μια ασυνήθιστη διπλή δομή εξουσίας (Brooks,
1995). Η μια εξουσία είναι η εκτελεστική , δηλαδή αυτή που ασκείται από τη διοίκηση του οργανισμού και η άλλη η επαγγελματική δηλαδή αυτή που
ασκείται από το ιατρικό σώμα (Μάινα et al, 1997).
Στο σημειολογικό η εξουσία των γιατρών αποτυ-
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πώνεται στην ιατρική μπλούζα. Οι γιατροί αντλούν
εξουσία, πέρα από τις ατομικές τους δυνατότητες.
Μια πρώτη διαστρωμάτωση λοιπόν είναι η άτυπη
πρωτοκαθεδρία των γιατρών έναντι του υπολοίπου
προσωπικού.
Παρουσιάζονται βέβαια διαβαθμίσεις και εντός
του ιατρικού σώματος. Η εξουσία του γιατρού που
έχει μεγαλύτερο κύρος κυριαρχεί σε βάρος του νεότερου ή μικρότερου κύρους γιατρού (Πολύζος,
1998). Η εξουσία του γιατρού διευθυντή κλινικής, που είναι παράλληλα και καθηγητής ιατρικής
στο πανεπιστήμιο, είναι μεγαλύτερη από την εξουσία του μη καθηγητή διευθυντή κλινικής του Ε.Σ.Υ.
και βέβαια ακόμα μεγαλύτερη από την εξουσία των
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επιμελητών, πόσο μάλλον του νοσηλευτικού προσωπικού (Δίκαιος et al, 1999) .Τα παραπάνω ερμηνεύουν τον τρόπο λειτουργίας των εργαζομένων στις δομές υγείας. Το γεγονός της διαφορετικής αντιμετώπισης του νοσηλευτικού, διοικητικού
και τεχνικού δώματος σε σχέση με το ιατρικό έχει
αφετηρία την αρχική μορφή των νοσοκομείων, τα
οποία ήταν ιατροκεντρικά.
Οι οργανισμοί υγείας βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους , επηρεάζονται
και διαμορφώνονται από τις εκάστοτε κοινωνικές
δυνάμεις ( Μάινα et al. , 1996 ). Η νοσοκόμα λοιπόν ιστορικά υπήρξε το κύριο πρόσωπο λειτουργίας στο αρχικό φιλανθρωπικό νοσοκομείο, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, με τις οδηγίες του ιατρικού
προσωπικού.
Η αλλαγή του νοσοκομείου, η αύξηση των γιατρών και η χειραφέτηση της γυναίκας άλλαξαν ριζικά την παραπάνω ταυτότητα. Ο νοσηλευτής του
σήμερα είναι καλά εκπαιδευμένος και με ρόλο πιο
προσανατολισμένο στον ασθενή παρά στις αγκαρίες του παρελθόντος. Η ανάπτυξη της νοσηλευτικής
ως επιστήμης παρήγαγε υποειδικότητες και εξειδίκευση στο νοσηλευτικό προσωπικό και διεύρυνση
των δυνατοτήτων του.
Δυστυχώς, παρά τις επιστημονικές και κοινωνικές εξελίξεις, στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα αρνητική προκατάληψη εις βάρος του νοσηλευτικού προσωπικού. Η αντίληψη που αποτυπώνεται στη φράση «αδελφή» αντικατοπτρίζει τη νοσοκόμα των αρχών του προηγούμενου αιώνα κσι δυστυχώς αναπαράγεται ακόμα και στο επίπεδο της συμπεριφοράς. Για κομμάτι του ιατρικού προσωπικού και της
κοινωνίας ο νοσηλευτής αποτελεί ένα είδος παρατρεχάμενου του γιατρού, που παρά την εντατική εργασία του, δεν απολαμβάνει το κύρος του υπόλοιπου υγειονομικού προσωπικού. Δημιουργούνται με
αυτό τον τρόπο δυσμενείς εργασιακές συνθήκες, οι
οποίες δυσχεραίνουν τον κοινό στόχο της προαγωγής της υγείας.
Στην κατάσταση αυτή, ευθύνες φέρει κυρίως η
ηγεσία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, δηλαδή το
υπουργείο υγείας. Το νομικό πλαίσιο αφενός με
το περιορισμένο καθηκοντολόγιο και το λειτουργικό των διοικήσεων των ιδρυμάτων, δεν εξασφαλίζει την αναγνώριση του έργου των νοσηλευτών,
τόσο με την επαγγελματική όσο και με την κοινωνική απόδοση της λέξης.
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HJM
2. Η διεύρυνση των καθηκόντων του νοσηλευτή και η επίδραση στο σύστημα υγείας
Μόλις το 2004, με το νόμο 3252/04 δίνεται η
δυνατότητα στο νοσηλευτικό προσωπικό να αποκτήσει τη δική του ένωση, την Ένωση ΝοσηλευτώνΝοσηλευτριών Ελλάδας (Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 2004). Η αντίστοιχη πανευρωπαϊκή ένωση νοσηλευτών, η ΕFN (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Νοσηλευτών) το 2005 εξέδωσε κατευθυντήρια οδηγία για την εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών
στα κράτη-μέλη της ΕΕ, με θέμα τον εξυγχρονισμό
της εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού,
με στόχο την προσαρμογή στο απαιτούμενο πλαίσιο δεξιοτήτων.
Ο όρος δεξιότητα ορίζεται ως η τομή μεταξύ
γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων και αξιών με στόχο την κινητοποίηση των συστατικών αυτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την παροχή της καλύτερης δυνατής
απάντησης, μέσω της χρήσης των διαθέσιμων πόρων. Σε αυτό το σκεπτικό προτείνεται μια σφαιρικότερη εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού,
σε ένα ευρύ πλαίσιο (ολοκληρωμένη γνώση βασικών επιστημών και λειτουργίας του ανθρώπινου
οργανισμού, δεοντολογία, κλινική πρακτική, συνεργασία) με στόχο την δυνατότητα των νοσηλευτών
στην ανεξάρτητη διάγνωση της νοσηλευτικής φροντίδας, το σχεδιασμό και την οργάνωση της θεραπείας, τη συμβουλευτική τόσο σε περιπτώσεις προληπτικής ιατρικής όσο και σε περιπτώσεις αποθεραπείας και τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών
και κρίσεων (EFN, 2005).
Το χρονοδιάγραμμα εναρμόνισης των κρατώνμελών ήταν ο Ιανουάριος του 2016. Σε αυτό το σημείο η σύγκριση με την ελληνική πραγματικότητα είναι απογοητευτική. Τα ισχύοντα προεδρικά διατάγματα δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο αποκλείει το νοσηλευτικό προσωπικό από την λήψη αποφάσεων, τη συμμετοχή στην προαγωγή της υγείας και το διαγνωστικό-θεραπευτικό σχέδιο, ενώ το
περιορίζει στο αμιγώς τεχνικό κομμάτι. Συγκεκριμένα το Προεδρικό Διάταγμα 210 ενώ προβλέπει την
κατοχύρωση των αντίστοιχων υποειδικοτήτων νοσηλευτικής με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, περιορίζει
το καθηκοντολόγιο ακόμα κσι των εξειδικευμένων
νοσηλευτών σε καθαρά πρακτικό επίπεδο όπως η
επιτήρηση μηχανημάτων, η διαχείριση εργαλείων, η
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επίδεση τραυμάτων, η διαχείριση υγρών (πρόκληση ούρησης και αφόδευσης) και η παρατήρηση της
εφαρμογής υου θεραπευτικού πλάνου, χωρίς καμία συμμετοχή πάνω σε αυτό (Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 2001). Το Προεδρικό Διάταγμα 152, το
οποίο προηγείται χρονολογικά, προβλέπει ουσιαστικά την παρακολούθηση των ασθενών και τη χορήγηση φαρμάκων , χωρίς όμως πάλι εποπτεία στο
αποφασιστικό κομμάτι (Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 1989).
Η μόνη προσπάθεια εναρμονισμού με τις κοινοτικές οδηγίες είναι το νομοσχέδιο 3567/2015. Το νομοσχέδιο διεύρυνε τα καθήκοντα των νοσηλευτών
στην κλινική πρακτική, δίνοντας δυνατότητα άσκησης ενός φάσματος κλινικών πράξεων και παρέχοντας νομική κάλυψη για εργασίες που διενεργούταν ήδη από το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως η
λήψη αίματος. Επίσης έδινε τη δυνατότητα συνταγογράφησης τεχνικού υλικού και λήψης νοσηλευτικού ιστορικού, κλινικής εξέτασης και διάγνωσης
(Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 2015). Το νομοσχέδιο
λίγες ημέρες μετά αποσύρθηκε, οπότε το σύστημα
υγείας λειτουργεί με τα προαναφερθέντα προεδρικά διατάγματα. Συνέπεια αυτού όχι μόνο η Ελλάδα
να λειτουργεί εκτός των διεθνών δεδομένων, αλλά
και να μένει αναξιοποίητο ένα μεγάλο κομμάτι του
προσωπικού των νοσοκομείων.
Είναι προφανής η ανάγκη διεύρυνσης των καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να
συμβαδίζουν καταρχήν με την πραγματικότητα. Τα
απαρχαιωμένα προεδρικά διατάγματα στα οποία
βασίζεται η λειτουργία του νοσηλευτικού προσωπικού δεν περιλαμβάνουν παρεμβάσεις, τις οποίες
όμως καλούνται να διεκπεραιώσουν οι νοσηλευτές
όπως η αιμοληψία και η απόφαση για χορήγηση
φαρμακευτικής αγωγής ή η εκτίμηση της σοβαρό-
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τητας ενός περιστατικού, που πολλές φορές γίνεται
στο τμήμα επειγόντων, κυρίως στα κέντρα υγείας.
Σε δεύτερο επίπεδο χρειάζεται η αναβάθμιση του
ρόλου του νοσηλευτή στο επίπεδο άσκησης συμβουλευτικής και προληπτικής ιατρικής και στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων επί των θεραπευτικών κσι επεμβατικών πρωτοκόλλων. Η διεύρυνση
των καθηκόντων θα επιδράσει θετικά σε τρία επίπεδα στο σύστημα υγείας:
• Την κατάργηση του διαχωρισμού των εργαζομένων στην υγεία σε δύο ταχύτητες, κάποιους που
λαμβάνουν αποφάσεις και κάποιους που υλοποιούν, προωθώντας την ενότητα θεωρίας και πράξης και τη συναδελφικότητα μεταξύ του προσωπικού για την καλύτερη αντιμετώπιση του ασθενούς.
• Την βελτίωση της λειτουργίας των δομών υγείας. Με δεδομένο την έλλειψη ιατρικού προσωπικού, η αναβάθμιση του ρόλου του νοσηλευτικού
θα βοηθούσε την αύξηση της απόδοσης της λειτουργίας των δομών με μείωση του χρόνου αναμονής λόγω της δυνατότητας ταυτόχρονων ενεργειών καθώς το νοσηλευτικό προσωπικό θα μπορεί να λαμβάνει ιστορικά και να πραγματοποιεί κλινική εξέταση, με δυνατότητα ασφαλούς εφημέρευσης των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας
(Delamaire and Lafortune, 2010).
• Τη διευκόλυνση διενέργειας προληπτικής ιατρικής και συμβουλευτικής που λόγω των ελλείψεων
παραμελείται στις δομές.
Οι παραπάνω παρατηρήσεις επιβεβαιώνονται
από τις εκθέσεις του OECD και τα πρακτικά αποτελέσματα που φέρουν στη λειτουργία των δομών υγείας, χωρίς να αυξάνεται το κόστος ( OECD,
2015).
Στα διαγράμματα 3 και 4 αποτυπώνεται η χαμηλή θέση της Ελλάδας στο σχεδιασμό αυτό. Βέ-

Διάγραμμα 3. (ανακτήθηκε 27/01/16)
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Διάγραμμα 4. (ανακτήθηκε 27/01/16)
βαια η επίλυση του προβλήματος δε μπορεί να γίνει
με την εμφάνιση μιας νομοθετικής ρύθμισης, όπως
επιχείρησε το νομοσχέδιο που αποσύρθηκε, αλλά
με τη δημιουργία ενός συνολικού πλαισίου λειτουργίας και συναπόφασης του υγειονομικού προσωπικού, το οποίο θα το υποκινεί στη βέλτιστη λειτουργία του.
3. Η επιλογή της μεθόδου υποκίνησης του
νοσηλευτικού προσωπικού
Η υποκίνηση είναι μια εσωτερική κατάσταση που
διασφαλίζει την επίτευξη κάποιου στόχου (Berelson
and Steiner, 1964). Η υποκίνηση συνιστά ένα σύνολο από ενεργητικές δυνάμεις, οι οποίες μπορεί να
προέρχονται από το ίδιο άτομο ή από το περιβάλλον του και καθορίζουν τη στάση του απέναντι στην
εργασία (Pinder,1984). Η παροχή αποκλειστικά οικονομικών κινήτρων είναι μια περιορισμένη αντιμετώπιση της διαδικασίας της υποκίνησης. Στην περίπτωση που εξετάζει η εργασία, η υποκίνηση του νοσηλευτικού προσωπικού θα αντιμετωπισθεί ως μια
διαδικασία ενεργοποίησης των ικανοτήτων των νοσηλευτών, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της
παροχής ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας.
Για την υποκίνηση εργαζομένων έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες. Τρεις βασικές είναι
• η θεωρεία της ιεράρχησης αναγκών (Maslow):
οι ανάγκες λειτουργούν ως πυραμίδα. Ο κάθε εργαζόμενος δηλαδή χρειάζεται να φτάσει σε ένα
επίπεδο για να ανέβει στο επόμενο, ξεκινώντας από
τα πιο βασικά. Το πρόβλημα με την εφαρμογή της
συγκεκριμένης θεωρίας είναι το γεγονός ότι είναι
υποκειμενικό το πότε ο καθένας θεωρεί μια ανάγκη
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καλυμμένη και το ότι μια ανάγκη δεν ανήκει αποκλειστικά σε ένα επίπεδο.
• η θεωρεία των δύο παραγόντων του Herzberg:
οι ανάγκες χωρίζονται σε παράγοντες συντήρησης
(εξαλείφουν τα αρνητικά στοιχεία) και σε παράγοντες υποκίνησης (δημιουργούν θετικά κίνητρα). Το
πρόβλημα στην περίπτωση που εξετάζουμε είναι
ότι περιορίζει μονοδιάστατα τους παράγοντες, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.
• η θεωρεία της κάλυψης επίκτητων αναγκών
του McClelland: κάθε εργαζόμενος έχει την επιθυμία να καλύψει, σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας, τριών ειδών αναγκών, την ανάγκη για επίτευξη στόχων, την ανάγκη για δημιουργία δεσμών και
την ανάγκη για εξουσία. Το θετικό της συγκεκριμένης θεωρίας είναι ότι εξατομικεύεται για τον κάθε
εργαζόμενο και δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής
του πλαισίου εργασίας στον χαρακτήρα και τις επιδιώξεις του κάθε εργαζόμενου.
Λόγω της πολυπλοκότητας και του πλήθους των
εργαζομένων στις νοσηλευτικές υπηρεσίες και με
την παραδοχή της ιδιαιτερότητας του καθενός, η
μέθοδος στην οποία θα βασιστεί η προσπάθεια για
την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ποιότητας
του νοσηλευτικού έργου, είναι η θεωρεία της κάλυψης επίκτητων αναγκών του McClelland.
Οι εργαζόμενοι, στους οποίους απευθύνεται η
διεύρυνση των καθηκόντων των νοσηλευτών, δεν
αποτελούν λευκό χαρτί ούτε είναι φοιτητές σε σχολή ώστε να προσαρμοστούν εξ αρχής σε ένα νέο
σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι φέρουν μνήμες και συμπεριφορές της λειτουργίας του προηγούμενου
συστήματος.
Με βάση το σύστημα McClelland και την ύπαρξη
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εξατομικευμένων ερωτηματολογίων (Steers R.M.
and Braunstein D.N., 1976) που θα διανεμηθούν
στους νοσηλευτές θα συγκροτηθεί μια πρώτη εικόνα για το ποια στοιχεία ιεραρχεί ο κάθε νοσηλευτής στον τομέα της εργασίας του. Στόχος θα είναι η διεύρυνση των καθηκόντων να προσαρμοστεί
στο υπάρχον προσωπικό και όχι το αντίθετο, ώστε
να εφαρμοστεί ομαλά η μετάβαση και να αξιοποιήσει τις ιδιαιτερότητες του καθενός και της καθεμίας.
Με βάση την εκτίμηση στις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου θα εντάσσεται σε ομάδες οι οποίες θα τα
ενεργοποιούν. Συγκεκριμένα με βάση την κατανομή
σε τρεις κατηγορίες:

γασίας, οι επιτροπές για την εκπόνηση πλάνου νοσηλείας και θεραπείας και οι υπεύθυνοι για τη συνταγογράφηση υλικού (παθολογική κλινική)
Φυσικά η ιατρική και νοσηλευτική πράξη είναι
περίπλοκη διαδικασία, η οποία δε χωρίζεται μονοδιάστατα σε κατηγορίες. Το μοντέλο αυτό έχει το
πλεονέκτημα ότι αντιστοίχως δεν κατατάσσει τους
εργαζόμενους σε τρεις απόλυτες κατηγορίες, γεγονός που βοηθάει αφού ένα αντικείμενο είναι δυνατό να καλύπτει και τις τρεις ανάγκες.
Για παράδειγμα, η εκπαίδευση νέων νοσηλευτών
ή η συμμετοχή σε σχήμα λήψης αποφάσεων, μπορούν να απευθύνονται σε εργαζόμενους που έχουν

Ανάγκη επίτευξης στόχων

Ανάγκη Δημιουργίας δεσμών

Ανάγκη εξουσίας ή δύναμης

Διάγραμμα 5.
• Νοσηλευτές με ανάγκη για επίτευξη στόχων:
εργαζόμενοι στην κατηγορία αυτή αξιοποιούνται
σε πράξεις που απαιτούν λήψη πρωτοβουλιών και
δράσης όπως τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, η μονάδες εντατικής θεραπείας και τα χειρουργεία.
• Νοσηλευτές με ανάγκη για δημιουργία δεσμών:
οι εργαζόμενοι σε αυτή την κατηγορία αξιοποιούνται σε θέσεις με έντονο το ομαδικό στοιχείο και
την ανάγκη επικοινωνίας όπως οι κλινικές ψυχιατρικής, η προληπτική ιατρική, η οικογενειακή συμβουλευτική και η επιμόρφωση προσωπικού.
• Νοσηλευτές με ανάγκη για εξουσία ή δύναμη:
εργαζόμενοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία
αξιοποιούνται σε θέσεις με καθοδηγητικό/ηγετικό
ρόλο όπως ο συντονισμός ομάδων και κύκλων ερ-
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αναφορά στην επίτευξη στόχων, στη δημιουργία
δεσμών ή στη δύναμη.
Ουσιαστικά δεν υπάρχουν οι πλήρεις εκφράσεις
της κάθε κατηγορίας αλλά ενδιάμεσες καταστάσεις
οι οποίες πλησιάζουν περισσότερο σε κάποια κατηγορία. Σε ένα υποθετικό τρίγωνο, με την κάθε κορυφή του να αποτυπώνει την πλήρη έκφραση μιας
ανάγκης, οι εργαζόμενοι κατανέμονται εντός τριγώνου, με τον καθένα να πλησιάζει σε μια περιοχή,
όπως δείχνει το διάγραμμα 5. Σε κάθε περίπτωση η
υποκίνηση των νοσηλευτών, με βάση τη διεύρυνση
των καθηκόντων τους και του ρόλου τους, καλύπτει ανάγκες όλου του φάσματος, όπως η αναβάθμιση του επαγγελματικού τους ρόλου, η διεύρυνση του επιστημονικού τους πεδίου μέσω της κατάρτισης και της συνεχούς εκπαίδευσης, η αύξηση
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του κύρους μέσω της συμμετοχής στις αποφάσεις.
Η πραγματική πρόκληση είναι πως μπορεί να εφαρμοστεί το παραπάνω σχήμα στην πραγματικότητα
ενός ελληνικού νοσοκομείου.
4. Πλαίσιο εφαρμογής της μεθόδου
υποκίνησης στο Γ.Ν.Άρτας
Το μοντέλο υποκίνησης που επιλέχθηκε στην
προηγούμενη ενότητα, θα εφαρμοστεί λαμβάνοντας ως δομή αναφοράς το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας διαθέτει δυναμικό 98 νοσηλευτών ΠΕ/ΤΕ και 180 ΔΕ. Η λειτουργία του νοσοκομείου περιλαμβάνει την ύπαρξη των
κλινικών παθολογίας, καρδιολογίας, πνευμονολογίας, χειρουργικής, νευροχειρουργικής, γυναικολογικής, ουρολογικής, οφθαλμολογικής, ψυχιατρικής,
παιδιατρικής, τη λειτουργία ΤΕΠ, μονάδας τεχνητού νεφρού και τμήματος αποκατάστασης. Η επιλογή του νοσοκομείου γίνεται διότι αντιπροσωπεύει μια μέση κατάσταση δομής υγείας σε μια επαρχιακή πόλη αφενός, ενώ λόγω της ύπαρξης προσωπικού και κτηριακών εγκαταστάσεων υπάρχει αξιοπρεπές επίπεδο παροχής ιατρικής κάλυψης. Τα δύο
αυτά στοιχεία διευκολύνουν στο να επικεντρωθεί
η εφαρμογή του μοντέλου στο αμιγώς κομμάτι της
διεύρυνσης των νοσηλευτικών καθηκόντων και τη
μέθοδο υποκίνησης, χωρίς να εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό άλλοι παράγοντες (έλλειψη υποδομών,
κακή λειτουργική οργάνωση).
Όπως προαναφέρθηκε, η διεύρυνση των καθηκόντων δεν διασφαλίζεται με την ύπαρξη ενός νομοσχεδίου αλλά χρειάζεται την συγκατάθεση και
την κινητοποίηση του ίδιου του προσωπικού. Άρα
το πρώτο βήμα που θα γίνει, είναι η συγκέντρωση του νοσηλευτικού προσωπικού για να τους γίνει
η παρουσίαση του νέου καθηκοντολογίου τους και
να υπάρξει συζήτηση και απάντηση σε τυχόν ερωτήσεις και απορίες. Στο τέλος της παρουσίασης θα
διανεμηθεί ερωτηματολόγιο ώστε να γίνει η εξατομίκευση του εργασιακού προφίλ του κάθε νοσηλευτή και της κάθε νοσηλεύτριας.
Με βάση τις απαντήσεις τους θα γίνει κατανομή
σε διάφορους κύκλους ποιότητας. Οι κύκλοι ποιότητας βασίζονται στη φιλοσοφία ότι οι εργαζόμενοι
αποδίδουν περισσότερο, αν τους επιτραπεί να επηρεάζουν τις αποφάσεις (Παπανικολάου, 1995). Οι
κύκλοι ποιότητας εμφανίσθηκαν πρώτη φορά στην
Ιαπωνία το 1962 από τον καθηγητή Kaoro Ishikava
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και πλέον εφαρμόζονται σε όλο και μεγαλύτερο
αριθμό οργανισμών, καθώς η επίλυση προβλημάτων καθίσταται πιο εύκολη στο πλαίσιο λειτουργίας
μικρών ομάδων (Σπανός, 1993). Οι κύκλοι εργασίας λοιπόν που θα υπάρχουν στο νοσοκομείο Άρτας,
με βάση τις υπάρχουσες υποδομές) θα είναι:
• Κύκλος τμήματος επειγόντων περιστατικών
• Κύκλος κλινικών παθολογικού τομέα (πνευμονολογία, καρδιολογία, παθολογία)
• Κύκλος αίθουσας χειρουργείων
• Κύκλος Ψυχιατρικής κλινικής
• Κύκλος κλινικών χειρουργικού τομέα (χειρουργική, ορθοπεδική, ουρολογία, οφθαλμολογία, νευροχειρουργική )
• Κύκλος προληπτικής ιατρικής και συμβουλευτικής (εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου, εργαστήρια)
• Κύκλος φροντίδας και αποκατάστασης (μονάδα
τεχνητού νεφρού, κέντρο αποκατάστασης)
• Κύκλος μονάδας εντατικής θεραπείας
• Κύκλος παιδιατρικής
Με βάση τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και
το διάγραμμα 5. θα υπάρξει η ακόλουθη κατανομή
του νοσηλευτικού προσωπικού:
• Νοσηλευτές που πλησιάζουν την άκρη της ανάγκης για δημιουργία δεσμών: κύκλος φροντίδας και
αποκατάστασης.
• Νοσηλευτές που πλησιάζουν την άκρη της ανάγκης επίτευξης στόχων: κύκλος μονάδας εντατικής
θεραπείας.
• Νοσηλευτές που πλησιάζουν την άκρη της ανάγκης εξουσίας: κύκλος κλινικών παθολογικού τομέα, κύκλος κλινικών χειρουργικού τομέα
• Νοσηλευτές ανάμεσα στην ανάγκη εξουσίας
και δημιουργίας δεσμών: κύκλος προληπτικής ιατρικής και συμβουλευτικής.
• Νοσηλευτές ανάμεσα στην ανάγκη εξουσίας
και επίτευξης στόχων: κύκλος αίθουσας χειρουργείων, κύκλος τμήματος επειγόντων περιστατικών.
• Νοσηλευτές ανάμεσα στην ανάγκη επίτευξης
στόχων και τη δημιουργία δεσμών: κύκλος ψυχιατρικής, κύκλος παιδιατρικής.
Μετά την κατανομή θα υπάρξει νέα συνάντηση
με το νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα και να γίνει συζήτηση επί
αυτών.
Σε κάθε κύκλο θα συμμετέχουν και αντίστοιχα
μέλη του ιατρικού προσωπικού και στην αρχή καθηγητές από το τμήμα νοσηλευτικής Ιωαννίνων με
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αναφορά στο κάθε αντικείμενο, ώστε να δημιουργηθούν δίαυλοι συνεργασίας με το ιατρικό προσωπικό και να υπάρχει ταυτόχρονη επιμόρφωση. Οι
κύκλοι ανά ομάδα θα βρίσκονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα ώστε να αξιολογούν την πρόοδο τους.
5. Συμπεράσματα
Όπως έγινε κατανοητό από την κατάληξη της
προηγούμενης ενότητας, η διεύρυνση των καθηκόντων δε χρειάζεται μόνο την υποκίνηση του νοσηλευτικού, αλλά και του ιατρικού προσωπικού. Στη
σημερινή εποχή αυτό μεταφράζεται στο γεγονός
ότι οι επαγγελματικές σχέσεις είναι ανταγωνιστικές , εφόσον λειτουργούν σε ανταγωνιστικό περιβάλλον , ανάμεσα σε σύνολα με σαφώς συγκρουόμενα συμφέροντα (Κουκιάδης, 1981). Για την άμβλυνση της σύγκρουσης των κλάδων αυτών, είναι
απαραίτητη σε δεύτερο χρόνο, η συνύπαρξη νοσηλευτών και ιατρών σε κοινούς κύκλους ποιότητας,
μέσω των οποίων θα εκπονείται κοινό πλάνο επέμβασης, νοσηλείας και θεραπείας. Σε μακροπρόθεσμο λοιπόν επίπεδο διαμορφώνεται η ανάγκη για
τη συγκρότηση μιας ομοσπονδιακής λειτουργίας
όλων των εργαζομένων, η οποία θα αντιλαμβάνεται ότι η επιτυχής λειτουργία του οργανισμού βασίζεται στις αλληλεξαρτήσεις και στις σχέσεις που
υφίστανται μεταξύ των μελών της ομάδας , καθώς
η ομάδα εκτελεί τις αναγκαίες λειτουργίες της (Κανελλόπουλος, 1992).
Το παραπάνω ενδεχομένως φαντάζει εξωπραγματικό για τα ελληνικά δεδομένα, τα οποία αντι-
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μετωπίζουν το νοσηλευτικό προσωπικό ως μονάδα τεχνικών επεμβάσεων και όχι ως ισότιμο με το
ιατρικό σώμα εργαζόμενο. Η αντίληψη αυτή κοστίζει κυριολεκτικά χρόνο και χρήμα στο εθνικό σύστημα υγείας. Η υποκίνηση των νοσηλευτών με τη
διεύρυνση των καθηκόντων τους απαντά τόσο στο
ερώτημα της εργασιακής, και ότι αυτό συνεπάγεται,
υποβάθμισης τους όσο και στην μειωμένη αποδοτικότητα των νοσοκομείων λόγω έλλειψης ή λανθασμένης κατανομής προσωπικού. Η πληρέστερη αξιοποίηση του υπάρχοντος νοσηλευτικού δυναμικού
διευκολύνει την εργασία του ιατρικού προσωπικού,
ομαλοποιεί τη λειτουργία των ιδρυμάτων ενώ ανοίγει δρόμους για την άσκηση προληπτικής ιατρικής.
Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σε μακροπρόθεσμα επίπεδο, πέρα από την άσκηση του
μοντέλου υποκίνησης το οποίο απαντά στις παρούσες συνθήκες, χρειάζεται η προσαρμογή του προγράμματος σπουδών των νοσηλευτικών και ιατρικών σχολών στο οραματικό πλαίσιο που αναφέρθηκε πριν.
Ταυτόχρονα απαιτείται η συνεχής επιμόρφωση
των ήδη εργαζομένων ώστε να προσαρμοστούν
στις αλλαγές. Φυσικά ακόμα και αυτό μπορεί να
φαίνεται υπερβολικό για τα ελληνικά στερεότυπα. Σε αυτό ίσως βοηθούσε η πληροφορία ότι το
πιο πλήρες και πολυχρησιμοποιημένο σύγγραμμα
για την κλινική εξέταση και το ιατρικό ιστορικό, το
οποίο διδάσκεται σε ιατρικές σχολές, είναι γραμμένο από τη νοσηλεύτρια Barbara Bates, και όχι από
κάποιο γιατρό.
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Ανακοινώσεις Ε.Π.Β.Ε.
IMSNG in EFIM
Η Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος - Ε.Π.Β.Ε. ισότιμο Μέλος
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογίας - E.F.I.M.
The Internal Medicine Society of Northern Greece - IMSNG was accepted
unanimously as an official member of the European Federation
of Internal Medicine - EFIM

Ο Πρόεδρος της European Federation of Internal Medicine (E.F.I.M.), Prof. Frank Bosch απονέμει το Πιστοποιητικό ένταξης της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.) ως ισότιμο μέλος στην EFIM
στους εκπροσώπους της Εταιρείας, κ.κ. Απόστολο Ι. Χατζητόλιο, Καθηγητή Παθολογίας ΑΠΘ, Α’ Αντιπρόεδρο ΕΠΒΕ, Διευθυντή της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης,
Γεώργιο Νταλέκο, Β’ Αντιπρόεδρο ΕΠΒΕ, Καθηγητή Παθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντή
Πανεπιστημιακής Κλινικής Λάρισας, ΠΓΝ Θεσσαλίας και Χρήστο Σαββόπουλο, Ταμία ΕΠΒΕ, Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας ΑΠΘ.
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Απονομή Πιστοποιητικού στον κ. Απόστολο Ι. Χατζητόλιο, Α’ Αντιπρόεδρο ΕΠΒΕ, Διευθυντή της Α’
Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
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Απονομή Πιστοποιητικού στον κ. Γεώργιο Νταλέκο, Β’ Αντιπρόεδρο ΕΠΒΕ, Καθηγητή Παθολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής Λάρισας, ΠΓΝ Θεσσαλίας
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Απονομή Πιστοποιητικού στον κ. Χρήστο Σαββόπουλο, Ταμία ΕΠΒΕ,
Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας ΑΠΘ
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Ανασκόπηση
Διεθνούς Ιατρικού Τύπου
International Medicine Review

Hellenic Journal of Medicine
2016 : 110 : 93-94
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Τζιόμαλος
Επ. Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ.

N Engl J Med 2016;374:1321-31.
Pfeffer MA, Claggett B, Diaz R, et al; ELIXA Investigators. Lixisenatide in Patients
with Type 2 Diabetes and Acute Coronary Syndrome.
Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και πρόσφατο οξύ στεφανιαίο σύμβαμα, η χορήγηση λισιξενατίδης
δεν ελαττώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα
Η πιογλιταζόνη βελτιώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και φαίνεται να ελαττώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα σε
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Δεν είναι γνωστό αν η ευνοϊκή επίδραση της
πιογλιταζόνης στην ευαισθησία στην ινσουλίνη μεταφράζεται σε ελάττωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και σε μη
διαβητικούς ασθενείς με αντίσταση στην ινσουλίνη.
Σύνοψη μελέτης
Στην παρούσα μελέτη (μελέτη IRIS), 3.876 μη διαβητικοί ασθενείς και πρόσφατο (εντός 6 μηνών) ισχαιμικό αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο και αντίσταση στην ινσουλίνη (δείκτης HOMA-IR > 3) τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν πιογλιταζόνη
15 ως 45 μg ημερησίως ή εικονικό φάρμακο για 4,8 έτη. Η επίπτωση του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου (ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή έμφραγμα του μυοκαρδίου) ήταν 24% χαμηλότερη στους ασθενείς που έλαβαν
πιογλιταζόνη σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο (9,0 και 11,8% αντίστοιχα). Η πιογλιταζόνη
ελάττωσε επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη κατά 52% αλλά σχετίστηκε με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης οιδήματος, αύξησης βάρους και καταγμάτων.
Σχόλιο
Σε ασθενείς με πρόσφατο ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και αντίσταση στην ινσουλίνη, η σημαντική ελάττωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων με τη χορήγηση πιογλιταζόνης φαίνεται να υπερκερνά τις ανεπιθύμητες ενέργειές
της, ιδίως τα κατάγματα. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι η πιογλιταζόνη δεν έχει προς το παρόν ένδειξη χορήγησης
σε μη διαβητικούς ασθενείς.
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N Engl J Med. 2016 Apr 2
Yusuf S, Bosch J, Dagenais G, et al; HOPE-3 Investigators. Cholesterol Lowering in Intermediate-Risk
Persons without Cardiovascular Disease.
Σε ασθενείς ενδιάμεσου καρδιαγγειακού κινδύνου χωρίς εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο,
η ροσουβαστατίνη ελαττώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα
Τα οφέλη των στατινών σε ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη είναι αδιαμφισβήτητα. Αν και αρκετές μελέτες έδειξαν παρόμοια οφέλη από τη χορήγηση στατίνης σε ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου χωρίς
καρδιαγγειακή νόσο ή διαβήτη, οι στατίνες εξακολουθούν να υποχρησιμοποιούνται στους ασθενείς αυτούς.
Σύνοψη μελέτης
Στην παρούσα μελέτη (μελέτη HOPE-2), 12.705 ασθενείς ενδιάμεσου καρδιαγγειακού κινδύνου (άνδρες ≥ 55 ετών και
γυναίκες ≥ 65 ετών με τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω παράγοντες κινδύνου: λόγος περιμέτρου μέσης/ισχίων ≥
0,90 στους άνδρες και ≥ 0,85 στις γυναίκες, κάπνισμα, HDL χοληστερόλη < 40 mg/dl στους άνδρες και < 50 mg/dl στις
γυναίκες, διαταραχή γλυκόζης νηστείας ή διαταραχή ανοχής γλυκόζης, οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου) τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν ροσουβαστατίνη 10 mg ημερησίως ή εικονικό φάρμακο. Η μέση LDL χοληστερόλη των ασθενών στην έναρξη της μελέτης ήταν 128 mg/dl. Η επίπτωση του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου (μη θανατηφόρο
ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή έμφραγμα του μυοκαρδίου και θάνατος από καρδιαγγειακά αίτια) ήταν 24%
χαμηλότερη στους ασθενείς που έλαβαν ροσουβαστατίνη σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο
(3,7 και 4,8% αντίστοιχα). Η συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη δε διέφερε μεταξύ των ασθενών που έλαβαν
ροσουβαστατίνη κι εκείνων που έλαβαν εικονικό φάρμακο (3,9 και 3,8% αντίστοιχα).
Σχόλιο
Η παρούσα μεγάλη μελέτη παρέχει επιπλέον αποδείξεις για το όφελος των στατινών σε ασθενείς ενδιάμεσου και χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Παράλληλα, δείχνει ότι ο κίνδυνος εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη με τη χορήγηση
στατινών είναι μικρός και δεν πρέπει να επηρεάζει την απόφαση για τη χορήγησή τους.

N Engl J Med. 2016 May 10
Johnston SC, Amarenco P, Albers GW, et al; SOCRATES Steering Committee and Investigators. Ticagrelor
versus Aspirin in Acute Stroke or Transient Ischemic Attack
Σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η τικαγκρελόρη δεν είναι πιο αποτελεσματική
από την ασπιρίνη στην ελάττωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων
Η τικαγκρελόρη είναι πιο αποτελεσματική από την κλοπιδογρέλη σε ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα. Ωστόσο,
δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, οι οποίοι παράλληλα εμφανίζουν κίνδυνο
αιμορραγικής μετατροπής του εγκεφαλικού επεισοδίου στην οξεία φάση του.
Σύνοψη μελέτης
Στην παρούσα μελέτη (μελέτη SOCRATES), 13,199 ασθενείς με ήπιο ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (κλίμακα
NIHSS < 5) ή παροδικό ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν εντός 24 ωρών από την
εμφάνιση του επεισοδίου τικαγκρελόρη (δόση φόρτισης 180 mg την πρώτη μέρα και στην συνέχεια 90 mg δις ημερησίως) ή ασπιρίνη (δόση φόρτισης 300 mg την πρώτη μέρα και στην συνέχεια 100 mg άπαξ ημερησίως) για 90 μέρες.
Η επίπτωση του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου (ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα μυοκαρδίου ή θάνατος) δε διέφερε μεταξύ των ασθενών που έλαβαν τικαγκρελόρη κι εκείνων που έλαβαν ασπιρίνη (6,7 και 7,5% αντίστοιχα, p = 0,07). Τα ποσοστά μείζονος, ενδοκράνιας και θανατηφόρας αιμορραγίας επίσης δε διέφεραν μεταξύ των ασθενών που έλαβαν τικαγκρελόρη κι εκείνων που έλαβαν ασπιρίνη.
Σχόλιο
Αν και η τικαγκρελόρη δεν ελάττωσε την επίπτωση του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου στην παρούσα μελέτη, παρατηρήθηκε τάση για ελάττωση των ισχαιμικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων με συγκρίσιμη ασφάλεια με την
ασπιρίνη. Δεν είναι επίσης σαφές αν η παράταση της παρακολούθησης θα έδειχνε περαιτέρω όφελος από τη χορήγηση
της τικαγκρελόρης. Ωστόσο, είναι αμφίβολο αν η τικαγκρελόρη θα λάβει ένδειξη για χορήγηση σε ασθενείς με ισχαιμικό
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με βάση τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης.
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