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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα τελευταία. Οι λόγοι
είναι πολλοί και ίσως ο κυριότερος είναι η μείωση του κόστους των συσκευών που
αναλαμβάνουν τις τρισδιάστατες εκτυπώσεις και φυσικά των απαραίτητων αναλώσιμων και
του κατάλληλου λογισμικού (που σε πολλές περιπτώσεις είναι ανοικτού κώδικα). Η εφαρμογή
της όμως στην ιατρική επιστήμη ίσως να μην είναι τόσο αυξημένη όσο θα περίμενε κανείς
κυρίως λόγω των αυστηρών κανόνων που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος προκειμένου να
εφαρμόσει μια καινοτόμο ιατρική θεραπεία. Η παρούσα εργασία περιγράφει τις προσπάθειες
που έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια να δημιουργηθούν μοντέλα εσωτερικών ανθρώπινων
οργάνων από συνθετικά υλικά μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης για την υποβοήθηση
δύσκολων χειρουργικών επεμβάσεων και συγκεκριμένα για την αφαίρεση όγκων ήπατος. Η
συνολική προσπάθεια ξεκίνησε με την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από τον Εθνικό
φορέα Έρευνας και Τεχνολογίας τον Ιούνιο του 2017 και συνεχίζεται στο πλαίσιο υλοποίησης
του ερευνητικού Προγράμματος με ακρωνύμιο Liver3D που χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
& Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03599) και στοχεύει στη συνεργασία
ερευνητικών πανεπιστημιακών φορέων και εταιριών για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και
καινοτομίας.
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 3D ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές δεν είναι μια εφεύρεση των
τελευταίων ετών αλλά η πρώτη επιτυχημένη εφαρμογή της προσθετικής διαδικασίας για τη
δημιουργία φυσικών μοντέλων από ψηφιακά αντίγραφά τους έγινε στα μέσα της δεκαετίας
του 1980 από τον Charles, W. Hull.
Σήμερα, υπάρχει μια ευρεία ποικιλία από 3D εκτυπωτές που διαχωρίζονται ως προς την
τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των μοντέλων, τα υλικά και το κόστος.
Όπως και οι παραδοσιακοί εκτυπωτές έτσι και οι 3D εκτυπωτές χρησιμοποιούν διάφορες
τεχνολογίες για τη δημιουργία των τελικών τους προϊόντων. Ακολουθεί η σύντομη περιγραφή
των πιο κοινών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στους σύγχρονους 3D εκτυπωτές.
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Material extrusion-εξώθησης υλικού (FDM)
Η πιο διαδεδομένη τεχνολογία είναι αυτή που ονομάζεται Μοντελοποίηση με
Αποσυμφορημένη Εναπόθεση (Fused Deposition Modeling-FDM) ή Κατασκευή με Σύντηξη
(Fused Filament Fabrication-FFF). Με αυτή την τεχνολογία το υλικό που βρίσκεται με τη μορφή
νήματος θερμοπλαστικού υλικού λιώνει καθώς εισέρχεται στην κεφαλή εναπόθεσης του
υλικού που κινείται οριζόντια ελεύθερα πάνω από μία θερμαινόμενη τράπεζα. Το λιωμένο
υλικό καθώς εξάγεται από το ακροφύσιο της κεφαλής στερεοποιείται και δημιουργείται με
αυτόν τον τρόπο μια λεπτή στρώση υλικού με πάχος μερικά δεκάδες μm. Καθώς
συμπληρώνεται η απόθεση του υλικού μιας στρώσης σε όλα τα σημεία της, η τράπεζα
υποχωρεί και ξεκινά η εναπόθεση της επόμενης στρώσης μέχρι να τοποθετηθεί και η
τελευταία στρώση του υλικού. Η τεχνική εξώθησης υλικού είναι πλέον η πιο προσιτή από
άποψη κόστους τόσου της συσκευής εκτύπωσης αλλά και των αναλώσιμων. Διατίθεται σε μια
ποικιλία διαστάσεων της τράπεζας εκτύπωσης (ένα τυπικό μέγεθος καλύπτει έναν κύβο
20x20x20εκ.) ενώ έχουν κατασκευαστεί για ειδικές εφαρμογές εκτυπωτές που μπορούν να
κατασκευάσουν ακόμα και πλήρως λειτουργικά κτίσματα. Η ίνα του υλικού αποτελείται από
πολυγαλακτικό
οξύ
(polylacticacid
PLA)
ή
Ακρυλονιτρίλιοβουταδιένιο
(AcylonitrileButadieneStyrene
ABS) ενώ σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν
nylon, γυαλί, κεραμικό ή άλλο πλαστικό υλικό που αρχικά
είναι σε ρευστή μορφή και στη συνέχεια μέσω μιας φυσικής
διαδικασίας (π.χ. ψύξη) στερεοποιείται.
Vatphotopolymerization-Φωτοπολυμερισμός
δεξαμενής
(STL/DLP)
Η τεχνική φωτοπολυμερισμού ρευστού δεξαμενής (vat of
liquid photopolymerization) αναφέρεται αλλιώς και ως τεχνική
στερεολιθογραφίας (STereoLithography STL) ή ψηφιακής
επεξεργασίας φωτός (Digital Light Processing DLP). Η συσκευή
αποτελείται από 3 βασικά μέρη: μια φωτεινή πηγή υψηλής
Εικόνα 1. Εκτύπωση με
έντασης (υπεριώδους ακτινοβολίας), μια δεξαμενή ή ένα δίσκο
την τεχνική STL(Scopigno
από εποξική ή ακρυλική ρητίνη που μπορεί μετά από
, Cignoni , Pietroni ,
κατάλληλη επεξεργασία να σκληρυνθεί και ένα σύστημα
Callieri , &Dellepiane ,
ελέγχου που κατευθύνει την ακτίνα φωτός για τον επιλεκτικό
2017)
φωτισμό του ανώτερου στρώματος της ρητίνης. Τα στρώματα
της ρητίνης προωθούνται διαδοχικά παράλληλα προς τον κατακόρυφο άξονα και εκτίθενται
στη φωτεινή πηγή υπεριώδους ακτινοβολίας στο σχήμα της διατομής του μοντέλου που
επιθυμούμε να κατασκευαστεί. Καθώς η ρητίνη σκληραίνει υπό την επίδραση της φωτεινής
δέσμης χτίζεται σταδιακά το μοντέλο της μορφής του 3D αρχείου (Εικόνα 1).
Power bed fusion- Τήξης υλικού (SLS)
Αυτή η κατηγορία τεχνολογιών 3D εκτύπωσης χρησιμοποιεί την επιλεκτική τήξη με λέιζερ
(Selective Laser Sintering SLS), την απευθείας (Direct Metal Laser Sintering DMLS) επιλεκτική
τήξη με λέιζερ ή την τήξη δέσμης ηλεκτρονίων (Electron Beam Melting ΕΒΜ). Όλες αυτές οι
τεχνολογίες χρησιμοποιούν δέσμη λέιζερ υψηλής ισχύος ή δέσμη ηλεκτρονίων για την τήξη
μικρών σωματιδίων από πλαστικό, μέταλλο, κεραμικό ή γυαλί που βρίσκεται εντός της
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συσκευής εκτύπωσης σε ειδικό κάδο σε μορφή πούδρας. Η πούδρα συνήθως προθερμαίνεται
σε θερμοκρασίες λίγο κάτω από το σημείο τήξης του υλικού. Στη συνέχεια, η πηγή ενέργειας
ελέγχεται από τον εκτυπωτή, επιτρέποντας επιλεκτικά την τήξη κάθε διαδοχικού στρώματος
πούδρας που βρίσκεται στην επιφάνεια του κάδου. Αφού λειώσει και συγκολληθεί με την τήξη
το πρώτο στρώμα, ο κάδος της πούδρας χαμηλώνει, ένα νέο στρώμα υλικού τοποθετείται στην
κορυφή από έναν τροφοδότη και το επόμενο στρώμα είναι έτοιμο για τήξη. Καθώς ο κάδος
είναι πάντα πληρωμένος από υλικό καθώς προχωρά η διαδικασία τήξης και συγκόλλησης
υλικού, δεν υπάρχει ανάγκη δημιουργίας υποστηρικτών εκτυπώσεων και επομένως είναι πολύ
πιο εύκολο να δημιουργηθούν εύκολα και γρήγορα κατασκευές πολύπλοκων σχημάτων και
ειδικότερα στην ιατρική εμφυτεύματα που υποβοηθούν οστεοενσωμάτωση, η δημιουργία των
οποίων δεν είναι άμεσα εφικτή με άλλες μεθόδους.
Material Jetting-εκτόξευσης υλικού
Η εκτόξευση υλικού (Material jetting) είναι μια διαφορετική τεχνολογία που σχετίζεται με τον
φωτοπολυμερισμό δεξαμενής καθώς στηρίζεται στη σκλήρυνση με χρήση ακτινοβολίας
ακολουθώντας όμως και τις αρχές της κλασσικής εκτύπωσης inkjet. Ενώ, οι inkjet εκτυπωτές
εκτυπώνουν μελάνι σε χαρτί που στεγνώνει και αφήνει το επιθυμητό αποτύπωμα, οι 3D
εκτυπωτές εκτόξευσης υλικού αντί να ρίχνουν σταγόνες μελάνης σε χαρτί, εκτοξεύουν
στρώματα υγρού που φωτοπολυμερίζεται σε ειδικό δίσκο κατασκευής που υποβάλλεται σε
έκθεση υπεριώδους ακτινοβολίας. Τα στρώματα «κτίζονται» ένα κάθε φορά για να
δημιουργήσουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο. Τα πλήρως επεξεργασμένα μοντέλα μπορούν μόλις
εκτυπωθούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα, χωρίς πρόσθετη επεξεργασία. Εκτός από τα
επιθυμητά υλικά από τα οποία απαρτίζεται το μοντέλο, ο 3D εκτυπωτής χρησιμοποιεί
κατάλληλα ένα υλικό στήριξης τύπου γέλης ειδικά σχεδιασμένο για να υποστηρίζει προεξοχές
και πολύπλοκες γεωμετρίες, το οποίο απομακρύνεται εύκολα με το χέρι και με νερό. Η
τεχνολογία εκτύπωσης εκτόξευσης υλικού έχει πολλά πλεονεκτήματα για την ταχεία
κατασκευή πρωτοτύπων, που διαθέτουν ανώτερη ποιότητα, υψηλή γεωμετρική ακρίβεια και
μια πολύ ευρεία ποικιλία υλικών και υφής. Οι εκτυπωτές διαθέτουν μοναδική τεχνολογία που
μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλαπλά υλικά σε μια ενιαία εκτύπωση. Αυτό σημαίνει ότι
μπορούν να συνδυαστούν επιλεκτικά διαφορετικά υλικά σε ένα πρωτότυπο εκτύπωσης και
ακόμη και να συνδυαστούν δύο διαφορετικά υλικά για τη δημιουργία νέων σύνθετων με
ξεχωριστές, αλλά προβλέψιμες ιδιότητες. Πολλοί εκτυπωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν
περισσότερα υλικά και να παράγουν συνδυασμούς παράγοντας άκαμπτα ή ελαστικά,
αδιαφανή έως πλήρως διαφανή ώστε τα τελικά προϊόντα να μπορούν να ταιριάζουν με την
εμφάνιση, την αίσθηση και τη λειτουργία ακόμα και των πιο σύνθετων αντικειμένων.
Ιδιαίτερα, για την αναπαραγωγή τρισδιάστατων ιατρικών μοντέλων, οι συγκεκριμένοι
εκτυπωτές διαθέτουν μοναδική τεχνική για την αναπαραγωγή με τη βέλτιστη ποιότητα
τρισδιάστατων μοντέλων ιστών που οδηγούν σε μια νέα τεχνική προσομοίωσης που
ονομάζεται βιομιμητική (biomimics).
Binder jetting-εκτόξευσης και σύνδεσης
Η τεχνολογία της εκτύπωσης με εκτόξευση και χρήση συνδετικού υλικού μοιάζει με την
τεχνολογία εκτόξευσης υλικού. Το συνδετικό υλικό εκτοξεύεται σε μια επιφάνεια από πούδρα
που βρίσκεται σε έναν ειδικό κάδο και καθώς προχωρά η εκτύπωση, το συνδετικό υλικό
«κτίζει» σταδιακά το 3D πρωτότυπο. Η τεχνική παρέχει τη δυνατότητα ανάμειξης μελάνης και
συνδυασμό των βασικών χρωμάτων για την παραγωγή έγχρωμων μοντέλων σε χιλιάδες
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αποχρώσεις υλικού. Ωστόσο, υπάρχει αδυναμία παραγωγής διαφανών εκτυπώσεων καθώς η
πούδρα που συνθέτει το τελικό προϊόν είναι αδιαφανής (πχ. γύψος, κεραμικό ή άμμο)
Κατηγοριοποίηση ανάλογα με το κόστος
Η σημαντικότερη ίσως παράμετρος για την προμήθεια ενός 3D εκτυπωτή είναι το κόστος και οι
3D εκτυπωτές διακρίνονται ανάλογα και με το είδος χρήσης στους βιομηχανικούς με κόστος
μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τους επαγγελματικούς εκτυπωτές (θα μπορούσαμε ίσως
να τους χαρακτηρίσουμε εκτυπωτές γραφείου) με κόστος μερικές χιλιάδες ευρώ και τους
οικιακούς εκτυπωτές με το κόστος να ξεκινά από μερικές εκατοντάδες ευρώ.
Οι βιομηχανικοί εκτυπωτές έχουν τη δυνατότητα χρήσης διαφόρων υλικών και εκτυπώνουν
μοντέλα που πολλές φορές ξεπερνούν το 1m τουλάχιστον σε μία από τις τρεις διαστάσεις.
Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μοντέλων ειδικής χρήσης αλλά και ως πρότυπων για
εφαρμογή ελέγχων σε μηχανική αντοχή ή και άλλους ελέγχους. Ειδικά για ιατρικές εφαρμογές
έχουν δημιουργηθεί ειδικοί 3D εκτυπωτές που μπορούν εκτυπώσουν μοντέλα που
προσομοιάζουν τις μηχανικές ιδιότητες ιστών (π.χ. δέρμα) και τα παραγόμενα μοντέλα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ιατρική εκπαίδευση (Stratasys, 2020).
Οι εκτυπωτές γραφείου μπορούν να συνδυάσουν υλικά και να παραχθεί ένα πολύχρωμο
μοντέλο που μπορεί να έχει διαφάνεια και ελαστικές ιδιότητες.
Ο μακρύς δρόμος από την αξονική τομογραφία στο εκτυπωμένο 3D μοντέλο
Η χρήση των ακτινογραφιών (Xrays) αποτέλεσε μια επανάσταση ειδικότερα για τις
χειρουργικές ειδικότητες καθώς ο θεράπων ιατρός είχε τη δυνατότητα να διακρίνει τη δομή
των ιστών και της βλάβης πριν τη χειρουργική επέμβαση. Σίγουρα η χρήση της απλής
ακτινογραφίας είχε από την αρχή σαν κύριο ρόλο τη χαρτογράφηση και οπτικοποίηση της
ανατομίας των ιστών του ασθενούς με απώτερο σκοπό την υποβοήθηση ενός απαιτητικού
χειρουργείου.
Στη συνέχεια η ανάπτυξη τομογραφικών συστημάτων (αξονικός και μαγνητικός τομογράφος)
έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αξία και λειτουργικότητα στην απεικονιστική ιατρική αποδίδοντας
και την τρίτη διάσταση σε μία βλάβη, αλλά η οπτικοποίηση της 3D ανατομίας δεν είναι εύκολο
να πραγματοποιηθεί καθώς εν γένει η προβολή ενός στερεού μοντέλου σε απεικονιστικά
περιφερειακά συστήματα γίνεται από 2D οθόνες και η πρόσληψη της 3ης διάστασης γίνεται
μέσω 2.5D τεχνολογιών (2.5D, 2020). Η προοπτική 2.5D ή ψευδο-3D όπως αλλιώς αναφέρεται
γίνεται μέσα από 2D γραφικές προβολές και παρόμοιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να
προκαλέσουν εικόνες ή σκηνές και να προσομοιώσουν την εμφάνιση τρισδιάστατων (3D)
αντικειμένων.
Το αποτέλεσμα μιας εξέτασης αξονικής τομογραφίας είναι πάντα μια σειρά εικόνων σε μορφή
DICOM που διακρίνονται από την υψηλή γεωμετρική ακρίβεια και μεγάλη ραδιομετρική
ανάλυση (12-bit πληροφορία σε τιμές κλίμακας του γκρι που αποδίδει την πυκνότητα ενός
ιστού) στην καταγραφή της κάθε τομής εξέτασης. Οι έντονες (φωτεινές) ψηφίδες
αναπαριστούν οστά ενώ οι πιο σκούρες ανάλογα και με τις φυσικές ιδιότητες τους
αναπαριστούν μαλακά μόρια (μύες, λίπος, σπλαχνικά όργανα κα.). Ο εγκλωβισμένος αέρας
εμφανίζεται με χαμηλές τιμές στην κλίμακα του γκρι ενώ το σκιαστικό υγρό εντός των αγγείων
δίνει υψηλές τιμές στη βαθμίδα της κλίμακας του γκρι.
Αν και η πληροφορία που καταγράφεται είναι 3 διαστάσεων, αυτό που μπορεί άμεσα και με
αυτόματα σχεδόν τρόπο να εξαχθεί ως 3D μοντέλο είναι το σύνολο του τμήματος του
ανθρώπινου σώματος που σαρώνεται από τον τομογράφο. Η απομόνωση συγκεκριμένων
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τμημάτων-ιστών που καταγράφονται από τις διατομές της αξονικής τομογραφίας πρέπει να
γίνει βάσει της πυκνότητας (αποχρώσεων στην κλίμακα του γκρι) των ψηφίδων που ανήκουν
σε συγκεκριμένους ιστούς π.χ. στο ήπαρ. Γενικά λόγω της εγγύτητας και των δυσδιάκριτων
ορίων ανάμεσα στα εσωτερικά ανθρώπινα όργανα είναι ασαφής ο διαχωρισμός των ιστών που
ανήκουν σε συγκεκριμένα όργανα (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Η πυκνότητα του ηπατικού παρεγχύματος και των γειτονικών ιστών στους μύες
αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στην απομόνωση του οργάνου και τη δημιουργία του 3D
μοντέλου του.
Η εφαρμογή τεχνικών απλής ψηφιακής επεξεργασίας (π.χ. φίλτρα κατωφλίου, τεχνικές
τμηματοποίησης- segmentation techniques) εικόνων σίγουρα βοηθά την απομόνωση των
ιστών που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο σπλαχνικό όργανο και ειδικότερα για την περίπτωση
που εξετάζουμε στο ήπαρ. Ειδικότερα, η χρήση τριφασικής αξονικής τομογραφίας σε υψηλή
ανάλυση (με απόσταση διαδοχικών τομών περίπου 1mm) δίνει τη δυνατότητα διαχωρισμού
των διαφορετικών δομών εντός του ηπατικού παρεγχύματος (αγγεία και βλάβες).
Η πρώτη προσέγγιση για τη δημιουργία ενός 3D μοντέλου ήπατος ασθενούς περιλάμβανε την
επεξεργασία τριφασικών αξονικών τομογραφιών:
1)
Εξαγωγή ηπατικού παρεγχύματος με πλήρως αυτοματοποιημένες ή ημιαυτοποιημένες
μεθόδους μέσω οριοθέτησης σε κάθε εικόνα της αρτηριακής φάσης των ορίων του οργάνου
από τα γειτονικά όργανα (Εικόνα 3).
2)
Εξαγωγή της βλάβης και αγγείων εντός των ορίων του παρεγχύματος (από το
προηγούμενο στάδιο επεξεργασίας).
3)
Εξαγωγή των σημείων που ανήκουν στις επιφάνειες του παρεγχύματος, των αγγείων και
της βλάβης και δημιουργία μοντέλων.
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Εικόνα 3. Αυτόματη αναγνώριση παρεγχύματος σε μία εικόνα αξονικής τομογραφίας.

Εικόνα 4. Εξαγωγή σημείων περιγράμματος του ήπατος από κάθε εικόνα αξονικής
τομογραφίας και δημιουργία μοντέλου του ηπατικού παρεγχύματος.
Αν και η εφαρμογή αυτόματης εξαγωγής τμημάτων (segmentation) έδωσε καλά
αποτελέσματα, η διαδικασία εξαγωγής του μοντέλου του ηπατικού παρεγχύματος δεν ήταν
αρκετά αυτοματοποιημένη και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές τεχνητής
νοημοσύνης (Artificial Ιintelligence και Deep Learning) για την εξαγωγή των μοντέλων τόσο του
παρεγχύματος αλλά και του δικτύου των αγγείων (αρτηρίες, πυλαία και ηπατική φλέβα). Στο
πρώτο περιστατικό που έγινε η εφαρμογή του συγκεκριμένου αλγορίθμου εξάχθηκε μόνο το
μοντέλο του παρεγχύματος και του όγκου (Εικόνα 5) και εκτυπώθηκαν ανεξάρτητα με
διαφορετικά χρώματα (Εικόνα 6) και σε κλίμακα 1:1.

Εικόνα 5. Ψηφιακά μοντέλα παρεγχύματος και όγκου.
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Εικόνα 6. Η εκτύπωση των δύο 3D μοντέλων και η ενσωμάτωση του όγκου εντός του
παρεγχύματος.
Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιήθηκε ως οδηγός για τη θεραπευτική προσέγγιση που
ακολουθήθηκε λίγες μέρες πριν το χειρουργείο όπως επίσης και για την ενημέρωση του
ασθενούς (Εικόνα 7).

Εικόνα 7. Θέση του όγκου όπως φαίνεται πριν την εκτομή και σύγκριση με το μοντέλο. Στην
τελευταία εικόνα φαίνεται η καταγραφή του μεγέθους του όγκου με χρήση κατάλληλης
απεικονιστικής μονάδας.
Και σε αυτή την περίπτωση όμως το τελικό παραδοτέο της εκτύπωσης δεν είναι το ιδανικό. Ως
ιδανικό και πλέον αξιοποιήσιμο από έναν χειρουργό είναι ένα διαφανές μοντέλο που να
περιέχει τόσο τον όγκο αλλά και το δίκτυο των αγγείων αιμάτωσης του όγκου και του
παρεγχύματος. Οπότε, αρχικά θα πρέπει να δημιουργηθούν εκτός του μοντέλου του όγκου τα
δίκτυα των αγγείων (ηπατική και πυλαία φλέβα και αρτηρίες). Κάνοντας χρήση κατάλληλου
λογισμικού μετά την παραγωγή του 3D μοντέλου του παρεγχύματος έγινε η εξαγωγή από τις
διαφορετικές φάσεις (arterial, portal, delayed) της τομογραφίας του δικτύου των αγγείων
(αρτηρίες, πυλαία και ηπατική φλέβα). Προέκυψε για επόμενο περιστατικό το μοντέλο (Εικόνα
8) μου ενσωματώνει την πλήρη ανατομία του ήπατος σε ένα αρχείο 3D μοντέλου.

Εικόνα 8. Πλήρες μοντέλο της ηπατικής ανατομίας. Με πράσινο διακρίνεται ο όγκος εντός του
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παρεγχύματος.
Η επόμενη πρόκληση είναι η μεταφορά σε φυσικό μέγεθος (1:1) μιας δομής που προέρχεται
από 3D εκτύπωση που θα διαθέτει διαφάνεια και θα ενσωματώνει τα δίκτυα αγγείων και τον
ηπατικό όγκο.
Η λύση που ακολουθήσαμε ήταν να εκτυπωθεί ένα καλούπι αντί για το παρέγχυμα του ήπατος
που θα ενσωματώσει το δίκτυο των αγγείων και τον όγκο και στη συνέχεια πληρώνεται από
διαφανές υλικό, αρχικά σε υγρή μορφή ώστε να μην δημιουργηθούν κενά και στη συνέχεια
όταν στερεοποιηθεί να επιτρέπει τη μελέτη και τον προγραμματισμό-πρόβα του χειρουργείου
από τον χειρουργό.
Οι δυσκολίες που προέκυψαν οφείλονται κυρίως στη σωστή τοποθέτηση και συγκόλληση των
δικτύων αγγείων τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τον όγκο, καθώς όλα τα μοντέλα
εκτυπώνονται ξεχωριστά μεταξύ τους. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε κυρίως με την εφαρμογή
τρισδιάστατων μετασχηματισμών μεταξύ των γεωμετρικών συστημάτων αναφοράς στα οποία
αναφέρονται τα επιμέρους μοντέλα των αγγείων πετυχαίνοντας ακρίβειες προσαρμογής
καλύτερες του χιλιοστού.
Αξιολόγηση των χειρουργικών επεμβάσεων
Ένας ενδιάμεσος στόχος κατά την υλοποίηση του προγράμματος είναι η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων ύστερα από κάθε χειρουργική επέμβαση. Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση
επικεντρώνεται στη σύγκριση της ογκομετρικής ποσότητας που προκύπτει από τη διαφορά του
παρεγχύματος που προκύπτει από το ηπατικό μοντέλο σε σχέση με τον καρκινικό όγκο που
αφαιρείται κατά την επέμβαση. Στην Εικόνα (9) που ακολουθεί φαίνεται ο αφαιρούμενος
όγκος καθώς και ο αντίστοιχος που προέκυψε από την 3D εκτύπωση του ψηφιακού μοντέλου
προερχόμενο από την επεξεργασία της αξονικής τομογραφίας κατά την εξέλιξη μίας
χειρουργικής επέμβασης στην Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Γ.Ν.Θ.
Παπαγεωργίου.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την διαδικασία μίας επέμβασης και ανάλογα με τα δεδομένα,
μαζί με τον καρκινικό όγκο αφαιρείται και υγιής ιστός η διαφορά του 10.1% που προκύπτει
από τη συγκριμένη ογκομετρική διαφορά γίνεται μικρότερη του 10%. Τα αναφερόμενα
αποτελέσματα ενθαρρύνουν την εφαρμογή της τρισδιάστατης εκτύπωσης στην υποβοήθηση
των χειρουργικών επεμβάσεων τόσο στο ερευνητικό όσο και στο κλινικό πεδίο.

Εικόνα 9.
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Αφαιρούμενος καρκινικός όγκος (αριστερά) και ο όγκος που προέκυψε από τη δημιουργία του
μοντέλου (πράσινο χρώμα) με τις ογκομετρικές τους διαστάσεις.
Συμπεράσματα και στόχοι
Αυτό που περιγράφηκε ως τώρα είναι η δύσκολη, αλλά γεμάτη ικανοποίηση και ενθουσιασμό,
διαδρομή που ακολουθήθηκε ως τώρα με σκοπό τη βελτίωση της απεικόνισης της νόσου που
έχει ο ασθενής, ώστε και η θεραπεία(ες) να είναι πιο στοχευόμενη(ες) και προσαρμοσμένη(ες)
στην ανατομία και παθολογία του συγκεκριμένου ανθρώπου και της νόσου που αντιμετωπίζει.
Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της στρατηγικής σήμερα στην Ιατρική που περιγράφεται με τον
όρο “precision medicine” ή «ιατρική ακριβείας» και που ως τελικό στόχο έχει την
εξατομικευμένη θεραπεία της νόσου κατά τρόπο που θα σημαίνει λιγότερες
επιπλοκές/παρενέργειες και μεγαλύτερη ασφάλεια και επιτυχία.
Επιλέξαμε το ήπαρ και τους ηπατικούς όγκους ως αντικείμενο της έρευνας αυτής, καθώς η
σύνθετη ανατομία και φυσιολογία του ήπατος καθιστά την ηπατεκτομή ως μία από τις
δυσκολότερες χειρουργικές επεμβάσεις. Ως εκ τούτου, η υποβοήθηση της επέμβασης με
βελτιωμένες απεικονιστικές μεθόδους, έχει τη δυνατότητα να αποδειχθεί κριτικής σημασίας,
τόσο για την ασφάλεια του ασθενούς όσο και για την επιτυχία της επέμβασης. Επίσης, με τη
χαρτογράφηση αυτή του ήπατος, είναι δυνατόν η εκτομή να είναι πιο στοχευμένη, κάτι το
οποίο σημαίνει ότι θα μείνει περισσότερο υγιές παρέγχυμα στον ασθενή, χωρίς να τεθεί σε
αμφισβήτηση η ογκολογική επιτυχία της επέμβασης.
Ένα άλλο συμπέρασμα από την αρχική αυτή εμπειρία είναι η σημασία της απεικόνισης αυτής
για την καλύτερη ενημέρωση προεγχειρητικά τόσο του ασθενούς, όσο και των συγγενών του
σχετικά με το τι πρέπει να αφαιρεθεί και ποιοι είναι οι κίνδυνοι αυτού του χειρουργείου και
γιατί, καθώς η τρισδιάστατη απεικόνιση του ήπατος σε αναλογία 1:1 και του όγκου είναι πολύ
περισσότερο πειστική και ενημερωτική από όποια ενημέρωση θα μπορούσε να κάνει ο
χειρουργός. Περαιτέρω, η τρισδιάστατη απεικόνιση του ήπατος, της ανατομίας του και του
όγκου, μας έχει δώσει τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε τη χειρουργική
επέμβαση από πριν με την υπόλοιπη χειρουργική ομάδα, καθώς και να εξηγήσουμε τη
στρατηγική αυτή και τις πιθανές δυσκολίες σε φοιτητές και ειδικευόμενους χειρουργικής.
Τέλος, πιστεύουμε ότι αυτά αποτελούν απλά μία πρόγευση από τι θα ακολουθήσει, καθώς
στην πορεία αυτού του έργου και αυτής της συνεργασίας, υπάρχει μία διαρκής «ανησυχία»
για βελτίωση. Αυτό έχει οδηγήσει στο να είμαστε πλέον στο επόμενο βήμα, το οποίο
σχετίζεται με τη μετατροπή του τρισδιάστατου εκτυπωμένου οργάνου σε ολόγραμμα το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ώστε να
αναδειχθούν και να αντιμετωπισθούν με ασφάλεια τα επικίνδυνα σημεία κατά την πορεία της
ηπατεκτομής.
Αναφορές
1) 2.5D. (2020, 1 16). Ανάκτηση από https://en.wikipedia.org/wiki/2.5D
2) Scopigno , R., Cignoni , P., Pietroni , N., Callieri , M., & Dellepiane , M. (2017). Digital
Fabrication Techniques for Cultural Heritage: A Survey. Computer Graphics Forum 36, 6-21.
3)
Stratasys.
(2020,
1
16).
Digital
Anatomy
Solutions.
Ανάκτηση
από
https://www.stratasys.com/medical/advanced-medical-models
4) Tsoulfas, G., Bangeas P., Suri, J. Eds. (2019). 3D Printing:Applications in Medicine and
Surgery. Vol. 1, Elsevier. ISBN: 978-0-323-66164-5.
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2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΟΥ
ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΜΟΡΦΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ-1 ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΗΣ ΔΙΠΕΠΤΙΔΥΛΟΠΕΠΤΙΔΑΣΗΣ-4
ΣΕ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
Ευαγγελία Μακρή,1 Μαρίνα Κήτα,2 Αντώνιος Γούλας,1 Παρασκευή Παπαϊωαννίδου,1 Ζωή
Ευσταθιάδου,2 Φωτεινή Αδαμίδου,2 Στέργιος Α. Πολύζος1
1
Α΄ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2
Ενδοκρινολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η μη-αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (nonalcoholic fatty liver disease,
NAFLD), εμφανίζει υψηλό επιπολασμό σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2).
Σκοπός: Η επίδραση της θεραπείας με αγωνιστή του υποδοχέα του γλυκογονόμορφου
πεπτιδίου-1 (GLP-1) συγκριτικά με αναστολέα της διπεπτιδυλοπεπτιδάσης-4 (DPP-4) σε μηεπεμβατικούς δείκτες ηπατικής στεάτωσης και ίνωσης σε ασθενείς με ΣΔ2 υπό αγωγή, μετά
παρακολούθηση 6-18 μηνών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Σε αυτή την αναδρομική μελέτη σύγκρισης υπολογίστηκαν τρεις μηεπεμβατικοί δείκτες ηπατικής στεάτωσης [hepatic steatosis index (HSI), NAFLD ridge score,
triglycerides (TGs) to high-density lipoprotein cholesterol ratio] και πέντε δείκτες ίνωσης
[aspartate aminotransferase (AST)-to-platelet ratio index (APRI), Fibrosis-4 index (FIB-4), NAFLD
fibrosis score (NFS), body mass index (BMI)-age-alanine aminotransferase (ALT)-TGs (BAAT),
BMI-AST/ALT Ratio-Diabetes (BARD)] σε 189 ασθενείς με ΣΔ2, πριν και μετά (6-18 μήνες) την
προσθήκη είτε αγωνιστή του υποδοχέα GLP-1 (ν=37) είτε αναστολέα της DPP-4 (ν=152).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σχετικά με τους δείκτες στεάτωσης, ο NAFLD ridge score παρουσίασε
σημαντική ελάττωση στην ομάδα που έλαβε αγωνιστή του υποδοχέα GLP-1 (baseline:
0,90±0,34, follow-up: 0,67±0,24, p=0,001), αλλά όχι στην ομάδα που έλαβε αναστολέα της
DPP-4 (p=0,25). Υπήρξε σημαντική διαφορά (p=0,02) στην αλληλεπίδραση των ομάδων στο
χρόνο (group*time interaction). Η αλληλεπίδραση αυτή επηρεαζόταν από την ελάττωση του
δείκτη μάζας σώματος, που επίσης παρατηρήθηκε μετά την προσθήκη αγωνιστή GLP-1, αλλά
όχι αναστολέα DPP-4. Οι δείκτες της ίνωσης δεν παρουσίασαν σημαντική διαφορά εντός ή
μεταξύ των ομάδων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η προσθήκη αγωνιστή του υποδοχέα GLP-1 υπερτερούσε έναντι της
προσθήκης αναστολέα DPP-4 στην ελάττωση του NAFLD ridge score σε ασθενείς με ΣΔ2. Είναι
απαραίτητο να διενεργηθούν προοπτικές μελέτες με ιστολογική έκβαση.
Πλήρες κείμενο
Abbreviations 1H-MRS, proton magnetic resonance spectroscopy; ALT, alanine
aminotransferase; ANCOVA, analysis of covariance; ANOVA, analysis of variance; APRI, AST to
platelet ratio index; AST, aspartate aminotransferase; BAAT, BMI-Age-ALT-Triglycerides score;
BARD, BMI-AST/ALT ratio-Diabetes score; BMI, body mass index; DPP-4i, dipeptidyl peptidase-4
inhibitor; FIB-4, fibrosis-4 index; GGT, gamma-glutamyl transferase; GLP-1 RA, glucagon-like
peptide-1 receptor agonist; HbA1c, glycosylated hemoglobin; HCC, hepatocellular carcinoma;
HDL-C, high-density lipoprotein cholesterol; HSI, hepatic steatosis index; LDL-C, low-density
lipoprotein cholesterol; LFTs, liver function tests; MRI, magnetic resonance imaging; MRI-PDFF,
magnetic resonance imaging–estimated proton density fat fraction; NAFL, nonalcoholic fatty
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liver; NAFLD, nonalcoholic fatty liver disease; NASH, nonalcoholic steatohepatitis; NFS, NAFLD
fibrosis score; PLT, platelet; T2DM, type 2 diabetes mellitus; TG, triglyceride; US, ultrasound;
WBC, white blood cells.
1.
Introduction
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), the most common chronic liver disease, has an
increasing prevalence and has been closely associated with obesity and type 2 diabetes mellitus
(T2DM) [1]. NAFLD refers to a range of phenotypes, from nonalcoholic fatty liver (NAFL) or
simple steatosis to nonalcoholic steatohepatitis (NASH) and NASH-related fibrosis, cirrhosis and
hepatocellular carcinoma (HCC) [2]. Despite the effectiveness of lifestyle modifications (diet and
exercise) on improving NAFLD, those are difficult to achieve and sustain, underlying the need of
pharmacological intervention [3]. Nonetheless, so far, there is no approved medication for
NAFLD treatment [4]. Furthermore, there is need for precise noninvasive diagnostic tools for
NAFLD diagnosis, staging and follow-up, since liver biopsy, the current gold standard for
diagnosis and staging, is invasive and could not be practically applied to all NAFLD patients [5].
In this regard, noninvasive indices could be proved valuable tools and are currently a hot
research topic [6][7].
The prevalence of NAFLD in T2DM patients ranges 30-85%, with a mean prevalence of 60% [8].
Several pre-clinical studies reported incretin-based therapies to have a beneficial effect on
hepatic histology [9]. Two classes of incretin-based therapies are the glucagon-like peptide-1
receptor agonist (GLP-1 RA) and the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor (DPP-4i). GLP-1 RA
stimulates β-cells on a glucose-depended fashion of insulin secretion and DPP-4i inhibits DPP-4,
an enzyme catalyzing the proteolytic degradation of endogenous GLP-1, thus prolonging the
action of endogenous GLP-1 [9]. Data from clinical studies evaluating incretin-based therapies
for the treatment of NAFLD are limited, especially head-to head comparative studies of GLP-1
RA vs. DPP-4i [10].
The main aim of this study was to evaluate the effect of GLP-1 RA or DPP-4i treatment on
noninvasive indices of hepatic steatosis and fibrosis in patients with T2DM after a follow-up of
6-18 months. Secondary aims were: 1) the rates of possible hepatic steatosis and fibrosis at
baseline, based on the noninvasive indices; 2) the evaluation of the effect of GLP-1 RA or DPP-4i
treatment on metabolic anthropometric, clinical, haematological and biochemical parameters.
2.
Subjects, Materials and Methods
2.1. Patients
This was a one-center, retrospective head-to-head comparative study. Data were extracted
from the database of the Department of Endocrinology, Ippokration General Hospital,
Thessaloniki, Greece. The population of interest was patients with T2DM on metformin with or
without other antidiabetic medications, who received either DPP-4i or GLP-1 RA and were
followed for 6-18 months. The addition of DPP-4i or GLP-1 RA had been performed to improve
the glycemic control of the patients according to standard clinical practice. Within the DPP-4i
group, the patients received sitagliptin (100 mg once daily), vildagliptin (50 mg twice daily),
linagliptin (5 mg once daily), alogliptin (25 mg once daily) or saxagliptin (5 mg once daily).
Within the GLP-1 RA group, the patients received exenatide (10 mcg twice daily), dulaglutide
(1.5 mg once weekly) or liraglutide (1.2 mg once daily). The study protocol conformed to the
ethical guidelines of the Declaration of Helsinki and was approved by the bioethics committee
of the School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece. All patients
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retrospectively provided their informed consent.
The inclusion criteria were: 1) age ≥18 years; 2) patients with T2DM on on metformin with or
without other antidiabetic medications; 3) follow-up of 6-18 months.
The exclusion criteria were: 1) ethanol consumption > 20 g/day; 2) liver cirrhosis; 3) other liver
disease (viral hepatitis, autoimmune hepatitis, drug-induced liver disease, primary biliary
cirrhosis, hemochromatosis, Wilson’s disease, α1-antitrypsin deficiency); 4) type I diabetes
mellitus; 5) pancreatitis; 6) uncontrolled hypothyroidism or hyperthyroidism; 7) adrenal
insufficiency; 8) renal failure; 9) thrombotic disorders; 10) cancer; 11) pregnancy; 12) addiction
to any drug; 13) any previous use of GLP-1 RA or DPP-4i or insulin; 14) use of the following
medications within a 12-month period before baseline or during the follow-up: vitamin E,
vitamin C, ursodeoxycholic acid, estrogens, progestins, glycocorticosteroids, sibutramine,
orlistat, rimonabant, interferon, tamoxifen, amiodarone, metronidazole, biologic agents, any
medication against tuberculosis, epilepsy or viruses.
2.2. Methods
Data of the baseline visit and the follow-up visit were collected. Baseline visit was defined as
the date of onset of the add-on treatment (DPP-4i or GLP-1 RA); follow-up visit was defined as
the last visit within the range of 6-18 months after the initiation of DPP-4i or GLP-1 RA.
Demographic (gender, age), anthropometric (height, weight), clinical (systolic and diastolic
blood pressure), haematological [white blood cells count (WBC), platelet count (PLT),
glycosylated hemoglobin (HbA1c)] and biochemical [albumin, aspartate aminotransferase (AST),
alanine aminotransferase (ALT), glucose, urea, creatinine, gamma-glutamyl transferase (GGT),
total cholesterol, triglycerides (TG), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low-density
lipoprotein cholesterol (LDL-C)] data of the baseline and follow-up visits were retrieved. No
further laboratory analyses were performed. All measurements had been conducted at the
Biopathology Laboratory of Ippokration General Hospital of Thessaloniki, Greece, in the
morning, after an overnight fast.
Body mass index (BMI) was calculated as body weight (kg) / height2 (m2). LDL-C was calculated
using the Friedewald formula.
Based on the available data, three noninvasive indices of hepatic steatosis [hepatic steatosis
index (HSI) [11], NAFLD ridge score [12] and TG-to-HDL-C ratio [13]] and five noninvasive indices
of hepatic fibrosis [AST to platelet ratio index (APRI) [14], fibrosis-4 index (FIB-4) [15], NAFLD
fibrosis score (NFS) [16], BMI-Age-ALT-TG score (BAAT) [17] and BMI-AST/ALT ratio-Diabetes
score (BARD) [18]] were calculated for baseline and follow-up visits. The parameters included in
each of these indices and their formulas are presented in Supplementary Table 1.
2.3. Statistical analysis
Data were analyzed using per-protocol analysis. Shapiro-Wilk normality test was performed to
check the normality of distributions of the continuous variables. Qualitative data (categorical
variables) were represented as frequencies and percentages. Quantitative data (numerical
variables) were expressed as median and range (25th – 75th percentiles), when they were not
normally distributed, otherwise they were presented as mean ± standard deviation.
Independent sample t-test and paired t-test were used for comparisons between and within
groups, respectively, of normally distributed numerical variables. For non-normally distributed
variables, Mann-Whitney (or Mann-Whitney exact test) or Wilcoxon (or exact Wilcoxon signed
ranks test) were used, respectively. Two-way repeated measures analysis of variance (ANOVA)
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was used to identify trends within groups, between groups and within group by time
(group*time) interaction. Two-way repeated measures analysis of covariance (ANCOVA) was
used to adjust comparisons for potential covariates. Mauchly's test of sphericity was used to
test the assumption of sphericity in ANOVA and ANCOVA. Regarding categorical variables, Chisquare or Fischer’s exact test was used for comparisons between groups, as well as McNemar’s
test, exact binominal and test of Marginal Homogeneity within group comparisons. The
numerical indices of hepatic steatosis and fibrosis were also handled as categorical variables by
using the cut-offs proposed in the literature for each one of them in order to estimate the
baseline rates of steatosis and fibrosis. Significance was set at p<0.05 (two-sided) for all tests.
Statistical tests were performed using the R version 3.5.0 of RStudio platform and the SPSS 21.0
for Windows (IBM Corp., Armonk, NY).
3.
Results
3.1. Description of the groups
One hundred and eighty nine Caucasians with T2DM receiving metformin (with or without
other antidiabetic medications) were included in this study. One hundred and fifty two patients
(114 women) had been administered a DPP-4i and 37 patients (32 women) a GLP-1 RA. Within
DPP-4i group, 89 participants (59%) had received sitagliptin, 37 (24%) vildagliptin, 12 (8%)
linagliptin, 8 (5%) alogliptin and 6 (4%) saxagliptin. Within GLP-1 RA group, 29 patients (78%)
had received exenatide, 6 (16%) dulaglutide and 2 (6%) liraglutide. Comparative baseline data
on demographic, anthropometric and clinical characteristics are presented in Table 1. At
baseline, there were significant differences between groups in age, use of thiazolidinediones,
time since T2DM diagnosis, weight and BMI. Comparative baseline data on haematological and
biochemical parameters are presented in Table 2. The two groups differed significantly in WBC,
urea and creatinine. The duration of treatment was also significantly different between groups:
median: 13 months (IQR: 8, 16) for DPP-4i and 10 months (IQR: 7, 13) for GLP-1 RA (p=0.02).
The distributions of hepatic steatosis and fibrosis based on the categorization of the respective
indices are presented in Table 3. According to the three indices of hepatic steatosis, more than
60% (range 64-100%) of patients had possibly steatosis in both groups. Regarding hepatic
fibrosis, APRI showed that only few patients were at risk of significant or severe fibrosis. On the
other hand, BARD and BAAT showed that most patients were at high risk of advanced fibrosis
(for BARD) or positive for fibrosis (for BAAT). According to FIB-4, 35% and 24% of DPP-4i and
GLP-1 RA groups, respectively, were at risk of moderate-to severe fibrosis. Based on NFS, 20%
and 33% of the patients, respectively, were at risk of severe fibrosis or cirrhosis (F3/F4). None
of the baseline indices was significantly different between groups.
3.2. Effect of treatment on anthropometric, clinical and biochemical parameters
Comparative data on anthropometric, clinical and biochemical variables are presented in the
Supplementary Table 2. Within DPP-4i group, a significant decrease in glucose (p=0.007), HbA1c
(p<0.01), total cholesterol (p=0.02) and albumin (p=0.007) were observed. Within GLP-1 RA
group, there were significant reduction in weight (p=0.02), BMI (p=0.008), glucose (p<0.001),
HbA1c (p<0.001) and PLT (p=0.03). There were not significant differences in blood pressure,
AST, ALT, GGT and lipid profile within groups. Regarding between group differences, glucose
(p=0.03), HbA1c (p=0.04), LDL-C (p=0.046) and SBP (p=0.046) were significantly lower in GLP-1
RA than in DPP-4i group, whereas they were not different between groups at the baseline.
3.3. Effect of treatment on indices of hepatic steatosis and fibrosis
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Comparative baseline and follow-up data on continuous indices of steatosis (HSI, NAFLD ridge
score and TG/HDL-C ratio) and fibrosis (APRI, FIB-4 and NFS) are presented in Table 4a
(unadjusted) and 4b (after adjustment for potential cofounders). NAFLD ridge score showed an
overall trend towards decrease within groups and group*time interaction. More specifically,
NAFLD ridge score significantly decreased only within GLP-1 RA group (p=0.01), but not within
DPP-4i group (p=0.25). Additionally, group*time interaction for NAFLD ridge score, remained
robust after adjustment for time of treatment with DPP-4i or GLP-1 RA, but lost its statistical
significance after adjustment for age at baseline, BMI at baseline, change in BMI (ΔΒΜΙ = BMI at
follow-up – BMI at baseline) or time since T2DM diagnosis. HSI showed an overall trend
between groups, being essentially different between groups both at baseline and at follow-up
(p<0.001). However, there was no difference in group*time interaction for HSI index. The
overall trends of all other indices were not different in group*time interaction, even after
adjustment for potential confounders, such as age, BMI, difference in BMI, time since T2DM
diagnosis and time of treatment with DPP-4i or GLP-1 RA.
Comparative data for categorical indices of fibrosis (BARD and BAAT score) are presented in
Table 5. There were no significant differences for these indices either between or within
groups.
4.
Discussion
In this study, we have examined the effect of the addition of either a GLP-1 RA or a DPP-4i on
standard treatment, in patients with T2DM, on indices of hepatic steatosis (HSI, NAFLD ridge
score and TG/HDL-C ratio) and fibrosis (APRI, FIB-4, NFS, BARD and BAAT). A significant effect
emerged for group*time interaction only for NAFLD ridge score. More specifically, NAFLD ridge
score showed a significant decrease over time, mainly owing to its decline within the GLP-1 RA
group.
However, when the difference in NAFLD ridge score was adjusted for age, BMI at baseline,
ΔBMI or time since T2DM diagnosis, the statistical significance was lost. This may imply that the
trend towards improvement in NAFLD ridge score is dependent on BMI change during
treatment. In line with this observation, Feng et al. [19] also showed that in patients receiving
liraglutide, weight loss was correlated with improvements in hepatic steatosis diagnosed by
ultrasound (US). Furthermore, with the use of magnetic resonance imaging (MRI) for
quantifying steatosis, Khoo et al. [20] found that weight loss was correlated with the
improvement in steatosis, after either liraglutide (3 mg/d) or lifestyle interventions. On the
other hand, the between group differences at baseline in age, BMI and the time since the
diagnosis of T2DM may have affected the observed trend in NAFLD ridge score.
In this study, HSI showed a trend towards decrease in GLP-1 RA group, though without a
signifcant group*time interaction. This seems to be rational since HSI includes BMI in its
equation (Supplementary Table 1); GLP-1 RA but not DPP-4i affected BMI, as expected, in this
study, so HSI was decreased in GLP-1 RA but not in DPP-4i group.
Regarding hepatic fibrosis, none of the indices changed significantly over time, in this study.
This means that between DPP-4i and GLP-1 RA, none was superior in improving the indices of
hepatic fibrosis in T2DM patients after a follow-up of 6-18 months. However, the possibility of a
different effect cannot be exclude, had these medications been administered for longer,
especially for an outcome such as hepatic fibrosis, which is difficult to reverse [21].
A previous randomized comparative study, in which intrahepatic lipid was measured with MRI–
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estimated proton density fat fraction (MRI-PDFF) in metformin-treated patients, before and 6
months after the addition of liraglutide (n=18) or sitagliptin (n=26), showed that intrahepatic
lipid significantly decreased within both groups, but did not differ between groups; this
improvement was related to weight change. Moreover, similarly to our results, there were no
significant differences between groups in FIB-4 and NFS before and after treatment [22]. In
another 3-month randomized placebo-controlled trial, neither liraglutide, nor sitagliptin
affected hepatic steatosis, measured with 1H-MRS and neither improved fibrosis indices (NFS,
FIB-4 or APRI) [23]; however, the period of treatment was shorter [23] compared to the former
study [22] and to our study. Different outcomes of these studies may be, partly attributed to
the different way of estimating steatosis, but also to the follow-up duration. Furthermore, the
comparisons in the last study were performed between liraglutide and placebo or sitagliptin
and placebo, whereas head-to-head comparison between liraglutide and sitagliptin was not
performed [23]. Contrary to our and other [23] findings, another smaller retrospective study
comparing sitagliptin with liraglutide showed a decrease in APRI after liraglutide, but not after
sitagliptin treatment [24]; however, between group comparisons were not performed in this
study, and there were also significant differences in baseline AST level between groups, which
is one of the two parameters required for the calculation of APRI (Supplementary Table 1) [24].
Moreover, a meta-analysis that included four studies, investigating incretin-based therapies
(GLP-1 RA and DPP-4i) for the treatment of NAFLD, showed a decrease in serum ALT within
groups [10]. As in our study, there were no differences between the two groups [10]. Of note,
ALT is a simple index and may be within the normal range even in advanced NASH or NASHrelated cirrhosis [25], so ALT alone is not proposed as a noninvasive index of steatosis or
fibrosis.
There are also studies having investigated separately DPP-4i or GLP-1 RA in NAFLD patients.
Their outcomes, however, were contradictory. Some of them indicated improvement in
steatosis, but based only on biochemical tests, such as liver function tests (LFTs) or TG [26–28].
There are also studies showing the effect of GLP-1 RA on ameliorating hepatic fat using US [19],
1
H-MRS [29] or liver biopsy [30]. On the contrary, other researches demonstrated no effect of
incretin-based therapies on liver fat or fibrosis, using MRI or liver biopsy [30–32]. These
conflicting results may derive from differences in the specific agents, dose, follow-up duration,
and study populations. These inconsistent results warrant prospective long-term studies with
histological endpoints.
Our study indicated that the rates of steatosis, based on steatosis indices, are more than 60% in
patients with T2DM, which is in agreement with the literature [8,33]. On the other hand,
fibrosis rates ranged widely, when applying different fibrosis indices. Specifically, APRI showed
smaller than expected rates of severe fibrosis, whereas BARD and BAAT showed higher than
expected rates (Table 3). FIB-4 and NFS seem to be closer to the expected rates of advanced
fibrosis/cirrhosis observed in T2DM patients [34,35]. This inconsistency may reflect failure of
some noninvasive indices of fibrosis to measure consistently and accurately the same entity,
specifically in patients with T2DM. Thus, a case-control study with histological endpoints is
warranted in the future, which would define the indices that correspond to histologically
proven fibrosis, specifically in patients with T2DM. The selection of an accurate index of fibrosis
becomes even more important in T2DM patients, since T2DM is an established risk factor of
hepatic fibrosis [1].
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The majority of participants had proper control of T2DM after the addition of either GLP-1RA or
DPP-4i, as fasting glucose and HbA1c were significantly decreased within both groups
(Supplementary Table 2), similarly to the above mentioned meta-analysis [10]. However, the
decrease was of larger magnitude in GLP-1 RA than DPP-4i group. A reduction in BMI was also
observed within the GLP-1 RA group, which is an established drug effect [36], but the
comparative effect between groups could not be shown in this study, possibly owing to
between groups difference in BMI at baseline. LDL-C and SBP were marginally decreased more
in GLP-1 RA than DPP-4i group. All the changes should be cautiously interpreted, because they
were not the primary aim of this study. Of note, no change in LFTs within or between groups
was shown. However, as above mentioned, LFTs are not helpful indices for the diagnosis,
severity and follow-up of NAFLD patients [25].
This study has certain strengths and limitations. To our knowledge, this is the first study using
eight different noninvasive indices of hepatic steatosis and fibrosis at two time points to
evaluate the comparative effect of GLP-1 RA vs. DPP-4i in T2DM patients. However, certain
limitations are: 1) Data were prospectively recorded, but retrospectively retrieved, which
introduced limitations inherent to retrospective studies; 2) Regarding the exclusion criteria,
alcohol intake and other liver diseases were excluded based on the recorded history and not on
diagnostic tests; 3) The age at baseline was greater in DPP-4i than GLP-1 RA group; 4) The GLP-1
RA group had higher baseline weight and, consequently BMI, than the DPP-4i group, reflecting
the current clinical practices. Although NAFLD is strongly associated with obesity [37,38], most
of the used indices include BMI, which may be assumed an “internal” adjustment; 5) Liver US
and biopsy were not performed, since it was a retrospective study.
In conclusion, among the indices of hepatic steatosis used in this study (HSI, NAFLD ridge score,
TG/HDL-C ratio), only the NAFLD ridge score was significantly decreased within the GLP-1 RA
group, but not within the DPP-4i group, thus showing a significant group*time interaction,
which was, however, affected by the time since T2DM diagnosis, age and BMI at baseline and
change in BMI during the study. Regarding indices of hepatic fibrosis (APRI, FIB-4, NFS, BARD,
BAAT score), no significant changes were observed between or within groups. This study
warrants further prospective clinical trials with histological endpoints to comparatively
investigate the effectiveness of GLP-1 RA vs. DPP-4i on hepatic steatosis and, most importantly,
on hepatic fibrosis. Concomitant use of noninvasive indices in these trials (compared with the
gold standard of histology) may help in the selection of the most appropriate indices of hepatic
steatosis and fibrosis in T2DM patients, which may facilitate both future research and clinical
practice of T2DM patients.
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doi:10.1016/j.metabol.2018.11.014.
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3. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Μαρίνος Κλαδάς1, Δημήτριος Αναστασιλάκης1, Πηνελόπη Μαρκοπούλου1, Χριστιάνα
Μπόιντενς1, Σμαράγδα Σκαλίδου1, Μαγδαληνή Κώστα – Τσολάκη2, Ευφροσύνη
Κουτσουράκη2
1 Φοιτητές Ιατρικής Α.Π.Θ.
2 Α΄ Νευρολογική κλινική Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Α΄ Νευρολογική κλινική, Α.Π.Θ., ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣκΠ) αποτελεί μια φλεγμονώδη απομυελινωτική νόσο
του ΚΝΣ με αξονοπάθεια από τα πρώιμα στάδια της νόσου, αυτοάνοσους χαρακτήρες και
πολλαπλές βλάβες που παρουσιάζουν «διασπορά στο χώρο και στο χρόνο». Γενετική
προδιάθεση σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς παράγοντες οδηγούν στην εκδήλωσή της
νόσου. Η ΣκΠ παρουσιάζει κλινική ετερογένεια με συχνότερα τα συμπτώματα από τα οπτικά
νεύρα, το εγκεφαλικό στέλεχος, την παρεγκεφαλίδα και τον νωτιαίο μυελό ( ΝΜ).
Η προσθήκη των διαταραχών του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ) στην ήδη
πολύπλοκη φύση των συμπτωμάτων της ΣκΠ δυσχεραίνει την καθημερινότητα των ασθενών,
ενώ μπορεί να οδηγήσει σε διαγνωστικά ή/και θεραπευτικά λάθη.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των διαταραχών του ΑΝΣ στους
ασθενείς με ΣκΠ και η συσχέτισή τους με κλινικά, εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα.
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα όσον αφορά τη λειτουργία του ΑΝΣ στη
ΣκΠ.[1,2,3,4] Η κατανόηση των διαταραχών του ΑΝΣ στους ασθενείς με ΣκΠ παρουσιάζει
δυσκολίες λόγω της ετερογένειας των κλινικών συμπτωμάτων αλλά και λόγω του γεγονότος
πως οι διαταραχές αυτές εμφανίζονται συχνά ιατρογενώς στους ασθενείς αυτούς λόγω των
ενδοφλέβιων σχημάτων κορτικοστεροειδών που εφαρμόζονται στην ΣκΠ για την αντιμετώπιση
των υποτροπών της νόσου. Ωστόσο, είναι σαφές πως η νόσος μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία του ΑΝΣ που περιλαμβάνει διαταραχές του γαστρεντερικού, καρδιαγγεικού,
θερμορυθμιστικού και του ουρογεννητικού συστήματος.
Στόχος μας είναι η διερεύνηση της ύπαρξης ή όχι συσχέτισης μεταξύ δυσαυτονομίας και ΣκΠ.
Επιπλέον, εφόσον αυτή υπάρχει, θα “χαρτογραφήσουμε” το κλινικό, εργαστηριακό κι
απεικονιστικό προφίλ του ασθενούς με ΣκΠ που εμφανίζει δυσαυτονομία. Με τον τρόπο αυτό,
προσδοκούμε την ανίχνευση χαρακτηριστικών της ΣκΠ που συνδέονται με την εμφάνιση
δυσλειτουργίας του ΑΝΣ καθώς και τη βέλτιστη αντιμετώπιση της τελευταίας στο πλαίσιο
ολιστικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών.
ΜΕΘΟΔΟΣ : α. Είδος έρευνας: Πρόκειται για μια κλινική, διασταυρούμενη (cross-sectional)
μελέτη παρατήρησης ασθενών με ΣκΠ και υγιών μαρτύρων αναλόγου ηλικίας και φύλου
β. Επιλογή δείγματος
Στο δείγμα θα συμπεριληφθούν ασθενείς και υγιείς μάρτυρες που πληρούν τα εξής κριτήρια:
1. δεν πάσχουν από άνοια (MMSE>24)
2. είναι ενήλικοι (>18 ετών)
3. αν είναι γυναίκες να μην κυοφορούν ή θηλάζουν
4. οι ασθενείς να έχουν βέβαιη διάγνωση ΣκΠ (διαγνωστικά κριτήρια McDonald et al, 2017) και
οι υγιείς να μην παρουσιάζουν γνωστή νόσο ούτε να λαμβάνουν φάρμακα
5. οι ασθενείς να μην παρουσιάζουν γνωστή συν-νοσηρότητα με άλλα νοσήματα
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Κριτήρια αποκλεισμού θα αποτελούν:
1.
Εγκυμοσύνη
2.
Αλκοολισμός
3.
Ύπαρξη καρδιαγγειακής νόσου
4.
Σακχαρώδης διαβήτης
5.
Νεφρική ανεπάρκεια
6.
Κυστική ίνωση
7.
Περιφερική νευροπάθεια (πχ Guillain-Bare)
8.
Λευκοδυστροφίες (Επινεφριδιολευκοδυστροφία, μεταχρωματική λευκοδυστροφία,
νόσος Krabbe)
9.
Νευροεκφυλιστικό νόσημα (Alzheimer, Parkinson, Huntington, αταξίαFriedrich, ALS)
10. Νόσος Wilson
11. Έλλειψη Β12
12. Οξεία διαλείπουσα πορφυρία
13. Ιστορικό οξείας οπτικής νευρίτιδας
14. Φαρμακευτική αγωγή που επηρεάζει το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (ΑΝΣ)
(συμπαθητικομιμητικά, παρασυμπαθητικομιμητικά, αντιχολινεργικά, αποκλειστές του
συμπαθητικού κτλ.)
15. Αλλα αυτοάνοσα νοσήματα
γ. Μέγεθος δείγματος
Θα υπολογισθεί με χρήση του SPSS
δ. Συλλογή δεδομένων
Τα μέλη του δείγματος θα εξεταστούν κλινικά για:
1.
Ορθοστατική υπόταση (ΟΥ)
2.
Διαταραχές ούρησης
3.
Υπεριδρωσία
Η διάγνωση των ασθενών/μαρτύρων, σε ό,τι αφορά τις διαταραχές του ΑΝΣ, θα γίνει με βάση
την ύπαρξη αντικειμενικών διαγνωστικών κριτηρίων:
•
Για την ΟΥ, γίνεται μέτρηση της αρτηριακής πίεσης σε κατακεκλιμένη, καθιστή και όρθια
θέση άμεσα και σε 3 λεπτά μετά την έγερση ή δοκιμασία ανάκλησης . Διαγνωστικές τιμές :
πτώση της Συστολικής Αρτηριακής Πίεσης ( ΣΑΠ)≥ 20mmHg από την τιμή αναφοράς, ή πτώση
της Διαστολικής Αρτηριακής Πίεσης, (ΔΑΠ) ≥ 10mmHg από την τιμή αναφοράς ή ΣΑΠ ≤
90mmHg, στα τρία πρώτα λεπτά μετά την έγερση.
•
Για τις διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος (π.χ. καθυστέρηση στην έναρξη της
ούρησης, ακράτεια, επιτακτική ούρηση, αίσθημα ατελούς εκκένωσης της ουροδόχου
κύστεως), αποκλείουμε πιθανές συν-νοσηρότητες όπως υπερπλασία του προστάτη που
μπορούν να προκαλέσουν τις εν λόγω δυσλειτουργίες
•
Διαταραχές εφίδρωσης, όπως υπεριδρωσία ή ανιδρωσία, αξιολογούνται με βάση το
Thermoregulatory Sweat Testing (TST) ή με το Quantitative Sudomotor Axon Reflex Testing
(QSART).
•
Για το γαστρεντερικό: Θα χρησιμοποιηθεί το Neurogenic Bowel Dysfunction Score Για το
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αναπαραγωγικό: Θα χρησιμοποιηθεί το Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire
(MSISQ-19)
Στους συμμετέχοντες, ασθενείς και μάρτυρες, θα ληφθεί λεπτομερές ατομικό και οικογενειακό
ιστορικό και θα διενεργηθούν οι παρακάτω εξετάσεις κατά συστήματα:
Επίσης θα απαντηθούν από όλους τους συμμετέχοντες τα ερωτηματολόγια που αφορούν τη
γενική αξιολόγηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος
COMPASS 31
Τα άτομα του δείγματος ασθενών και μαρτύρων που παρουσιάζουν ένα από τα ενδεικτικά για
δυσαυτονομικές διαταραχές στοιχεία (ορθοστατική υπόταση (ΟΥ), διαταραχές ούρησης,
υπεριδρωσία) χαρακτηρίζονται σαν έχοντα διαταραχές του ΑΝΣ.
Θα ακολουθήσει μελέτη των ασθενών με ΣκΠ που παρουσιάζουν και δυσαυτονομία.
Θα καταγραφούν τα παρακάτω στοιχεία:
Χαρακτηριστικά της κλινικής εικόνας του ασθενή
i.
Τύπος της νόσου (διαλείπουσα υποτροπιάζουσα, υποτροπιάζουσα προϊούσα ή προϊούσα
χωρίς υποτροπές )
ii.
EDSS (κλίμακα αναπηρίας)
iii. Ηλικία
iv. Φύλο
v.
Διάρκεια της νόσου (από τότε που διαγνώστηκε)
Χαρακτηριστικά του εγκεφαλονωτιαίου υγρού ( ΕΝΥ):
Συγκεκριμένα θα γίνει εντοπισμός για ύπαρξη
i.
Τουλάχιστον 2 ολιγοκλωνικών κλασμάτων IgG μόνο στο ΕΝΥ (Τύπος 2)
ii.
IgG index > 0.8
Ευρήματα πρόσφατης (τελευταίου 6μήνου) Μαγνητικής τομογραφίας (MRI) εγκεφάλου
και ΑΜΣΣ σε μαγνητικό τομογράφο 1.5 Τ
i.
Βλάβες στις T2 ακολουθίες (αριθμός)
ii.
Βλάβες στις T2 ακολουθίες (εντόπιση): περικοιλιακά, υποφλοιωδώς, φλοιϊκά, οπτικό
νεύρο, θάλαμος, εγκεφαλικό στέλεχος, παρεγκεφαλίδα, νωτιαίος μυελός
Θεραπείες που έχει λάβει ο ασθενής (νοσο-τροποιητικές και συμπτωματικές)
Σημαντικό είναι να καταγραφεί πότε ο ασθενής χρησιμοποίησε τελευταία φορά
θεραπεία κορτικοστεροειδών, πόσο συχνά λάμβανε στεροειδή, οδό χορήγησης στεροειδών
(από του στόματος ή ενδοφλέβια), χρονική διάρκεια λήψης στεροειδών .
Θα ακολουθήσει εκτενής στατιστική μελέτη των αποτελεσμάτων
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ: Η συγκατάθεση του ασθενή θα εξασφαλιστεί με την υπογραφή σχετικού
εγγράφου που θα τον ενημερώνει αναλυτικά για την ερευνητική διαδικασία (σύμφωνο με τη
διακήρυξη του Ελσίνκι του 1975) και θα εγκριθεί από την επιτροπή ηθικής του Νοσοκομείου
ΑΧΕΠΑ ή του ΑΠΘ.
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4. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ (ΧΑΠ)
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΦΥ): ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ GOLD
Διονύσιος Σπυράτος1, Διαμαντής Χλωρός1, Διονυσία Μιχαλοπούλου2, Ιωάννα Τσιούπρου1,
Κωνσταντίνος Χρίστογλου3, Λάζαρος Σιχλετίδης1
1.
Πνευμονολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γ.Ν.Θ. «Γ.
Παπανικολάου», Εξοχή, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2.
Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα
3.
3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η διάγνωση και η θεραπεία της ΧΑΠ δεν ακολουθούν πάντοτε τις κατευθυντήριες
οδηγίες της GOLD, ιδιαίτερα στις δομές της ΠΦΥ.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση του βαθμού στον οποίο η ΧΑΠ
υποδιαγιγνώσκεται, υπερδιαγιγνώσκεται και υπερθεραπεύεται στην ΠΦΥ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Στην παρούσα συγχρονική μελέτη παρατήρησης συμμετείχαν ενεργοί
και πρώην καπνιστές (με καπνισματικό ιστορικό ≥ 10 πακετοέτη), άνω των 40 ετών, που
εξετάστηκαν σε δομές της ΠΦΥ της Βόρειας Ελλάδας από τις 1/1/2012 έως και τις 31/12/2019
και δεν έπασχαν από κάποια χρόνια πάθηση του αναπνευστικού συστήματος.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν συνολικά 5.226 άτομα (μέσος όρος ηλικίας: 58,2±12,7 έτη,
61,5% άνδρες, 56,2% ενεργοί καπνιστές). 564 άτομα (10,8%) παρουσίαζαν συμπτώματα από το
αναπνευστικό σύστημα και υποβλήθηκαν σε σπιρομέτρηση που πληρούσε τα κριτήρια
διάγνωσης της ΧΑΠ. Οι ασθενείς με υποδιάγνωση της ΧΑΠ ήταν 300/564 (53,2%). 461 άτομα
είχαν διαγνωσθεί με ΧΑΠ (8,8%), ενώ κανένα από αυτά δεν είχε υποβληθεί προηγουμένως σε
σπιρομέτρηση. Όσον αφορά τη θεραπεία των ασθενών που είχαν διαγνωσθεί σωστά με ΧΑΠ,
σε 164 από τους 264 (62%) είχαν χορηγηθεί βρογχοδιασταλτικά μακράς δράσης (ένα ή δύο)
και ICS, ενώ οι 228 από τους 264 (86,4%) θα έπρεπε να λαμβάνουν μόνο βρογχοδιασταλτικά
μακράς δράσης (GOLD A+B). Βρέθηκε επίσης ότι οι 322 από τους 461 (69,8%) που
υπερδιαγνώσθηκαν με ΧΑΠ λάμβαναν βρογχοδιασταλτικά μακράς δράσης και ICS ενώ είχαν
φυσιολογική σπιρομέτρηση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με ΧΑΠ είχαν υποδιαγνωσθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.
Επίσης οι ασθενείς με ΧΑΠ υπερθεραπεύονταν και άτομα με συμπτώματα από το
αναπνευστικό σύστημα είχαν λανθασμένα διαγνωσθεί με ΧΑΠ και αντιμετωπίζονταν
λανθασμένα ως σοβαρή ΧΑΠ στην ΠΦΥ.
Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μία χρόνια πάθηση του αναπνευστικού
συστήματος που χαρακτηρίζεται από μη αναστρέψιμο περιορισμό της ροής του αέρα, ενώ οι
παροξύνσεις της νόσου, τα συμπτώματα που εμφανίζονται και οι συννοσηρότητες των
ασθενών σχετίζονται με το βαθμό σοβαρότητας της νόσου1. Είναι γεγονός ότι η νόσος συχνά
υποδιαγιγνώσκεται. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον το 50% των ασθενών με ΧΑΠ δε γνωρίζει ότι
πάσχει από τη νόσο2 .
Η φαρμακολογική θεραπεία της ΧΑΠ έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί μια αποτελεσματική
παρέμβαση όσον αφορά τη σχέση κόστους/ οφέλους, καθώς μειώνει τα συμπτώματα που
εμφανίζουν οι ασθενείς, ελαττώνει το πλήθος των παροξύνσεων της νόσου και βελτιώνει την
ποιότητα ζωής των ασθενών, τη λειτουργικότητα των πνευμόνων και την ικανότητα για
άσκηση3.
Η διάγνωση και η θεραπεία της ΧΑΠ δεν ακολουθούν πάντοτε τις κατευθυντήριες οδηγίες
της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease – GOLD) στην καθημερινή κλινική πρακτική. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι τα συμπτώματα της νόσου είναι μη ειδικά, η σπιρομέτρηση δε
χρησιμοποιείται επαρκώς και η συνταγογράφηση φαρμακευτικών ουσιών συχνά δε βασίζεται
στο στάδιο σοβαρότητας της νόσου (GOLD ABCD), ιδιαίτερα στις δομές της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)4.
Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση του βαθμού στον οποίο η ΧΑΠ υποδιαγιγνώσκεται,
υπερδιαγιγνώσκεται και υπερθεραπεύεται στην ΠΦΥ.
Στην παρούσα συγχρονική μελέτη παρατήρησης συμμετείχαν ενεργοί και πρώην καπνιστές
(με καπνισματικό ιστορικό ≥ 10 πακετοέτη), ηλικίας μεγαλύτερης των 40 ετών, που
εξετάστηκαν σε δομές της ΠΦΥ της Βόρειας Ελλάδας από τις 1/1/2012 έως και τις 31/12/2019.
Από τη μελέτη αποκλείστηκαν όσοι είχαν διαγνωσθεί στο παρελθόν με βρογχικό άσθμα ή
κάποια άλλη χρόνια πάθηση του αναπνευστικού συστήματος (για παράδειγμα με
βρογχεκτασίες, καρκίνο του πνεύμονα, φυματίωση, διάμεσες πνευμονοπάθειες).
Έγινε καταγραφή του ιατρικού ιστορικού των συμμετεχόντων (προηγούμενη διάγνωση και
θεραπεία ΧΑΠ, κλίμακα δύσπνοιας mMRC, βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των
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συμπτωμάτων της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας – COPD Assessment Test CAT –
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων, πλήθος και σοβαρότητα παροξύνσεων κατά το
τελευταίο έτος, συννοσηρότητες). Έπειτα όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε σπιρομετρήσεις
πριν και 15 έως 30 λεπτά μετά τη χορήγηση 400 μg σαλβουταμόλης. Για τη διενέργεια των
σπιρομετρήσεων χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα MIR SpiroLab II, Roma Italy, CE0476. Μια
ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων πνευμονολόγων ήταν υπεύθυνη για τη διενέργεια και την
ανάλυση των σπιρομετρήσεων. Το πρωτόκολλο της μελέτης εγκρίθηκε από την 3η Υγειονομική
Περιφέρεια της Ελλάδας.
Οι ασθενείς με ΧΑΠ (που πληρούσαν τα τρέχοντα κριτήρια διάγνωσης της νόσου σύμφωνα
με τη GOLD – είχαν δηλαδή λόγο FEV1/FVC <0,7 μετά από βρογχοδιαστολή)
κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με σοβαρότητα της απόφραξης (GOLD 1: FEV1 >80% των
προβλεπόμενων τιμών, 2: 80≤FEV1>50% των προβλεπόμενων τιμών, 3: 50≤FEV1>30% των
προβλεπόμενων τιμών και 4: FEV1 <30% των προβλεπόμενων τιμών) ή ταξινομήθηκαν σε μία
από τις ομάδες που προτείνονται από τη GOLD σύμφωνα με το ιστορικό των παροξύνσεων της
νόσου κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους και τα συμπτώματα που εμφάνιζαν (για την
εκτίμηση του βαθμού σοβαρότητας ABCD της GOLD χρησιμοποιήθηκε η χειρότερη βαθμολογία
στην κλίμακα mMRC ή στο ερωτηματολόγιο CAT)1.
Ως υπερδιάγνωση ορίστηκε η περίπτωση ενός ατόμου με φυσιολογική σπιρομέτρηση
(λόγος FEV1/FVC <0,7 πριν και μετά από βρογχοδιαστολή, τιμές των FVC και FEV1> 80% των
προβλεπόμενων τιμών), που είχε διαγνωσθεί με ΧΑΠ στο παρελθόν και του είχαν
συνταγογραφήσει εισπνεόμενα φάρμακα για τουλάχιστον 12 διαδοχικούς μήνες κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 5 ετών. Οι συμμετέχοντες που διαγνώστηκαν με περιοριστικού
τύπου διαταραχή στη σπιρομέτρηση (λόγος FEV1/FVC <0,7 πριν και μετά από βρογχοδιαστολή,
FVC και FEV1> 80% των προβλεπόμενων τιμών) παραπέμφθηκαν σε πνευμονολόγους για
περαιτέρω διερεύνηση.
Μελετήθηκαν συνολικά 5.226 άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 58,2±12,7 έτη, από τους
οποίους το 61,5% ήταν άνδρες και το 56,2% ήταν ενεργοί καπνιστές. Ο μέσος όρος του
καπνισματικού ιστορικού ήταν τα 34,1 πακετοέτη. 564 άτομα (το 10,8% του συνόλου)
παρουσίαζαν συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα και υποβλήθηκαν σε σπιρομέτρηση
που πληρούσε τα κριτήρια διάγνωσης της ΧΑΠ σύμφωνα με τα τρέχοντα διαγνωστικά κριτήρια
της GOLD. Οι ασθενείς που έπασχαν από ΧΑΠ και δεν είχαν διαγνωσθεί με τη νόσο ήταν οι 300
από τους 564 (53,2%). Οι υπόλοιποι 264 ασθενείς που είχαν διαγνωσθεί στο παρελθόν με ΧΑΠ
κατηγοριοποιήθηκαν στη συνέχεια σε στάδια σοβαρότητας της νόσου, όπως φαίνεται στην
εικόνα 1. 461 άτομα είχαν διαγνωσθεί με ΧΑΠ (υπερδιάγνωση της νόσου σε ποσοστό 8,8%),
ενώ κανένα από αυτά δεν είχε υποβληθεί προηγουμένως σε σπιρομέτρηση.
Όσον αφορά τη θεραπεία των ασθενών που είχαν διαγνωσθεί σωστά με ΧΑΠ στο
παρελθόν, σε 164 από τους 264 (62%) είχαν χορηγηθεί εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά
μακράς δράσης (ένα ή δύο) σε συνδυασμό με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, ενώ οι 228 από
τους 264 (86,4%) θα έπρεπε να λαμβάνουν μόνο βρογχοδιασταλτικά μακράς δράσης σύμφωνα
με το στάδιο σοβαρότητας της νόσου (GOLD A+B, εικόνα 1). Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι
322 από τους 461 (69,8%) που υπερδιαγνώσθηκαν με ΧΑΠ λάμβαναν εισπνεόμενα
βρογχοδιασταλτικά μακράς δράσης σε συνδυασμό με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, ενώ
είχαν φυσιολογική σπιρομέτρηση.
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Συζήτηση
Τα κύρια ευρήματα της παρούσας μελέτης είναι τα εξής: α) οι ασθενείς που έπασχαν από
ΧΑΠ υποδιαγνώσθηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, β) οι ασθενείς με ΧΑΠ
υπερθεραπεύονταν και γ) τα άτομα που ανέφεραν ότι παρουσιάζουν συμπτώματα από το
αναπνευστικό σύστημα διαγνώσθηκαν λανθασμένα ότι πάσχουν από ΧΑΠ και
αντιμετωπίζονταν ως σοβαρή ΧΑΠ σε δομές της ΠΦΥ.
Μόνο ο ένας από τους πέντε ασθενείς που νοσηλεύθηκαν με παρόξυνση ΧΑΠ (σύμφωνα με
το ICD-9-CM) είχε αποδεδειγμένα υποβληθεί σε σπιρομέτρηση κατά τα τελευταία δύο έτη πριν
τη νοσηλεία5. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου6 έδειξε ότι το 53,7% του συνόλου
των ασθενών με ΧΑΠ λάμβανε εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και το 49% των ασθενών που
ταξινομήθηκαν στο δεύτερο στάδιο σοβαρότητας της νόσου σύμφωνα με τη σταδιοποίηση της
GOLD και δεν ανέφεραν κάποια νοσηλεία λόγω της ΧΑΠ κατά το παρελθόν, θεραπεύονταν με
εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή.
Μια παρόμοια μελέτη αναφορικά με τις συνηθισμένες πρακτικές συνταγογράφησης
φαρμάκων στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της τελευταίες δεκαετίας έδειξε ότι το 41%
του συνόλου των ασθενών με ΧΑΠ συνέχιζε να λαμβάνει τριπλή αγωγή παρά το γεγονός ότι
πάνω από το ένα τρίτο αυτών των ασθενών έπασχε από ήπια ΧΑΠ7.
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ποσοστό των ασθενών με ΧΑΠ που ήταν αδιάγνωστοι
στην παρούσα μελέτη είναι παρόμοιο με τα ποσοστά υποδιάγνωσης της ΧΑΠ που προέκυψαν
από μελέτες που διεξήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες2. Δεδομένα από προηγούμενες μελέτες
μας δείχνουν ότι η υπερδιάγνωση της ΧΑΠ στην Ελλάδα παρατηρείται συνήθως σε δομές της
ΠΦΥ8.
Είναι γεγονός ότι οι ιατροί της ΠΦΥ συχνά συνταγογραφούν φάρμακα με βάση τα
συμπτώματα που αναφέρουν οι ασθενείς, την κλινική εξέταση και το καπνισματικό ιστορικό,
ενώ δε χρησιμοποιούν τη σπιρομέτρηση στην καθημερινή κλινική πρακτική για να πετύχουν τη
διαφορική διάγνωση της υποκείμενης πάθησης του αναπνευστικού συστήματος
(αποφρακτικού έναντι περιοριστικού τύπου διαταραχές, δοκιμασία βρογχοδιαστολής).
Επιπλέον, ακόμη και αν η διάγνωση της ΧΑΠ είναι σωστή, οι ιατροί που στελεχώνουν την
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συνταγογραφούν συνήθως εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά
μακράς δράσης σε συνδυασμό με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή με στόχο να αντιμετωπίσουν
όλο το φάσμα της σοβαρότητας της νόσου, καθώς και την περίπτωση ύπαρξης βρογχικού
άσθματος. Η χορήγηση λανθασμένης και υπερβολικής θεραπείας αυξάνει τις οικονομικές
επιπτώσεις της ΧΑΠ, καθώς και τις ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να προκύψουν λόγω
της υπερβολικής χρήσης εισπνεόμενων φαρμακευτικών ουσιών.
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Εικόνα 1. Στάδια σοβαρότητας της ΧΑΠ σε ασθενείς με προηγούμενη διάγνωση της νόσου.
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Ο.1 ΧΩΛΟΤΗΤΑ ΔΕΞΙΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΗΠΙΑ ΠΤΩΣΗ. ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Αργυρούλα Βεζυργιάννη, Ιωάννα Σεβασλίδου, Δημήτριος Βεργανελάκης, Ευτέρπη
Κωνστανταρόγιαννη, Μαρία Στούκα, Ειρήνη Παπαβλασοπούλου, Αντωνία Θεοδώρου,
Χριστίνα Γιώτα.
Μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής , Γ.Ν Παίδων « Η Αγία Σοφία», Αθήνα.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το ολόσωμο σπινθηρογράφημα οστών αποτελεί μία σημαντική διαγνωστική
εξέταση στη διερεύνηση της χωλότητας στα παιδιά. Δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης ολόκληρου
του σκελετού και προσφέρει πληροφορίες ακόμη και σε αρνητικές ακτινογραφίες.
ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσίαση ενός περιστατικού 7χρονου κοριτσιού με χωλότητα Δεξιού ισχίου μετά
από ήπια πτώση προ μηνός. Τα ευρήματα του σπινθηρογραφικού ελέγχου έθεσαν τη
διάγνωση και οδήγησαν στον κατάλληλο θεραπευτικό χειρισμό του παιδιού.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ : Διενεργήθηκε σπινθηρογράφημα οστών τριών φάσεων με περιοχή
ενδιαφέροντος την λεκάνη-ισχία σε 7χρονο κορίτσι που μετά από ήπια πτώση αναφέρει άλγος
στη δεξιά κατ ισχίον άρθρωση και περιορισμό των κινήσεων. Η μαγνητική τομογραφία έδειξε
παθολογικό σήμα στην κεφαλή και το άνω ήμισυ της διάφυσης του δεξιού μηριαίου οστού. Τα
ευρήματα αποδόθηκαν σε ενδοοστικό οίδημα. Η σπινθηρογραφική μελέτη ανέδειξε μειωμένη
πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στην κεφαλή του δεξιού μηριαίου οστού, εύρημα που έθεσε
την υποψία αρχικού σταδίου νόσου Legg-Calve-Perthes. Η νόσος αφορά άσηπτη νέκρωση της
κεφαλής του μηριαίου η οποία οδηγεί σε χωλότητα, πόνο και περιορισμό του εύρους των
κινήσεων του ισχίου. Η σπινθηρογραφική εικόνα απομάκρυνε τη διάγνωση της παροδικής
υμενίτιδας που συχνά μιμείται την κλινική εικόνα της νόσου Legg-Calve-Perthes. Η πρόγνωση
εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο γίνεται η διάγνωση και την ηλικία. Ο σκοπός της θεραπείας
είναι να φιλοξενηθεί η μηριαία κεφαλή σε ικανοποιητικό βαθμό μέσα στην κοτύλη, ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η παραμόρφωσή της.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η έγκαιρη παραπομπή παιδιών με χωλότητα για σπινθηρογράφημα οστών
μπορεί να οδηγήσει σε πρώιμη διάγνωση της νόσου Legg-Calve-Perthes και να συμβάλλει στην
καλύτερη πρόγνωση τους.
O.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΣΩΜΙΚΟΥ LNCRNA PCAT-1 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ MIR182/MIR-217
Καλλιόπη Δόμβρη1, Σάββας Πετανίδης2,3, Δοξάκης Ανεστάκης4, Κωνσταντίνος Πορπόδης1,
Chong Bai5, Παύλος Ζαρογουλίδης6, Lutz Freitag7, Wolfgang Hohenforst-Schmidt8, Θεοδώρα
Κατωπόδη2.
1
Πνευμονολογική κλινική -Τμήμα Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "Γ.
Παπανικολάου ", ΑΠΘ
2
Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας -Γενετικής, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
3
Πνευμονολογική κλινική -Τμήμα Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου "Ι.Μ.
Σετσενόφ", Ιατρικό Πανεπιστήμιο Μόσχας,
4
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
5
Πνευμονολογική κλινική -Τμήμα Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
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"Changhai", Στρατιωτικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σαγκάη
6
Γ΄ Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ
7
Τμήμα Πνευμονολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ζυρίχης, Ελβετία.
8
Πνευμονολογική Κλινική , '' Νοσοκομείο Fuerth '', Πανεπιστήμιο Erlangen, Γερμανία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η χημειοανθεκτική ανοσοκαταστολή αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο στη
θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα. Πρόσφατα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι τα μακρά μη
κωδικοποιητικά RNAs (lncRNAs) που υπάρχουν στο μικροπεριβάλλον του όγκου του πνεύμονα
εμπλέκονται στη χημειοανθεκτική ανοσολογική απορρύθμιση και στη μετάσταση, αλλά ο
ακριβής παθογόνος ρόλος τους είναι ακόμα άγνωστος.
ΣΚΟΠΟΣ: Σε αυτή τη μελέτη, διερευνάται ο ρόλος του lncRNA PCAT-1 (prostate cancer
associated transcript 1) στη χημειοανθεκτική ανοσοκαταστολή και η εμπλοκή του στην
αναδιαμόρφωση (remodeling) των στρωματικών πευμονικών όγκων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Ανοσοϊστοχημική ανάλυση NSCLC καρκινικών ιστών
Κυτταροκαλλιέργεια καρκινικών σειρών Α549, H1975 και Κυτταρομετρία Ροής (FACS), Western
blot, qRT-PCR.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα ευρήματα μας προκύπτει ότι το PCAT-1
ρυθμίζει την K-Ras επαγόμενη χημειοανθεκτικότητα του πνεύμονα μέσω της αυξημένης
έκφρασης των ανοσοκατασταλτικών micrornas miR-182/miR217 στους πνευμονικούς ιστούς,
αυξάνοντας έτσι το μεταστατικό δυναμικό. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η αυξημένη έκφραση
του PCAT-1 σε πνευμονικά καρκινικά κύτταρα ρυθμίζει αρνητικά την έκφραση των ρ27/CDK6
διεγείροντας έτσι τη διακοπή του κυτταρικού κύκλου (G0/G1 arrest) μέσω αύξησης της AMPK
(adenosine monophosphate-activated protein kinase), συμβάλλοντας σε μια κατάσταση
ογκοεπαγωγής. Παρατηρήθηκε, επίσης αυξημένη διαφοροποίηση των φυσιολογικών
ινοβλαστών (ΝAFs) σε καρκινικούς ινοβλάστες (CAFs) στο πνευμονικό μικροπεριβάλλον
ακολουθούμενη από την έκκριση μυοϊνοβλαστών και αύξηση της έκφρασης των καρκινικών
βλαστοκυτταρικών δεικτών CD133 και SOX2. Συνολικά, τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν τον
πολυδιάστατο ρόλο του PCAT-1 στη διατήρηση της χημειοανθεκτικής ανοσοκαταστολής μέσω
της αναδιαμόρφωσης του μικροπεριβάλλοντος του όγκου και παρέχουν νέες προσεγγίσεις για
την αποτελεσματική αναστολή της μετάστασης, ιδιαίτερα σε χημειοανθεκτικούς όγκους.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Η παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της
Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β΄ Κυκλος» (MIS-5033021), που
υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
O.3 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΑΙΜΟΛΥΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΑΠΟ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
Σοφία Καφτεράνη1, Ελπινίκη Παμπόρη1, Άλκηστις Αδραμερινά1, Eλένη Γαβριηλάκη2,
Αικατερίνη Τέλη1, Μαρίνα Οικονόμου1
1
Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΝΘ και
2
Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο ΓΝ Παπανικολάου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το σύνδρομο υπεραιμόλυσης αποτελεί μία σπάνια και απειλητική για την ζωή
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επιπλοκή σε μεταγγιζόμενους ασθενείς, χαρακτηριζόμενη από την εμφάνιση σοβαρής
αναιμίας με τιμή αιμοσφαιρίνης μετά τη μετάγγιση χαμηλότερη της πριν τη μετάγγιση τιμής.
ΣΚΟΠΟΣ: Η αναφορά εμφάνισης του σπάνιου συνδρόμου σε παιδιατρικό ασθενή με
δρεπανοκυτταρική νόσο
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Αναδρομική εξέταση φακέλου ασθενή
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αγόρι 12 ετών με γνωστό ιστορικό δρεπανοκυτταρικής νόσου, υπό τακτικό
πρόγραμμα μεταγγίσεων λόγω εκσεσημασμένης σπληνομεγαλίας και υπερσπληνισμού,
εισήχθη για διερεύνηση πιθανού συνδρόμου υπεραιμόλυσης μετά τη διαπίστωση χαμηλής
τιμής μεταμεταγγισιακής αιμοσφαιρίνης. Δεν αναφέρονταν ιστορικό πρόσφατης λοίμωξης
που να δικαιολογεί την απότομη πτώση της αιμοσφαιρίνης, ενώ ο έλεγχος για
αυτοανοσοποίηση ήταν αρνητικός. Από το ατομικό ιστορικό αναφέρονταν γνωστή
αλλοανοσοποίηση (παρουσία anti-Kell αντισώματος) – κατάσταση η οποία βιβλιογραφικά
σχετίζεται με κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου υπεραιμόλυσης. Μετά την εισαγωγή ακολούθησε
καθημερινός εργαστηριακός έλεγχος με γενική αίματος, εξέταση δεικτών αιμόλυσης και γενική
ούρων. Πράγματι, 13 ημέρες μετά ο ασθενής παρουσίασε έντονα οστικά άλγη και ωχρότητα,
με ταυτόχρονη αύξηση των δεικτών αιμόλυσης, πτώση της τιμής της αιμοσφαιρίνης και
δικτυοερυθροπενία. Αντιμετωπίσθηκε με ανοσοτροποποιητική αγωγή (επανειλημμένες ώσεις
γ-σφαιρίνης και μεθυλπρεδνιζολόνη) και ερυθροποιητίνη. Τα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα
σταδιακά βελτιώθηκαν και ο ασθενής, υπό την προαναφερθείσα αγωγή και με προσεκτική
μετάγγιση μικρού όγκου ερυθρών, υποβλήθηκε τελικά, σε σπληνεκτομή χωρίς συμβάμματα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η εμφάνιση σοβαρής αναιμίας μετά από μετάγγιση απαιτεί τη διερεύνηση
παρουσίας του σπάνιου συνδρόμου υπεραιμόλυσης. Η διάγνωση δεν είναι πάντα εύκολη
καθώς δεν υπάρχει ειδική διαγνωστική εξέταση, ενώ σε περιπτώσεις με απειλητική για την
ζωή αναιμία ή παρατεταμένη αιμόλυση ενδέχεται να απαιτηθεί χορήγηση βιολογικών
παραγόντων (ριτουξιμάμπη, εκουλιζουμάμπη).
O.4 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΞΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΑΝΙΟΥΣΑΣ ΑΟΡΤΗΣ. ΣΤΟΧΟΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ROTEM
Δημήτρης Μπλιάμπλιας1, Ιουλία Ρουντ2, Απόστολος Γιανουσάς2, Θανάσης Μητσοκάπας2,
Κατιάνα Καμπερίδου2, Ευαγγελία Γκουτζιομήτρου3
1
Επιμελητής Α’, 2 Ειδικευόμενος, 3 Διευθύντρια
Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ο διαχωρισμός της ανιούσας αορτής είναι μια κατάσταση με μεγάλη
θνητότητα και νοσηρότητα. Ιδανικά πρέπει να οδηγηθεί στο χειρουργείο πριν εκδηλωθούν οι
επιπλοκές του. Παρακάτω παρουσιάζεται η κλινική πορεία νέου ασθενή με έμφαση στις
διαταραχές πήξης και την διόρθωσης τους.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: Πρόκειται για ασθενή στα μέσα της 5ης δεκαετίας της ζωής του.
Προσήλθε στο νοσοκομείο λόγο λιποθυμικού επεισοδίου και προκάρδιου διαξιφιστικού
άλγους. Υποβλήθηκε άμεσα σε CT θώρακα, τεκμηριώθηκε ο διαχωρισμός της ΑΑ, οδηγήθηκε
άμεσα στο χειρουργείο. Τόσο στο διαθωρακικό όσο και στο διοισοφάγειο υπερηχογράφημα
εμφάνισε σοβαρή ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας. Αποφασίστηκε η επιδιόρθωση κατά
Bental με βαλβιδοφόρο μόσχευμα με μεταλλική βαλβίδα. Η διάρκεια της εξωσωματικής
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κυκλοφορίας ήταν κοντά στις τρεισήμισι ώρες και του ολικού υποθερμικού arrest 30 λεπτά.
Η πρώτη θρομβοελαστομετρική μελέτη πριν την έξοδο από την εξωσωματική, όντας ο ασθενής
υπό πλήρη ηπαρηνισμό, έδειξε πολύ χαμηλά επίπεδα ινωδογόνου (Α5 FIBTEM 4 mm) και
παρατεταμένο CT στο ΕΧΤΕΜ 152 sec.
Μετά την έξοδο από την εξωσωματική, χορηγήθηκαν 250 mg θειικής πρωταμίνης, 5
γραμμάρια συμπυκνώματος ινωδογόνου και 1500 IU συμπυκνώματος παραγόντων
προθρομβίνης. Η επαναληπτική θρομβοελαστομετρία έδειξε A5 FIBTEM 16 mm, CT EXTEM 79
sec, CT INTEM >3000 sec, CT HEPTEM 235 sec, A5 EXTEM 30 mm. ACT>900 sec. Από τα αέρια
αίματος Ηb 8.2 mg/dl.
Η σοβαρή ανεπάρκεια της ενδογενούς οδού, με δεδομένο το CT INTEM/CT HEPTEM>1.25
αντιμετωπίστηκε με επαναληπτικές δόσεις πρωταμίνης (50 mg x 3) μέχρι το ACT να γίνει
μικρότερο από 130 sec (κοντά στην βασική τιμή του ασθενή). Χορηγήθηκαν επίσης ένας ασκός
αιμοπετάλια δεδομένου του μικρού πλάτους των επαρμάτων. Νέα θρομβοελαστομετρική
μελέτη έδειξε CT EXTEM 100 sec με Α5 FIBTEM 14 mm και Α5 ΕΧΤΕΜ 41 mm. Xορηγήθηκαν εκ
νέου 1500 ΙU PCCs και αφού ελέγχθηκαν και οι χειρουργικές εστίες αιμορραγίας 2 μονάδες
συμπυκνωμένα ερυθρά. Η τελική (4η) ελαστογραφική μελέτη έδειξε φυσιολογική ενδογενή
οδό. O ασθενής οδηγήθηκε στην ΜΕΘ διασωληνωμένος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Η επιδιόρθωση διαχωρισμού ανιούσας αορτής με την χρήση
εξωσωματικής κυκλοφορίας, ολικού υποθερμικού arrest, προκαλούν απορρύθμιση του
μηχανισμού πήξης σε άλλοτε άλλο βαθμό. Η ιστική καταστροφή, η απώλεια αίματος από τις
μεγάλες χειρουργικές επιφάνειες υπό πλήρη ηπαρηνισμό και η πιθανή αιμοαρραίωση
συμβάλλουν επίσης. Το αποτέλεσμα είναι σοβαρές διαταραχές της πήξης, στο πέρας του
χειρουργείου. Η χρήση ROTEΜ βοηθάει σημαντικά στην άμεση αναγνώριση-αντιμετώπιση
τους. Μαζί με την χρήση συμπυκνωμάτων παραγόντων πήξης, έγινε εφικτή η μείωση των
μεταγγίσεων και η μείωση της επανεπέμβασης αυτών των ασθενών για διερεύνηση
μετεγχειρητικής αιμορραγίας.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. N. Rahe-Meyer / Thrombosis Research 128 (2011) S17–S19
2. Liu et al. Journal of Cardiothoracic Surgery (2017) 12:50
O.5 ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Λούκου Σοφία, Κωνσταντίνα Θεοδωρίδου, Κολέτσα Τριανταφυλλιά
Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Ασθενείς με Χρονία Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ) μπορεί να είναι
ασυμπτωματικοί, να παρουσιάζουν λεμφαδενοπάθεια ή κυτταροπενίες στο περιφερικό αίμα ή
να
εμφανίζουν
μία
μεγάλη
ποικιλία
συμπτωμάτων
λόγω
διήθησης
εξωλεμφαδενικών/εξωμυελικών οργάνων, η οποία απαντάται σπάνια.
ΣΚΟΠΟΣ: Η καταγραφή των κλινικοπαθολογοανατομικών ευρημάτων των περιστατικών ΧΛΛ
με εξωλεμφαδενική εντόπση, όπως προκύπτουν από τα αρχεία του Εργαστηρίου Γενικής
Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής (ΕΓΠΠΑ), σε χρονική περίοδο είκοσι δύο ετών (19972019).
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Συλλέχθηκαν 332 συνολικά περιστατικά με διάγνωση Β-ΧΛΛ, εκ των οποίων
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τα 44 εμφάνιζαν διήθηση σε βιοπτικό δείγμα από εξωλεμφαδενική εντόπιση. Μελετήθηκαν τα
επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και ο ανοσοφαινότυπος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα 44 περιστατικά ΧΛΛ που εμφάνιζαν εξωλεμφαδενική εντόπιση τα 33
(75%) αφορούσαν άνδρες και τα 11 (25%) γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 65,4 έτη (46-86
ετών). Εννέα από τα περιστατικά αφορούσαν υλικό από όργανο του αιμολεμφοποιητικού
συστήματος, ήτοι αμυγδαλικό ιστό (4/9) και σπληνικό παρέγχυμα (5/9). Τα υπόλοιπα 35
βιοπτικά δείγματα με διήθηση από ΧΛΛ αντιστοιχούσαν σε βιοψίες του γαστρεντερικού
συστήματος (11/35), δέρματος (7/35), ήπαρ (6/35), αναπνευστικό σύστημα (4/35),
ουροποιογεννητικό σύστημα (3/35), μαστό (1/35), θυρεοειδή (1/35), στοματικό βλεννογόνο
(1/35) και ιερό οστό (1/35). Σε δύο περιστατικά παρατηρήθηκε λεμφωμαατώδη διήθηση σε
περισσότερες από μία βιοπτικές θέσεις του γαστρεντερικού συστήματος, ενώ στο περιστατικό
με λεμφωματώδη διήθηση του προστάτη αδένα παρατηρήθηκε διήθηση και σε βιοψία του
ιερού οστού. Στην περίπτωση της διήθησης του μαζικού αδένα, η διάγνωση της ΧΛΛ τέθηκε
μετά από διερεύνηση λόγω γυναικομαστίας. Παρατηρήθηκε ο τυπικός ανοσοφαινότυπος της
ΧΛΛ. Σε μία περίπτωση διαπιστώθηκε πλασματοκυτταρική διαφοροποίηση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρά την συμπτωματολογία που πιθανολογεί εξωλεμφαδενική διήθηση
στα πλαίσια ΧΛΛ, αυτή τεκμηριώνεται μόνο με λήψη βιοπτικού δείγματος. Διήθηση άλλων
λεμφικών οργάνων, όπως αμυγδαλές και σπλήνας, μπορεί να παρατηρηθεί. Πιο συχνές
εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις είναι το γαστρεντερικό σύστημα, το ήπαρ και το δέρμα.
Εξαιρετικά σπάνια η διάγνωση της ΧΛΛ τίθεται από τη διήθηση μίας εξωλεμφαδενικής θέσης.
O.6 ΚΛΙΝΙΚΟ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριστέα Γκιοξάρη1, Αρχοντία Βασιλοπούλου1*, Ρεβέκκα Ματσουκίδου1,
Γαλητσιάνος2, Δήμητρα Ανδρεοπούλου1
1
Τμήμα Διατροφής, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.Γεννηματάς»
2
A΄ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Ιωάννης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα τελευταία χρόνια, η προσέλευση των εξωτερικών ασθενών στα γραφεία
διατροφής των νοσοκομείων παρουσιάζει ανοδική πορεία.
ΣΚΟΠΟΣ: Η καταγραφή του κλινικού-βιοχημικού και διατροφικού προφίλ και η διερεύνηση της
υιοθέτησης του μεσογειακού προτύπου διατροφής των ασθενών που προσήλθαν στο
νεοσύστατο Γραφείο Διατροφής του ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς» τα έτη 2017-2020.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Σε όλους τους ενήλικες (18-75 ετών) έγινε λήψη λεπτομερούς ιατρικούδιατροφικού ιστορικού. Οι ανθρωπομετρήσεις περιλάμβαναν σωματικό βάρος (ΣΒ), δείκτη
μάζας σώματος (ΔΜΣ), σωματικό λίπος και δείκτη σπλαχνικού λίπους (ΣΛ) που μετρήθηκαν με
τον λιπομετρητή Tanita BC-601. Καινοτόμο εργαλείο ήταν η χρήση του MedDietScore
(Panagiotakos et al, 2007), ως δείκτη υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συνολικά εξετάστηκαν 356 ασθενείς (n=282 γυναίκες,
n=74 άνδρες), ηλικίας 47±14 ετών, με ΣΒ:86.85±20.8kg και ΔΜΣ:32.16±7.3. Το 24.15% ήταν
υπέρβαροι, ενώ το 59.27% παχύσαρκοι. Ο δείκτης ΣΛ στους νορμοβαρείς (3.69±2.66) ήταν
σημαντικά μικρότερος (p=0.00) από εκείνον των υπέρβαρων (7.66±3.15) και των παχύσαρκων
(13.42±4.57). Το MedDietScore ήταν σημαντικά υψηλότερο στους νορμοβαρείς, συγκριτικά με
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τους παχύσαρκους (p=0.03), ενώ φαίνεται να υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ του δείκτη ΣΛ
και του MedDietScore (r=-0.3). Μεταξύ των τριών υποομάδων δεν υπήρξαν διαφορές στις
συγκεντρώσεις Glu, HbA1c%, total-CHOL, LDL και HDL ορού νηστείας. Αντιθέτως, τα επίπεδα
ΤG ήταν υψηλότερα στην ομάδα των παχύσαρκων από εκείνα των υπέρβαρων (165.99±79.7
vs. 93.19±46.6mg/dL, p=0.00) και των νορμοβαρών (165.99±79.7 vs. 109.63±87.0mg/dL,
p=0.00). Μεταξύ των ασθενών, 27.25% είχε αρτηριακή υπέρταση, 26.12% δυσλιπιδαιμία,
8.99% ΣΔ Τύπου 2 και 7.58% καρδιαγγειακά νοσήματα. Στους παραπάνω ασθενείς κρίθηκε
αναγκαία η διατροφική παρέμβαση και η εξέλιξη της πορείας τους είναι υπό μελέτη.
O.7 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟ STILL ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Μαρία Ντελή1, Δέσποινα Ντελή1, Σάββας Πετανίδης2, Πολυάνθη Κωνσταντινίδου1, Θεοδώρα
Κατοπόδη2, Δοξάκης Ανεστάκης1
1.Τμήμα Νεκροτομικής Ιστοπαθολογίας ΑΠΘ
2. Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ως νόσος Still ορίζεται το συστηματικό φλεγμονώδες νόσημα που μπορεί να
προσβάλλει τόσο εφήβους όσο και ενήλικες και θεωρείται σπάνια κλινική οντότητα (επίπτωση
νόσου 0,16-1,6 περιπτώσεις/100.000 πληθυσμού/έτος). Μολονότι η αιτία που προκαλεί τη
νόσο δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί, ενοχοποιούνται γενετικοί, λοιμώδεις και ανοσολογικοί
παράγοντες.
ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσιάζεται η περίπτωση ασθενούς με νόσο Still και έναρξη στην ενήλικη ζωή,
ώστε να σκιαγραφηθεί το φάσμα των κλινικών συμπτωμάτων της και να ενημερωθεί η
ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Το περιστατικό αφορά άνδρα ηλικίας 58 ετών με παρατεταμένο
εμπύρετο αγνώστου αιτιολογίας, ο οποίος εισέρχεται σε Παθολογική και κατόπιν σε
Ρευματολογική Κλινική και, αφού υποβάλλεται σε ενδελεχή εργαστηριακό και απεικονιστικό
έλεγχο, ώστε να αποκλειστούν άλλα νοσήματα, εξέρχεται με διάγνωση για νόσο Still.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Χαρακτηριστικά της κλινικής εικόνας του ασθενούς
ήταν 2-3 πυρετικά κύματα με ρίγος ημερησίως (πυρετός>39oC για ένα μήνα περίπου),
αρθραλγίες, κηλιδώδες εξάνθημα στα κάτω άκρα επί πυρετού, αύξηση των δεικτών
φλεγμονής, αναιμία, πολυμορφοπυρήνωση, λευκοπενία, υπερφερριτιναιμία -που αποτελεί
δείκτη ενεργότητας της νόσου, γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία,
παρουσία πλευριτικής συλλογής, αυξημένες συγκεντρώσεις ηπατικών ενζύμων και απουσία
θετικού ρευματοειδούς παράγοντα. Η διάγνωση συμφωνεί με τα διαγνωστικά κριτήρια των
Cush και συν. 1987 και τα προκαταρκτικά κριτήρια κατηγοριοποίησης των Yamaguchi και συν.
1992. Η νόσος Still ενηλίκων, η οποία προσβάλλει σχεδόν ισότιμα τα δύο φύλα κυρίως στη
μεσήλικη ζωή τους (σπάνια αναφορά σε άτομα >46 ετών), έχει ευρύ φάσμα κλινικών
εκδηλώσεων και ευρεία διαφορική διάγνωση. Οι περισσότεροι ασθενείς υποτροπιάζουν και
υπάρχει ανάγκη επανάληψης της θεραπευτικής αγωγής.
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O.8 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ
Ιάσωνας Δερμιτζάκης1 , Πολυάνθη Κωνσταντινίδου1, Σάββας Πετανίδης2, Θεοδώρα
Κατωπόδη2, Δοξάκης Ανεστάκης1
1.Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, ΑΠΘ.
2.Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας και Γενετικής ΑΠΘ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η λιπώδης πνευμονία είναι αποτέλεσμα συσσώρευσης λιποειδών στις πνευμονικές
κυψελίδες. Διακρίνεται σε εξωγενή ή ενδογενή ανάλογα με την προέλευση των λιποειδών. Η
εξωγενής οφείλεται κυρίως σε εισρόφηση τροφών ή πνιγμονή, ενώ νεότερες μελέτες
ενοχοποιούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Η ενδογενής σχετίζεται με βρογχική απόφραξη των
πνευμόνων. Τα συμπτώματα είναι τα συνήθη σε λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού, όπως
βήχας, δύσπνοια, πυρετός και τελικά αναπνευστική δυσχέρεια – ανεπάρκεια. Απεικονιστικά
στην απλή ακτινογραφία εμφανίζονται βαμβακόμορφες αλλοιώσεις και διάσπαρτα
πνευμονικά οζίδια, ενώ στην αξονική τομογραφία εικόνα “Θαμβής Υάλου”.
ΣΚΟΠΟΣ: Παρατίθεται ενδιαφέρον περιστατικό λιπώδους πνευμονίας σε νεαρό τοξικομανή
άνδρα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διενεργήθηκε νεκροψία - νεκροτομή και ελήφθησαν ιστοτεμάχια για
ιστολογική εξέταση. Έγινε μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση των δειγμάτων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μικροσκοπική εξέταση του ηπατικού ιστοτεμαχίου
αναγνώρισε λιπώδη εκφυλισμένα και σε οζώδεις σχηματισμούς ηπατοκύτταρα, με στοιχεία
ίνωσης και περιοχές αυτόλυσης/χολόστασης δηλαδή ενδεικτικά στοιχεία ηπατικής κίρρωσης.
Τα ευρήματα από το αντίστοιχο ιστοτεμάχιο μυοκαρδίου είναι ενδεικτικά ισχαιμικού τύπου
αλλοιώσεων με διάμεσο οίδημα, ίνωση, λιπώδη διήθηση και στοιχεία αυτόλυσης/νέκρωσης
κυττάρων. Το σημαντικότερο, όμως, εύρημα αφορά το ιστοτεμάχιο του πνεύμονα.
Αναγνωρίστηκαν περιοχές με εστίες ινώδους συνδετικού ιστού, οιδήματος, αιμορραγικών
διηθήσεων και καταστροφής - εξάλειψης κυψελίδων και βρογχιολίων με εναπόθεση
λιποειδών. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκαν, ενδοπαρεγχυματικά, θέσεις με παρουσία
λιποειδών, φλεγμονωδών αθροίσεων, ηωσινοφιλικών άμορφων σχηματισμών, αιμορραγικών
εστιών και συμφορημένων, με πεπαχυμένο τοίχωμα, αρτηριδίων. Όλα τα παραπάνω
ευρήματα οδηγούν στη διάγνωση οργανωτικής πνευμονίας με παρουσία λιποειδών.
O.9 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Δέσποινα Χοκμετίδου, Μαρία Βαλικίδη, Ανδρέας Ανέστης, Νικόλαος Παπαδάκης
Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής – Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής, Τμήμα
Ιατρικής Α.Π.Θ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο καρκίνος του μαστού απασχολεί 2,1 εκατομμύρια γυναίκες κάθε χρόνο.
Δεδομένης της υψηλής επίπτωσης του καρκίνου του μαστού και επιπλέον του γεγονότος ότι
ένα μεγάλο εύρος χημικών ουσιών, πολλές από τις οποίες χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα
τροφίμων, έχουν ενοχοποιηθεί ως παράγοντες που προκαλούν ή ενισχύουν την πυροδότηση
διάφορων μορφών καρκίνου, αντιλαμβάνεται κανείς την ανάγκη διερεύνησης της συσχέτισης
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μεταξύ αυτών των παραγόντων και του καρκίνου του μαστού.
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων στον γυναικείο πληθυσμό ως προς τον
καρκίνο του μαστού από την έκθεση σε συντηρητικά τροφίμων και άλλες χημικές ουσίες.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διαθέσιμης διεθνούς
βιβλιογραφίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ένας σημαντικός αριθμός χημικών ουσιών βρέθηκε πως παρουσιάζουν
καρκινογόνο δράση. Υψηλή συσχέτιση έχει διαπιστωθεί για το parabens, την δισφαινόλη Α, τις
φθαλικές ενώσεις, τις ουσίες dieldrin και aldrin, το καδμιο, το αρσενικό και το διοξείδιο του
τιτανίου. Μικρότερη συσχέτιση προτείνεται για τις ουσίες heptachlor, DDT και DDE, την
ατραζίνη, τον γαλλικό προπυλεστέρα, το βενζοϊκό νάτριο, το σορβικό κάλιο και τα νιτρώδη
άλατα. Ενδείξεις χωρίς επαρκή στοιχεία υπάρχουν, τέλος, για τις ουσίες
τρικλοσάνη,τρικλοκαμπάνη, σιμαζίνη, κυαναζίνη, ισοθειοκυανικό αλλύλιο, γαλλικό οκτύλιο,
γαλλικό οξύ, αζωχρώματα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα, παρά την ετερογένεια των διαθέσιμων μελετών,
αναδεικνύουν τη θετική συσχέτιση μεταξύ συγκεκριμένων χημικών ουσιών και του καρκίνου
του μαστού. Ειδικότερα σε σχέση με τις ουσίες που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα τροφίμων,
σκόπιμη κρίνεται η διερεύνηση και ενδεχομένως αναθεώρηση των διαιτητικά επιτρεπόμενων
ποσοτήτων κατανάλωσης τους.
O.10 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑΣ
Κορνήλια Φωτιάδου1 , Ελισσάβετ Λαζαρίδου1, Χάρης Νοβάκης1, Αντιολί Νταβίδι1,
Κωνσταντίνος Κούσκουρας2, Παναγιώτης Πρασόπουλος3
1.Ειδικευόμενος Ακτινολογικού Τμήματος ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
2.Επίκουρος Καθηγητής Ακτινολογίας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
3.Καθηγητής Ακτινολογίας ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παγκρεατίτιδα τραυματικής αιτιολογίας μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση του
παρεγχύματος που λαμβάνει χώρα εντός 4 εβδομάδων. Σε συνέχεια της νέκρωσης μπορεί να
αναπτυχθεί οξεία νεκρωτική συλλογή (ANF, με βάση τα κριτήρια της Atlanta) που μπορεί να
αποτελέσει δυσεπίλυτο πρόβλημα και να απαιτήσει θεραπευτική παρέμβαση. Σε αυτό το
πλαίσιο, η διεπιστημονική προσέγγιση διαφόρων ειδικοτήτων εξασφαλίζει τις βέλτιστες
θεραπευτικές αποφάσεις.
ΣΚΟΠΟΣ: Η συμβολή της Μαγνητικής Τομογραφίας – χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ΜΤ-ΜRCP)
στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων σε ασθενή με τραύμα παγκρέατος.
ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ: Νεαρή ασθενής μετά από κάκωση στο επιγάστριο με τιμόνι ποδηλάτου,
προσήλθε στο νοσοκομείο όπου ακολούθησε υπερηχογραφικός έλεγχος και MT-MRCP (Τ1 TSE,
Τ2 TSE, T2 SPAIR, DWI, DUAL). Τα ευρήματα κατέδειξαν αιμορραγική- νεκρωτική συλλογή στην
περιοχή του σώματος του παγκρέατος, διαμέτρου 4 cm. Η κλινική πορεία της ασθενούς
εμφάνισε βελτίωση. Ο βιοχημικός έλεγχος της τραυματικής παγκρεατίτιδας παρουσίασε
επίσης βελτίωση. Στον επανέλεγχο με MT-MRCP, που ακολούθησε 2 εβδομάδες μετά,
αναγνωρίστηκε αύξηση του μεγέθους της βλάβης (διάμετρος: 7 cm) ενώ αναδείχθηκε
επικοινωνία αυτής με τον παγκρεατικό πόρο, ο οποίος στην ουρά και στον απώτερο τμήμα του

39

σώματός του απεικονίστηκε διατεταμένος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Βάσει των απεικονιστικών ευρημάτων της ΜΤ-MRCP και παρ’όλη την κλινική
και βιοχημική βελτίωση, τίθεται ένδειξη για παροχέτευση της βλάβης, δεδομένου ότι η αύξηση
του μεγέθους αυτής μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη συμπτωματολογίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο ακτινολόγος με βάση τα ευρήματα της ΜΤ-MRCP μπορεί να συμβάλει στην
διεπιστημονική προσέγγιση της μετατραυματικής επιπλεγμένης παγκρεατίτιδας.
O.11 ΠΕΜΦΙΓΑ – ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Αγγελική Τσαπραντζή, Νικηφόρος Καραγιάννης2, Γεωργία Χαΐνογλου1, Άννα Σκαρμούτσου2
1. Ω.Ρ.Λ. Κλινική Γ.Ν. Καβάλας
2. Β΄ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. Καβάλας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η πέμφιγα ανήκει σε μια σπάνια αυτοάνοση πάθηση με συχνότητα περίπου 10 ανά
εκατομμύριο ανθρώπων. Εκδηλώνεται στο δέρμα και στους βλεννογόνους με τη μορφή
πομφολύγων που όταν ραγούν αφήνουν επώδυνες διαβρώσεις.
ΣΚΟΠΟΣ: είναι η διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας, της κλινικής εικόνας και θεραπείας της
νόσου. Στην πέμφιγα υπάρχουν αυτοαντισώματα ενάντια των δεσμογλεϊνών Dsg1-Dsg3, η
οποίες βρίσκονται στα δεσμοσώματα των κερατινοκυττάρων της επιδερμίδος, με συνέπεια την
μη συγκόλληση τους και το σχηματισμό φλύκταινας. Διακρίνονται στην κοινή πέμφιγαβλαστική, την φυλλώδη, την παρανεοπλασματική, ερυθηματώδη και την πέμφιγα με
εναπόθεση ανοσοσφαιρίνης IgA. Προσβάλει άτομα ηλικίας 40-70 ετών. Yπάρχει κληρονομική
προδιάθεση. Εμφανίζεται συχνότερα σε Εβραίους και σε λαούς της Μεσογείου. Οι στοματικές
αλλοιώσεις συνίστανται σε πομφόλυγες-φυσαλίδες και εκτεταμένες διαβρώσεις. Υπάρχει το
σημείο Nikolsky, δηλαδή αποκόλληση του επιθηλίου με την πίεση. Οι αλλοιώσεις δεν αφήνουν
ουλές.
Απαιτείται άμεση διάγνωση με βιοψία διότι εμφανίζει υψηλή θνησιμότητα λόγω των
προβλημάτων στη διατήρηση του ισοζυγίου υγρών και στις φλεγμονές. Απαιτείται χορήγηση
υψηλών δόσεων κορτικοειδών που ακολουθείται από ανοσοκατασταλτικά.
YΛΙΚΟ – ΜΕΘΔΟΣ: Παρουσιάζουμε την περίπτωση άνδρα 57 χρονών που προσήλθε στην
κλινική μας με εικόνα οξείας αμυγδαλίτιδος, στοματίτιδος και οίδημα σταφυλής.
Αντιμετωπίστηκε αρχικά με αντιβίοση, αναλγητικά και υψηλές δόσεις κορτιζόνης. Ο ασθενής
εμφάνισε υποτροπή σε δεκαπέντε ημέρες και έγινε καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος
όπου βρέθηκαν τα μικρόβια: bordetella bronchiseptica και enterococcus faecalis και μύκητες.
Η βιοψία των στοματικών βλαβών έδειξε κοινή πέμφιγα. Έλαβε την κατάλληλη θεραπεία και
έκτοτε οι αλλοιώσεις έχουν υποχωρήσει σημαντικά.
Συμπεραίνουμε ότι η έγκαιρη και σωστή θεραπεία της πέμφιγας συμβάλλει στην γρήγορη
ανάρρωση και μειώνει την ταλαιπωρία των ασθενών.
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O.12 ΙΛΙΓΓΟΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
Αγγελική Τσαπραντζή1, Κωνσταντίνα Τσαπραντζή2, Γεωργία Χαΐνογλου1.
1.Ω.Ρ.Λ. Κλινική Γ.Ν. Καβάλας
2. Π.Ι.Φαναρίου Κιλκίς
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ίλιγγος είναι η ψευδαίσθηση της κινήσεως. Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι πάθηση
του νευρικού συστήματος, μπορεί να προκαλέσει ίλιγγο και προσβάλλει περίπου 2,5
εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως.
ΣΚΟΠΟΣ: είναι η διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας, της κλινικής εικόνας και θεραπείας της
νόσου. Η σκλήρυνση κατά πλάκας θεωρείται αυτοάνοση πάθηση. Το ανοσοποιητικό σύστημα
των ασθενών καταστρέφει τη μυελίνη των νευραξόνων του νευρικού συστήματος με
αποτέλεσμα σπαστικότητα, ίλιγγο, αταξία, διπλωπία, τύφλωση, ακράτεια, δυσαρθρία,
δυσφαγία, κατάθλιψη. Έρευνες έδειξαν ότι ο φλοιός του εγκεφάλου, συρρικνώνεται με το
πέρασμα του χρόνου. Διακρίνουμε τους εξής τύπους: την υποτροπιάζουσα διαλείπουσα, την
προϊούσα υποτροπιάζουσα, την δευτεροπαθώς προϊούσα, την πρωτοπαθώς προϊούσα.
Προσβάλει συχνότερα γυναίκες ηλικίας 20-50 ετών. Η διάγνωση προκύπτει από τη
νευρολογική εξέταση του ασθενούς και τα ευρήματα απομυελινωτικών εστιών στη μαγνητική
τομογραφία εγκεφάλου-νωτιαίου μυελού. Παράλληλα απαιτείται εξέταση του
εγκεφαλονωτιαίου υγρού και έλεγχος με προκλητά δυναμικά. Αποτελεσματική θεραπεία δεν
υπάρχει. Στα οξέα επεισόδια χορηγούνται μεγάλες δόσεις κορτικοστεροειδών. Νεότερα
φάρμακα αποτελούν η φινγκολιμόδη και η ιντερφερόνη. Υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις ότι
οι ασθενείς βελτιώνονται με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα αερόβιας άσκησης.
ΥΛΙΚΟ: Παρουσιάζουμε γυναίκα 48 χρονών που προσήλθε στην κλινική μας με εικόνα ιλίγγου.
Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου έδειξε ότι στην λευκή ουσία, στα ημιωοειδή κέντρα
κροταφικά αριστερά παρατηρούνται παθολογικής έντασης σήματα μερικά με κάθετο
προσανατολισμό. Έκτοτε παρακολουθούμε την ασθενή σε συνεργασία με τους νευρολόγους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εξελισσόμενη σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να εκδηλωθεί ως
λαβυρινθική συνδρομή. Για το λόγο αυτό στη διερεύνηση του ιλίγγου απαιτείται διαφορική
διάγνωση από τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Καινοτόμες έρευνες στοχεύουν σε αποτελεσματική
θεραπεία της νόσου.
O.13 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΙΚΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ

ΤΕΣΣΑΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Ανθή-Μαρίνα Μαρκαντωνάτου, Κωνσταντίνος Σαμαράς, Ευαγγελία Ζάχρου, TιμολέωνΑχιλλέας Βυζαντιάδης
Α΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Οι δερματοφυτικές μυκητιάσεις αφορούν ένα σημαντικό ποσοστό του
πληθυσμού. Η απομόνωση του υπεύθυνου παθογόνου και o έλεγχος ευαισθησίας
τεκμηριώνουν τη θεραπευτική αγωγή συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους θεραπείας. Η
αργή ανάπτυξη των δερματόφυτων και η σχετικά φτωχή κονιδιογένεση είναι παράγοντες που
επηρεάζουν και καθυστερούν τα αποτελέσματα. Για αυτό έχουν προταθεί εναλλακτικές
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μέθοδοι στις οποίες χρησιμοποιείται εναιώρημα μίγματος κονιδίων και μυκηλίου ή μόνο
μυκηλίου, καθώς και η χρωστική ρεζαζουρίνη που διευκολύνει την ανάγνωση του
αποτελέσματος. Σκοπός της μελέτης είναι η συγκριτική αξιολόγηση των μεθόδων αυτών σε
σχέση με την προτεινόμενη από την EUCAST.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Έγινε σύγκριση τριών μεθόδων με την προτεινόμενη από την EUCAST μεθοδολογία
για νηματοειδείς μύκητες που παράγουν κονίδια. Αυτές ήταν: α) μέθοδος εναιωρήματος
κατακερματισμένων μυκηλίων, β) η προτεινόμενη από την EUCAST με την προσθήκη
διαλύματος άλατος νατριούχου ρεζαζουρίνης, γ) μέθοδος εναιωρήματος κατακερματισμένων
μυκηλίων με την προσθήκη διαλύματος ρεζαζουρίνης. Έγινε έλεγχος ευαισθησίας 22 στελεχών
δερματοφυτικών μυκήτων (8 Trichophyton interdigitale, 8 T. rubrum, 6 Microsporum canis) στα
αντιμυκητιακά γκριζεοφουλβίνη, τερμπιναφίνη, φλουκοναζόλη και ιτρακοναζόλη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά την καταγραφή των MIC από τις τέσσερις μεθόδους, υπολογίστηκε η
ουσιαστική συμφωνία (essential agreement). Η συμφωνία των μεθόδων με την προσθήκη
ρεζαζουρίνης σε σύγκριση με αυτές χωρίς χρωστική ήταν ικανοποιητική (98,6% και 97,3% για
τη EUCAST και τη μέθοδο των κατακερματισμένων μυκηλίων αντίστοιχα). Η μέθοδος των
μυκηλίων παρουσίασε σχετικά ικανοποιητική συμφωνία με της EUCAST (89,2%), αλλά η
συσχέτιση των τιμών MIC δεν ήταν ικανοποιητική. Η επαναληψιμότητα ελέγθηκε με καλά
αποτελέσματα. Οι μέσες MIC (σε μg/mL με τη μέθοδο EUCAST) για τα 22 στελέχη ήταν 1,7 για
τη γκριζεοφουλβίνη, 0,034 για την τερμπιναφίνη, 23,27 για τη φλουκοναζόλη και 0,54 για την
ιτρακοναζόλη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η προσθήκη διαλύματος ρεζαζουρίνης διευκολύνει την ανάγνωση και
βοηθάει στην περισσσότερο αντικειμενική εκτίμηση του αποτελέσματος. Η μέθοδος του
εναιωρήματος κατακερματισμένων μυκηλίων θα μπορούσε να εφαρμόζεται εναλλακτικά στην
περίπτωση που το απομονούμενο δερματόφυτο παρουσιάζει χαμηλή ή καθόλου
κονιδιογένεση.
O.14 Η ΧΗΜΕΙΟΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΚΑΡΒΟΠΛΑΤΙΝΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΩΝ MDSCs (CD11B/LY6C) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΜΕΝΩΝ TIGIT ΚΑΙ LAG3/CD160, ΤΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Δοξάκης Ανεστάκης1, Σάββας Πετανίδης2,3, Καλλιόπη Δόμβρη4, Δρόσος Τσάβλης5, Παύλος
Ζαρογουλίδης6, Θεοδώρα Κατωπόδη2.
1
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
2
Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας -Γενετικής, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
3
Πνευμονολογική κλινική Τμήμα Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου
"Ι.Μ.Σετσενόφ", Ιατρικό Πανεπιστήμιο Μόσχας
4
Πνευμονολογική κλινική -Τμήμα Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
"Γ.Παπανικολάου ", ΑΠΘ.
5
Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
6
Γ΄ Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η ανοσοκατασταλτική χημειοανθεκτικότητα αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη
θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα. Το ανοσοκατασταλτικό περιβάλλον των όγκων
αποτελείται από μυελοειδικά κατασταλτικά κύτταρα (MDSCs CD11B/LY6C) τα οποία
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διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη μυελοειδική ανάπτυξη και διαφοροποίηση που προκαλείται
από τη χημειοθεραπεία. Ο ακριβής μηχανισμός και ο ρόλος τους δεν έχει αποσαφηνιστεί
πλήρως.
ΣΚΟΠΟΣ.Σε αυτή τη μελέτη διερευνούμε το μηχανισμό της χημειοανθεκτικότητας στη
καρβοπλατίνη που οφείλεται στην παρουσία των MDSCs και των αποδυναμωμένων TIGIT και
LAG3/CD160 Τ-λεμφοκυττάρων σε μεταστατικό καρκίνωμα του πνεύμονα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ. Κυτταρομετρία Ροής (FACS), Κυτταροκαλλιέργεια καρκινικών σειρών
Α549 H1975, και Ανοσοϊστοχημική ανάλυση NSCLC ιστών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Τα ευρήματα μας αποκαλύπτουν τη διαφοροποίηση
των μυελοειδών κυττάρων σε μυελοειδικά κατασταλτικά κύτταρα (MDSCs) και την
ενεργοποίηση της IL-13/IL-33 οδού σηματοδότησης δια μέσου των μορίων αγγειακής
προσκόλλησης (VCAM) και της χημειοκίνης CCL5 (RANTES) μετά από θεραπεία με
καρβοπλατίνη. Περαιτέρω αυξήθηκε η έκκριση των Τ ρυθμιστικών κυττάρων CD4/Foxp3 που
παράγουν IL-10 ακολουθούμενη από την αύξηση της έκφρασης του συνανασταλτικού
υποδοχέα TIGIT στα Τ λεμφοκύτταρα. Ειδικότερα οι καρκινικοί ιστοί του πνεύμονα εξέφρασαν
το CD155 που δέσμευε τους υποδοχείς TIGIT και τα αδρανοποιημένα CD8 Τ λεμφοκύτταρα.
Αυτή η έκφραση του TIGIT στα ογκοδιηθητικά Τ λεμφοκύτταρα (TILs) σχετίστηκε με την
πρόοδο του όγκου και τη λειτουργική αποδυνάμωση τους. Η αποκρυπτογράφηση αυτών των
διαταραγμένων ανοσολογικών μηχανισμών και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζονται από τη
χημικοθεραπευτική αγωγή είναι ουσιώδης για την ενσωμάτωση νέων στρατηγικών με βάση το
ανοσοποιητικό σύστημα προκειμένου να αποκατασταθεί η ανοσία και να ανασταλεί ο
ανοσοκατασταλτικός φαινότυπος του μεταστατικού καρκίνου του πνεύμονα.
O.15 ΜΕΣΟΘΗΛΙΑΚΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΛΥΤΡΟΕΙΔΗ ΧΙΤΩΝΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 15
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ)
Ιωάννα Γκαλονάκη1, Ελένη Κόγια1, Μαγδαληνή Μητρούδη1, Θωμάς Φειδάντσης1, Χριστίνα
Παντελή1, Δημήτριος Ραφαηλίδης2, Ιωάννης Πατουλιάς1.
1: Α’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. ‘’Γ. Γεννηματάς’’, Θεσσαλονίκη
2; Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Θ. ‘’Γ. Γεννηματάς’’, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ: Με αφορμή την αντιμετώπιση 15 περιπτώσεων πρωτοπαθούς υδροκήλης στις οποίες
διαπιστώθηκε ίνωση, πάχυνση και αιμορραγική διαπότιση του περιτόνου πετάλου του ιδίου
ελυτροειδή χιτώνα (ΙΕΧ) του όρχι, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη των
ιδιαιτεροτήτων της οντότητας, του προβληματισμού σχετικά με την αιτιοπαθογένεια και την
αντιμετώπιση.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Κατά την οκταετία 2011-2019 χειρουργήθηκαν 213 αγόρια, 2,5 -15 ετών
(ΜΟ:3,9 έτη) με πρωτοπαθή υδροκήλη {109 δεξιά (51,2%), 78 αριστερά (36,7%) και 24
αμφοτερόπλευρα (12,1%)}. Η διάγνωση τεκμηριώθηκε κλινικά και υπερηχογραφικά. 200/213
ασθενείς (93,9%) έπασχαν από επικοινωνούσα υδροκήλη και 13/213(6,1%) από υδροκήλη
κλειστού τύπου.
Η υπό μελέτη ομάδα περιελάμβανε 15 ασθενείς (7,04%) στους οποίους διαπιστώθηκε
διεγχειρητικά σκληρία, πάχυνση και αιμορραγική διαπότιση του περιτόνου πετάλου του ΙΕΧ.
Στον πρώτο ασθενή της υπό μελέτη ομάδας διενεργήθηκε τυπικά υψηλή απολίνωση του
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ελυτροπεριτοναικού πόρου και δημιουργία παραθύρου στο περίτονο πέταλο του ΙΕΧ. Μετά
από την παρέλευση ενός έτους υποτροπίασε και υποβλήθηκε σε επανεπέμβαση στην οποία
διενεργήθηκε με οσχεική τομή υφολική εκτομή και αναστροφή του περιτόνου πετάλου του
ΙΕΧ. Με την ίδια μεθοδολογία αντιμετωπίσθηκαν οι υπόλοιποι 14 ασθενείς.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά την μετεγχειρητική παρακολούθηση διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών,
δεν διαπιστώθηκε υποτροπή σε κανέναν ασθενή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 1)Σε κάθε υδροκήλη με ενδείξεις φλεγμονής του ΙΕΧ διεγχειρητικά, πρέπει
να διερευνάται ενδεχόμενη συνυπάρχουσα παθολογία .
2)Σε επικοινωνούσα υδροκήλη με μακροσκοπικές ενδείξεις φλεγμονής του ΙΕΧ, προτείνουμε
την αναστροφή του ,σε συνδυασμό με την υψηλή απολίνωση του ελυτροπεριτοναικού πόρου,
προκειμένου να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα υποτροπής .
3) Η τεχνική Lord αποτελεί επέμβαση εκλογής σε υδροκήλη κλειστού τύπου .
O.16 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ DUCKETT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΕΙΚΟΥ ΥΠΟΣΠΑΔΙΑ
Ιωάννα Γκαλονάκη, Ιωάννης Πατουλιάς, Ελένη Κόγια, Θωμάς Φειδάντσης, Μαγδαληνή
Μητρούδη, Όλγα Σέμκογλου, Χριστίνα Παντελή
Α’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς, Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η χαμηλή εκβολή της ουρήθρας και η έλλειψη ή η θυσία της ουρηθρικής πλάκας
λόγω
εκσεσημασμένης γωνίωσης, συνιστούν περιοριστικές παραμέτρους για την
ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του πρόσθιου υποσπαδία.
ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΙ: Την τετραετία 2011-5 7 άρρενες 1-10 ετών (ΜΟ 5,4 έτη), προσήλθαν για
αντιμετώπιση χαμηλού πεικού υποσπαδία. Οι κοινές παράμετροι αυτών των ασθενών ήταν η
χαμηλή εκβολή της ουρήθρας , η γωνίωση>30ο , η έλλειψη ή εκτεταμένη κινητοποίηση της
ουρηθρικής πλάκας και η παραμένουσα ακροποσθία. Στα πλαίσια της επέμβασης η γωνίωση
διορθώθηκε με διατομή της υποκείμενης -της ουρηθρικής πλάκας - χορδής σε 3/7 ασθενείς
ενώ η παραμένουσα χορδή στους υπόλοιπους 4/7 αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με την μέθοδο
Duckett – Baskin. Ακολούθησε σωληνοποίηση αγγειούμενου κρημνού που ελήφθη από το έσω
πέταλο της ακροποσθίας, μεταφέρθηκε στην κοιλιακή επιφάνεια του πέους και
αναστομώθηκε με την ουρήθρα . Στους ασθενείς τοποθετήθηκε καθετήρας σίτισης 8-10 Fr , ο
οποίος αφαιρέθηκε την 9η-11η μετεγχειρητική ημέρα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή. Οι 4/7 ασθενείς δεν ανέπτυξαν
επιπλοκές. Σε 2/7 ασθενείς αναπτύχθηκε ουρηθροδερματικό συρίγγιο , το οποίο
αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς σε δεύτερο χρόνο .
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 1. Εφόσον συνυπάρχει γωνίωση<30ο και επαρκής ουρηθρική πλάκα
ενδείκνυται η μέθοδος της σωληνοποίησης της (TIP).
2. Εφόσον συνυπάρχει σημαντικού βαθμού
γωνίωση
και διαθέσιμη ακροποσθία
προτείνουμε την τεχνική Duckett διότι η ουρήθρα αποκαθίσταται σε ένα χρόνο , χωρίς τον
κίνδυνο ισχαιμίας χρησιμοποιώντας είτε μια απαγγειωμένη ουρηθρική πλάκα είτε ελεύθερο
μόσχευμα.
3. Εφόσον συνυπάρχει σημαντικού βαθμού γωνίωση και μη διαθέσιμη ακροποσθία ή σε
περιπτώσεις επανεπέμβασης προτείνουμε την αποκατάσταση σε δυο χρόνους (τεχνική Bracka
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ή των Byars κρημνών).
O.17 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Παναγιώτης Σαββαΐδης, Εμμανουήλ Κενάνογλου, Μαρία Σιδηροπούλου, Βασίλειος
Λαγόπουλος, Απόστολος Καμπαρούδης
Ε’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
Στα πλαίσια αναδρομικής μελέτης που διεξήχθη στο αρχείο του ακτινολογικού τμήματος του Γ.
Ν. Θ. Ιπποκράτειο, αναζητήθηκε ο επιπολασμός των επιπλοκών της εκκολπωματικής νόσου, η
ηλικιακή κατανομή και τα πλαίσια ακτινολογικής διάγνωσης αυτών. Συλλέχθηκαν 18827 CT
ΑΚΚΟ από 01/2014 έως 08/2019 και αναδείχθηκαν ευρήματα εκκολπωματικής νόσου στις
2520 με τις 376 να αφορούν επιπλοκές αυτής. Αναζητήσαμε σημεία ενεργού φλεγμονής όπως
ρύπανση του πέριξ λίπους, αυξημένη αιμάτωση και πάχυνση του εντερικού τοιχώματος.
Επίσης αναζητήσαμε στοιχεία που να υποδηλώνουν επιπλεχθείσα εκκολπωματίτιδα, δηλαδή
εικόνα περιτονίτιδας, ελεύθερης ή συγκεκαλυμμένης ρήξης, αποστηματοποίησης, συριγγίων,
καθώς και εκδήλωσης αποφρακτικού ειλεού. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ο
επιπολασμός των επιπλοκών στο 15%, η επίπτωση μεταξύ των δύο φύλων δεν παρουσιάζει
στατιστικά σημαντική διαφορά και η μέση ηλικία εκδήλωσης προσδιορίζεται στα 67 έτη. Στο
46% των ασθενών τίθεται ακτινολογική διάγνωση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
Αντίστοιχα το 38% των ακτινολογικών διαγνώσεων τίθεται σε νοσηλευόμενους ασθενείς χωρίς
απαραίτητη συσχέτιση με την πρωτεύουσα αιτία ανάγκης νοσηλείας. Προβληματισμοί
προκύπτουν καθώς το 12% των απεικονιστικών διαγνώσεων αφορά ασθενείς των Εξωτερικών
Ιατρείων και το 4% εκείνους που νοσηλεύονται σε εξειδικευμένες παθολογικές και
χειρουργικές κλινικές. Είναι εμφανές πως οι παροξύνσεις της εκκολπωματικής νόσου
συγκαταλέγονται στους λόγους αναζήτησης ιατρικής βοήθειας, ωστόσο μπορεί να
εκδηλώνονται και με αβληχρή συμπτωματολογία. Συνεπώς, ανεξάρτητα της επιμέρους
εξειδίκευσης οφείλουμε να γνωρίζουμε της εκφάνσεις των επιπλοκών της εκκολπωματικής
νόσου ώστε να μην διαλάθουν της διάγνωσης καθώς μπορεί να εκδηλωθούν σε όλες τις
ομάδες ασθενών τόσο νοσηλευομένων όσο και στην κοινότητα.
O.18 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ TAVI ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΔΕΞΜΕΔΕΤΟΜΙΔΙΝΗ
Κωνσταντίνος Σπανόπουλος, Δημήτριος Μπλιάμπλιας, Ιουλία Ρουντ, Αθανάσιος
Μιτσοκάπας, Απόστολος Γιαννουσάς, Ευαγγελία Γκουτζιομήτρου.
Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδερμική διακεθετηριακή εμφύτευση Αορτικής βαλβίδας
με τη μέθοδο TAVI συνήθως δεν λαμβάνουν ενδοφλέβια καταστολή. Ωστόσο σε κάποιες
περιπτώσεις αυτή κρίνεται απαραίτητη, κυρίως σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι δεν
είναι συνεργάσιμοι. Στη μελέτη αυτή καταγράψαμε και συγκρίναμε τις τιμές των
αιμοδυναμικών παραμέτρων και της εγκεφαλικής οξυμετρίας ανάμεσα σε ασθενείς που
έλαβαν καταστολή με δεξμεδετομιδίνη και σε αυτούς που δεν έλαβαν.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: 25 ασθενείς συμπεριλήφθησαν στη μελέτη και χωρίσθηκαν τυχαία σε
δύο ομάδες. Οι ασθενείς της ομάδας Α (n=12) έλαβαν 0,1 mg φεντανύλης και στη συνέχεια
δεξμεδετομιδίνη iv στάγδην σε ρυθμό χορήγησης 0,1-0,5μg/kg/h υπό την καθοδήγηση του
διφασματικού δείκτη (BIS) για τον έλεγχο του βάθους της ύπνωσης. Οι ασθενείς της ομάδας Β
(n=13) έλαβαν αποκλειστικά 0,1mg φεντανύλης για αναλγησία. Όλοι οι ασθενείς τέθηκαν σε
monitoring που περιλάμβανε ΗΚΓ, παλμική οξυμετρία (spO2), εγκεφαλική οξυμετρία (rScO2),
άμεση μέτρηση της αρτηριακής πίεσης με καθετηριασμό της κερκιδικής αρτηρίας και
καπνογραφία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η αρτηριακή πίεση στην ομάδα Α ελαττώθηκε σταδιακά κατά μέσο όρο έως
και 29% σε σχέση με την αρχικά αναμετρηθείσα τιμή ενώ στην ομάδα Β κατά 16% (p=0,02).
Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές της εγκεφαλικής οξυμετρίας ανάμεσα
στις 2 ομάδες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: η χρήση της δεξμεδετομιδίνης στάγδην για καταστολή προκάλεσε την
ελάττωση της αρτηριακής πίεσης στους ασθενείς που την έλαβαν προσφέροντας όμως κάποια
πλεονεκτήματα ειδικά ανάμεσα σε αυτούς που δεν ήταν συνεργάσιμοι.
O.19 ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ, Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ
Χρυσόστομος Τζιουβάρας, Ευθυμία Αποστόλου, Ιωάννης Οβίδας, Γεώργιος Τσάβης, Αλ
Μογράμπι Σαάντ, Αναστάσιος Τσιτλακίδης, Μίνα Ταμπουρατζή, Νικόλαος Σουνιδάκης
Γ.Ν. Ημαθίας – Υ.Μ. Νάουσας, Χειρουργική Κλινική
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι καρκινοειδείς όγκοι είναι συχνά ασυμπτωματικοί και βρίσκονται τυχαία κατά τη
διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. Ανήκουν στην κατηγορία των νευροενδοκρινικών όγκων
του γαστρεντερικού συστήματος. Σε ποσοστό μικρότερο του 10% παρουσιάζουν καρκινοειδές
σύνδρομο.
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση της εμπειρίας μας την τελευταία 5ετία, στην αντιμετώπιση
καρκινοειδών της σκωληκοειδούς.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Το διάστημα 2015-2020 υποβλήθηκαν σε σκωληκοειδεκτομή 103 ασθενείς,
53 άνδρες ηλικίας 14-79 ετών και 50 γυναίκες ηλικίας 14-78 ετών. Σε 3 ασθενείς (2,9%), όλοι
άνδρες, ηλικίας 16-61 ετών (μ.ο. 41 έτη), διαπιστώθηκε, βάση των βιοψιών, η ύπαρξη
καρκινοειδούς της σκωληκοειδούς. Ο όγκος στους δύο περιοριζόταν στο περιφερικό 1/3 της
σκωληκοειδούς (μεγέθους <1cm, διενεργήθηκε απλή σκωληκοειδεκτομή). Σε έναν ασθενή
εντοπιζόταν στην βάση της σκωληκοειδούς (μεγέθους 1,5cm και χωρίς μεταστάσεις,
υποβλήθηκε αρχικά σε σκωληκοειδεκτομή και σε δευτερο χρόνο σε δεξιά ημικολεκτομή). Σε
κανέναν δεν βρέθηκαν υποδοχείς οκτρεοτίδης στην ανοσοιστοχημική εξέταση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι ασθενείς είχαν ομαλή μετεγχειρητική πορεία και εξήλθαν μετά από
νοσηλεία 3-5 ημερών. Ακολούθησε έλεγχος σε όλους, με προσδιορισμό των βιολογικών
δεικτών και με CT κοιλίας σε έξι και δώδεκα μήνες χωρίς ευρήματα επέκτασης νόσου ή
μεταστάσεων. Μετά 2 έτη μέσης παρακολούθησης όλοι οι ασθενείς είναι εν ζωή.
Συμπεράσματα: Η εντόπιση και το μέγεθος προσδιορίζουν τον τύπο της επέμβασης στο
καρκινοειδές της σκωληκοειδούς, χωρίς συνοδές μεταστάσεις. Ο καλύτερος προγνωστικός
δείκτης είναι το μέγεθος του όγκου και συνδέεται άμεσα με την πιθανότητα μετάστασης.
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O.20 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ. Η ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ
Χρυσόστομος Τζιουβάρας, Ευθυμία Αποστόλου, Ιωάννης Οβίδας, Γεώργιος Τσάβης, Αλ
Μογράμπι Σαάντ, Αναστάσιος Τσιτλακίδης, Μίνα Ταμπουρατζή, Νικόλαος Σουνιδάκης
Γ.Ν. Ημαθίας – Υ.Μ. Νάουσας, Χειρουργική Κλινική
Εισαγωγή: Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα είναι η πιο συχνή κακοήθεια των ενδοκρινών
αδένων, συναντάται όμως μόνο στο 1% του συνόλου όλων των κακοήθων νεοπλασμάτων.
Σκοπός: Η παρουσίαση της εμπειρία μας στην αντιμετώπιση του καρκίνου του θυρεοειδή
αδένα.
Υλικό και μέθοδος: Την τελευταία 5ετία (2015-2020) διενεργήθηκαν στο νοσοκομείο μας 98
ολικές θυρεοειδεκτομές, 16 άνδρες ηλικίας 49-78 ετών και 82 γυναίκες από 32-82 ετών. Από
το σύνολο των θυρεοειδεκτομών σε 16 ασθενείς, βάση των βιοψιών, βρέθηκαν κακοήθειες
(16,3%). Όλες ήταν γυναίκες ηλικίας 46-74 ετών. Η πρωταρχική διάγνωση ήταν πολυοζώδης
βρογχοκήλη σε 14 ασθενείς. Σε 3 περιπτώσεις διενεργήθηκε FNA, στην μία από αυτές η
κυτταρολογική εξέταση απέκλειε την κακοήθεια ενώ η τελική ιστολογική εξέταση του αδένα
ανέδειξε θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς. Σε όλες τις περιπτώσεις έγινε ολική
θυρεοειδεκτομή, ενώ σε 2 ασθενείς εκτελέστηκε παράλληλα και τραχηλικός λεμφαδενικός
καθαρισμός.
Αποτελέσματα: Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε 12 θηλώδες καρκινώματα, 3 θυλακιώδες και 1
Hürthle cells (οξύφιλα κύτταρα) όγκους.
Συμπεράσματα: Από τη μελέτη μας προκύπτει ότι τα θηλώδες καρκινώματα απαντώνται στην
συντριπτική πλειονότητα των καρκίνων του θυροειδή. Το γυναικείο φύλο είναι μία
παράμετρος που φαίνεται να σχετίζονται τόσο με τις χειρουργικές παθήσεις του θυρεοειδή,
όσο και με την κακοήθεια του.
O.21 PROGNOSIS OF SILENT CEREBRAL INFARCTION IN PATIENTS WITH CAROTID ARTERY
DISEASE UNDERGOING CAROTID ARTERY REVASCULARIZATION PROCEDURE
Νikolaos Charitakis1, Εvangelia Sotiroglou1, Alexandros Evangeliou1, Christos Karkos2,
Κonstantinos Papazoglou2, Christodoulos Papadopoulos1, Stergios Tzikas1, Vasilios Vasilikos1.
1 rd
3 Department of Cardiology, Aristotle University of Thessaloniki, Hippokration General
Hospital, Thessaloniki, Greece
2 th
5 Department of Surgery, Aristotle University of Thessaloniki, Hippokration General
Hospital, Thessaloniki, Greece
INTRODUCTION: Patients undergoing Carotid Artery Angioplasty and Stenting (CAS), have high
risk of stroke or transient ischemic attack, intra-procedurally. Although ischemic brain lesions
are detected on post-procedural imaging, most of these patients do not have neurological
deficits (Silent Cerebral Infarctions-SCI). Ischemic lesions are correlated with long-term
cognitive impairment. Association of intra-procedural ischemic lesions and prediction of
cognitive impairment remains unclear.
AIM: Αim of this study is to assess the association of CAS with perioperative development of
new SCIs and long-term prognosis, as well as the relationship between new ischemic brain
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lesions in Magnetic Resonance Imaging (MRI) and degree of cognitive impairment.
METHODS: We present preliminary results of an ongoing prospective cohort study enrolling
patients undergoing CAS procedure. Neurological clinical examination was performed and MiniMental-State-Examination(MMSE)
and
National-Institute-of-Health-Stroke-Scale(NIHSS)
questionnaires were completed pre-, post-operatively and at follow-up. Cerebral DiffusionWeighted-MRI examination was performed pre- and post-procedurally.
RESULTS: Thirty-one patients were enrolled. Mean age was 67.8±10.9 years with male:female
ratio 24:7. All patients completed successfully the procedure. Median follow-up period was 287
days. No death was reported. Among 31 patients, 25.8%(n=8/31;95%CI:13.5-43.5)developed
new ischemic lesions in post-procedural MRI. MMSE score at follow up (24.75) was
significantly decreased compared both to pre-procedural(27.22.7;p=0.049)and postprocedural value(28.31.53;p=0.029). NIHSS score did not show significant difference.
CONCLUSION: This study evaluates the association of perioperative SCI development with longterm prognosis and cognitive impairment. Patients with new SCIs showed a worsening of
cognitive impairment, whereas patients without, remained stable. MMSE score correlates with
MRI imaging and can be used to assess prognosis.
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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P.1 ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΟΥ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΜΑΤΟΣ
Ιωάννα Γκαλονάκη1, Ελένη Κόγια1, Μαγδαληνή Μητρούδη1, Θωμάς Φειδάντσης1, Χριστίνα
Παντελή1, Αναστασία Ζαφειροπούλου2, Χρύσα Ναλμπαντίδου3, Ιωάννης Πατουλιάς1.
1: Α’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. ‘’Γ. Γεννηματάς’’, Θεσσαλονίκη
2: Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν.Θ. ‘’Γ. Γεννηματάς’’, Θεσσαλονίκη
3: Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Θ. ‘’Γ. Γεννηματάς’’, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ: Το κυστικό λεμφαγγείωμα (ΚΛ) προκύπτει συνέπεια μη συνένωσης των αρχέγονων
λεμφικών σάκων με τα λεμφικά αγγεία και ακολούθως το φλεβικό σύστημα. Σκοπός της
εργασίας είναι η ανάδειξη 12 περιπτώσεων με σπάνιες εντοπίσεις ΚΛ και η κατάθεση
προβληματισμού σχετικά με την διαχείριση.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για 12 ασθενείς με ΚΛ (πίνακας):
Ηλικία σε έτη
Φύλο Εντόπιση
Κλινική εικόνα
(ΜΟ 6,9 έτη)
5
Α
πλάγιο θωρακικό
Αιφνίδια διόγκωση, χωρίς γνωστή
τοίχωμα
αφορμή. Εκχυμώσεις υπερκείμενου
δέρματος
10
Α
πλάγια κοιλιακή χώρα Ψηλαφητή ανώδυνη διόγκωση
σταδιακά αυξανόμενη
9
Θ
πλάγια κοιλιακή χώρα Επώδυνη διόγκωση μετά κάκωση
8
Α
βουβωνική χώρα
Ανώδυνη μαλθακής σύστασης
διόγκωση σταδιακά αυξανόμενη
1
Θ
βουβωνική χώρα
Ψηλαφητή ανώδυνη διόγκωση
σταδιακά αυξανόμενη
4
Α
τοίχωμα ημιοσχέου
Ανώδυνη διόγκωση
3
Θ
μηροβουβωνική χώρα Ανώδυνη διόγκωση
8
Α
μηριαία χώρα
Επώδυνη διόγκωση μετά κάκωση
7
Α
Κεφαλή επιδιδυμίδας Τυχαίο εύρημα
11
Θ
Δεξιό αντιβράχιο
Μετατραυματική επώδυνη διόγκωση
4
Θ
Μεσεντέριο ειλεού
Κοιλιακό άλγος, τροφώδεις έμετοι
7
Θ
Μεσεντέριο ειλεού
Τροφώδεις έμετοι
Η προεγχειρητική διάγνωση πιθανολογήθηκε με βάση τα υπερηχογραφικά ευρήματα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ακολούθησε προγραμματισμένη επέμβαση κατά την οποία η κυστική
οντότητα αφαιρέθηκε σε υγιή όρια και η διάγνωση επιβεβαιώθηκε ιστολογικά. Το χρονικό
εύρος της μετεγχειρητικής παρακολούθησης ήταν 18-84 μήνες χωρίς να διαπιστωθεί
υποτροπή .
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 1)Στην διαφορική διάγνωση διόγκωσης μαλακών μορίων δεν πρέπει να
παραλείπεται το ΚΛ.
2)Στα πλαίσια της διαγνωστικής προσπέλασης να αξιοποιείται το ιστορικό, η διαφανοσκόπηση
και το υπερηχογράφημα.
3)Εφόσον το ΚΛ αφαιρεθεί σε υγιή όρια η πιθανότητα υποτροπής είναι ελάχιστη.
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P.2 ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ: ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Χρίστος Χριστοφορίδης1, Ζαχαρίας Νοβάκης2, Σάββας Μελισσανίδης2, Ελισσάβετ
Λαζαρίδου2,
Αναστασία Θεοχαρίδου2, Άννα Καλογερά – Φούντζηλα3
1.
Ειδικός Ακτινολόγος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής Π.Γ.Ν.Θ.
ΑΧΕΠΑ
2.
Ειδικευόμενος Ακτινοδιαγνωστικής, Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
3.
Αν. Καθηγήτρια Ακτινολογίας Α.Π.Θ., Διευθύντρια Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Αξονική Τομογραφία αποτελεί πολύτιμη απεικονιστική μέθοδο στην καθ’ ημέρα
διαγνωστική ιατρική πράξη. Μπορεί ωστόσο να δώσει χρήσιμες απαντήσεις και σε
Ιατροδικαστικής φύσεως περιστατικά που δεν αποτελούν ρουτίνα σε ένα Γενικό Νοσοκομείο,
μέσω της μεταθανάτιας CT απεικόνισης.
ΣΚΟΠΟΣ:Η ανάδειξη της χρησιμότητας της μεθόδου στην ανίχνευση – διαφορική διάγνωση
των πιθανών αιτίων του θανάτου, καθώς και στην απεικόνιση των μορφολογικών μεταβολών
στο σώμα εξαιτίας της λειτουργικής παθογένειας του θανάτου.
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Μετεφέρθησαν προς εξέταση στο Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής του
ΑΧΕΠΑ τα εξής Ιατροδικαστικά περιστατικά:
1.
Άνδρας 80 ετών μετά πυροβολισμό στο κεφάλι, βρεγματικά ΔΕ.
2.
Άνδρας 71 ετών σε κατάσταση αρχόμενης σήψης, πιθανά 2-3 ημέρες μεταθανάτια, λόγω
πυροβολισμού στον θώρακα.
Εφαρμόστηκε απεικόνιση με χρήση πολυτομικού Αξονικού Τομογράφου σε παράθυρα
μαλακών μορίων και οστικά, καθώς και τρισδιάστατες ανασυνθέσεις.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο 1ο περιστατικό αναδείχθηκαν η πύλη εισόδου βρεγματικά ΔΕ και εξόδου
κροταφικά ΑΡ, η ελικοειδής πορεία του βλήματος και οι παθολογοανατομικές βλάβες που
προκάλεσε στα οστά του κρανίου και στο εγκεφαλικό παρέγχυμα, με ενδοπαρεγχυματικές
αιμορραγίες και έντονο εγκεφαλικό οίδημα.
Στο 2ο περιστατικό αναδείχθηκαν η πύλη εισόδου των βλημάτων στο πρόσθιο θωρακικό
τοίχωμα, οι εκτεταμένες βλάβες στο μεσοθωράκιο και τα μεγάλα αγγεία, η παρουσία αέρα στα
ενδοκράνια και ενδοκοιλιακά αγγεία, ενδομυϊκά και υποδορίως.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Δόθηκαν στους Ιατροδικαστές πολύτιμες απαντήσεις για τη φύση των
τραυμάτων που προκάλεσαν το θάνατο και τα ακριβή αίτια αυτού, πληροφορίες απαραίτητες
για την εξακρίβωση πιθανής εγκληματικής ενέργειας.
Η Αξονική Τομογραφία μπορεί στο μέλλον να αποκτήσει έναν συνεχώς αυξανόμενο ρόλο στη
μεταθανάτια διερεύνηση Ιατροδικαστικών περιστατικών, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των
νεκροτομών και εξοικονομώντας ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.
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P.3 THE IMPORTANCE OF A CONSISTENT WAY OF CALCULATING THEATER COST IN A COSTEFFECTIVENESS ANALYSIS
Eleni A[a], Chrysanthos D. C [a], Andreas T[a], Georgios T[a], Vasileios N P[a]
a)
First General Surgery Department, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece
INTRODUCTION: Operative room (OR) costs play an important role in any cost-effectiveness
analysis (CEA). However, OR cost calculations face several challenges and controversies. The
aim of this review is to examine the usability of current OR calculation protocols and combine
them into a unified, consistent protocol of OR costs calculation.
METHODS: We conducted a comprehensive review of the PubMed bibliographic database
regarding OR cost calculation methods.
RESULTS: The most prominent of the existing OR cost calculation methods are the “top-down”
and the “bottom-up”. Regarding the “top-down”, it is based in calculating the total cost of
health services in a health unit, isolating those referred to the OR and then dividing that
number by the number of surgeries being held in a year. When combined with a cost-block
model which categorizes the various possible costs, the preciseness of the “top-down” method
is increased. On the other hand, “bottom-up” calculates OR costs through separately calculating
products and services costs. Although it is significantly more complex to utilize “bottom-up”
reflects more realistically the expenditures spent, thus is gaining ground against the “topdown” method.
CONCLUSION: In conclusion, both methods appear with their individual merits and
disadvantages. Similarly, with CEA guidelines, a vigorous OR cost calculation algorithm could
emerge as a useful policy-making tool that will allow comparisons of OR costs in a global scale
and design intervention measures for the improvement of cost-effectiveness.
P.4 THE ROLE OF MICRORNA IN HEPATIC ISCHEMIA/REPERFUSION INJURY
Chrysanthos D. C [a], Eleni A[a], Andreas T[a], Georgios T[a], Vasileios N P[a]
a)
First General Surgery Department, Papageorgiou General Hospital, Thessaloniki, Greece
INTRODUCTION: Ischemia-reperfusion(I/R) injuries are caused by complex interrelated
mechanisms and pathways. Regarding the liver, I/R injuries and their clinical manifestations are
crucial for the surgical outcome. I/R injury of the liver can occur either during hepatic surgery
(warm) or during the transplantation procedure (cold). MicroRNAs play a pivotal role in the
mechanism of I/R injury, as they regulate the expression of the cellular participants and
humoral factors associated with I/R injury. In this review, we highlight the microRNAs that are
involved in the I/R injury of the liver, and the molecular pathways that they regulate. In
addition, we discuss the potential role of circulating microRNAs as biomarkers and their role as
pharmacological targets in the prevention, diagnosis and treatment of I/R injuries.
METHODS: We conducted a comprehensive review of the PubMed bibliographic database
regarding microRNAs and I/R injuries of the liver.
RESULTS: In diagnostics, microRNA panels could replace invasive diagnostic procedures,
relieving patients of the associated complications. In therapeutics, microRNA agomirs,
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antagomirs and other drugs can be used to shift the balance between proapoptotic and survival
pathways, to alleviate the liver damage caused by I/R. In transplantation procedures, microRNA
profiling could decrease the incidence of early graft dysfunction, especially regarding marginal
grafts.
CONCLUSION: Although microRNAs seem a very promising clinical tool in the management of
I/R injuries, further research is required, until microRNAs become a novel tool in the diagnosis
and monitoring of an I/R injury of the liver.
P.5 ΠΛΑΚΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Αγγελική Τσαπραντζή1, Σουλτάνα Λώτη2, Άννα Αρβανιτίδου2
1. Ω.Ρ.Λ. Κλινική Γ.Ν. Καβάλας
2. Ακτινολογικό Τμήμα Γ.Ν. Καβάλας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το πλακώδες καρκίνωμα εδάφους στόματος αντιστοιχεί στο 3% των κακοήθων
νεοπλασμάτων. Προσβάλει συνήθως άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών. Συχνότερα
εμφανίζεται σε άνδρες με αναλογία 2:1
ΣΚΟΠΟΣ είναι η διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας, της θεραπείας και αποκατάστασης του
ασθενούς. Η κατάχρηση καπνίσματος και αλκοολούχων ποτών αποτελούν τα κύρια αίτια της
νόσου. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι ο HPV – 16,18, η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία και η
κληρονομικότητα. Ο ασθενής προσέρχεται για καυστικό άλγος στην κατάποση, διαταραχές στη
γεύση, την κινητικότητα της γλώσσας, σιαλόρροια και πλαγιοτραχηλική διόγκωση. Η
προεγχειρητική αξονική και μαγνητική τομογραφία σπλαχνικού κρανίου – τραχήλου –
θώρακος συμβάλλει στον καθορισμό της έκτασης της νόσου. Απαιτείται χειρουργική αφαίρεση
του όγκου και μετεγχειρητική αποκατάσταση της κατάποσης και της ομιλίας του ασθενούς από
γναθοχειρουργό, οδοντίατρο και λογοθεραπευτή. Όγκοι σταδίου Τ1–Τ2 αντιμετωπίζονται με
αφαίρεση και εκλεκτικό υπερωμοϋοειδή λεμφαδενικό καθαρισμό των τραχηλικών
λεμφαδένων. Όγκος σταδίων Τ3–Τ4 προσβάλλει γειτονικές περιοχές και θεραπεύεται με
χειρουργική αφαίρεση, ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου, αφαίρεση υπογναθίου
αδένος, μετεγχειρητική ακτινοβολία και χημειοθεραπεία. Η πενταετής επιβίωση του ασθενούς
στα στάδια Τ3-Τ4 είναι πτωχή.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Παρουσιάζουμε άνδρα 44 ετών που προσήλθε με ελκωτική βλάβη εδάφους
στοματικής κοιλότητας. Έγινε βιοψία και η ιστολογική απάντηση έδειξε πλακώδες καρκίνωμα
καλής διαφοροποίησης. Κατόπιν, παραπέμψαμε τον ασθενή σε γναθοχειρουργικό τμήμα,
όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση του νεοπλάσματος, αποκατάσταση του
ελλείμματος με γλωσσικό κρημνό, εκλεκτικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου και
μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Επίσης, έγινε εμφυτευματική θεραπεία με οδοντικά
εμφυτεύματα και παρακολούθησε μαθήματα λογοθεραπείας.
Συμπεράσματα: Η θεραπεία του πλακώδους καρκινώματος εδάφους στόματος σε αρχικό
στάδιο έχει καλύτερη πρόγνωση και ποιότητα ζωής για τον ασθενή.

53

P.6 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΗΤΡΑΣ
Κωνσταντίνος Στογιαννούδης, Χριστιάνα Χαζτηανεστιάδου
Medical University of Sofia, Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η μεταμόσχευση μήτρας αποτελεί χειρουργική επέμβαση στην οποία ασθενείς με
παθολογική ή πλήρη απουσία μήτρας λαμβάνουν ένα υγιές μόσχευμα. Η μεταμόσχευση
μήτρας προτείνεται ως λύση σε γυναίκες με ανικανότητα να κυοφορήσουν λόγω
ολοκληρωτικής έλλειψης μήτρας (AUFI). Η μερίδα των γυναικών που αντιμετωπίζουν αυτό το
πρόβλημα είναι μικρή χωρίς ωστόσο να είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός. Ιστορικά έχουν
καταγραφεί περιπτώσεις μεταμόσχευσης μήτρας που στάθηκαν ανεπιτυχής και το όργανο
απορρίφθηκε από τον οργανισμό, με εξαίρεση δυο επιτυχείς.
ΣΤΟΧΟΣ: Μέσα από την μελέτη των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στοχεύουμε στην
αναζήτηση των αιτιών και των παραγόντων που έχουν καταστήσει την επέμβαση ανεπιτυχή.
Ακόμη, θα κατανοήσουμε το αν και κατά πόσο η μεταμόσχευση θα επιτρέψει στην ασθενή να
κυοφορήσει φυσιολογικά. Η γνώση αυτών των παραμέτρων αποτελεί έρεισμα για την επιτυχία
και την ασφάλεια των μελλοντικών επεμβάσεων μεταμόσχευσης μήτρας.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε θεωρητικό επίπεδο καθώς στην Ελλάδα
δεν έχει πραγματοποιηθεί προσπάθεια μεταμόσχευσης μήτρας. Ως εκ τούτου, τα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν βιβλία γυναικολογικού περιεχομένου, σχετικά άρθρα και παρόμοιες
εργασίες. Από τα παραπάνω αντλήθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μεταμόσχευση μήτρας συνιστά μια εγχείρηση
υψηλού κινδύνου με αμφιβολίες ως προς την επιτυχία της. Η ασθενής οφείλει να λάβει
ανοσοκατασταλτική αγωγή ώστε να μην απορριφθεί το μόσχευμα. Συμπερασματικά, η
μεταμόσχευση μήτρας είναι μια επέμβαση που ενδέχεται να δώσει την ευκαιρία σε γυναίκες
να κυοφορήσουν ωστόσο προκαλεί πληθώρα αλλαγών στην υγεία και την ζωή τους.
P.7 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΟΡΘΟΥ ΜΕ ΟΡΘΟΠΗΞΙΑ ΚΑΤΑ
WELLS: ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΠΑΝΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
Λιάμπας Ε., Καραγεωργίου Α., Στρατηνάκη Β. Ελ., Σαρρηδημητρίου Ε., Μυρίσκου Αθ.,
Μανταλόβας Σ., Κεφφές Ν., Κοσμίδης Χ., Σαπαλίδης Κ., Κεσίσογλου Ι.
Γ΄ Χειρουργική Κλινική ,ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η πρόπτωση ορθού είναι μια καλοήθης σπάνια πάθηση του ορθοπρωκτικού
σωλήνα (0,25-0,4%)1 που εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες με συχνότητα 9:12.
Χαρακτηρίζεται από προβολή του βλεννογόνου του ορθού δια μέσω του πρωκτού και μπορεί
να είναι μερική ή ολική. 3
ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσιάζουμε ένα σπάνιο περιστατικο ολικής πρόπτωσης ορθού ως προς τη
προσέγγιση και την θεραπεία του.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για ηλικιωμένη θήλυ ασθενή ετών 85 με ατομικό αναμνηστικό
ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης, άνοιας και νόσου Parkinson, όπου σε διάστημα ενός μηνός
εμφάνισε συμπτώματα από το κατώτερο πεπτικό, όπως ακράτεια, αιμορραγία, και τεινεσμό.
Δεν υπάρχει ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων κοιλίας και πυέλου. Κατά την κλινική εξέταση
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βρέθηκε εμφανής πρόπτωση ορθού μήκους δεκατεσσάρων εκατοστών(14εκ.). Μετά από
ενδελεχή κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, αποφασίστηκε η διακοιλιακή χειρουργική προσπέλαση
με οπίσθια ορθοπηξία στην προιερή περιτονία και καθήλωση του ορθοσμιγμοειδούς με
τοποθέτηση πλέγματος(εγχείρηση Wells).4
ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ: Η ασθενής μετά την χειρουργική επέμβαση είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία,
κινητοποιήθηκε την 2η μετεγχειρητική μέρα, και έλαβε ς εξιτήριο την 8η μετεγχειρητική μέρα,
χωρίς να εμφανίσει κάποια μετεγχειρητική νοσηρότητα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η πρόπτωση ορθού αποτελεί μια σπάνια χειρουργική πάθηση, η οποία
αντιμετωπίζεται είτε με διακοιλιακές είτε με διαπρωκτικές επεμβάσεις5. Οι επεμβάσεις αυτές
πραγματοποιούνται σε οργανωμένα κέντρα από εξειδικευμένους χειρουργούς παχέος
εντέρου-πρωκτού με σκοπό να περιορίσουμε την νοσηρότητα και την θνητότητα.
1.
Stein EA, Stein DE. Rectal Procidentia: Diagnosis and Management. Gastrointest Endosc
Clin N Am. 2006;16(1):189-201. doi:10.1016/j.giec.2006.01.014
2.
Kairaluoma M V., Kellokumpu IH. Epidemiologic aspects of complete rectal prolapse.
Scand J Surg. 2005;94(3):207-210. doi:10.1177/145749690509400306
3.
Michalopoulos A, Papadopoulos VN, Panidis S, et al. Surgical management of rectal
prolapse. Tech Coloproctol. 2011;15 Suppl 1:S25-8. doi:10.1007/s10151-011-0747-8
4.
Donato F. Altomare FP. Rectal Prolapse: Diagnosis and Clinical Management. Springer
Science & Business Media; 2008.
5.
Hori T, Yasukawa D, Machimoto T, et al. Surgical options for full-thickness rectal prolapse:
current status and institutional choice. Ann Gastroenterol. 2018;31(1):1-10.
doi:10.20524/aog.2017.0220
P.8 ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΣΟΝΕΦΡΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (MULLERIAN DUCTS) ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ
Κωνσταντίνος Στογιαννούδης, Χριστιάνα Χατζηανεστιάδου
Medical University of Sofia, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι παραμεσονέφροι πόροι (Mullerian ducts) αναπτύσσονται δίπλα στους
μεσονέφριους πόρους (Wollfian ducts) κατά τη διάρκεια της εμβρυογένεσης, σχηματίζουν τα
δύο τρίτα του κόλπου, το σώμα και τον τράχηλο της μήτρας και τις σάλπιγγες. Οι ανατομικές
ανωμαλίες των παραμεσονέφριων πόρων που προκαλούνται από γενετικούς παράγοντες
είναι περίπλοκες, ακολουθούν μοτίβο κληρονομικότητας και είναι σπάνιες. Σύμφωνα με την
Αμερικανική Εταιρεία της Αναπαραγωγικής ιατρικής (ASRM) οι ανωμαλίες της μήτρας
κατηγοριοποιούνται σε εφτά τάξεις με βάση τη θέση της ανωμαλίας.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ: Η εργασία πραγματοποιήθηκε με στοιχεία και πληροφορίες που
λήφθηκαν από βιβλία γυναικολογικού περιεχομένου, σχετικά άρθρα και συναφείς
δημοσιευμένες εργασίες.
ΣΤΟΧΟΣ: Η μελέτη των γενετικών ανωμαλιών του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος
στόχο έχει την κατανόηση των διάφορων ανατομικών παραλλαγών που εμφανίζονται. Ακόμη,
θα διακρίνουμε τις ανωμαλίες που προκαλούν στειρότητα, που επηρεάζουν την κύηση και που
επιφέρουν επιπλοκές στην περίοδο της εγκυμοσύνης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι γυναίκες με ανατομικές ανωμαλίες των
παραμεσονέφριων πόρων συχνά εμφανίζουν δυσκολίες στο να περατώσουν μια υγιή κύηση
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(39-40 εβδομάδες). Οι κυριότερες επιπλοκές που έχουν καταγραφεί αφορούν την πρώιμη
γέννα, περιορισμένη εμβρυϊκή ανάπτυξη, αυτόματη αποβολή, αποκόλληση πλακούντα και
εμβρυϊκή θνησιμότητα. Παρ’ ότι μεγάλη μερίδα των γυναικών με ανατομικές ανωμαλίες των
γεννητικών οργάνων υποφέρουν από τα παραπάνω συμπτώματα είναι γόνιμες. Ωστόσο για
όσες νοσούν από στειρότητα υπάρχουν ορμονικές θεραπείες και εξωσωματική γονιμοποίηση
(IVF). Συμπερασματικά, οι παραπάνω ανωμαλίες επιφέρουν επιπτώσεις στην γονιμότητα και
κύηση των γυναικών που όμως μπορεί να αντιμετωπισθεί.
P.9 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΟΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΡΟΠΙΒΑΚΑΙΝΗΣ 0.2% ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Κωνσταντίνος Σπανόπουλος, Ιουλία Ρούντ, Αθανάσιος Μιτσοκάπας, Απόστολος Γιαννουσάς,
Καλλιόπη Δάμπαλα, Ευαγγελία Γκουτζιομήτρου.
Αναισθησιολογικό τμήμα ΓΝΘ Παπαγεωργίου.
Α Μαιευτική Γυναικολογική κλινική ΑΠΘ.
ΣΚΟΠΟΣ: Η εφαρμογή επισκληρίδιας αναλγησίας σε επίτοκες κατά τη διάρκεια του τοκετού με
τη χρήση αντλίας συνεχούς έγχυσης είναι αμφιλεγόμενη. Κάποιες μελέτες έχουν αποδείξει ότι
η εφάπαξ χορήγηση του διαλύματος αυτού επισκληριδίως ανά τακτά χρονικά διαστήματα
προσφέρει καλύτερο αναλγητικό αποτέλεσμα. Η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε ώστε να μελετηθεί
το αναλγητικό αποτέλεσμα κατά τη χρήση των δύο αυτών μεθόδων επισκληρίδιας αναλγησίας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 40 επίτοκες οι οποίες χωρίσθηκαν
τυχαία σε δύο ομάδες. Στην ομάδα Α έλαβαν επισκληριδίως το διάλυμα ροπιβακαίνης 0.2% σε
συνεχή έγχυση με ρυθμό 10 ml/h και στην Ομάδα Β έλαβαν την ίδια ποσότητα και
συγκέντρωση του τοπικού αναισθητικού αλλά σε εφάπαξ δόσεις ανά 1 ώρα. Καταγράφηκαν
και συγκρίθηκαν ανάμεσα στις ομάδες η ένταση του πόνου με τη χρήση της οπτικής
αναλογικής κλίμακας (VAS, 0-10), ο βαθμός κινητικού αποκλεισμού με την κλίμακα Bromage,
και η αρτηριακή πίεση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα 20min. Συνεχή δεδομένα στο χρόνο
χωρίς όμως κανονική κατανομή συγκρίθηκαν με τη μέθοδο Mann–Whitney U-test ενώ αυτά
που παρουσίασαν κανονική κατανομή με η μέθοδο ANOVA για επαναλαμβανόμενες
μετρήσεις.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες σε όλες
τις παραμέτρους πλην όμως κατά την post hoc analysis διαπιστώθηκαν κάποιες χρονικές
στιγμές κατά τις οποίες οι επίτοκες της ομάδας Β παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά
χαμηλότερες τιμές στο VAS score σε σχέση με την ομάδα Α.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εφαρμογή αναλγησίας με χορήγηση διαλύματος τοπικού αναισθητικού σε
εφάπαξ δόσεις προσφέρει καλύτερο αναλγητικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με τη συνεχή
στάγδην χορήγηση επισκληριδίως χωρίς να επηρεάζει δυσμενώς αιμοδυναμικά τις επίτοκες.
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P.10 ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΟΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ
Κωνσταντίνος Σπανόπουλος, Ιουλία Ρούντ, Αθανάσιος Μιτσοκάπας, Απόστολος Γιαννουσάς,
Καλλιόπη Δάμπαλα, Ευαγγελία Γκουτζιομήτρου, Γρηγόριος Γκριμπίζης.
Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Α Μαιευτική Γυναικολογική κλινική ΑΠΘ.
Σε αυτή την παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού περιγράφουμε την επιτυχή
αντιμετώπιση ενός σοβαρού επεισοδίου υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας (SVT) σε μια επίτοκο με
γνωστό ιστορικό SVT, κατά τη διάρκεια της καισαρικής τομής. Η επίτοκος ηλικίας 28 ετών
παρουσιάστηκε για καισαρική τομή κατά την 37 εβδομάδα της κύησης λόγω γνωστού
ιστορικού παροξυσμικής SVT . Τοποθετήθηκαν 2 ενδοφλέβιοι καθετήρες 18G, ΗΚΓ και παλμικό
οξύμετρο (SpO2) . Επίσης τοποθετήθηκε καθετήρας στην κερκιδική αρτηρία για την άμεση και
συνεχή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης. Διαμέσου του επισκληρίδιου καθετήρα
χορηγήθηκαν αργά και σε διάστημα 30 min - παρακολουθώντας συνεχώς την αρτηριακή πίεση
και την καρδιακή συχνότητα - 18ml διαλύματος του τοπικού αναισθητικού ροπιβακαϊνη 0,75%
μαζί 0,1mg του οπιοειδούς παράγοντα φεντανύλη. 25 min μετά την έναρξη του χειρουργείου
και 10min μετά την έξοδο του νεογνού εμφανίστηκε στο monitor ταχυκαρδία συχνότητας 190
παλμών/λεπτό που συνοδεύονταν από αίσθημα δύσπνοιας, ζάλης και αδυναμίας. Αμέσως
χορηγήθηκαν ενδοφλεβίως 6mg αδενοσύνης με ταχεία iv έγχυση τα οποία όμως δεν έφεραν
το επιθυμητό αποτέλεσμα και έτσι 4min μετά επαναλήφθηκε η ενδοφλέβια χορήγηση 12mg
αδενοσύνης. Διαπιστώθηκε σχεδόν άμεσα η παύση λειτουργίας του φλεβόκομβου για 12 sec
με την εμφάνιση ισοηλεκτρικής γραμμής στο ΗΚΓ ακολουθούμενης στη συνέχεια από
φυσιολογικό φλεβομβικό ρυθμό συχνότητας 70 παλμών/λεπτό που συνεχίστηκε μέχρι το τέλος
της επέμβασης. Η SVT είναι μια αρκετά συχνή ταχυαρρυθμία που αντιμετωπίζεται στην αρχή
με χειρισμούς διέγερσης του παρασυμπαθητικού. Εάν αποτύχουν αυτά τα μέτρα χορηγείται
αδενοσύνη η οποία μπορεί να προκαλέσει παύση του φλεβόκομβου διάρκειας μόλις λίγων
δευτερολέπτων λόγων της εξαιρετικά βραχεία διάρκειας ζωής του φαρμάκου στην
κυκλοφορία, όπως έγινε στην δική μας περίπτωση.
P.11 ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΜΕ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΙΑΣ
ΕΠΙΤΟΚΟΥ ΜΕ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
Κωνσταντίνος Σπανόπουλος, Αθανάσιος Μιτσοκάπας, Ιουλία Ρούντ, Απόστολος Γιαννουσάς,
Καλιόπη Δάμπαλα, Ευαγγελία Γκουτζιομήτρου, Γρηγόριος Γκριμπίζης.
Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Α Μαιευτική Γυναικολογική κλινική ΑΠΘ
Η Μυοκαρδιοπάθεια κατά την περιγεννητική περίοδο αποτελεί μια σπάνια μορφή
δυσλειτουργίας του μυοκαρδίου στην επίτοκο η οποία χαρακτηρίζεται από ελάττωση της
συσταλτικότητας κυρίως της αριστερής κοιλίας με συμπτώματα όπως δύσπνοια, ταχυκαρδία,
καταβολή και υποχωρεί τους πρώτους μήνες μετά τον τοκετό. Σε αυτή την παρουσίαση
ενδιαφέροντος περιστατικού περιγράφουμε την επιτυχή αναισθησιολογική αντιμετώπιση μιας
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επιτόκου 35 ετών με περιγεννητική μυοκαρδιοπάθεια.
Η επίτοκος προσήλθε εσπευσμένα για καισαρική τομή μετά από καρδιολογική εξέταση κατά
την οποία διαπιστώθηκαν ήπια διάταση της αριστερής κοιλίας με υποκινησία του τοιχώματος
της και ελάττωση του κλάσματος εξώθησης (≈40%). Από το ιστορικό της δεν υπήρχε τίποτε το
αξιοσημείωτο και ανέφερε στο πρόσφατο παρελθόν μια εξαιρετική ανοχή στην κόπωση.
Τοποθετήθηκαν 2 ενδοφλέβιοι καθετήρες 18G, ΗΚΓ , παλμικό οξύμετρο SpO2 και καθετήρας
στην κερκιδική αρτηρία για την άμεση και συνεχή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης.
Διαμέσου του επισκληρίδιου καθετήρα χορηγήθηκαν αργά και σε διάστημα 30 min 18ml
διαλύματος του τοπικού αναισθητικού ροπιβακαϊνη 0,75% μαζί 0,1mg του οπιοειδούς
παράγοντα φεντανύλη. Η επέμβαση διήρκεσε 38min κατά τη διάρκεια της οποίας η συστολική
αρτηριακή πίεση κυμάνθηκε μεταξύ 122mmHg -91mmHg και η διαστολική 51mmHg-64mmHg.
Η αρτηριακή πίεση υποστηρίχθηκε ενίοτε με μικρές δόσεις στάγδην ενδοφλέβιας έγχυσης
νορεπινεφρίνη η οποία προάγει τόσο την αγγειοσύσπαση των αρτηριών όσο και η
συσταλτικότητα του μυοκαρδίου. Αυτή υπήρξε και η μόνη διαφορά σε σχέση με τη συνήθη
πρακτική στην καισαρική τομή κατά την οποία γίνεται χρήση φενυλεφρίνης η οποία έχει
αποκλειστικά αγγειοσυσπαστική δράση.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της καισαρικής τομής οδήγησε στη σταδιακή βελτίωση της κλινικής
εικόνας και της καρδιακής λειτουργίας της επιτόκου σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Η
ολοκλήρωση της εγκυμοσύνης αποτελεί εξάλλου την οριστική θεραπεία αυτής της επικίνδυνης
μερικές φορές νοσολογικής οντότητας που εκδηλώνεται από το μυοκάρδιο.
P.12 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΦΕΝΤΑΝΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΧΙΑΙΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Κωνσταντίνος Σπανόπουλος, Αθανάσιος Μιτσοκάπας, Απόστολος Γιαννουσάς, Ιουλία Ρούντ,
Ευαγγελία Γκουτζιομήτρου.
Αναισθησιολογικό τμήμα, ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Οι μικρής χρονικής διάρκειας διουρηθρικές ουρολογικές επεμβάσεις διεκπεραιώνονται
συνήθως με ραχιαία αναισθησία, η οποία φροντίζουμε να είναι επίσης σύντομης διάρκειας.
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η σύγκριση δύο διαλυμάτων τοπικού αναισθητικού όταν
χορηγούνται για τη ραχιαία αναισθησία σε αυτές τις επεμβάσεις.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: 35 ασθενείς έλαβαν υπαραχνοειδώς είτε 10mg λεβοβουπιβακαίνης
(2ml, 0,5%) σε συνδυασμό με φεντανύλη 0,02mg (ομάδα Α, n=18), ή 17mg ροπιβακαίνης
(2,2ml, 0,75%) επίσης με φεντανύλη 0,02mg (ομάδα Β, n=17). Καταγράψαμε και συγκρίναμε
τις αιμοδυναμικές παραμέτρους πριν την αναισθησία και στη συνέχεια ανά 5min έως το τέλος
της επέμβασης, όπως επίσης τη διάρκεια και ένταση του αισθητικού αποκλεισμού κάνοντας
χρήση της οπτικής αναλογικής κλίμακας (VAS, 0-10), αλλά και τη διάρκεια και ένταση του
κινητικού αποκλεισμού κάνοντας χρήση της κλίμακας Bromage.(I-IV).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις αιμοδυναμικές
παραμέτρους αλλά και στην ένταση και ποιότητα του αισθητικού αποκλεισμού ανάμεσα στις
ομάδες. Ο μέγιστος αισθητικός αποκλεισμός έφτασε το Τ9 (Τ6-Τ12) στην ομάδα Α και το Τ7
νευροτόμιο (Τ5-Τ10) στην ομάδα Β. Ο χρόνος για να εμφανιστεί ο μέγιστος αισθητικός
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αποκλεισμός ήταν 11±2min (ομάδα Α) και 10±3min (ομάδα Β), p=NS. Και τα δύο διαλύματα
προκάλεσαν μέγιστο κινητικό αποκλεισμό Bromage score III (κίνηση μόνον του πέλματος,
αδυναμία κίνησης της κατά το γόνυ άρθρωσης). Η διάρκεια του μέγιστου κινητικού
αποκλεισμού ήταν 99±22min και 115±25 min (p=0,04) για τις ομάδες Α και Β.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ομάδα Β παρουσίασε στατιστικά σημαντική παράταση της διάρκειας του
κινητικού αποκλεισμού (p=0,04) πλην όμως στην ομάδα Α υπήρξαν δύο περιπτώσεις
ανεπαρκούς αισθητικού αποκλεισμού. Οι ασθενείς αυτοί εξαιρέθηκαν από τη μελέτη και
υποβλήθηκαν σε γενική ενδοφλέβια αναισθησία. Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές στις αιμοδυναμικές παραμέτρους ανάμεσα στις ομάδες.
P.13 ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΗΣ ΟΓΚΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΠΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ελένη Σαρρηδημητρίου1, Αρτεμισία Στυλιανίδου1, Χριστίνα Πασχαλίδου1, Νικόλαος
Κεφφές1, Ιωάννης Παχιαδάκης2, Ιωάννης Μπουκοβίνας3, Χριστόφορος Κοσμίδης1 ,
Κωνσταντίνος Σαπαλίδης1, Ισαάκ Κεσίσογλου1
1.Γ΄Χειρουργική Κλινική ,ΑΠΘ ,ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2. Γαστρεντερολογική Κλινική, 424 Γ.Σ.Ν.Ε Θεσσαλονίκη
3. Ογκολογική Κλινική, Βιοκλινική, Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι νευροενδοκρινείς όγκοι του παχέος εντέρου που προέρχονται από τα
εντεροχρωμαφινικά κύτταρα του οργανισμού. Aποτελούν σπάνια νεοπλάσματα του πεπτικού.
Διαδράμουν ασυμπωματικά εκτός αν υπάρχει μεταστατικό υπόβαθρο.
ΣΚΟΠΟΣ Η παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού μεταστατικού νευροενδοκρινούς όγκου
ως προς τη διαγνωστική προσέγγιση αλλά και την θεραπεία του.(Μελέτη προοπτικής)
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για θήλυ ασθενή ετών 46 με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό
ιστορικό και άτυπα συμπτώματα από το γαστρεντερικό, όπως διάχυτα κοιλιακά άλγη και
μετεωρισμό. H ασθενής εμφάνιζε συμπτώματα ατελούς ειλεού με έντονο άλγος στο δεξιό
λαγόνιο βόθρο από διμήνου. Στον ενδελεχή κλινικοεργαστηριακό έλεγχο που έλαβε χώρα
ανευρέθησαν αποστήματα στο δεξιό λαγόνιο βόθρο από ρήξη εκκολπώματος τυφλού κ
αυξημένη τιμή λευκοκυττάρων(18.000 χιλιάδες/mm3 )και CRP 35mg/l. Επιπλέον ανευρέθησαν
ευμεγέθης μάζα στο ύψος της ειλεοτυφλικής βαλβίδας και μεταστατικές εστίες στο ήπαρ.
Πάρθηκαν βιοψίες οι οποίες ανέδειξαν μεταστατικό νευροενδοκρινές καρκίνωμα παχέος
εντέρου από μεγάλα κύτταρα, χαμηλής διαφοροποίησης. H ασθενής, όσον αφορά τον ειλεό,
ανταποκρίθηκε στην συντηρητική αγωγή. Ακολούθησε σταδιοποίηση της νόσου και ύστερα
από ογκολογικό συμβούλιο αποφασίσθει να γίνει προφυλακτική ειλεοστομία λόγω κινδύνου
απόφραξης και τοποθέτηση port-a-cath για το χημειοθεραπευτικό σχήμα που θα
ακολουθούσε.
ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ: Η ασθενής τέθηκε σε χημειοθεραπευτικό σχήμα με καρβοπλατίνη και
σισπλατίνη για 6 μήνες και αναμένονται τα αποτελέσματα τής θεραπείας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι όγκοι αυτοί παρόλο που είναι σπάνιοι, θα πρέπει πάντοτε να αποτελούν
κομμάτι της διαφοροδιάγνωσης του κλινικού ιατρού. Η τελική απόφαση της θεραπευτικής
προσέγγισης πρέπει να εξατομικεύεται στον εκάστοτε ασθενή. Στην περίπτωση μας λόγω του
Κi-67> 50% η πρόγνωση είναι δυσμενής.
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P.14 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κωνσταντίνος Σαπαλίδης, Αναστάσιος Παπαναστασίου, Χάρης Ρούμπας, Νίκος
Μιχαλόπουλος, Στυλιανός Μανταλόβας, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Χριστόφορος Κοσμίδης,
Ισαάκ Κεσίσογλου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γ Χειρουργική κλινική, ΑΧΕΠΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το μελάνωμα αποτελεί την τρίτη σε συχνότητα κακοήθεια του δέρματος αλλά είναι
η πιο επιθετική. Προέρχεται από τα μελανινοκύτταρα και μπορεί να δώσει μεταστάσεις σε
περιοχικούς λεμφαδένες αλλά και σε απομακρυσμένα όργανα.
ΣΚΟΠΟΣ: Ανάδειξη των θεραπευτικών επιλογών σε ασθενείς με τοπική υποτροπή
μελανώματος.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Άνδρας 60 ετών υπεβλήθη σε χειρουργική εκτομή μελανώματος
διαμέτρου 4εκ. από τη ράχη με συνοδό λεμφαδενικό καθαρισμό της δεξιάς μασχαλιαίας
χώρας. Έναν χρόνο μετά και παρά τη χημειοθεραπεία που ακολούθησε εμφάνισε υποτροπή
της νόσους στις μασχαλιαίες χώρες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διενεργήθηκε χειρουργική επέμβαση και στις δύο μασχαλιαίες χώρες.
Αριστερά η βιοψία φρουρού λεμφαδένα ήταν αρνητική και δεν έγιναν περαιτέρω ενέργειες
ενώ δεξιά ανευρέθηκαν 4 παθολογικοί λεμφαδένες οι οποίοι και αφαιρέθηκαν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρά την αρχική θεραπεία οι ασθενείς με μελάνωμα χρειάζονται στενή
παρακολούθηση για να αποφευχθεί πιθανή καθυστέρηση στον εντοπισμό κάποιας
μεταστατικής εστίας. Τέλος, ο χειρουργός σε συνεργασία με τον ογκολόγο καλούνται να
επιλέξουν την κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση κάθε μεταστατικής νόσου.
Ρ.15 ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΒΛΕΝΝΩΔΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΜΥΞΩΜΑ
ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Κωνσταντίνος Σαπαλίδης, Χάρης Ρούμπας, Αναστάσιος Παπαναστασίου, Χριστόφορος
Κοσμίδης, Ευστάθιος Παυλίδης, Ισαάκ Κεσίσογλου
Γ’ Χειρουργική Κλινική, ΑΠΘ, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η σκωληκοειδής απόφυση είναι η πρωτογενής εστία για διάφορα καλοήθη και
κακοήθη νεοπλάσματα. Τα βλεννώδη νεοπλάσματα της σκωληκοειδούς εκδηλώνονται σαν
βλεννοκήλη και κάποια από αυτά δύνανται μετά από ρήξη της σκωληκοειδούς και διασπορά
νεοπλασματικών κυττάρων να προκαλέσουν ψευδομύξωμα του περιτοναίου.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση μιας σπάνιας περίπτωσης χαμηλού βαθμού
βλεννώδες νεόπλασμα της σκωληκοειδούς απόφυσης με περιτοναϊκές εμφυτέυσεις
(ψευδομύξωμα περιτοναίου) και η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς ανδρός 48 ετών, που
διερευνήθηκε για άτυπα κοιλιακά άλγη δεξιού λαγονίου βόθρου. Η αξονική τομογραφία έδειξε
μάζα στο τυφλό και ακολούθησε διερευνητική λαπαροσκόπηση, όπου αναγνωρίστηκε μάζα
στην σκωληκοειδή απόφυση με βλεννώδες περιεχόμενο και εμφυτεύσεις στην περιτόναϊκή
κοιλότητα.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στον ίδιο χρόνο πραγματοποιήθηκε σκωληκοειδεκτομή, σχολαστικός
καθαρισμός της βλεννώδους συλλογής, εκτομή περιτοναϊκών εστιών για βιοψία και
τοποθετήθηκε παροχέτευση. Η ιστολογική εξέταση των περιτοναϊκών εστιών και της
σκωληκοειδούς απόφυσης έδειξε χαμηλού βαθμού βλεννώδες νεόπλασμα. Ακολούθησε
υπερθερμική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) για την υπολειμματική νόσο στο
περιτόναιο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αν και σπάνια, τα βλεννώδη νεοπλάσματα της σκωληκοειδούς δύναται να
αποτελούν αιτία άτυπου κοιλιακού άλγους ή σκωληκοειδίτιδας ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Η διερευνητική λαπαροσκόπηση αποτελεί διαγνωστική εξέταση εκλογής και προσφέρει την
δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης.
Ρ.16 ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αλέξανδρος Σαρακατσάνος, Παρθένα Σαμαρά, Γεωργία
Χατζημαυρουδής, Βασίλειος Παπαζιώγας
Β Χειρουργική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κοτορένη,

Γρηγόρης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η συστροφή λεπτού εντέρου αποτελεί μια σπάνια και σοβαρή αιτία εξωαυλικού
αποφρακτικού ειλεού. Εμφανίζεται με τα κλασικά συμπτώματα αποφρακτικού ειλεού που
περιλαμβάνουν το κοιλιακό άλγος, εμέτους, αναστολή αερίων και κοπράνων. Αποτελεί μια
κατάσταση που μπορεί να αποβεί επικίνδυνη λόγω πιθανής νέκρωσης του εντέρου, του
συνδρόμου κλειστής έλικας ακόμα και διάτρησης.
ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσίαση περιστατικού συστροφής λεπτού εντέρου ως αίτιο εμφάνισης
αποφρακτικού ειλεού.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: Άρρεν 76 ετών προσήλθε αναφερόμενος κοιλιαλγία με εντόπιση
στην περιομφαλική χώρα και στο επιγάστριο προ 8ώρου με συνοδό αναστολή αποβολής
αερίων και κοπράνων από διημέρου, χωρίς επεισόδιο εμέτου. Από το ατομικό ιστορικό
ανέφερε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αρτηριακή υπέρταση, ένα επεισόδιο γαστρορραγίας
προ 20ετίας, με ελεύθερο ιστορικό χειρουργικής επέμβασης στην κοιλιά. Από την απλή
ακτινογραφία αναδείχθηκαν υγραερικά επίπεδα και από τον εργαστηριακό έλεγχο
λευκοκυττάρωση. Η αξονική τομογραφία έδειξε διάταση των εντερικών ελίκων της νήστιδος
και του ειλεού με συνοδό ύπαρξη οιδήματος στο τοίχωμα τους με υποψία απόφραξης στο
επίπεδο του ειλεού. Αρχικά, αποφασίστηκε συντηρητική αντιμετώπιση με τοποθέτηση
ρινογαστρικού καθετήρα λόγω του ελεύθερου χειρουργικού ιστορικού, αλλά μετά από ένα
24ωρο ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο λόγω μη βελτίωσης της κλινικής εικόνας του.
Κατά τη χειρουργική επέμβαση ανευρέθη συστροφή λεπτού εντέρου, οπότε
πραγματοποιήθηκε τμηματική εντερεκτομή με πλαγιογιοπλάγια αναστόμωση. Η
μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς ήταν ανεπίπλεκτη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συστροφή λεπτού εντέρου θα πρέπει να υπάρχει στη διαφορική
διάγνωση σε περιπτώσεις αποφρακτικού ειλεού, διότι αποτελεί μια επικίνδυνη χειρουργική
πάθηση και χρήζει άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης, ώστε να διατηρηθεί αν είναι δυνατόν
η βιωσιμότητα του εντέρου και να προληφθούν οι επιπλοκές.
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Ρ.17 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΟΚΥΣΤΙΚΟΥ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΤΙΑΙΑΣ
ΧΩΡΑΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μαρία Μιχάλη1, Ιωάννης Κόμνος1
1
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα λεμφαγγειώματα είναι καλοήθεις κυστικές μάζες, που κατατάσσονται στις
αγγειακές δυσπλασίες χαμηλής ροής. Επενδύονται από ενδοθηλιακά κύτταρα και απαντώνται
συχνά στην κεφαλή και στον τράχηλο. Το 50-60% των λεμφικών δυσπλασιών παρουσιάζεται
στη γέννηση και το 90% μέχρι το 2ο έτος της ζωής. Δεν εμφανίζουν φάση ανάπτυξης και
υποστροφής αλλά αναπτύσσονται παράλληλα με το παιδί.
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση μιας περίπτωσης μεγαλοκυστικού λεμφαγγειώματος το οποίο μετά
από κάκωση εμφάνισε ραγδαία αύξηση του μεγέθους του και αντιμετωπίστηκε χειρουργικά.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Άρρεν νήπιο 5 ετών προσήλθε στο Νοσοκομείο μας με ανώδυνο
μόρφωμα δεξιάς προωτιαίας χώρας σε σημείο ύπαρξης γνωστού λεμφαγγειώματος που
παρέμενε σταθερό. Προηγήθηκε πλήξη στην περιοχή αυτή προ εξαμήνου και έκτοτε ο όγκος
παρουσίαζε διαρκώς αύξηση των διαστάσεών του.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κλινικά διαπιστώθηκε η ύπαρξη σχετικά ευκίνητης μάζας κυανής χροιάς στη
δεξιά προωτιαία χώρα. Ακολούθως έγινε αρχικά υπέρηχος με Doppler που επιβεβαίωσε την
παρουσία μεγαλοκυστικού λεμφαγγειώματος με ολιγάριθμα αρτηριακά στοιχεία στο
εσωτερικό του. Κατόπιν έγινε μαγνητική τομογραφία όπου αναδείχθηκαν η ακριβής εντόπιση
και οι διαστάσεις του. Λόγω περαιτέρω αύξησης του μεγέθους του, πραγματοποιήθηκε
χειρουργική αφαίρεση του λεμφαγγειώματος. Έξι μήνες μετεγχειρητικά, δεν υπήρχαν σημεία
υποτροπής του αγγειακού όγκου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα λεμφαγγειώματα στη βρεφονηπιακή ηλικία μπορούν να
αντιμετωπιστούν με χειρουργική εκτομή ή με σκληροθεραπεία. Η διαχείρησή τους εξαρτάται
από τις διαστάσεις και την τάση αύξησης του μεγέθους τους. Σε τραυματικές, όμως,
καταστάσεις που συνοδεύονται από ξαφνική αύξηση των ορίων τους, ενδείκνυται η επιθετική
χειρουργική θεραπεία.
Ρ.18 ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΥ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ CANDIDA SPP
Σταματία Μιχαηλίδου, Καλλιόπη Δεσπούδη, Αντώνιος Σιάκας, Αθανάσιος Ξάκης, Νικόλαος
Νικολούδης, Κωνσταντίνος Πανάς, Νικόλαος Νικολαΐδης.
Χειρουργική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Σερρών
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα οπισθοπεριτοναϊκά αποστήματα είναι ασυνήθη. Συνήθως σχετίζονται με
λοίμωξη του ουροποιητικού ή γαστρεντερολογική αιτία. Τα συνηθέστερα αίτια περιλαμβάνουν
αερόβια, αναερόβια μικρόβια και M.Tuberculosis.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού με
οπισθοπεριτοναϊκό απόστημα, όπου απομονώθηκε Candida spp. και η συζήτηση των
διαγνωστικών και θεραπευτικών προβληματισμών που ανακύπτουν κατά την αντιμετώπιση
οπισθοπεριτοναϊκών αποστημάτων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Ασθενής 60 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ, με αναφερόμενο άλγος οσφύος
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και συνοδό αίσθημα κακουχίας. Η κοιλιά ήταν μαλακή, ευπίεστη και ανώδυνη, ενώ
παρατηρήθηκε επώδυνο μόρφωμα οσφύος αριστερά. Ο ασθενής είχε ιστορικό σακχαρώδους
διαβήτη, πολυκυστικής νόσου νεφρών, απώλειας 15 κιλών και χειρουργηθείσα διάτρηση
ελκους δωδεκαδακτύλου προ 3μηνου. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε λευκά:19.000,
Hb:11,1, Ht:34,7%, INR:1,14, Glu:430, Ur:35, Cr:1,05, SGOT:11, SGPT:10, LDH:224, K+:4,6,
Na:133 και CRP:31,18. Η αξονική τομογραφία κοιλίας ανέδειξε οπισθοπεριτοναϊκό απόστημα
πίσω και σε συνέχεια με τον αριστερό νεφρό και τον αριστερό ψοϊτη μυ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Πραγματοποιήθηκε παροχέτευση του αποστήματος με οπισθοπεριτοναϊκή
προσπέλαση. Έγινε καλλιέργεια του πύου όπου απομονώθηκε Candida S.P.P. και χορηγήθηκε
Fluconazole iv.Ο ασθενής εξήλθε με αγωγή tb Stabilanol 200mg 1x2 για 2 εβδομάδες. Στον
επανέλεγχο ο ασθενής αναφέρει ότι παρέμεινε απύρετος, ασυμπτωματικός και ανέκτησε 3-4
kg.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Τα
οπισθοπεριτοναϊκά
αποστήματα
παρουσιάζουν
άτυπη
συμπτωματολογία και συνοδεύονται από σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Η αξονική και
η μαγνητική τομογραφία αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της διάγνωσης. Η θεραπεία
περιλαμβάνει την παροχέτευση τους σε συνδυασμό με ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή.
Ρ.19 ΠΥΕΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΙΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΕΡΙΝΕΪΚΗ
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΠΕΖΟΥ ΑΠΟ
ΟΧΗΜΑ
Αντώνιος Μετζικώφης, Βασίλειος Σιώκας, Λήδα Καλλιόπη Κοβάτση
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Σημαντικό ρόλο στην ιατροδικαστική διερεύνηση ενός συμβάντος κατέχει η
παθολογική φυσιολογία των κακώσεων, ο μηχανισμός πρόκλησης των κακώσεων καθώς και η
χρονική αλληλουχία των γεγονότων που επιφέρουν τον θάνατο. Τα πυελικά κατάγματα
απαντώνται συχνότερα σε τροχαία συμβάντα και εργατικά ατυχήματα. Παρότι αποτελούν
σπάνιες περιπτώσεις στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, η θνητότητα παραμένει υψηλή.
Στην πρόγνωση τους σημαντικό ρόλο έχει η διαχείριση των αιμοδυναμικών, των
ουρογεννητικών και εντερικών τραυματισμών, όπως και των οστικών καταγμάτων.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός ιατροδικαστικού
περιστατικού που αφορούσε στην παράσυρση πεζού από όχημα με αποτέλεσμα την πρόκληση
πυελικής κάκωσης με πρόσθιο εξάρθρημα του ισχίου και ανοιχτή περινεϊκή μετατόπιση της
κεφαλής του μηριαίου οστού.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Παρουσίαση του περιστατικού, ανασκόπηση της διεθνούς
επιστημονικής βιβλιογραφίας και αναφορά στις ιατροδικαστικές προεκτάσεις της
συγκεκριμένης κάκωσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η θνητότητα μετά από πυελική κάκωση κυμαίνεται μεταξύ 10-28%. Σε
περιστατικά ιατροδικαστικά, ειδικά σε αυτά όπου συνυπάρχουν και άλλες κακώσεις, σημασία
έχει η αλληλουχία πρόκλησης των κακώσεων, ο μηχανισμός πρόκλησης αυτών και ο
καθορισμός της κάκωσης που επέφερε τον θάνατο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα τροχαία συμβάντα και ειδικά αυτά στα οποία λαμβάνει χώρα
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παράσυρση πεζού από όχημα, έχουν μεγάλο ιατροδικαστικό ενδιαφέρον. Τα θύματα
παράσυρσης μπορεί να εμφανίσουν πρωτοφανείς τραυματικές κακώσεις εξαιτίας των
μεγάλων δυνάμεων που αναπτύσσονται κατά το συμβάν, ακόμη και με σχετικά μικρές
ταχύτητες. Το εξάρθρημα του ισχίου αφορά συνήθως σε οπίσθια μετατόπιση της κεφαλής του
μηριαίου οστού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζεται μία σπάνια κάκωση, αυτή της
πρόσθιας μετατόπισης της κεφαλής του μηριαίου οστού και της προβολής της δια του
περινέου.
Ρ.20 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΝΕΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ιωάννης Κένταρχος, Παναγιώτης Λουφόπουλος, Ευδοκία Τουτζιάρη,
Αναστάσιος
Κουτσουμουράκης, Πέτρος Μπαγγέας, Βασίλειος Παπαδόπουλος
Ά Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική Παπαγεωργίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα τραύματα περινέου συχνά προκύπτουν από διάφορα αίτια και χρήζουν
έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης προς αποφυγή των πρώιμων επιπλοκών. Ιδιαίτερη
σημασία έχουν τα τραύματα που είναι απότοκα τροχαίων ατυχημάτων λόγω της μεγάλης τους
επίπτωσης στον γενικό πληθυσμό.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας αποτελεί η αναφορά της διαχείρισης μίας περίπτωσης
περινεϊκού τραύματος σε πολυτραυματία ασθενή.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Ασθενής άρρεν 28 ετών, διακομίζεται στο ΤΕΠ λόγω αναφερόμενου
τροχαίου με δίκυκλο. Κατά την κλινική εξέταση αναγνωρίζεται περινεϊκό τραύμα grade 2. Ο
ασθενής λόγω πολλαπλών κακώσεων (πολυτραυματίας) μεταφέρεται διασωληνωμένος στη
Μονάδα εντατικής θεραπείας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ασθενής υπεβλήθει σε διερεύνηση του τραύματος και τοποθετήθηκε
παροχέτευση στον προϊερό χώρο. Ακολούθησε ενδοσκοπικός έλεγχος ο οποίος ήταν αρνητικός
για κάκωση του ορθού. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με καθημερινή περιποίηση
τραύματος και χορήγηση αντιβιοτικών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα περινεϊκα τραύματα αποτελούν μια ιδαίτερη οντότητα καθώς συχνά
υποκρύπτουν κακώσεις που δύναται να διελαύνουν της προσοχής. Η έγκαιρη αναγνώριση
κρυφών κακώσεων και η αντιμετώπιση από εξειδικευμένους χειρουργούς είναι ζωτικής
σημασίας και πρέπει να βασίζεται και στην γενική κατάσταση των ασθενών.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περινεϊκό τραύμα, περίνεο, παροχέτευση
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Ρ.21 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ (≥25 ΕΤΩΝ) ΤΟΥ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ. ΜΕΛΕΤΗ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΟΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ.
Αποστολία Ζολώτα¹, Φιλιώ Σολωνάκη¹, Νικόλαος Αντωνιάδης¹, Ανδρέας Παπαγιάννης¹,
Γιώργος Κατσάνος¹, Νικόλαος Σαλβερίδης, Γρηγόριος Μυσερλής, Ιωάννης Φούζας¹
¹ Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Παρά τις μεγάλες βελτιώσεις στη βραχυχρόνια επιβίωση ασθενών και νεφρικών
μοσχευμάτων, η μακροχρόνια νοσηρότητα και θνησιμότητα στους λήπτες μοσχευμάτων
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.
ΣΚΟΠΌΣ: Η επίπτωση παραγόντων δότη και λήπτη ΝΜ και η διερεύνηση δεικτών της νεφρικής
λειτουργίας στην πολύ μακροχρόνια ( >25 ετών ) επιβίωση του ΝΜ.
ΥΛΙΚΌ & ΜΈΘΟΔΟΣ: Έγινε αναδρομική καταγραφή και συγκρίθηκαν τα δεδομένα 41 ληπτών
ΝΜ (Ομάδα Α: παρακολούθηση ίση με 25 έτη, 20 ασθενείς, 10 άνδρες, μέση ηλικία ( Μ ± SD
): 34,6 ± 12,6 έτη, 14 ζώντες δότες (ΖΔ) , 6 πτωματικοί δότες (ΠΔ). Ομάδα Β: παρακολούθηση >
25 ετών, 21 ασθενείς, 16 άνδρες, μέση ηλικία ( Μ ± SD) : 30,86 ± 12,37 έτη, 14 ΖΔ, 7 ΠΔ). Η
μέση ηλικία των δοτών της Ομάδας Α : (Μ ± SD) : 45 ± 14,7 έτη ενώ της Ομάδας Β (M±SD) :
42,48± 14,2 έτη (p=NS). Στατιστική ανάλυση με το SPSS 20.0 for Windows και τη χρήση του
Mann - Whitney test.
AΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην κρεατινίνη ορού (10 έτη,
15 έτη , 20 έτη μετά τη ΝΜ) ανάλογα με την προέλευση του ΝΜ. Ζων Δότης (n= 28) : SCreat:
10ε: 1,47 ± 0,29 mg/dl, 15ε: 1,44 ± 0,27 mg/dl, 20ε: 1,48 ± 0,38 mg/dl vs. Πτωματικός Δότης
(n=13) : 1,22 ± 0,30 mg/dl, 1,13 ± 0,26 mg/dl, 1,27 ± 0,43 mg/dl, αντίστοιχα (p < 0,05). Η μέση
ηλικία των πτωματικών δοτών ήταν μικρότερη της αντίστοιχης των ΖΔ (Μέση ηλικία ΠΔ (M±SD)
: 23,84 ± 16,26 έτη vs ΖΔ : 52,75 ± 12,42 έτη ( p < 0,001 ).
ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Η ηλικία του δότη και η προέλευση του ΝΜ αποτελούν πολύ σημαντικούς
συν-παράγοντες της πολύ μακροχρόνιας επιβίωσης του ΝΜ.
Ρ.22 ΑΙΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΕΠΙ ΑΙΜΟΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΡΠΑ - ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΙΑΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Απόστολος Νταντάνης, Βασίλειος Σιώκας, Λήδα Καλλιόπη Κοβάτση
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το αιμοπερικάρδιο είναι μία δυνητικά θανατηφόρος κατάσταση καθώς μπορεί να
προκαλέσει καρδιακό επιπωματισμό. Σε ενδεχόμενη παύση της καρδιακής λειτουργίας ως
αποτέλεσμα του ανωτέρω μηχανισμού, μπορεί να εφαρμοστεί καρδιοπνευμονική
αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) η οποία μπορεί να έχει ως επιπλοκή την ρήξη του περικαρδιακού
σάκου και την πρόκληση αιμοθώρακα.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός ιατροδικαστικού
περιστατικού που αφορούσε σε ασθενή με αιμοπερικάρδιο, στον οποίο διενεργήθηκε ΚΑΡΠΑ
με αποτέλεσμα την ρήξη του περικαρδίου και την πρόκληση αιμοθώρακα. Επιπροσθέτως, στην
παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι ιατρονομικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει ένα τέτοιο
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περιστατικό.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Παρουσίαση του περιστατικού, ανασκόπηση της διεθνούς
επιστημονικής βιβλιογραφίας και αναφορά στις ιατρονομικές προεκτάσεις.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ΚΑΡΠΑ μπορεί να προκαλέσει ιατρογενείς κακώσεις, κάποιες από τις
οποίες μπορεί να αποβούν σε όφελος του ασθενούς. Μία τέτοια κάκωση είναι η ρήξη του
περικαρδιακού σάκου, όταν υπάρχει αιμοπερικάρδιο, με αποτέλεσμα την παροχέτευση του
αίματος εντός της θωρακικής κοιλότητας και την αποφυγή του καρδιακού επιπωματισμού.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με την διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, η ΚΑΡΠΑ μπορεί να
αποσυμφορήσει το αιμοπερικάρδιο αίροντας τον καρδιακό επιπωματισμό, δημιουργώντας
αιμοθώρακα είτε με ρήξη του περικαρδίου είτε χωρίς (σπανίως, με διάχυση). Έτσι δίνεται το
χρονικό περιθώριο στους θεράποντες ιατρούς να προχωρήσουν σε παροχέτευση του
αιμοθώρακα ή σε μείζονα χειρουργική επέμβαση, ανάλογα με το περιστατικό.
Ρ.23 ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΝΔΟΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΚΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ –
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ιωάννης Μακρίδης1, Δημήτριος Γιώτης2, Δημήτριος Οικονόμου2
1
Χειρουργική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών
2
Ορθοπαιδικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η είσοδος και παραμονή ξένων σωμάτων εντός τενόντων αποτελούν σπάνιες
καταστάσεις.
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση μιας περίπτωσης ανεύρεσης ξένου σώματος εντός του εκτείνοντος
τένοντα τον παράμεσο δάκτυλο.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Άνδρας ηλικίας 80 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ του Γ.Ν. Γρεβενών με
θλαστικό τραύμα στη ραχιαία επιφάνεια της δεξιάς άκρας χειρός μήκους 1,5 cm από
υπόλειμμα ξύλου. Μετά από χειρουργικό καθαρισμό και διερεύνηση του τραύματος για
πιθανή ύπαρξη ξένου σώματος έγινε συρραφή του. Στον ασθενή χορηγήθηκε αντιτετανικός
ορός και εδόθη αντιβιοτική αγωγή. Με την παρέλευση δύο μηνών από τον τραυματισμό ο
ασθενής επανήλθε στο Νοσοκομείο με έντονο άλγος και οίδημα στην περιοχή του τραύματος.
Ο εργαστηριακός έλεγχος δεν ανέδειξε σημεία λοίμωξης αλλά αποφασίστηκε η εκ νέου
χορήγηση αντιβιοτικών χωρίς όμως ανταπόκριση. Μετά και από αρνητικό ακτινολογικό έλεγχο
ακολούθησε νέα διερεύνηση του τραύματος χωρίς όμως να διαπιστωθεί η ύπαρξη ξένου
σώματος ενώ τα σημεία φλεγμονής υποχώρησαν σημαντικά. Έξι μήνες μετά τον αρχικό
τραυματισμό, ο ασθενής παρουσιάστηκε ξανά εμφανίζοντας δυσχέρεια στην κίνηση του
παράμεσου ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η ύπαρξη ψηλαφητής διόγκωσης. Ακολούθησε
υπερηχογραφικός έλεγχος που ανέδειξε την ύπαρξη μικρού ξένου σώματος εντός
ενδοτενόντιου κυστικού σχηματισμού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά τη χειρουργική εξαίρεσή του, το ξένο σώμα (τεμαχίδιο ξύλου)
διαστάσεων 0,6 x 0,2 cm, ανευρέθηκε εντός ενδοτενόντιας κύστεως στον εκτείνοντα τένοντα
του παράμεσου. 20 ημέρες αργότερα ο ασθενής δεν εμφάνιζε άλγος ούτε ευαισθησία και η
κινητικότητα του τένοντα είχε πλήρως αποκατασταθεί.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμφάνιση ενδοτενόντιων ξένων σωμάτων μετά από τραυματισμό είναι
μια κατάσταση η οποία μπορεί να διαλάθει διάγνωσης ιδιαίτερα εάν είναι ασυμπτωματική.
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Ρ.24 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥ ΗΛΟΥ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Δημήτριος Οικονόμου1, Δημήτριος Γιώτης1
1
Ορθοπαιδικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η θραύση ενδομυελικού ήλου σε χειρουργηθέντα παθολογικά κατάγματα μηριαίου
δεν είναι σπάνια.
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση του τρόπου αντιμετώπισης ψευδάρθρωσης χειρουργηθέντος
παθολογικού υποτροχαντήριου κατάγματος μηριαίου στο Νοσοκομείο μας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Γυναίκα 64 ετών με γνωστές οστικές μεταστάσεις από ετών υπό
χημειοθεραπεία, που υπεβλήθη σε ενδομυελική ήλωση με μακρύ ήλο προ 1,5 έτους λόγω
παθολογικού υποτροχαντήριου κατάγματος δεξιού μηριαίου, προσήλθε στα εξωτερικά
ιατρεία, αιτιώμενη άλγος από διμήνου στην περιοχή του δεξιού ισχίου ιδιαίτερα κατά τη
φόρτιση του σκέλους. Κλινικά διαπιστώθηκε έντονη ευαισθησία στην περιοχή του
υποτροχαντήριου κατάγματος του δεξιού μηριαίου, καθώς και ανισοσκελία κατά περίπου 3
εκατοστά. Διενεργήθηκε ακτινολογικός έλεγχος όπου διαπιστώθηκε ψευδάρθρωση του
υποτροχαντήριου κατάγματος καθώς και θραύση τόσο του ενδομυελικού ήλου στο ύψος του
διαυχενικού κοχλία όσο και των περιφερικών βιδών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έγινε αφαίρεση του ενδομυελικού ήλου η οποία επετεύχθη μετά από
επιμήκη οστεοτομία του μείζονος τροχαντήρα λόγω ανεπιτυχούς προσπάθειας αφαίρεσης του
περιφερικού τμήματος του σπασμένου ήλου με χρήση ειδικού γάντζου. Κατά την αφαίρεση
του διαυχενικού κοχλία τοποθετήθηκε διά του καναλιού μείγμα εγχυόμενου υδροξυαπατίτη
και οστικού τσιμέντου προκειμένου να γεμίσει το κενό για την πραγματοποίηση νέας ήλωσης.
Στη συνέχεια έγινε νέα ενδομυελική ήλωση με μακρύ ήλο ενώ ο μείζονας τροχαντήρας
αποκαταστάθηκε με διοστικά ράμματα. 3 μήνες μετεγχειρητικά η ασθενής βάδιζε με πλήρη
φόρτιση χωρίς άλγος, με χρήση βακτηριών μασχάλης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ενδομυελική ήλωση αποτελεί ασφαλή και αξιόπιστη μέθοδο
αποκατάστασης ψευδαρθρώσεων σε παθολογικά κατάγματα των μακρών οστών ακόμα και σε
περιπτώσεις όπου έχει προηγηθεί αποτυχημένη εφαρμογής της.
Ρ.25 ΟΨΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΚΟΧΛΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ
ΜΗΡΙΑΙΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Δημήτριος Γιώτης1, Δημήτριος Οικονόμου1
1
Ορθοπαιδικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι όψιμες επιπλοκές μετά από ενδομυελική ήλωση μηριαίου δεν είναι σπάνιες.
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση μιας περίπτωσης μετανάστευσης διαυχενικού κοχλία σε
διατροχαντήριο κάταγμα μηριαίου, πέντε έτη από την ενδομυελική ήλωση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Γυναίκα 75 ετών, αιμοκαθαιρόμενη που είχε υποβληθεί σε ενδομυελική
ήλωση γ-nail προ πενταετίας προσήλθε με επώδυνη διόγκωση στο ύψος του δεξιού μείζονος
τροχαντήρα από 10ημέρου. Έγινε ακτινολογικός έλεγχος όπου διαπιστώθηκε πλήρης
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μετανάστευση του διαυχενικού κοχλία από τον ενδομυελικό ήλο με συνυπάρχουσα θραύση
του κεντρικού τμήματος του ήλου καθώς και της περιφερικής βίδας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά από συγκριτικό έλεγχο παλαιότερων ακτινογραφιών όπου προϋπήρχε
η θραύση των υλικών χωρίς όμως τη μετανάστευση του ήλου, αποφασίστηκε η αφαίρεση του
κοχλία με τοπική αναισθησία. Κατά την αφαίρεσή του ανευρέθη μεγάλο έλλειμμα στην
περιτονία ενώ παροχετεύτηκαν πάνω από 100 ml οροαιματηρού υγρού το οποίο εστάλη για
καλλιέργεια για αποκλεισμό πιθανής λοίμωξης και εδόθη αντιβιοτική αγωγή. Το αποτέλεσμα
της καλλιέργειας ήταν αρνητικό ενώ και ο εργαστηριακός έλεγχος δεν ανέδειξε σημεία
λοίμωξης. Εντούτοις 10 ημέρες αργότερα παρατηρήθηκε εκροή υγρού από το τραύμα η οποία
συνεχίστηκε και μετά την αφαίρεση των ραμμάτων. Ακολούθησε χειρουργικός καθαρισμός και
σύγκλειση των κενών χώρων ενώ ελήφθη νέα καλλιέργεια η οποία ήταν πάλι αρνητική. Μία
εβδομάδα μετά τη νέα χειρουργική παρέμβαση η εκροή υγρού σταμάτησε οριστικά.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μετανάστευση της διαυχενικής βίδας αποτελεί μια πολύ πιο σπάνια
επιπλοκή της ενδομυελικής ήλωσης σε διατροχαντήριο κάταγμα μηριαίου σε σχέση με τη
θραύση της. Είναι σημαντικό πάντως σε ανάλογες περιπτώσεις να αποκλειστεί ενδεχόμενη
περίπτωση λοίμωξης των υλικών που θα δυσχεράνει τη θεραπευτική προσέγγιση.
Ρ.26 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
Ιωάννα Σεβασλίδου, Αργυρούλα Βεζυργιάννη, Δημήτριος Βεργανελάκης, Ευτέρπη
Κωνστανταρόγιαννη, Μαρία Στούκα, Ειρήνη Παπαβλασοπούλου, Αντωνία Θεοδώρου,
Χριστίνα Γιώτα.
Μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής , Γ.Ν Παίδων « Η Αγία Σοφία», Αθήνα.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι σπινθηρογραφικές μελέτες του ουροποιητικού συστήματος καταλαμβάνουν
μεγάλο μέρος της Παιδιατρικής Πυρηνικής Ιατρικής. Περιλαμβάνουν το δυναμικό
σπινθηρογράφημα νεφρών με MAG-3 και το στατικό σπινθηρογράφημα με DMSA.Το MAG-3
εκκρίνεται κατά 50% από τα εγγύς σωληνάρια με αποτέλεσμα να έχει υψηλότερη κάθαρση
από άλλα ραδιοφάρμακα και να είναι ιδανικό σε περιπτώσεις μειωμένης νεφρικής λειτουργίας
και αποφρακτικής ουροπάθειας. Το DMSA είναι ραδιοφάρμακο εκτίμησης της νεφρικής
παρεγχυματικής μάζας και σωληναριακής καθήλωσης. Οι κύριες ενδείξεις τους αφορούν την
εκτίμηση της εκκριτικής – αποχετευτικής λειτουργίας, την διερεύνηση μορφολογικών
ανωμαλιών του νεφρικού φλοιού , την εκτίμηση της σχετικής λειτουργικής νεφρικής
συμμετοχής αλλά και τον εντοπισμό έκτοπου νεφρού.
ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσίαση δύο περιστατικών με απρόβλεπτα σπινθηρογραφικά ευρήματα που
τροποποίησαν την διάγνωση και τον θεραπευτικό χειρισμό των μικρών εξεταζομένων.
ΥΛΙΚΟ–ΜΕΘΟΔΟΣ: Περίπτωση 1: διενεργήσαμε δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών σε
8χρονο αγόρι με αναφερόμενη αγενεσία δεξιού νεφρού και υπερτροφικό αριστερό νεφρό
μετά από υπερηχογραφικό έλεγχο. Από την αρχή της μελέτης ( αγγειακή φάση) αναδείχθηκε
μικρότερου μεγέθους δεξιός νεφρός σε χαμηλότερη της συνήθους θέσης. Οι νεφρογραφικές
καμπύλες ήταν χαμηλότερου ύψους, συμβατές με την μειωμένη λειτουργική του μάζα (σχετική
λειτουργική συμμετοχή 21%) αλλά η εκκριτική και αποχετευτική λειτουργία ήταν
ικανοποιητική.
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Περίπτωση 2: διενεργήσαμε στατικό σπινθηρογράφημα νεφρών σε 5χρονο κορίτσι με πιθανό
σύνδρομο VATER και υπερηχογραφικά ευρήματα συμβατά με δυσπλαστικό αριστερό νεφρό. Η
σπινθηρογραφική μελέτη ανέδειξε φυσιολογικό σχήμα και θέση αμφοτέρων των νεφρών.
Επιπλέον ανεδείχθη τρίτος μικρότερος νεφρός στην πρόσθια στατική λήψη και κυρίως στην
τομογραφική μελέτη SPECT/CT.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αποδεικνύεται ότι οι σπινθηρογραφικές μελέτες παίζουν
σημαντικό ρόλο στη διάγνωση και παρακολούθηση των παθολογικών οντοτήτων της
Παιδονεφρολογίας.
Ρ.27 ΣΩΛΗΝΩΔΕΣ ΑΔΕΝΩΜΑ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΕΦΗΒΗ
Ιωάννα Γκαλονάκη, Ελένη Κόγια, Θωμάς Φειδάντσης, Μαγδαληνή Μητρούδη, Όλγα
Σέμκογλου, Χριστίνα Παντελή, Ιωάννης Πατουλιάς
Α’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς, Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το σωληνώδες αδένωμα του μαστού είναι σπάνιο, καλοήθες, συνήθως στρογγυλού
σχήματος μόρφωμα, το οποίο σχηματίζεται από τον πολλαπλασιασμό σωληνωδών δομών,
αποτελούμενων από στρώματα επιθηλιακών και μυοεπιθηλιακών κυττάρων. Η αύξηση του
μεγέθους, ακόμα και ασυμπτωματική, αποτελεί ένδειξη χειρουργικής παρέμβασης. Η
χειρουργική εκτομή ενδείκνυται για την τεκμηρίωση της διάγνωσης και την πρόληψη της
περεταίρω αύξησης του μεγέθους του όγκου.
ΜΕΘΟΔΟΣ- ΥΛΙΚΟ: Κορίτσι 13 ετών παραπέμφθηκε στα ΤΕΙ της Α’ Χειρουργικής κλινικής
Παίδων λόγω ανεύρεσης ανώδυνης, κλυδάζουσας μάζας στο κάτω- έξω τεταρτημόριο του
δεξιού μαστού, η οποία παρατηρήθηκε από την ασθενή δυο χρόνια νωρίτερα.
Πραγματοποιήθηκε υπερηχογραφική εξέτασης, η οποία κατέδειξε την παρουσία συμπαγούς,
υποηχοϊκού , σαφώς περιγεγραμμένου οζιδίου, με παρουσία αγγείωσης και χωρίς
επασβεστώσεις, διαστάσεων 45 x 42mm, εντοπιζόμενο στο κάτω- έξω τεταρτημόριο του
δεξιού λοβού. Έγινε πλήρης χειρουργική εκτομή του όγκου, υπό γενική αναισθησία. Ιστολογικά
τεκμηριώθηκε η διάγνωση του σωληνώδους αδενώματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 1) Το σωληνώδες αδένωμα του μαστού αποτελεί έναν σπάνιο, καλοήθη
όγκο, ανευρισκόμενο συνήθως σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.
2) Δεν έχει αναφερθεί βέβαιη συσχέτιση με ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.
3) Ενδείκνυται η χειρουργική αφαίρεσή του, ακόμα και επί έλλειψης συμπτωμάτων, με σκοπό
την πρόληψη περεταίρω αύξησης του μεγέθους του, καθώς και πιεστικών φαινομένων.
4) Η ιστοπαθολογική εξέταση θέτει τη διάγνωση στις περισσότερες των περιπτώσεων.
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Ρ.28 ΡΑΓΕΙΣΑ ΕΥΜΕΓΕΘΗΣ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΣ ΚΥΣΤΗ ΒΑΣΗΣ (ΔΕ) ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ιωάννα Γκαλονάκη, Ιωάννης Πατουλιάς, Παναγιώτα Μίχου2, Θωμάς Φειδάντσης, Ελπίδα
Χοχλιούρου1, Παρθένα Καμπουρίδου2, Ελένη Κόγια, Δημήτριος Σφουγγάρης
Α’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς, Θεσσαλονίκη
1: ΜΕΘ Παίδων ΓΝ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
2: Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς, Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η κλινική εικόνα και οι εγχειρητικές επιπλοκές της πνευμονικής εχινοκοκκίασης
εξαρτώνται ουσιαστικά από το εάν η κύστη είναι ανέπαφη ή έχει ριχθεί είτε στο βρογχικό
δένδρο είτε στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Η χειρουργική επέμβαση ενδείκνυται στις
περισσότερες περιπτώσεις πνευμονικής εχινοκοκκίασης.
ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ: Κορίτσι 13 ετών εισήχθη στην παιδιατρική κλινική λόγω αναφερόμενης
αιμόπτυσης και επίμονου παραγωγικού βήχα από διμήνου. Από τον απεικονιστικό έλεγχο
ανεδείχθη ευμεγέθης κύστη βάσης (ΔΕ) πνεύμονα 15Χ10Χ8 εκατοστών. Η διάγνωση της
εχινοκοκκίασης τεκμηριώθηκε ορολογικά. Στην συνέχεια χορηγήθηκε στην ασθενή albendazole
15mg/ημέρα για 3 εβδομάδες και προγραμματίστηκε εκλεκτική επέμβαση. Όμως μετά την
παρέλευση της 1ης εβδομάδας εισήχθη επειγόντως στην κλινική μας λόγω ρήξης της κύστης.
Εγινε θωρακοτομία στο ύψος του 5ου με 6ου μεσοπλεύριου διαστήματος και διενεργήθηκε
αφαίρεση της κύστης και capitonnage της υπολειμματικής κοιλότητας. Λόγω παρουσίας
πολλαπλών βρογχικών ρήξεων τα οποία συρράφτηκαν εμφάνισε αναπνευστική δυσχέρεια και
απαιτήθηκε νοσηλεία στη ΜΕΘ Παίδων. Ακολούθησε νοσηλεία στην παιδοχειρουργική κλινική
και εξήλθε μετά 14 ημέρες σε άριστη κλινική κατάσταση.
Αποτελέσματα: Στο επόμενο δεκάμηνο η υπολειμματική κοιλότητα έχει μειωθεί στο 1/8 των
αρχικών διαστάσεων. Η ασθενής έλαβε αντιελμινθική αγωγή για 6 μήνες και είναι
ασυμπτωματική, χωρίς κλινικές, απεικονιστικές και ορολογικές ενδείξεις υποτροπής.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
1)Η συμπληρωματική αντιελμινθική χημειοθεραπεία, προ και μετεγχειρητικά, μειώνει τον
κίνδυνο υποτροπής, ενώ ελαττώνει την τάση της κύστης.
2)Η ρήξη της κύστης καθιστά την επέμβαση ιδιαίτερα απαιτητική, με εκπλήξεις σχετικά με την
έκταση και την βαρύτητα της επικοινωνίας με το βρογχικό δένδρο.
4)Η αντιελμινθική χημειοθεραπεία είναι ουσιώδης σε διασπαρθείσα νόσο και σε ασθενείς
υψηλού χειρουργικού κινδύνου.
Ρ.29 Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΥΣΤΡΟΦΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΧΙ ΕΝΔΟΕΛΥΤΡΟΕΙΔΙΚΑ
Ιωάννα Γκαλονάκη, Ελένη Κόγια, Θωμάς Φειδάντσης, Μαγδαληνή Μητρούδη, Όλγα
Σέμκογλου, Χριστίνα Παντελή, Ιωάννης Πατουλιάς
Α’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ της μελέτης είναι η αξιοποίηση της εξωτερικής αποσυστροφής ενός συστραφέντος
όρχι ώστε να περιορισθούν οι επιπτώσεις ισχαιμίας, επαναιμάτωσης και διαμερισματικού
συνδρόμου.
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Κατά το διάστημα 2017-18 αντιμετωπίσθηκαν χειρουργικά 18 αγόρια,
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ηλικίας 3-16 ετών (ΜΟ: 10,5 έτη) λόγω ενδοελυτροειδικής συστροφής όρχι ( 11 ΑΡ / 7 ΔΕ). Η
διάγνωση τέθηκε με κλινικά κριτήρια: αιφνίδια έναρξη οσχεϊκού άλγους (18/18), ναυτία και
έμετος (15/18), κοιλιακό άλγος (2/18), υψηλή θέση πάσχοντα όρχι (14/18), κατάργηση του
αντανακλαστικού του κρεμαστήρα (18/18), σκληρή σύσταση όρχι(16/18), αλλαγή άξονα ή
προσανατολισμού (14/18) και επώδυνη ψηλάφηση (18/18). Σε 318 περιπτώσεις επρόκειτο για
παραμελημένο όσχεο, χωρίς δυνατότητα αξιολόγησης των ενδοοσχεικών δομών.
Ακολούθησε διενέργεια υπερηχογραφήματος και Doppler έγχρωμης ροής (απουσία
αιμάτωσης, ανομοιογένεια παρεγχύματος και περιέλιξη του σπερματικού τόνου- Whirlpool
sign).
Η ομάδα μελέτης περιελάμβανε 6/18 περιπτώσεις οι οποίες προσήλθαν στα ΤΕΠ 3-7 ώρες από
την επέλευση της συστροφής. Με την κλινική υποψία και την υπερηχογραφική τεκμηρίωση της
ενδοελυτροειδικής συστροφής διενεργήθηκε εξωτερική αποσυστροφή. Το άλγος υποχώρησε
θεαματικά ενώ μεταβλήθηκαν τα κλινικά δεδομένα του πάσχοντος ημιοσχέου. Η επιτυχής
αποσυστροφή τεκμηριώθηκε υπερηχογραφικά και ακολούθησε αμφοτερόπλευρη ορχεοπηξία
μετά την ολοκλήρωση της προεγχειρητικής μελέτης .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς είχαν ομαλή μετεγχειρητική πορεία και εξήλθαν από το
νοσοκομείο τη 2η μετεγχειρητική ημέρα σε καλή γενική κατάσταση. Εκτοτε παρακολουθούνται
στα ΤΕΙ περιοδικά ανά εξάμηνο .
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Πιστεύουμε ότι η εξωτερική αποσυστροφή αποτελεί ασφαλή μη επεμβατική
μέθοδο με εύκολη εκμάθηση. Μπορεί να εφαρμοσθεί άμεσα μετά τη διάγνωση της
συστροφής, μετατρέποντας μια άκρως επείγουσα επέμβαση σε εκλεκτική. Η πρώιμη
εγχειρητική διερεύνηση του οσχέου αποτελεί επιβεβλημένο τελικό βήμα.
Ρ.30 Η ΑΙΜΑΤΟΜΗΤΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΡΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΥ ΥΜΕΝΑ, ΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΞΕΙΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΟΥΡΩΝ
Ιωάννα Γκαλονάκη, Ιωάννης Πατουλιάς, Ελένη Κόγια, Θωμάς Φειδάντσης, Μαγδαληνή
Μητρούδη, Όλγα Σέμκογλου, Χριστίνα Παντελή
Α’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς, Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓΩΓΉ: H αιματόμητρα, οφείλεται σε αδυναμία απορροής του αίματος κατά την
αιμορραγική φάση του ωοθηκικού κύκλου. Στο 0,014-0,1% των περιπτώσεων οφείλεται σε
ατρησία παρθενικού υμένα (ΑΠΥ). Η πρώιμη διάγνωση είναι εφικτή είτε κατά τον προγεννητικό
έλεγχο είτε με την προληπτική παιδοχειρουργική εξέταση κάθε θήλεος νεογέννητου.
Εκδηλώνεται είτε στη νεογνική ηλικία ως υδρόκολπος, υδρομητρόκολπος ή βλεννόκολπος είτε
μετά την εμμηναρχή ως αιματόκολπος, αιματόμητρα, αιματοσάλπιγγες είτε τέλος ως
αιματοπεριτόναιο.
ΥΛΙΚΌ- ΜΈΘΟΔΟΣ: Στην παρούσα ανακοίνωση περιγράφονται 3 περιπτώσεις αιματόκολπου σε
κορίτσια 12,5 , 13 και 14,5 ετών που αντιμετωπίσθηκαν στην κλινική μας την τελευταία
πενταετία από τον ίδιο χειρουργό (ΙΠ). Το προεξάρχον σύμπτωμα ήταν η οξεία επίσχεση
ούρων. Κατά τη φυσική εξέταση διαπιστώθηκε διόγκωση του υπογαστρίου και προπέτεια του
ΑΠΥ δια της αιδοιικής σχισμής. Η διάγνωση τεκμηριώθηκε υπερηχογραφικά. Υπό γενική
αναισθησία έγινε διατομή του πεπαχυμένου ΑΠΥ και παροχέτευση του αίματος, χωρίς άσκηση
πίεσης του πυθμένα της μήτρας.
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ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ: Η εκδήλωση μετά την εμμηναρχή ενέχει τον κίνδυνο επιπλοκών όπως
ενδομητρίωσης ή συμφύσεων στον αυλό των σαλπίγγων, με απώτερη επίπτωση την
υπογονιμότητα.
1)
Η αιματόμητρα ως πυελική μάζα που προκαλεί είτε τέντωμα (stretching), είτε απευθείας
άμεση απόφραξη της ουρήθρας, είτε γωνίωση αυτής, με συνέπεια την έμμεση απόφραξη της.
Λόγω ερεθισμού του ιερού πλέγματος μπορεί να αναπτυχθεί μειωμένη εξωθητική ικανότητα
του εξωστήρα μυός ή αυξημένη συσπαστικότητα του ουρηθρικού σφιγκτήρα.
2)
Κατά την εξέταση κάθε προέφηβης με εμφανή δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου,
χωρίς εμμηναρχή και ενοχλήματα από το ουροποιητικό σύστημα, δυσκοιλιότητα, άλγος
υπογαστρίου, περινέου ή οσφύος δεν πρέπει να παραλείπεται η επισκόπηση του αιδοίου.
Ρ.31 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΟΞΕΟΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΤΑΧΡΟΝΟ
ΑΓΟΡΙ .ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Ευστάθιος Κουτσογιάννης1, Ιωάννα Γκαλονάκη2, Θεοδώρα Πληκαδίτη1, Βησσάριος
Μουτσάνας1 , Θωμάς Φειδάντσης2, Μαγδαληνή Μητρούδη2 , Δημήτριος Ραφαηλίδης3,
Αναστασία Ζαφειροπούλου1, Ιωάννης Πατουλιάς2
1.
Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2.
Χειρουργική Κλινική Παίδων ΑΠΘ Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3.
Ακτινολογικό Τμήμα Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το οξύ ιδιοπαθές οίδημα οσχέου είναι αυτοπεριοριζόμενη νόσος άγνωστης
αιτιολογίας χαρακτηριζόμενη από οίδημα και ερύθημα του οσχέου και του δαρτού χωρίς
επέκταση στις υποκείμενες στιβάδες ή τις ενδοοσχεικές δομές. Στο 60-90% των περιπτώσεων
αφορά αγόρια ηλικίας κάτω των 10 ετών.
ΣΚΟΠΟΣ: Η επισήμανση της μεταβολής στη διαγνωστική τεκμηρίωση του ιδιοπαθούς
οιδήματος ,από την φιλοσοφία της εξ’ αποκλεισμού διάγνωσης. Τα τελευταία έτη η ανάδειξη
του σημείου πίδακα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως καταλυτικό παθογνωμονικό εύρημα του
ιδιοπαθούς οιδήματος .
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αγόρι 7 ετών προσκομίστηκε στο ΤΕΠ λόγω ολοσωματικού κνιδωτικού
εξανθήματος από λίγων ωρών που αντιμετωπίσθηκε αρχικά σε Κέντρο Υγείας. Ακολούθησε
εισαγωγή στην Παιδιατρική Κλινική για περαιτέρω αντιμετώπιση. Την πέμπτη ημέρα
νοσηλείας εμφάνισε οίδημα και πάχυνση του οσχέου κυρίως αριστερά. Κατά την
παιδοχειρουργική εξέταση δεν παρατηρήθηκε χειρουργική παθολογία των ενδοοσχεικών
δομών. Το υπερηχογράφημα οσχέου ανέδειξε φυσιολογική αιμάτωση και αρχιτεκτονική των
όρχεων και των επιδιδυμίδων, πάχυνση του τοιχώματος του οσχέου ιδίως αριστερά, με
υπεραιμία αυτού η οποία σχηματίζει το σημείο πίδακα (fountain sign).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με βάση τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης (κνίδωση, παιδοχειρουργική
εξέταση) και του υπερηχογραφήματος οσχέου, τέθηκε η διάγνωση του οξέος ιδιοπαθούς
οιδήματος . Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε συντηρητικά, με κορτικοστεροειδή ενδοφλέβια και
αντισταμινικά από το στόμα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ενδελεχής κλινική εξέταση από τον ειδικό χειρουργό παίδων σε
συνδυασμό με την ανάδειξη των παθογνωμονικών ευρημάτων του Doppler έγχρωμης ροής ,
ιδιαίτερα του σημείου πίδακα, περιορίζει σημαντικά την αναγκαιότητα της επείγουσας
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χειρουργικής διερεύνησης του οσχέου λόγω διαγνωστικής αμφιβολίας.
Ρ.32 ΕΠΙΠΛΕΧΘΕΙΣΑ ΜΕΚΚΕΛΕΙΟΣ ΑΠΟΦΥΣΗ ΕΠΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ 3
ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΓΕΝΕΕΣ
Ιωάννα Γκαλονάκη, Ελένη Κόγια, Θωμάς Φειδάντσης, Μαγδαληνή Μητρούδη, Όλγα
Σέμκογλου, Χριστίνα Παντελή, Ιωάννης Πατουλιάς
Α’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννηματάς, Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η μεκκέλειος απόφυση αφορά υπόλειμμα του ομφαλεντερικού πόρου και
ανευρίσκεται στο 2% του γενικού πληθυσμού, ενώ στο 4-40% των περιπτώσεων
αναπτύσσονται επιπλοκές.
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η κατάθεση της παρατήρησης μας σχετικά με
την ύπαρξη μεκκελείου απόφυσης σε συγγενείς 1ου βαθμού .
ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ: Άρρεν 13 ετών διερευνήθηκε εγχειρητικά λόγω οξείας χειρουργικής
κοιλίας, οφειλόμενης σε εμπύημα σκωληκοειδούς και υποβλήθηκε σε σκωληκοειδεκτομή. Στα
πλαίσια της επέμβασης ανευρέθη μεκκέλειος απόφυση, χωρίς ένδειξη επιπλοκής.
Διενεργήθηκε σφηνοειδής εκτομή της βάσης της μεκκελείου και ακολούθως εγκάρσια
συρραφή σε 2 στρώματα. Ο ασθενής είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία και εξήλθε σε 3 ημέρες
από το νοσοκομείο σε άριστη κατάσταση. Λαμβάνοντας διεξοδικότερα το ιστορικό του μικρού
ασθενή διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεκκελείου απόφυσης στον πατέρα και στην μητέρα του
πατέρα. Στην περίπτωση του πατέρα η μεκκέλειος απόφυση αφορούσε τυχαίο εύρημα, στα
πλαίσια σκωληκοειδεκτομής ενώ η μητέρα αυτού του πατέρα, υποβλήθηκε σε
μεκκελεκεκτομή, λόγω μεκκελίτιδας .
Στα πλαίσια της διεξοδικής αναδίφησης της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας, τόσο στα
πλαίσια της κληρονομικής επίπτωσης της μεκκελείου απόφυσης, όσο των υπολειμμάτων του
ομφαλομεσεντερικού πόρου συνολικά, διαπιστώσαμε την εξαιρετική σπανιότητα της
εκτεθείσας περίπτωσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ η παρατήρηση μας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί:
1) Στα πλαίσια μελέτης ενδεχόμενου γονιδιακού υποστρώματος , άγνωστου μέχρι σήμερα και
2) Σε κλινικό επίπεδο, στα πλαίσια διαγνωστικής μελέτης ενός παιδιού με συμπτωματική ή
επιπλεχθείσα μεκκέλειο απόφυση
3) Με απώτερο στόχο την πρώιμη ανάδειξη της μεκκελείου απόφυσης, προ της εκδήλωσης
επιπλοκών.
Ρ.33 ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΙΚΑΝΟΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ ΕΓΚΥΡΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΟΥΣ;
Πολυχρόνης Βούλτσος
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας , Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η εφηβεία είναι ασαφώς καθορισμένη μεταβατική φάση από την εξάρτηση στην
αυτονομία. Αν και η ικανότητα των εφήβων να συναινούν στη θεραπεία που πρόκειται να τους
επιβληθεί έχει κερδίσει πολύ έδαφος τελευταία, το κριτήριο διάκρισης ανάμεσα στην
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κατάφαση και την άρνηση της ικανότητας αυτής δεν είναι καθόλου σαφές.
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των θέσεων της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τη συναινετική
ικανότητα των εφήβων ασθενών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διεξάχθηκε αφηγηματική ανασκόπηση της διαθέσιμης διεθνούς
βιβλιογραφίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διαπιστώθηκαν τρία σημαντικά σημεία: α) Για λόγους νευρο-αναπτυξιακούς
οι έφηβοι έχουν την τάση να αναλαμβάνουν επικίνδυνα εγχειρήματα και να προτιμούν την
άμεση επιβράβευση από το μακροπρόθεσμο όφελος και επιβράβευση. Ωστόσο, αυτή η τάση
ενισχύεται σε κοινωνικά περιβάλλοντα που συνεπάγονται συναισθηματική φόρτιση, με τυπικό
παράδειγμα την παρουσία συνομηλίκων κατά τη λήψη μιας απόφασης. Τα περιβάλλοντα όπου
λαμβάνονται ιατρικές αποφάσεις συνήθως δεν είναι τέτοια. β) Οι έφηβοι έχουν έλλειμμα
ωριμότητας το οποίο όμως μπορεί μερικά να αναπληρώνεται από την εμπειρία. γ) Σύμφωνα
με τις τάσεις που επικρατούν στη διεθνή βιβλιογραφία η άριστη λειτουργία των νοητικών
λειτουργιών δεν είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση για την κατάφαση της ικανότητας
κάποιου να λαμβάνει έγκυρα και με αυτόνομο τρόπο αποφάσεις για τον εαυτό του.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Διαπιστώνεται σαφής τάση υπέρ της ικανότητας των εφήβων να αποφασίζουν
για τη θεραπευτική αγωγή που πρόκειται να τους επιβληθεί. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να
εκτιμάται κατά περίπτωση γιατί είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συναινετική
ικανότητα των εφήβων. Συνιστάται περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος με συστηματική
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και με ποιοτικές και ποσοτικές εμπειρικές μελέτες.
Ρ.34 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιόπη Δόμβρη1, Κωνσταντίνος Πορπόδης1, Παναγιώτα Ζήση1, Απόστολος
Αποστολόπουλος1, Χέβα Αγγελική2, Θεοδώρα Παπαμήτσου3, Δέσποινα Παπακώστα1,
Θεόδωρος Κοντακιώτης1.
1.
Πνευμονολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΠΓΝΘ Γ.
Παπανικολάου.
2.
Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας & Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
3.
Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στην Ελλάδα τα δεδομένα για τον καρκίνο του πνεύμονα που βασίζονται σε εθνικές
καταγραφές είναι περιορισμένα. Στη παρούσα μελέτη διερευνήσαμε την επιδημιολογία και τις
τάσεις του καρκίνου του πνεύμονα, στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου στη Βόρεια Ελλάδα για
18 χρόνια.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν αναδρομικά όλα τα περιστατικά που καταγράφηκαν στη Μονάδα
Βρογχοσκόπησης του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου μεταξύ 2000 και 2018. Υποβλήθηκαν σε
βρογχοσκόπηση 15.131 άτομα (12.300 άνδρες και 2.831 γυναίκες) που παρουσίασαν
παθολογική μάζα στην ακτινολογική απεικόνιση. Στα χαρακτηριστικά των ασθενών
περιλαμβάνονται η ηλικία, το φύλο, το ιστορικό καπνίσματος και το επάγγελμα. Η στατιστική
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με πακέτο λογισμικού SPSS 21.0.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεταξύ όλων των περιστατικών, αναγνωρίστηκαν συνολικά 5.628 (37.2%,
65.85 ± 9.6 έτη) περιπτώσεις πρωτοπαθούς καρκίνου του πνεύμονα με αναλογία άνδρες προς
γυναίκες 2: 1, συγκεκριμένα 41,1% προς 20,4% αντίστοιχα (p <0,001). Ο καρκίνος του
πνεύμονα εκ πλακώδους επιθηλίου ήταν ο πιο συνηθισμένος τύπος καρκίνου του πνεύμονα
που εντοπίστηκε σε αυτόν τον πληθυσμό (44%) με υψηλότερο ποσοστό στους άνδρες
συγκριτικά με τις γυναίκες (p <0,001). Επιπλέον, το αδενοκαρκίνωμα παρατηρήθηκε ως επί το
πλείστον σε γυναίκες μη-καπνίστριες συγκριτικά με άνδρες (p <0,001). Η πλειοψηφία των
περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα εντοπίστηκε σε ασθενείς που ασχολούνται με τη
γεωργία και την κτηνοτροφία (41,1%). Η μέση ηλικία διάγνωσης του καρκίνου του πνεύμονα
ήταν 66,13 ± 9,19 έτη για ολόκληρο τον πληθυσμό. Οι ασθενείς που διαγνώστηκαν με καρκίνο
του πνεύμονα είχαν μεγαλύτερη διάρκεια καπνίσματος σε έτη συγκριτικά με του μη-καπνιστές
(43,93 ± 10,84 έτη έναντι 39,64 ± 13,23 έτη αντίστοιχα, p <0,001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Εκτός από το κάπνισμα, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το
φύλο και το επάγγελμα φαίνεται να συμμετέχουν στην εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα στον
υπό μελέτη πληθυσμό. Το ιστορικό του καπνίσματος μόνο δεν επαρκεί να προβλέψει την
επίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα στο πληθυσμό της βόρειας Ελλάδας.
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