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“αλφα πι”
Pοδοκανάκη 18, Xίος τηλ.: 2271 0 41287

Στο εξώφυλλο:
“Χιώτισσες εθελόντριες και γιατροί της Χίου
στην απελευθέρωση του νησιού το 1912”.
Η πρωτότυπη φωτογραφία δωρήθηκε από τον κύριο
Νικόλαο Αγ. Πλατή στον Ιατρικό Σύλλογο Χίου για
το προς ίδρυση Μουσείο Ιατρικής.

Σπυρίδων Ι. Μπεθάνης
ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. ΧΙΟΥ ‘ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ’

ΣΥΓΚΟΠΗ - ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ
ΟΡΙΣΜΟΣ
συγκοπή είναι ένα σύµπτωµα το οποίο χαρακτηρίζεται από παροδική και αυτοτερµατιζόµενη απώλεια συνειδήσεως η οποία συνήθως καταλήγει σε πτώση επί του εδάφους, και δεν οφείλεται σε
τραυµατισµό της κεφαλής.
Η µηχανισµός είναι η υποαιµάτωση του εγκεφάλου.

Η

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η αρχική εκτίµηση περιλαµβάνει:
- Προσεκτική λήψη ιστορικού από τον ασθενή και µάρτυρες που ήταν παρόντες στο συµβάν, τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος.
- Φυσική εξέταση, η οποία περιλαµβάνει και µέτρηση Α.Π. για ορθοστατική υπόταση.
- Ηλεκτροκαρδιογράφηµα
ΤΡΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ

- Μπορεί η απώλεια συνειδήσεως να αποδοθεί σε συγκοπή;
- Υπάρχουν σηµαντικές κλινικές πληροφορίες στο ιστορικό που µπορούν να
θέσουν την διάγνωση;
- Yπάρχει καρδιακή νόσος;
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΩΝ

1. Λόγω ορθοστατικής υπότασης.
2. Καρδιακές αρρυθµίες ως κύρια αιτία (ταχυκαρδία- βραδυκαρδία κτλ).
3. Νευροκαρδιογενές (παρασυµπαθητικοτονία - ευαίσθητος καρωτιδικός
κόλπος).
4. ∆οµικές νόσοι καρδιάς ή καρδιοπνευµονική νόσος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗ - ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΩΝ

1. Συγκοπτικά επεισόδια νευρολογικής αιτιολογίας µε σύγχυση ή απώλεια
συνειδήσεως π.χ. παροδικά ισχαιµικά επεισόδια, κρίσεις επιληψίας.
2. Συγκοπτικά επεισόδια χωρίς απώλεια συνειδήσεως (ψυχογενής ψευδοσυγκοπή).
Στοιχεία του ιστορικού που µας βοηθούν να κατατάξουµε το συγκοπτικό
επεισόδιο ως µη καρδιολογικής αιτιολογίας (βλ. πίνακα).
- Σύγχυση µετά το επεισόδιο που διαρκεί περισσότερο από 5 λεπτά.
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- Παρατεταµένες τονικο-κλονικές κινήσεις (σπασµοί) (>15 δευτερόλεπτα)
που παρατηρούνται στην αρχή του επεισοδίου.
- Συχνά επεισόδια µε σωµατικές ενοχλήσεις χωρίς οργανική καρδιακή
νόσο.
- Συνύπαρξη ιλίγγου, δυσαρθρίας, διπλωπίας (παροδικό ισχαιµικό επεισόδιο).
Η αρχική εκτίµηση µπορεί να θέσει την διάγνωση βασιζόµενη στα συµπτώµατα, στα σηµεία και στα ευρήµατα του ηλεκτροκαρδιογραφήµατος. Αυτό
ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΜΕΙΖΟΝΑ
1. “ΚΛΑΣΙΚΟ” ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΤΟΝΙΑΣ

∆ιαγιγνώσκεται όταν καταστάσεις όπως, φόβος, µεγάλης έντασης άλγος, η
παρατεταµένη ορθοστασία, η συναισθηµατική φόρτιση, σχετίζονται µε τα τυπικά
πρόδροµα συµπτώµατα.
2. ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΥΓΚΟΠΗ

∆ιαγιγνώσκεται εάν η συγκοπή συµβαίνει κατά την διάρκεια ή αµέσως µετά
την ούρηση, αφόδευση, έντονο βήχα ή κατάποσης.
3. ΣΥΓΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΑΣΗΣ

∆ιαγιγνώσκεται όταν υπάρχει απόδειξη ορθοστατικής υπότασης (πτώση
ΣΑΠ ≥ 20 mmHg ή ΑΠ< 90 mmHg) συνοδευόµενη από συγκοπτικό ή προσυγκοπτικό επεισόδιο.
4. ΣΥΓΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟΥ

∆ιαγιγνώσκεται όταν η συµπτωµατολογία παρουσιάζεται µε ΗΚΓ κριτήρια
οξείας ισχαιµίας µε ή χωρίς έµφραγµα του µυοκαρδίου.
5. ΣΥΓΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΚΑΡ∆ΙΑΚΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ

∆ιαγιγνώσκεται όταν στο ΗΚΓ βρίσκονται:
1. Φλεβοκοµβική βραδυκαρδία <40 bpm ή επαναλαµβανόµενοι φλεβοκολπικοί αποκλεισµοί ή φλεβοκοµβικές παύσεις > 3 δευτερολέπτων.
2. Κολποκοιλιακοί αποκλεισµοί (2ου βαθµού Mobitz II ή 3ου βαθµού – πλήρης
κολποκοιλιακός αποκλεισµός).
3. Εναλλασσόµενο RBBB και LBBB
4. Παροξυσµική υπερκοιλιακή ή κοιλιακή ταχυκαρδία µε µεγάλη καρδιακή
συχνότητα.
5. ∆υσλειτουργία βηµατοδότη µε καρδιακές παύσεις.
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΤΙΟ:

- Ύπτια ή κατακεκλιµένη θέση κατά την οποία συµβαίνει το περιστατικό
- Κατά την διάρκεια άσκησης;
- Αίσθηµα παλµών προ του επεισοδίου;
- Ιστορικό καρδιακής νόσου;
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ΗΚΓ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

- Ευρέα συµπλέγµατα QRS≥0,12 sec
- ∆ιαταραχές κολποκοιλιακής αγωγής
- Φλεβοκοµβική βραδυκαρδία (<50 bpm) ή παύσεις;
- Παράταση QT διαστήµατος.
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣ ΝΕΥΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΕΝΕΣ /
ΜΗ - ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΤΙΟ:

- Απουσία καρδιακής νόσου;
- Μακρύ ιστορικό συγκοπτικών επεισοδίων;
- Μετά από αιφνίδια και δυσάρεστη οσµή, ήχο, εικόνα;
- Παρατεταµένη ορθοστασία ή ζεστά µέρη µε συγχρωτισµό.
- Τάση προς εµετό, έµετος σε συνδυασµό µε το συγκοπτικό επεισόδιο.
- Εντός µιας ώρας από γεύµα.
- Μετά από άσκηση.
- Πρόσφατη έναρξη θεραπευτικής αγωγής ή αλλαγής δοσολογίας.
ΠΟΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ;

- Όταν υποπτευόµαστε καρδιολογικό αίτιο.
- Όταν υπάρχει σοβαρός τραυµατισµός.
- Συχνά και επαναλαµβανόµενα συγκοπτικά επεισόδια.
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
1. ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΡΩΤΙ∆ΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ:

Ασθενείς ηλικίας >40 ετών µε συγκοπτικό επεισόδιο αγνώστου
αιτιολογίας µετά την αρχική εκτίµηση. ΣΗΜ: σε περίπτωση υψηλού κινδύνου
για ΑΕΕ, λόγω της παρουσίας καρωτιδικής στένωσης η µάλαξη πρέπει να
αποφεύγεται.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Η µάλαξη γίνεται µε τον ασθενή σε κατακεκλιµένη και σε
όρθια θέση, και από τις δύο πλευρές διαδοχικά. Κατά την διάρκεια της µάλαξης
γίνεται καταγραφή ΗΚΓ και παρακολούθηση της ΑΠ. Η µάλαξη έχει ελάχιστη
διάρκεια 5 δευτερόλεπτα και µέγιστη 10 δευτερόλεπτα.
∆ΙΑΓΝΩΣΗ: Η δοκιµασία θεωρείται ΘΕΤΙΚΗ αν έχουµε αναπαραγωγή της
συµπτωµατολογίας κατά την διάρκεια ή αµέσως µετά την µάλαξη µε ταυτόχρονη
εµφάνιση καρδιακής παύσης > 3 δευτερολέπτων και / ή πτώσης ΣΑΠ ≥ 50
mmHg. Η θετική δοκιµασία είναι διαγνωστική για την αιτία της συγκοπής
εφόσον δεν συνυπάρχει οποιοδήποτε άλλο αίτιο.
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ:

2. ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (TILT TEST)
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ:

- Ανεξήγητο συγκοπτικό επεισόδιο σε συνθήκες υψηλού κινδύνου (π.χ.
υψηλή πιθανότητα τραυµατισµού ή πιθανότητα επαγγελµατικού λάθους).
- Επαναλαµβανόµενα επεισόδια απουσία οργανικής καρδιακής νόσου ή σε
ασθενείς µε οργανική καρδιακή νόσο αφού τα καρδιολογικά αίτια συγκοπής
έχουν αποκλειστεί.
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- Όταν υπάρχει κλινική σηµασία στη διαπίστωση της ευαισθησίας του ασθενούς
σε συγκοπτικό επεισόδιο που µπορεί να οφείλεται στο αυτόνοµο ΝΣ.
- Όταν η κατανόηση του αιµοδυναµικού τύπου του συγκοπτικού επεισοδίου
µπορεί να αλλάξει την θεραπευτική αντιµετώπιση.
- Για διαφοροδιάγνωση της συγκοπής µε σπασµούς από επιληπτική κρίση.
- Για την εκτίµηση ασθενών µε επαναλαµβανόµενες πτώσεις.
- Για έλεγχο επαναλαµβανόµενων προ-συγκοπτικών επεισοδίων ή ζάλης.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ:

- Ύπτια θέση σε ειδικά ανακλινόµενη τράπεζα για τουλάχιστον 5 min χωρίς
να έχει πραγµατοποιηθεί φλεβοκέντηση και τουλάχιστον 20 min µετά την
φλεβοκέντηση.
- Η ανακλινόµενη τράπεζα σε γωνία ανάκλησης στις 60ο – 70ο για 20 min
τουλάχιστον.
- Χρήση είτε ενδοφλέβια ισοπρεναλίνης / ισοπροτερενόλης ή υπογλωσσίως
νιτρογλυκερίνης για τη φαρµακευτική πρόκληση επεισοδίου αν η µη
φαρµακευτική φάση είναι αρνητική. Η φάση αυτή έχει διάρκεια 15-20 min.
- Για την ισοπροτερενόλη υπάρχει µία φάση αυξανόµενης έγχυσης από 1 µg
έως 3 µg µε σκοπό την αύξηση του καρδιακού ρυθµού περίπου κατά 20 – 25
% του µέσου ρυθµού, χωρίς να επιστρέφει ο ασθενής σε στάση ανάκλησης.
- Για την νιτρογλυκερίνη µία εφάπαξ δόση των 400 µg σε σπρέι
υπογλωσσίως χορηγείται στη όρθια θέση.
- Η δοκιµασία θεωρείται θετική εάν υπάρξει συγκοπτικό επεισόδιο.
- ∆ιάσταση απόψεων υπάρχει σε περίπτωση που προκληθεί προσυγκοπτικό
επεισόδιο
Σε ασθενείς χωρίς πάθηση των καρδιακών δοµών, η δοκιµασία ανάκλησης
θεωρείται διαγνωστική, όταν είναι θετική, και δεν χρειάζεται περαιτέρω
έλεγχος.
Σε ασθενείς µε δοµική καρδιακή νόσο, τα καρδιολογικά αίτια συγκοπής πρέπει
να αποκλειστούν προτού τεθεί ως αίτιο του συγκοπτικού επεισοδίου, το αυτόνοµο
νευρικό σύστηµα.
Η κλινική σηµασία παθολογικών ευρηµάτων άλλων από την πρόκληση
συγκοπτικού επεισοδίου, είναι ασαφής.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΜΙΚΤΟΣ: ο καρδιακός ρυθµός µειώνεται την ώρα του συγκοπτικού

1.
επεισοδίου αλλά η κοιλιακή συχνότητα δεν πέφτει < 40 bpm. Η ΑΠ µειώνεται
πριν συµβεί η µείωση του καρδιακού ρυθµού.
2. ΤΥΠΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΑΣΥΣΤΟΛΙΑ: ο ρυθµός µειώνεται µε κοιλιακή
συχνότητα < 40 bpm για >10 sec αλλά ασυστολία > 3 sec δεν συµβαίνει.
3. ΤΥΠΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΣΥΣΤΟΛΙΑ: ασυστολία >3 sec.
4. ΤΥΠΟΣ ΑΓΓΕΙΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ: ο ρυθµός δεν πέφτει >10% από το µέγιστο της
δοκιµασίας, την ώρα του επεισοδίου, αλλά κατακρηµνίζεται µόνο η Α.Π.
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3.ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

- Ενδονοσοκοµειακή παρακολούθηση (επί κλίνης ή τηλεµετρικά) απαιτείται
όταν ο ασθενής έχει σοβαρή καρδιακή νόσο και είναι υψηλού κινδύνου για
εµφάνιση απειλητικών για τη ζωή αρρυθµιών.
- Το Holter ρυθµού έχει ένδειξη σε ασθενείς µε κλινικά ή ΗΚΓ ευρήµατα
που οδηγούν προς την διάγνωση συγκοπτικού επεισοδίου λόγω αρρυθµίας.
- Το εµφυτεύσιµο Holter έχει ένδειξη όταν:
Α) Ο µηχανισµός του συγκοπτικού επεισοδίου παραµένει άγνωστος ακόµα
και µετά τον πλήρη έλεγχο και τα κλινικά ή ηλεκτροκαρδιογραφικά κριτήρια
δείχνουν ότι το συγκοπτικό επεισόδιο είναι αρρυθµιολογικής προέλευσης.
Β) Όταν υπάρχουν συγκοπτικά επεισόδια µε τραυµατισµό.
- Εξωτερικός καταγραφέας µακράς χρονικής περιόδου αρρυθµιολογικών
συµβαµάτων (external loop recorder) ενδείκνυται σε ασθενείς µε κλινικά ή
ΗΚΓραφικά κριτήρια συγκοπτικού επεισοδίου και περίοδο µεταξύ των
επεισοδίων ≤ 4 εβδοµάδων.
Η ΗΚΓραφική καταγραφή πιθανώς να µην είναι χρήσιµη σε ασθενείς
χωρίς κλινικά ή ηλεκτροκαρδιογραφικά κριτήρια ενδεικτικά συγκοπτικού
επεισοδίου αρρυθµιολογικής αιτιολογίας.
∆ΙΑΓΝΩΣΗ:

1. Η ΗΚΓραφική παρακολούθηση είναι διαγνωστική όταν διαπιστώνεται
συσχετισµός µεταξύ συγκοπής και ηλεκτροκαρδιογραφικών ευρηµάτων (βράδυτάχυ αρρυθµία).
2. Η ΗΚΓραφική παρακολούθηση αποκλείει την αρρυθµιολογική αιτία
συγκοπτικού επεισοδίου όταν δεν υπάρχει συσχετισµός µεταξύ συγκοπτικού
επεισοδίου και διαταραχών του ρυθµού.
Η εµφάνιση προσυγκοπτικών επεισοδίων δεν επιβεβαιώνουν την διάγνωση για
αυτό η θεραπεία δεν πρέπει να καθοδηγείται από προσυγκοπτικά ευρήµατα.
4.ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ: όταν µετά την αρχική εκτίµηση, είναι σχεδόν σίγουρο ότι πρόκειται

για αρρυθµιολογικό αίτιο.
∆ΙΑΓΝΩΣΗ:

- Εξέταση χωρίς ευρήµατα δεν µπορεί να αποκλείσει εντελώς την
αρρυθµιολογική αιτία. Επί υποψίας τέτοιας συνιστάται περαιτέρω έλεγχος
(π.χ. Εµφυτεύσιµος καταγραφέας αρρυθµιολογικών συµβαµάτων - implanted
loop recorder).
- Βασιζόµενοι και στην κλινική εικόνα, παθολογική ευρήµατα στην
ηλεκτροφυσιολογική µελέτη µπορεί να είναι διαγνωστικά για το αίτιο της
συγκοπής.
- Η ηλεκτροφυσιολογική µελέτη είναι διαγνωστική και συνήθως δεν
χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος όταν υπάρχει:
1. Φλεβοκοµβική βραδυκαρδία µε παρατεταµένο χρόνο ανάνηψης φλεβόκοµβου.
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2. ∆ιδεσµικός αποκλεισµός και:
- ∆ιάστηµα His – κοιλίες ≥100 ms ή εµφάνιση
- 2ου ή 3ου βαθµού His – Purkinje αποκλεισµός παρατηρείται κατά την
διάρκεια επιταχυνόµενης κολπικής βηµατοδότησης.
- Εάν η βασική ηλεκτροφυσιολογική µελέτη δεν µας δίνει οριστική διάγνωση
και υψηλού βαθµού His – Purkinje αποκλεισµός προκαλείται από ενδοφλέβια
έγχυση ασµαλίνης, προκαϊναµίδης, ή δισοπυραµίδης.
3. Πρόκληση εµµένουσας µονόµορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας.
4. Πρόκληση υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας µε αναπαραγωγή της, (οποία
προκαλεί-αναπαράγει υποτασικά ή τυχαία συµπτώµατα).
∆ιχογνωµία απόψεων υπάρχει στην διαγνωστική αξία της ηλεκτροφυσιολογικής µελέτης στις παρακάτω περιπτώσεις:
Όταν
- Το διάστηµα His - κοιλιών είναι >70 ms αλλά και <100 ms.
- Πρόκληση έναρξης πολυµορφικής κοιλιακής ταχυκαρδίας ή κοιλιακής
µαρµαρυγής σε ασθενείς µε ισχαιµική ή διατατική καρδιοµυοπάθεια.
- Σύνδροµο Βrugada.
5.ΥΠΕΡΗΧΟΣ

Έχει ένδειξη όταν υποπτευόµαστε καρδιακή νόσο.
Η υπερηχοκαρδιογραφία είναι σπάνια διαγνωστική από µόνη της για το
αίτιο της συγκοπής όµως, δίνει πληροφορίες σχετικά µε τον τύπο και την
σοβαρότητα της καρδιακής νόσου, η οποία µπορεί να φανεί χρήσιµη για τη
διαβάθµιση του κινδύνου. Η υπερηχοκαρδιογραφία θέτει διάγνωση µόνο σε
σοβαρού βαθµού στένωση αορτικής βαλβίδος και σε κολπικό µύξωµα.
6.ΤΕΣΤ ATP
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ:

Σε απουσία επαρκών στοιχείων η εξέταση αυτή έχει ένδειξη σε τελικό
στάδιο του διαγνωστικού ελέγχου
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ:

Ταχεία έκχυση 20mg (bolus) κατά τη διάρκεια ηλεκτοκαρδιογραφικής
καταγραφής. Ασυστολία >6sec ή κολπoκοιλιακός αποκλεισµός > 10sec
θεωρούνται παθολογικά
∆ΙΑΓΝΩΣΗ

Το Τεστ ATP παράγει παθολογική αντίδραση σε µερικούς ασθενείς µε
συγκοπή άγνωστου αιτιολογίας αλλά όχι σε φυσιολογικούς.
Το Τεστ ATP αναγνωρίζει µια οµάδα ασθενών µε ένα κατά τα άλλα
ανεξήγητο συγκοπτικό επεισόδιο και κλασσική κλινική εικόνα, καλοήθη
πρόγνωση αλλά µε ετερογενή µηχανισµό του συγκοπτικού επεισοδίου. Για
αυτό η θεραπεία θα πρέπει να αναβάλλεται µέχρι να βρεθεί ο οριστικός
µηχανισµός συγκοπής.
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7. ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ - ΟΨΙΜΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ

Υπάρχει µια γενική παραδοχή ότι συµψηφιστικό ηλεκτροκαρδιογράφηµα –
όψιµα δυναµικά δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως διαγνωστικά εργαλεία
για την ανεύρεση του αίτιου της συγκοπής. Σε ασθενείς µε συγκοπτικά
επεισόδια και χωρίς στοιχεία δοµικής καρδιακής νόσου η εξέταση µπορεί µόνο
να φανεί χρήσιµη για την καθοδήγηση της ηλεκτροφυσιολογικής µελέτης. Η
συστηµατική της χρήση δεν προτείνεται.
8.ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

Έχει ένδειξη για συγκοπτικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια ή λίγο µετά από
άσκηση. Η διάγνωση τίθεται:
- Όταν υπάρχουν ηλεκροκαρδιογραφικές και αιµοδυναµικές διαταραχές και το
συγκοπτικό επεισόδιο αναπαράγεται κατά τη διάρκεια ή αµέσως µετά την άσκηση.
- Εάν βρεθεί 2ου βαθµού Mobitz II ή 3ου βαθµού κολποκοιλιακός αποκλεισµός
κατά τη διάρκεια της άσκησης ακόµα και χωρίς συγκοπτικό επεισόδιο.
9. ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Έχει ένδειξη σε ασθενείς µε συγκοπή στους οποίους υποπτευόµαστε άµεσα ή
έµµεσα σχέση µε ισχαιµία του µυοκαρδίου, H στεφανιογραφία ενδείκνυται για να
τεθεί η διάγνωση και να γίνει η κατάλληλη θεραπεία. Η αγγειογραφία από µόνη
της σπάνια είναι διαγνωστική για το αίτιο της συγκοπής.
10. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Νευρολογική εκτίµηση ενδείκνυται σε ασθενείς στους οποίους η απώλεια
συνείδησης δεν µπορεί να αποδοθεί σε συγκοπτικό επεισόδιο.
Σε περιπτώσεις πλήρους απώλειας συνειδήσεως η νευρολογική εκτίµηση
ζητείται όταν υποπτευόµαστε ότι το επεισόδιο µπορεί να είναι λόγω δυσλειτουργίας του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος ή συνδρόµου εγκεφαλικής
αγγειακής υποκλοπής.
Ψυχιατρική εκτίµηση προτείνεται σε περιπτώσεις όπου τα συµπτώµατα
συνιστούν ψυχογενή ψευδο-συγκοπή ή εάν το επεισόδιο οφείλεται σε
ψυχιατρική φαρµακευτική αγωγή όπου και χρειάζεται αλλαγή των φαρµάκων.
Σε όλους τους άλλους ασθενείς δε συνιστάται νευρολογικός ή ψυχιατρικός
έλεγχος.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
Α. ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ ΛΟΓΩ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ

Γενικά, η ενηµέρωση και εκπαίδευση των ασθενών είναι αρκετή. Πρόσθετα
µέτρα πρέπει να ληφθούν στις κάτωθι περιπτώσεις:
- συγκοπτικά επεισόδια τα οποία είναι πολύ συχνά και αλλάζουν την
ποιότητα ζωής
- επαναλαµβανόµενα και µη αναµενόµενα (απουσία προειδοποιητικών
συµπτωµάτων) συγκοπτικά τα οποία θέτουν τον ασθενή σε υψηλό κίνδυνο για
τραυµατισµό.
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- όταν τα συγκοπτικά επεισόδια συµβαίνουν κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων υψηλού κινδύνου πχ οδήγηση, χειρισµός µηχανών, πτήσεις,
ανταγωνιστικά αθλήµατα κ.ά.
Θεραπεία δεν χρειάζεται σε ασθενείς που είχαν ένα επεισόδιο και δεν έχουν
συγκοπτικό επεισόδιο σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου.
- Επεξήγηση των κίνδυνων και κατανόηση του βαγοτονικού συγκοπτικού
επεισοδίου.
- Τροποποίηση ή διακοπή φαρµάκων που προκαλούν υπόταση.
- Βηµατοδότηση σε ασθενείς µε καρδιοανασταλτικό ή µικτό σύνδροµο
καρωτιδικού κόλπου.
-Αύξηση του όγκου µε υποκατάστατα αλάτων, πρόγραµµα γυµναστικής ή
στάση ύπνου µε ανύψωση της κεφαλής σε συγκοπτικά επεισόδια που αφορούν
τη θέση του σώµατος
- κεκλιµένες ασκήσεις σε ασθενείς συγκοπτικό επεισόδιο βαγοτονικής
αιτιολογίας
- ισοµετρικές κινήσεις µε αυξηµένη πίεση για άνω και κάτω άκρα σε
ασθενείς µε βαγοτονικό επεισόδιο.
- βηµατοδότηση σε ασθενείς µε καρδιοανασταλτική δράση του αυτόνοµου
νευρικού συστήµατος µε συχνότητα περισσότερο των πέντε πτώσεων τον
χρόνο ή σοβαρών τραυµατισµών ή ατύχηµα και ηλικία > 40 ετών.
Τα στοιχεία αδυνατούν να υποστηρίξουν τον ρόλο των β-αποκλειστών. Ο βαποκλειστές µπορεί να επιδεινώσουν την βραδυκαρδία που συµβαίνει σε
µερικές περιπτώσεις καρδιοανασταλτικής δράσης του αυτόνοµου νευρικού
συστήµατος.
Β. ΘΕΡΑΠΕIΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΑΣΗΣ

Συγκοπτικά επεισόδια λόγω ορθοστατικής υπότασης θα πρέπει να θεραπεύονται σε όλους τους ασθενείς. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται
µόνο αλλαγή της φαρµακευτικής αγωγής που λαµβάνεται.
Γ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΑΙΤΙΟ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΡ∆ΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Σε ασθενείς που παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια λόγω αρρυθµιών οι
οποίες µπορεί να θεωρηθούν απειλητικές για τη ζωή ή υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για τραυµατισµό, πρέπει να χορηγηθεί η κατάλληλη αντιαρρυθµική
θεραπεία.
Η αντιαρρυθµική θεραπεία µπορεί να επιδίδεται ακόµη και όταν η υπαίτια
αρρυθµία δεν έχει αποδειχθεί και η διάγνωση της αρρυθµίας πιθανολογείται
από τα κλινικά δεδοµένα.
Η θεραπεία µπορεί να εφαρµόζεται όταν η υπαίτια αρρυθµία έχει αναγνωριστεί αλλά δεν είναι απειλητική ή δεν υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για
τραυµατισµό.
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∆. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ
ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ/ ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΧΡΗΣΙΜΗ

Τεκµηριωµένη συγκοπτική κοιλιακή ταχυκαρδία ή κοιλιακή µαρµαρυγή η
οποία δεν οφείλεται σε αναστρέψιµα αίτια (π.χ. διαταραχές ηλεκτρολυτών ή
λήψη φαρµάκων).
Μη τεκµηριωµένο συγκοπτικό επεισόδιο το οποίο πιθανώς να οφείλεται σε
κοιλιακή ταχυκαρδία ή κοιλιακή µαρµαρυγή:
- αναπαραγόµενη και εµµένουσα µονόµορφη κοιλιακή ταχυκαρδία µε
σοβαρή αιµοδυναµική επιβάρυνση, µε απουσία άλλου αίτιου για τα συγκοπτικά
επεισόδια.
- χαµηλή συστολική λειτουργία αριστερής κοιλίας (≤35% κλάσµα εξωθήσεως) σε απουσία άλλου αίτιου για τα συγκοπτικά επεισόδια.
- Αποδεδειγµένο σύνδροµο µακρού QT διαστήµατος, σύνδροµο Brugada,
αρρυθµιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας ή υπερτροφική αποφρακτική
µυοκαρδιοπάθεια, µε οικογενειακό ιστορικό αιφνιδίου θανάτου, απουσία άλλου
αίτιου για τα συγκοπτικά επεισόδια.

∆ΙΑΦΟΡΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΓΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΩΝ- ΚΡΙΣΕΩΝ ‘Ε’
ΚΡΙΣΗ ‘Ε’

ΣΥΓΚΟΠΗ

Συµπτώµατα κατά την διάρκεια
της απώλειας των αισθήσεων
(όπως περιγράφονται
από αυτόπτη µάρτυρα)

Τονικο-κλονικές κινήσεις
παρατεταµένης διάρκειας
που ξεκινούν σχεδόν
µαζί µε την απώλεια
συνειδήσεως
- Κλονικές κινήσεις
σε ένα ηµιµόριο
του σώµατος
- Αυτοµατισµοί
- ∆άγκωµα της γλώσσας

- Τονικο-κλονικές κινήσεις
πάντοτε µικρής διάρκειας
(<15 sec) οι οποίες ξεκινούν
µετά την απώλεια
συνειδήσεως

Συµπτώµατα προ του επεισοδίου

- Αίσθηµα αύρας
(π.χ. αστεία οσµή)

Συµπτώµατα µετά το επεισόδιο

-Παρατεταµένη σύγχυση
- Μυαλγίες

- Ναυτία, έµετος, κοιλιακή
δυσφορία, αίσθηµα
κρύου, ίδρωτας
- Συνήθως µικρής διάρκειας
- Ναυτία, έµετος,
ωχρότητα δέρµατος

ΠΗΓΗ: ESC – COMPENDIUM OF ABRIDGED ESC GUIDELINES 2008
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∆έσποινα Λύτρα
ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟΣ

Νικόλαος Σµυρνιούδης
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΤΟ «ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ».
ΣΧΕΣΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΩΝ ΜΕ ΤΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ

Η

πνευµονική εµβολή (ΠΕ) αποτελεί µία όχι σπάνια
νοσολογική οντότητα, της οποίας η διάγνωση
πολλές φορές διαφεύγει. Η σοβαρότητα της
αποτυχίας διάγνωσης είναι αυτονόητη αν λάβει κανείς υπ’
όψιν οτι η ΠΕ οδηγεί στο θάνατο το 30% των πασχόντων εάν
µείνει χωρίς αντιµετώπιση, ενώ το ποσοστό των θανατηφόρων
περιπτώσεων µειώνεται στο 2-8% εάν τεθεί έγκαιρα η
διάγνωση και αρχίσει η κατάλληλη θεραπεία.
Η ΠΕ µπορεί να διαχωριστεί σε 2 κατηγορίες: τη µαζική
και την µη µαζική. Έτσι, η µαζική ΠΕ χαρακτηρίζεται από
shock ή/και υπόταση (Συστολική Αρτηριακή Πίεση κάτω από
90mmHg, ή πτώση της Αρτηριακής Πίεσης κατά >40mmHg
για >15 λεπτά, µη οφειλόµενα σε τυχόν άλλη αιτία). Ως υποµαζική χαρακτηρίζεται η υποκατηγορία εκείνη της µη µαζικής
πνευµονικής εµβολής, στην οποία υπάρχουν ηχωκαρδιογραφικά ευρήµατα δυσλειτουργίας της δεξιάς κοιλίας.
Η ΠΕ αποτελεί επιπλοκή της εν τω βάθει φλεβικής
θρόµβωσης (ΕΒΦΘ). Ο θρόµβος σε ποσοστό µεγαλύτερο από
90% σχηµατίζεται σε εν τω βάθει φλέβα των κάτω άκρων κυρίως
του µηρού και της γαστροκνηµίας και από κει αποσπάται
τεµάχιό του που µεταφέρεται µέσω της κάτω κοίλης φλέβας και
ενσφηνώνεται στην πνευµονική αρτηρία.
Η ΕΒΦΘ και η ΠΕ µπορούν να χαρακτηριστούν από
κοινού µε τον όρο ΘροµβοΕµβολική Νόσος (ΘΕΝ)
Για τον σχηµατισµό θρόµβου ενοχοποιείται η γνωστή
τριάδα του Virchow: υπερπηκτικότητα, βλάβη του ενδοθηλίου και στάση αίµατος.
Οι προδιαθεσικοί παράγοντες για ΘΕΝ συνοψίζονται από την
Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία στον ακόλουθο πίνακα (1):
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Ισχυροί προδιαθεσικοί παράγοντες (Odds Ratio>10)
Κάταγµα (ιδιαίτερα κάτω άκρου)
Αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος
Μείζον χειρουργείο
Μείζων τραυµατισµός
Τραύµα νωτιαίου σωλήνα
Μέσης βαρύτητας προδιαθεσικοί παράγοντες (OR 2-9)
Κεντρικές φλεβικές γραµµές
Χηµειοθεραπεία
Χρόνια καρδιακή ή αναπνευστική ανεπάρκεια
Θεραπεία ορµονικής υποκατάστασης
Κακοήθειες
Λήψη αντισυλληπτικών
ΑΕΕ
Κύηση- Λοχεία
Προηγηθείσα ΕΒΦΘ
Θροµβοφιλία
Αρθροσκόπηση γόνατος
Ήπιας βαρύτητας προδιαθεσικοί παράγοντες (OR <2)
Κλινοστατισµός > 3 ηµέρες
Παρατεταµένη ακινησία (πχ αεροπορικό ταξίδι)
Προχωρηµένη ηλικία
Λαπαροσκοπικό χειρουργείο
Παχυσαρκία
Κιρσοί
Σηµειωτέον ότι 30% των περιπτώσεων ΘΕΝ παρουσιάζονται χωρίς κανένα
(τουλάχιστον γνωστό) προδιαθεσικό παράγοντα.
Η φλεβική στάση λόγω ακινησίας οδήγησε την επιστηµονική κοινότητα να
µελετήσει τη σχέση ΘΕΝ µε πολύωρα αεροπορικά ταξίδια και να αναγνωρίσει
το λεγόµενο «σύνδροµο οικονοµικής θέσης». Η φλεβική θρόµβωση είχε
συνδεθεί µε το ταξίδι ήδη από το 1954. Στο βρετανικό αεροδρόµιο του
Heathrow ο θάνατος συνέβαινε πιο συχνά στο χώρο των αφίξεων παρά στο
χώρο αναχωρήσεων. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κοντά στο Heathrow
δέχονται κάθε βδοµάδα τουλάχιστον δύο επιβάτες µε θροµβώσεις µετά από
πολύωρη πτήση.
∆υο µελέτες, από το αεροδρόµιο Barajas της Μαδρίτης(2) (2003) και το
αεροδρόµιο Charles de Gaulle του Παρισίου(3) (2001) βρήκαν ότι ο κίνδυνος
ΠΕ σε επιβάτες αεροπορικών ταξιδιών αυξήθηκε ανάλογα µε την απόσταση
που διανύθηκε.
Συγκεκριµένα οι E Perez-Rodriguez και συν.(2) µελέτησαν πληθυσµό
6.839.222 επιβατών διεθνών πτήσεων µε προορισµό το Αεροδρόµιο Barajas, το
χρονικό διάστηµα από Ιαν ‘95- ∆εκ ΄00 στο οποίο εντοπίστηκαν 16
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περιπτώσεις ΠΕ. ∆ιαπιστώθηκε ότι στο σύνολο των πτήσεων διαρκείας >
6ωρών η µέση επίπτωση ήταν 0,39/1.000.000. Για διάρκεια από 6-8 ώρες η
επίπτωση ήταν 0,25/1.000.000 και σε πτήσεις >8ώρες 1,65/1.000.000.
Συµπεραίνουν οτι το αεροπορικό ταξίδι είναι παράγοντας κινδύνου για ΠΕ και
τα περιστατικά ΠΕ αυξάνονται ανάλογα µε τη διάρκεια της πτήσης. Ωστόσο ο
χαµηλός αριθµός ΠΕ µεταξύ των επιβατών πολύωρων αεροπορικών ταξιδιών
δεν δικαιολογεί κοινωνικό συναγερµό.
Οι F.L’Apostolle και συν.(3) βρήκαν σε σύνολο 135.290.000 αφίξεων στο
αεροδρόµιο Charles de Gaulle του Παρισίου κατά το διάστηµα 11/199312/2000 επιβεβαιωµένα επεισόδια ΠΕ σε 56 περιπτώσεις. Η επίπτωση ΠΕ
που υπολογίστηκε φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
∆ιάρκεια πτήσης
<5000 km
>5000 km
>10000 km

Επίπτωση ΠΕ
0,1/1000000
1,5/1000000
4.8/1000000

Οι I.Martinelli και συν(4) µελέτησαν 210 ασθενείς µε ΘΕΝ και βρήκαν
διπλασιασµό της επίπτωσης µετά από πρόσφατη πτήση
Μια αναδροµική µελέτη από την Αυστραλία (5) σε 5408 ασθενείς που
νοσηλεύτηκαν για ΠΕ το διάστηµα 1981-1999 βρήκε αύξηση του κινδύνου για
ΠΕ κατά 4,17 φορές τις 2 πρώτες εβδοµάδες µετά από µεγάλης διάρκειας πτήση.
Οι RJ Hughes και συν.(6) απο την Ν. Ζηλανδία βρήκαν φλεβική θρόµβωση
συχνότητας 1% σε 878 επιβάτες αεροπορικών ταξιδιών οι οποίοι ταξίδεψαν
για τουλάχιστον 10 ώρες.
Σε µια µελέτη του 2003 από την Γερµανία(7) σε δείγµα 964 επιβατών µεγάλης
διάρκειας πτήσης (>8ώρες) διαγνώστηκαν 27 επιβάτες (2,8%) µε αποµονωµένη
ΕΒΦΘ στην γαστροκνηµία. Σε οµάδα control 1213 ατόµων που δεν ταξίδεψαν
βρέθηκαν 12 άτοµα (ποσοστό 1%) µε ΕΒΦΘ. Απο την µελέτη εξαιρέθηκαν άτοµα
που λάµβαναν αντιπηκτική αγωγή. Συµπτωµατική Π.Ε. εµφάνισε ένας µόνο
επιβάτης. Να σηµειωθεί ότι όλοι τους είχαν φυσιολογικά ευρήµατα στο
υπερηχογράφηµα. Στη µελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι στους επιβάτες που εµφάνισαν ΘΕΝ προϋπήρχε ένας τουλάχιστον παράγοντας κινδύνου. (ηλικία >45 ετών,
ΒΜΙ υψηλό σε 21 από 27 επιβάτες). Όλα τα επεισόδια συνέβησαν εντός 4
εβδοµάδων µετά την πτήση. Συµπερασµατικά, η µελέτη κατέληξε ότι οι µεγάλης
διάρκειας πτήσεις (> 8 ωρών) διπλασιάζουν τον κίνδυνο για ΘΕΝ ειδικά σε
επιβάτες µε προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου.
Η MEGA Study(8) είναι µια µεγάλη µελέτη από την Ολλανδία που έγινε µε
σκοπό την µελέτη του ρόλου γενετικών και άλλων παραγόντων κινδύνου της
ΕΦΘ. Η επιστηµονική οµάδα της MEGA από το 1999, έχοντας σκοπό να
µελετήσει άτοµα που εµφάνισαν ΕΦΘ στην Ολλανδία, άρχισε να αναζητά
άτοµα που λάµβαναν αντιθροµβωτική αγωγή. Βρέθηκαν 1906 άτοµα µε
περιστατικό θρόµβωσης από τα οποία 233 άτοµα είχαν ταξιδέψει για >4 ώρες
και σε διάστηµα 8 εβδοµάδων πριν το περιστατικό. Βρέθηκε ότι ταξιδεύοντας
µε αεροπλάνο γενικώς ο κίνδυνος διπλασιάζεται και είναι παρόµοιος µε αυτόν
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σε ταξίδια µε τρένο - λεωφορείο – αυτοκίνητο και υψηλότερος κατά την πρώτη
εβδοµάδα µετά το ταξίδι.
Όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου για ΕΦΘ η µελέτη ασχολήθηκε και
µε τον ρόλο κάποιον επι πλέον παραγόντων:
1) Θροµβογόνες µεταλλάξεις
Οι θροµβωτικοί παράγοντες οι οποίοι ελέχθησαν στα άτοµα που ταξίδεψαν µε
λεωφορείο,αυτοκίνητο,τραίνο ήταν ο V Leiden και η προθροµβίνη. Ο κίνδυνος για
ΦΘ ήταν 8 φορές µεγαλύτερος στα άτοµα που έφεραν τον παράγοντα V-Leiden σε
σχέση µε την οµάδα control ενώ δεν βρέθηκε ιδιαίτερα αυξηµένος κίνδυνος στους
ταξιδιώτες που είχαν την µετάλλαξη της προθροµβίνης.
2) ∆είκτης Μάζας Σώµατος (ΒΜΙ)
Μελετήθηκαν άτοµα µε ΒΜΙ α) <25, β) 25-30, γ) >30kg/m2.Τα άτοµα στην
κατηγορία β (25-30) βρέθηκαν να έχουν αυξηµένο κίνδυνο για ΕΦΘ ενώ ελάχιστα
µεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος στην κατηγορία γ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός ότι άτοµα της κατηγορίας γ, δηλαδή µε ΒΜΙ>30kg/m2 τα οποία ταξίδεψαν
µε τρένο-λεωφορείο-αυτοκίνητο, εµφάνισαν 10πλάσιο κίνδυνο για ΕΦΘ, κάτι που
δεν παρατηρήθηκε σε όσους ταξίδεψαν αεροπορικώς.
3)Ύψος
∆εδοµένου ότι τα πολύ ψηλά και τα πολύ κοντά άτοµα µπορούν να πάρουν
πιο «αφύσικες» στάσεις κατά την διάρκεια πολύωρου ταξιδιού µελετήθηκε η
επίδραση του σωµατικού ύψους και βρέθηκε ότι ο κίνδυνος αυξάνεται για
άτοµα µε ύψος >1,90 σε σχέση µε την οµάδα control µέσου ύψους και σε
βραχύσωµα άτοµα.
4) Αντισυλληπτικά δισκία
Ο κίνδυνος σε γυναίκες που µέχρι την ηλικία των 50 ετών λάµβαναν
αντισυλληπτικά δισκία σε σχέση µε την οµάδα control ήταν 2,4 φορές µεγαλύτερος σε γυναίκες που ταξίδεψαν µε λεωφορείο-αυτοκίνητο-τρένο και 4,9
φορές µεγαλύτερος σε αυτές που ταξίδεψαν αεροπορικώς.
Κατηγορία

Χαρακτηριστικά

Ασθενείς / Περιστατικά

Ηλικία

< 30
30 - 44
45 - 64
> 65
Άνδρες
Γυναίκες
Ε.Β.Φ.
Π.Ε.
και τα δύο

119 (6 %)
528 (28 %)
996 (52 %)
263 (14 %)
965 (51 %)
938 (49 %)
1082 (57 %)
611 (32 %)
213 (11%)

Φύλο
∆ιάγνωση
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Χαρακτηριστικά 1906 ασθενών µε Φ.Θ.

Αυτή η ανάλυση έδειξε διπλάσια αύξηση του κινδύνου για εµφάνιση ΘΕΝ
σε όλες τις µορφές ταξιδιών σε σύγκριση µε το να µη ταξιδεύει κανείς. Μόνο
για το αεροπορικό ταξίδι. η ανάλυση έδειξε αύξηση της συχνότητας κατά 1.7.
Ο κίνδυνος για ΕΦΘ δε σχετίστηκε στην συγκεκριµένη µελέτη ξεκάθαρα µε
την αυξανόµενη διάρκεια της πτήσης. Από 233 περιστατικά που συνέβησαν
µέσα σε 8 εβδοµάδες από το ταξίδι, 68 (29%) περιπτώσεις διαγνώστηκαν την
1η εβδοµάδα µετά την οποία τα περιστατικά µειώθηκαν βαθµιαία.
Το 2007 η µελέτη των Kuypers και συν.(9) είχε ως αντικειµενικό σκοπό να
καθορίσει τον απόλυτο κίνδυνο της ΕΦΘ κατά τη διάρκεια καθώς και σε µικρό
διάστηµα µετά από πολύωρα αεροπορικά ταξίδια. Η έρευνα είχε διάρκεια 6
χρόνια περίπου και µελέτησε 8755 εργαζόµενους µεγάλων διεθνών οργανισµών
και εταιριών, µέσης ηλικίας 40 ετών. Από αυτούς 53 παρουσίασαν θροµβωτικά
επεισόδια κατά τη διάρκεια της µελέτης. Από αυτά 34 είχαν ΕΦΘ κάτω άκρου, 9
ΠΕ, 8 συνδυασµό ΕΦΘ και ΠΕ και 2 ΕΦΘ σε άνω άκρο. 22 περιστατικά
συνέβησαν σε διάστηµα 8 εβδοµάδων µετά από µεγάλης διάρκειας ταξίδι (>4
ωρών). Από αυτό καθώς και από τα δεδοµένα σχετικά µε τον συνολικό χρόνο
πτήσης των εργαζοµένων, οι ερευνητές υπολόγισαν ότι αυτές οι πτήσεις
τριπλασίαζαν τον κίνδυνο εµφάνισης ΕΦΘ και ότι ο απόλυτος κίνδυνος (δηλαδή
η πιθανότητα να συµβεί κάτι σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο) ΕΦΘ σε µικρό
χρονικό διάστηµα µετά από τέτοια ταξίδια ήταν 1 συµβάν ανά 4.656.
Τα περιστατικά ήταν περισσότερα τις πρώτες δύο εβδοµάδες µετά το ταξίδι
και βαθµιαία µειώνονταν στο µηδέν µετά τις οκτώ εβδοµάδες. Επίσης υπολόγισαν
ότι ο κίνδυνος αυξάνεται µε την έκθεση σε περισσότερες πτήσεις µέσα σε µικρό
χρονικό διάστηµα καθώς και αύξηση της διάρκειας των πτήσεων.
Επιπρόσθετα ο κίνδυνος για Φ.Θ. ήταν ιδιαίτερα υψηλός σε νέους,
εργαζόµενους, γυναίκες που λάµβαναν αντισυλληπτικά δισκία, σε άτοµα µε
ύψος <160 ή >190 cm, ή πολύ, υπέρβαρα.
Τον Ιανουάριο του 2009 δηµοσιεύτηκε στο European Heart Journal(10)
µελέτη απο την Φρανκφούρτη στην οποία αναλύθηκαν 257 περιστατικά ΠΕ
που νοσηλεύτηκαν κατά το διάστηµα 1997-2006. Ανάµεσα σε αυτά βρήκαν 45
περιπτώσεις σχετιζόµενες µε αεροπορικό και 17 µε άλλο ταξίδι. Υπολόγισαν
την επίπτωση του συνδόµου οικονοµικής θέσης σε 1/5000000 επιβάτες.
Αναφέρουν επίσης οτι ο κίνδυνος για τις πολύωρες πτήσεις (> 5 ώρες) είναι 17
φορές µεγαλύτερος απο τις σύντοµες πτήσεις. Είναι σηµαντικό το εύρηµα οτι
µετά την έξοδο τους οι ασθενείς µε ΠΕ λόγω συνδρόµου οικονοµικής θέσης
είχαν άριστη πρόγνωση.
Παρά το ότι η συσχέτιση µεταξύ αεροπορικού ταξιδιού και ΕΦΘ
παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1950, ο απόλυτος κίνδυνος για εµφάνιση
ΕΦΘ µετά από µεγάλης διάρκειας πτήση, παραµένει ασαφής. Από τα
ευρήµατα των παραπάνω µελετών ο αριθµός των υποκλινικών
υπερηχογραφικά διαγιγνωσκόµενων ΕΦΘ φθάνει το 1,2% µε αυτόµατη λύση
του θρόµβου στην πλειοψηφία τους. Αντίθετα ο απόλυτος κίνδυνος για
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συµπτωµατικό ΘΒΕ µετά από πολύωρο αεροπορικό ταξίδι είναι χαµηλός, από
1/2000 έως 1/5000. Η πιθανότητα αυτή δεν δικαιολογεί προφυλακτική
θεραπεία στον γενικό πληθυσµό. Καθώς η επίπτωση αυξάνεται σε οµάδες µε
πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου η χρησιµότητα λήψης προληπτικών µέτρων
είναι υπό συζήτηση. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν τυχαιοποιηµένες µελέτες
που να υποδεικνύουν αν και σε ποιους πρέπει να δίδεται προφυλακτική
θεραπεία Είναι χρήσιµη η εφαρµογή κάποιων µη φαρµακευτικών µέτρων που
περιλαµβάνουν:
Καλή ενυδάτωση κατά την διάρκεια πολύωρης πτήσης µε λήψη άφθονων
υγρών (όχι οινοπνευµατωδών)
Περπάτηµα στους διαδρόµους του αεροσκάφους.
Ασκήσεις στο κάθισµα µε περιστροφές πελµάτων, άρσεις και έλξεις κάτω
άκρων κλπ.
Ελαστικές κάλτσες ελεγχόµενης συµπίεσης σε άτοµα µε παράγοντες κινδύνου.

Περιστροφές πελµάτων:

∆ιατάσεις κάτω άκρων:

'Aρσεις ποδιών:

Έλξεις κάτω άκρων:

Κάµψεις µπροστά:

Περιστροφές ώµων:
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΛΗΨΗ
ΑΛΛΟΠΟΥΡΙΝΟΛΗΣ: ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Η
DRESS? ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Εισαγωγή
υπερουριχαιµία αποτελεί εργαστηριακό εύρηµα σε ποσοστό >5%
του πληθυσµού. Η ασυµπτωµατική υπερουριχαιµία δεν χρήζει
θεραπευτικής αγωγής, αντίθετα θεραπείας χρήζουν οι ασθενείς
εκείνοι που εµφανίζονται µε νεφρολιθίαση, νεφροπάθεια εξ ουρικού οξέος και
κρίση ουρικής αρθρίτιδας. Στη θεραπεία των ασθενών αυτών η χρήση αλλοπουρινόλης αποτελεί κλασσική θεραπευτική επιλογή.
Η αλλοπουρινόλη αποτελεί ανάλογο της υποξανθίνης και χρησιµοποιείται
ευρέως στην κλινική πράξη για περισσότερα από 40 έτη. Η δράση της
οφείλεται στην οξυπουρινόλη που αποτελεί και τον ενεργό µεταβολίτη της. Η
οξυπουρινόλη αναστέλλει την ξανθινοξειδάση και εµποδίζει έτσι την µετατροπή της υποξανθίνης και ξανθίνης σε ουρικό οξύ. Αν και σε γενικές γραµµές
αποτελεί ασφαλές φάρµακο, αναφέρεται η εµφάνιση κνησµού ή εξανθήµατος
σε ποσοστό από 2-10%. Από το 1970 οπότε και αναφέρθηκε το πρώτο
περιστατικό φαρµακευτικής αντίδρασης στην αλλοπουρινόλη πάνω από 100
περιστατικά έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία. ∆ύο κλινικές νοσολογικές
οντότητες έχουν περιγραφεί, οι οποίες συσχετίζονται µε λήψη αλλοπουρινόλης. Η πρώτη καλείται «σύνδροµο υπερευαισθησίας στην αλλοπουρινόλη»
και αποτελεί έναν ορισµό αντίδρασης υπερευαισθησίας µε αυστηρά κριτήρια.
Η δεύτερη καλείται σύνδροµο DRESS και επιχειρεί να καλύψει όλες τις
περιπτώσεις φαρµακευτικών εξανθηµάτων µε συστηµατικές εκδηλώσεις και
συνοδό ηωσινοφιλία. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα περιστατικό φαρµακευτικής αντίδρασης µετά λήψη αλλοπουρινόλης και γίνεται συζήτηση για τον
διαχωρισµό των δύο αυτών νοσολογικών οντοτήτων.

Η

Παρουσίαση περιστατικού
Γυναίκα ηλικίας 64 ετών προσήλθε µε εµπύρετο έως 38,8 C, κακουχία,
αρθραλγίες µεγάλων αρθρώσεων, γενικευµένο κνιδωτικό εξάνθηµα και έλκη
στοµατικής κοιλότητας και γεννητικών οργάνων από τριηµέρου. Από το
ιστορικό της ανέφερε ήπια χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (crea=1.6mg/dl)
υπερτασικής αιτιολογίας. Για την θεραπεία της υπέρτασης δεν ελάµβανε
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φαρµακευτική αγωγή. ∆ύο εβδοµάδες πριν την εισαγωγή της, ανέφερε έναρξη
αλλοπουρινόλης 300mg ηµερησίως λόγω υπερουριχαιµίας. ∆ύο ηµέρες προ
της εισαγωγής της ετέθη σε αγωγή µε αµοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό,
Από την κλινική εξέταση, η ασθενής ήταν αιµοδυναµικά σταθερή, µε
θερµοκρασία κατά την εισαγωγή 38,5 C. Εµφάνιζε έντονη καταβολή και ήπια
αδυναµία συνεργασίας που αποδόθηκε στον πυρετό. Από την φυσική εξέταση,
πλην του γενικευµένου κνιδωτικού εξανθήµατος και των ελκών στην στοµατική
κοιλότητα και στα γεννητικά όργανα δεν σηµειώθηκαν άλλα παθολογικά
ευρήµατα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο παρουσίαζε ορθόχρωµη ορθοκυτταρική αναιµία (αιµατοκρίτης 28.7%, αιµοσφαιρίνη 9.9g/dl), καθώς και
λευκοκυττάρωση µε πολυµορφοπυρηνικό τύπο και ηωσινοφιλία. (λευκά αιµοσφαίρια: 16.420, πολυµορφοπύρηνα: 12780, λεµφοκύτταρα: 1580, ηωσινόφιλα:
1470). Η νεφρική της λειτουργία παρουσίαζε µικρή επιδείνωση σε σχέση µε
παλαιότερους εργαστηριακούς ελέγχους (Oυρία: 91mg/dl, κρεατινίνη:
2.2mg/dl). Η ηπατική της λειτουργία ήταν ελαφρά επηρεασµένη (ALT: 48U/L,
AST: 42U/L, γGT: 73U/L, LDH: 503U/L). Από τον λοιπό εργαστηριακό
έλεγχο σηµειώνεται η παρουσία αυξηµένης C αντιδρώσης πρωτεΐνης (CRP:
15.93mg/dl). ΤΚΕ: 23mm την πρώτη ώρα. Η άµεση αντίδραση Coombs ήταν
θετική, το λεύκωµα ούρων 24ώρου ήταν 167mg/24ωρο, ενώ η IgE ήταν
φυσιολογική (7.3IU/ml). Η διαφορική διάγνωση περιελάµβανε τόσο την σήψη
όσο και την φαρµακευτική αντίδραση. Λόγω του πυρετού, της
λευκοκυττάρωσης και της ήπιας πτώσης του επιπέδου συνείδησης η ασθενής
καλύφθηκε µε ευρέως φάσµατος αντιβιοτικά, εν αναµονή των καλλιεργειών.
Παράλληλα διεκόπη η χορήγηση αλλοπουρινόλης.
Τρείς ηµέρες µετά η ασθενής παρέµενε χωρίς σηµαντική βελτίωση της
κλινικής της εικόνας. Με δεδοµένο πλέον τις αρνητικές καλλιέργειες αίµατος
και ούρων, έγινε διακοπή της αντιβίωσης και ετέθη σε ενδοφλέβια
πρεδνιζολόνη 1mg/kg µε ταχεία κλινικοεργαστηριακή βελτίωση. Εξήλθε την
7η ηµέρα σε άριστη κατάσταση και έκτοτε βρίσκεται σε φάση µείωσης των
κορτικοειδών.
Συζήτηση
Το σύνδροµο υπερευαισθησίας στην αλλοπουρινόλη οφείλεται στην
οξυπουρινόλη, ενεργό µεταβολίτη της αλλοπουρινόλης και είναι αντίδραση
υπερευαισθησίας τύπου ΙΙΙ, από εναπόθεση ανοσοσυµπλεγµάτων στα αγγεία.
Η αγγειτιδική φύση του συνδρόµου εξηγεί και την καθολική προσβολή των
οργάνων. Προϋποθέτει πρόσφατη έναρξη χρήσης αλλοπουρινόλης και δύο
µείζονα ή ένα µείζον και δύο έλασσονα κριτήρια. Στα µείζονα κριτήρια
περιλαµβάνονται το εξάνθηµα (διάχυτο κηλιδοβλατιδώδες, αποφολιδωτική
δερµατίτιδα, πολύµορφο ερύθηµα ή τοξική επιδερµική νεκρόλυση), η
επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας και η ηπατική τοξικότητα. Ελάσσονα
κριτήρια θεωρούνται η εµφάνιση πυρετού, ηωσινοφιλίας ή λευκοκυττάρωσης.
Για να αποδοθεί η αντίδραση υπερευαισθησίας στην αλλοπουρινόλη, δεν
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πρέπει να υπάρχει έκθεση σε άλλο παράγοντα που δυνητικά µπορεί να
προκαλέσει παρόµοια κλινική εικόνα. Η εµφάνιση του συνδρόµου
παρατηρείται δύο µε έξι εβδοµάδες µετά την έναρξη αλλοπουρινόλης. Το
εξάνθηµα συχνά εξελίσσεται συνήθως από κηλιδοβλατιδώδες σε
αποφολιδωτικό. Η θεραπεία συνίσταται σε έγκαιρη αναγνώριση, διακοπή της
αλλοπουρινόλης και υποστηρικτική αγωγή. Η χρήση των στεροειδών αν και
υποστηρίζεται από αρκετούς δεν έχει αποδειχθεί χρήσιµη. Σε βαριές
περιπτώσεις, προτείνεται η αποµάκρυνση της οξυπουρινόλης µε αιµοδιάλυση.
Στην εµφάνισή του συνδρόµου θεωρείται ότι συµβάλλουν τόσο η ΧΝΑ όσο
και η λήψη θειαζιδικών διουρητικών µε τον παρακάτω µηχανισµό: Ο χρόνος
ηµίσειας ζωής της οξυπουρινόλης ποικίλλει από 14 έως 26 ώρες σε ασθενείς
µε φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Ο χρόνος αυτός παρατείνεται έως και 250
ώρες σε ανουρικούς ασθενείς. Ο µεγάλος χρόνος ηµίσειας ζωής της εξηγεί και
την συσσώρευση της οξυπουρινόλης στο αίµα ασθενών µε επηρεασµένη
νεφρική λειτουργία. Από την άλλη, η επίδραση των θειαζιδικών διουρητικών
στην αναστολή της απέκκρισης της οξιπουρινόλης έχει σαν αποτέλεσµα την
πολύ µεγάλη αύξηση των συγκεντρώσεων της οξυπουρινόλης στο αίµα.
Πράγµατι, το σύνδροµο υπερευαισθησίας έχει παρατηρηθεί κυρίως σε
ασθενείς µε επηρεασµένη νεφρική λειτουργία προ της έναρξης
αλλοπουρινόλης. Ένας επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας είναι η
επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας µε την ηλικία, επιδείνωση που συχνά δεν
συνοδεύεται από αντίστοιχη άνοδο της κρεατινίνης (λόγω αντίστοιχης µείωσης
της µυικής µάζας). Στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την αποφυγή του
συνδρόµου προτείνεται εποµένως ο ακριβής προσδιορισµός της κάθαρσης
κρεατινίνης και η τροποποίηση της δόσης µε βάση την κάθαρση κρεατινίνης,
καθώς επίσης και η χρήση της αλλοπουρινόλης µόνο βάσει ενδείξεων.
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ποσοστό έως και 75% των ασθενών που
εµφάνισαν το σύνδροµο, ελάµβαναν αλλοπουρινόλη για την αντιµετώπιση
ασυµπτωµατικής υπερουριχαιµίας.
Το σύνδροµο DRESS αποτελεί το ακρωνύµιτόσο η ασθενής µας εµφάνιζε
εκδηλώσεις και από άλλα συστήµατα (αιµολυτική αναιµία, αρθραλγίες), για το
λόγο αυτό χαρακτηρίσθηκε σαν σύνδροµο DRESS, το οποίο πιστεύουµε ότι
περιγράφει καλύτερα τις αγγειϊτιδικές εκδηλώσεις από την αντίδραση στο
φάρµακο.
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Στυλιανή Ζαννίκου-Φιλιππάκη
ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Τ

α αντιισταµινικά είναι ευρέως διαδεδοµένα φάρµακα, που
συνταγογραφούνται για τη θεραπεία αλλεργικών παθήσεων. Όλα τα
αντιισταµινικά που έχουν λάβει έγκριση και κυκλοφορούν στη χώρα
µας, έχουν αποδειχθεί µε εξειδικευµένες µελέτες που έγιναν, επαρκή και
ασφαλή, όµως αρκετά, ιδιαίτερα αυτά των τελευταίων 20 χρόνων, δεν έχουν
µελετηθεί εκτενώς σε παιδιά.
Η ισταµίνη κατά κύριο λόγο απελευθερώνεται µετά από ανοσολογική ή µη
ανοσολογική διέγερση µαστοκυττάρων και βασεοφίλων και παίζει πρωτεύοντα
ρόλο-κλειδί στην παθογένεια των αλλεργικών νόσων και ιδιαίτερα στη
κνίδωση και αλλεργική ρινίτιδα. Είναι γνωστό ότι εκτελεί τη δράση της κυρίως
µέσω Η-1 υποδοχέων, παρόντων σε πληθώρα οργάνων.
Η κατανόηση του µηχανισµού αλληλεπίδρασης της ισταµίνης και Η-1
υποδοχέα οδήγησε στην ανακάλυψη πολλών επαρκών και ευτυχώς καλά
ανεχοµένων από πλευράς του ασθενή αντιισταµινικών.
XHMIKH ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Η1-ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΩΝ

ΑΛΚΥΛΑΜΙΝΕΣ
AIΘΑΝΟΛΑΜΙΝΕΣ
Brompheniramine
Carbinoxamine
Chlorpheniramine
Clemastine
Deschlorpheniramine Dimenhydrinate
Pheniramine
Diphenhydramine
Dimethindene
Doxylamine
Triprolidine
Phenyltoxamine
Acrivastine

EΘΥΛΕΝ∆ΙΑΜΙΝΕΣ
Αntazoline
Pyrilamine
Tripelenamine

ΠΙΠΕΡΑΖΙΝΕΣ
Buclizine
Cyclizine
Cyproheptadine
Meclizine
Oxatomide
Hydroxizine
Cetirizine
Levocetirizine

ΠΙΠΕΡΙ∆ΙΝΕΣ
Azatadine
Cyproheptadine
Ketitofen
Loratadine
Desloratadine
Bilastine

ΦΑΙΝΟΘΕΙAΖΙΝΕΣ
Promethazine
Mequitazine
Trimeprazine

Ebastine
Terfenadine
Fexofenadine
Levocabastine
Mizolastine
Rupatadine
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Ανάλογα µε τη δράση τους στο ΚΝΣ, για απλοποίηση διαχωρίζονται σε
1ης γενεάς (που προκαλούν καταστολή) και 2ης γενεάς (σχετικά µη κατασταλτικά). Βέβαια πολλά από τα 2ης γενεάς προέρχονται από αυτά της 1ης, άρα
σχετίζονται και χηµικά µαζί τους.
Γενικά τα αντιισταµινικά της 1ης γενεάς απορροφούνται και µεταβολίζονται
γρηγορότερα, που σηµαίνει ότι πρέπει να χορηγηθούν 3-4 φορές ηµερησίως, για
να πετύχουν και να συντηρήσουν ένα καλό κλινικό αποτέλεσµα.
Περνούν τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό και έτσι προκαλούν καταστολή.
Τα 2ης γενεάς αντιισταµινικά έχουν βελτιωθεί, παρουσιάζοντας υψηλή
συγγένεια µε τον H1 υποδοχέα, παρατεταµένη ηµίσεια ζωή, και µακράς
διάρκειας δράση. Αυτό βοήθησε στο να χορηγούνται 1-2 φορές ηµερησίως.
Είναι απίθανο να περάσουν τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό και εποµένως
σπάνια προκαλούν καταστολή. Έχουν λιγότερες ανεπιθύµητες δράσεις και δεν
έχει αναφερθεί µέχρι σήµερα τοξικότητα.
Με στόχο να βελτιωθεί το θεραπευτικό τους profil, η σύγχρονη φαρµακοβιοµηχανία προχώρησε στη σύνθεση ενεργών µεταβολιτών τους, που πρόχειρα παρουσιάστηκαν σε κάποιες µελέτες σαν «3ης γενεάς», χωρίς να έχουν µελετηθεί
εκτενώς και επαρκώς, δηµιουργώντας έτσι σύγχυση στον ιατρικό κόσµο.
Νέας γενεάς, λοιπόν ορθότερα, αντιισταµινικά θεωρούνται τα εξής: desloratadine, levocetirizine, fexofenadine.
Desloratadine: ενεργός µεταβολίτης της loratadine, βελτίωσε τη φαρµακοκινητική της και ελάττωσε τις πιθανές φαρµακευτικές αλληλεπιδράσεις ( από
συγχορήγηση φαρµάκων).
Fexofenadine: σε σχέση µε την Terfenadine βελτίωσε την ασφάλεια της και
τη χηµική της συγγένεια µε τον υποδοχέα και εξάλειψε την καρδιοτοξικότητα.
Levocetirizine: σε σχέση µε τη cetirizine βελτίωσε τη χηµική συγγένεια µε
τον υποδοχέα και την εκλεκτικότητα της
Πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί και άλλα ικανά H1 αντιισταµινκά (πχ.bilastine,
rupatadine) αλλά η κλινική εµπειρία στη παιδική ηλικία δεν είναι επαρκής.
Αποτελέσµατα µελετών
Φαρµακοκινητικές µελέτες (ως προς την απορρόφηση, κατανοµή, µεταβολισµό και απέκκριση του φαρµάκου) για τη desloratadine έχουν γίνει σε πληθυσµό
βρεφικής, προσχολικής και σχολικής ηλικίας και έδειξαν ότι εφάπαξ δόση
(προσαρµοσµένη στο συγκεκριµένο ηλικιακό φάσµα) είναι αποδεκτή. Φαρµακοδυναµικές µελέτες έγιναν µόνο σε εφήβους και ενήλικες µε εικόνα κνίδωσης.
Η desloratadine έχει πάρει έγκριση στην Ευρώπη για θεραπεία αλλεργικής
ρινίτιδας και χρόνιας κνίδωσης σε ενήλικες και εφήβους >12 ετών και παιδιά
ηλικίας 2-12 ετών. Μελέτες ως προς την ασφάλεια του φαρµάκου έχουν γίνει
σε παιδιά ηλικίας 2-5 ετών και 6-11 ετών για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα,
καθηµερινής χορήγησης, χωρίς να παρουσιαστούν σοβαρές ανεπιθύµητες
ενέργειες. Μακράς χρονικής (long term) διάρκειας µελέτες δεν έχουν γίνει
µέχρι σήµερα.
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Είναι διαθέσιµη σε χάπι (tabl 5mg),σε δισκία διασπειρόµενα στο στόµα
(2,5mg και 5mg), σιρόπι (syr 0,5 mg/ml). Μπορεί να χορηγηθεί άσχετα µε τη
λήψη τροφής και δεν αλληλεπιδρά µε λήψη αλκοόλ.
Η συνιστάµενη δόση είναι 5mg ηµερησίως σε ενήλικες και παιδιά >12ετών, 2,5
mg ηµερησίως σε παιδιά 6-11 ετών και 1,25mg ηµερησίως σε ηλικία 2-5 ετών.
Mε τη fexofenadine φαρµακοκινητικές µελέτες έχουν γίνει σε παιδιά
σχολικής ηλικίας και εφήβους. Φαρµακοδυναµικές µελέτες έδειξαν καλά
αποτελέσµατα σε κνίδωση (χορηγούµενη 2 φορές ηµερησίως). ∆εν έχουν γίνει
µελέτες σε ότι αφορά την αλλεργική ρινίτιδα στα παιδιά παρότι υπάρχουν
καλά αποτελέσµατα σε ενήλικες. Στην Ευρώπη έχει εγκριθεί για θεραπεία
κνίδωσης και αλλεργικής ρινίτιδας, διατίθεται σε δύο µορφές, σε χάπι (tabl)
και διάλυµα (sol 6mg/ml).
Η συνιστάµενη δόση είναι 120mg εφάπαξ για ενήλικες και εφήβους
≥12ετών και 30mg δύο φορές ηµερησίως για παιδιά 6-11 ετών. Πρέπει να
χορηγείται µε νερό πριν από τα γεύµατα.
Έχουν γίνει πολλές µελέτες µε διάφορες δόσεις του φαρµάκου για διαφορετικά χρονικά διαστήµατα µόνο του ή σε συγχορήγηση µε άλλα φάρµακα για
πιθανή καρδιοτοξικότητα αλλά όλες έχουν καταλήξει ότι είναι ασφαλές και καλά
ανεχόµενο φάρµακο. Όµως και για αυτό δεν έχουµε µακράς διάρκειας µελέτες
µέχρι σήµερα, ως προς την ασφάλεια του. ∆εν κυκλοφορεί στη χώρα µας.
H Levocetirizine (LCT) έχει εκτιµηθεί µε φαρµακοκινητικές µελέτες σε
σχολική ηλικία και σε πολύ µικρότερες ηλικίες. Σε πολύ µικρής ηλικίας παιδιά
υπάρχουν διαφορές φαρµακοκινητικής εποµένως πρέπει να λάβουµε υπόψη
µας διαφοροποίηση της δόσης, ανάλογα µε το σωµατικό βάρος ή χορήγηση 2
φορές ηµερησίως και όχι εφάπαξ.
Φαρµακοδυναµικές µελέτες έχουν γίνει στο παιδιατρικό πληθυσµό σε ότι αφορά
το µοντέλο της κνίδωσης µε καλά αποτελέσµατα ενώ δεν έχουν γίνει τέτοιες µελέτες σε παιδιά µε αλλεργική ρινίτιδα, σε αντίθεση µε τους ενήλικες, στους οποίους
χορήγηση LCT σηµείωσε σηµαντική βελτίωση των συµπτωµάτων τους.
Η ETAC-µελέτη (τυχαιοποιηµένη διπλή - τυφλή, placebo-control) που
χρησιµοποίησε τη cetirizine για 18 µήνες σε βρέφη ηλικίας 12-24 µηνών, µε
δόση 0,25mg/kg 2φορές ηµερησίως (συνολικός αριθµός βρεφών µελέτης 817),
µαζί µε την EPAAC (Early Prevention of Asthma in the Atopic Child) µελέτη
στην οποία χορηγήθηκε levocetirizine 0,125 mg/kg 2 φορές ηµερησίως για 18
µήνες σε βρέφη ηλικίας 12-24µηνών (συνολικός αριθµός παιδιών 510), είναι οι
µεγαλύτερες προοπτικές, καλά τυχαιοποιηµένες, διπλές-τυφλές, placebo-control µελέτες, που έχουν γίνει για οποιοδήποτε Η1αντιισταµινικό, σε οποιαδήποτε ηλικιακή οµάδα, ως προς την ασφάλεια του µέχρι σήµερα.
H LCT έχει πάρει έγκριση στην Ευρώπη για τη συµπτωµατική αγωγή
αλλεργικής ρινίτιδας και κνίδωσης σε παιδιά ≥2ετών σε σταγόνες (oral drop
formulation), σε διάλυµα (solution formulation 0,5mg/ml) και σε παιδιά
≥6ετών και ενήλικες σε χάπι (tablet).
Η συνιστώµενη δόση είναι 5 mg εφάπαξ σε ασθενείς ≥6 χρονών και
1,25mg δύο φορές ηµερησίως σε παιδιά 2-6 ετών.
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Συµπέρασµα
Αν και τα Η-1 αντιισταµινικά είναι χρήσιµα για τη θεραπεία των
αλλεργικών παθήσεων δεν ανταποκρίνονται όλοι οι ασθενείς σε αυτά µε τον
ίδιο τρόπο κι αυτό οδήγησε στη σύνθεση πολλών διαφορετικών σκευασµάτων
µε στόχο τη βελτίωση φαρµακοδυναµικών, φαρµακοκινητικών, αντιαλλεργικών
και αντιφλεγµονωδών χαρακτηριστικών τους.
Όµως η εµπειρία για παρατεταµένη χορήγηση τους και ιδιαίτερα σε µικρής
ηλικίας παιδιά είναι περιορισµένη και αφορά µόνο τη cetirizine και τη νεότερη
levocetirizine.
Η επιλογή λοιπόν ενός φαρµάκου για παιδί µε αλλεργική πάθηση πρέπει
πρωτίστως να στηρίζεται στην ασφάλεια και κλινική εµπειρία που έχει
εδραιωθεί µέσα από καλά σχεδιασµένες µελέτες ιδιαίτερα όταν πρόκειται για
την µακροχρόνια χορήγηση του.
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Ιωάννης Κυρλαγκίτσης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ: ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ

Η

κοιλιοκάκη ή εντεροπάθεια από γλουτένη ανήκει στα σύνδροµα δυσαπορρόφησης
και οφείλεται σε βλάβη του βλεννογόνου του λεπτού εντέρου από µία πρωτεϊνη
των σιτηρών, τη γλουτένη. Πιο συγκεκριµένα, τα σιτηρά εµπεριέχουν µια ευρύτερη
οµάδα πρωτεϊνών, τις προλαµίνες, οι οποίες διακρίνονται στις γλοιανδίνες (συστατικό της γλουτένης στο σιτάρι), τις σεκαλίνες (ανευρίσκεται στη σίκαλη), και τις χορδεϊνες (στη βρώµη). Αν και
η γλοιανδίνη ενδιαφέρει άµεσα καθώς είναι συστατικό του σιταριού που αποτελεί ακρογωνιαίο
λίθο στην ανθρώπινη διατροφή, προϊόντα που περιέχουν κριθάρι, σίκαλη ή βρώµη µπορούν
εξίσου να προκαλέσουν κλινική εικόνα δυσαπορρόφησης σε άτοµα µε κοιλιοκάκη.
Η συχνότητα της πάθησης υπολογίζεται σε ένα περίπου άτοµο στα 1000, αν
και υπάρχει σηµαντική διακύµανση από χώρα σε χώρα µε χαρακτηριστικά
παραδείγµατα την Ιρλανδία, όπου η συχνότητα είναι 1/150-300 και τη Β. Αµερική
όπου το ποσοστό υπολογίζεται σε 1/3000. Στη Ελλάδα το ποσοστό υπολογίζεται
σε 1/2000-3000. Καθ’ότι η νόσος στην πλειονότητα των περιπτώσεων διαδράµει
άτυπα και υποκλινικά ή ακόµα και σιωπηλά, είναι επόµενο να υποδιαγιγνώσκεται,
και συνεπώς ο πραγµατικός επιπολασµός υπολογίζεται εξαπλάσιος ή και
επταπλάσιος των διαγνωσµένων περιστατικών, µε αποτέλεσµα τα τελευταία να
αποτελούν «την κορυφή του παγόβουνου». Η γενετικοί παράγοντες που
επηρεάζουν την εκδήλωση της νόσου δεν έχουν ξεκαθαριστεί. Η συχνότητα
εµφάνισης σε µονοζυγωτικούς διδύµους είναι 70%, σε αδέρφια µε ταυτόσιµο HLA
απλότυπο 30%, ενώ παιδιά γονέων µε κοιλιοκάκη έχουν 10% πιθανότητα να
εµφανίσουν τη νόσο. Έχει αποδειχθεί ότι η αποφυγή του µητρικού θηλασµού σε
συνδυασµό µε την πρόωρη εισαγωγή σιτηρών (σιτάλευρου) στη διατροφή του
βρέφους προδιαθέτει στην εµφάνιση της νόσου σε κάποιο στάδιο της ζωής µέσω
ευαισθητοποίησης του άωρου εντερικού βλεννογόνου του βρέφους στη γλουτένη.
Χαρακτηριστικό σύµπτωµα της νόσου είναι η διάρροια (στεατόρροια). Η
παθολογοανατοµική εικόνα του λεπτού εντέρου συνίσταται σε αποπλάτυνση ή και
εξάλειψη των εντερικών λαχνών (επιπέδωση του εντερικού βλεννογόνου). Άλλα
συνοδά συµπτώµατα-ευρήµατα είναι η απώλεια βάρους, η σιδηροπενική αναιµία,
η καθυστέρηση της ανάπτυξης στα παιδιά-η οποία µπορεί να αποτελεί και το
µοναδικό σύµπτωµα - καθώς και εκδηλώσεις που οφείλονται στη δυσαπορρόφηση
των λιποδιαλυτών βιταµινών (A,D,E,K), και συνηθέστερα συναντώνται σε παραµεληµένα περιστατικά. Έτσι µπορεί να ανευρίσκεται θροµβοκυττάρωση,
αιµορραγικές εκδηλώσεις από έλλειψη βιταµίνης Κ, οστεοπενία και δευτεροπαθής
υπερπαραθυρεοειδισµός από δυσαπορρόφηση της βιταµίνης D, περιφερική
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νευροπάθεια, εκδηλώσεις από το ΚΝΣ (εγκεφαλοπάθεια Wernicke), µυική
ατροφία, τετανία κ.α. Στο 10% των ασθενών µε κοιλιοκάκη ανευρίσκεται ένας
τύπος δερµατικής βλάβης η οποία ονοµάζεται ερπητοειδής δερµατίτιδα και χαρακτηρίζεται από κνησµώδες εξάνθηµα στα γόνατα και στους αγκώνες. Είναι
χαρακτηριστικό ότι 80% των ασθενών µε µεµονωµένη ερπητοειδή δερµατίτιδα
έχουν υποκλινική ή και σιωπηλή κοιλιοκάκη. Η απόσυρση της γλουτένης από την
τροφή οδηγεί σε ταχεία βελτίωση της κλινικής εικόνας, αποκατάσταση της
παθολογοανατοµικής εικόνας του εντέρου και υποχώρηση της ερπητοειδούς
δερµατίτιδας. Όπως αναφέρθηκε, η νόσος µπορεί να διαδράµει άτυπα, µε
συµπτώµατα που θυµίζουν λειτουργική δυσπεψία ή ευερέθιστο έντερο.
Η νόσος οφείλεται σε ανοσολογικούς µηχανισµούς, κατά τους οποίους
κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα (CD8+) καθώς και ενεργοποιηµένα CD4+ λεµφοκύτταρα προσελκύονται στον εντερικό βλεννογόνο µέσω αναγνώρισης του υπεύθυνου αυτοαντιγόνου από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και µε µεσολάβηση
των µορίων HLA τύπου ΙΙ. Τα κύτταρα αυτά, διηθούν το χαλαρό χόριο του
εντερικού βλεννογόνου, οδηγώντας σταδιακά σε ατροφία των εντερικών λαχνών.
Πρόσφατα, αναγνωρίστηκε το υπεύθυνο αυτοαντιγόνο που ονοµάζεται ιστική
τρανσγλουταµινάση. Σε ασθενείς µε κοιλιοκάκη οι οποίοι καταναλώνουν γλουτένη,
ανιχνεύονται στο ορό τους αντισώµατα έναντι της ιστικής τρανσγλουταµινάσης,
καθώς και άλλα αντισώµατα, όπως έναντι ρετικουλίνης, έναντι ενδοµυσίου και
αντιγλοιανδινικά. Τα αντισώµατα έναντι ενδοµυσίου έχουν µεγάλη ειδικότητα για
τη νόσο, τόσο που τυχαία ανίχνευσή τους σε ασυµπτωµατικό άτοµο δικαιολογεί
λήψη βιοψίας από το λεπτό έντερο προς αποκλεισµό κοιλιοκάκης. Τα αντιγλοιανδινικά αντισώµατα (τύπου IgA) µπορούν επίσης να ανιχνεύονται όταν η νόσος
είναι ενεργή, και να εξαφανίζονται µετά την απόσυρση της γλουτένης από την
διατροφή, πλην όµως έχουν µικρότερη ειδικότητα καθώς ανευρίσκονται και σε
άλλες καταστάσεις όπως τη νόσο του Crohn ή ακόµα και σε φυσιολογικά άτοµα.
Μακροχρόνια επιπλοκή της νόσου είναι η ανάπτυξη Τ-κυτταρικού
λεµφώµατος του εντέρου µε κακή πρόγνωση. Όχι σπάνια, και ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις όπου η νόσος διαδράµει ασυµπτωµατικά, το λέµφωµα αποτελεί την
πρώτη εκδήλωση.
Η θεραπεία της κοιλιοκάκης είναι απλή και συνίσταται στην ευλαβική και δια
βίου αποφυγή τροφών που περιέχουν γλουτένη. Η βελτίωση είναι συνήθως
θεαµατική και επιτυγχάνεται εντός ολίγων εβδοµάδων. Η συνηθέστερη αιτία
αποτυχίας της θεραπείας είναι η µη συµµόρφωση του ασθενούς. Σε γενικές
γραµµές αποφεύγονται τροφές όπως ψωµί, αλεύρι, ζυµαρικά κ.α, τα οποία
µπορούν να αντικατασταθούν από ανάλογα προϊόντα από σιτάλευρο από το οποίο
έχει αφαιρεθεί µε ειδική επεξεργασία η γλουτένη. Στη χώρα µας τα προϊόντα αυτά
κυκλοφορούν µε το όνοµα Glutafin. Άλλες τροφές χωρίς γλουτένη, που µπορούν
να αποτελέσουν πολύτιµα στοιχεία στη διατροφή του ασθενούς µε κοιλιοκάκη,
είναι το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, τα όσπρια, τα λαχανικά καθώς και
δηµητριακά όπως το ρύζι και το καλαµπόκι. Προσοχή απαιτείται όσον αφορά την
κατανάλωση βιοµηχανοποιηµένων προϊόντων (πατατάκια, σοκολάτες, παγωτά
κ.α) στην παρασκευή των οποίων πολύ συχνά χρησιµοποιείται γλουτένη η οποία
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ακόµα και σε µικρές ποσότητες ασκεί ταχύτατα τοξική επίδραση στον εντερικό
βλεννογόνο µε αποτέλεσµα την υποτροπή της νόσου. Τα βιοµηχανοποιηµένα
προϊόντα στα οποία αναγράφεται η ένδειξη «ελεύθερο γλουτένης» είναι ασφαλή
προς κατανάλωση. Σπάνια, η νόσος δεν υποχωρεί παρά την απόσυρση της
γλουτένης. Σε αυτές οι περιπτώσεις «ανθεκτικής» κοιλιοκάκης» µπορεί να
βοηθήσει η προσθήκη στεροειδών, ενώ η παρουσία υποεπιθηλιακού κολλαγόνου
στη βιοψία είναι κακό προγνωστικό σηµείο, και συνήθως οι ασθενείς καταλήγουν
είτε από τις µακροχρόνιες συνέπειες της δυσαπορρόφησης, είτε από ανάπτυξη
εντερικού λεµφώµατος, ανθεκτικού στη θεραπεία.
Η αξία του µητρικού θηλασµού στην πρόληψη της νόσου, τεκµηριώνεται από
την απότοµη αύξηση των περιστατικών κοιλιοκάκης στις χώρες της Βόρειας
Ευρώπης, µετά από τη µαζική εισαγωγή του βιοµηχανοποιηµένου βρεφικού
γάλακτος στη δεκαετία του 1980. Η ύπουλη και συχνά υποκλινική διαδροµή της
νόσου, ώθησε πολλές από αυτές τις χώρες -συµπεριλαµβανοµένης και της Μ.
Βρετανίας απ’όπου προέρχεται και η εµπειρία του γράφοντα-να υιοθετήσουν ως
ρουτίνα τη λήψη βιοψίας δωδεκαδακτυλικού βλεννογόνου σε κάθε περιστατικό
σιδηροπενικής αναιµίας, προς αποκλεισµό κοιλιοκάκης ως µεθόδου επιτήρησης
(screening) του πληθυσµού. Η υιοθέτηση µιας τέτοιας τακτικής και από τους
γαστρεντερολόγους της χώρας µας θα αυξήσει µε βεβαιότητα το ποσοστό
ανεύρεσης υποκλινικών περιπτώσεων κοιλιοκάκης.
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BEETHOVEN: ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΦΥΪΑΣ

Ο

Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν αποτελεί µια µοναδική περίπτωση
µουσικής µεγαλοφυΐας. Το απαράµιλλης αξίας έργο του, έχοντας
τις ρίζες του στην κλασσική παράδοση των Haydn και Mozart,
αγκάλιασε το πνεύµα του ουµανισµού και τα ιδεώδη της Γαλλικής
επανάστασης. Στην διάρκεια του βίου του όµως, ταλαιπωρήθηκε και από
πλήθος ιατρικών προβληµάτων, µε γνωστότερο όλων αυτό της κώφωσης.
Έχοντας ως κύρια πηγή το προσωπικό ηµερολόγιο του συνθέτη, την
αλληλογραφία του και τις αναφορές των προσωπικών γιατρών του πολλά
µέλη της επιστηµονικής κοινότητας, προσπάθησαν κατά καιρούς να δώσουν
ερµηνεία των διαφόρων συµπτωµάτων.
Όπως ήταν φυσικό, η απόσταση του χρόνου και οι περιορισµένες γνώσεις
των θεραπόντων ιατρών της εποχής εκείνης, συσκότιζαν αντί να φωτίζουν την
φύση των ιατρικών προβληµάτων, που αντιµετώπισε ο συνθέτης. Κατά
συνέπεια οι ερµηνείες που εδόθησαν, εκτός από ποικίλες, ήταν σε αρκετές
από αυτές αναξιόπιστες. Σε κάθε περίπτωση, η πλούσια βιβλιογραφία, που
υπάρχει σχετικά µε το ιατρικό ιστορικό του συνθέτη, είναι επιστηµονικώς
άκρως ενδιαφέρουσα, και παρατίθεται στη συνέχεια του παρόντος άρθρου,
µαζί µε κάποια στοιχεία του βίου και του έργου του µεγάλου µουσουργού.
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Ο ΒΙΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο Μπετόβεν έζησε από το 1770 έως το 1827, σε µία κρίσιµη ιστορικά
περίοδο, η οποία επέδρασε καταλυτικά στη ζωή του. Στην περίοδο αυτή,
συνέβησαν κοσµογονικά γεγονότα, που άλλαξαν το ρου της ιστορίας:
ανεξαρτητοποίηση της Αµερικής, σύσταση του Ηνωµένου Βασιλείου ως
επίσηµου κράτους, προέλαση των στρατευµάτων του Ναπολέοντα στην
Ευρώπη και κατοχή της Βιέννης από το 1805-1809, βιοµηχανική επανάσταση,
Γαλλική επανάσταση και δηµιουργία των αστικών κοινωνιών, πρόδροµων των
σηµερινών. Η ταραγµένη αυτή εποχή αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για όλες τις
τέχνες, που γνώρισαν µεγάλη άνθηση. Στην µουσική σκηνή κυριαρχούσαν οι
J.C.Bach, Boccherini, Clementi, Gluck, Haydn και φυσικά ο Mozart.
Η οικογένεια του Μπετόβεν είχε Φλαµανδικές ρίζες. Σύµφωνα µε τις
ιστορικές πηγές τα πρώτα ίχνη της οικογένειας εντοπίζονται στην Φλαµανδική
πόλη Μαλίν. Ο παππούς του υπήρξε ο πρώτος από την οικογένεια Μπετόβεν,
που ασχολήθηκε µε την µουσική, καθώς υπήρξε διευθυντής χορωδίας στην αυλή
του Πρίγκιπα εκλέκτορα της Κολωνίας στη Βόννη. Η οικογενειακή ζωή του
Μπετόβεν δεν υπήρξε ευτυχής. Ο πατέρας του, ο Johann, ήταν τενόρος και ενώ
παρέδιδε και µαθήµατα πιάνου και φωνητικής. Όσον αφορά στη σχέση του µε
τον γιο του, υπήρξε ιδιαίτερα τυραννικός. Μολονότι υπήρξε ο πρώτος δάσκαλος
µουσικής για τον µικρό Λούντβιχ, στην συνέχεια προσπάθησε να τον
εκµεταλλευτεί παρουσιάζοντάς τον ως παιδί θαύµα, κατά το πρότυπο του
Μότσαρτ. Η µητέρα του, η Maria Magdalena, είχε ήδη χηρέψει, όταν στην ηλικία
των 20 ετών παντρεύτηκε τον Johann. Η ευγενική της µορφή λατρεύτηκε από τον
Μπετόβεν και ο θάνατός της το 1787 από φυµατίωση, οδήγησε στην πρώτη
προσβολή του από κατάθλιψη. Στο γάµο αυτό γεννήθηκαν άλλα έξι παιδιά, και
η οικογένεια διέµεινε στην Βόννη µέχρι το 1792. Την χρονιά εκείνη µετακόµισαν
στη Βιέννη, την πόλη εκείνη, η οποία προσέφερε στον Μπετόβεν τους
διευρυµένους µουσικούς ορίζοντες, που το ταλέντο του είχε ανάγκη. Πρώτος
δάσκαλος για τον µικρό Λούντβιχ υπήρξε ο Christian Neefe, µε την βοήθεια του
οποίου, δηµοσίευσε το 1783 την πρώτη σωζόµενη σύνθεσή του (παραλλαγές σε
εµβατήριο του Dressler). Αργότερα, και αφού πια είχε εγκατασταθεί στη Βιέννη,
υπήρξε µαθητής του Haydn, καθώς και των Albrechtsberger και Salieri στην
αντίστιξη και στην φωνητική σύνθεση αντίστοιχα.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Οι συνθέσεις του Μπετόβεν µπορούν να χωριστούν σε τρεις περιόδους. Για
περισσότερη ευκολία διακρίνουµε το ιατρικό ιστορικό στις αντίστοιχες περιόδους.
Πριν από την παράθεση όµως του ατοµικού ιατρικού ιστορικού του µεγάλου
συνθέτη αξίζει ν’ αναφέρουµε το οικογενειακό ιστορικό, έτσι όπως παρουσιάζεται
από τις ιστορικές πηγές.
Ο πατέρας του Johann ήταν αλκοολικός και απεβίωσε στην ηλικία των 52
ετών από άγνωστη αιτία. Η µητέρα του χάθηκε στα 35 της χρόνια από
φυµατίωση. Ο ένας από τους αδελφούς του και η µοναδική αδελφή του πέθαναν
λίγο µετά της γέννησή τους, ενώ ένας ακόµα αδελφός απεβίωσε στα 2 του χρόνια.
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Για κανέναν δεν είναι γνωστά τα αίτια του θανάτου. Από τα δύο ακόµα αδέλφια
του, ο ένας απεβίωσε στην ηλικία των 41 ετών από δηλητηρίαση, ενώ ο άλλος,
που έφθασε µέχρι την ηλικία των 72, οι πηγές αναφέρουν ως αιτία θανάτου την
αρτηριοσκληρωτική καρδιακή νόσο.
ΠΡΩΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Την περίοδο αυτή συνέθεσε τρεις σονάτες µε ίσως πιο σηµαντική την
«Παθητική σονάτα» (op. 13), την 1η & 2η Συµφωνία, τα έξι πρώτα κουαρτέτα
εγχόρδων (op. 18) και τρία κοντσέρτα για πιάνο.
Όσον αφορά στο ιατρικό ιστορικό δεν υπάρχει αµφιβολία, ότι ο Μπετόβεν
προσεβλήθη σε νεαρά ηλικία από ευλογιά, της οποίας κατάλοιπο ήταν οι ουλές
του προσώπου του, χαρακτηριστικές της συνήθους κατήφειάς του. Στη
συνέχεια, ένα πλήθος ιατρικών προβληµάτων, µε κυριότερο αυτό της
κώφωσης, µολονότι δεν ανέστειλαν την έκφραση του ταλέντου του, επηρέασαν
όµως τον ψυχισµό του, σε βαθµό τέτοιο, που από τους άλλους εκλαµβάνονταν
ως «κακοπροαίρετος, ισχυρογνώµων και µισάνθρωπος» όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά ο ίδιος ο συνθέτης στη «∆ιαθήκη του Heilingenstadt ».
Μάλιστα κατά τα αρχικά στάδια της κώφωσης είχε µπει στον πειρασµό ν’
αυτοκτονήσει, όµως η αίσθηση της προσφοράς στην τέχνη του, ήταν εκείνη
που τον στήριξε στα πρώτα από τα δύσκολα χρόνια.
Τα ιατρικά προβλήµατα της πρώτης περιόδου έχουν καταγραφεί ως εξής:
1787: αναπνευστικά προβλήµατα σε συνδυασµό µε πυρετό και κατάθλιψη,
συνέπεσαν µε το θάνατο της µητέρας του στις 17 Ιουλίου από φυµατίωση. Τα
αναπνευστικά προβλήµατα απασχόλησαν τον Μπετόβεν από µικρότερη ακόµα
ηλικία, καθώς κατά τους χειµερινούς µήνες υπέφερε από συχνές κρίσεις άσθµατος.
1792: αναφέρονται διαλείποντα επεισόδια κοιλιακών αλγών συνοδευόµενα
από διαταραχές των κενώσεων. Αρχικά η χρήση αλκοόλ ανακούφιζε το
κοιλιακό άλγος, αργότερα όµως, επιδείνωνε τα συµπτώµατα. Τα προβλήµατα
από το αναπνευστικό εξακολουθούν να υφίστανται ενώ την ίδια χρονιά πεθαίνει και ο πατέρας του, Johann, από άγνωστη όπως προαναφέρθηκε αιτία.
1795: διαρροϊκό σύνδροµο.
Το 1797 ήταν η χρονιά που ο Μπετόβεν προσεβλήθη από τύφο ή τυφοειδή
πυρετό και αποτέλεσε σύµφωνα µε τον συνθέτη την απαρχή της απώλειας της
ακοής του. Η χρονική έναρξη της κώφωσης προκύπτει και από την επιστολή
που έστειλε ο συνθέτης στις 29 Ιουνίου του 1801 στον φίλο του και πρώτο
χρονικά θεράποντα ιατρό του, Dr Franz Wegeler.
Από το 1801 σηµειώνεται περαιτέρω επιδείνωση της έκπτωσης της ακοής
του. Το πρόβληµα αρχικά αφορούσε σε βαρηκοΐα στις υψηλές συχνότητες, ενώ
παράλληλα εµφάνιζε ελαττωµένη διακριτική ικανότητα οµιλίας και υπερβολική
αύξηση της ακουστότητας (recruitment). Τα διάφορα ακουστικά βοηθήµατα
που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή τη φάση ελάχιστη προσέφεραν βοήθεια.
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Σ’ αυτή την µουσική περίοδο ο Μπετόβεν αναπτύσσει ένα πιο προσωπικό
µουσικό ύφος και αναγνωρίζεται πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Τα προβλήµατα υγείας και η βαθµιαία απώλεια της ακοής δεν είχαν ακόµα
αλλοιώσει την καλλιτεχνική του δηµιουργία. Εξακολουθούσε να παίζει σε
σπίτια ευγενών και σε δηµόσια κοντσέρτα, ενώ παράλληλα συνέθεσε 6
συµφωνίες (3η-8η), την µοναδική του όπερα (Fidelio), 3 κοντσέρτα για πιάνο,
το µοναδικό κοντσέρτο για βιολί, 5 κουαρτέτα εγχόρδων και έξι σονάτες.
Το ιατρικό ιστορικό της περιόδου εκείνης ήταν το ακόλουθο:
1804: σοβαρά επεισόδια πυρετού.
1807: ένα απόστηµα, κατά την διάρκεια αυτού του χρόνου, παραλίγο να
του κοστίσει την απώλεια ενός δακτύλου.
1808: εµφάνιση νέου αποστήµατος, αυτή τη φορά στην γνάθο.
1810: επιδείνωση της κώφωσης και της κατάθλιψης.
1811: αναφέρονται συχνά επεισόδια κεφαλαλγίας. Το πρόβληµα αυτό, που
δεν είναι πρωτόγνωρο για τον συνθέτη, πιθανόν να οφείλετο σε χρόνια
παγκολπίτιδα. Την περίοδο αυτή θεράπων ιατρός είναι ο Giovanni Malfatti, ο
οποίος διαδέχθηκε τον θανόντα Dr Schmidt. Αν και αποµακρύνθηκε από τον
συνθέτη το 1816 λόγω διαφωνίας, επέστρεψε λίγο πριν το τέλος του.
ΤΡΙΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Οι συνθέσεις αυτής της περιόδου χαρακτηρίζονται από µεγαλοπρέπεια και
µεγαλύτερο πνευµατικό βάθος. Στα έργα της τρίτης µουσικής περιόδου, ο
Μπετόβεν χρησιµοποίησε πολύ συχνά το στοιχείο των παραλλαγών. Οι
παραλλαγές Diabelli θεωρούνται από τα σηµαντικότερα έργα αυτού του είδους
και αποτέλεσαν σηµείο αναφοράς για αρκετά έργα της ροµαντικής περιόδου.
Άλλα σηµαντικά έργα της τρίτης περιόδου ήταν τα τελευταία έξι κουαρτέτα
εγχόρδων, οι τελευταίες έξι σονάτες για πιάνο καθώς και η Missa Solemnis
(Επίσηµη Λειτουργία), έργο θρησκευτικής αντιστικτικής µουσικής.
Την ίδια χρονική περίοδο ο συνθέτης ολοκλήρωσε την 9η Συµφωνία, η
οποία παρουσιάστηκε δηµόσια τον Μάιο του 1824.
Την περίοδο αυτή η κατάσταση της υγείας του συνθέτη σηµείωσε
σηµαντική επιδείνωση. Το γεγονός αυτό είχε αρνητικές επιπτώσεις στον ήδη
διαταραγµένο ψυχισµό του σε βαθµό, που αρκετοί ερευνητές κάνουν λόγο περί
ψυχωτικού τύπου αλλοιώσεων της προσωπικότητας.
Τα ιατρικά προβλήµατα αυτής της περιόδου είχαν την ακόλουθη
χρονολογική εξέλιξη:
1813: επεισόδια πυρετού και ένα «σηπτικό πόδι» µεταξύ Φεβρουαρίου και
Απριλίου.
1816: επιδείνωση των αναπνευστικών προβληµάτων, «ρευµατική προσβολή».
1817: προβλήµατα από τις αρθρώσεις, υποτροπή της βρογχίτιδας, πλήρης
εξασθένηση της ακοής.
1818 & 1819: η υγεία του είναι εξαιρετικά επιβαρηµένη. Περνά τον
περισσότερο χρόνο του στο κρεβάτι, και η καρδιά του περιγράφεται ως
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«κουρασµένη». Το 1819 χάνει εντελώς την ακοή του. Από τότε και ως τον
θάνατό του, γίνεται απαραίτητη η χρήση των τετραδίων συζήτησης, στα οποία
οι φίλοι του έγραφαν αυτά που απαντούσε προφορικά ο Μπετόβεν. Το 1824,
τρία χρόνια πριν από τον θάνατό του, εµφανίζεται για τελευταία φορά
µπροστά σε κοινό. Αφορµή ήταν η πρεµιέρα της 9ης συµφωνίας υπό την
καλλιτεχνική διεύθυνση του µαέστρου Umlauf. Η πλήρης κώφωσή του τον
έκανε να µην αντιληφθεί τις επευφηµίες του κοινού, και χρειάστηκε η
παρέµβαση της κοντράλτου Unger, που τον έστρεψε προς το κοινό.
1820: ακόµα µια δύσκολη χρονιά καθώς προσεβλήθη από «ρευµατοειδή
πυρετό», ο οποίος τον υποχρεώνει σε µακρά περίοδο κατάκλισης.
1821: για πρώτη φορά αναφέρεται ίκτερος, ο οποίος µετά από λίγο
υποχώρησε.
1822: µακρά περίοδος ωταλγίας. Αναφέρεται εµφάνιση «θωρακικής
αρθρίτιδας», η οποία µάλλον µεταφράζεται σε συνδυασµό συµπτωµάτων από
τον θώρακα και τις αρθρώσεις. Απαιτείται κατάκλιση έξι εβδοµάδων.
1823: επώδυνη οφθαλµική προσβολή και συνοδός φωτοφοβία, αναγκάζει
τον Μπετόβεν να αποµονώνεται σε ένα σκοτεινό δωµάτιο για πολλές ώρες,
πολλές φορές µε έναν επίδεσµο στα µάτια.
1825: ο θεράπων ιατρός, ο Braunhoffer, ο οποίος έχει αναλάβει τον
Μπετόβεν από το 1820 τον υποχρεώνει σε δίαιτα, που αποκλείει κρασί, καφέ
και µπαχαρικά. Οι παραπάνω οδηγίες εδόθησαν ως αντιµετώπιση βαριάς
φλεγµονώδους νόσου του εντέρου. Ο ίδιος γιατρός συνέστησε στον συνθέτη
ιαµατικά λουτρά στο Baden. Κατά την παραµονή του όµως εκεί αναφέρεται
αιµόπτυση και επιδεινούµενη ρινορραγία.
Το 1826 ολοκληρώνει το τελευταίο από τα κουαρτέτα εγχόρδων, ενώ το
καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς τον βρίσκει στο κτήµα του αδελφού του, Nikolaus Johann.
Επέστρεψε στην Βιέννη στις 2 ∆εκεµβρίου 1826, σε κακή κατάσταση,
εµφανίζοντας πυρετό, βήχα, πλευροδυνία, αιµόπτυση και οίδηµα των κάτω
άκρων. Για τον λόγο αυτό, κλήθηκε να βοηθήσει ο Dr Andreas Wawruch, ο
οποίος αντιµετώπισε τη νόσο, πιθανότατα πνευµονία, µε επιτυχία. Όµως παρά
την αρχική βελτίωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς του, στη συνέχεια
εκδηλώθηκε ίκτερος και ασκιτική συλλογή. Η παρακέντηση του ασκιτικού υγρού,
που γίνεται πρώτη φορά την 20η ∆εκεµβρίου από τον Dr Johann Seibert
αποδίδει 11 λίτρα από αχυρόχρουν υγρό και ανακουφίζει τον ασθενή, βελτιώνοντας την διάθεσή του. Όµως, η επανασυλλογή είναι ταχεία και θα χρειασθούν
άλλες 4 παρακεντήσει. Κύριος θεράπων ιατρός είναι πάντα ο Wawruch, αλλά
περιστασιακά συµµετείχε και ο Malfatti, η αγωγή του οποίου (αραιό διάλυµα
κρασιού µε σιρόπι) γίνεται πολύ πιο ευπρόσδεκτη από τον Μπετόβεν. Η
επιδείνωση όµως είναι συνεχής, και στις 24 Μαρτίου, λίγο πριν το αναπόφευκτο τέλος ο συνθέτης ήρεµος και διαυγής, έλαβε τη Θεία Μετάληψη. Την
επόµενη ηµέρα, έπεσε σε κώµα και αργά το απόγευµα της 26ης Μαρτίου του
1827 το ανθρώπινο γένος έχασε έναν από τους πιο επιφανείς γιους του. Την
µεθεπόµενη του θανάτου διενεργήθηκε νεκροτοµή, υπό την επίβλεψη του
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καθηγητού Wagner. Βοηθός του υπήρξε ο Dr. Rokitansky, ο οποίος υπήρξε ο
πατέρας της σύγχρονης ιατροδικαστικής, αυτή, δε, ήταν η πρώτη από τις 59786
νεκροτοµές, τις οποίες έφερε εις πέρας σε όλη την επαγγελµατική του ζωή.
Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
Πολλά ήταν τα σηµαντικά γεγονότα που σηµάδεψαν την εξέλιξη της
ιατρικής επιστήµης τον 19ο αιώνα. Οι νεώτερες αντιλήψεις για την ανατοµία
και η καλύτερη γνώση της ανθρώπινης φυσιολογίας έθεσαν υπό αµφισβήτηση
την επικρατούσα ως τότε θεωρία των τεσσάρων χυµών που καθιέρωσε ο
Γαληνός. Ήδη δύο αιώνες πριν, ο Andrea Vesalio αρχικά, κι αργότερα οι
µαθητές του Colombo, Falloppio, και Eustachio κατέρριπταν εσφαλµένες
αντιλήψεις αιώνων σχετικά µε την ανατοµία του ανθρώπινου σώµατος.
Το 1761 ο Leopold Auenbrugger ήταν ο πρώτος, που περιέγραψε την αξία
της επίκρουσης σε νόσους του θώρακα. Λίγο αργότερα ο γιατρός Rene Laenec,
ανακάλυψε το στηθοσκόπιο. Το 1798 ο Άγγλος επαρχιακός γιατρός Edward
Jenner, παρουσίασε τα συµπεράσµατά του για το εµβόλιο της ευλογιάς. Ο
William Heberden, ήταν αυτός, που πρώτος περιέγραψε τους όζους της
εκφυλιστικής οστεοαρθροπάθειας στα δάκτυλα (όζοι του Heberden), ενώ οι
περιγραφές του για την στηθάγχη, παραµένουν κλασσικές.
Στην Γερµανία η φυσιολογία θεµελιώνεται ως χωριστή επιστήµη από τον Johannes Muller, ενώ οι µαθητές του Hermann von Helmholtz και Rudolf Virchow
ανακύπτουν το οφθαλµοσκόπιο, και την λειτουργία του κύτταρου. Στην Γαλλία
ο Claude Bernard ανακαλύπτει την δράση του γλυκoγόνου και προσεγγίζει την
λειτουργία της πέψης και των αιµοφόρων αγγείων. Ο Louis Pasteur την ίδια
χρονική περίοδο, έθεσε τις βάσεις στην Μικροβιολογία, ο Joseph Lister
καθιέρωσε την αντισηψία στην Χειρουργική, και ο Robert Koch λίγο αργότερα
ανακάλυψε τον βάκιλλο της φυµατίωσης και το δονάκιο της χολέρας.
Το κύριο όπλο των θεραπειών κατά την διάρκεια της ζωής του Μπετόβεν
ήταν η αφαίµαξη και η χρησιµοποίηση βδελλών. Φαρµακολογικοί παράγοντες
υπήρχαν λίγοι και ένα φαρµακείο το 1770 περιείχε µουρουνέλαιο, Prussian Blue,
χλωριούχο κάλιο, υοσκύαµο, colchicum και δακτυλίτιδα.
Ο ιατρός εκείνης της εποχής έθετε τη διάγνωση στηριζόµενος
αποκλειστικά στην ερµηνεία των φυσικών σηµείων της ασθένειας,
χρησιµοποιώντας µόνο την ακοή, την όραση, και την ψηλάφηση.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η ερµηνεία του ιατρικού ιστορικού του Μπετόβεν έχει, κατά κάποιο τρόπο
µεταβληθεί µε την µοντέρνα ορολογία. Για παράδειγµα, η διάγνωση του
«τύφου», αποδίδονταν σε έντονα κοιλιακά ενοχλήµατα ενός εξασθενηµένου
οργανισµού, και όχι στη λοίµωξη από ρικέτσιες, που γνωρίζουµε σήµερα.
Οµοίως, «κωλικός» ήταν ένα σύνηθες σύµπτωµα, όχι απαραιτήτως συµβατό µε
τον έντονο κοιλιακό πόνο. Περισσότερο ήταν ένας ακαθόριστος όρος για
διαταραχές στην κοιλιακή χώρα, όπου ο όρος «φλεγµονή» χρησιµοποιούνταν
για να δηλώσει ένα επώδυνο συγκεκριµένο όργανο.
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Οι διαφορετικές ερµηνείες πολλών ερευνητών στην προσπάθειά να
φθάσουν σε µία αποδεκτή διάγνωση, έχουν πιθανόν ως αιτία την παρανόηση
της ιατρικής ορολογίας του 19ου αιώνα.
Στον Larkin αποδίδεται η στοιχειοθέτηση της πρώτης ολοκληρωµένης
προσέγγισης του ιατρικού ιστορικού του Μπετόβεν το 1970, ο οποίος
υποστήριξε την πιθανότητα συνύπαρξης φλεγµονώδους νόσου του εντέρου, µε
ρευµατική νόσο ή νόσο του συνδετικού ιστού.
∆ύο από τους µεγαλύτερους µύθους, που κυριάρχησαν σε γενιές γιατρών,
και που διήγειραν την λαϊκή φαντασία, αφορούσαν στην υπόθεση ότι ο
Μπετόβεν ήταν αλκοολικός και συφιλιδικός. Οι υποθέσεις περί αλκοολισµού
στηρίχθηκαν σε αναφορές του Schindler, ενός από τους θεράποντες ιατρούς
του Μπετόβεν. Όµως εκτός της γνωστής χρήσης του αλκοόλ για την
ανακούφιση των συµπτωµάτων που βασάνιζαν τον συνθέτη, δεν υπάρχει άλλη
αναφορά περί εξάρτησης. Άλλωστε ο Μπετόβεν ήταν ικανός να
συγκεντρώνεται για µακρές περιόδους ενώ συνέθετε, γεγονός απίθανο για
άνθρωπο εξαρτηµένο. Εκτός αυτού, το πάγκρεας κατά την νεκροψία ήταν
διογκωµένο, και όχι ρικνό όπως συµβαίνει στους αλκοολικούς, ο οποίοι συχνά
πάσχουν από χρόνια παγκρεατίτιδα. Επιπλέον, η κίρρωση ήταν
µεγαλοοζώδης, αντί του µικροοζώδους τύπου των αλκοολικών.
Ο θόρυβος γύρω από την σύφιλη, προκλήθηκε από νεώτερους
βιβλιογράφους του Μπετόβεν στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο πρώτος
υπαινιγµός σχετικά µε την σύφιλη υπήρξε από τον βιογράφο του συνθέτη
Thayer, ο οποίος ανέφερε την χρήση από τον συνθέτη ιδιοσκευάσµατος που
περιείχε υδράργυρο. Μάλιστα ως πηγή της πληροφορίας αυτής αναφέρεται
ο Bertolini, βοηθός του Dr Malfatti. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1879 στο
περίφηµο λεξικό “Dictionary of Music & Musicians” ο Groves, ανέφερε πως
τα νεκροτοµικά ευρήµατα του Μπετόβεν ήταν συµβατά µε την ύπαρξη
σύφιλης. Τριάντα χρόνια αργότερα, ο Theodore von Frimmel, συντήρησε µε
την σειρά του την πιθανότητα της σύφιλης καθώς αναπαρήγαγε τις
πληροφορίες του Thayer σχετικά µε την χρήση υδραργύρου. Την συσχέτιση
της χρήσης υδραργύρου µε την ύπαρξη σύφιλης στήριξαν τέλος οι συνταγές
του Dr Politzer, καθώς και η αναφορά της θεραπείας µε υδράργυρο που
κάνει o ίδιος ο Μπετόβεν σε γράµµα του προς την κόµισσα Erdody.
Στο γύρισµα του 19ου αιώνα, ο υδράργυρος είχε θεωρηθεί ως πανάκεια καθώς
είχε βρει εφαρµογή σε πολλές ασθένειες. Για την αντιµετώπιση της σύφιλης
χορηγείτο αρχικά σε µορφή κρέµας, πολλές φορές αναµειγνυόµενος µε στάχτη
και σάλιο ή µε την µέθοδο του υποκαπνισµού για την αποφυγή των πολλών
ανεπιθύµητων παρενεργειών του. Εκτός της τοπικής χορήγησης εδίδετο και υπό
την µορφή δισκίων ή και σε ενέσιµη µορφή, υποδορίως αρχικά, ενδοµυϊκά ή και
ενδοφλέβια αργότερα. Μάλιστα µαζί µε το ιώδιο αποτέλεσαν ως τα µισά του
20ου αιώνα την βασική θεραπευτική αγωγή στην αντιµετώπιση της σύφιλης.
Ο Jacobson το 1910 και το 1927 ήταν ο πρώτος ιατρικός συγγραφέας, που
υποστήριξε την υπόθεση της σύφιλης. Πιο συγκεκριµένα, η σύφιλις θεωρήθηκε
υπεύθυνη για την βλάβη του προσωπικού νεύρου (8ης εγκεφαλικής συζυγίας),
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καθώς και για την ηπατική νόσο. Ο Squires το 1937, συµφώνησε µε την
παραπάνω υπόθεση, όπως συµφώνησε το 1958 και ο Mc Cabe, ενώ τα
τελευταία 40 χρόνια κανένας άλλος ιατρικός συγγραφέας δεν υποστήριξε την
υπόθεση της σύφιλης.
Ως νέος, ο Μπετόβεν, ήταν από όλες τις απόψεις δραστήριος,
διασκεδαστικός, και ευχάριστος στην παρέα, σε αντίθεση µε την εικόνα του
δύστροπου και εκκεντρικού, που παρουσίαζε τα µεταγενέστερα χρόνια.
Χαρακτηριζόταν από αστείρευτη ενεργητικότητα, και σύµφωνα µε τις
µαρτυρίες φίλων του είχε αρκετές σύντοµες σχέσεις µε διάφορες γυναίκες.
Την εποχή εκείνη, η σύφιλις και η γονόρροια δεν αποτελούσαν ξεχωριστές
οντότητες. Ο διαχωρισµός τους κατέστη δυνατός από τον Ricord και τα
πειράµατά του ανάµεσα στις κοινές γυναίκες του Παρισιού, στα µέσα του 19ου
αιώνα. Μέχρι τότε, ο γενικός όρος «σύφιλις», αποδιδόταν σε οποιοδήποτε
αφροδίσιο νόσηµα.
Μολονότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, που να επιβεβαιώνουν την
διάγνωση της σύφιλης, τα πιο πειστικά επιχειρήµατα, που συνδέουν µάλιστα την
κώφωση µε τη νόσο διατυπώθηκαν από τον Mc Cabe. Σύµφωνα µε άρθρο που
δηµοσίευσε το 1958, τα παθολογικά ευρήµατα της νεκροτοµής, όπως η παρουσία
στοιχείων χρόνιας µηνιγγίτιδας (πάχυνση των µηνίγγων και αγγειοβρίθεια) και η
συνοδός αρτηρίτιδα συµφωνούν µε την κλινική εικόνα βαρηκοΐας συφιλιδικής
αιτιολογίας. Στο ίδιο άρθρο, ο Mc Cabe υποστήριξε πώς, ο τρόπος που επήλθε η
κώφωση στον Μπετόβεν (αρχικά µε απώλεια των υψηλών τόνων, και απουσία recruitment), συµφωνεί µε την διάγνωση της σύφιλης.
Η πρώτη ένσταση ενάντια στην υπόθεση της σύφιλης, διατυπώθηκε από
τον Sorsby το 1930. Ο εν λόγω συγγραφέας, επανεξετάζοντας το ιατρικό
ιστορικό του Μπετόβεν θεώρησε πως η νόσος δεν εξηγούσε ικανοποιητικά την
κώφωση, που παρουσίαζε ο συνθέτης. Το συµπέρασµά του µάλιστα βρήκε
πολλούς υποστηρικτές από πλήθος ωτορινολαρυγγολόγων. Πιο συγκεκριµένα
ο Sorsby υποστήριξε ότι, ενώ η επίκτητη σύφιλις µπορεί να προκαλέσει
βαρηκοΐα, σπανίως αυτή επέρχεται πρώιµα. Το συµπέρασµα του Mc Cabe
περί απουσίας recruitment διαψεύδεται από τις µαρτυρίες του Μπετόβεν και
το νεκροτοµικό εύρηµα της αγγειίτιδας, το οποίο δεν ήταν συφιλιδικής
αιτιολογίας, αλλά οφείλετο σε αθηρωµατικού τύπου αρτηρίτιδα.
Με την θεωρία της συφιλίδος δεν συµφωνεί και η απουσία των άλλων
κλινικών σηµείων των προχωρηµένων σταδίων της νόσου, όπως είναι η νωτιαία
φθίση, η γενικευµένη πάρεση (GPI) και η εµφάνιση κοµµιωµάτων. Πιο
αναλυτικά η νωτιαία φθίση χαρακτηρίζεται αρχικά από πόνους, που εντοπίζονται
στους βραχίονες, στη ράχη και στα κάτω άκρα, παραισθησιακές εκδηλώσεις
κυρίως στα κάτω άκρα, επιγαστρικά άλγη, σεξουαλική ανικανότητα και
διαταραχές της ούρησης. Οι περισσότερες από αυτές τις εκδηλώσεις δεν
αναφέρονται από κανένα από τους θεράποντες ιατρούς του συνθέτη, όπως δεν
αναφέρονται και οι κλινικές εκδηλώσεις του αταξικού σταδίου (αταξία κινήσεων)
και στη συνέχεια του παραλυτικού σταδίου (δυσλειτουργία του µυϊκού
συστήµατος, βλεφαρόπτωση, αρθροπάθεια Charcot).
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Η απουσία τέλος, αναφοράς περί κοµµιωµάτων στα ευρήµατα της
νεκροψίας, ελαχιστοποιεί την πιθανότητα επίκτητης σύφιλης.
Μένει να εξεταστεί το ενδεχόµενο της συγγενούς σύφιλης. Από τα υπάρχοντα
στοιχεία, δεν υπάρχει κάποιο, που να αποδεικνύει ότι η Maria Magdalena, η
µητέρα του συνθέτη, έπασχε από σύφιλη. Ο γιος της επίσης, δεν έφερε κάποιο
από τα πρώιµα συµπτώµατα της συγγενούς σύφιλης, όπως πρώιµο εξάνθηµα,
εφιππιοειδή ρίνα, ανωµαλίες στα δόντια (βαρελοειδείς οδόντες), νευρογενή
κώφωση, κοµµιώµατα δέρµατος οστών, σπλάχνων και κερατίτιδα. Επιπλέον δεν
ενεφάνισε ποτέ σπασµούς και φυσικά δεν παρουσίαζε διανοητική καθυστέρηση.
Όσον αφορά στην συφιλιδική παράλυση του προσωπικού νεύρου, αν και
συνδυάζεται αρκετά συχνά µε θροµβώσεις θεωρείται απίθανο να προκάλεσε την
θρόµβωση του αγγείου, που ανακαλύφθηκε στη νεκροψία 30 µε 40 χρόνια
αργότερα. Τέλος η συγγενής σύφιλη µπορεί να προκαλέσει όψιµη βαρηκοΐα, αυτή
όµως συνήθως παρουσιάζει διακυµάνσεις και συνοδεύεται από ίλιγγο.
Η απουσία υδραργύρου σε εξέταση που έγινε τα τελευταία χρόνια σε
δείγµατα τριχών από τον Μπετόβεν καταρρίπτει και τους τελευταίους
ισχυρισµούς περί σύφιλης.
Από ορισµένους ερευνητές, προκρίθηκε η πιθανότητα της προσβολής του
συνθέτη από τη νόσο Paget. Η πιθανότητα αυτή στηρίχθηκε στο σωµατότυπο
του Μπετόβεν, όπως τον διέδωσαν σε εµάς οι αναφορές των φίλων του και
των βιογράφων του: µεγάλο και ασύµµετρο κεφάλι, προπετές µέτωπο και
κοντά πόδια σε σχέση µε τον κορµό. Άλλα στοιχεία υποστηρικτικά, της
θεωρίας περί νόσου Paget, ήταν ο παχύς κρανιακός θόλος η ατροφία των
ακουστικών νεύρων που ανέδειξε η νεκροψία καθώς επίσης και η βαρηκοΐα.
Όµως το γεγονός ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σωµατότυπου ήταν
εµφανή πριν από την ηλικία των 40 ετών, η έναρξη της βαρηκοΐας ήταν σε
µικρή ηλικία και
η διενεργηθείσα νεκροψία δεν ανέδειξε στοιχεία
οστεοδυστροφίας και προσβολής εγκεφαλικών νεύρων αποµακρύνουν την
πιθανότητα της νόσου.
Οι αναφορές στο ατοµικό αναµνηστικό του Μπετόβεν είχαν για µεγάλο
διάστηµα επικεντρωθεί σε µεµονωµένες νόσους αγνοώντας ενδείξεις, που
οδηγούσαν σε πολυσυστηµατική νόσο. Έτσι, όταν οι έρευνες στράφηκαν σε αυτή
την κατηγορία νόσων, επικεντρώθηκαν πιο πολύ στα νοσήµατα του συνδετικού
ιστού. Απ΄ αυτά ο Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος ((ΣΕΛ)) ήταν αυτός που
συγκέντρωσε τις περισσότερες πιθανότητες. Υποστηρίχθηκε λοιπόν, ότι οι ουλές
του προσώπου, που ο συνθέτης έφερε από την εφηβεία του, αποτελούσαν µία
από τις δερµατικές εκδηλώσεις του (ΣΕΛ). Οι δερµατικές εκδηλώσεις, είναι
αλήθεια, πως αποτελούν συχνό εύρηµα στον (ΣΕΛ) όταν αυτός εκδηλώνεται
στην εφηβεία, όµως, η ασθένεια αυτή εµφανίζεται σπάνια στους άνδρες.
Υπέρ της υπόθεσης του (ΣΕΛ) συνηγορούν µεταξύ άλλων οι αναφορές των
ρευµατικών επεισοδίων, τα επανειληµµένα κρυολογήµατα και η επώδυνη
οφθαλµική προσβολή, που ο συνθέτης υπέστη το 1823.
Αρκετοί είναι επίσης εκείνοι, που προσπάθησαν να συνδυάσουν την ηπατική
νόσο του Μπετόβεν µε (ΣΕΛ). Με την ευκαιρία αξίζει να αναφερθεί, ότι η
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ηπατίτιδα εµφανίζεται εξαιρετικά σπάνια στον (ΣΕΛ). Στη βιβλιογραφία
αναφέρεται ο όρος «λυκοειδής ηπατίτιδα», ένας χαρακτηρισµός, ο οποίος δεν
είναι ιδιαίτερα αξιόπιστος. Παρ’ όλα αυτά ο όρος αυτός αναφέρονταν σε χρόνια
ενεργό ηπατίτιδα, µη ιογενούς αιτιολογίας, στην οποία οι ασθενείς εµφανίζουν
αντισώµατα έναντι των λείων µυϊκών ινών. Σε ένα µικρότερο αριθµό ασθενών
ανευρίσκονται αντιπυρηνικά αντισώµατα, και σε ένα ακόµα πιο µικρό αριθµό,
anti-DNA αντισώµατα. Αυτή, όµως, η κατηγορία ασθενών εκτός του ότι είναι
σπάνια, δεν ικανοποιεί τα κριτήρια, που έχει θέσει η Αµερικανική
Ρευµατολογική Εταιρία όσον αφορά στην διάγνωση του (ΣΕΛ).
Η θεωρία του (ΣΕΛ) αποδυναµώνεται και από το γεγονός, ότι στο
ιστορικό του Μπετόβεν δεν αναφέρονται νευροψυχιατρικές διαταραχές,
λεµφαδενοπάθεια, αλωπεκία, και προσβολή των νεφρών, όπως θα έπρεπε να
συµβαίνει εάν εκείνος έπασχε από (ΣΕΛ).
Τέλος ο Dubois, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς µε τον (ΣΕΛ), δεν
συµπεριλαµβάνει την κώφωση ανάµεσα στα συµπτώµατα του (ΣΕΛ).
Η χρόνια ενεργός ηπατίτιδα (ΧΕΗ), θα µπορούσε µε τη σειρά της να
ερµηνεύσει πολλά από τα προβλήµατα που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της
ζωής του Μπετόβεν. Μπορεί να οδηγήσει σε µεγαλοοζώδη κίρρωση,
συνοδεύεται αρκετά συχνά από αρθραλγία, από ελκώδη κολίτιδα και από
παθήσεις, που αφορούν στο αναπνευστικό σύστηµα. Όµως δύσκολα κάποιος
θα µπορούσε να διαγνώσει (ΧΕΗ) στην περίπτωση του Μπετόβεν καθώς,
πολλές από τις προαναφερθείσες ασθένειες εµφανίστηκαν πολύ καιρό πριν
από την εµφάνιση του ίκτερου. Εκτός αυτού, η (ΧΕΗ) είναι λιγότερο συχνή
ανάµεσα στον ανδρικό πληθυσµό.
Όσοι ασχολήθηκαν συστηµατικά µε τα συµπτώµατα από το πεπτικό, που
ταλαιπώρησαν επί δεκαετίες τον Μπετόβεν, δεν κατάφεραν να τα
συσχετίσουν µε φλεγµονώδη νόσο του εντέρου. Στην ελκώδη κολίτιδα, οι
αιµορραγίες από το ορθό είναι συχνό φαινόµενο, κάτι τέτοιο όµως δεν
περιγράφεται στο ιστορικό του Μπετόβεν.
Αντίστοιχα, όσοι απέδωσαν τις πεπτικές διαταραχές του Μπετόβεν σε
νόσο του Crohn, διαψεύδονται από τα ευρήµατα της νεκροψίας, καθώς δεν
αναγνωρίστηκαν στενώσεις, συµφύσεις, ή συρίγγια, στο τµήµα του εντέρου
που εξετάστηκε.
Η συνύπαρξη αρθροπάθειας, οφθαλµικής προσβολής, και συµπτωµάτων,
που αφορούσαν στο πεπτικό, προκρίνουν την διάγνωση της αντιδραστικής
αρθρίτιδας. Η αντιδραστική αρθρίτιδα µπορεί να οδηγήσει στη νόσο του Reiter, ή σε κάποια από τις παραλλαγές της. Ως πιο συχνή αιτιολογία, όµως,
αναφέρεται η δυσεντερία, µια πάθηση που στα χρόνια και τις συνθήκες, που
έζησε ο Μπετόβεν, ήταν εξαιρετικά συχνή. Η Βιέννη, στα χρόνια που διέµενε
σ’ αυτήν ο Μπετόβεν, ήταν υπό την κατοχή των στρατευµάτων του
Ναπολέοντα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι υδάτινοι πόροι της πόλης
αυτής ήταν εστίες ανάπτυξης µικροοργανισµών. Το γεγονός αυτό φαίνεται να
εξηγεί ως ένα βαθµό τα δυσεντερικά ενοχλήµατα (κωλικοί, διάρροιες) που επί
χρόνια ταλαιπώρησαν τον Μπετόβεν.
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Η συχνή εµφάνιση της ραγοειδίτιδας, της διάρροιας, των αρθραλγιών,
καθώς και η µετέπειτα εκδήλωση της ραχιαλγίας, αυξάνουν την πιθανότητα
ύπαρξης αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδος. Σε αυτή την περίπτωση, ο Μπετόβεν,
πρέπει να θεωρηθεί το πρώτο και πιο διάσηµο παράδειγµα σπονδυλοαρθροπάθειας, που συνδέεται µε το αντιγόνο HLA-B27.
Αν και οι ρευµατικές νόσοι και τα αυτοάνοσα νοσήµατα εξηγούν ως
κάποιο βαθµό τις εκδηλώσεις από τις αρθρώσεις, η ερµηνεία των
πολυσυστηµατικών εκδηλώσεων, που παρατηρήθηκαν στον Μπετόβεν, θα
πρέπει να αναζητηθεί αλλού.
Μία κατηγορία νόσων, που εξηγεί σε ικανοποιητικό βαθµό τον
πολυσυστηµατικό χαρακτήρα των συµπτωµάτων του Μπετόβεν, είναι οι
Κοκκιωµατώδεις νόσοι.
Πρώτο παράδειγµα αποτελεί η φυµατίωση ((ΤΒ)), η οποία υποστηρίχθηκε
από µεγάλο αριθµό ιατρικών συγγραφέων. Ενδείξεις για την (ΤΒ) απετέλεσαν τα
συχνά συµπτώµατα από το αναπνευστικό, και ο χρόνιος πυρετός. Τα
προαναφερθέντα συµπτώµατα είχαν ως χρόνο έναρξης την ηλικία των 16
χρόνων, ηλικία που είχε ο Μπετόβεν όταν η µητέρα του κατέληξε εξαιτίας της
ίδιας πάθησης. Η (ΤΒ), καθώς προσβάλλει πολλά συστήµατα, οδηγεί τελικά
στην κεχροειδή µορφή, η οποία χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά κακή πρόγνωση.
Αυτό όµως, δεν συµφωνεί µε τον χρόνιο χαρακτήρα της νόσου του Μπετόβεν, η
οποία διήρκεσε 40 χρόνια, σηµειώνοντας στην πορεία της εξάρσεις και υφέσεις.
Μια άλλη νόσος, που υποστηρίχθηκε από αρκετούς, ήταν η Λέπρα, καθώς
την περίοδο εκείνη είχε προσλάβει ενδηµικό χαρακτήρα για την Ευρώπη. Η
απουσία, όµως, της νευροπάθειας και των εκδηλώσεων από το δέρµα στο
ιστορικό του Μπετόβεν αποµακρύνουν την πιθανότητά της.
Η Σαρκοείδωση, ανήκοντας κι αυτή στην κατηγορία των κοκκιωµατωδών
νόσων, για λόγους που θα εξηγηθούν στη συνέχεια, ικανοποιεί εν µέρει τον
πολυσυστηµατικό χαρακτήρα των συµπτωµάτων που παρουσίαζε ο Μπετόβεν.
Οι πνεύµονες είναι το όργανο που προσβάλλεται πιο συχνά, µε πιο συχνά
συµπτώµατα αυτά του βήχα και τη δύσπνοιας. Οι δερµατικές εκδηλώσεις της
σαρκοειδώσεως,
ποικίλες σε µορφή εµφανίζονται στο 20-35% των
περιπτώσεων συστηµατικής προσβολής, ενώ µπορούν να είναι και οι
µοναδικές εκδηλώσεις της νόσου. Περιλαµβάνουν το οζώδες ερύθηµα, τις
κοκκιωµατώδεις διηθήσεις του δέρµατος (βλατίδες, οζίδια και πλάκες),
κοκκιωµατώδεις διηθήσεις που εµφανίζονται σε παλαιές ουλωτικές βλάβες
(ιδιαίτερο κλινικό σηµείο της νόσου), τον χειµετλώδη λύκο (lupus pernio), και
τη σαρκοείδωση των νέγρων µε παρόµοια κλινική εικόνα του χειµετλώδους
λύκου.
Ο Μπετόβεν, κατά την παιδική του ηλικία, προσεβλήθη από ευλογιά, της
οποίας κατάλοιπο ήταν οι ουλές του προσώπου του. Το στοιχείο αυτό ενισχύει
την πιθανότητα της σαρκοείδωσης, καθώς έχει παρατηρηθεί, ότι η τελευταία
δείχνει ιδιαίτερη προτίµηση στην διήθηση παλαιών ουλών, οι οποίες
εµφανίζουν διαυγή ερυθροπόρφυρα ή κιτρινωπά οζίδια ή βλατίδες.
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Η προσβολή του προσωπικού νεύρου, η ηπατίτιδα, η πυλαία υπέρταση, η
προσβολή του σπληνός, η αρθροπάθεια, η ραγοειδίτιδα, τα συµπτώµατα από το
αναπνευστικό, η υπερασβεσταιµία, η ασβεστιουρία, και ο κωλικός των ουρητήρων
είναι εκδηλώσεις που ανήκουν στην κλινική εικόνα της Σαρκοείδωσης. Η νόσος
χαρακτηρίζεται από χρόνια διαλείπουσα πορεία, γεγονός, που εξηγεί και τον
χρόνιο χαρακτήρα των συµπτωµάτων του ο Μπετόβεν.
Η υπερασβεσταιµία, που παρατηρείται στη Σαρκοείδωση, πιστεύεται πώς
οφείλεται στην αυξηµένη σύνθεση καλσιτριόλης από τα σαρκοειδή ιστιοκύτταρα.
Η συνοδός ασβεστιουρία και νεφρολιθίαση µπορεί να οδηγήσουν σε νεφρική
ανεπάρκεια, η οποία αποτέλεσε και εύρηµα της νεκροψίας.
Οι ηπατικές βλάβες εµφανίζεται στο 60% των περιπτώσεων. Η κυριότερη
κλινική εκδήλωση των ηπατικών κοκκιωµάτων είναι η ηπατοµεγαλία και ο
αποφρακτικός ίκτερος, ο οποίος αναφέρεται συχνά στο ιστορικό του µεγάλου
συνθέτη. Όµως στα νεκροτοµικά ευρήµατα το ήπαρ αναφέρεται ρικνό και
κιρρωτικό, εικόνα που έρχεται σε αντίθεση µε τις ηπατικές βλάβες της
σαρκοειδώσεως. Επίσης όταν υπάρχει ηπατική προσβολή αναµένονται βλάβες
και σε άλλα όργανα, βλάβες, που δεν ανέφερε το νεκροτοµικό πόρισµα.
Στα τελευταία χρόνια της ζωής του συνθέτη αναφέρθηκε οφθαλµική
προσβολή, η οποία εκδηλώθηκε µε φωτοφοβία και έντονο οφθαλµικό άλγος.
Τα συµπτώµατα αυτά µπορούν να αποδοθούν στην σαρκοείδωση. Οι
οφθαλµικές εκδηλώσεις της νόσου είναι οι δεύτερες πιο συχνές (25-50%),
µετά από εκείνες του αναπνευστικού, αφορούν όλους τους ιστούς του
οφθαλµού, µε την πρόσθια ραγοειδίτιδα να αποτελεί την συνηθέστερη κλινική
εικόνα.
Η βαρηκοΐα που δεν ανήκει στα συχνά συµπτώµατα της νόσου, είναι
νευροαισθητήριος, συνοδεύεται από ιλίγγους και επέρχεται κατά το πλείστον
αιφνιδίως. Σε ακόµα λιγότερες περιπτώσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από
ύπαρξη κοκκιωµάτων στο µέσο ους, µπορεί να υπάρχει στοιχείο αγωγιµότητας.
Τα κοιλιακά άλγη ήταν από εκείνα τα συµπτώµατα, που δεν εξηγήθηκαν σε
ικανοποιητικό βαθµό. Η διάγνωση του «ευερέθιστου εντέρου», συγκεντρώνει
τις περισσότερες πιθανότητες, καθώς τα κοιλιακά άλγη αναφέρονται πολλές
φορές τόσο επώδυνα ώστε καθήλωναν τον Μπετόβεν για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα στο κρεβάτι. Και αυτή η διάγνωση, όµως, έχει αµφισβητηθεί,
καθώς από αρκετούς προκρίνεται η περίπτωση του «κωλικού των ουρητήρων»,
σύµπτωµα που αποτελεί µέρος της κλινικής εικόνας της σαρκοειδώσεως.
Τέλος αν και η προσβολή του γαστρικού σωλήνα στην σαρκοείδωση
αποτελεί µόνο ιστολογικό εύρηµα, σε κάποιες λίγες περιπτώσεις εµφανίζονται
συµπτώµατα που αφορούν στον οισοφάγο και στον στόµαχο. Η βιβλιογραφία
αναφέρει, πως κάποια ανεξήγητα κοιλιακά άλγη σε ασθενείς µε σαρκοείδωση
οφείλονταν σε συνύπαρξη παγκρεατίτιδας.
Τα τελευταία χρόνια έχει βρει ιδιαίτερη απήχηση η θεωρία της
µολυβδίασης εξαιτίας των υψηλών συγκεντρώσεων µολύβδου, που ανέδειξε
πρόσφατη χηµική ανάλυση των τριχών του Μπετόβεν. Τις υψηλές
συγκεντρώσεις µολύβδου επιβεβαίωσε και έρευνα µε ακτίνες-χ, που
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διενεργήθηκε σε τµήµατα οστών του συνθέτη. Η µολυβδίαση θα µπορούσε να
εξηγήσει πολλές από τις κλινικές εκδηλώσεις του συνθέτη: κοιλιακά άλγη,
ανορεξία, κώφωση, διαταραχή της προσωπικότητας τα τελευταία έτη. Καθώς
ο µόλυβδος αποτελούσε πρόσθετο των φθηνών κρασιών του 19ου αιώνα,
υπάρχουν ερευνητές, που υποστηρίζουν, πως η κατανάλωση κρασιού από τον
Μπετόβεν ως αναλγητικού µέσου, προκάλεσε αλκοολική κίρρωση, η οποία
µαζί µε την µικροβιακή περιτονίτιδα (απότοκος των πολλαπλών
παρακεντήσεων), οδήγησε σε νεφρική ανεπάρκεια και τελικά στον θάνατο.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αν και έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες σχετικά µε τις αιτίες των ιατρικών
προβληµάτων του Μπετόβεν, καµία ως τώρα δεν έχει επικρατήσει.
Όµως ανεξαρτήτως των αιτιών, η αίσθηση του χρέους για προσφορά στην
τέχνη, υπερέβη το άγος των προβληµάτων υγείας. Και ίσως τα ίδια τα
προβλήµατα, κατά την Θεία Οικονοµία, να αποτέλεσαν για τον Μπετόβεν και
την πηγή της έµπνευσής του…
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∆ρ. Λάζαρος Ε. Βλαδίµηρος
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ’

∆ΥΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ

Ε

ίναι ευρύτατα διατυπωµένη σε βιβλία και εγκυκλοπαιδικά λεξικά,
η άποψη ότι ο γνωστός
λογοτέχνης και Ακαδηµαϊκός Παύλος
Νιρβάνας (φιλολογικό ψευδώνυµο του
Πέτρου Αποστολίδη 1866-1937), αν και
σπούδασε Ιατρική, ασχολήθηκε µόνο µε
την Λογοτεχνία. Παρά την επικρατούσα
άποψη στους ιστορικούς της Λογοτεχνίας
και της Ιατρικής του τόπου µας, ότι ο
πολυγραφότατος Νιρβάνας σε σύγκριση
µε το πλούσιο λογοτεχνικό του έργο, δεν
ασχολήθηκε ιδιαίτερα και συστηµατικά µε
την συγγραφή ιατρικών εργασιών, η δική
µας έρευνα αποδεικνύει ότι και το ιατρικό του έργο είναι, µικρό µεν σε αριθµό
δηµοσιευµάτων, αλλά ιδιαίτερα σηµαντικό και ενδιαφέρον.
Πρόσφατα µας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουµε δύο άγνωστα πρωτόλεια ιατρικά του δηµοσιεύµατα τα οποία τα πραγµατοποίησε κατά τη διάρκεια
της φοιτητικής ζωής, όταν µε την ποδιά του γιατρού εργαζόταν στα διάφορα
Νοσοκοµεία και συµµετείχε ενεργά στο ιατρικό έργο. ∆ηµοσίευσε το 1885 και
το 1886 στο έγκυρο περιοδικό της εποχής εκείνης τον Γαληνό, δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, “διάτρησις εντέρων εξ ασκαρίδων” και “περίπτωσις εγκολεασµού του εντέρου” αντίστοιχα. Περιπτώσεις τις οποίες παρακολούθησε στο
Ναυτικό Νοσοκοµείο Πειραιά, εργαζόµενος στη Κλινική του αρχιάτρου του
Πολεµικού Ναυτικού Όθωνα Σωνιέρου (1835-1891)1.
Φοιτητής της Ιατρικής, µαζί µε τον φοιτητή Στυλιανό Τσακίρη, µεταφράζει
από τα γαλλικά και εκδίδει ένα µικρό βιβλίο για τις χρόνιες διάρροιες των
παιδιών2. Συνεχίζει και µετά τη λήψη του πτυχίου την µεταφραστική δουλειά
1. ∆ιαµαντής Α, Βλαδίµηρος Λ. ‘Από το πρωτόλειο ιατρικό συγγραφικό έργο του Παύλου Νιρβάνα’.
Ανακοίνωση στο 11ο Πολυθεµατικό Ιατρικό Συνέδριο Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών. Αθήνα 27
Ιανουαρίου 2007. Τόµος περιλήψεων σσ. 36-37.
2. Περί θεραπείας της χρονίας διαρροίας των παίδων. Μετάφρασις εκ του γαλλικού Π. Κ. Αποστολίδη
Στυλιανού ∆. Τσακίρη. Τυπογραφείον Βλαστού-Βαρβαρρήγου. Εν Αθήναις 1886.
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µεταφράζοντας δύο µεγάλα βιβλία µε αντικείµενα την υγιεινή διατροφή και
την Υγιεινή3.
∆εν θα πρέπει λοιπόν να υποτιµάται το ιατρικό του έργο, το οποίο βεβαίως
µπορεί να υπολείπεται σε όγκο του λογοτεχνικού του, επάξια όµως το συναγωνίζεται µε την αναµφισβήτητη επιστηµονική του πρωτοτυπία, ποιότητα και αξία.
Το 1899 συστάθηκε από γιατρούς του Πειραιά Ιατρική Εταιρεία. Στις αρχαιρεσίες ο γιατρός Πέτρος Αποστολίδης εκλέχτηκε έφορος της βιβλιοθήκης4.
Ο γιατρός Πέτρος Αποστολίδης παρακολουθούσε µε ενδιαφέρον την
ιατρική βιβλιογραφία της εποχής και στην αρχή της στρατιωτικής του σταδιοδροµίας στο Πολεµικό Ναυτικό, που συµβαδίζει µε την αρχή της ενασχόλησής
του µε την Λογοτεχνία, συµµετέχει και στα ιατρικά συνέδρια που πραγµατοποιήθηκαν τότε στην Αθήνα. Παρακολούθησε τα ιατρικά συνέδρια του 1901
και 1903. Ειδικά στο συνέδριο του 1903 ο “εκ Πειραιώς γιατρός του Πολεµικού
Ναυτικού Πέτρος Αποστολίδης”, στην ειδική συνεδρία για την Νευρολογία και
την Ψυχιατρική παρεµβαίνει και οµιλεί για τις διάφορες µορφές ψυχασθένειας. Υπέβαλε µάλιστα πρόταση στο συνέδριο να γίνει ευχή προς την
κυβέρνηση, δηλαδή κατά την ορολογία της εποχής, να γίνει ψήφισµα του
συνεδρίου προς την κυβέρνηση για να ιδρυθεί και στη χώρα µας στο
Πανεπιστήµιο, ειδικό Ψυχολογικό Εργαστήριο5.
∆υστυχώς η παρέµβασή του στο συνέδριο, κατά την οποία µίλησε για διάφορες
µορφές ψυχασθένειας, ως προφορική παρέµβαση, δεν καταχωρήθηκε στα
πρακτικά. ∆υστυχώς επίσης, η καινοτόµος πρότασή του για ίδρυση εργαστηρίου
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο, πρόταση η οποία ήταν πολύ προχωρηµένη για την
εποχή, δεν έγινε αποδεκτή από τους συνέδρους ώστε να αποτελέσει σχέδιο
ψηφίσµατος προς την κυβέρνηση. Οι παρεµβάσεις του αυτές όµως, αποδεικνύουν
το πολύ πρώιµο ενδιαφέρον του για την Ψυχολογία και την Ψυχιατρική.
Είναι γνωστό ότι η Ψυχιατρική ως ιδιαίτερος κλάδος, τοµέας ερευνών και
προβληµατισµών της Ιατρικής, είναι χρονολογικά ο πιο νέος από τους βασικούς κλάδους. Αναπτύχθηκε κατά το δεύτερο µισό του 19ου και ολοκληρώθηκε
στις αρχές του 20ου αιώνα6. Κατά τα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου
αιώνα, οι αποκλειστικά ασχολούµενοι Έλληνες γιατροί µε την Νευρολογία και
3. Τι τρώµε. Υγιεινή του στοµάχου κατά τον Ε. Monin. Υπό Πέτρου Αποστολίδη ιατρού. Καταστήµατα
Ακροπόλεως. Εν Αθήναις 1891. Ρώµη και Υγεία. Η ζωή παρατεινοµένη διά της µεθόδου του Brown Séquard.
Υπό του ιατρού L. H. Goizet. Κατά µετάφρασιν Π. Αποστολίδου ιατρού. Καταστήµατα Ακροπόλεως Β.
Γαβριηλίδου. Εν Αθήναις 1891.
4. Ανώνυµος (Ιωάννης Φουστάνος). ‘Σύστασις ιατρικής εταιρείας εν Πειραιεί’. Ιατρική Πρόοδος 4: ΚΣΤ΄
1899. Το προεδρείο της Εταιρείας αποτελούσαν οι: Σ. Κοντολέων πρόεδρος, Στάης και
Αλεξανδρόγιαννος αντιπρόεδροι, Πολιτάκης γενικός γραµµατέας, Ν. Μ. Ξανθός ειδικός γραµµατέας,
Ριζιώτης ταµίας.
5. Στον τόµο πρακτικών του συγκεκριµένου συνεδρίου: Πρακτικά του Β΄ Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου.
Τυπογραφείον Μ. Ι. Σαλίβερου. Εν Αθήναις 1903, η προφορική παρέµβαση του Νιρβάνα για τις
διάφορες µορφές ψυχασθένειας, όπως και η πρότασή του για ίδρυση ψυχολογικού εργαστηρίου, δεν
δηµοσιεύθηκαν. Αντλήσαµε την πολύτιµη πληροφορία, από τη δηµοσίευση των ανακοινώσεων του
συνεδρίου του 1903 στο περιοδικό: Ιατρική Πρόοδος 8 206 1903.
6. Πλουµπίδης ∆, Καράβατος Α, Χριστοδούλου Γ. ‘Οι βασικές γραµµές εξέλιξης της Ψυχιατρικής και η
ανάπτυξη της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα (µέχρι το 1950)’. Στον τόµο: Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία.
Ανθολόγιο Ελληνικών Ψυχιατρικών Κειµένων. Επιµέλεια Καράβατος Α, Πλουµπίδης ∆, Χριστοδούλου Γ.
Εκδόσεις ‘ΒΗΤΑ’ Αθήνα 2006, σ. 19.
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Ψυχιατρική ήταν ελάχιστοι. Ειδικά αυτοί που έστρεψαν από νωρίς το ενδιαφέρον τους στην µελέτη της Ψυχιατρικής και της Ψυχολογίας ήταν στην
κυριολεξία µετρηµένοι στα δάκτυλα7.
Στην εργασία µας θα παρουσιάσουµε δύο ψυχιατρικού ενδιαφέροντος
µελέτες του Παύλου Αποστολίδη. Μελέτες άγνωστες και φυσικά αθησαύριστες
στη σύγχρονη ιατρική βιβλιογραφία µας. Η πρώτη µε τίτλο: “Τα νοσήµατα της
προσωπικότητος” πραγµατοποιήθηκε ως διάλεξη στις 15 ∆εκεµβρίου 1893 στον
“Παρνασσό” και ένα χρόνο αργότερα, το 1894, δηµοσιεύτηκε σε περιοδικό8.
Η δεύτερη µε τίτλο: “Τέχνη και φρενοπάθεια”, δηµοσιεύτηκε το 1905 στο περιοδικό του πρωτοπόρου Ψυχιάτρου Σιµωνίδη Βλαβιανού, Ψυχιατρική και
Νευρολογική Επιθεώρησις και τον ίδιο χρόνο δηµοσιεύτηκε και αυτοτελώς9.
∆εν είναι υπερβολή ούτε αποτελεί ανακρίβεια αν σηµειώσουµε ότι ο
Πέτρος Αποστολίδης θα πρέπει να θεωρηθεί µεταξύ των πρωτοπόρων του τόπου µας στη µελέτη της Ψυχολογίας και της Ψυχιατρικής. Ο Γεώργιος Βαλέτας (1907-1989) που επιµελήθηκε την έκδοση των απάντων του, µε αφορµή
αυτές τις δύο εργασίες του Νιρβάνα, τις οποίες χαρακτήρισε σηµαντικά αισθητικά δοκίµια, τον θεωρεί, µαζί µε τον Σίµωνα Αποστολίδη και τον Μιχαήλ
Κατσαρά, εισηγητή των ψυχιατρικών µελετών στην Ελλάδα.
Τα νοσήµατα της προσωπικότητος
Η µελέτη αυτή του Νιρβάνα, όπως και η επόµενη µελέτη που συνοπτικά θα
παρουσιάσουµε στη συνέχεια, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µια ευτυχισµένη
στιγµή όπου η Τέχνη συναντά την Επιστήµη. Ο νεαρός γιατρός και
εκκολαπτόµενος λογοτέχνης, λάτρης όµως της Λογοτεχνίας και της Ιατρικής και µε
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για την µελέτη της Ψυχολογίας και της Ψυχιατρικής, θα
µελετήσει ένα εντυπωσιακό σε έκταση και ποικιλοµορφία υλικό, από την ευρωπαϊκή
και ελληνική λογοτεχνική παραγωγή και θα το “αναγνώσει” µε το µάτι του γιατρού,
του γιατρού που τον απασχολεί και ενθουσιάζει ο σχετικά νέος για τον τόπο µας
κλάδος, της µελέτης των ψυχικών παθήσεων.
Όπως δήλωσε και στο τέλος της εργασίας του, σκοπός του ήταν να αποδείξει
ότι η µελέτη της Λογοτεχνίας έχει πολλά να προσφέρει σε όποιο γιατρό
ενδιαφέρεται να ασχοληθεί µε την Ψυχολογία και τις ψυχικές διαταραχές του
ανθρώπου.
7. Στην Ελλάδα οι Μιχαήλ Κατσαράς (1860-1939), Μιχαήλ Γιαννήρης (1865-1956), Χριστόδουλος
Τσιριγώτης (1841-1919), Σιµωνίδης Βλαβιανός (1873-1946), Αντώνιος Γ. Μαυρουκάκης, και στον
ευρύτερο χώρο της ‘Καθ’ ηµάς Ανατολής’, ο Σίµων Αποστολίδης (1854-1919) στην Κωνσταντινούπολη
και οι Ισαάκ Ταστσόγλου (1877-1957) και Αναστάσιος Γιµουκόπουλος (1873-1954) στη Σµύρνη.
8. Αποστολίδης Π. ‘Τα νοσήµατα της προσωπικότητος’. Νέον Πνεύµα. Έτος 2ο τόµος 2ος 1894 σε δύο
συνέχειες σσ. 258-268 και 354-364.
9. Αποστολίδης Π. Τέχνη και φρενοπάθεια. Εκ των τυπογραφείων εφηµερίδος ‘Το Κράτος’. Εν Αθήναις
1905. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο αυτοτελές ανάτυπο της µελέτης του ο Νιρβάνας προσέθεσε υπέρτιτλο
‘Φυσιολογική Αισθητική’ και µετά το πραγµατικό όνοµα, µέσα σε παρένθεση, το φιλολογικό του
ψευδώνυµο (Παύλος Νιρβάνας). Έχουµε εντοπίσει και άλλη µελέτη του Νιρβάνα µε αντικείµενο την
Ψυχολογία δηµοσιευµένη στα τέλη του 19ου αιώνα. Αποστολίδης Π. Φυσιολογική Ψυχολογία. ∆ιάλεξις
γενοµένη εν τω Συλλόγω Παρνασσώ. Εκ του τυπογραφείου της Εστίας. Εν Αθήναις 1893. ∆εν
κατορθώσαµε όµως να µελετήσουµε το περιεχόµενο. Η αναζήτηση συνεχίζεται.
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Παρουσίασε µια σειρά από ψυχοπαθολογικές
καταστάσεις, ψυχοπαθητικές τις αναγράφει στο κείµενο σύµφωνα µε την ιατρική ορολογία της εποχής,
όπως την υποχονδρία, την λυποµανία, την µελαγχολία, τον διχασµό της προσωπικότητας, την υστερία,
την κυκλική φρενοπάθεια, την µεταβολή της προσωπικότητας στα άτοµα µε προϊούσα γενική παράλυση.
Γενικά καταστάσεις στις οποίες παρατηρείται αλλαγή
στην συµπεριφορά και την προσωπικότητα του
ατόµου. ∆εν καταγράφει για τις καταστάσεις αυτές τα
συµπτώµατα, τις κλινικές εικόνες θα λέγαµε µε την
σηµερινή ορολογία, όπως τις παρουσίαζαν τα ιατρικά
βιβλία, αλλά, και εδώ είναι η πρωτοτυπία της
καινοτόµου προσέγγισης του θέµατος από τον
Νιρβάνα, παρουσιάζει αυτές τις παθολογικές καταστάσεις αντλώντας παραδείγµατα και κλινικές εικόνες από λογοτεχνικά κείµενα.
Ο σεξπηρικός ήρωας Άµλετ, η Αυρηλιανή Παρθένος κατά τον Σίλλερ, η
γνωστή Ζαν ντ’ Αρκ, ο Φάουστ του Γκαίτε, η κόρη της Λήµνου του Παλαµά, η
Αρετούσα στον Ερωτόκριτο, η πεθαµένη του Γεράσιµου Μαρκορά και πολλά
ακόµα παραδείγµατα από την ελληνική και παγκόσµια λογοτεχνική παραγωγή,
προσφέρουν στον Νιρβάνα υλικό για να µελετήσει µέσα από τα αθάνατα κείµενα της Λογοτεχνίας, διαταραχές της προσωπικότητας, της συµπεριφοράς,
των διαφόρων ψυχολογικών καταστάσεων και δυσλειτουργιών, όπως ακριβώς
αυτές παρουσιάζονται και στους ψυχικά πάσχοντες.
Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε και την εκπληκτική ευρυµάθεια του νεαρού
γιατρού. Ο Νιρβάνας φαίνεται να είναι καλός γνώστης της ψυχολογικής και
ψυχιατρικής βιβλιογραφίας της εποχής, από τις πολλές παραποµπές που κάνει
σε βιβλία ψυχολογικά και ψυχιατρικά και παράλληλα αποδεικνύεται πλήρως
ενήµερος της λογοτεχνικής δηµιουργίας των συγχρόνων του Ελλήνων συγγραφέων, καθώς και κάτοχος των κλασικών έργων της παγκόσµιας φιλολογίας.
Και όλα αυτά σε ηλικία 27 ετών!
Για τους µελαγχολικούς και την µελαγχολία, αφού σηµειώσει ότι είναι γνωστή
η άποψη στους Ψυχιάτρους, “δυσπιστείτε προς τους µελαγχολικούς”, επισηµαίνει
πόσο µεγάλη είναι η ροπή των µελαγχολικών προς την αυτοκτονία.
Φυσικά δεν θα έλλειπε και η αναζήτηση περιπτώσεων υστερίας στα
λογοτεχνικά κείµενα. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, η υστερία
ως νοσολογική οντότητα αλλά και ως αποδεκτή διάγνωση για πλήθος νοσηρών
καταστάσεων ήταν πολύ δηµοφιλής στους γιατρούς της εποχής, το ίδιο και η
“υστερική προσωπικότητα”. Επηρεασµένοι από τις µελέτες και τις απόψεις του
µεγάλου αρχηγέτη της περίφηµης Σχολής της Salpêtriére Ζαν Μαρτέν Σαρκό
(Jean Martin Charcot 1825-1893), όλοι οι γιατροί κατά το τελευταίο τέταρτο του
19ου αιώνα, και όχι µόνο, διέγνωσκαν υστερία και υστερική συµπεριφορά σε ένα
µεγάλο πλήθος νοσηρών καταστάσεων και πνευµατικών διαταραχών.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα αλλοιώσεων της προσωπικότητας στους
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πάσχοντες από προϊούσα γενική παράλυση, ο Νιρβάνας δεν άντλησε παράδειγµα από λογοτεχνικό κείµενο αλλά παρουσίασε την περίπτωση του
Γεωργίου Βιζυηνού (1849-1896), του παλαιού εταίρου στον φιλολογικό
σύλλογο “Παρνασσό”, “του οποίου η πολύτιµος φωνή πολλάκις αντήχησεν από
του βήµατος αυτού”, όπως σηµείωσε χαρακτηριστικά, που βρισκόταν τότε στο
τέλος της ζωής του, µε παραληρηµατικές ιδέες µεγαλείου στο ∆ροµοκαϊτειο10.
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ µια ενδιαφέρουσα πτυχή από την τραγική ιστορία του
Βιζυηνού. Ο Νιρβάνας είναι ενήµερος της κλινικής εικόνας και της πορείας του
Βιζυηνού µέσα στο ∆ροµοκαϊτειο. Είναι πιθανό να τα γνώριζε από τις εφηµερίδες
της εποχής. Όµως, η γνώση των πολλαπλών επιστολών που καθηµερινά
συνέτασσε ο δυστυχισµένος ποιητής, µας αφήνει την υποψία ότι πιθανόν θα είχε
γνώση, από προσωπική επαφή και παρακολούθηση του έγκλειστου φίλου του.
Με την εργασία αυτή, όπως και µε την επόµενη, ο Νιρβάνας όχι µόνο
πρωτοτύπησε βιβλιογραφικά αλλά άνοιξε διάπλατα και µε επιτυχία έναν
δρόµο, τον οποίο ακολούθησαν αργότερα και άλλοι Έλληνες Ψυχίατροι.
Μελετώντας τις ψυχολογικές ή ψυχιατρικές παραµέτρους και τα ψυχικά
φαινόµενα, µέσα στα λογοτεχνικά κείµενα και γενικότερα στα έργα τέχνης,
δηµιούργησε, τολµούµε να διατυπώσουµε, µια ιδιαίτερη σχολή στα πνευµατικά
δρώµενα του τόπου. Τον ακολούθησαν µε επιτυχία και γόνιµο έργο πάνω σε
αυτό το αντικείµενο οι Άγγελος Τανάγρας (1877-1964), ∆ηµήτριος Κουρέτας
(1901-1990), Φώτιος Σκούρας (1904-1953), Γεώργιος Παπαδηµητρίου (19121985), Γεώργιος Φιλιππόπουλος. Χωρίς να έχουµε πρόθεση να εισάγουµε στη
συζήτηση “καινά δαιµόνια”, σηµειώνουµε απλώς, ότι όλοι οι αναφερθέντες
είχαν και την ιδιότητα του στρατιωτικού γιατρού…
Τονίζει στο δοκίµιό του ο Νιρβάνας µια αδιαµφισβήτητη αλήθεια που
διατηρεί ακόµα και σήµερα την διαχρονική της αξία: “Το νοσηρόν δεν παύει να
είναι αληθές. Και ότι είναι αληθές έχει απερίγραπτα δικαιώµατα επί της τέχνης”.
Αυτή η τόσο άψογα διατυπωµένη άποψη, ασφαλώς θα τον οδήγησε και θα του
προσέφερε την ιδέα για να επεξεργαστεί σε λίγα χρόνια το αξιόλογο δοκίµιό
του για την Τέχνη και την Φρενοπάθεια.
Καταλήγει την θαυµάσια εργασία του µε την ακόλουθη παράγραφο η
οποία συνοψίζει και την προσωπική του θέση για την σπουδαία συµβολή της
µελέτης της Λογοτεχνίας σε όλους όσοι επιθυµούν να διατρίψουν στην
παρακολούθηση και αντιµετώπιση των ψυχικών διαταραχών:
“Εάν τας ψυχικάς ταύτας καταστάσεις εµελέτησαν οι ψυχολόγοι και οι ιατροί,
εις τας φωτογραφικάς πλάκας της δηµιουργικής φιλολογίας και της ιστορίας
απετυπώθησαν αι µάλλον ασύλληπτοι και φευγαλέαι µορφαί της ανθρωπίνης
ψυχής. Η σύγχρονος ψυχολογία, η ανατέµνουσα και καταµετρούσα την ψυχικήν µας
10. Για την ‘ιατρική ανάγνωση’ του έργου του πρωτοπόρου της νεοελληνικής διηγηµατογραφίας Βιζυηνού,
βλέπε: Ρηγάτος Γ. Πρόσωπα και Ζητήµατα. ∆οκίµια για την Ιατρική στη Λογοτεχνία. ∆εύτερη έκδοση.
Εκδόσεις ‘ΒΗΤΑ’ Αθήνα 1998, σσ. 91-125. Ο Βιζυηνός πέθανε από προϊούσα γενική παράλυση και στο
πιστοποιητικό θανάτου αναφέρεται και ο όρος νευρική σύφιλη. Ζωγραφάκης Γ. Αφροδίσια Νοσήµατα.
Οδοιπορικό και Μνήµες. Εκδόσεις ‘Αρχιπέλαγος’ Αθήνα 2000, σ. 255, όπου υπάρχει και φωτογραφία
από το πιστοποιητικό θανάτου του τραγικού λογοτέχνη.
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ζωήν εντός των εργαστηρίων και των φρενοκοµείων, πολύ ταχέως θα τραπή προς
αναζήτησιν των γραπτών τεκµηρίων αυτής εις την φιλολογίαν, την ζώσαν αυτήν
ψυχολογίαν [.…] Και αι σελίδες αυταί, το απέραντον αυτό χρονικόν της ανθρωπίνης
ψυχής, θα αποτελέσουν µίαν ηµέραν τους πολυτιµοτέρους παράγοντας εις την
επιστηµονικήν και πρακτικήν µελέτην των φαινοµένων της ανθρωπίνης ψυχής”.
Τέχνη και φρενοπάθεια
Για να αξιολογήσουµε το συγκεκριµένο κείµενο του Νιρβάνα, όπως
άλλωστε όλα τα ιατρικά κείµενα του παρελθόντος, θα πρέπει να το
προσεγγίσουµε και να το µελετήσουµε σε σχέση µε τις επιστηµονικές απόψεις
της εποχής για το εξεταζόµενο θέµα. Κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του
20ου αιώνα, ήταν σε µεγάλο βαθµό αποδεκτή από τους ειδικούς και
δηµοφιλέστατη στην κοινή γνώµη, η παλαιότερα διατυπωθείσα άποψη ότι η
µεγαλοφυΐα, όπως αυτή αποκαλύπτεται στα
µεγάλα έργα τέχνης, οφείλεται σε µεγάλο µέρος
στην ψυχοπαθολογική προσωπικότητα του
καλλιτέχνη. Η ρήση του µεγάλου Γάλλου
πρωτοπόρου ανθρωπιστή Ψυχιάτρου Μορό ντε
Τουρ (Jacques Joseph Moreau de Tours 18041884): “Η µεγαλοφυΐα είναι νεύρωσις”, επενδύθηκε
µε τον µανδύα του δόγµατος και επηρέασε
πολλούς Ψυχιάτρους στη συνέχεια.
Πολυάριθµες
επιστηµονικές
πραγµατείες
δηµοσιεύτηκαν τότε που προσπαθούσαν να
ερµηνεύσουν ή να προσδιορίσουν τα όρια και την
σχέση της µεγαλοφυΐας των δηµιουργών των
διαφόρων µεγάλων έργων της Λογοτεχνίας και των
εικαστικών τεχνών µε την ψυχική νόσο. Η
Μεγαλοφυΐα και η Παραφροσύνη, ως θέµα αλλά και ως βιβλίο µε µεγάλη
απήχηση και κυκλοφορία, αποτέλεσε το αγαπηµένο θέµα των γιατρών αλλά
και της κοινής γνώµης της εποχής. Η θεωρία του Εκφυλισµού για την
αιτιολογία της εκδήλωσης των ψυχικών νοσηµάτων ήταν αρκετά διαδεδοµένη
τότε και είχε φανατικούς υποστηρικτές11. Ο Νιρβάνας ήταν φυσικά ενήµερος
αυτών των ζητηµάτων. Οι πολυάριθµες αναφορές στο συγκεκριµένο άρθρο για
τις απόψεις του Μορό ντε Τουρ, του Λοµπρόζο (Caesare Lombroso 18361909), του Νορντάου (Max Simon Nordau 1849-1900), καθώς και στην
επικρατούσα τότε θεωρία του Εκφυλισµού, αποδεικνύουν την στέρεα
11. Το πολύκροτο βιβλίο του Νορντάου εκδόθηκε και στην Ελλάδα. Εκφυλισµός κατά τον Max Nordau.
Υπό Αγγέλου Βλάχου. Εκ των καταστηµάτων Άστεως. Εν Αθήναις 1897. Ο Νιρβάνας σηµειώνει για το
βιβλίο και το θέµα του εκφυλισµού: ‘Εν Ελλάδι το έργον του Γερµανού σοφού, αποδοθέν περιληπτικώς
µε ηυξηµένην σοφιστείαν υπό του κ. Αγγέλου Βλάχου, έσχεν ανάλογον απήχησιν και το ζήτηµα του
εκφυλισµού, επί του οποίου ήδη το πολύ κοινόν είχεν αποκτήσει συγκεχυµένας, παραδόξους και
φανταστικάς γνώσεις εκ των ‘Ψυχώσεων’ του αγαπητού µου συναδέλφου κ. Σίµωνος Αποστολίδου,
υπέστη όλας τας µεταµορφώσεις και τας νοθείας της λαϊκής αντιλήψεως’.
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βιβλιογραφική ενηµέρωση του Νιρβάνα πάνω στα σηµαντικά θέµατα της
Ψυχολογίας και της Ψυχιατρικής της εποχής.
Φυσικά γνωρίζει και αναφέρει, αλλά µε έντονα επικριτική διάθεση, το
πρωτοποριακό βιβλίο του Σίµωνα Αποστολίδη το οποίο είχε εκδοθεί τότε12
και το οποίο επηρεασµένο από τις παραπάνω θεωρίες της Ψυχιατρικής, είχε
παρουσιάσει έναν µεγάλο αριθµό προσωπικοτήτων της ελληνικής και
παγκόσµιας ιστορίας, µε σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα στο τέλος του
βιβλίου, οι οποίες προσωπικότητες κατά τον Σίµωνα Αποστολίδη βεβαίως,
διέθεταν το “στίγµα” της ψυχικής νόσου ή το “στίγµα” του εκφυλισµού και
εποµένως χαρακτηρίζονταν ως πάσχοντες13.
Το αίτιο λοιπόν για την µελέτη αυτή του Νιρβάνα οφείλεται στην
εκτεταµένη επιστηµονική συζήτηση της εποχής για τη σχέση της Τέχνης
γενικά µε τις ψυχικές παθήσεις. Η αφορµή όµως για το δοκίµιο αυτό ήταν η
υπεράσπιση των δηµοτικιστών, των “µαλλιαρών”, από το στίγµα του
“εκφυλισµού” και της “φρενοπάθειας”. Στην διαµάχη µεταξύ των
δηµοτικιστών και των γλωσσαµυντόρων τότε, οι δεύτεροι είχαν προσάψει
στους πρώτους και την κατηγορία της…ψυχοπάθειας. Γράφει µε νηφάλια
προσέγγιση του θέµατος ο Νιρβάνας: “Επανειληµµένως, κατά τα τελευταία έτη,
εξ αφορµής φιλολογικών και γλωσσικών τινων εκδηλώσεων, εγένοντο απόπειραι,
είτε λόγω δηµοσιογραφικής εκµεταλλεύσεως, είτε µαταιοσχόλου καινοθηρίας, να
προσαχθώσι φαινόµενα τινα της καθ’ ηµάς καλλιτεχνικής και φιλολογικής ζωής
ενώπιον της φρενολογίας. Ο συρµός εις την περίπτωσιν αυτήν, όπως όλοι οι συρµοί,
εισήχθη έξωθεν”.
Υπερασπίζεται το κίνηµα υπέρ της δηµοτικής γλώσσας, τονίζοντας ότι είναι
φιλολογικό πρόβληµα και σαν τέτοιο θα πρέπει να απασχολήσει την διανόηση
της εποχής, όχι ως φαινόµενο άξιο να µελετηθεί από την ψυχιατρική επιστήµη.
Σηµειώνει: “Εις την κοινήν αντίληψιν ότι παρουσιάζεται ασύνηθες, νέον, παράδοξον,
ανεξήγητον, επεκράτησε να θεωρήται ως ανήκον εις την σφαίραν της φρενολογίας”, για
να καταλήξει στην συνηγορία του υπέρ της δηµοτικής και της οµάδας των νέων
συγγραφέων του περιοδικού Τέχνη, φυτωρίου τότε της καλλιέργειας της
δηµοτικής γλώσσας, ότι µε την άστοχη και παραπλανητική συµµετοχή του
ηµερήσιου τύπου για λόγους εντυπωσιασµού της κοινής γνώµης, έφτασαν τότε
στο συµπέρασµα ώστε: “όλη η οµάς του περιοδικού…να χαρακτηρισθή ως οµάς
παραφρόνων, δαιµονιακών, ακαταλογίστων, εκφύλων, αξίων διά το φρενοκοµείον”.
Στηλιτεύει το συχνό φαινόµενο της εποχής, τόσο στην Ελλάδα, όσο και
στο εξωτερικό, να προσπαθούν επιστήµονες ασχολούµενοι µε την Ψυχιατρική,
12. Αποστολίδης Σ. Αι Ψυχώσεις. Μελέται ιατρικαί κοινωνιολογικαί και φιλοσοφικαί περί φρενοπαθειών.
Τυπογραφείον Ν. Ιγγλέση. Εν Αθήναις 1889.
13. Από τις 494 σελίδες του πρωτοποριακού βιβλίου της νεοελληνικής Ψυχιατρικής, οι 87 είναι
αφιερωµένες στην παρουσίαση των ειδικών ψυχολογικών καταστάσεων και των ‘φρενικών’ νοσηµάτων
από τα οποία υποτίθεται έπασχαν δεκάδες πασίγνωστα πρόσωπα της παγκόσµιας ιστορίας. Έπασχαν
φυσικά, σύµφωνα πάντα µε τις απόψεις και την αντίληψη του Σίµωνα Αποστολίδη ο οποίος όπως
δήλωσε στο βιβλίο του, είχε βασιστεί στις ανάλογες απόψεις του διάσηµου Γάλλου πρωτοπόρου
ανθρωπιστή Ψυχιάτρου Μορό ντε Τουρ. Η θεωρία του εκφυλισµού διατυπώθηκε στην αρχή από τον
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αλλά και ο ηµερήσιος τύπος και η κοινή γνώµη, να προσεγγίσουν και να
ερµηνεύσουν τα διάφορα έργα τέχνης, αλλά και τα νέα καλλιτεχνικά ρεύµατα
µελετώντας τα σαν να ήταν προϊόντα νοσηρού εγκεφάλου και διαταραγµένης
προσωπικότητας. Σηµειώνει ο Νιρβάνας ότι η αποδοχή αυτών των απόψεων
θα οδηγήσει την επιστήµη σε αδιέξοδα. Η αντίληψη ότι τα µεγάλα προϊόντα
της τέχνης οφείλονται στις ψυχικές παθήσεις ή στις ακραίες ψυχικές
καταστάσεις των δηµιουργών, µας οδηγεί, τονίζει ο Νιρβάνας, σε απαράδεκτα
συµπεράσµατα: “που δύναται να φέρει τοιαύτη διαχείρησις των ζητηµάτων,
τείνουσα να µεταβάλη την γην εις απέραντον φρενοκοµείον και την τέχνην όλων των
αιώνων εις µέγα και πολύµορφον παραλήρηµα”.
Αφού θυµίσει ότι: “Τα όρια της υγείας και της νόσου εν τη ζωική ζωή, πολλώ
δε µάλλον εν τη ψυχική, είναι λίαν συγκεχυµένα και δυσδιάκριτα”, τονίζει ότι
στερείται σηµασίας και είναι λανθασµένη προσέγγιση της Τέχνης, να
προσπαθούµε να την ερµηνεύσουµε µε κριτήριο και αφορµή την ψυχική ή όχι
υγεία του δηµιουργού. Σηµειώνει ότι: “Η αναζήτησις της υγείας και της νόσου εις
την τέχνην είναι ουτοπία, η απονοµή του χαρακτήρος της υγείας ως τίτλου ή η
απονοµή της νόσου ως στίγµατος εις το καλλιτέχνηµα είναι παραδοξολογία. ∆εν
υπάρχει άλλο τι εις την σφαίραν της καλλιτεχνικής δηµιουργίας ή µόνον
καλλιτέχνηµα και κακοτέχνηµα. Τίποτε άλλο”. Αναφέρει πολυάριθµα
παραδείγµατα στην µελέτη του για να στερεώσει την άποψή του. Θα
αναφέρουµε µόνο ένα. Ο καλλιτέχνης, γράφει ο Νιρβάνας, µπορεί να πάσχει
στο µυαλό, να είναι ψυχοπαθής, όµως µπορεί να δηµιουργήσει έργα
απαράµιλλης τέχνης. Σηµειώνει για χαρακτηριστικό παράδειγµα τον περίφηµο
στίχο του φίλου του, τραγικού ποιητή και διηγηµατογράφου Γεωργίου
Βιζυηνού: “Μετεβλήθη εντός µου ο ρυθµός του κόσµου” και σηµειώνει: “Οι στίχοι
αυτοί είναι στίχοι προϊόντος παραλυτικού, γραφέντες εις το ∆ροµοκαίτειον
Φρενοκοµείον”.
Καταλήγει το δοκίµιο, το οποίο εντελώς επιφανειακά και συνοπτικά
παρουσιάσαµε, µε τα ακόλουθα: “Το κριτήριον, εποµένως, αποµένει εις την
καθαράν αισθητικήν. Οι νόµοι της τέχνης απορρέουν εξ αυτού του καλλιτεχνήµατος
και µόνον εξ αυτού. Καλλιτέχνηµα υγιές και καλλιτέχνηµα νοσηρόν είναι φραστικαί
οντότητες άνευ σηµασίας. Το καλλιτέχνηµα υφίσταται ή δεν υφίσταται”.
Στο κείµενο της µελέτης του ο Νιρβάνας, µας δίνει και µια πολύτιµη
πληροφορία. Τα πρώτα χρόνια της σταδιοδροµίας του ασκούσε την ιατρική
και µάλιστα µε ενδιαφέρον για την Ψυχιατρική. Σηµειώνει: “Πολλάκις εδόθη
εις ηµάς η ευκαιρία εις τα νοσοκοµεία, τα άσυλα, και την ιδιαιτέραν πράξιν, να
σηµειώσωµεν επί νευροπαθών και φρενοπαθών την εικονικότητα της εκφράσεως,
φθάνουσαν µέχρι ποιητικής ωραιότητος, θα ηδυνάµεθα δε να είπωµεν, ότι οι πλείστοι
Μορό ντε Τουρ, για να βρει αργότερα ενθουσιώδεις και µαχητικούς υπερασπιστές της, τον Λοµπρόζο
και τον Νορντάου. Μεταγράφουµε, για του λόγου το αληθές, µια χαρακτηριστική παράγραφο από το
βιβλίο του Αποστολίδη: ‘Η κατάστασις αύτη τω όντι της εµπνεύσεως και του ενθουσιασµού, ήν παρατηρούµεν
παρ’ ενίοις των µεγαλοφυών ή εξεχόντων νόων, ταυτίζεται πλέον εν πολλοίς µετά της φρενοβλαβείας, ενταύθα
η µεγαλοφυΐα εναγκαλίζεται την παραφροσύνην και η παραφροσύνη την µεγαλοφυΐαν, αµφότερα εισιν
αποτέλεσµα σφοδράς διεγέρσεως του εγκεφάλου…’. Αποστολίδης Σ. Αι Ψυχώσεις…, ό.π. σσ. 400-401.
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τούτων παρουσιάζουσιν εις τον λόγον ή το παραλήρηµα αυτών ότι ονοµάζοµεν εν τη
φιλολογία ύφος (style)”. Παραθέτει µάλιστα και την ποιητική απάντηση που
έλαβε από νεαρά ασθενή του, που έπασχε από υστερική αϋπνία και την
παρακολουθούσε στην Ψυχιατρική Κλινική του Βλαβιανού, όταν την ρώτησε αν
την ξυπνούν τα πουλιά, “Όχι, δεν µε εξυπνούν τα πουλιά, µε εξυπνά η ψυχή µου”.
Η µελέτη αυτή του Νιρβάνα αποτέλεσε για την εποχή της, όχι µόνο µια
περισπούδαστη πραγµατεία για την πραγµατική ή υποτιθέµενη σχέση της
Τέχνης µε τις διάφορες ψυχικές διαταραχές, αλλά και µια πολύκροτη
επιστηµονική υπεράσπιση του κινήµατος του δηµοτικισµού.
Θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι θεωρίες του Μορό ντε Τουρ, του Λοµπρόζο
και του Νορντάου µπορεί να έπαψαν στην εποχή µας να έχουν απήχηση και
αποδοχή, όµως την εποχή που έγραφε ο Νιρβάνας το δοκίµιο για την Τέχνη
και την Φρενοπάθεια, διατηρούσαν αµείωτη την αίγλη και την αξία τους, τόσο
ανάµεσα στον επιστηµονικό κόσµο της εποχής, όσο και στο ευρύ κοινό. Με
την κριτική και επικριτική προσέγγιση των απόψεων του Μορό ντε Τουρ, του
Λοµπρόζο και του Νορντάου από τον Νιρβάνα, αλλά και πολλών άλλων µε τις
ίδιες απόψεις, αποδεικνύεται ότι βρέθηκε τότε, το 1905, πολύ πιο µπροστά
από την εποχή του και τόλµησε αυτό που δεν τόλµησαν πολλοί άλλοι. Να
αµφισβητήσει και να απορρίψει µια διαδεδοµένη επιστηµονική θεωρία.
Από τα όσα αναφέρθηκαν, καθίσταται σαφές και αναµφισβήτητο, ότι για
την απαρχή των ψυχολογικών και ψυχιατρικών επιστηµονικών πραγµάτων της
χώρας µας, ο Νιρβάνας πρόσθεσε και αυτός την προσωπική του πρωτότυπη
και ενδιαφέρουσα συµβολή.
Ευχαριστίες
Οι συγγραφείς εκφράζουν και από αυτή τη θέση, τις θερµές ευχαριστίες
τους προς τον συγγραφέα κ. Ανδρέα Χρ. Ριζόπουλο, για την πρόθυµη και
πολύτιµη βοήθεια που πρόσφερε κατά τη διάρκεια της αναζήτησης
πληροφοριών και βιβλιογραφίας.
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∆ρ. Ανδρέας Φρ. Μιχαηλίδης
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ – ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η ΠΡΩΤΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΤΗ ΧΙΑΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ

Ο

ι πρώτες ιδιωτικές Κλινικές στη Χίο
εµφανίστηκαν από τις αρχές του 20ού αιώνα.
Πρώτη χρονολογικά λειτούργησε, ως
χειρουργική Κλινική, αυτή του Ιωάννη Κουντουρά. Γι’
αυτήν έχουµε µάλιστα πληροφορίες ότι χρησιµοποιήθηκε
για την περίθαλψη των αγωνιστών κατά τις µάχες της
απελευθέρωσης του νησιού από τους Τούρκους. Στη
συνέχεια λειτούργησαν και άλλες Κλινικές όπως η «Πολυκλινική» του Αντωνίου Λαιµού στην παραλία, η Κλινική
«Ευαγγελισµός» των ιατρών Νύχα - Πασπάτη στην
Απλωταριά, αυτή του Ματθαίου Χριστοφορίδη στην
Ευαγγελίστρια κ.α.1 Οι ιδιωτικές αυτές Κλινικές
προσέφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στην ανακούφιση των ασθενών της Χίου, µαζί
µε το υπάρχον Σκυλίτσειο Νοσοκοµείο και τους άλλους υγειονοµικούς
σχηµατισµούς του νησιού.
Στη Χιακή ύπαιθρο από τις αρχές του 20ού αιώνα δεν υπήρχαν οργανωµένες µονάδες παροχής υγείας. Οι ιατροί οι οποίοι ασκούσαν στην
ύπαιθρο προσέφεραν τις υπηρεσίες τους κάτω από εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες. Χρησιµοποιούσαν ζώα για τις µετακινήσεις τους και διέθεταν τα
απαραίτητα φάρµακα οι ίδιοι, µια και επικοινωνία µε την πόλη της Χίου
ήταν εξαιρετικά δύσκολη.
Ο Ιάκωβος Αµύγδαλος υπήρξε ένας δραστήριος ιατρός, ο οποίος
ασκούσε µαζί µε άλλους ιατρούς στα Νοτιόχωρα. Γεννήθηκε το 1896 στη
Έξω ∆ιδύµα, σπούδασε στην περίφηµη Σχολή της Χίου και στη συνέχεια
Ιατρική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1918.
Υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπίατρος κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία.
Στη συνέχεια άσκησε, αρχικά στην Έξω ∆ιδύµα µέχρι το 1938 και στη
συνέχεια στην Καλαµωτή, λόγω του εκεί γάµου του µε την Καλλιόπη Κ.
Γαλάτουλα. Υπήρξε µαζί µε τους Λ. Μπιλιράκη, Γ Θεοτοκά και Β.
Κουκουρίδη από τους πρώτους Μαστιχοχωρίτες ιατρούς οι οποίοι
άσκησαν την ιατρική στην περιοχή κατά το πρώτο τέταρτο του 20ού
αιώνα. Κατά τον πόλεµο του 1940 προσέφερε τις υπηρεσίες του ως
ταγµατάρχης υγειονοµικού, διευθύνοντας το 13ο ορεινό χειρουργείο. Για
τις υπηρεσίες του αυτές τιµήθηκε µε το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων. Ο
1. Μιχαηλίδης Α., Cum Deo, εκδ. Αιγέας, Χίος 2002, σ. 22.
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Ι. Αµύγδαλος, ανέπτυξε σπουδαία επιστηµονική και κοινωνική δράση,
φεύγοντας όµως νωρίς (στα 60 χρόνια του) στις 7 Μαρτίου του 19572.
Ωστόσο, ο Ιάκωβος Αµύγδαλος συνέδεσε το όνοµά του µε ένα τολµηρό
εγχείρηµα για την εποχή του στο χώρο της υγείας. Συνέλαβε την ιδέα για
τη δηµιουργία της πρώτης Κλινικής στην ύπαιθρο της Χίου για την
περίθαλψη των ασθενών των Νοτιοχώρων. Πράγµατι, το 1926, αγοράζει
στην περιοχή Πηγής µεταξύ των οικισµών Μέσα και Εξω ∆ιδύµας έκταση
15 στρεµµάτων περίπου, τα οποία ήταν Μετόχι της Νέας Μονής. Στο
κτήµα υπήρχε παλαιός µεσαιωνικός πύργος, καθώς και πηγές άφθονου
νερού. Αργότερα, κατά τη δεκαετία 1930-1940, ξεκίνησε εργασίες επέκτασης του υπάρχοντος κτίσµατος µε σκοπό την δηµιουργία παθολογικής
Kλινικής δυναµικότητας περίπου 40 κλινών η οποία θα εξυπηρετούσε τα
Μαστιχόχωρα. Η επέκταση έγινε στο ισόγειο και στον όροφο ακολουθώντας την µορφολογία του υπάρχοντος κτίσµατος, δηλαδή κτίσιµο µε
πέτρα περιοχής σε συνδυασµό µε εµφανές τούβλο, ξύλινα κουφώµατα και
κεραµοσκεπή, σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής3.
Επρόκειτο για ένα σηµαντικό έργο υποδοµής υγείας της περιοχής, µε
ευοίωνες προοπτικές για την λειτουργία του, αν σκεφτούµε ότι η ύπαιθρος
χώρα και ειδικά αυτή των Μαστιχοχωρίων έσφυζε τότε από ζωή.
∆υστυχώς όµως ο Πόλεµος και η Κατοχή που ακολούθησαν ακύρωσαν
την ολοκλήρωση του έργου αυτού4. Για διάφορους λόγους το έργο αυτό δεν
ευτύχησε να πραγµατοποιηθεί ούτε και στα χρόνια που ακολούθησαν.
Έτσι, το εξαιρετικά τολµηρό αυτό εγχείρηµα δεν έγινε πράξη, παρά τον
αγώνα ενός ακόµα πρωτοπόρου ιατρού του νησιού µας.
2. Περ. Χιακό Ιατρικό Βήµα, τ. 2 (2002), σσ. 155-156.
3. Πληροφορίες οικ. Γεωργ. Ι. Αµύγδαλου.
4. Άλλωστε, για τον ίδιο λόγο ακυρώθηκε και η προσπάθεια ανέγερσης του νέου Νοσοκοµείου της Χίου, το
οποίο θεµελιώθηκε το 1939 στην περιοχή Ριζαρείου της πόλης µας.
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ΕΚ∆ ΗΛΩΣΕΙ Σ

Σάββατο 29 Μαρτίου 2008
Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Χίου
Επιστηµονική εκδήλωση
Θέµα: «Κακοήθειες των πνευµόνων»
Οµιλητές:
Μανώλης Ζαχαριάδης, Πνευµονολόγος, ∆ιευθυντής Πνευµονολογικής
Κλινικής Θεραπευτηρίου «Ευρωκλινική».
Στέλιος Γιασσάς, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιµελητής Α΄ Ογκολογικής
Κλινικής Θεραπευτηρίου «Ιασώ General».
Γεωργία Παναγή, Ακτινολόγος, Επιµελήτρια Β΄ Εργαστηρίου Απεικονιστικής
Ιατρικής Γεν. Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Χίου «Σκυλίτσειο».

Σάββατο 12 Απριλίου 2008
Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Χίου
Επιστηµονική εκδήλωση
Η Αντιµετώπιση δυο χρόνιων νόσων: Σακχαρώδης ∆ιαβήτης Θέµα: «Η
Μετεµµηνοπαυσιακή Οστεοπόρωση».
Οµιλητές:
Γεώργιος Χριστοδουλάκος, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, αν. Καθηγητής
Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Νικόλαος Τσακαλάκος, Ενδοκρινολόγος, ∆ιευθυντής Τµήµατος
Οστεοπόρωσης - Κλιµακτηρίου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.
Ελευθέριος Αζάς, Παθολόγος, Επιµελητής Θεραπευτηρίου «Υγεία».
Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2008 ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου πραγµατοποίησε
τον ετήσιο εορτασµό του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή, προστάτη των
ιατρών, στον φερώνυµο ναό Βαρβασίου.
Τη ∆ευτέρα 10 Νοεµβρίου 2008 ο Φιλοπρόοδος Όµιλος Βροντάδου
διοργάνωσε βραδιά Μνήµης για τους ήρωες της µάχης του Αίπους. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε διάλεξη από τον ιατρό ∆ρ. Ανδρέα
Βρονταδούσοι Υγειονοµικοί στον Αγώνα του 1912».
Μιχαηλίδη µε θέµα: «Β

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

www.chios-medical.gr
ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

www.isch.gr
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Την Κυριακή 8 Ιουνίου 2008 πραγµατοποιήθηκαν οι εκλογές για την
ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των λοιπών οργάνων του
Ιατρικού Συλλόγου Χίου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο προέκυψε συγκροτήθηκε σε σώµα ως
εξής:
Σταυράκης Ι. (Πρόεδρος), Καρτάλης Αθ. (Αντιπρόεδρος),
Τόπακα Ιφ. (Γραµµατέας), Σµυρνιούδης Ν. (Ταµίας),
∆αµαλάς Αρ., Φαρµάκης Ε., Βασιλειάδης Β.,
Γιαννικόπουλος Γ. και Κορδαλής Ν. (Μέλη).

Αντιπρόσωποι στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκλέχτηκαν οι:
Μιχαηλίδης Α. και Κορδαλής Ν.
Για το Πειθαρχικό Συµβούλιο εκλέχτηκαν οι:
Καστάνιας Ισ. (Πρόεδρος), Καστής Γ. (Αντιπρόεδρος),
Γιαννούλος Ι., Στεφάνου Π., Καλούδης Ι., Ζερβούδη Λ.,
Λατίνας Σπ., Σαρρής Γ. (Μέλη).
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι:
Λίναρη ∆., Γεωργιάδης Ι., Ζαννίκου Στ.
(Μετά από παραίτηση του κ Κορδαλή σε επαναληπτική εκλογή εξελέγη για το
∆.Σ. ο κ Ε. Ατσάλης και τη θέση στον Π. Ι. Σ. κατέλαβε ο κ Γιαννικόπουλος).
Την Τετάρτη 12 Νοεµβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκαν οι εκλογές για
την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ιατρικής Εταιρείας Χίου.
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο προέκυψε συγκροτήθηκε
σε σώµα ως εξής:
Μιχαηλίδης Α. (Πρόεδρος), Κυρλαγκίτσης Ι. (Αντιπρόεδρος),
Ζώρζου Π. (Γραµµατέας), Καστής Γ. (Ταµίας),
Σµυρνιούδης Ν., Ζαννίκου Στ.,
Μυτιληναίου Ε., Ζερβούδη Ε. (Μέλη).
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι:
Σταυράκης Ι., Καρτάλης Αθ., Πολιτάκη Στ.
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Έφυγε η Γιόνα χήρα Μικέ Παϊδούση
Η Γιόνα (Ιωάννα) Παϊδούση, το γένος Παπαντωνίου, γεννήθηκε στα ∆ίδυµα
Ερµιονίδας Αργολίδας το 1917. Ο πατέρας της ήταν γιατρός. Τα πρώτα
γράµµατα τα διδάχθηκε στον τόπο της αποφοίτησε το Γυµνάσιο Ναυπλίου και το
Αρσάκειο Παρθεναγωγείο. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών την οποία
αποφοίτησε το 1942. Στη συνέχεια σπούδασε, µε υποτροφία του Γαλλικού
Ινστιτούτου στη Γαλλία, στο Πανεπιστήµιο της Σορβόννης, όπου µελέτησε την
αλβανική γλώσσα και λογοτεχνία. Το 1952 γνώρισε ως ασθενής τον ιατρό Μικέ
Παϊδούση, τον οποίο και παντρεύτηκε. Μαζί έζησαν µέχρι τον θάνατό του το
1974. Κατά τη διάρκεια της κοινής ζωής τους υπήρξε συνεπής σύντροφός του και
υποστήριξε το έργο του, αλλά και τη γενικότερη στάση ζωής του. Συνεργάστηκε

Ο Μικές και η Γιόνα Παϊδούση στο εξοχικό τους στις Σπέτσες στη δεκαετία του 60.

στενά µαζί του στη συγγραφή του τεράστιου επιστηµονικού και ιατροϊστορικού
έργου το οποίο άφησε ο Μικές Παϊδούσης. Μετά το θάνατό του επιδόθηκε στη
συγγραφή λογοτεχνικών κειµένων, στη µελέτη της λαογραφίας της Ερµιονίδας
καθώς και µεταφράσεις ξένων έργων, κυρίως από τη αλβανική βιβλιογραφία.
Μαζί µε το Μικέ γνώρισαν από κοντά και συνδέθηκαν µε στενή φιλία µε πολλούς
διανοούµενους και καλλιτέχνες της εποχής τους. Ανάµεσά τους ο Γιάννης Ρίτσος,
ο Μάρκος Αυγέρης, ο Τάκης Καλµούχος, o Κλέων Τριανταφύλλου - Αττίκ, ο Γ.
Μυταράκης κ.α. Αµέσως µετά το θάνατο του Μικέ η Γιόνα δωρίζει, υλοποιώντας
την επιθυµία του, το ισόγειο της πατρικής κατοικίας Παϊδούση στον Κάµπο στο
∆ήµο της Χίου, µε όλα τα λαογραφικά αντικείµενα που βρίσκονταν σε αυτό.
Αργότερα, το 2003, η Γιόνα δωρίζει µε συµβολαιογραφική πράξη όλες τις
Συλλογές και το Αρχείο Παϊδούση στη Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής». Μαζί και το
διαµέρισµά τους στην οδό Ηροδότου 5 στο Κολωνάκι. Η Γιόνα Παϊδούση
απεβίωσε στις 21 Φεβρουαρίου 2009 στην Αθήνα, µετά από ολιγόµηνη ασθένεια.
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Ιπποκρατικές εκδόσεις στη Βιβλιοθήκη Χίου «Α.
Κοραής»., εισ. - επιµ. Α. Μιχαηλίδης, έκδ. Σύλλογος
Φίλων Βιβλιοθήκης «Κοραή» Χίου - ∆ηµόσια Κεντρική
Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», Χίος 2008.
Πρόκειται για πλήρη κατάλογο των εκδόσεων του έργου
του Ιπποκράτη τις οποίες φιλοξενεί η Βιβλιοθήκη της Χίου
«Α. Κοραής». Στην έκδοση αυτή προτάσσεται ένα εκτενές
εισαγωγικό κείµενο σχετικό µε το ιπποκρατικό έργο, τις
ιπποκρατικές εκδόσεις και τη συµβολή του Αδαµαντίου
Κοραή στη διαµόρφωση της σπουδαίας αυτής συλλογής
της Βιβλιοθήκης. Στο σχετικό κατάλογο, πέρα από τον
τίτλο, τα στοιχεία έκδοσης του κάθε βιβλίου, δίνονται και
αναλυτικές πληροφορίες για την κατάστασή του.
Κείµενα εισηγήσεων ∆ιηµερίδας:
Θησαυροί της
Βιβλιοθήκης Χίου «Αδαµάντιος Κοραής». (Χίος, 18-19
Απριλίου 2008)., έκδ. Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης
«Κοραή» Χίου, Χίος 2008.
Περιλαµβάνει τα κείµενα των εισηγήσεων της σχετικής
∆ιηµερίδας. Ανάµεσα στις εισηγήσεις περιλαµβάνεται και η
αναλυτική παρουσίαση του αρχαιότερου έντυπου βιβλίου
το οποίο απόκειται στη Βιβλιοθήκη της Χίου. Πρόκειται
για το βιβλίο µε τίτλο: Aulus Cornelius Celsus, De Medicina, Venetiis M.cccc.xciii. (Αύλου Κορνήλιου Κέλσου, Περί
Ιατρικής, Βενετία 1493). Πρόκειται για ένα είδος ιατρικής
εγκυκλοπαιδείας της εποχής του συγγραφέα (25-35 µ.Χ.)
δώρο του Αδαµάντιου Κοραή προς τη Βιβλιοθήκη.
Αδαµαντίου Κοραή, Medicus Hippocraticus, έκδ.
Αλφα πι, Χίος 2009. (υπό έκδοση)
Πρόκειται για την επανέκδοση της «Θέσεως» του µεγάλου
τέκνου της Χίου Α. Κοραή, την οποία εκπόνησε φοιτώντας
Ιατρική στο Πανεπιστήµιο Μοµπελιέ της Γαλλίας. Η
διατριβή αυτή (Ο καθ’ Ιπποκράτης Ιατρός) µεταγράφηκε
σε ζωντανή νεοελληνική γλώσσα από τον φιλόλογο κ. Νίκο
Καλοσπύρο δ.φ.
Την έκδοση προλογίζει ο καθ. κ. Στέφανος Γερουλάνος.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Στο MEDICUS HIPPOCRATICUS δηµοσιευονται:
Άρθρα Συντάξεως και σχολιασµένες περιλήψεις ξένων άρθρων. Τα άρθρα αυτά,
όταν εκφράζουν την Σύνταξη του περιοδικού, είναι ανυπόγραφα. Σε κάθε άλλη
περίπτωση είναι ενυπόγραφα.
u Ερευνητικές εργασίες. Πρωτοδηµοσιευόµενες κλινικές ή πειραµατικές µελέτες.
u Ανασκοπήσεις. Συνθετική παρουσίαση, µε κριτική έκθεση της υπάρχουσας
βιβλιογραφίας για ενδιαφέροντα ιατρικά θέµατα σύγχρονης πρακτικής.
u Ενδιαφέρουσες
περιπτώσεις. Σπάνια νοσήµατα, ή σπάνιες εκδηλώσεις
συνηθισµένων νοσηµάτων, µε σύντοµη συζήτηση.
u Επίκαιρα θέµατα. Σύντοµη παρουσίαση επίκαιρων απόψεων σε τρέχοντα ιατρικά
θέµατα.
u ∆ιαλέξεις, υλικό επιστηµονικών Ηµερίδων, Συµποσίων ή Συνεδρίων που
διοργανώνονται στην Χίο από την Ιατρική Εταιρεία Χίου, ή άλλους φορείς Υγείας
του Νησιού.
u Άρθρα µε γενικό αντικείµενο τη Ιατρική κίνηση στην Χίο κατά τους περασµένους
αιώνες, αρχειακό υλικό µε γενικό αντικείµενο την Ιατρική στην Χίο και καταγραφή
των ιατρικών πραγµάτων του σήµερα. Βιογραφίες και εργογραφία ιατρών, ιστορία
των Ευαγών Ιδρυµάτων της Χίου, ιστορικές αναδροµές γενικά στα ιατρικά
πράγµατα του Νησιού µε επαρκή επιστηµονική τεκµηρίωση.
u Γράµµατα προς την Σύνταξη. Αφορούν κρίσεις και απόψεις για δηµοσιευµένα
άρθρα. Είναι σύντοµα (µέχρι µία δακτυλογραφηµένη σελίδα Α4) και δηµοσιεύονται
µόνο όταν είναι ενυπόγραφα.
Τα προς δηµοσίευση άρθρα υποβάλλονται στη Συντακτική Επιτροπή του
Περιοδικού και δηµοσιεύονται µε τη σύµφωνη γνώµη τουλάχιστον της πλειοψηφίας
της. Το δηµοσιευµένο υλικό αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία των συγγραφέων και του
Περιοδικού. Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η µερική ή ολική αναδηµοσίευση του
υλικού αυτού, χωρίς την έγγραφη άδεια της Σύνταξης.
Τα άρθρα πρέπει να είναι γραµµένα στη ∆ηµοτική, µε το µονοτονικό σύστηµα. Τα
κείµενα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένα σε λευκό χαρτί, µεγέθους σελίδας Α4, στη
µία µόνο σελίδα, µε περιθώριο τουλάχιστον 3, 5 εκ. Είναι επιθυµητή η χρήση του
προγράµµατος Word για Windows ’98 ή 2000.
Για τα ιατρικά άρθρα ακολουθείται το ∆ιεθνές Πρότυπο Συντάξεως Ιατρικών
Χειρογράφων (Vancouver) και οι οδηγίες της International Committee of Medical Journal Editors (Br. Med. J. 1982, 284: 1766-70.) Αν χρησιµοποιούνται φωτογραφίες
ασθενών, τα πρόσωπά τους δεν πρέπει να είναι αναγνωρίσιµα. Οι συγγραφείς πρέπει
να γνωρίζουν ότι το υλικό δηµοσιεύεται στο Περιοδικό σε ασπρόµαυρη µορφή και δεν
επιστρέφεται στον συγγραφέα του. Εξαίρεση αποτελούν οι προς δηµοσίευση
πρωτότυπες φωτογραφίες, που µετά από αντιγραφή τους (σε scanner), επιστρέφονται
στον ιδιοκτήτη τους.
u
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