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 Πεξίιεςε 

Δηζαγσγή 

 Σα πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζεξαπεία ησλ λενπιαζκάησλ ζπλήζσο 

νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο επίπησζεο (incidence) ησλ παξελεξγεηψλ. Απφ ηηο θχξηεο 

παξελέξγεηεο ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα είλαη ε βιελλνγνλίηηδα. Δκθαλίδεηαη ζε πνιχ 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ ιάβεη αθηηλνβνιία ζηελ πεξηνρή θεθαιήο θαη 

ηξαρήινπ (80-100%),  ή  ρεκεηνζεξαπεία (40-85%), (Miaskowski et al. 2001). Ο πφλνο πνπ 

ηε ζπλνδεχεη είλαη απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά θαη ελνριεηηθά ζπκπηψκαηα πνπ αλαθέξνπλ 

νη αζζελείο. Μπνξεί κεηαμχ άιισλ, λα νδεγήζεη ζε αδπλακία θαηάπνζεο θαη νκηιίαο, κε 

ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο, ηεο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο.  

ηόρνο  

 ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ησλ κειεηψλ πνπ 

αθνξνχλ ζε θάξκαθα ηα νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξφιεςε ή ζεξαπεία ηεο 

βιελλνγνλίηηδαο, θαη ε κειέηε ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηνλ πφλν πνπ απηή πξνθαιεί. 

Τιηθό- Μέζνδνο 

 Ζ αλαδήηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ έγηλε ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

Medline απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, ελψ ε αλάθηεζε 

βαζίζηεθε ζηνλ αιγφξηζκν αλαδήηεζεο ("Mucositis"[Mesh] OR "Stomatitis"[MeSH]) AND 

"Neoplasms"[MeSH] OR "Cancer"[MeSH] AND "Randomized Controlled Trial."[PT]. 125 

άξζξα πξνέθπςαλ θαη, κεηά ηε δηαδηθαζία απφξξηςεο, ζηελ αλαζθφπεζε 

ζπκπεξηειήθζεζαλ ηα 24. 

Απνηειέζκαηα 

 Απφ ηελ αλαζθφπεζε θάλεθε φηη ε ρισξεμηδίλε, νη αληηκηθξνβηαθνί ηξνρίζθνη, ε 

βελδπδακίλε, νη θπηνθίλεο (GM-CSF θαη Immunokine), ε πηινθαξπίλε θαη ε sucralfate δελ 

πξνθαινχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ειάηησζε ζηελ αίζζεζε ηνπ πφλνπ ζηε ζηνκαηηθή 

θνηιφηεηα. Αληίζεηα, νη απμεηηθνί παξάγνληεο (παιηθεξκίλε θαη ξεπηθεξκίλε), ην iseganan, 

ε γινπηακίλε ην actovegin, to polaprezinc, ηα εθρπιίζκαηα θπηψλ φπσο θαη ε θξπνζεξαπεία 

θαη ε εθαξκνγή Laser, ειάηησζαλ ηνλ πφλν ζην ζηνκαηηθφ βιελλνγφλν, ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ (p≤0.05). 

Λέμεηο-θιεηδηά  

 Καξθίλνο, βιελλνγνλίηηδα, ζηνκαηηθφο πφλνο, ρεκεηνζεξαπεία, αθηηλνζεξαπεία. 
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Abstract 

Background 

The protocols used in cancer treatment usually increase the incidence of side effects. 

Oral mucositis (OM) is one of the major side effects and is reported by most of the patients 

who have received head and neck radiotherapy and concomitant chemotherapy. According 

to them, the mucositis-iduced pain is one of the most indicative and irritating symptoms. 

Among others, it can lead to swallowing and speaking inability, with serious effects in the 

course of the treatment, as well as the in patients’ health and quality of life.  

Objective 

This paper’s objective is the systematic review of the studies that refer to drugs used 

for the management of mucositis, as well as of their effects on the mucositis induced oral 

pain. 

Search strategy  

The material used in this study has been taken from Medline’s database from January 

2000 until December 2010 and its retrieval. is based on the algorithm ("Mucositis"[Mesh] 

OR "Stomatitis"[MeSH]) AND "Neoplasms"[MeSH] OR "Cancer"[MeSH] AND 

"Randomized Controlled Trial."[PT]. Through the elimination process, out of total 125 

articles that accrued, 24 suited this study.  

Results 

 This review indicated that chlorhexidine, antimicrobial lozenges, benzydamine, 

cytokines (GM-CSF and Immunokine), pilocarpine and sucralfate do not cause statistically 

significant decrease in the sense of pain of the oral cavity. On the contrary, growth factors 

(palifermine and repifermine), iseganan, glutamine, actovegin, polaprezinc, plant extracts, as 

well as cryotherapy and Laser, reduce the pain of the oral cavity in a rather substantial 

degree (p≤0.05). 

Key-words 

Cancer, Mucositis, Oral Pain, Chemotherapy, Radiotherapy. 
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Δηζαγσγή 

 

 

Ζ ζπλερήο επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή έξεπλα  πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη νδεγήζεη ζηε ξαγδαία εμέιημε ησλ κνξθψλ θαη ησλ κεζφδσλ ηεο ζεξαπεπηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ λενπιαζκάησλ. Απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο απηήο είλαη ε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ίαζεο απφ θάπνηεο κνξθέο θαξθίλνπ θαη γεληθφηεξα ε αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ 

επηβίσζεο. Ωζηφζν, νη ζεξαπείεο δε ζηεξνχληαη παξελεξγεηψλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηφζν 

ζνβαξψλ, πνπ απαηηνχλ ηε δηαθνξνπνίεζε ή δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο, ή κπνξεί αθφκα λα 

απεηιήζνπλ ηε δσή ηνπ αζζελή (Pahani et al. 2010).  

Ζ ζηνκαηηθή θνηιφηεηα είλαη κηα πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο φπνπ εκθαλίδνληαη ηέηνηεο 

παξελέξγεηεο κε εθδειψζεηο αλάινγα ηνπ ηχπνπ ηεο ζεξαπείαο. Μηα θνηλή θαη ζπρλή 

εθδήισζε ζε φιεο ζρεδφλ ηηο κνξθέο ζεξαπείαο είλαη ε βιελλνγνλίηηδα. Σν βαζηθφηεξν θαη 

πην εμνπζελσηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο, πνπ αλαθέξεηαη ηφζν απφ ηνπο αζζελείο φζν θαη 

ηνπο θιηληθνχο είλαη ν πφλνο, ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο θαη ηελ πνηφηεηα 

ηεο δσήο ηνπ αζζελή (Cella et al. 2003). 

ε απηή ηελ εξγαζία ζα αλαθεξζνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο ζηνκαηηθέο επηπινθέο ησλ 

αληηλενπιαζκαηηθψλ ζεξαπεηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βιελλνγνλίηηδαο, ε παζνβηνινγία 

ηεο, θαη ε θιηληθή ηεο εηθφλα. Δμεηάδνληαο ηηο παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

βιελλνγνλίηηδαο, έκθαζε ζα δνζεί ζηηο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ πφλνπ πνπ πξνθαιείηαη 

απφ απηή, φπσο θαη ζηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ.  

χκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, θακία αγσγή δελ είλαη ηθαλή λα 

αληηκεησπίζεη πιήξσο ηε βιελλνγνλίηηδα. Καηά ζπλέπεηα, έλα κεγάιν εχξνο θαξκάθσλ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί κε ζθνπφ λα πξνιάβεη ή λα επηιχζεη ην πξφβιεκα ρσξίο πάληα ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα
.
 ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ζεξαπεία είλαη ζπκπησκαηηθή. 

Τπάξρνπλ πνιιέο κειέηεο γηα ηα θάξκαθα θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

κε άιινηε άιια απνηειέζκαηα ζηελ πνξεία ηεο βιελλνγνλίηηδαο θαη ζηνλ πξνθαινχκελν 

πφλν. ην θπξίσο κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ησλ 

κειεηψλ απηψλ απφ ην 2000 κέρξη ην 2010.  
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Α. Γεληθό κέξνο 

 

 

 

1. Δπηπινθέο ηεο αληηλενπιαζκαηηθήο ζεξαπείαο. 

 

Σα πθηζηάκελα πξσηφθνιια αληηλενπιαζκαηηθήο ζεξαπείαο δελ επηδξνχλ κφλν ζηα 

θαξθηληθά θχηηαξα, αιιά θαη ζηα πγηή κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε παξελεξγεηψλ θαη 

επηπινθψλ ζηε γεληθή πγεία θαη ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. Οη επηπινθέο ζηε ζηνκαηηθή 

θνηιφηεηα εκθαλίδνληαη ζε κεγάιε ζπρλφηεηα (40-80% ζηε ρεκεηνζεξαπεία, πνπ θηάλεη ην 

100% ζε ζχγρξνλε αθηηλνβφιεζε ζηελ πεξηνρή, Hunter et al. 2009).  Ζ έληαζή ηνπο 

εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ν ηχπνο ηνπ θαξθίλνπ, ε κνξθή ηεο ζεξαπείαο -

δφζε, ζέζε, ηχπνο αθηηλνβνιίαο θαη ζπλδπαζκφο κε ρεκεηνζεξαπεία (Lanzφs et al. 2010)- ε 

ειηθία ηνπ αζζελή, ην επίπεδν ζηνκαηηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη 

κεηά ηελ αληηλενπιαζκαηηθή ζεξαπεία (Djuric et al. 2006) αιιά θαη απφ γελεηηθνχο 

παξάγνληεο (Stokman et al. 2006).  

ηνκαηηθέο επηπινθέο ζα  εκθαλίζνπλ ζρεδφλ φινη νη αζζελείο πνπ αθηηλνβνινχληαη 

ζηε ζηνκαηνπξνζσπηθή πεξηνρή γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαξθίλνπ θεθαιήο θαη ηξαρήινπ, 

40% ησλ αζζελψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε ρεκεηνζεξαπεία θαη πεξίπνπ 85% ησλ αζζελψλ 

πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε κεηακφζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ (Miaskowski et 

al. 2001). 

Μεξηθέο απφ ηηο επηπινθέο πνπ παξαηεξνχληαη είλαη θνηλέο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 

ζεξαπείαο (φπσο ε βιελλνγνλίηηδα), ελψ άιιεο είλαη αλάινγεο ηεο ζεξαπείαο. ηε δεχηεξε 

θαηεγνξία αλαθέξνληαη:  

 Αθηηλνζεξαπεία:  Οη παξελέξγεηεο ηεο αθηηλνζεξαπείαο εμαξηψληαη απφ ην 

είδνο, ηε δηάξθεηα θαη ηε ζπλνιηθή δφζε ηεο αθηηλνβνιίαο φπσο θαη απφ ηελ πεξηνρή  

έθζεζεο. ηηο ζηνκαηηθέο επηπινθέο απφ αθηηλνζεξαπεία πεξηιακβάλνληαη ε νμεία 

βιελλνγνλίηηδα, ε μεξνζηνκία, νη κεηαβνιέο ηεο γεχζεο, νη ινηκψμεηο ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ 

ζηφκαηνο, ε ηεξεδφλα, ν ηξηζκφο, ε ίλσζε θαη ε νζηεναθηηλνλέθξσζε. H αθηηλνζεξαπεία 

πξνθαιεί ιεηηνπξγηθέο βιάβεο ζηνπο ζηεινγφλνπο αδέλεο ζε πάλσ απφ 50% ησλ αζζελψλ 

πνπ έρνπλ ιάβεη πεξηζζφηεξν απφ 50Gy (Scarantino et al. 2006). 

 Υεκεηνζεξαπεία: Οη παξελέξγεηεο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

ηνμηθφηεηα ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ- έλαο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηα πγηή θχηηαξα θαη 
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αγγεία ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, κεηψλνληαο έηζη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ επηζειίνπ γηα 

επνχισζε. Οη επηπινθέο πνπ αλαθέξνληαη είλαη ε νμεία βιελλνγνλίηηδα, νη ινηκψμεηο ηνπ 

βιελλνγφλνπ, νη αηκνξξαγίεο ησλ νχισλ, ε μεξνζηνκία, νη κεηαβνιέο ηεο γεχζεο, ε 

λεπξνηνμηθφηεηα θαη ε νζηενλέθξσζε ηεο γλάζνπ κεηά απφ ηε ιήςε δηθσζθνληθψλ .  

 Μεηακφζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ: Γηα λα είλαη εθηθηή ε 

κεηακφζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ πξέπεη λα πξνεγεζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ 

πάζρνληνο κπεινχ ησλ νζηψλ κε ρεκεηνζεξαπεία, κε ή ρσξίο αθηηλνβνιία. Δίλαη 

αλακελφκελεο ινηπφλ φιεο νη επηπινθέο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο φπσο θαη ηεο αθηηλνζεξαπείαο. 

Δληνχηνηο, ε ζνβαξφηεξε επηπινθή είλαη ε λφζνο κνζρεχκαηνο θαηά μεληζηή ( Graft versus 

Host disease ) (Levine et al. 2008).  

Ζ νμεία βιελλνγνλίηηδα είλαη ε πην ζπρλή θνηλή επηπινθή ζε φιεο ηηο κνξθέο 

αληηλενπιαζκαηηθήο ζεξαπείαο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ επψδπλα έιθε θαη έληνλν πφλν θαηά 

ηε ιήςε ηξνθήο. O πφλνο κπνξεί λα είλαη ηέηνηνπ βαζκνχ πνπ ν αζζελήο λα είλαη ζε ζέζε 

λα θαηαλαιψζεη κφλν πδαξή ή πγξή ηξνθή, ή λα ρξεηάδεηαη παξεληεξηθή ζίηηζε. Οη 

δηαηαξαρέο ζξέςεο θαη ε απψιεηα βάξνπο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαρεμία ηνπο 

θαξθηληθνχο αζζελείο. ε νξηζκέλνπο αζζελείο επίζεο παξαηεξείηαη δνζνεμαξηψκελε 

ηνμηθφηεηα. Ζ εκθάληζε ηεο νμείαο βιελλνγνλίηηδαο κπνξεί λα απαηηήζεη δηαθνξνπνίεζε ή 

δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο, ή αλάγθε γηα παξαηεηακέλε ελδνλνζνθνκεηαθή λνζειεία. Ζ 

παξάηαζε σζηφζν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ζεξαπείαο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη εθ λένπ 

αλάπηπμε ηνπ φγθνπ θαη λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα ειέγρνπ ηνπ (Huang et al. 2000), 

πηζαλψο ιφγσ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ αλάκεζα ζηηο ζεξαπείεο 

(Sprinzl et al. 2001). ε αζζελείο κε νπδεηεξνπελία ηα έιθε γίλνληαη πχιε εηζφδνπ 

κηθξνβίσλ (Dazzi et al. 2003), άξα θαη πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο θηλδχλνπ πξφθιεζεο 

κηθξνβηαηκίαο θαη ζεςαηκίαο κε ζπλνδή αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ηεο ζλεηφηεηαο. 

Ζ επίπησζε (incidence) ηεο βιελνγνλλίηηδαο είλαη 40% ζε αζζελείο πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ ζε ρεκεηνζεξαπεία (Elting et al. 2003), πνηθίιεη απφ 80% - 100% ζε αζζελείο 

πνπ ζα αθηηλνβνιεζνχλ ζηελ πεξηνρή θεθαιήο ηξαρήινπ κε ή ρσξίο ρεκεηνζεξαπεία 

(Kazemian et al., 2009 , Hunter et al., 2009) θαη, απφ 45% - 100% ζε αζζελείο κε SCT 

(Stem Cell Transplantation) κε TBI (total body irradiation) ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε 

ρεκεηνζεξαπεία (Hunter et al. 2009, Stokman et al. 2006, Rubenstein et al. 2004). 

 Οη επηπηψζεηο απηέο έρνπλ ζνβαξή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αζζελή 

(Panahi et al. 2010, Harris 2006, Peterman et al. 2001), θαη ζην θφζηνο ζεξαπείαο (Barber et 

al. 2007, Elting et al. 2003, Peterman et al. 2001). Σν θφζηνο ζεξαπείαο έγθεηηαη ζε ηξεηο 
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θαηεγνξίεο: Σν άκεζν θφζηνο (ηαηξηθφ: λνζειεία, θάξκαθα, ή κε ηαηξηθφ: κεηαθνξέο, 

θξνληηζηέο), ην έκκεζν θφζηνο (δηαθπγφληα θέξδε απφ ηηο εκέξεο απνπζίαο απφ ηελ 

εξγαζία), θαη ην άδειν (intangible) θφζηνο (ςπρνινγηθήο θχζεσο). ηελ βιελλνγνλίηηδα νη 

παξαπάλσ εκέξεο λνζειείαο έρνπλ ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο, 

αθνινπζνχκελεο απφ ηελ εμσλνζνθνκεηαθή ππνζηήξημε, ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ην 

θφζηνο ησλ παξαπάλσ αλαγθαίσλ σξψλ ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο 

βιελλνγνλίηηδαο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, p<0.05 (Peterson et al. 2001) θαη αθνινπζεί 

αληίζηνηρε, γξακκηθή ζε ζρέζε κε ηελ έληαζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο, αχμεζε (Barber et al. 

2007). 
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2. Ομεία βιελλνγνλίηηδα 

 

 

2.α. Παζνβηνινγία 

 

Ζ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ δξάζεο ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαη ηεο αθηηλνβνιίαο 

ζην ζηνκαηηθφ βιελλνγφλν, ηεο παζνθπζηνινγίαο θαη βηνινγίαο ηεο βιελλνγνλίηηδαο θαζψο 

θαη ηνπ πφλνπ πνπ πξνθαιεί, είλαη ε βαζηθή γλψζε γηα ηελ πην άκεζε θαη ζηνρεπκέλε 

αληηκεηψπηζή ηνπο.  

Αξρηθά ππήξρε ε ζεσξία φηη ε βιελλνγνλίηηδα ηνπ ζηνκαηηθνχ βιελλνγφλνπ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο κε εηδηθήο ηνμηθφηεηαο ησλ αληηλενπιαζκαηηθψλ ζεξαπεηψλ ζηα 

δηαηξνχκελα θχηηαξα ηεο βαζηθήο επηζειηαθήο ζηνηβάδαο. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, 

θαζψο ηα επηζειηαθά θχηηαξα αλαλεψλνληαη γξήγνξα, θάζε 7-14 εκέξεο, ζε θπζηνινγηθέο 

ζπλζήθεο (Sprinzl et al. 2001), ε άκεζε δξάζε ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ησλ θπηηαξνζηαηηθψλ 

ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ ζηελ ηθαλφηεηα αλαγέλλεζεο ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ 

νδεγεί ζηελ αδπλακία αλαλέσζεο ηνπ επηζειίνπ, ζηελ αηξνθία ηεο βαζηθήο ζηνηβάδαο θαη 

ηελ εμέιθσζε ηνπ βιελλνγφλνπ (Sonis et al. 1998).  

Σα πξφζθαηα επξήκαηα φκσο ηεο εκπινθήο θαη άιισλ θπηηάξσλ θαη ζηνηβάδσλ ηνπ 

βιελλνγφλνπ, φπσο ηνπ ελδνζειίνπ, ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, ηνπ αγγεηαθνχ ελδνζειίνπ αιιά 

θαη ηεο εμσθπηηάξηαο νπζίαο ζηε δεκηνπξγία ηεο βιάβεο, ππνδειψλνπλ φηη ε 

βιελλνγνλίηηδα δελ είλαη απνηέιεζκα κηαο ηφζν απιήο δηαδηθαζίαο νχηε αθνξά κφλν ην 

επηζήιην. Άιια επξήκαηα φπσο ε χπαξμε πξνθιεγκνλνδψλ θπηνθηλψλ ζην πεξηθεξηθφ αίκα 

θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ ηνμηθφηεηα ζην βιελλνγφλν, εληζρχνπλ ηε ζεσξία ηεο 

πνιππινθφηεηαο ζηε δεκηνπξγία ηεο βιάβεο ζην ζηνκαηηθφ βιελλνγφλν (Sonis et al. 2004). 

Κακία βιάβε ή αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη δελ είλαη βηνινγηθά απηφλνκν γεγνλφο. ινη νη ηζηνί 

αιιειεπηδξνχλ πνιχ γξήγνξα θαη ηαπηφρξνλα κεηαμχ ηνπο φπσο θαη κε ην ζηνκαηηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ πνιππινθφηεηα απηή δηθαηνινγεί ην εχξνο ησλ ζηνκαηηθψλ εθδειψζεσλ θαη 

ηε δπζθνιία ησλ θιηληθψλ λα αληηκεησπίζνπλ επαξθψο θαη ζηνρεπκέλα ηε βιελλνγνλίηηδα. 

Οη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε φια ηα ζηάδηα  ηεο αλάπηπμήο ηεο. 

Ζ αιιεινπρία ησλ θαηλνκέλσλ πνπ νδεγνχλ ζηε βιελλνγνλίηηδα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 

πέληε ζηάδηα: α. έλαξμε (initiation), β. ελεξγνπνίεζε θαη γελίθεπζε ηνπ κελχκαηνο (up-

regulation and generation of messenger signals), γ. ελίζρπζε θαη ζεκαηνδφηεζε (signaling 

and amplification) δ. εμέιθσζε (ulceration) θαη ε. επνχισζε (healing) (Sonis et al. 2004).  
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 α. Έλαξμε 

Ζ επίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ ζηα θχηηαξα 

πξνθαιεί νμεηδσηηθφ stress θαη παξαγσγή νμεηδσηηθψλ παξαγψγσλ (reactive oxygen 

species, ROS). Αλεμάξηεηα απφ ηελ αηηία πνπ πξνθιήζεθαλ, ηα νμεηδσηηθά παξάγσγα 

βιάπηνπλ άκεζα ηα θχηηαξα, ηνπο ηζηνχο θαη ηα αγγεία. Ζ ελεξγνπνίεζή ηνπο θαη ε 

ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνθαινχλ ηελ παξαγσγή παξαγφλησλ κεηαγξαθήο θαίλεηαη λα 

ραξαθηεξίδεη ηελ νμεία ηζηηθή αληίδξαζε θαη ζεσξείηαη σο ην αξρηθφ γεγνλφο ηεο έλαξμεο 

ηεο βιελλνγνλίηηδαο.  

 β. Δλεξγνπνίεζε θαη γελίθεπζε ηνπ κελχκαηνο 

ε απηή ηε θάζε ε εθδήισζε ησλ γεγνλφησλ είλαη ηαπηφρξνλε. Οη ειεχζεξεο ξίδεο 

ζπάλε ηηο αιπζίδεο ηνπ DNA πξνθαιψληαο αλαζηξέςηκεο ή θαη κφληκεο βιάβεο ζηα 

θχηηαξα θαη clonogenic ζάλαην ησλ θπηηάξσλ ηεο επηζειηαθήο ζηνηβάδαο. Γξνπλ αθφκα 

ελεξγνπνηψληαο ελδηάκεζνπο κεζνιαβεηέο φπσο ελδπκηθνχο παξάγνληεο ή παξάγνληεο 

κεηαγξαθήο. Ο ππξεληθφο παξάγνληαο θ-Β (NF-θΒ) ελεξγνπνηείηαη θαη επηδξά ζε πνιιαπιά 

θπηηαξηθά ζηνηρεία κέζα ζην βιελλνγφλν. Απμάλεηαη ην επίπεδν ησλ γνληδίσλ πνπ ειέγρνπλ 

ηε ζχλζεζε ησλ πξνθιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ (Tumor Necrosis Factor-α) TNF-α, θαη ησλ 

ηληεξιεπθηλψλ IL-1β θαη IL-6 γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ηζηηθή βιάβε θαη απφπησζε ησλ 

θπηηάξσλ ζηελ ππνβιελλνγφληα ζηνηβάδα, φπσο θαη ζε βιάβε ησλ βαζηθψλ επηζειηαθψλ 

θπηηάξσλ. Ο NF-θΒ κπνξεί λα είλαη ν θαηαιπηηθφο παξάγνληαο απαξαίηεηνο γηα ηελ 

ηαπηφρξνλε εμέιημε φισλ απηψλ ησλ γεγνλφησλ. Μπνξεί λα αληηδξά δηαθνξεηηθά αλάινγα 

ησλ εξεζηζκάησλ θαη ελεξγνπνηείηαη θαη ζηε ρεκεηνζεξαπεία θαη ζηελ αθηηλνζεξαπεία. Με 

ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ άιισλ γνληδίσλ ελεξγνπνηείηαη ν δξφκνο ηεο θπθιννμπγελάζεο-2   

ηα adhesion molecules θαη ε αγγεηνγέλεζε.  

Φπζηθά δελ είλαη κφλν ν ΝF-θΒ πνπ πξνθαιεί ηελ απφπησζε ησλ θπηηάξσλ. Οη 

νμεηδσηηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ ζθπγγνκπειπλάζε, ελψ ε 

ρεκεηνζεξαπεία θαη ε αθηηλνζεξαπεία δξνπλ θαη άκεζα, ελεξγνπνηψληαο  ην δξφκν ηεο 

ceramide πνπ παξάιιεια ή ζπλεξγηθά απμάλεη ηελ πξσηαξρηθή απφπησζε. Ζ ζπλνδή 

ελεξγνπνίεζε ησλ καθξνθάγσλ νδεγεί ζε άκεζε ηζηηθή βιάβε ή ζε επηπιένλ παξαγσγή 

ΣΝF-α.  

 γ. Δλίζρπζε θαη ζεκαηνδφηεζε 

Δίλαη πηζαλφ εθηφο ηεο άκεζεο βιάβεο ζηα θχηηαξα ηνπ βιελλνγφλνπ νη 

πξνθιεγκνλψδεηο θπηνθίλεο λα παίδνπλ έλαλ έκκεζν ξφιν επαπμάλνληαο ηελ αξρηθή ηζηηθή 

πξνζβνιή θαη ην ξπζκφ θπηηαξηθήο απφπησζεο. ηε θάζε απηή ε βιάβε ζπκβαίλεη ζηελ 
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ππνβιελλνγφληα ζηνηβάδα θαη ζηε βαζηθή επηζειηαθή ζηνηβάδα, έηζη, ελψ ν βιελλνγφλνο 

έρεη δηαθνξνπνηεζεί βηνινγηθά, θιηληθά θαίλεηαη θπζηνινγηθφο. Οη θπηνθίλεο ελεξγνπνηνχλ 

ηνπο παξάπιεπξνπο δξφκνπο ηεο ζεξακίδεο, ηεο θαςάζεο θαη ησλ παξαγφλησλ κεηαγξαθήο. 

Απηά ηα κελχκαηα νδεγνχλ ζε πεξαηηέξσ παξαγσγή θπηνθηλψλ θαη ηληεξιεπθηλψλ. 

 δ. Δμέιθσζε 

Οη λεθξσηηθέο βιάβεο θαη ε απφπησζε ησλ θπηηάξσλ ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο 

νδεγνχλ ζε αηξνθηθέο αιιαγέο ηεο δνκήο ηνπ βιελλνγφλνπ, απνδφκεζε θαη ηειηθή 

θαηάξξεπζε ηνπ βιελλνγφλνπ κε δεκηνπξγία έιθνπο θαη αλάινγε ζπκπησκαηνινγία. 

Ζ αλαθνξά ζηε βιελλνγνλίηηδα, θπξίσο ζηελ αθηηλνβιελλνγνλίηηδα ζα θιεγκνλψδε 

λφζν δελ είλαη αθξηβήο, αθνχ δελ είλαη ηζηνινγηθά αλαγλσξίζηκε ε νμεία θιεγκνλψδεο 

δηήζεζε ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα. Ζ βιελλνγνλίηηδα ζηε θάζε εμέιθσζεο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κεγάιεο έθηαζεο δηήζεζε απφ πνιπκνξθνπχξελα θαη ζηξνγγπιά θιεγκνλψδε θχηηαξα. 

Τπάξρεη αθφκα απνηθηζκφο ησλ ειθσηηθψλ πεξηνρψλ απφ gram-ζεηηθά, gram-αξλεηηθά 

θαη αλαεξφβηα βαθηήξηα θαη ζπρλέο δεπηεξνγελείο ινηκψμεηο. Ζ πηζαλφηεηα κφιπλζεο είλαη 

ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξε ζε θχθινπο ρεκεηνζεξαπείαο κε βιελλνγνλίηηδα ζε ζρέζε κε 

θχθινπο ρσξίο ηελ παξνπζία βιελλνγνλίηηδαο (73% κε 36% αληίζηνηρα, p<0.0001) (Elting 

et al. 2003). Σα παξάγσγα ηνπ θπηηαξηθνχ ηνπο ηνηρψκαηνο δηαπεξλνχλ ηελ ππνβιελλνγφληα 

ζηνηβάδα θαη δηεγείξνπλ ηα καθξνθάγα ψζηε λα απειεπζεξψζνπλ πεξηζζφηεξεο θπηνθίλεο. 

Οη επηπηψζεηο ηεο εμέιθσζεο πνπ δηαπεξλά ην επηζήιην θαη θηάλεη κέρξη ηελ 

ππνβιελλνγφληα ζηνηβάδα, είλαη ε πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ θπηνθηλψλ ηεο θιεγκνλήο, ε 

επαχμεζε ηεο θιεγκνλήο θαη ηεο βιάβεο, θαζψο θαη ε απψιεηα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ν 

ραξαθηεξηζηηθφο πφλνο, ελψ ε πηζαλφηεηα κηθξνβηαηκίαο θαη ζεςαηκίαο είλαη απμεκέλε 

εηδηθά ζε νπδεηεξνπεληθνχο αζζελείο. Σν 25%-75% ηεο βαθηεξηαηκίαο πνπ παξνπζηάδεηαη 

κεηά απφ κεηακφζρεπζε αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ έρνπλ ζαλ πχιε εηζφδνπ ησλ κηθξνβίσλ 

ην βιελλνγφλν (Dazzi et al. 2003).  

 ε. Δπνχισζε 

Ζ επνχισζε μεθηλά κε εξεζίζκαηα απφ ηελ εμσθπηηάξηα νπζία, ζπλήζσο κεηά 2-3 

εβδνκάδεο (Sprinzl et al. 2001). Δπαλέξρεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ θπηηάξσλ ηνπ επηζειίνπ γηα 

πνιιαπιαζηαζκφ θαη δηαθνξνπνίεζε θαη εκθαλίδεηαη ε θπζηνινγηθή ηνπηθή κηθξνβηαθή 

ρισξίδα. Ζ θιηληθή εκθάληζε ηνπ ζηνκαηηθνχ βιελλνγφλνπ είλαη θπζηνινγηθή, σζηφζν, 

ιφγσ ηεο ππνιεηπφκελεο αγγεηνγέλεζεο ν βιελλνγφλνο έρεη πιένλ δνκηθά αιιάμεη θαη έρεη 

απμεζεί ν θίλδπλνο επαλεκθάληζεο βιελλνγνλίηηδαο ζε κηα κειινληηθή αληηλενπιαζκαηηθή 

ζεξαπεία. Οη Elting et al. (2003) αλαθέξνπλ φηη ζε θχθινπο ρεκεηνζεξαπείαο πνπ 



 17 

αθνινπζνχζαλ απηνχο πνπ εκθάληζαλ βιελλνγνλίηηδα, ε κείσζε ηεο δφζεο ήηαλ ζε 

δηπιάζηα αλαινγία απφ απηνχο πνπ αθνινπζνχζαλ θχθινπο ρσξίο βιελλνγνλίηηδα (23% κε 

11% αληίζηνηρα, Ρ<0.0001). 

ηε κειέηε ησλ Haddad et al. (2009) βξέζεθε φηη ηα επίπεδα νξνχ ησλ 

πξνθιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ TNF-α, IL-1β, θαη IL-6 ήηαλ αλεβαζκέλα θαηά ηελ παξνπζία 

ηεο βιελλνγνλίηηδαο ζε ζρέζε κε ηηο πεξηφδνπο πνπ ε βιελλνγνλίηηδα δελ ήηαλ 

παξαηεξήζηκε. Αληίζεηα ηα επίπεδα ηεο αληηθιεγκνλψδνπο θπηνθίλεο IL-13 εκθαλίδνληαλ 

ειαηησκέλα ζηηο πεξηφδνπο εκθάληζεο κεγάιεο έληαζεο βιελλνγνλίηηδαο.   

 

 

 

 2.β. Κιηληθή εηθόλα ηεο βιελλνγνλίηηδαο ηνπ ζηνκαηηθνύ βιελλνγόλνπ 

 

Ζ πξψηε νξαηή εθδήισζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ θιηληθή εηθφλα ησλ πεξηπηψζεσλ 

αθηηλνζεξαπείαο είλαη ζπλήζσο έλαο ιεπθφο απνρξσκαηηζκφο, ιφγσ ηεο αξρηθήο 

ππεξθεξαηηλνπνίεζεο κεηά απφ ζπλνιηθή δφζε 10-20 Gy. Απηή ε εηθφλα είλαη πηζαλφ λα 

πεξάζεη απαξαηήξεηε, ελψ ην εξχζεκα πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ηα 20 Gy, πεξίπνπ ζηηο 2 

εβδνκάδεο (Ryu et al. 2007) είλαη ζπλήζσο απηφ πνπ γίλεηαη αξρηθά αληηιεπηφ. Ζ κεηέπεηηα 

εμέιθσζε κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ ςεπδνκεκβξάλεο θαη ζπλνδεχεηαη απφ αιιαγή ζηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ αζζελή. Απηφ ην ζηάδην ζπκβαίλεη κεηά ηα 30 Gy ζπλνιηθήο 

δφζεο, ζπλήζσο κεηά απφ 1-3 εβδνκάδεο αθηηλνζεξαπείαο. Ζ βιελλνγνλίηηδα ππνρσξεί 2-6 

εβδνκάδεο κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο (Lanzφs et al. 2010, Stokman et al. 2006), κπνξεί 

φκσο θαη λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν  (McAleese et al. 2006). Έλα κήλα κεηά ην ηέινο ηεο 

ζεξαπείαο ν βιελλνγφλνο έρεη ζεξαπεπζεί ζην 90-95% ησλ αζζελψλ (Saarilahti et al. 2002). 

ηε ρεκεηνζεξαπεία ηα ζπκπηψκαηα ζηνλ ζηνκαηηθφ βιελλνγφλν, μεθηλνχλ 5 κε 10 

κέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο (Harris 2006). Ζ βιελλνγνλίηηδα απφ ρεκεηνζεξαπεία 

δηαξθεί πεξίπνπ 7-10 κέξεο. Οη εθδειψζεηο αξρίδνπλ κε εξχζεκα, κηθξέο εζηηαθέο 

αιινηψζεηο θαη θιεγκνλή θαη θηάλνπλ ζε πφλν, αηκνξξαγία θαη εμέιθσζε κεηά απφ 2 κέξεο 

(Stokman et al. 2006). Οη ςεπδνκεκβξάλεο θαη νη εμειθψζεηο παξαηεξνχληαη ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ απφ ηεο αθηηλνζεξαπείαο (Wu et al. 2010). 

Οη βιάβεο είλαη ζπλήζσο ακθνηεξφπιεπξεο, πεξηιακβάλνπλ πεξηνρέο κε 

θεξαηηλνπνηεκέλεο φπσο ν ρεηιηθφο θαη παξεηαθφο βιελλνγφλνο, ε γιψζζα, ε καιαθή 

ππεξψα, θαη ην έδαθνο ηνπ ζηφκαηνο. Σα νχια θαη ε ζθιεξή ππεξψα, πξνζβάιινληαη 
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ζπάληα (Lanzos et al. 2010). Οη Kazemian et al. αλαθέξνπλ φηη νη θαπληζηέο ηζηγάξσλ έρνπλ 

ζεκαληηθά κηθξφηεξε επίπησζε βιελλνγνλίηηδαο βαζκνχ 3 ή πεξηζζφηεξν, ιφγσ ηεο 

θεξαηηλνπνίεζεο ησλ θπηηάξσλ ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπο (Kazemian et al. 2009).  

Δκθαλίδνληαη επίζεο επθαηξηαθέο ινηκψμεηο απφ βαθηήξηα, εξπεηντνχο θαη κχθεηεο, θαη 

μεξνζηνκία (Harris 2006). ε θαιιηέξγεηεο αζζελψλ κε θαξθίλν θεθαιήο-ηξαρήινπ πνπ 

έρνπλ ιάβεη αθηηλνβνιία ππάξρεη απνηθηζκφο ηνπ βιελλνγφλνπ ηεο ζηνκαηνθαξπγγηθήο 

πεξηνρήο κε κχθεηεο πνπ θηάλεη ην 90%, ινίκσμε απφ απηνχο ηεο ηάμεο ηνπ 30% (Jham et 

al. 2009) θαη απνηθηζκφο ηεο κε gram-αξλεηηθά βαθηήξηα. Οη ελδνηνμίλεο απφ βαθηήξηα 

(εληεξνβαθηήξηα, acinetobacter) θαη θφθθνπο (ζηξεπηφθνθθνη, ζηαθπιφθνθθνη, 

εληεξφθνθθνη) κάιινλ έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ησλ ςεπδνκεκβξαλψλ (El-

Sayed et al. 2002).  

Άιιεο κειέηεο αλαθέξνπλ φηη ε έληαζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ 

θηξθάδην ξπζκφ ηνπ αηφκνπ, απφ ηελ ψξα ηεο αθηηλνβφιεζεο. Οη Bjarnason et al. (2009) 

αλαθέξνπλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p= 0.017) ειάηησζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο 

βαζκνχ 3 ή κεγαιχηεξνπ κεηά απφ πξσηλή αθηηλνβφιεζε ζε ζρέζε κε ηελ απνγεπκαηηλή. 

Ζ μεξνζηνκία είλαη κηα αθφκα θιηληθή εθδήισζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο. Ωζηφζν, δελ 

είλαη γλσζηέο φιεο νη επηπηψζεηο ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαη ηεο αθηηλνβνιίαο ζηνπο 

ζηεινγφλνπο αδέλεο θαη ηελ επηκέξνπο ζχζηαζε ηνπ ζάιηνπ. Ζ ειάηησζε ηεο πνζφηεηάο ηνπ 

επηδξά θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα πξνζηαζία ηνπ βιελλνγφλνπ θαη απνκάθξπλζε κεγάινπ 

κέξνπο ησλ βαθηεξίσλ απφ απηφλ (Lockhart et al. 2005). Ζ αθφινπζε αιινίσζε ή απψιεηα 

ηεο γεχζεο νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ ειάηησζε ηνπ ζάιηνπ, αιιά θαη ζηελ άκεζε επίδξαζε 

ηεο αθηηλνβνιίαο ζηνπο γεπζηηθνχο θάιπθεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε γεχζε 

επαλέξρεηαη ζηα θπζηνινγηθά ή ζρεδφλ θπζηνινγηθά επίπεδα κεηά απφ έλα ρξφλν, αιιά ε 

δπζγεπζία κπνξεί λα επηκείλεη έσο θαη δπν ρξφληα κεηά ην ηέινο ηεο αθηηλνζεξαπείαο (Jham 

et al. 2009). 

 

 

2.γ. Κιίκαθεο ηαμηλόκεζεο ηεο βιελλνγνλίηηδαο ζε βαζκνύο. 

 

Ζ αθξηβήο θαη πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο ησλ αζζελψλ είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζηνκαηηθήο πγείαο, 

ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ζξέςεο ρξεηάδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ.  
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Τπάξρνπλ πνιιά εξγαιεία αμηνιφγεζεο θαη ηαμηλφκεζεο ηεο βιελλνγνλίηηδαο, κεξηθά 

απφ ηα νπνία έρνπλ θηηαρηεί γηα πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο. Σα εξγαιεία απηά δελ έρνπλ θνηλά 

ζεκεία κέηξεζεο. πλήζσο πεξηιακβάλνπλ θιίκαθεο ηεζζάξσλ ή πέληε βαζκψλ. Οη 

επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελεο θιίκαθεο είλαη ε NCI (43%), ε WHO (38%) θαη ε RTOG 

(5%) (Sonis et al. 2004), νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θιηληθή πξάμε αιιά θαη 

πεηξακαηηθά (Πίλαθεο 6,7,8,9).  
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3. Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε θξνληίδα ησλ αζζελώλ κε 

βιελλνγνλίηηδα (MASCC/ISOO) 

 

 

 3.α. Γεληθά 

 

χκθσλα κε ην ζπκβνχιην ηεο MASCC/ISOO (2005) ζπληζηάηαη ε πνιπηνκεαθή 

αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξσηνθφιισλ ζηνκαηηθήο θξνληίδαο. Υξεηάδεηαη εθπαίδεπζε 

ησλ αζζελψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ρξήζε ηέηνησλ πξσηνθφιισλ, πξνθεηκέλνπ λα 

κεησζεί ε βαξχηεηα ηεο βιελλνγνλίηηδαο ηνπ ζηφκαηνο πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ 

ρεκεηνζεξαπεία θαη/ή αθηηλνζεξαπεία. Δλδείθλπηαη ε ρξήζε καιαθήο νδνληφβνπξηζαο, ε 

νπνία ζα αληηθαζίζηαηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ ρξήζε έγθπξσλ ζηαηηζηηθψλ 

κεζφδσλ γηα ηελ ηαθηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζηνκαηηθνχ πφλνπ θαη ηεο πγείαο ηεο ζηνκαηηθήο 

θνηιφηεηαο είλαη επηβεβιεκέλε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζπκκεηέρνπλ νδνληίαηξνη θαζ’ 

φιε δηάξθεηα ησλ θάζεσλ ηεο ζεξαπείαο θαη ηεο κεηέπεηηα παξαθνινχζεζεο. 

πληζηάηαη αλαιγεζία κε ειεγρφκελε απφ ηνλ αζζελή (θαη’επίθιεζε) ρνξήγεζε 

κνξθίλεο σο πξψηε ζεξαπεπηηθή επηινγή γηα ηνλ πφλν ιφγσ βιελλνγνλίηηδαο ηνπ ζηφκαηνο 

ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε κεηακφζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ 

(αιινγελήο κεηακφζρεπζε, HSCT). Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα αμηνιφγεζε ηνπ ζηνκαηηθνχ πφλνπ κε ρξήζε έγθπξσλ (ζηαηηζηηθψλ) εξγαιείσλ 

γηα ηηο πξνζσπηθέο αλαθνξέο. 

 

 

 3.β. Αληηκεηώπηζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο ζηελ αθηηλνζεξαπεία 

 

πληζηάηαη ε ρξήζε βελδπδακίλεο γηα ηελ πξφιεςε έλαληη ηεο βιελλνγνλίηηδαο απφ 

αθηηλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε θαξθίλν θεθαιήο θαη ηξαρήινπ νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζε 

αθηηλνζεξαπεία κεηξίσλ δφζεσλ. Αληίζεηα, δε ζπληζηάηαη ε ρξήζε ζνπθξαιθάηεο θαη 

αληηκηθξνβηαθψλ ηξνρίζθσλ σο πξνθχιαμε έλαληη ηεο βιελλνγνλίηηδαο ηνπ ζηφκαηνο απφ 

αθηηλνζεξαπεία θαη ε ρξήζε ρισξεμηδίλεο ζε αζζελείο κε ζπκπαγείο φγθνπο ηεο θεθαιήο 

θαη ηνπ ηξαρήινπ νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζε αθηηλνζεξαπεία. 
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Σέινο, ζπληζηάηαη ε ρξήζε θξαγκάησλ δέζκεο ηεο αθηηλνβνιίαο ζηε κέζε γξακκή 

(midline radiation blocks) θαη ε ηξηζδηάζηαηε αθηηλνβνιία γηα ηε κείσζε ηεο βιάβεο ζηνπο 

βιελλνγφλνπο. 

 

 

 3.γ. Αληηκεηώπηζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο ζηε ρεκεηνζεξαπεία 

 

πληζηάηαη νη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ηαρεία (bolus) ρνξήγεζε ρεκεηνζεξαπείαο κε 5-

θζνξννπξαθίιε (5-FU) θαη εδαηξεμάηεο λα ππνβάιινληαη ζε θξπνζεξαπεία ζηφκαηνο 

δηάξθεηαο 30 ιεπηψλ σο πξφιεςε έλαληη ηεο βιελλνγνλίηηδαο ηνπ ζηφκαηνο. πληζηάηαη 

επίζεο λα κε γίλεηαη ηαθηηθή ρξήζε ηεο αθπθινβίξεο θαη ησλ αλαιφγσλ ηεο.  

ε αζζελείο κε αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο νη νπνίνη ιακβάλνπλ ρεκεηνζεξαπεία πςειψλ 

δφζεσλ θαη νινζσκαηηθή αθηηλνβνιία (ΣΒΗ) ζε ζπλδπαζκφ κε απηφινγε κεηακφζρεπζε 

αξρέγνλσλ θπηηάξσλ, ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ρξήζε Απμεηηθνχ Παξάγνληα-1 

Κεξαηηλνθπηηάξσλ (Παιηθεξκίλε) ζηε δφζε ησλ 60 κg/kg/εκέξα γηα πεξίνδν 3 εκεξψλ 

πξηλ απφ ηε ρεκεηνζεξαπεπηηθή αγσγή πξνεηνηκαζίαο (conditioning treatment) θαη γηα 

πεξίνδν 3 εκεξψλ κεηά απφ ηε κεηακφζρεπζε θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη θξπνζεξαπεία σο 

πξφιεςε έλαληη ηεο βιελλνγνλίηηδαο ηνπ ζηφκαηνο ζηνπο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αγσγή 

κε πςειέο δφζεηο κειθαιάλεο.  

Γε ζπληζηάηαη ε ρξήζε πεληνμπθπιίλεο θαη ζηνκαηηθψλ δηαιπκάησλ (κε θπηνθίλε) GM-

CSF σο πξφιεςε έλαληη ηεο βιελλνγνλίηηδαο ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

κεηακφζρεπζε αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ (αιινγελήο κεηακφζρεπζε, HSCT).  

Ζ ζεξαπεία κε laser ρακειήο ηζρχνο (LLLT) ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ζηα θέληξα εθείλα 

πνπ είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ αλαγθαίν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη εθπαίδεπζε, 

ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο ηεο επίπησζεο ηεο βιελλνγνλίηηδαο ηνπ ζηφκαηνο θαη 

ηνπ πφλνπ πνπ ζπζρεηίδεηαη κε απηήλ ζηνπο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ρεκεηνζεξαπεία 

πςειψλ δφζεσλ ή ρεκεην-αθηηλνζεξαπεία πξηλ ππνβιεζνχλ ζε κεηακφζρεπζε αξρέγνλσλ 

αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ (αιινγελήο κεηακφζρεπζε, HSCT). 

Γε ζπληζηάηαη ε ρξήζε ρισξεμηδίλεο σο ζεξαπεπηηθή αγσγή έλαληη ηεο εγθαηεζηεκέλεο 

βιελλνγνλίηηδαο ηνπ ζηφκαηνο απφ ρεκεηνζεξαπεία ζπκβαηηθψλ δφζεσλ. 

(2005 mucositis guidelines MASCC/ISOO) 
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 4. Ο πόλνο ζηε βιελλνγνλίηηδα 

 

 

4.α. Παζνβηνινγία ηνπ πόλνπ. 

 

Ο θαξθηληθφο πφλνο κπνξεί λα είλαη ζσκαηηθφο, ζπιαγρληθφο ή λεπξνπαζεηηθφο. Ο 

πφλνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα ζαλ απνηέιεζκα ηεο βιελλνγνλίηηδαο είλαη 

αλεμάξηεηνο ηεο έληαζεο θαη ηεο βαξχηεηαο ηεο βιελλνγνλίηηδαο (Harris 2006), θαη έρεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζσκαηηθνχ πφλνπ (Miaskowski 2001).  

Ζ λεχξσζε ησλ ηζηψλ ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, ηνπ ζηνκαηηθνχ βιελλνγφλνπ, ησλ 

δνληηψλ, ηεο γιψζζαο, ησλ καζεηήξησλ κπψλ θαη ηνπ δέξκαηνο, γίλεηαη απφ ην ηξίδπκν 

λεχξν. Πξφθεηηαη γηα λεχξν κηθηφ, ηνπ νπνίνπ νη αηζζεηηθέο λεπξηθέο ίλεο θηάλνπλ ζην 

ηξίδπκν γάγγιην θαη απφ εθεί θεληξηθά ζηνλ ππξήλα ηνπ ηξηδχκνπ, ζην ζηέιερνο.  

Σα επψδπλα εξεζίζκαηα κεηαθέξνληαη κε ηηο Αδ θαη ηηο C ίλεο. Ωζηφζν ζε πεξίπησζε 

ηζηηθνχ ηξαχκαηνο θαη θιεγκνλήο ζηελ ηδηνδεθηηθφηεηα ιακβάλνπλ κέξνο θαη νη Αβ ίλεο, νη 

νπνίεο ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο αληηδξνχλ κφλν ζε κε βιαπηηθά εξεζίζκαηα (Ong et al. 

2003).  

Ζ ηζηηθή βιάβε πνπ εκθαλίδεηαη ζηε βιελλνγνλίηηδα, πξνθαιεί πεξαηηέξσ αιιαγέο 

ζηνπο ηζηνχο αιιά θαη ζηνλ ππξήλα ηνπ ηξηδχκνπ. Οη κε εηδηθνί ππνδνρείο ηνπ πφλνπ 

ελεξγνπνηνχληαη εμαηηίαο ηεο ππάξρνπζαο βιάβεο, (Harris 2006) εκθαλίδνληαο κηθξφηεξν 

νπδφ πφλνπ (αιινδπλία) ή απμεκέλε αληίδξαζε ζε επψδπλα εξεζίζκαηα (ππεξαιγεζία). Ζ 

επαηζζεηνπνίεζε κπνξεί λα είλαη πεξηθεξηθή (ζε επίπεδν ηδηνυπνδνρέσλ) ή θεληξηθή (ζε 

επίπεδν θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο). Ζ πεξηθεξηθή επαηζζεηνπνίεζε αθνινπζεί ηελ 

ηζηηθή βιάβε θαη ηελ έθθιεζε ησλ δηακεζνιαβεηψλ ηεο θιεγκνλήο νη νπνίνη ειαηηψλνπλ 

ηνλ νπδφ ησλ ππνδνρέσλ ηνπ πφλνπ, πξνθαιψληαο λεπξηθέο ψζεηο ζαλ απάληεζε ζε πνιχ 

αδχλακα εξεζίζκαηα. ηελ θεληξηθή επαηζζεηνπνίεζε έρνπκε κε θπζηνινγηθή ελίζρπζε 

ησλ εηζεξρφκελσλ ζην ΚΝ αηζζεηηθψλ ζεκάησλ, απφ ηηο Αδ θαη  C ίλεο, αιιά θαη απφ ηηο 

Αβ αηζζεηηθέο ίλεο, κε απνηέιεζκα ε αθή λα γίλεηαη αληηιεπηή ζαλ πφλνο.  

Ο αθξηβήο κεραληζκφο πξφθιεζεο ηνπ πφλνπ ζηε βιελλνγνλίηηδα δελ είλαη ζαθήο 

(Miaskowski et al. 2001). Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Soni et al. (2004), θαηά ηε δεχηεξε 

θάζε ηεο εμέιημεο ηεο βιελλνγνλίηηδαο, (θάζε ελεξγνπνίεζεο θαη γελίθεπζεο ηνπ 

κελχκαηνο), ππάξρεη ελεξγνπνίεζε ηεο νδνχ ηεο θπθιννμπγελάζεο (COX). Παξάιιεια, ε 

COX θαηαιχεη ην κεηαβνιηζκφ ηνπ αξαρηδνληθνχ νμέσο ζε πξνζηαγιαδίλεο, 
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πξνζηαθπθιίλεο θαη ζξνκβνμάλεο. Οη πξνζηαγιαδίλεο θαη νη πξνζηαθπθιίλεο (PGE2 θαη 

PGI2) κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ έθιπζε πφλνπ θιεγκνλψδνπο αηηηνινγίαο 

θαη ηελ πεξαηηέξσ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηδηνυπνδνρέσλ ηνπ πφλνπ ζηα πξντφληα ηεο 

θιεγκνλήο (Ong et al. 2003). Ζ φιε δηαδηθαζία ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ απφπησζε ηνπ 

επηζειίνπ, θαη ηελ αθφινπζε έθζεζε ηεο βαζηθήο θπηηαξηθήο ζηνηβάδαο θαη ησλ λεπξηθψλ 

απνιήμεσλ ηνπ κεζεγρπκαηηθνχ ηζηνχ ζηo θιεγκνλψδεο πεξηβάιινλ (Su et al. 2004, Sprinzl 

et al. 2001), θαη ζηηο κηθξνβηαθέο ινηκψμεηο (Jhem et al. 2009). Οη Lalla et al. (2011) 

αλαθέξνπλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπο γηα ην ξφιν ηεο θπθιννμπγελάζεο ζηε 

βιελλνγνλίηηδα απφ ρεκεηνζεξαπεία θαη ζηνλ πφλν, φηη ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ έληαζε ηνπ πφλνπ θαη ζηνπο κεζνιαβεηέο ηεο θιεγκνλήο Cox-1 

(p=0.01) θαη mPGES (p=0.02). Δπηπιένλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηελ έληαζε ηνπ πφλνπ θαη ζηηο πξνζηαγιαδίλεο ηνπ ζάιηνπ PGE1 θαη PGI2 (p=0.03 θαη 

p=0.048 αληίζηνηρα). Γελ κπφξεζε λα βξεζεί ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ηηκέο ηνπ 

πφλνπ θαη ζηα επίπεδα ηεο COX2 (p=0.16), ίζσο επεηδή ην δείγκα ήηαλ κηθξφ.  

Ο πφλνο ζηε βιελλνγνλίηηδα κπνξεί λα είλαη ζπλερήο, δηαμηθηζηηθφο, παικηθφο ή 

βαζαληζηηθφο (gnawing). Ζ εληφπηζή ηνπ είλαη αθξηβήο. Δίλαη δε, απηφ πνπ νη αζζελείο 

αλαθέξνπλ ζαλ ην πην αλεζπρεηηθφ αιιά θαη ην πην ζεκαληηθφ ζχκπησκα θαηά ηε κέηξεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξεκβάζεσλ (Bellm et al. 2002). Οη αζζελείο πνλνχλ θαηά ηε 

κάζεζε, ηελ θαηάπνζε, αθφκα θαη θαηά ηελ νκηιία (Barber et al. 2007). Ζ χπαξμή ηνπ 

πξνθαιεί δηαηξνθηθέο δπζθνιίεο, δηαηαξαρέο ζξέςεο, απψιεηα βάξνπο, αθπδάησζε, έσο θαη 

θαρεμία. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο κπνξεί λα ρξεηαζηεί παξεληεξηθή ρνξήγεζε 

νπνηνεηδψλ, ζπκπιεξσκαηηθή ελδνθιέβηα ρνξήγεζε πγξψλ θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη 

παξαηεηακέλε παξακνλή ζην λνζνθνκείν (Cella et al. 2003).  

Πφλνο εκθαλίδεηαη ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αζζελψλ πνπ παξνπζηάδνπλ βιελλνγνλίηηδα 

θαη κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε φια ηεο ηα ζπκπηψκαηα (Harris 2006). ην 100% ησλ 

αζζελψλ πνπ ζα αθηηλνβνιεζνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ηξαρήινπ εκθαλίδεηαη 

πφλνο ν νπνίνο απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη 

κεηά ην ηέινο ηεο. Πφλν ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα ζα έρνπλ ην 40%-70% ησλ αζζελψλ πνπ 

ζα ιάβνπλ ρεκεηνζεξαπεία θαη ην 60%-85% απηψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε κεηακφζρεπζε 

κπεινχ ησλ νζηψλ (Miaskowski 2001). Οη Elting et al. (2003) αλαθέξνπλ πφλν ζε πνζνζηφ 

37% ησλ αζζελψλ πνπ αλέπηπμαλ βιελλνγνλίηηδα κεηά απφ ρεκεηνζεξαπεία θαη κφλν ζην 

1% απηψλ πνπ δελ αλέπηπμαλ βιελλνγνλίηηδα. 
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 ηνπο αζζελείο πνπ αθηηλνβνινχληαη πφλνο εκθαλίδεηαη κηα εβδνκάδα κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο αθηηλνζεξαπείαο, θαη ε έληαζή ηνπ απμάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. 

ηαλ έρνπλ ιάβεη πεξίπνπ 5000-6000 cGy, (ζηελ πέκπηε πεξίπνπ εβδνκάδα) εκθαλίδεηαη 

κεγάιεο έληαζεο πφλνο, ν νπνίνο κεηψλεηαη ζε 2-4 εβδνκάδεο κεηά ην ηέινο ηεο 

αθηηλνζεξαπείαο. Ωζηφζν ζπλήζσο ρξεηάδνληαη δπν κήλεο γηα ηελ απνδξνκή ηνπ (Wong et 

al. 2006). 

Μειέηεο (Barber et al. 2007, Huang et al. 2000) ππνζηεξίδνπλ φηη ε έληαζε ηνπ πφλνπ 

θαηά ηελ νκηιία, ηε κάζεζε θαη ηελ θαηάπνζε δε ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ έληαζε ηεο 

βιελλνγνλίηηδαο, φζν κε ηνλ νπδφ πφλνπ ηνπ θάζε αζζελνχο, ελψ αληίζεηα νη Wu et al. 

(2010) ζε κειέηε ηνπο αλαθέξνπλ φηη ε έληαζε ηνπ πφλνπ είλαη αλάινγε ηνπ βαζκνχ ηεο 

βιελλνγνλίηηδαο. ην ίδην ζπκπέξαζκα κε ηνπο Wu et al. θαηέιεμαλ θαη νη Lalla et al. 

(2011) ζε πξφζθαηε κειέηε ηνπο ζηελ νπνία ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβνιέο ηνπ 

βιελλνγφλνπ ιφγσ ηεο βιελλνγνλίηηδαο απφ ρεκεηνζεξαπεία θαη ζηνλ ζηνκαηηθφ πφλν ήηαλ 

ηζρπξή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0.01). ε άιιε κειέηε (Cella et al.  2003) 

επηζεκαίλεηαη φηη ε αηρκή (peak) ηνπ πφλνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αηρκή ηεο ζηνκαηίηηδαο 

θαη ηεο δπζθαγίαο. Οη Peterson et al. (2007) αλ θαη ζηε κειέηε ηνπο γηα ηε ρξήζε saforis 

(glutamine) αλαθέξνπλ βειηίσζε ζηελ ηθαλφηεηα ιήςεο ηξνθήο, δελ εληφπηζαλ θακία 

δηαθνξά ζηελ έληαζε ηνπ πφλνπ. Οη Wong et al. (2006) αλαθέξνπλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθή 

δηαθνξά ζην βαζκφ ηνπ πφλνπ πνπ αηζζάλνληαη νη αζζελείο ζε εξεκία θαη ζηελ θαηάπνζε 

(p=0.001) απφ ηελ ηξίηε εβδνκάδα ηεο αθηηλνζεξαπείαο θαη κεηά. Ζ κέγηζηε έληαζε πφλνπ 

παξαηεξήζεθε ηελ έβδνκε εβδνκάδα, κε κέζν φξν 2.4 θαηά ηελ θαηάπνζε θαη 1.36 ζε 

εξεκία. (Ζ κέηξεζε ηνπ πφλνπ έγηλε κε θιίκαθα απηναμηνιφγεζεο 0-3, φπνπ 0=θαζφινπ 

πφλνο θαη 3=εμαηξεηηθά επψδπλν).  

Αλεμάξηεηα απφ ηε ζεξαπεία θαη ηελ επίπησζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ απαηηείηαη κεγαιχηεξε ζπζηεκαηηθή ρξήζε αλαιγεηηθψλ (Harris 

2006) θαη ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ θαη ζπρλά ρξεηάδεηαη ε ρξήζε νπνηνεηδψλ αθνχ ηα απιά 

αλαιγεηηθά δελ είλαη απνηειεζκαηηθά (El-Sayed et al. 2002). Ωζηφζν, ζε κειέηε ησλ Elting 

et al. (2003), αλ θαη ην 37% ησλ αζζελψλ κε βιελλνγνλίηηδα παξνπζίαζαλ έληνλν πφλν, 

κφλν ζην 8% απηψλ ζπληαγνγξαθήζεθαλ νπνηνεηδή αλαιγεηηθά. 
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 4.β. Πόλνο θαη Πνηόηεηα Εσήο 

 

 Ο πφλνο πνπ νθείιεηαη ζηε βιελλνγνλίηηδα επεξεάδεη θαηά πνιχ ηελ πνηφηεηα δσήο 

ησλ αζζελψλ θαη αλαθέξεηαη ζαλ ην πην ελνριεηηθφ ζχκπησκα ζηελ αθηηλν- θαη ρεκεην-

ζεξαπεία (Bellm et al. 2002). Δκθαλίδεηαη ζην 90% ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε 

αθηηλνζεξαπεία (Duncan et al. 2005). Ζ έλλνηα ηεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ πγεία πνηφηεηα 

δσήο είλαη ππνθεηκεληθή θαη πνιπδηάζηαηε θαη αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ε θιηληθή 

θαηάζηαζε ή ε ζεξαπεία ελφο αζζελή επεξεάδεη ηε θπζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θαη θνηλσληθή 

ηνπ επεμία φπσο θαη ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ ηθαλφηεηα (Peterman et al. 2001). Δθηφο ηεο βιάβεο 

ηνπ βιελλνγφλνπ ν πφλνο ζηνπο αζζελείο κε θαξθίλν ζρεηίδεηαη θαη κε ηε δηάγλσζε ηνπ 

θαξθίλνπ θαη κε ην stress ηεο ζεξαπείαο (Miaskowski 2001) θαη ην πξφβιεκα νμχλεηαη 

θιηληθά φηαλ ζρεηίδεηαη κε ηηο ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο παξακέηξνπο (Chung et al. 

2006).  

Ο πφλνο θαη ε δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε επεξεάδνπλ ηε θπζηθή επεμία ηνπ αζζελή. 

Ζ πξνθαινχκελε απφ ηνλ πφλν αδπλακία ιήςεο ηξνθήο θαη νκηιίαο έρνπλ αληίθηππν ζηελ 

θνηλσληθή ηνπ δσή. Ζ δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα γεχκαηα ζαλ 

κέξνο ηεο θνηλσληθήο δσήο, θαη ζηε ιεθηηθή επηθνηλσλία ηνπ κε ην πεξηβάιινλ, κεηψλεη ηελ 

επραξίζηεζε πνπ αληιείηαη απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ν αζζελήο αηζζάλεηαη 

απνκνλσκέλνο, ρσξίο πξνζσπηθφηεηα (Peterman et al. 2001). Οη Barber et al. (2007) ζηε 

κειέηε ηνπο ζπζρέηηζαλ ηελ έληαζεο ηνπ πφλνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ αζζελψλ λα θάλε 

θαλνληθή ηξνθή. Ζ θαηάζηαζε απηή, ειαηηψλεη ην βαζκφ απηνεθηίκεζήο ηνπ, επεξεάδνληαο 

αξλεηηθά ηελ αληίδξαζε ηνπ αζζελή ζηε ζεξαπεία θαη ηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα. Oη 

Syrjala et al. (2004) αλαθέξνπλ φηη ν πφλνο πξσηαξρηθά επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα 

θαηάπνζεο θαη ιήςεο θαγεηνχ θαη πνηνχ. Δπηπξφζζεηα επεξεάδεη θαη ηνλ χπλν (Valcarel et 

al. 2002, Lockhart et al. 2005), ηελ νκηιία θαη ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ νη αζζελείο γηα 

επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο.  

H αλάγθε δηαζσιήλσζεο ησλ αζζελψλ γηα ηε ιήςε ηξνθήο θαη ε παξαηεηακέλε 

λνζειεία, ειαηηψλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ζ μεξνζηνκία πνπ 

παξαηεξείηαη ζηε βιελλνγνλίηηδα επίζεο πξνθαιεί πφλν θαη αδπλακία πξφζιεςεο ζηεξεήο 

ηξνθήο (Pahani et al. 2010), ηεξεδφλα θαη πξνβιήκαηα ζηε κάζεζε, ηελ θαηάπνζε θαη ηελ 

νκηιία (Duncan et al. 2005). 
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4.γ. Κιίκαθεο κέηξεζεο ηνπ πόλνπ ζε βαζκνύο 

 

Ζ κέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ ζηνκαηηθνχ πφλνπ είλαη νπζηαζηηθφο παξάγνληαο ζηε 

ζσζηή αληηκεηψπηζή ηνπ. Θα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε ρξήζε επηθπξσκέλσλ εξγαιείσλ θαη 

θιηκάθσλ απηναμηνιφγεζεο (Keefe et al. 2007).   

Οη θιίκαθεο αμηνιφγεζεο ηεο βιελλνγνλίηηδαο βαζίδνληαη κεξηθψο ζηελ χπαξμε πφλνπ 

αιιά δελ ελζσκαηψλνπλ ηελ αμηνιφγεζή ηνπ, φπσο ηελ έληαζε, ηε δηάξθεηα θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ, έηζη ψζηε λα ρξεηάδεηαη μερσξηζηή θιίκαθα γηα ηε κέηξεζή ηνπ. Σέηνηεο 

θιίκαθεο είλαη ε νπηηθή VAS (Visual Analogue Scale) θαη ε ιεθηηθή VDS (Verbal 

Descriptor Scale) (Harris 2006), κε δηαβάζκηζε 0-10. Ωζηφζν ππάξρεη ν θίλδπλνο νη 

αζζελείο λα θηάζνπλ ζην αλψηαην φξην ηεο ελδεθαβάζκηαο θιίκαθαο αμηνιφγεζεο πξηλ 

θηάζνπλ ζηε κεγαιχηεξε έληαζε ηνπ πφλνπ. Ο πφλνο πνπ κεηξάηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

είλαη άγλσζηνο ζηνπο αζζελείο θαη απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Δίλαη ινηπφλ 

πηζαλφ ν αζζελήο είηε λα κε βαζκνινγήζεη ζσζηά ηνλ πφλν ηνπ, είηε λα ρξεηαζηεί λα 

μεπεξάζεη ην 10, (ρεηξφηεξνο πφλνο πνπ έρεη αηζζαλζεί πνηέ, αλψηαηε βαζκίδα πφλνπ), θαη 

λα βαζκνινγήζεη κε 11 ή πεξηζζφηεξν, εθφζνλ ε έληαζε ηνπ πφλνπ πνπ αηζζάλεηαη 

απμάλεηαη (Miaskowski 2001). 

Μηα ρξήζηκε θιίκαθα κέηξεζεο ηνπ πφλνπ ζα έπξεπε λα αλαθέξεηαη απεπζείαο απφ 

ηνπο αζζελείο λα είλαη επαίζζεηε ζηελ εμέιημε ηεο βιελλνγνλίηηδαο φπσο θαη λα 

ζπζρεηίδεηαη κε άιιεο αληηθεηκεληθέο θαη ππνθεηκεληθέο κεηξήζεηο ηεο λφζνπ (Cella et al. 

2003).  

H Harris (2006) πξνηείλεη έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηνπ πφλνπ πνπ παξαηεξείηαη ζηε 

βιελλνγνλίηηδα, θαη πεξηιακβάλεη, ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αζζελή, ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εθάζηνηε παξέκβαζεο, θαζψο θαη ηελ κέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ 

(πίλαθαο 10). 
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5. Παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνθαινύκελνπ πόλνπ 

 

Έλα πξσηφθνιιν αληηκεηψπηζεο ηνπ πφλνπ ιφγσ βιελλνγνλίηηδαο ζα έπξεπε λα 

αληηκεησπίδεη φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ηζηηθήο βιάβεο, ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ αιγνυπνδνρέσλ θαη ησλ δηακεζνιαβεηψλ ηεο θιεγκνλήο θαη ηνπ 

πφλνπ (Harris 2006). Ωζηφζν δελ ππάξρεη θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ λα κπνξεί λα ηνλ 

αληηκεησπίζεη. Έρεη πξνηαζεί ε ζπλδπαζκέλε πξνζέγγηζε κε θαξκαθεπηηθή αγσγή 

(Stokman et al. 2006), πξσηφθνιια ζηνκαηηθήο πγηεηλήο (Djuric et al. 2006) θαη ε ζπλερήο 

ζπκκεηνρή νδνληηάηξσλ ζηελ νγθνινγηθή νκάδα (Lanzos et al. 2010).  

ε αλαιγεηηθά πιαίζηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηνκαηηθά δηαιχκαηα κνξθίλεο 0.2%, 

δηαιχκαηα ίζσλ κεξψλ ιηδνθαΐλεο, δηθελπδξακίλεο θαη πδξνμεηδίνπ ηνπ καγλεζίνπ-

αξγχξνπ (Cerchietti et al. 2002). Έρεη επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί θεληαλχιε 200κg (Shaiova et 

al. 2004) ρσξίο φκσο ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζηελ αίζζεζε ηνπ πφλνπ ζε ζρέζε κε ην placebo 

(p=0.146).  

Καηά θαηξνχο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θπηηαξνπξνζηαηεπηηθά φπσο ε ζνπθξαιθάηε, 

ην gelclair, πξνζηαγιαδίλεο, αληηπξνζηαγιαδίλεο, κε ζηεξνεηδείο παξάγνληεο, 

θνξηηθνζηεξνεηδή, βηηακίλεο, αληηνμεηδσηηθά, άιαηα ηνπ αξγχξνπ, θξπνζεξαπεία, lazer θαη 

έκκεζα θπηηαξνπξνζηαηεπηηθά φπσο αηκαηνπνηεηηθνί παξάγνληεο αλάπηπμεο θαη 

αληηκηθξνβηαθνί παξάγνληεο αιιά ηα απνηειέζκαηα είλαη αληηθξνπφκελα (Kazemian et al. 

2009). 

 

 

5.1. Αληηκηθξνβηαθνί- Αληηζεπηηθνί- Αληηθιεγκνλώδεηο Παξάγνληεο 

 

 O απνηθηζκφο ηνπ βιελλνγφλνπ απφ gram-αξλεηηθά βαθηήξηα θαη νη ελδνηνμίλεο 

ηνπο πηζαλψο έρνπλ ζνβαξή επίδξαζε ζηελ έληαζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο, θπξίσο ζηελ 

εκθάληζε ησλ ςεπδνκεκβξαλψλ (El-Sayed et al. 2002).  

 

5.1.α. Xισξεμηδίλε 

 Ζ ρισξεμηδίλε είλαη έλαο αληηκηθξνβηαθφο παξάγνληαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ 

έιεγρν ηεο νδνληηθήο πιάθαο. Ο έιεγρνο ηεο νδνληηθήο πιάθαο θαη ηεο νπιίηηδαο είλαη 

απαξαίηεηνο ζηνπο αζζελείο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε αληηλενπιαζκαηηθή ζεξαπεία θαη πξέπεη 

λα μεθηλήζεη πξηλ ηελ έλαξμή ηεο (Cheng et al. 2006). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο φηαλ 
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ν κεραληθφο θαζαξηζκφο δελ είλαη εθηθηφο ιφγσ ησλ επηπινθψλ ηεο, ε ρισξεμηδίλε είλαη ν 

πην ελεξγφο παξάγνληαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο κηθξνβηαθήο πιάθαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ 

ζπρλά κφλε ηεο, ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο παξάγνληεο. Ζ αζθάιεηά ηεο έρεη θαλεί ζε 

πνιιέο κειέηεο, αλ θαη έρεη θάπνηεο παξελέξγεηεο φπσο ε ρξψζε ησλ δνληηψλ θαη ε 

αιινίσζε ηεο γεχζεο.   

 Έρεη θαλεί φηη ε ρισξεμηδίλε είλαη ηθαλή λα πξνιάβεη ζηνκαηηθέο επηπινθέο φπσο 

ρξφληεο ή επθαηξηαθέο ινηκψμεηο ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ (Lanzos et al. 2010). Καηά 

ζπλέπεηα, αθνχ ηα Gram-αξλεηηθά αλαεξφβηα βαθηήξηα κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ παζνγέλεηα ηεο βιελλνγνλίηηδαο, ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο κπνξεί λα ειαηηψζεη 

ηε βαξχηεηα ηεο βιελλνγνλίηηδαο. Οη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη κε βάζε απηή ηελ ππφζεζε 

δίλνπλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα επηβεβαησζεί ή λα 

απνξξηθζεί (Lanzos et al.2010). 

 Ωζηφζν νη νδεγίεο πνπ δίλνληαη γηα ηελ Κιηληθή Πξαθηηθή ηεο Φξνληίδαο ησλ 

Αζζελψλ κε Βιελλνγνλίηηδα ηνπ ηφκαηνο (MASCC/ISOO 2005) δε ζπληζηνχλ ηελ 

πξνιεπηηθή ρξήζε ρισξεμηδίλεο ζε αζζελείο κε ζπκπαγείο φγθνπο ηεο θεθαιήο θαη ηνπ 

ηξαρήινπ νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζε αθηηλνζεξαπεία θαη σο ζεξαπεπηηθή αγσγή ζηε 

βιελλνγνλίηηδα ηνπ ζηφκαηνο απφ ρεκεηνζεξαπεία ζπκβαηηθψλ δφζεσλ. 

 

5.1.β. Iseganan 

Σν iseganan είλαη έλα ζπλζεηηθφ δνκηθφ αλάινγν ηνπ θπζηθνχ πεπηηδίνπ Protegrin-1. 

Έρεη γξήγνξε, επξέσο θάζκαηνο κηθξνβηνζηαηηθή δξάζε ζην ζάιην, ζηα Gram+, Gram- 

βαθηήξηα θαη ηνπο κχθεηεο. Μπνξεί λα γίλεη ηνπηθή εθαξκνγή ρσξίο ελδείμεηο 

ζπζηεκαηηθήο απνξξφθεζεο θαη ρσξίο ηελ αλάπηπμε αλζεθηηθψλ ζηειερψλ (Giles et al. 

2003). 

 

 

5.1.γ. Αληηβηνηηθά 

 Σα αληηβηνηηθά φπσο ε πνιπκημίλε, ε ηνκπξακπζίλε, ε ακθνηεξηζίλε Β, ε 

βαζηηξαζίλε ε θινηξηκαδφιε θαη ε γεληακηζίλε έρνπλ θαηά θαηξνχο ρξεζηκνπνηεζεί κε 

ζθνπφ ηελ εθιεθηηθή ειάηησζε ηεο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο ηνπ ζηφκαηνο. Ο απνηθηζκφο ησλ 

ειθψλ απφ κηθξνβηαθνχο πιεζπζκνχο απμάλεη ηε λνζεξφηεηα ελψ ε είζνδνο ησλ κηθξνβίσλ 

ζηελ θπθινθνξία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεςαηκία (Sonis et al. 2004). 
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5.1.δ. Benzydamine 

 H πδξνρισξηθή βελδπδακίλε είλαη έλαο κε ζηεξνεηδήο παξάγνληαο κε αλαιγεηηθή, 

αλαηζζεηηθή, αληηθιεγκνλψδε θαη αληηκηθξνβηαθή δξάζε (Putwatana et al. 2009, Cheng et 

al. 2006). Ο κεραληζκφο δξάζεο ηεο, είλαη κάιινλ κέζσ ειάηησζεο ηεο παξαγσγήο ησλ 

πξνθιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ (Κazemian et al. 2009, Chung et al. 2006) απφ ηα κνλνπχξελα 

θαγνθχηηαξα (Epstein et al. 2001) θαη ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ 

(Chung et al. 2006). Ζ παξαγσγή ησλ TNF-α θαη ιηγφηεξν ησλ IL-1 είλαη πεξηνξηζκέλε 

(Epstein et al. 2001). Ζ βελδπδακίλε θαζπζηεξεί ηελ έλαξμε ηεο βιελλνγνλίηηδαο, ειαηηψλεη 

ηελ επίπησζή ηεο θαη κεηψλεη ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ (Putwatana et al. 2009). Αλαθέξεηαη, 

(Cheng et al. 2006) φηη κάιινλ έρεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

πξνιεπηηθά, παξά φηαλ ε βιελλνγνλίηηδα έρεη εγθαηαζηαζεί.  

 

 

5.2. Κπηνθίλεο 

 

5.2.α. GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor)  

Ζ ρξήζε ησλ παξαγφλησλ αλάπηπμεο πξνθαιεί επηδηφξζσζε θαη πνιιαπιαζηαζκφ 

ησλ θπηηάξσλ ηνπ βιελλνγφλνπ πνπ έρνπλ παξακείλεη δσληαλά. Ο GM-CSF είλαη κηα 

γιπθνπξσηετλε πνπ παξάγεηαη απφ πνιιά είδε θπηηάξσλ ζην ζψκα, φπσο νη ηλνβιάζηεο, ηα 

ελδνζειηαθά θχηηαξα αιιά θαη θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο ηα 

καθξνθάγα θαη ηα ελεξγνπνηεκέλα Σ-4 (Sprinzl et al. 2001). Eπεξεάδεη ηελ αλαπαξαγσγή 

θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ βαζηθψλ θπηηάξσλ, ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ θαη ησλ ηλνβιαζηψλ θαη 

ξπζκίδεη πνιιέο ιεηηνπξγίεο ζηα ψξηκα ιεπθνθχηηαξα, ηα καθξνθάγα θαη ηα δελδξηηηθά 

θχηηαξα ηεο ππνβιελλνγφληαο ζηνηβάδαο θαη ηεο dermis (McAl.eese et al. 2006, Saarilahti et 

al. 2002). Οη αλαζπλδηαζκέλνη παξάγνληεο πξνθαινχλ ελεξγνπνίεζε ηεο παξαγσγήο 

θνθθησδψλ θπηηάξσλ, καθξνθάγσλ θαη ηνζηλφθηισλ (Sprinzl et al. 2001).   

Ωζηφζν έρεη θαλεί φηη κφλν ε ηνπηθή εθαξκνγή θαη φρη ε ππνδφξηα ρνξήγεζε 

επηηαρχλεη ηελ επνχισζε (Dazzi et al. 2003). Δπίζεο έρεη αλαθεξζεί (Saarilahti et al. 2002) 

φηη ηα δηαιχκαηα GM-CSF είλαη δξαζηηθά ζηε ζεξαπεία ηεο βιελλνγνλίηηδαο απφ 

αθηηλνζεξαπεία αθνχ έρεη εκθαληζζεί ε βιελλνγνλίηηδα (κεηά ηα 10 Gy, ή κηαο εβδνκάδαο 

αθηηλνζεξαπεία). Γεληθά ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ είλαη αληηθαηηθά.  

Έλα κεηνλέθηεκα ησλ παξαγφλησλ αλάπηπμεο είλαη ν θίλδπλνο ελεξγνπνίεζεο ηεο 

θπηηαξηθήο δηαίξεζεο ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. Τπνδνρείο γηα GM-CSF έρνπλ βξεζεί ζε 
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θαξθηληθά θχηηαξα, φπσο ζην κειάλσκα θαη ζηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα (Sprinzl et al. 

2001). 

 ε κειέηεο έρνπλ αλαθεξζεί ζαλ παξελέξγεηεο ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ιεπθψλ 

αηκνζθαηξίσλ πνπ επαλήιζε ζην θπζηνινγηθφ κεηά απφ 3 πεξίπνπ εβδνκάδεο. Δρνπλ 

αλαθεξζεί επίζεο ζπκπηψκαηα ζαλ ηεο γξίπεο θαη κπαιγία.  

 Οη ππάξρνπζεο κειέηεο έρνπλ δείμεη κηα ηάζε ειάηησζεο ηεο βαξχηεηαο ηεο 

αθηηλνβιελλνγνλίηηδαο.  

 

 

5.2.β. WF10 (Ηmmunokine) 

 To WF10 έρεη αληηθιεγκνλψδε δξάζε, θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθή δξάζε ζηε 

λέθξσζε ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. Σν δξαζηηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ WF10 είλαη ην OXO-K993 

(ή TCDO Tetra-Chloro-Deca-Oxygen), ην νπνίν έρεη ζαθή απνηειέζκαηα ζηνπο αζζελείο 

κε πξνβιήκαηα επνχισζεο ησλ ηξαπκάησλ.  

Ζ δξαζηηθφηεηά ηνπ νθείιεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα  ηξνπνπνηεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ κνλνθπηηάξσλ-καθξνθάγσλ, απμάλνληαο γηα παξάδεηγκα ηε θαγνθχηησζε 

(Penpattanagul S 2007).   

 

 

5.3. Απμεηηθνί Παξάγνληεο 

 

5.3.α. Παιηθεξκίλε (Recombinant Human Keratinocyte Growth Factor – rh-

KGF) 

 H παιηθεξκίλε αλήθεη ζηνπο απμεηηθνχο παξάγνληεο ησλ ηλνβιαζηψλ. Δίλαη έλαο 

ηχπνο (ΓΝ23-KFG) ηνπ ελδνγελνχο KGF κε βηνινγηθή δξάζε παξφκνηα κε ηε θπζηθή 

πξσηετλε (FGF-7) αιιά κε κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα. O παξάγνληαο αλάπηπμεο ησλ 

θεξαηηλνθπηηάξσλ πξνθαιεί πάρπλζε ησλ κε θεξαηηλνπνηεκέλσλ ζηνηβάδσλ ηνπ επηζειίνπ 

ηνπ ζηνκαηηθνχ θαη γαζηξηθνχ βιελλνγφλνπ (Vadhan-Raj et al. 2010).  

Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο κεηά απφ φια ηα 

είδε ηεο αληηλενπιαζκαηηθήο ζεξαπείαο. ε πεηξάκαηα πνπ έρνπλ γίλεη θαίλεηαη φηη 

πξνζηαηεχεη δηάθνξνπο ηχπνπο επηζειηαθνχ ηζηνχ, ειαηηψλνληαο ηε ιχζε ηνπ βιελλνγφληνπ 

θξαγκνχ, ελεξγνπνηψληαο ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ, ηε κεηαλάζηεπζε, ηε 
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δηαθνξνπνίεζε, ηελ επηδηφξζσζε ηνπ DNA θαη ειαηηψλεη ηελ ηνμηθφηεηα ησλ ειεπζέξσλ 

ξηδψλ ηνπ νμπγφλνπ (Brizel et al. 2008).  

Οη Vadhan-Raj et al. (2010) ζε κειέηε ηνπο επεζήκαλαλ κεηά ηε ρνξήγεζε 

παιηθεξκίλεο πάρπλζε ηνπ ζηνκαηηθνχ βιελλνγφλνπ θαη ηεο γιψζζαο. Ηζηνπαζνινγηθέο 

αλαιχζεηο ηνπο έδεημαλ απμεκέλε επηζειηαθή ππεξπιαζία θαη απμεκέλα επίπεδα ηνπ δείθηε 

δηαθνξνπνίεζεο Ki-67. ηελ νκάδα ειέγρνπ δελ βξέζεθε δηαθνξά.  

Ο κεραληζκφο δξάζεο δελ έρεη πιήξσο αλαγλσξηζηεί αιιά νδεγεί ζε ειάηησζε ησλ 

επηπέδσλ ησλ πξνθιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ θαη απμάλεη απηά ησλ αληηθιεγκνλσδψλ 

θπηνθηλψλ φπσο ησλ IL-13 (Schmidt et al. 2008), πηζαλψο ελ κέξεη κέζσ επαγσγηθήο 

δξάζεο ζηελ έθθξαζε ηνπ πεπηηδίνπ ITF (Intestinal Trefoil Factor), (Peterson et al. 2009).  

Έρεη θαλεί δε φηη κεηψλεη θαη ηελ επίπησζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο βιελλνγνλίηηδαο 

εηδηθά ηνπ βαζκνχ 4 ηεο WHO (20% ζε ζρέζε κε 62% ηνπ placebo, p<0.001) αλεμάξηεηα 

απφ ηελ θιίκαθα κέηξεζεο, ή ηνλ αξηζκφ αθηηλνβνιηψλ (Spielberger et al. 2004) ζε δφζεηο 

60κg/Kg/day.  

Οη Levine et al. (2008) αλαθέξνπλ φηη αλ θαη ε παιηθεξκίλε ειαηηψλεη ηελ έληαζε, 

ηελ επίπησζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο βιελλνγνλίηηδαο κεηά απφ HCT, ε ρνξήγεζή ηεο δελ 

εκθάληζε καθξνρξφληα νθέιε. 

Δίλαη γεληθά θαιά απνδεθηή ζε δφζεηο κέρξη 80κg/Kg ζε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε γηα 3 

ζπλερφκελεο εκέξεο πξηλ απφ έλα θχθιν ρεκεηνζεξαπείαο. Μηα παξνδηθή αχμεζε ησλ 

επηπέδσλ ηεο ιηπάζεο θαη ηεο ακπιάζεο ζην αίκα, ζε ιηγφηεξν απφ 10% ησλ αζζελψλ 

(Brizel et al. 2008), κάιινλ νθείιεηαη ζηελ έθθξαζε ησλ KFG ππνδνρέσλ ζηα θχηηαξα ησλ 

ζηεινγφλσλ θαη παγθξεαηηθνχ αδέλα (Rosen et al. 2006). Ζ κέγηζηε ηηκή εκθαληδφηαλ 4 

εκέξεο κεηά ηελ πξψηε ρνξήγεζε ζε θάζε θχθιν. Σα επίπεδα επαλέξρνληαη κεηά απφ 1-2 

εβδνκάδεο.  

 Πην ζπρλέο παξελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη είλαη ε νπδεηεξνπελία θαη ε δχζπλνηα 

(Brizel et al. 2008). 

 ηηο νδεγίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο βιελλνγνλίηηδαο ε MASCC (Multinational 

Association of Supportive Care in Cancer) ζπληζηά ηε ρξήζε ηεο παιηθεξκίλεο ζηνπο 

αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ κεγάιεο δφζεο ρεκεηνζεξαπεία θαη αθηηλνβφιεζε ζε φιν ην ζψκα 

κε απηφινγε κεηακφζρεπζε αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ (SCT) (Keefe et al. 2007). 
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5.3.β. Ρεπηθεξκίλε 

 Ζ ξεπηθεξκίλε αλήθεη ζηνπο απμεηηθνχο παξάγνληεο ησλ ηλνβιαζηψλ (FGF). Δίλαη 

κηα θφινπξε κνξθή (πνιππεπηίδην κε 140 ακηλνμέα) ηνπ αλαδηακνξθσκέλνπ παξάγνληα 

KGF-2 (πνιππεπηίδην κε 208 ακηλνμέα) πνπ δηαηεξεί ηα θαξκαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηε βηνινγηθή δξάζε ηνπ KGF-2. Ζ πξσηαξρηθή δξάζε ηεο ξεπηθεξκίλεο είλαη ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε κεηαλάζηεπζε ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη ζε κεξηθνχο ηζηνχο 

ζηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο. Δπηπιένλ, ε δξάζε ηεο εζηηάδεηαη ζηα θπζηνινγηθά επηζειηαθά 

θχηηαξα in vitro θαη in vivo, ρσξίο λα πξνθαιεί πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ 

ζηηο θαξθηληθέο θπηηαξηθέο ζεηξέο πνπ είλαη ζεηηθέο ζην 26 KGF ππνδνρέα (26 KGF 

receptor positive human tumor cell lines) (Freytes et al. 2004). 

 

 

5.4. Ακηλνμέα 

 

5.4.α. Γινπηακίλε 

 Ζ γινπηακίλε είλαη έλα κε βαζηθφ ακηλνμχ, πνπ ξπζκίδεη ηελ πξσηετλνζχλζεζε, 

επηδξά ζην κεηαβνιηζκφ ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη ιεηηνπξγεί ζαλ κεηαθνξέαο αδψηνπ 

αλάκεζα ζηα φξγαλα (Sornsuvit et al. 2008). κσο ηα απνζέκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζψκα 

ειαηηψλνληαη ιφγσ ηνπ θαξθίλνπ θαη ηεο ζεξαπείαο ηνπ. Ζ κείσζε απηή επηδξά θαη ζηνπο 

πγηείο ηζηνχο θαη ηελ αληνρή ηνπο ζηελ αληηλενπιαζκαηηθή ζεξαπεία.  

Ζ ιήςε γινπηακίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

αληίδξαζε ησλ ηζηψλ ζηελ ηνμηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο απμάλνληαο ηελ αληνρή ηνπο ζηα 

βιαπηηθά εξεζίζκαηα (Cerchietti et al. 2006).  

 Ζ παξεληεξηθή ιήςε γινπηακίλεο θαίλεηαη φηη ζπληνκεχεη ην ρξφλν αλάθακςεο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε γξεγνξφηεξε 

αλαζπγθξφηεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (Ziegler et al. 1998, Sornsuvit et al. 

2008). Μειέηε φκσο πνπ έγηλε ζε αζζελείο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε ASCT έδσζε αληίζεηα 

απνηειέζκαηα, κε αχμεζε ηνπ βαζκνχ βιελλνγνλίηηδαο θαη ησλ εκεξψλ ιήςεο νπνηνεηδψλ 

(Pytlik et al. 2002). Σα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ ζε αζζελείο κε αηκαηνινγηθά 

λενπιάζκαηα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ θαη ζε άιινπο πιεζπζκνχο θαξθηλνπαζψλ. Δηζη, 

ε απφ ηνπ ζηφκαηνο ιήςε γινπηακίλεο θαίλεηαη λα δξα πξνιεπηηθά ζηελ εκθάληζε 

ρεκεηνβιελλνγνλίηηδαο θαη κπνξεί λα κεηψζεη ηε δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε ηεο 

αθηηλνβιελλνγνλίηηδαο ζε αζζελείο κε θαξθίλν θεθαιήο θαη ηξαρήινπ (Huang et al. 2000). 
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5.5. Αληηρνιηλεξγηθνί Παξάγνληεο 

 

5.5.α. Πηινθαξπίλε 

 H πηινθαξπίλε είλαη ρνιηλεξγηθή παξαζπκπαζνκηκηηηθή νπζία κε κνπζθαξηληθή 

δξάζε, θαη απμάλεη ηελ έθθξηζε ησλ εμσθξηλψλ αδέλσλ, φπσο ησλ ηδξσηνπνηψλ, ησλ 

γαζηξηθψλ θαη ησλ ζηεινγφλσλ (Lockhart et al. 2005). Ζ δξάζε ηεο πηζαλά νθείιεηαη ζην 

ιεηηνπξγηθφ εξεζηζκφ ησλ ζηεινγφλσλ αδέλσλ θαη ζηελ ειάηησζε ηεο αθηηλνηνμηθφηεηαο 

ειαηηψλνληαο ηα ηνμηθά πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θπηηαξηθφ ζάλαην. Ζ αχμεζε 

ηεο ζηειφξξνηαο πξνθαιεί ζεκαληηθή ππνθεηκεληθή βειηίσζε ηεο αίζζεζεο πγξαζίαο ηνπ 

βιελλνγφλνπ θαη ηεο αλαθνχθηζεο απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο βιελλνγνλίηηδαο (Scarantino et 

al. 2006). Ζ ρνξήγεζε 5mg πηινθαξπίλεο πξνθαιεί αχμεζε ηεο ζηειφξξνηαο κέζα ζε 30 

ιεπηά.  

 

 

5.6. Παξάγνληεο πνπ Δπηδξνύλ ζην Μεηαβνιηζκό 

 

 5.6.α. Actovegin 

 Δίλαη έλα απνπξσηετλνκέλν παξάγσγν ηνπ αίκαηνο κηθξνχ κνξηαθνχ βάξνπο κε 

δξάζε ζε δεξκαηηθά θαη βιελλνγφληα έιθε, ζηε δηαβεηηθή πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα,θαη ζηελ 

ππνμηθή ηζραηκηθή εγθεθαινπάζεηα. Απνηειείηαη απφ πνιιά δξαζηηθά ζπζηαηηθά φπσο 

νιηγνζαθραξίηεο, λνπθιενηίδηα, ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο πνιππεπηίδηα, γιπθνιηπίδηα, 

κεηαβνιηθά ελδηάκεζα πξντφληα ζαθράξσλ θαη ιηπηδίσλ ακηλνμέα θαη ηρλνζηνηρεία.  

Γξα βειηηψλνληαο ηελ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ηεο γιπθφδεο, ελεξγνπνηψληαο ην 

κεηαβνιηζκφ ηεο, απμάλνληαο έηζη ηελ αλαεξφβηα αλαπλνή ησλ θπηηάξσλ θαη θαη’ 

επέθηαζε απμάλνληαο ηελ ελεξγεηαθή παξνρή (ΑΣΡ) ζηα ππνμηθά θχηηαξα 

(http://www.drugs-heal.th.com/actovegin-actovegin-effects-n-11.html). Δηζη, ελεξγνπνηεί ην 

κεηαβνιηζκφ ηνπο, βειηηψλνληαο ηελ ηθαλφηεηα πνιιαπιαζηαζκνχ θαη επηδηφξζσζεο ησλ 

βιαβψλ ηνπο.  

ε βξαρεία ρνξήγεζε δελ επηδξά ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ φγθνπ θαη γεληθά ζηελ 

αληηλενπιαζκαηηθή ζεξαπεία. Ζ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ππεξηεξεί ηεο ηνπηθήο γηαηί έηζη 

επηδξά θαη ζηηο βαζχηεξεο ζηνηβάδεο, αιιά θαη ζην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα. (Wu et al. 

2010).  

 

http://www.drugs-health.com/actovegin-actovegin-effects-n-11.html
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5.7. Αληηνμεηδσηηθά 

 

5.7.α. Polaprezinc (PZ) 

 Πξφθεηηαη γηα έλα κφξην πνπ πεξηέρεη ςεπδάξγπξν (zinc L-carnosine) θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζεξαπεία ηνπ γαζηξηθνχ έιθνπο. Σν ηφλ ηνπ ςεπδαξγχξνπ θαίλεηαη φηη 

πξνθπιάζεη ην βιελλνγφλν απφ ηε βιελλνγνλίηηδα δξψληαο ζαλ αληηνμεηδσηηθφ θαη 

βνεζψληαο ζηε ζχλζεζε θνιιαγφλνπ. Σνλ πξνζηαηεχεη απφ ηηο ειεχζεξεο ξίδεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε θιεγκνλψδε απάληεζε ζηε ζεξαπεία (Lin YS et al. 2010). ε κειέηεο 

(Lin YS et al., 2010, Lin LC et al., 2006, θηι) κε zinc sulfate ππήξμε ειάηησζε ηεο 

βαξχηεηαο ηεο βιελλνγνλίηηδαο. Σν ίδην ην κφξην ΡΕ, θαίλεηαη λα ειαηηψλεη ηελ παξαγσγή 

TNF-α (Tumor Necrosis Factor-α)  θαη NFθΒ (nuclear factor-θΒ) θαη ηελ αθφινπζε 

ελεξγνπνίεζε θαςαζψλ (Watanabe et al. 2010).  

 

 

5.8. Παξάγνληεο Κάιπςεο ηνπ ηνκαηηθνύ Βιελλνγόλνπ  

 

5.8.α. Gelclair 

 Σν Gelclair ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο. ηαλ 

δηαιπζεί ζρεκαηίδεη έλα gel πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνλ ζηνκαηηθφ βιελλνγφλν θαη θηηάρλεη έλα 

πξνζηαηεπηηθφ θξαγκφ ζηελ επηθάλεηα ηνπ επηζειίνπ. ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ε 

αλαιγεηηθή ηνπ δξάζε θαη ε πηζαλφηεηα λα επηηαρχλεη ηελ επνχισζε (Barber et al. 2007). 

 

5.8.β. Sucralfate 

 Ζ sucralfate είλαη έλα βαζηθφ άιαο ηνπ αξγχξνπ (Barber et al. 2007), κε 

απνξξνθνχκελνπ, απνηειεζκαηηθφ ζηα γαζηξεληεξηθά έιθε. Ζ ζνπθξαιθάηε δεζκεχεη ηηο 

ζεηηθά θνξηηζκέλεο πξσηεΐλεο ζηα βιελλνγφληα έιθε δεκηνπξγψληαο έλα θξαγκφ 

πξνζηαζίαο θαη ειαηηψλεη ηε ζχλζεζε ησλ πξνζηαγιαδηλψλ, ελψ ελεξγνπνηεί ηελ παξαγσγή 

βιέλλαο θαη ηελ αηκαηηθή ξνή ζην βιελλνγφλν (Etiz et al. 2000) φπσο θαη ηελ παξαγσγή 

ηλνβιαζηψλ θαη απμεηηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη κπνξεί λα έρνπλ ζεκαζία ζηελ επνχισζε 

ησλ εμειθψζεσλ. Πηζαλψο ε ζνπθξαιθάηε έρεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

πξνιεπηηθή ρξήζε παξά ζεξαπεπηηθά (Chiara et al. 2001).  
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5.9. Δθρπιίζκαηα Φπηώλ 

 

5.9.α. Clinacanthus Nutans (Payayor)  

 To payayor είλαη βφηαλν. H επίζεκε νλνκαζία ηνπ είλαη Clinacanthus nutans. 

Πεξηέρεη θιαβνλνεηδή, γιπθνζίδεο θαη ζεηνχρα ηκήκαηα. Δρεη ρξεζηκνπνηεζεί ηνπηθά γηα 

εγθαχκαηα, ηζηκπήκαηα εληφκσλ, εμέκαηα, έξπε θαη έξπε δσζηήξα, θαη έρεη κειεηεζεί in 

vitro θαη in vivo γηα ηηο αληηηθέο, αληηθιεγκνλψδεο θαη αλαιγεηηθέο ηδηφηεηέο ηνπ. Γελ 

έρνπλ εκθαληζηεί αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη δελ θαηαζηέιιεη ην λεπξηθφ ζχζηεκα 

(Putwatana et al. 2009).  

 

 

5.9.β. Leptospermum Scoparium (Manuka) & 

  Kunzea Ericoides (Kanuka) 

 Σα αηζέξηα έιαηα απηψλ ησλ θπηψλ έρνπλ αληηβαθηεξηδηαθή, αληηκπθεηηαζηαθή, 

αληηθιεγκνλψδε θαη παπζίπνλε δξάζε. Σν έιαην ηνπ manuka είλαη απνηειεζκαηηθφ 

απέλαληη ζε βαθηήξηα πνπ πξνθαινχλ πεξηνδνληίηηδα θαη ηεξεδφλα, θαη βνεζνχλ ζηε 

βειηίσζε ηεο ζηνκαηηθήο πγείαο κε ηε ιχζε ησλ βαθηεξηαθψλ ηνηρσκάησλ (Maddocks-

Jennings et al. 2009).  

 

 

5.10. Σνπηθά Δθαξκνδόκελεο Με Φαξκαθεπηηθέο Μέζνδνη 

 

5.10.α. Κξπνζεξαπεία 

 Ζ ηνπηθή ςχμε ηνπ ζηνκαηηθνχ βιελλνγφλνπ κπνξεί λα είλαη κηα ιχζε ζηελ 

πξφιεςε ηεο βιελλνγνλίηηδαο. Θεσξεηηθά ε θξπνζεξαπεία νδεγεί ζε αγγεηνζπζηνιή θαη 

ειάηησζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα θαη ζπλεπψο ειάηησζε ηεο έθζεζεο 

ηνπ βιελλνγφλνπ ζηα ρεκεηνζεξαπεπηηθά. Δίλαη επίζεο πηζαλφ λα ειαηηψλεη ηε κεηαβνιηθή 

ιεηηνπξγία ησλ επηζειηαθψλ θαη ησλ βαζηθψλ θπηηάξσλ ηνπ βιελλνγφλνπ θάλνληάο ηα 

ιηγφηεξν επηξξεπή ζηηο ρεκεηνζεξαπεπηηθέο βιάβεο (Lilleby et al. 2006).   

 

5.10.β. Laser 

 Σν laser (low energy level) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

βιελλνγνλίηηδαο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα. ηηο δξάζεηο ηνπ αλαθέξεηαη ειάηησζε ηνπ 
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πφλνπ, αληηθιεγκνλψδεο δξάζε θαη επηηάρπλζε ηεο αλαγέλλεζεο ησλ ηζηψλ (Khouri et al. 

2009). Ζ αλαγελλεηηθή θαη αληηθιεγκνλψδεο δξάζε ηνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ απνξξφθεζε 

ηεο ελέξγεηαο ηνπ θσηφο απφ ηα κηηνρνλδξηαθά ρξσκνζψκαηα θαη ηελ επαθφινπζε αχμεζε 

ηεο παξαγσγήο ΑΣΡ, πνπ πξνθαιεί αχμεζε ηεο πξσηετλνζχλζεζεο θαη ηνπ θπηηαξηθνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ Ζ ειάηησζε ηνπ πφλνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δξάζεο ηνπ ζηα 

πεξηθεξηθά λεχξα. Σν laser αιιάδεη ηελ πνιηθφηεηα ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη 

ειαηηψλεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ΑΣΡ, θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ 

ζηνλ νπδφ ηνπ πφλνπ (Simoes et al. 2009), φπσο επίζεο πξνθαιεί ηελ απειεπζέξσζε 

ελδνξθηλψλ θαη εγθεθαιηλψλ (Simoes et al. 2009, Aurun Maiya et al. 2006).   

 ηνπο ζηνκαηηθνχο ηζηνχο ην laser κάιινλ δηεγείξεη ηε ζχλζεζε DNA ζηνπο 

κπντλνβιάζηεο θαη κεηαηξέπεη ηνπο ηλνβιάζηεο ζε κπντλνβιάζηεο γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

πξνάγεη ηελ επνχισζε ηνπ ζηνκαηηθνχ επηζειίνπ (Aurun Maiya et al. 2006).  
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Β. Δηδηθό κέξνο 
 

 

 

1. θνπόο - Μεζνδνινγία 

 

 

1.1. θνπόο ηεο εξγαζίαο 

 

ηελ εξγαζία απηή έγηλε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο απφ αθηηλνζεξαπεία ή ρεκεηνζεξαπεία, ζηηο νπνίεο ν 

πφλνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε βιελλνγνλίηηδα είρε κεηξεζεί μερσξηζηά ζαλ έθβαζε. 

θνπφο απηήο ηεο αλαζθφπεζεο ήηαλ ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ θαξκάθσλ ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο, ζην ζηνκαηηθφ πφλν 

πνπ αηζζάλνληαη νη αζζελείο, θαη, ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ρξήζηκσλ σο πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ ζηελ θιηληθή πξάμε.  

 

 

1.2. Μεζνδνινγία  

 

1.2.α. Μεζνδνινγία αλαδήηεζεο  

Ζ αλαδήηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ έγηλε ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

Medline απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2000 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, ελψ ε αλάθηεζε 

βαζίζηεθε ζηνλ αιγφξηζκν αλαδήηεζεο ("Mucositis"[Mesh] OR "Stomatitis"[MeSH]) AND 

"Neoplasms"[MeSH] OR "Cancer"[MeSH] AND "Randomized Controlled Trial."[PT]. Απφ 

ηνλ αιγφξηζκν απηφ πξνέθπςαλ 125 άξζξα θαη φια αθνξνχζαλ ηπραηνπνηεκέλεο 

ειεγρφκελεο κειέηεο. 

 Απφ απηά απεξξίθζεζαλ: 

23 ζαλ άζρεηα κε ηνλ ηίηιν ηεο κειέηεο. 

7 πνπ αθνξνχζαλ ακηγψο παηδηθνχο πιεζπζκνχο.  

3 πνπ αθνξνχζαλ νπνηνεηδή αλαιγεηηθά.  

1 πνπ αθνξνχζε επηζηακέλε νδνληηαηξηθή θξνληίδα. 

62 ζηα νπνία δελ ππήξρε ε κέηξεζε ηνπ πφλνπ ζαλ έθβαζε. 
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4 πνπ ελψ νη ζπγγξαθείο αλέθεξαλ φηη ν πφλνο έρεη κεηξεζεί ζαλ έθβαζε, δελ είραλ 

δεκνζηεπκέλα ηα απνηειέζκαηά ηνπ (Khouri et al. 2009, Peterson et al. 2007, Valcarel et al. 

2002, Chiara et al. 2001). 

2 άξζξα αθνξνχζαλ ηελ ίδηα κειέηε θαη ζηελ αλαζθφπεζε αλαθέξνληαη θαη ηα δχν 

ζηελ ίδηα ελφηεηα (Cella et al. 2003, Giles et al. 2003).   

Πεξαηηέξσ αλαδήηεζε έγηλε ζηε βηβιηνγξαθία ησλ κειεηψλ πνπ αλαθηήζεθαλ ζε 

πιήξεο θείκελν.    

 

1.2.β. Κξηηήξηα έληαμεο: 

Σα άξζξα πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζε απηή ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε έπξεπε λα 

αθνξνχλ: 

Μειέηεο θαξκάθσλ θαη παξεκβάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο 

ηνπ ζηφκαηνο ζε αζζελείο πνπ αθνινπζνχζαλ αληηλενπιαζκαηηθή ζεξαπεία. 

Μειέηεο ζηηο νπνίεο ν πφλνο ζηελ ζηνκαηηθή θνηιφηεηα είρε κεηξεζεί μερσξηζηά 

ζαλ έθβαζε, θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ  ηνλ αθνξνχζαλ ήηαλ δεκνζηεπκέλα. 

Σπραηνπνηεκέλεο ειεγρφκελεο κειέηεο. 

Μειέηεο κε ηνπιάρηζηνλ 10 αζζελείο. 

Μειέηεο δεκνζηεπκέλεο, ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 

 

1.2.γ. Απνηειέζκαηα 

Απφ ηελ αλαδήηεζε πξνέθπςαλ 24 άξζξα πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο 

ζηελ κειέηε.  

Απφ απηά έγηλε εμαγσγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχζαλ:  

Σνλ ζπγγξαθέα θαη ην έηνο δεκνζίεπζεο ηνπ άξζξνπ. 

Σνλ ηχπν αληηλενπιαζκαηηθήο ζεξαπείαο. 

Σν είδνο ηεο κειέηεο πνπ έγηλε.  

Σνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ αζζελψλ θαη ηνλ αξηζκφ αζζελψλ αλά νκάδα παξέκβαζεο. 

Σν είδνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ έγηλαλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο βιελλνγνλίηηδαο. 

Σνλ ηξφπν ρνξήγεζεο ησλ παξεκβάζεσλ. 

Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ ζηελ αίζζεζε ηνπ πφλνπ ζηε ζηνκαηηθή 

θνηιφηεηα. 
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2. Αλαζθόπεζε κειεηώλ 

 

 

 

ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθεληξσηηθή αλαζθφπεζε ησλ κειεηψλ 

πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ έξεπλα, βάζεη ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ 

αληηκεηψπηζεο ηεο βιελλνγνλίηηδαο, κε αλεμάξηεηε κέηξεζε ηνπ ζηνκαηηθνχ πφλνπ.  

 

 

2.1. Αληηκηθξνβηαθνί- Αληηζεπηηθνί- Αληηθιεγκνλώδεηο Παξάγνληεο 

 

 

 2.1.α. Υισξεμηδίλε 

 

2.1.α.1. Cheng et al. 2006 

 Μέζνδνο 

Σπραηνπνηεκέλε δηπιή ηπθιή prospective κειέηε (randomized, prospective, double-blind,  

study).  

χγθξηζε ζηνκαηηθνχ δηαιχκαηνο 0.2% γινπθνληθήο ρισξεμηδίλεο  έλαληη ζηνκαηηθνχ 

δηαιχκαηνο 0.15% πδξνρισξηθήο βελδπδακίλεο.  

14 ζπκκεηέρνληεο, 7/7 αληίζηνηρα.  

Ζ αγσγή μεθίλεζε ηελ πξψηε εκέξα ηεο αθηηλνζεξαπείαο θαη ζπλερίζηεθε γηα 2 εβδνκάδεο 

κεηά ην ηέινο ηεο. Οη αζζελείο έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηάιπκα θάζε πξσί θαη βξάδπ, 

κεηά ην βνχξηζηζκα ησλ δνληηψλ ηνπο κε ηε κέζνδν Bass, γηα 30 δεπηεξφιεπηα, ρσξίο 

θαηάπνζε. Δλδηάκεζα έπξεπε λα θάλνπλ πιχζεηο κε θπζηνινγηθφ νξφ θάζε 4 ψξεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο, θαη λα μεπιέλνπλ ην ζηφκα ηνπο κε θπζηνινγηθφ νξφ κεηά απφ θάζε 

γεχκα.  

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο κε ηζηνινγηθά ηαπηνπνηεκέλν θαξθίλν θεθαιήο-ηξαρήινπ πνπ ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλνη λα ιάβνπλ αθηηλνβνιία έσο 68 Gy ζε πεξίνδν έσο 7 εβδνκάδεο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ φγθνπ. Δμαηξέζεθαλ νη αζζελείο κε βιελλνγνλίηηδα βαζκνχ ≥2, ζχκθσλα κε ην 

WHO, ηελ εκέξα εηζαγσγήο ζηε κειέηε. Ζιηθία 18+ εηψλ. 



 40 

 Κιίκαθεο 

Οη εθβάζεηο πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ ε έληαζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο, ε κέηξεζε ηνπ πφλνπ, ε 

ρξήζε αλαιγεηηθψλ γηα ην ζηνκαηνθαξπγγηθφ πφλν θαη ε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκάησλ 

δηαηξνθήο. 

Ζ δηαβάζκηζε ηεο ζνβαξφηεηάο ηεο βιελλνγνλίηηδαο έγηλε κε ηελ θιίκαθα WHO Mucositis 

Grading System. Ο πφλνο κεηξήζεθε κε κηα ελδεθάβαζκε νπηηθή θιίκαθα 

απηναμηνιφγεζεο. Σν επίπεδν ησλ αλαιγεηηθψλ νξίζηεθε ζε 1 απφ 3 επίπεδα: κε νπνηνεηδή, 

ειαθξά νπνηνεηδή θαη ηζρπξά νπνηνεηδή.   

 Απνηειέζκαηα 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζεσξήζεθαλ νη δηαθνξέο πνπ έδσζαλ p<0.05.  

Γελ ππήξμε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο αληίιεςεο ηνπ πφλνπ αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο, p>0.5, αλ θαη νη ηηκέο ζηελ νκάδα ηεο βελδπδακίλεο ήηαλ κηθξφηεξεο απφ απηέο ηεο 

νκάδαο πνπ ρνξεγήζεθε ρισξεμηδίλε (0-5.3 θαη 0-7 αληίζηνηρα). Ο πφλνο εκθαλίζζεθε 

πεξίπνπ ζηελ 11
ε
 εκέξα, έθηαζε ζηελ αηρκή ηνπ αλάκεζα ζηελ 32

ε
 θαη 50

ε
  

εκέξα θαη άξρηζε λα ππνρσξεί απφ ηελ 53
ε
 έσο ηελ 60

ε
 εκέξα ζε φινπο ηνπο αζζελείο. Γελ 

ππήξμε επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ρξήζε αλαιγεηηθψλ. ην 57% ησλ 

αζζελψλ ηεο νκάδαο ηεο ρισξεμηδίλεο θαη ζην 43% ηεο νκάδαο ηεο βελδπδακίλεο 

ρνξεγήζεθαλ ήπηα νπνηνεηδή αλαιγεηηθά (θσδετλε).  

Ο βαζκφο ηεο βιελλνγνλίηηδαο είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ, 

p<0.01. Δπίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε βξέζεθε αλάκεζα ζηελ έληαζε ηνπ πφλνπ θαη 

ην βαζκφ ηεο δπζθαγίαο, p<0.01.  

 ρνιηαζκφο 

Ζ πξνιεπηηθή ρξήζε ηεο βελδπδακίλεο έδσζε ρακειφηεξεο, αλ θαη κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο, ηηκέο ζηνλ ζηνκαηηθφ πφλν. 

 

 

2.1.β. Iseganan 

 

2.1.β.1. Trotti et al. 2004 

 Μέζνδνο 

Σπραηνπνηεκέλε δηπιή ηπθιή ειεγρφκελε κειέηε (randomized double-blind placebo-

controlled study).  
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χγθξηζε 9mg iseganan ζε πδαηηθφ δηάιπκα 0.3% θαη βαζηθή θξνληίδα ζηνκαηηθήο πγηεηλήο 

(SOC), ζε ζρέζε κε placebo (κφλν πδαηηθφ δηάιπκα) θαη SOC, ή κφλν SOC, ζε αλαινγία 

αζζελψλ 3:2:1. Iseganan έιαβε ζπλνιηθά ην 50% ησλ αζζελψλ.  

511 ζπκκεηέρνληεο, 253/171/87 αληίζηνηρα.  

H ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ μεθίλεζε κέζα ζηηο 3 κέξεο πξηλ θαη 2 κέξεο κεηά ηελ έλαξμε 

ηεο αθηηλνζεξαπείαο, θαη ζπλερίζηεθε θαζεκεξηλά κέρξη ην ηέινο ηεο αθηηλνζεξαπείαο. 

ηνκαηηθέο πιχζεηο 6 θνξέο ηελ εκέξα γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο αθηηλνζεξαπείαο. Οη 

αζζελείο είραλ μεπιχλεη πξψηα ην ζηφκα ηνπο κε λεξφ, έθαλαλ πιχζεηο κε ην δηάιπκα 

παξέκβαζεο λα θαιπθζεί φινο ν βιελλνγφλνο, έθαλαλ κεηά γαξγάξεο γηα 2 ιεπηά θαη 

θαηάπηλαλ. Σνπηθά αλαηζζεηηθά, Kaopectate θαη αληηφμηλα πνπ πεξηείραλ αξγίιην ή 

καγλήζην δελ επηηξεπφληνπζαλ γηα 30 ιεπηά πξηλ θαη 15 ιεπηά κεηά ηε ρνξήγεζε θάζε 

δφζεο.  

Ζ βαζηθή θξνληίδα ζηνκαηηθήο πγηεηλήο πεξηειάκβαλε πιχζεηο κε δηαιχκαηα αιαηηνχ θαη 

ζφδαο. ηνπο αζζελείο πνπ ππήξμε έλδεημε ζπληαγνγξαθήζεθαλ αληηκπθεηηαζηθνί θαη άιινη 

αληηκηθξνβηαθνί παξάγνληεο.  

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο κε ηζηνπαζνινγηθή δηάγλσζε θαξθίλνπ θεθαιήο-ηξαρήινπ, πξνγξακκαηηζκέλνη 

λα ιάβνπλ ηνπιάρηζηνλ 60 Gy ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο πεξηνρέο κεγέζνπο ≥2cm
2
, ζην 

ζηνκαηηθφ βιελλνγφλν ή ζην ζηνκαηνθάξπγγα Οη αζζελείο δελ έπξεπε λα έρνπλ 

βιελλνγνλίηηδα ζηελ αξρή ηεο κειέηεο ελψ έπξεπε λα είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ ζηνκαηηθέο 

πιχζεηο. Ζιηθία ≥18 εηψλ.  

 Κιίκαθεο 

Ζ βαζηθή έθβαζε πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο 

θαη ηνπ placebo πνπ δελ αλέπηπμε βιελλνγνλίηηδα. Γεπηεξεχνπζεο εθβάζεηο ήηαλ ε κέγηζηε 

έληαζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο, ε κέγηζηε έληαζε ηνπ ζηνκαηηθνχ πφλνπ θαη ε κέγηζηε 

δπζθνιία θαηάπνζεο. 

Ζ δηαβάζκηζε ηεο ζνβαξφηεηάο ηεο βιελλνγνλίηηδαο έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο 

NCI/CTC scale for mucositis due to radiation θαη ηνπ πφλνπ κε ηε ρξήζε ελδεθάβαζκεο  

θιίκαθαο απηναμηνιφγεζεο. 

 Απνηειέζκαηα 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζεσξνχληαη νη δηαθνξέο πνπ δίλνπλ p<0.05. 

Ζ έληαζε ηνπ πφλνπ δελ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ νκάδα 

παξέκβαζεο θαη ηελ placebo (κέζε έληαζε πφλνπ 2.8/2.7 αληίζηνηρα, p=0.986), φπσο θαη ην 
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πνζνζηφ εκεξψλ ρξήζεο νπνηνεηδψλ (p=0.862). ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

εκθαλίζηεθαλ αλάκεζα ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη ηελ νκάδα βαζηθήο θξνληίδαο 

ζηνκαηηθήο πγηεηλήο. Ζ κέζε έληαζε πφλνπ ήηαλ 2.8/3.2 αληίζηνηρα, p=0.036 θαη ην 

πνζνζηφ εκεξψλ ρξήζεο νπνηνεηδψλ ήηαλ 50%/60%, p=0.037.   

 ρνιηαζκφο 

Γηα ηνπο αζζελείο πνπ δελ πήξαλ iseganan ή placebo αιιά εθάξκνζαλ κφλν ην πξσηφθνιιν 

ζηνκαηηθήο πγηεηλήο ε κειέηε δελ ήηαλ ηπθιή. 

 

 

2.1.β.2. Giles et al. 2004 

 Μέζνδνο 

Phase III, ηπραηνπνηεκέλε δηπιή ηπθιή, κε placebo ειεγρφκελε δνθηκή (phase III, double 

blind placebo controlled trial).  

χγθξηζε πδαηηθνχ δηαιχκαηνο Iseganan 0.3% έλαληη placebo.  

502 ζπκκεηέρνληεο, 251/251 αληίζηνηρα.  

Οη αζζελείο ζα έθαλαλ ζηνκαηηθέο πιχζεηο θαη γαξγάξεο κε 3ml ζηνκαηηθφ δηάιπκα 

Iseganan (9mg) ή placebo, έμη θνξέο ηελ εκέξα, αθνχ πξψηα είραλ μεπιχλεη ην ζηφκα ηνπο 

κε λεξφ. Σν ζηνκαηηθφ δηάιπκα ζα έπξεπε λα θξαηεζεί ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα γηα 2 

ιεπηά θαη θαηφπηλ λα θαηαπνζεί. Ζ ιήςε άξρηζε ηελ εκέξα ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ή ηεο 

αθηηλνβφιεζεο κε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 10 εκεξψλ, κέρξη ζπλνιηθά 21 εκέξεο.    

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλνη λα ιάβνπλ θπηηαξνηνμηθή ρεκεηνζεξαπεία κε 50% 

επίπησζε βαζκνχ ≥2 (θιίκαθα NCI/CTC), ρσξίο πξνυπάξρνπζα βιελλνγνλίηηδα.  Ζιηθία 7+ 

εηψλ.  

 Κιίκαθεο 

Ζ βαζηθή έθβαζε ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ δελ αλέπηπμαλ βιελλνγνλίηηδα βαζκνχ ≥2. 

Γεπηεξεχνπζεο εθβάζεηο ήηαλ ε αηρκή ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ, ε δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε 

θαη ε ρξήζε νπνηνεηδψλ αλαιγεηηθψλ. Ζ βιελλνγνλίηηδα κεηξήζεθε κε ηελ NCI/CTC 

θιίκαθα θαη ν πφλνο κε αλαινγηθή θιίκαθα δηαβάζκηζεο 0-10. 

 Απνηειέζκαηα 

Οη κέζεο ηηκέο ηνπ πφλνπ  είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, p=0.028, κε ηηκέο 1.0±1.2 

θαη 1.2±1.3 ζηηο νκάδεο iseganan θαη ειέγρνπ αληίζηνηρα. Οη αλψηαηεο ηηκέο πφλνπ δελ 



 43 

είραλ δηαθνξά, p=0.078. Γηαθνξέο επίζεο δελ ππήξμαλ ζηε ρξήζε νπνηνεηδψλ αλαιγεηηθψλ, 

p=0.902. 

 ρνιηαζκφο 

Σν iseganan επίζεο ειάηησζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ ηε κέζε έληαζε δπζθνιίαο 

ζηελ θαηάπνζε p=0.044, αιιά φρη ηηο αλψηαηεο ηηκέο (p=0.091). 

 

 

2.1.β.3. Giles et al. 2003 & Cella et al. 2003 

 Μέζνδνο 

Phase III, ηπραηνπνηεκέλε δηπιή ηπθιή, κε placebo ειεγρφκελε δνθηκή (phase III, double 

blind placebo controlled trial).  

χγθξηζε πδαηηθνχ δηαιχκαηνο Iseganan 0.3% έλαληη placebo.  

323 ζπκκεηέρνληεο, 163/160 αληίζηνηρα.  

Οη αζζελείο ζα έθαλαλ ζηνκαηηθέο πιχζεηο θαη γαξγάξεο κε 3ml ζηνκαηηθφ δηάιπκα 

Iseganan (9mg) ή placebo, έμη θνξέο ηελ εκέξα, αθνχ πξψηα είραλ μεπιχλεη ην ζηφκα ηνπο 

κε λεξφ. Σν ζηνκαηηθφ δηάιπκα ζα έπξεπε λα θξαηεζεί ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα γηα 2 

ιεπηά θαη θαηφπηλ λα θαηαπνζεί. Ζ ιήςε άξρηζε ηελ εκέξα ηεο ρεκεηνζεξαπείαο θαη είρε 

δηάξθεηα 21-28 εκέξεο, αλάινγα ην επίπεδν ησλ νπδεηεξφθηισλ θαη ηελ επνχισζε ηνπ 

βιελλνγφλνπ.    

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλνη λα ιάβνπλ θπηηαξνηνμηθή ρεκεηνζεξαπεία κε 50% 

επίπησζε βαζκνχ ≥2 (θιίκαθα NCI/CTC), ρσξίο πξνυπάξρνπζα βιελλνγνλίηηδα.  Ζιηθία 7+ 

εηψλ.  

 Κιίκαθεο 

Ζ βαζηθή έθβαζε ε παξνπζία ηεο βιελλνγνλίηηδαο ηελ 21
ε
 εκέξα ηεο κειέηεο. 

Γεπηεξεχνπζεο εθβάζεηο ήηαλ ε αηρκή ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ, ε δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε, 

νη εκέξεο κε εκπχξεηε νπδεηεξνπελία θαη ε δηάξθεηα ηεο βιελλνγνλίηηδαο αλάκεζα ζηνπο 

αζζελείο πνπ ηελ αλέπηπμαλ. Ζ βιελλνγνλίηηδα κεηξήζεθε κε ηελ NCI/CTC θιίκαθα θαη ν 

πφλνο κε αλαινγηθή θιίκαθα δηαβάζκηζεο 0-10. 

 Απνηειέζκαηα 

Οη αλψηαηεο ηηκέο ηνπ πφλνπ  είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, ζηηο αλψηαηεο θαη 

κέζεο ηηκέο ζηνκαηηθνχ πφλνπ (p=0.041θαη p=0.039 αληίζηνηρα), ζηελ αλψηαηε ηηκή πφλνπ 

ζην ιαηκφ p=0.048 θαη ζηελ αηρκή ηνπ πφλνπ θαηά ηελ θαηάπνζε p=0.041. Ο πφλνο ζηε 
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ζηνκαηηθή θνηιφηεηα ήηαλ ακειεηένο ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο. Ζ θνξχθσζή ηνπ έγηλε 

αλάκεζα ζηε 14
ε
 θαη 16

ε
 εκέξα θαη θαηφπηλ ειαηηψζεθε. Αλάινγε ήηαλ ε πνξεία ηεο 

ζηνκαηίηηδαο θαη ηεο δπζθαγίαο. ζν απμαλφηαλ ν πφλνο απμαλφηαλ θαη ε παξεληεξηθή 

ρξήζε νπνηνεηδψλ αλαιγεηηθψλ. ε θάζε κνλάδα αχμεζεο ηνπ πφλνπ αληηζηνηρνχζε κηα 

αχμεζε πεξίπνπ 0.7 εκέξεο ζηελ παξεληεξηθή ρξήζε νπνηνεηδψλ. Σν Iseganan ειάηησζε ηα 

αλψηεξα επίπεδα πφλνπ ζε ζρέζε κε ην placebo (p=0.041). Μφλν ην 6% ησλ αζζελψλ ζηελ 

νκάδα παξέκβαζεο είρε έληαζε πφλνπ 9-10, ζπγθξηηηθά κε ην 15% ηεο νκάδαο ειέγρνπ. 

Αληίζεηα πφλν 7-8 έλνησζαλ ην 13.5% θαη ην 8.7% ησλ αζζελψλ αληίζηνηρα. πλνιηθά ζηελ 

νκάδα παξέκβαζεο νη αζζελείο κε έληαζε πφλνπ 7-10 ήηαλ 31 (19.1%) ελψ ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ ήηαλ 38 (23.7%). Απηή ε δηαθνξά αλαινγεί ζε ειάηησζε 67% ζηνλ αξηζκφ ησλ 

αζζελψλ πνπ πήξαλ νπνηνεηδή παξεληεξηθά γηα ζπλνιηθά κεγαιχηεξν δηάζηεκα.   

Γελ ππήξραλ δηαθνξέο ζηηο εκέξεο ελδνλνζνκεηαθήο λνζειείαο. 

 ρνιηαζκφο 

ε 98 αζζελείο ιείπνπλ εξσηεκαηνιφγηα ζην ηέινο ηεο έξεπλαο. Οη αζζελείο απηνί δελ είραλ 

αλαθέξεη πφλν ζηηο ηειεπηαίεο ηνπο αμηνινγήζεηο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη αζζελείο 

απηνί κάιινλ είραλ ζεξαπεπζεί, ελψ φζνη εμαθνινπζνχζαλ λα ληψζνπλ πφλν ζπλέρηδαλ ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ   

Ζ ηάζε ηεο αχμεζεο ησλ αζζελψλ πνπ έλησζαλ πφλν 7-8 ζηελ νκάδα παξέκβαζεο 

θαλεξψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Isegagan λα ειαηηψλεη ην κέγηζην ηνπ πφλνπ ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ, παξά λα ην εμαιείθεη εληειψο 

 

2.1.γ. Αληηβηνηηθά 

 

2.1.γ.1. El-Sayed et al. 2002 

 Μέζνδνο 

Σπραηνπνηεκέλε δηπιή ηπθιή ειεγρφκελε θιηληθή δνθηκή (randomized, double-blind,  Phase 

III, placebo-controlled clinical trial).  

χγθξηζε ηξνρίζθσλ BCoG (Bacitracin Clotrimazole Gentamicin) έλαληη ηξνρίζθσλ 

placebo.  

Οη ηξνρίζθνη πεξηείραλ: bacitracin 6mg, clotrimazole 10mg θαη gentamicin 4mg, φπσο θαη 

κε θαξκαθεπηηθά ζπζηαηηθά. 

137 ζπκκεηέρνληεο, 69 /68 αληίζηνηρα.  

Ζ δνζνινγία ήηαλ 1 ηξνρίζθνο ηελ εκέξα απφ ηελ έλαξμε σο ην ηέινο ηεο αθηηλνζεξαπείαο.  
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ηνπο αζζελείο έγηλε ζχζηαζε γηα θαιή ζηνκαηηθή πγηεηλή θαη ρξήζε δηαιπκάησλ ζφδαο, 

βελδηδακίλεο, δειέ μπινθατλεο θαη αλαιγεηηθψλ δηαιπκάησλ παξαθεηακφιεο/ θσδετλεο ή 

κνξθίλεο. Αληηβηνηηθά θαη αληηκπθεηηαζηθά δίλνληαλ κεηά απφ θαιιηέξγεηεο θαη κεηξήζεηο 

επαηζζεζίαο. ε φινπο ηνπο αζζελείο δφζεθαλ νδεγίεο δηαηξνθήο. πκπιεξψκαηα 

δηαηξνθήο δφζεθαλ ζε φζνπο αζζελείο δελ κπνξνχζαλ λα πξνζιάβνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

ζεξκίδεο. ηαλ ήηαλ αλαγθαίν ε δηαηξνθή γηλφηαλ κέζσ δηαζσιήλσζεο..  

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο κε ηζηνινγηθά ηαπηνπνηεκέλν πξσηνπαζή θαξθίλν θεθαιήο-ηξαρήινπ πνπ ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλνη λα ιάβνπλ αθηηλνβνιία ζε ηνπιάρηζηνλ δπν πεξηνρέο ζην ζηφκα. 

Δμαηξέζεθαλ αζζελείο κε ππεξεπαηζζεζία ζηα θάξκαθα. Δπίζεο αζζελείο πνπ είραλ 

επξφθεηην λα ιάβνπλ θαη ρεκεηνζεξαπεία ή πνπ είραλ ιάβεη ρεκεηνζεξαπεία ή αθηηλνβνιία 

ζην αλψηεξν αλαπλεπζηηθφ.  

 Κιίκαθεο 

Οη εθβάζεηο πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ ε έληαζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο, ε κέηξεζε ηνπ πφλνπ, ε 

απψιεηα βάξνπο, ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ ζεξαπείαο πνπ ράζεθαλ. 

Ζ δηαβάζκηζε ηεο ζνβαξφηεηάο ηεο βιελλνγνλίηηδαο έγηλε κε ηελ θιίκαθα OMAS. Ο πφλνο 

κεηξήζεθε κε κηα ηεηξάβαζκε νπηηθή θιίκαθα απηναμηνιφγεζεο.   

 Απνηειέζκαηα 

Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ αληίιεςε ηνπ πφλνπ αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο, p=0.2.  

 ρνιηαζκφο 

Οη ίδηνη νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ φηη ε πξνθπιαθηηθή ρξήζε αληηκηθξνβηαθψλ ηξνρίζθσλ 

δελ είλαη απνηειεζκαηηθή ζηνλ έιεγρν ηεο βιελλνγνλίηηδαο απφ αθηηλνζεξαπεία. 

 

2.1.γ.2. Wijers et al. 2001 

 Μέζνδνο 

Σπραηνπνηεκέλε  δηπιή ηπθιή κε placebo ειεγρφκελε κειέηε (randomized double-blind 

placebo-controlled study).  

χγθξηζε ρνξήγεζεο πάζηαο PTA έλαληη placebo. Ζ πάζηα ΡΣΑ πεξηείρε 0.2% Polymixin E 

sulfate, 0.18 Tobramycin θαη 1% Amphotericin B. 

77 ζπκκεηέρνληεο, 39/38 αληίζηνηρα.  

Υνξήγεζε 1gr πάζηαο ΡΣΑ ή placebo, 4 θνξέο ηελ εκέξα μεθηλψληαο ηξεηο εκέξεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο αθηηλνζεξαπείαο θαη ζπλερηδφκελε κέρξη ην ηέινο ηεο.    
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 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο κε ηζηνινγηθά ηαπηνπνηεκέλν θαξθίλν θεθαιήο-ηξαρήινπ, πξνγξακκαηηζκέλνη λα 

ιάβνπλ αθηηλνζεξαπεία. Δμαηξέζεθαλ νη αζζελείο κε WHO performance score 3 ή 4 θαη 

αζζελείο πνπ είραλ ιάβεη αθηηλνζεξαπεία ή ρεκεηνζεξαπεία ή ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά ηηο  

ηειεπηαίεο εβδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αθηηλνζεξαπείαο.   

 Κιίκαθεο 

Ζ αξρηθή έθβαζε πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ν βαζκφο ηεο βιελλνγνλίηηδαο, κεηά 3 εβδνκάδεο 

αθηηλνζεξαπείαο. Δπίζεο κεηξήζεθε ε έληαζε ηνπ πφλνπ. 

Ζ δηαβάζκηζε ηεο ζνβαξφηεηάο ηεο βιελλνγνλίηηδαο έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

πεληάβαζκε θιίκαθα van der Schueren scoring system. Ο πφλνο κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε 

πεληάβαζκεο (1-5) θιίκαθαο απηναμηνιφγεζεο. Ζ δηάξθεηα ηνπ πφλνπ εθθξάζζεθε ζε 

θιίκαθα 3 βαζκψλ (θαζφινπ πφλνο, πεξηζηαζηαθά επψδπλνο ή ζπλερψο επψδπλνο 

βιελλνγφλνο).  

 Απνηειέζκαηα 

Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα αλάκεζα ζηελ νκάδα 

παξέκβαζεο θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

 ρνιηαζκφο 

Οη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ ζπκπεξαζκαηηθά φηη ηα Gram αξλεηηθά βαθηήξηα δελ έρνπλ 

ζνβαξφ ξφιν ζηελ παζνγέλλεζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο. 

 

 

2.1.δ. Αληηθιεγκνλώδε 

 

2.1.δ.1. Epstein et al. 2001 

 Μέζνδνο 

Σπραηνπνηεκέλε δηπιή ηπθιή ειεγρφκελε θιηληθή δνθηκή (randomized double-blind 

parallel-group placebo-controlled clinical trial.).  

χγθξηζε ζηνκαηηθνχ δηαιχκαηνο βελδπδακίλεο 0.15% έλαληη δηαιχκαηνο placebo.  

31 ζπκκεηέρνληεο, 16 /15 αληίζηνηρα.  

ηνκαηηθέο πιχζεηο 15ml γηα 2 ιεπηά 4-8 θνξέο ηελ εκέξα. Οη πιχζεηο μεθίλεζαλ πξηλ ηελ 

αθηηλνζεξαπεία θαη ζπλερίζηεθαλ δχν εβδνκάδεο κεηά ην ηέινο ηεο.  

ηνπο αζζελείο έγηλε ζχζηαζε γηα θαιή ζηνκαηηθή πγηεηλή θαη ρξήζε θζνξηνχρσλ. Άιια 

ζηνκαηηθά δηαιχκαηα φπσο ρισξεμηδίλε απαγνξεχνληαλ.  
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ηαλ παξνπζηαδφηαλ αλάγθε γηλφηαλ ζπληαγνγξάθεζε αλαιγεηηθψλ γηα ηνλ πφλν ζηε 

ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. 

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο κε άιγνο θαξθίλν θεθαιήο-ηξαρήινπ πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλνη λα ιάβνπλ 

αθηηλνβνιία ηνπιάρηζηνλ 5000 Gy αλ ππήξραλ ηνπιάρηζηνλ δπν πεξηνρέο ζην ζηφκα πνπ ζα 

ιάκβαλαλ αθηηλνβνιία. Δμαηξέζεθαλ αζζελείο κε ππεξεπαηζζεζία ζην θάξκαθν ή ζηα 

NSAIDs, πξνυπάξρνπζα βιελλνγνλίηηδα, πνπ είραλ ιάβεη πεηξακαηηθή θαξκαθεπηηθή 

αγσγή κέζα ζηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο ή ρξφληνη ρξήζηεο 

αλαιγεηηθψλ απφ άιιεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, έγθπεο θαη θπιαθηζκέλνη. Ζιηθία 18-80 

εηψλ.  

 Κιίκαθεο 

Ζ βαζηθή έθβαζε πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ε πξφιεςε ηεο βιελλνγνλίηηδαο. Γεπηεξεχνπζεο 

εθβάζεηο ήηαλ ε κέηξεζε ηνπ πφλνπ θαη ε  ιήςε αλαιγεηηθψλ γηα ηελ αλαθνχθηζή ηνπ, ε 

αιιαγή βάξνπο, ε αλαβνιή ή δηαθνπή ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ε ππνζηεξηθηηθή ιήςε ηξνθήο. 

Ζ δηαβάζκηζε ηεο ζνβαξφηεηάο ηεο βιελλνγνλίηηδαο έγηλε ζε 14 πεξηνρέο ζην ζηφκα, κε κηα 

θιίκαθα 4 ζεκείσλ φπνπ: 0=θπζηνινγηθφο ή επνπισκέλνο βιελλνγφλνο, 1= εξχζεκα, 

2=απιφ έιθνο/ ςεπδνκεκβξάλε κηθξφηεξα απφ 1cm, 3=απιφ έιθνο /ςεπδνκεκβξάλε 

κεγαιχηεξα απφ 1cm ή πνιιαπιά έιθε/ςεπδνκεκβξάλεο. Ο πφλνο κεηξήζεθε κε κηα 

θιίκαθα απηναμηνιφγεζεο 7 ζεκείσλ φπνπ 0=θαζφινπ, 1=ειάρηζηνο, 2=ειαθξήο, 

3=κέηξηνο, 4=αξθεηφο, 5=ηζρπξφο, 6=αβάζηαρηνο.   

 Απνηειέζκαηα 

ηελ νκάδα ηεο βελδπλακίδεο ππήξμε ειάηησζε ηνπ πφλνπ ζε εξεκία θαηά 25.8% ζε ζρέζε 

κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, p=0.064. Ο πφλνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ δελ ειαηηψζεθε 

αξθεηά. Ζ ρξήζε αλαιγεηηθψλ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο δπν νκάδεο, κε 

p=0.031 ζηα κε νπνηνεηδή αλαιγεηηθά, p=0.003 ζηα ειαθξά νπνηνεηδή θαη p=0.018 ζηα 

ηζρπξά νπνηνεηδή. 

Οη παξελέξγεηεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ήηαλ παξφκνηεο θαη ζηηο δπν νκάδεο θαη δελ θαηλφηαλ 

λα νθείινληαη ζηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

 ρνιηαζκφο 

Γελ δίλνληαη νη ηηκέο ηεο κέηξεζεο ηνπ πφλνπ, αιιά κφλν ην πνζνζηφ ειάηησζεο. 

Ζ βελδπδακίλε δελ ήηαλ δξαζηηθή ζηηο πεξηπηψζεηο ιήςεο δφζεσλ αθηηλνβνιίαο 

κεγαιχηεξσλ ησλ 220Gy ηελ εκέξα. 

Ζ αλαιγεηηθή δξάζε ηεο βελδπλακίδεο κπνξεί λα επεξέαζε ηελ αίζζεζε ηνπ πφλνπ.  
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2.2. Κπηνθίλεο 

 

 

2.2.α. GM-CSF 

 

2.2.α.1. Dazzi et al. 2003 

 Μέζνδνο 

Σπραηνπνηεκέλε δηπιή ηπθιή ειεγρφκελε κειέηε (randomized double-blind placebo-

controlled study).  

χγθξηζε ζηνκαηηθνχ δηαιχκαηνο GM-CSF 150 κg/εκέξα ζε 100cm
3 

απνζηεηξσκέλνπ 

λεξνχ έλαληη 100cm
3 

απνζηεηξσκέλνπ λεξνχ ζαλ placebo ζε 4 δφζεηο ηελ εκέξα.  

90 ζπκκεηέρνληεο, 46/44 αληίζηνηρα.  

ηνκαηηθέο πιχζεηο 1 ιεπηφ θάζε θνξά. Οη πιχζεηο μεθίλεζαλ ηελ εκέξα κεηά ην ηέινο ηεο 

ρεκεηνζεξαπείαο θαη ζπλερίζηεθαλ ή κέρξη ηελ αλάθακςε ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ 

(νπδεηεξφθηια > 500/mm
3
) ή κέρξη ηελ επνχισζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο.  

ε φινπο ηνπο αζζελείο δφζεθε ζπληεξεηηθή πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία κε 0.2% ρισξεμηδίλε 

θαη ακθνηεξηθίλε Β. 

ε φινπο ηνπο αζζελείο δφζεθε ππνδφξηα G-CSF 300κg/εκέξα. 

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο λνζειεπφκελνη γηα πςειήο δφζεο ρεκεηνζεξαπεία κε απηφινγε κεηακφζρεπζε 

πεξηθεξηθψλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ. Ζιηθία 14+ εηψλ.  

 Κιίκαθεο 

Ζ βαζηθή έθβαζε πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ε πξφιεςε ηεο βιελλνγνλίηηδαο. Γεπηεξεχνπζεο 

εθβάζεηο ήηαλ ε κέηξεζε ηνπ πφλνπ θαη ε  ιήςε αλαιγεηηθψλ γηα ηελ αλαθνχθηζή ηνπ. Ζ 

ιήςε νπνηνεηδψλ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζαλ αληηθεηκεληθφ κέηξν ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο 

βιελλνγνλίηηδαο.  

Ζ δηαβάζκηζε ηεο ζνβαξφηεηάο ηεο βιελλνγνλίηηδαο έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο NCI-

CTC θαη ηνπ πφλνπ κε ηε ρξήζε ηεο δεθάβαζκεο θιίκαθαο απηναμηνιφγεζεο VAS. 

 Απνηειέζκαηα 

Σν 87% απφ ηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη ην 84% ηεο νκάδαο ειέγρνπ έλνησζε πφλν. Σν 33% 

(15/46) απφ ηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη ην 43% (19/44) είρε πφλν πνπ ρξεηαδφηαλ 

νπνηνεηδή. Ο κέζνο φξνο εκεξψλ κε πφλν ήηαλ 9.7(±5.6) θαη 8.4(±4.1) αληίζηνηρα.  

 ρνιηαζκφο 
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Γελ δίλνληαη νη ηηκέο ηεο κέηξεζεο ηνπ πφλνπ, αιιά αλαθέξεηαη φηη δελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε κέηξεζε ηνπ πφλνπ ή ζηε ρξήζε νπνηνεηδψλ. 

Ζ ρνξήγεζε G-CSF ζε φινπο ηνπο αζζελείο κπνξεί λα επεξέαζε ηελ επίδξαζε ηνπ GM-

GSF. Ίδηα επίδξαζε κπνξεί λα είρε θαη ε ρξήζε ρισξεμηδίλεο απφ φινπο ηνπο αζζελείο.  

 

 

2.2.α.2. Saarilahti et al. 2002 

 Μέζνδνο 

Σπραηνπνηεκέλε δηπιή ηπθιή prospective κειέηε ηξίηεο θάζεο (randomized double-blind 

phase III study).  

χγθξηζε ζηνκαηηθνχ δηαιχκαηνο GM-CSF 150 κg/εκέξα ζε 100cm
3 

απνζηεηξσκέλνπ 

λεξνχ έλαληη 4 g/εκέξα ζνπθξαιθάηεο ζε 100cm
3 

απνζηεηξσκέλνπ λεξνχ, ζε 4 δφζεηο ηελ 

εκέξα.  

40 ζπκκεηέρνληεο, 21/19 αληίζηνηρα.  

ηνκαηηθέο πιχζεηο άξρηζαλ αθνχ ε δφζε ηεο αθηηλνβνιίαο έθηαζε ηα 10 Gy θαη δηήξθεζαλ 

κέρξη ην ηέινο ηεο αθηηλνζεξαπείαο. Σα ζηνκαηηθά δηαιχκαηα ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ νη 

αζζελείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο θαη φρη ηα αββαηνθχξηαθα. Οη αζζελείο αθνχ 

είραλ θαζαξίζεη ην ζηφκα ηνπο κε λεξφ, έθαλαλ πιχζεηο γηα 3 ιεπηά θάζε θνξά θαη κεηά 

θαηάπηλαλ ηα δηαιχκαηα. Ζ ρξήζε δηαιπκάησλ ιηδνθατλεο, αλαιγεηηθψλ θαη αληηβηνηηθψλ 

επηηξεπφηαλ φηαλ ππήξρε έλδεημε.  

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο πξνγξακκαηηζκέλνη λα ιάβνπλ κεηεγρεηξηηηθή αθηηλνβνιία νιηθήο δφζεο ≥ 50Gy 

(πεξίπνπ 5-6 εβδνκάδεο) ζην ζηνκαηηθφ θαη ζηνκαηνθαξπγγηθφ βιελλνγφλν. Αζζελείο κε 

ρξφληεο απηνάλνζεο ή θιεγκνλψδεηο λφζνπο είραλ απνθιεηζζεί. Δπίζεο είραλ απνθιεηζζεί 

αζζελείο πνπ είραλ ιάβεη θαη άιιε αληηλενπιαζκαηηθή ζεξαπεία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ρεκεηνζεξαπείαο, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή θαη 4 εβδνκάδεο κεηά ηελ αθηηλνζεξαπεία. 

Καλέλαο αζζελείο δελ είρε ιάβεη μαλά GM-CSF. 

 Κιίκαθεο 

Οη εθβάζεηο πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ ε βαξχηεηα ηεο βιελλνγνλίηηδαο, ε έληαζε ηνπ πφλνπ θαη 

ηα επίπεδα ηεο πξναιβνπκίλεο ζην αίκα θαη ηνλ νξφ.  

Ζ δηαβάζκηζε ηεο ζνβαξφηεηάο ηεο βιελλνγνλίηηδαο έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο RTOG 

acute radiation morbidity scoring criteria θαη ηνπ πφλνπ κε ηε ρξήζε ηεο ελδεθάβαζκεο 

θιίκαθαο απηναμηνιφγεζεο VAS. 
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 Απνηειέζκαηα 

ινη νη αζζελείο έλησζαλ πφλν πνηθίινπ βαζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, πνπ 

άξρηζε λα απμάλεη κεηά ηελ πξψηε εβδνκάδα θαη έθηαζε ην κέγηζην θαηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο ζεξαπείαο, πεξίπνπ ζηελ 6
ε
 εβδνκάδα. Ο πφλνο ήηαλ ειαθξψο επηφηεξνο ζηελ νκάδα 

ηνπ GM-CSF (p=0.058), θαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο είρε ηελ ηάζε λα 

απμάλεηαη πξνο ην ηέινο ηεο αθηηλνζεξαπείαο. Γελ ππήξμαλ δηαθνξέο ζηε ζπληαγνγξάθεζε 

ιηδνθατλεο, αιιά ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0.042) ζηε ζπληαγνγξάθεζε 

νπνηνεηδψλ, φπνπ ζπληαγνγξαθήζεθαλ ζε 4 αζζελείο απφ ηελ νκάδα ηεο ζνπθξαιθάηεο θαη 

ζε θαλέλα απφ ηελ νκάδα ηνπ GM-CSF. 

 ρνιηαζκφο 

Oη ηηκέο ηεο κέηξεζεο ηνπ πφλνπ δίλνληαη ζε γξάθεκα, φπνπ είλαη δχζθνιν λα 

πξνζδηνξηζζνχλ νη αθξηβείο κεηξήζεηο.  

Γελ αλαθέξζεθαλ παξελέξγεηεο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηα ζηνκαηηθά δηαιχκαηα ζε θακία 

νκάδα.  

 

 

2.2.α.3. Sprinzl et al. 2001 

 Μέζνδνο 

Randomized prospective parallel grouped phase II clinical trial. 

χγθξηζε 250 ml ζηνκαηηθνχ δηαιχκαηνο GM-CSF πεξηεθηηθφηεηαο 400 κg /εκέξα έλαληη 

250ml /εκέξα δηαιχκαηνο πδξνθνξηηδφλεο κε παληνθατλε.  

35 ζπκκεηέρνληεο, 17/18 αληίζηνηρα.  

Οη νδεγίεο ήηαλ πιχζεηο θαη κεηά θαηάπνζε γηα κηα ψξα, κηα θνξά ηελ εκέξα. Οη πιχζεηο 

μεθίλεζαλ κε ηελ εκθάληζε ηνπ εξπζήκαηνο θαη ζπλερίζηεθαλ κέρξη ηελ επνχισζε ηεο 

βιελλνγνλίηηδαο.  

ε φινπο ηνπο αζζελείο δφζεθαλ νδεγίεο γηα ζηνκαηηθή πγηεηλή θαη απνθπγή αιθννινχρσλ 

πνηψλ, θαπλνχ, πνιχ θξχσλ, πνιχ δεζηψλ ή πνιχ πηθάληηθσλ θαγεηψλ.  

ινη νη αζζελείο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ηξεηο ηνπιάρηζηνλ 

θνξέο ηελ εκέξα ζηνκαηηθφ δηάιπκα πνπ πεξηείρε cional kreussler θαη bepanthen. Απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ εξπζχκαηνο θαη κεηά πξνζηέζεθε ζηνκαηηθφ δηάιπκα κε αληηβηνηηθά θαη 

λπζηαηίλε.  

ε φινπο ζπζηάζεθε λα κε θνξνχλ ηηο νδνληνζηνηρίεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρεκεηναθηηλνζεξαπείαο.  
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 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο λνζειεπφκελνη γηα πξνρσξεκέλν θαξθίλν θεθαιήο-ηξαρήινπ (ζηαδίνπ III, IV), 

ρσξίο πξνεγνχκελε ζεξαπεία. 

 Κιίκαθεο 

Ζ βαζηθή έθβαζε πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ε πξφιεςε ηεο βιελλνγνλίηηδαο.  

Γεπηεξεχνπζεο εθβάζεηο ήηαλ ε κέηξεζε ηνπ πφλνπ θαη ε επίπησζε δεπηεξνγελψλ 

ινηκψμεσλ.   

Ζ δηαβάζκηζε ηεο ζνβαξφηεηάο ηεο βιελλνγνλίηηδαο έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο WHO 

θαη ηνπ πφλνπ κε ηε ρξήζε ηεο εθαηνληάβαζκεο θιίκαθαο απηναμηνιφγεζεο VAS. 

 Απνηειέζκαηα 

Σηκέο ηνπ ξ<0.05 ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε δελ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αληίιεςε ηνπ 

πφλνπ (1
ε
 εβδνκάδα =0.613, 2

ε
 εβδνκάδα p=0.386, 3

ε
 εβδνκάδα p=0.483) αλ θαη ζην 

γξάθεκα θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ηάζε κηθξφηεξσλ ηηκψλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο.. 

 ρνιηαζκφο 

Γελ δίλνληαη νη απφιπηεο ηηκέο ηεο κέηξεζεο ηνπ πφλνπ, αιιά ππάξρεη γξάθεκα.  

Ζ κειέηε δελ ήηαλ ηπθιή.  

  

 

2.2.β. Immunokine (WF 10) 

  

2.2.β.1. Penpattanagul  et al. 2007 

 Μέζνδνο 

Σπραηνπνηεκέλε open-label ειεγρφκελε κειέηε (randomized open-label controlled study).  

χγθξηζε ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο WF10 έλαληη νκάδαο ειέγρνπ. 

13 ζπκκεηέρνληεο, 6/7 αληίζηνηρα.  

Υνξήγεζε δηαιχκαηνο WF10, 0.5mL/kg/εκέξα ζε 500mL 5% δεμηξφδεο ζε λεξφ. Ζ 

ρνξήγεζε έγηλε ελδνθιέβηα ζε πεξίνδν 4 σξψλ, γηα 5 ζπλερφκελεο εκέξεο, ζε ζπλέρεηα ηεο 

ηελ αθηηλνζεξαπείαο θάζε 3 εβδνκάδεο θαη γηα 3 θχθινπο ηεο (αξηζκφο εβδνκάδσλ 

αθηηλνζεξαπείαο 6-8). Ζ πξψηε εκέξα ρνξήγεζεο ήηαλ ε έλαξμε ηεο αθηηλνζεξαπείαο.  

ηελ νκάδα ειέγρνπ έγηλε κφλν ε αθηηλνζεξαπεία.  

ε φινπο ηνπο αζζελείο ρνξεγήζεθαλ αλαιγεηηθά, ζπκπιεξψκαηα ζηδήξνπ θαη έγηλαλ 

κεηαγγίζεηο  αίκαηνο, αλαιφγσο ησλ ζπκπησκάησλ, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θιηληθνχ.    
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 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο κε θαξθίλν θεθαιήο-ηξαρήινπ, ζηαδίνπ ΗΗΗ/IV (ηχπνπ ΗΗ/ΗΗΗ ζχκθσλα κε ηε WHO) 

πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο ιάβεη ρεκεηνζεξαπεία, πξνγξακκαηηζκέλνη γηα αθφινπζε ιήςε 

αθηηλνβνιίαο. Ζιηθία 18-75 εηψλ. Karnofsky performance status ≥60%, ιεπθά αηκνζθαίξηα 

2500/mm
3
, αηκνπεηάιηα 80000/mm

3
 θαη αηκνγινβίλε 10.0g/dL, κε ηθαλνπνηεηηθή επαηηθή 

θαη λεθξηθή ιεηηνπξγία. 

 Κιίκαθεο 

Οη εθβάζεηο πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ ε ε έληαζε θαη ε επίπησζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο, ηνπ 

πφλνπ, ηεο δπζθαγίαο, ηεο αιινίσζεο ηεο γεχζεο, ηεο απψιεηαο βάξνπο θαη νη κεηψζεηο ή 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ αθηηλνζεξαπεία. 

Οη θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε NCI/CTCAE (National. Cancer Institute 

Common Terminology Criteria for Adverse Effects) θαη ε RTOG (Radiation Therapy 

Oncology Group) Acute Radiation Morbidity Scoring Criteria for mucus membranes. 

 Απνηειέζκαηα 

Ο πφλνο βαζκνχ ≥2 ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα δελ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο, p=0.429. Οη αζζελείο θαη ζηηο δπν νκάδεο δελ αλέθεξαλ πφλν 

έληαζεο ≥2 κέρξη ηελ ηξίηε εβδνκάδα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ηελ 7
ε
 εβδνκάδα 

πφλν βαζκνχ ≥2  έλνησζαλ 5 απφ ηνπο 6 αζζελείο ζηελ νκάδα ειέγρνπ, θαη κφλν 1 απφ ηνπο 

5 αζζελείο ζηελ νκάδα παξέκβαζεο 

 

 

 

2.3. Απμεηηθνί παξάγνληεο 

 

 

2.3.α. Παιηθεξκίλε 

 

2.3.α.1. Vadhan-Raj et al. 2010 

 Μέζνδνο 

Σπραηνπνηεκέλε δηπιή ηπθιή ειεγρφκελε κε placebo δνθηκή (randomized double-blind 

placebo-controlled trial.).  

χγθξηζε ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο παιηθεξκίλεο έλαληη placebo. 

48 ζπκκεηέρνληεο, 32/16 αληίζηνηρα.  
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Υνξήγεζε εθάπαμ δφζεο 180κg/kg ή placebo ελδνθιέβηα ηξεηο εκέξεο πξηλ ηε 

ρεκεηνζεξαπεία ζε θάζε θχθιν ηεο (κέγηζηνο αξηζκφο θχθισλ ρεκεηνζεξαπείαο 6).  

ηνπο αζζελείο ζπζηάζεθαλ πιχζεηο ηνπ ζηφκαηνο πεξίπνπ πέληε θνξέο ηελ εκέξα κε 

δηάιπκα αιαηηνχ θαη ζφδαο.  

Ζ ρξήζε άιισλ πξνιεπηηθψλ ζηνκαηηθψλ δηαιπκάησλ δελ ήηαλ επηηξεπηή. Σα απαξαίηεηα 

ππνζηεξηθηηθά κέηξα φπσο αλαιγεηηθά ή παξεληεξηθή δηαηξνθή, παξερφληνπζαλ θαηά ηελ 

εθηίκεζε ηνπ θιηληθνχ.    

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο κε ζάξθσκα, πξνγξακκαηηζκέλνη λα ιάβνπλ ρεκεηνζεξαπεία, κε ηθαλνπνηεηηθή 

επαηηθή, λεθξηθή ιεηηνπξγία θαη κπεινχ ησλ νζηψλ. Απνθιείζζεθαλ νη αζζελείο κε 

ηζηνξηθφ ππειηθήο αθηηλνβφιεζεο, θαξδηαθψλ αζζελεηψλ θιηληθά ζεκαληηθψλ θαη απηνί πνπ 

είραλ ρεηξνπξγεζεί κέζα ζηηο δπν εβδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο.  

Ζιηθία 15-65 εηψλ. Karnofsky performance status ≥80%. 

 Κιίκαθεο 

Ζ αξρηθή έθβαζε πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ε επίπησζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο, βαζκνχ 2 ή 

παξαπάλσ. Άιιεο εθβάζεηο πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ ε δηάξθεηα ηεο βιελλνγνλίηηδαο, ε ρξήζε 

νπνηνεηδψλ αλαιγεηηθψλ, ε απψιεηα βάξνπο θαη ε κεηψζεηο ή θαζπζηεξήζεηο ζηε 

ρεκεηνζεξαπεία. 

Ζ δηαβάζκηζε ηεο ζνβαξφηεηάο ηεο βιελλνγνλίηηδαο έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ WHO oral 

toxicity scale θαη ηελ Common Terminology Criteria for Adverse Effects. Ο πφλνο 

κεηξήζεθε κε ηε ρξήζε εληεθάβαζκεο θιίκαθαο απηναμηνιφγεζεο.  

 Απνηειέζκαηα 

Ο πφλνο ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν 

νκάδεο. Οη ηηκέο ηνπ είραλ κέζν φξν 1 (0-7) ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη 5 (0-10) ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ, p=0.002. Οη αζζελείο ηεο νκάδαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε παιηθεξκίλε 

ρξεζηκνπνίεζαλ ιηγφηεξα νπνηνεηδή αλαιγεηηθά απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ (αλά θχθιν 

ηζνδχλακα κνξθίλεο 28 mg έλαληη 161mg αληίζηνηρα, p=0.013).   

 ρνιηαζκφο 

Οη αζζελείο πνπ εκθάληζαλ βιελλνγνλίηηδα βαζκνχ 3ή 4 αθνινχζεζαλ δεχηεξν open label 

θχθιν ρνξήγεζεο παιηθεξκίλεο.  
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2.3.β. Ρεπηθεξκίλε 

 

2.3.β.1. Freytes et al. 2004 

 Μέζνδνο 

Σπραηνπνηεκέλε δηπιή ηπθιή ειεγρφκελε κε placebo I/II ζηαδίνπ κειέηε (randomized, 

double-blinded, placebo-controlled phase I/II study).  

χγθξηζε ξεπηθεξκίλεο 25% mg/kg, 50%mg/kg θαη placebo, ελδνθιεβίσο. 

42 ζπκκεηέρνληεο, 14/14/14 αληίζηνηρα.  

Δλδνθιέβηα ρνξήγεζε ξεπηθεξκίλεο 25%mg/kg, 50%mg/kg ή placebo ζε κηα δφζε ηελ 

εκέξα γηα 3 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο. Αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ρεκεηνζεξαπεία θαη ε κεηακφζρεπζε ε ρνξήγεζε μαλάξρηζε γηα 10 εκέξεο.   

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο πξνγξακκαηηζκέλνη γηα κεηακφζρεπζε απηφινγσλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ, κε 

ρεκεηνζεξαπεία ζρεηηδφκελε κε NCI/CTC βιελλνγνλίηηδα βαζκνχ 3 ή πεξηζζφηεξν ζε 

ηνπιάρηζηνλ 50% ησλ αζζελψλ. Οη αζζελείο δελ είραλ πεξηνδνληίηηδα ή ζνβαξή ρξφληα 

νδνληηθή λφζν.  Ζιηθία 18+ εηψλ. Karnofsky performance status ≥70%. 

Απνθιείζζεθαλ νη αζζελείο κε πξνεγνχκελε κεηακφζρεπζε αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ, κε 

νξαηά ζηνκαηηθά έιθε, ζε εγθπκνζχλε, πηζαλή εγθπκνζχλε ή ζειαζκφ, ηζηνξηθφ αιιεξγίαο 

ζε πξντφληα απφ Escerichia–Coli, κε posterior subcapsular cataract, ηζηνξηθφ 

ζπξενεηδνπάζεηαο (εθηφο ππνζπξενεηδηζκνχ πνπ ειέγρεηαη επαξθψο) θαη αζζέλεηεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνξεία ηεο κειέηεο.   

 Κιίκαθεο 

Οη εθβάζεηο πνπ κεηξήζεθαλ ε επίπησζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο βαζκνχ 2-4, ε έληαζε θαη ε 

δηάξθεηα ηνπ ζηνκαηνθαξπγγηθνχ πφλνπ θαη ηνπ πφλνπ θαηά ηελ θαηάπνζε.  

Ζ δηαβάζκηζε ηεο ζνβαξφηεηάο ηεο βιελλνγνλίηηδαο έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο πεληάβαζκεο 

θιίκαθαο NCI/CTC mucositis toxicity scale for bone marrow transplant studies θαη ηεο 

θιίκθαο OMAS (Oral. Mucositis Assessment Scale). Ζ κέηξεζε ηνπ πφλνπ έγηλε κε ηε 

ρξήζε αξηζκεηηθήο εληεθάβαζκεο  θιίκαθαο απηναμηνιφγεζεο.  

 Απνηειέζκαηα 

ηε κέηξεζε ηεο κέγηζηεο έληαζεο πφλνπ ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα δελ ππήξμαλ 

ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ηξεηο νκάδεο. Οη ηηκέο ήηαλ 2.9±3.3 ζηελ νκάδα 

ξεπηθεξκίλεο 50mg/kg, 3.6±3.7 ζηελ νκάδα ξεπηθεξκίλεο 25mg/kg θαη 4.1±3.3 ζηελ νκάδα 

ηνπ placebo. Οη ηηκέο ηνπ p ήηαλ: p=0.34 γηα ηε ξεπηθεξκίλε 50mg/kg ζε ζρέζε κε ην 
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placebo θαη p=0.75 γηα ηε ξεπηθεξκίλε 25mg/kg ζε ζρέζε κε ην placebo. Ωζηφζν νη ηηκέο 

ηνπ πφλνπ θαηά ηελ θαηάπνζε είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηε 

ξεπηθεξκίλε 50mg/kg θαη ηνπ placebo, p=0.044. Οη ηηκέο ήηαλ 2.1±3.2 ζηελ νκάδα 

ξεπηθεξκίλεο 50mg/kg, 4.8±4.1 ζηε ξεπηθεξκίλε 25mg/kg θαη 4.6±3.2 ζηελ νκάδα ηνπ 

placebo.  

Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ νκάδα ξεπηθεξκίλεο 25mg/kg θαη ηνπ placebo δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή p=0.96. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίζεο ήηαλ ε δηαθνξά ησλ εκεξψλ ρξήζεο νπνηνεηδψλ εμαηηίαο ηνπ 

ζηνκαηηθνχ πφλνπ, αλάκεζα ζηελ νκάδα ξεπηθεξκίλεο 50mg/kg θαη ζηελ νκάδα ηνπ 

placebo. Οη ηηκέο ήηαλ 1.6±2.7 θαη 3.9±3.6 αληίζηνηρα, p=0.06.    

 ρνιηαζκφο 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ηνπ placebo είρε ε νκάδα 

ξεπηθεξκίλεο 50mg/kg. 

 

 

 

2.4. Ακηλνμέα 

 

 

2.4.α. Γινπηακίλε 

 

2.4.α.1. Cerchietti et al. 2006 

 ρεδηαζκφο 

Μειέηε ζε δχν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε απνθαζίζηεθε ε δφζε ρνξήγεζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

παξελέξγεηεο.   

Ζ δεχηεξε (βαζηθή) θάζε, ήηαλ ηπραηνπνηεκέλε δηπιή ηπθιή κειέηε. 

χγθξηζε ιήςεο γινπηακίλεο ζε κνξθή L-alanyl-glutamine ελδνθιέβηα κε placebo.  

29 ζπκκεηέρνληεο, 14/15 αληίζηνηρα.  

Γηάξθεηα 8 εβδνκάδσλ.  

Ζ δνζνινγία ήηαλ 0.4g/kg L-alanyl-L-glutamine ζε θπζηνινγηθφ νξφ (1:5v/v), 0.1 g/kg/ψξα 

ελδνθιέβηα ζε δηάξθεηα 4 σξψλ, ή placebo (θπζηνινγηθφ νξφ) ζηελ ίδηα δφζε, δηάιπζε θαη 

ξπζκφ ρνξήγεζεο.  

Ζ ρνξήγεζε γηλφηαλ ζε δηαθνξεηηθή γξακκή ηηο εκέξεο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο. 
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 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο κε θαξθίλν θεθαιήο ηξαρήινπ, πξνγξακκαηηζκέλνη λα ιάβνπλ ρεκεηνζεξαπεία 

θαη αθηηλνβνιία ρσξίο πξνυπάξρνπζα ζηνκαηηθή λφζν θαη ρσξίο ζνβαξή λεθξηθή ή επαηηθή 

δπζιεηηνπξγία. Οη αζζελείο δελ ιάκβαλαλ ζηεξνεηδή ή αληηκηθξνβηαθά θαη θαλέλαο 

αζζελείο δελ έιαβε κέηξα πξφιεςεο ηεο βιελλνγνλίηηδαο. Ζιηθία 18+ έηε. 

 Κιίκαθεο 

Ζ βαζηθή έθβαζε πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ε επίπησζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο.  

Γεπηεξεχνπζεο εθβάζεηο ήηαλ ε επίπησζε ηνπ πφλνπ, ε ρξήζε νπνηνεηδψλ, ην πνζνζηφ 

ιήςεο αθηηλνβνιίαο (πνζφ πνπ δφζεθε/ πνζφ πνπ είρε αξρηθά ππνινγηζηεί λα δνζεί), ε 

επίπησζε ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο λνζειείαο ιφγσ ηεο βιελλνγνλίηηδαο θαη ε αλάγθε γηα 

δηαηξνθή κε δηαζσιήλσζε ιφγσ ηεο βιελλνγνλίηηδαο.  

Δπίζεο, ε αιιαγή βάξνπο, ε επίπησζε ησλ ηνπηθψλ ινηκψμεσλ θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ 

φγθνπ.   

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο κεηξήζεθε κε ηηο θιίκαθεο World Heal.th 

Organization Mucositis Grading System θαη ηελ Objective Mucositis Score (OMS) γηα ηε 

βιελλνγνλίηηδα θαη ν πφλνο κε ηελ Verbal. Numeric Rating Scale.  

 Απνηειέζκαηα 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε νη ηηκέο ηνπ p κηθξφηεξεο ηνπ 0.05 ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο. 

Οη ηηκέο ηνπ πφλνπ είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο. Οη 

αζζελείο ζηελ νκάδα ηεο γινπηακίλεο αλέθεξαλ ιηγφηεξν πφλν ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο 

ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Ζ ηηκέο ήηαλ 1.3 κε εχξνο 0-5 θαη 6.3 κε εχξνο 5-8.2 αληίζηνηρα, 

p=0.008. 

Αληίζηνηρα ε αλάγθε ιήςεο νπνηεηδψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ απφ ηε 

βιελλνγνλίηηδα ήηαλ κηθξφηεξε ζηελ νκάδα ηεο γινπηακίλεο, p=0.025. 

Γελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ επίπησζε ησλ ινηκψμεσλ, ηεο λνζειίαο, ηεο 

αιιαγήο βάξνπο, ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ φγθνπ θαη ηεο έληαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ 

δφζεθε αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. 

Γελ αλαθέξζεθαλ παξελέξγεηεο ζρεηηδφκελεο κε ηα θάξκαθα ή ηηο εγρχζεηο. Γελ 

αλαθέξζεθαλ δηαθνξέο ζηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα.. 

     ρνιηαζκφο 

Ζ γινπηακίλε ρνξεγήζεθε ζε κνξθή δηπεπηηδίνπ γηαηί ε αξρηθή κνξθή ηεο ήηαλ αζηαζήο.  
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Ζ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε επηιέρζεθε γηα λα είλαη ζηαζεξή ε δφζε θαη ζίγνπξε ε 

ζπκκφξθσζε ησλ αζζελψλ.  

Ζ επηινγή θπζηνινγηθνχ νξνχ γηα placebo έγηλε γηα λα ειαηησζεί ην πηζαλφ ζθάικα απφ ηε 

ρξήζε άιισλ θαξκάθσλ. 

Ζ δφζε πνπ ρνξεγήζεθε είρε ακειεηέα επίδξαζε δηαηξνθηθή, ζεξκηδηθή ή ζηελ ηζνξξνπία 

ηνπ αδψηνπ.  

 

 

 

2.5. Αληηρνιηλεξγηθνί Παξάγνληεο 

 

 

2.5.α. Πηινθαξπίλε 

 

2.5.α.1. Lockhart et al. 2005 

 Μέζνδνο 

Prospective, κε placebo-ειεγρφκελε, δηπιή ηπθιή δνθηκή (prospective, double-blinded, 

placebo-controlled trial).  

χγθξηζε πηινθαξπίλεο ζε ηακπιέηεο έλαληη placebo.  

36 ζπκκεηέρνληεο, 20/16 αληίζηνηρα.  

Λήςε ηακπιεηψλ πηινθαξπίλεο ή placebo θάζε 4 ψξεο μεθηλψληαο ζηηο 7.00 κε 8.00 ην πξσί 

γηα ζπλνιηθή ιήςε ηεζζάξσλ ηακπιεηψλ ηελ εκέξα.  

Ζ αγσγή μεθίλεζε ηελ πξνεγνχκελε ηεο έλαξμεο ηεο αθηηλνρεκεηνζεξαπείαο εκέξα θαη 

ζπλερίζηεθε κέρξη πνπ ν απφιπηνο αξηζκφο ησλ νπδεηεξφθηισλ μεπέξαζε ηα 500/mm
3
 ή 

ηνπιάρηζηνλ γηα 48 κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην λνζνθνκείν. .  

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο πξνγξακκαηηζκέλνη γηα απηφινγε κεηακφζρεπζε αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ 

(Autologous Blood Stem Cell Transplantation, ABSCT).  

Αζζελείο κε αιιεξγία ζηελ πηινθαξπίλε, λφζνπο ησλ ζηεινγφλσλ αδέλσλ, θαξκαθεπηηθή 

αγσγή πνπ αιιειεπηδξά κε ηελ πηινθαξπίλε (φπσο αληηρνιηλεξγηθά, ηξηθπθιηθά), θιηληθά 

ζνβαξφ άζζκα (απαξαίηεηε ε ρξήζε αλαπλεπζηήξα), εγθπκνζχλε, νμεία ηξίηηδα θαη/ή 

γιαχθσκα θιεηζηήο γσλίαο απνθιείζηεθαλ απφ ηε κειέηε.  

Ζιηθία 18-64 εηψλ. 
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 Κιίκαθεο 

Ζ βαζηθή έθβαζε πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ε ζπλνιηθή επίπησζε, έληαζε θαη δηάξθεηα ηεο 

βιελλνγνλίηηδαο. Γεπηεξεχνπζεο εθβάζεηο ήηαλ ε έληαζε ηνπ πφλνπ, ε ιήςε νπνηνεηδψλ γηα 

ηελ αλαθνχθηζή ηνπ, νη δηαηαξαρέο δηαηξνθήο θαη χπλνπ θαη ε μεξνζηνκία. 

Ζ κέηξεζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο θαη ησλ επηπηψζεψλ ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα έγηλε κε κηα 

ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή ηεο θιίκαθαο Southwest Oncology Group (SWOG). Ζ κέηξεζε ηνπ 

πφλνπ θαη ηεο μεξνζηνκίαο έγηλε κε ρξήζε νπηηθήο αλαινγηθήο θιίκαθαο απηναμηνιφγεζεο 

(VAS). 

 Απνηειέζκαηα 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηηκέο ηνπ p κηθξφηεξεο ηνπ 0.05 ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο.  

Γελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ έληαζε ηνπ πφλνπ ή ζηε δηάξθεηά ηνπ 

αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. Δπίζεο δελ ππήξμε δηαθνξά ζηε ρξήζε νπνηνεηδψλ. 

 ρνιηαζκφο 

Οη ηηκέο γηα ηνλ πφλν δίλνληαη ζε γξάθεκα θαη ην p δελ αλαθέξεηαη.  

 

 

 

2.6. Παξάγνληεο πνπ Δπηδξνύλ ζην Μεηαβνιηζκό 

 

 

2.6.α. Actovegin 

 

2.6.α.1. Wu et al. 2010 

 Μέζνδνο 

Σπραηνπνηεκέλε prospective δνθηκή (randomized prospective trial.).  

χγθξηζε Actovegin 1200mg ζε 250ml  δηαιχκαηνο γιπθφδεο 5% ή 250ml θπζηνινγηθνχ 

νξνχ 0.9% έλαληη δηαιχκαηνο placebo.  

160 ζπκκεηέρνληεο, ζε ηξείο νκάδεο: πξφιεςεο, ζεξαπείαο θαη ειέγρνπ, 53/55/52 

αληίζηνηρα.  

Δλδνθιέβηα έγρπζε κηα θνξά ηελ εκέξα, πέληε θνξέο ηελ εβδνκάδα, κέρξη ην ηέινο ηεο 

αθηηλνζεξαπείαο. Ζ νκάδα πξφιεςεο πήξε ην Actovegin απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο 
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αθηηλνζεξαπείαο, ε νκάδα ζεξαπείαο αθνχ εκθαλίζηεθε βιελλνγνλίηηδα 2
νπ

 βαζκνχ ελψ ε 

νκάδα ειέγρνπ δελ πήξε θαζφινπ.  

ηνπο αζζελείο έγηλε ζχζηαζε λα θάλνπλ ζηνκαηηθέο πιχζεηο θαζεκεξηλά ρξεζηκνπνηψληαο 

ρισξεμηδίλε θαηά ηελ αθηηλνζεξαπεία. ηεξνεηδή θαη αληηβηνηηθά επηηξέπνληαλ κεηά ηελ 

εκθάληζε βιελλνγνλίηηδαο 3
νπ

 βαζκνχ. Σνπηθά αλαηζζεηηθά επηηξέπνληαλ κεηά ηελ 

εκθάληζε ζηνκαηηθνχ πφλνπ 2
νπ

 θαη 3
νπ

 βαζκνχ. 

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο κε πξφζθαηα δηαγλσζκέλν θαξθίλν ξηλνθάξπγγα ζηαδίνπ III-IVB πνπ ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλνη λα ιάβνπλ αθηηλνρεκεηνζεξαπεία, ρσξίο ζεκαληηθέο παζήζεηο ζηφκαηνο 

θαη θπζηνινγηθή θαξδηαθή επαηηθή, λεθξηθή θαη αηκαηνπνηεηηθή ιεηηνπξγία. Ζιηθία 18-70 

εηψλ.  

 Κιίκαθεο 

Ζ βαζηθή έθβαζε πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ε επίπησζε θαη ν ρξφλνο εκθάληζεο βιελλνγνλίηηδαο 

βαζκνχ 3. Γεπηεξεχνπζεο εθβάζεηο ήηαλ ε κέηξεζε ηνπ πφλνπ, ε αιιαγή βάξνπο, ε 

αλαβνιή ή δηαθνπή ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ε ππνζηεξηθηηθή ιήςε ηξνθήο. 

Ζ βιελλνγνλίηηδα κεηξήζεθε κε ηελ θιίκαθα NCI/CTC θαη ν πφλνο κεηξήζεθε κε κηα 

ηεηξάβαζκε ιεθηηθή θιίκαθα φπνπ 0=ρσξίο πφλν, 1=ειαθξήο πφλνο, αλεπεξέαζηνο χπλνο, 

2=κέηξηνο πφλνο, επεξεάδεηαη ν χπλνο, 3=ζνβαξφο πφλνο, ν χπλνο επεξεάδεηαη ζνβαξά. 

 Απνηειέζκαηα 

ινη νη αζζελείο είραλ πφλν ζην ζηφκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. Ζ νκάδα πξφιεςεο 

είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κηθξφηεξε επίπησζε πφλνπ βαζκψλ 2-3 ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ, 60.4% θαη 82.7% αληίζηνηρα p=0.011. Αλάκεζα ζηελ νκάδα ζεξαπείαο θαη ηελ 

νκάδα ειέγρνπ δελ παξαηεξήζεθε δηαθνξά, 72.5% θαη 82.7% αληίζηνηρα, p=0.217. 

Γηαθνξά ππήξμε επίζεο αλάκεζα ζηελ νκάδα πξφιεςεο θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ζηε 

ρνξήγεζε ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ: 14 αζζελείο/28 αζζελείο αληίζηνηρα. ηελ νκάδα 

ζεξαπείαο ρνξεγήζεθαλ ηνπηθά αλαηζζεηηθά ζε 19 αζζελείο. ε 46 αζζελείο (29.5%) 

ρξεηάζηεθε λα ρνξεγεζνχλ θαη γιπθνθνθνξηηθνεηδή (δεμακεζαδφλε) γηα ηε ζεξαπεία ηνπ 

πφλνπ βαζκνχ 2-3 θαηά ηε δηάξθεηα βιελλνγνλίηηδαο βαζκνχ 3. Ζ ρνξήγεζε δεμακεζαδφλεο 

δελ επεξέαζε ηελ πνξεία ηεο βιελλνγνλίηηδαο. 

 ρνιηαζκφο 

Γελ ππήξμε δηαθνξά ζηελ απψιεηα βάξνπο αλάκεζα ζηηο ηξείο νκάδεο (p=0.832). Γελ 

παξαηεξήζεθαλ παξελέξγεηεο πνπ λα νθείινληαη ζηε δξαζηηθή νπζία.  
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2.7. Αληηνμεηδσηηθά 

 

 

2.7.α. Polaprezinc 

 

2.7.α.1. Watanabe et al. 2010 

 Μέζνδνο 

Σπραηνπνηεκέλε ειεγρφκελε θιηληθή δνθηκή (randomized controlled clinical trial).  

χγθξηζε ζηνκαηηθνχ δηαιχκαηνο Polaprezinc έλαληη δηαιχκαηνο ειέγρνπ Azulene.  

31 ζπκκεηέρνληεο, 16 /15 αληίζηνηρα.  

ηνκαηηθέο πιχζεηο 3-4 θνξέο ηελ εκέξα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αθηηλνζεξαπείαο. Σν 

ζηνκαηηθφ δηάιπκα κε ΡΕ νη αζζελείο ην θαηάπηλαλ κεηά ηελ πιχζε.  

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο κε άιγνο θαξθίλν θεθαιήο-ηξαρήινπ πνπ ζα έθαλαλ αθηηλνζεξαπεία ή 

αθηηλνρεκεηνζεξαπεία.  

 Κιίκαθεο 

Ζ βαζηθή έθβαζε πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ε πξφιεςε ηεο βιελλνγνλίηηδαο.  

Γεπηεξεχνπζεο εθβάζεηο ήηαλ ε πξνθχιαμε απφ ηνλ πφλν θαη ε ειάηησζε ιήςεο 

αλαιγεηηθψλ γηα ηελ αλαθνχθηζή ηνπ, ε μεξνζηνκία, νη δηαηαξαρέο γεχζεο θαη ε 

αληθαλφηεηα ιήςεο ηξνθήο. 

Διέγρηεθαλ ε επίπησζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο θαη ηνπ πφλνπ θαη ε δηαβάζκηζε ηεο 

ζνβαξφηεηάο ηνπο έγηλε κε ηελ θιίκαθα CTCAE (Common Terminology Criteria for 

Adverse Events v3.0)  

 Απνηειέζκαηα 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε δφζεθαλ δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο 95% θαη ηηκέο ηνπ p 

κηθξφηεξεο ηνπ 0.05 ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

Ο πφλνο εκθαλίζηεθε ζε φινπο ηνπο αζζελείο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, εκθαλίδνληαο βαζκφ ≥2 

ην 86.7%.  

ηελ νκάδα ΡΕ ππήξμε ζηαηηζηηθά κηθξφηεξε επίπησζε ηνπ πφλνπ, αθνχ ην 33.3% 

εκθάληζε πφλν κε βαζκφ ≥2, (p=0.003). Καηά ζπλέπεηα ε ζπρλφηεηα ρξήζεο αλαιγεηηθψλ 

ειαηηψζεθε απφ ην 100% πνπ ήηαλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ ζην 50% ζηελ ΡΕ νκάδα 

(p=0.0025). Με ηε ρξήζε ΡΕ ε επίπησζε ηνπ πφλνπ βαζκνχ 3 ήηαλ 12.5% (2 απφ ηνπο 16 

αζζελείο) ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ 66.7% (10 απφ ηνπο 15 αζζελείο). Ο ζρεηηθφο 
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θίλδπλνο (relative risk, RR) εκθάληζεο πφλνπ βαζκνχ ≥2 ειαηηψζεθε θαηά 73.9%  θαη 

βαζκνχ ≥3 θαηά 81.2% (RR: 0.188, 95%δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο: 0.049-0.720).  

Ζ ρξήζε αλαιγεηηθψλ ειαηηψζεθε θαηά 50%. 

Ζ ρξήζε ΡΕ δελ επεξέαζε ηελ αληίδξαζε ηνπ φγθνπ ζηελ αθηηλνρεκεηνζεξαπεία (88% 

αληίδξαζε ζηελ νκάδα ΡΕ θαη 92% ζηελ νκάδα ειέγρνπ, p=1.000).   

 ρνιηαζκφο 

Ζ κέζνδνο ηεο ηπραηνπνίεζεο δελ αλαθέξεηαη.  

Ζ νπζία Azulene πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ νπζία ειέγρνπ είλαη εγθεθξηκέλε ζηελ Ηαπσλία 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο ηνπ ζηνκαηηθνχ βιελλνγφλνπ αλ θαη δελ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο ζηελ πξφιεςε ή ζεξαπεία ηεο 

βιελλνγνλίηηδαο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ρεκεηνζεξαπεία ή ηελ αθηηλνζεξαπεία ζηνλ 

θαξθίλν. 

 

 

 

2.8. Παξάγνληεο Κάιπςεο ηνπ Βιελλνγόλνπ 

 

 

 2.8.α. Sucralfate 

 

2.8.α.1. Dodd et al. 2003 

 Μέζνδνο 

Σπραηνπνηεκέλε, δηπιή ηπθιή ειεγρφκελε θιηληθή δνθηκή (randomized, double blind 

clinical trial).  

χγθξηζε Sucralfate έλαληη δηαιχκαηνο αιαηηνχ θαη ζφδαο.  

30 ζπκκεηέρνληεο, 14/16 αληίζηνηρα.  

Γηάξθεηα απφ ηελ έλαξμε ηεο βελλνγνλίηηδαο ιφγσ ηεο αθηηλνζεξαπείαο, κέρξη έλα κήλα 

κεηά ην ηέινο ηεο αθηηλνζεξαπείαο. 

 Οη αζζελείο ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ 15 ml δηαιχκαηνο ζνπθιαιθάηεο ή αιαηηνχ-ζφδαο κε ην 

νπνίν ζα έθαλαλ πιχζεηο ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, ρσξίο θαηάπνζε. 

 Κάζε 15 ml δηαιχκαηνο ζνπθξαιθάηεο πεξηείραλ 1gr δξαζηηθήο νπζίαο.    

ηνπο αζζελείο έγηλε ζχζηαζε γηα θαιή ζηνκαηηθή πγηεηλή, βνχξηζηζκα θαη ρξήζε λήκαηνο.  
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 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο κε θαξθίλν θεθαιήο-ηξαρήινπ πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλνη λα ιάβνπλ 

αθηηλνβνιία ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηφκαηνο ή ηνπ θάξπγγα. Απνθιείζζεθαλ νη αζζελείο κε 

AIDS θαη αζζελείο πνπ είραλ ιάβεη πξνεγνπκέλσο αθηηλνβνιία ζηελ πεξηνρή θεθαιήο-

ηξαρήινπ ή ρεκεηνζεξαπεία. Οη αζζελείο πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλνη λα ιάβνπλ 

ρεκεηνζεξαπεία ηαπηφρξνλα κε ηελ αθηηλνβνιία δελ εμαηξέζεθαλ.  

Ζιηθία 18+ εηψλ. Karnofsky performance status ≥60%. 

 Κιίκαθεο 

Οη εθβάζεηο πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ ν πφλνο, ε μεξφηεηα, ε ηθαλφηεηα ιήςεο ηξνθήο, 

νκηιίαο, ε ηθαλφηεηα θαηάπνζεο θαη παξαγσγήο ζάιηνπ.  

Μεηξήζεθε επίζεο ζαλ ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ν βαζκφο ηεο βιελλνγνλίηηδαο.  

Οη κεηξήζεηο έγηλαλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ MacDibbs, (θιίκαθα κέηξεζεο 0-3) 

θαη ην Tottal MacDibbs Symptom Score (θιίκαθα κέηξεζεο 0-21) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

κέηξεζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο.  

 Απνηειέζκαηα 

Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ειέγρσλ. ηαλ ε βιελλνγνλίηηδα ήηαλ πνιχ ζνβαξή, ε νκάδα ηεο ζνπθξαιθάηεο είρε ηηκέο 

πφλνπ 2.1±1.1 θαη ηνπ δηαιχκαηνο αιαηηνχ-ζφδαο 2.4±0.9 (p=0.54). ην ηέινο ηεο 

αθηηλνζεξαπείαο νη ηηκέο ήηαλ 1.91±1.1 θαη 2.2±1.2 αληίζηνηρα (p=0.51) ελψ ζηελ επίζθεςε 

έλα κήλα κεηά ην ηέινο ηεο αθηηλνζεξαπείαο νη ηηκέο ήηαλ 1.8±1.0 θαη 1.4±0.9 (p=0.41). 

 

 

2.8.α.2. Etiz et al. 2000 

 Μέζνδνο 

Prospective ηπραηνπνηεκέλε δηπιή ηπθιή κε placebo ειεγρφκελε κειέηε (Prospective, 

randomized, double blind placebo-controlled study).  

χγθξηζε Sucralfate έλαληη placebo.  

44 ζπκκεηέρνληεο, 23/21 αληίζηνηρα.  

Λήςε 1g ζνπθξαιθάηεο ή placebo έμη θνξέο ηελ εκέξα, μεθηλψληαο ηελ πξψηε εκέξα ηεο 

αθηηλνζεξαπείαο, θαζεκεξηλά θαη ηα αββαηνθχξηαθα, κέρξη ην ηέινο ηεο αθηηλνζεξαπείαο.  

Ζ ιήςε αθηηλνβνιίαο έγηλε κε 2Gy ηελ εκέξα, κέρξη ηε ιήςε 60-70Gy.  

 

 



 63 

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο πνπ είραλ ηζηνπαζνινγηθά βεβαησκέλε θαθνήζεηα, θαη ρξεηάδνληαλ λα ιάβνπλ 

αθηηλνβνιία ρσξίο ρεκεηνζεξαπεία, ζην έλα ηξίην ηνπιάαρηζηνλ ηνπ ζηνκαηηθνχ 

βιελλνγφλνπ. Οη αζζελείο δελ έπξεπε λα παξνπζηάδνπλ βιελλνγνλίηηδα πξηλ ηελ 

αθηηλνβφιεζε.  

Δμαηξέζεθαλ αζζελείο πνπ είραλ επαλαιάβεη ηε ζεξαπεία. Ζιηθία 18+ εηψλ. Karnofsky 

performance status ≥ 70%. 

 Κιίκαθεο 

Οη εθβάζεηο πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ νη ζρεηηδφκελεο κε ηε ζεξαπεία θαη νη ζρεηηδφκελεο κε  

ηε βιελλνγνλίηηδα.  

Ζ κέηξεζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο έγηλε κε ηελ θιίκαθα ησλ Van der Schueren et al., ν πφλνο 

θαη ε δπζθαγία κεηξήζεθαλ κε νπηηθέο αλαινγηθέο κεζφδνπο (0-100) θαη ηα ηνπηθά 

αλαηζζεηηθά θαη αλαιγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ αλαιγεηηθή θιίκαθα ηνπ WHO (ηνπηθά 

αλαηζζεηηθά 0-2, αλαιγεηηθά 0-3).  

 Απνηειέζκαηα 

Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο νκάδεο παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ 

ζηελ αληίιεςε ηνπ πφλνπ. ηελ νκάδα παξέκβαζεο νη ηηκέο ήηαλ 0-80 (κέζνο φξνο 30±23) 

θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ 10-90 (κέζνο φξνο 50±24), p=0.09. 

Ωζηφζν, ε ρξήζε ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ θαη ε ρνξήγεζε αλαιγεηηθψλ είραλ δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο, p=0.0001 θαη p=0.04 αληίζηνηρα. 

 

 

2.8.β. Gelclair 

 

2.8.β.1. Barber et al. 2007 

 Μέζνδνο 

Preliminary prospective ηπραηνπνηεκέλε ειεγρφκελε δνθηκή (preliminary, single blind 

prospective RCT).  

χγθξηζε Gelclair έλαληη Sucralfate θαη Mucaine.  

20 ζπκκεηέρνληεο, 10/10 αληίζηνηρα.  

Υξήζε ησλ ρνξεγνχκελσλ θαξκάθσλ απφ ηνπο αζζελείο κηζή σο κηα ψξα πξηλ λα θάλε ή λα 

πηνχλ, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ θαξκάθσλ, ηέζζεξεηο θνξέο ζην 24σξν. 
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Οη αζζελείο πνπ ζα έπαηξλαλ gelclair έπξεπε λα θάλνπλ ζηνκαηηθέο πιχζεηο γηα 1 ιεπηφ 

ηνπιάρηζηνλ θαη γαξγάξεο ρσξίο θαηάπνζε.  

Οη αζζελείο ηεο νκάδαο ειέγρνπ έπξεπε λα θάλνπλ πξψηα πιχζεηο κε ηε ζνπθξαιθάηε γηα 1 

ηνπιάρηζηνλ ιεπηφ θαη λα θαηαπηνχλ, θαη, ζηε ζπλέρεηα λα θάλνπλ ην ίδην κε ηε κνπθατλε 

γηα φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχζαλ θαη λα θαηαπηνχλ.   

ηνπο αζζελείο έγηλε ζχζηαζε γηα θαιή ζηνκαηηθή πγηεηλή, βνχξηζηζκα κε καιαθή 

νδνληφβνπξηζα θαη πιχζεηο κε θπζηνινγηθφ νξφ.  

ηαλ παξνπζηαδφηαλ αλάγθε γηλφηαλ ζπληαγνγξάθεζε αλαιγεηηθψλ ε νπνία 

θαηαγξαθφηαλ.  

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλνη λα ιάβνπλ αθηηλνβνιία γηα 4-6 εβδνκάδεο ζηελ 

πεξηνρή θεθαιήο-ηξαρήινπ. Οη αζζελείο έπξεπε λα παξνπζηάδνπλ βιελλνγνλίηηδα βαζκνχ 1 

θαη πφλν πνπ λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηα κε νπνηνεηδή αλαιγεηηθά.  

Δμαηξέζεθαλ αζζελείο κε αιιεξγία ζηα θάξκαθα. Ζιηθία 18+ εηψλ.  

 Κιίκαθεο 

Ζ βαζηθή έθβαζε πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ν βαζκφο ηνπ πφλνπ γεληθά θαη ηνπ πφλνπ θαηά ηελ 

νκηιία. Μεηξήζεθε επίζεο ν βαζκφο ηεο βιελλνγνλίηηδαο θαη ε ηθαλφηεηα θαηάπνζεο.  

Ζ δηαβάζκηζε ηεο έληαζεο θαη ε επίπησζε ηνπ πφλνπ έγηλε κε ηε ρξήζε μερσξηζηψλ 

νπηηθψλ αλαινγηθψλ θιηκάθσλ (0-10) γηα ην γεληθφ πφλν θαη ηνλ πφλν θαηά ηελ νκηιία. Ζ 

εθηίκεζε ηεο ζνβαξφηεηάο ηεο βιελλνγνλίηηδαο έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο NCI/CTC.  

 Απνηειέζκαηα 

Γελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο νκάδεο παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ ζηηο 1, 3 θαη 24 ψξεο, p=0.236. ηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή 

ειάηησζε ηνπ πφλνπ θαηά ηελ νκηιία, θάλεθε θαη ζηηο δχν νκάδεο ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο 

ηηκέο, p=0.616.  

 ρνιηαζκφο 

Φαίλεηαη φηη ην gelclair δελ είλαη πην δξαζηηθφ ζηνλ έιεγρν ηνπ πφλνπ απφ ηε ζνπθξαιθάηε 

ζηε βιελλνγνλίηηδα ιφγσ αθηηλνζεξαπείαο.  

Πηζαλψο ε γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην είδνο ηεο παξέκβαζεο λα εηζήγαγε ζθάικα 

ζηε κειέηε. Γελ θαίλεηαη λα ππάξρεη άκεζε ζρέζε αλάκεζα ζην βαζκφ ηεο βιελλνγνλίηηδαο 

θαη ηελ αίζζεζε ηνπ πφλνπ. 
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2.9. Δθρπιίζκαηα Φπηώλ 

 

 

2.9.α. Manuka & Kanuka 

 

2.9.α.1. Maddocks-Jennings et al. 2009 

 Μέζνδνο 

Σπραηνπνηεκέλε ειεγρφκελε κε placebo κειέηε ζθνπηκφηεηαο (randomized, placebo-

controlled feasibility study).  

χγθξηζε κίγκαηνο manuka θαη kanuka 1:1, ζε ζηνκαηηθφ δηάιπκα, κε placebo (λεξφ) θαη 

νκάδα ειέγρνπ (ρσξίο δηάιπκα). 

19 ζπκκεηέρνληεο, 6/6/7 αληίζηνηρα.  

2 ζηαγφλεο κίγκαηνο ή λεξνχ δηαιχνληαη ζε 10-15ml δεζηνχ λεξνχ βξχζεο ακέζσο πξηλ ηε 

ρξήζε. Πιχζεηο γηα 15 sec, απφξξηςε θαη παξαζθεπή λένπ δηαιχκαηνο γηα θαηάπνζε, 30 

ιεπηά πξηλ ή κεηά ηε ιήςε ηξνθήο πνηνχ ή θαπλίζκαηνο, φπσο θαη πξηλ θαη κεηά απφ θάζε 

αθηηλνβφιεζε (3-5 θνξέο ηελ εκέξα). Οη πιχζεηο μεθηλνχζαλ ηαπηφρξνλα κε ηελ 

αθηηλνζεξαπεία θαη ζπλερηδφηαλ γηα 2 εβδνκάδεο κεηά. 

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο πξνγξακκαηηζκέλνη ιάβνπλ κε παξεγνξεηηθή αθηηλνζεξαπεία πνπ πεξηειάκβαλε 

ηελ ζηνκαηνθαξπγγηθή πεξηνρή, γηα ηνπιάρηζηνλ 4 εβδνκάδεο. Οη αζζελείο δελ ήηαλ 

αιιεξγηθνί ζηα ζπγθεθξηκέλα αηζέξηα έιαηα.  Ζιηθία 18+ εηψλ.   

 Κιίκαθεο 

Οη εθβάζεηο πνπ κεηξήζεθαλ ε έληαζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο, ε έληαζε ηνπ πφλνπ ζην 

ζηνκαηνθάξπγγα θαη νη δηαηξνθηθέο επηπηψζεηο.  

Ζ δηαβάζκηζε ηεο ζνβαξφηεηάο ηεο βιελλνγνλίηηδαο έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο πεληάβαζκεο 

θιίκαθαο Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) Scale of Acute Toxicities. Ζ 

κέηξεζε ηνπ πφλνπ έγηλε κε ηε ρξήζε αξηζκεηηθήο εληεθάβαζκεο  (0-10) θιίκαθαο 

απηναμηνιφγεζεο.  

   Απνηειέζκαηα 

Γελ αλέθεξαλ φινη νη αζζελείο πφλν. Ζ έληαζή ηνπ θαη ζηηο ηξεηο νκάδεο απμαλφηαλ 

ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο. ηε κέηξεζε ηεο έληαζήο ηνπ ζηε ζηνκαηηθή 

θνηιφηεηα ππήξμαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ηξεηο νκάδεο.  
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Πφλν έληαζεο ≥3 έλνησζαλ νη 2 απφ ηνπο 6 αζζελείο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο, ζε 

αληηδηαζηνιή κε 5 απφ ηνπο 7 ζηελ νκάδα ηνπ placebo θαη ηνπο 4 απφ ηνπο 6 ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Οινη νη αζζελείο πνπ αηζζάλζεθαλ πφλν ηνλ έλνησζαλ αθξηβψο ζηε κέζε ηεο 

αθηηλνζεξαπείαο, ζηα 3600cGy ζηελ νκάδα παξέκβαζεο, ζηα 3000cGy ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

θαη ζηα 2100cGy ζηελ νκάδα placebo.  

Αληίζηνηρεο ήηαλ νη δηαθνξέο ζηε ρξήζε αλαιγεηηθψλ. ηελ νκάδα παξέκβαζεο δφζεθαλ 

0.2 κνλάδεο/εκέξα ζην πξψην κηζφ ηεο αθηηλνζεξαπείαο, 0.4 κνλάδεο/εκέξα ζην δεχηεξν 

κηζφ θαη 0.5 κνλάδεο/εκέξα ζηελ κεηά ηελ αθηηλνζεξαπεία πεξίνδν. Αληίζηνηρα νη ηηκέο 

ήηαλ 0.4, 0.6 θαη 0.6 κνλάδεο/εκέξα γηα ηελ νκάδα ηνπ placebo θαη 0.4, 0.8 θαη 0.3 

κνλάδεο/εκέξα γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ.  

 ρνιηαζκφο 

Γελ δίλνληαη ηα «p». Σν θχιν δελ θάλεθε λα επεξεάδεη ηνλ πφλν.  

Οη αζζελείο πνπ είραλ κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο καδί ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο 

είραλ ηάζε λα αλαθέξνπλ πην ζπρλά θαη πην έληνλν πφλν. 

  

 

 

2.9.β. Payayor 

 

   2.9.β.1. Putwatana et al. 2009 

 Μέζνδνο 

Μνλή ηπθιή , ηπραηνπνηεκέλε prospective ζε δπν νκάδεο κειέηε.  

χγθξηζε ζηνκαηηθνχ δηαιχκαηνο payayor (glycerin payayor)  έλαληη benzydamine 

(Hydrocloride benzydamine).   

60 ζπκκεηέρνληεο, 30/30 αληίζηνηρα.  

Γηάξθεηα 7 εβδνκάδσλ.  

Ζ δνζνινγία ήηαλ 15ml ΒΕD 3 θνξέο ηελ εκέξα ή 2 ζηαγφλεο glycerin payayor 3 – 5 θνξέο 

ηελ εκέξα.  

Οινη νη αζζελείο έιαβαλ νδεγίεο ζηνκαηηθήο πγηεηλήο θαη θπζηνινγηθφ νξφ ζαλ δηάιπκα 

θαζαξηζκνχ. 
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 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο κε θαξθίλν θεθαιήο ηξαρήινπ, πξνγξακκαηηζκέλνη λα ιάβνπλ αθηηλνβνιία ρσξίο 

πξνυπάξρνπζα ζηνκαηηθή λφζν θαη ρσξίο ηαπηφρξνλε ρξήζε άιισλ θαξκάθσλ (πρ 

ζηνκαηηθά δηαιχκαηα, αληηβηνηηθά). Ζιηθία 18+ έηε. 

 Κιίκαθεο 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο κεηξήζεθε κε ηελ θιίκαθα World Health 

Organization Mucositis Grading System γηα ηε βιελλνγνλίηηδα θαη ν πφλνο κε θιίκαθα 

θαηαγξαθήο ζπκπησκάησλ πνπ θηηάρηεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο ( θιίκαθα 0-4 αλάινγα κε ηε 

βαξχηεηα ηεο βιελλνγνλίηηδαο).  

 Απνηειέζκαηα 

Πφλν εκθάληζαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε.  

Οη ηηκέο ηνπ πφλνπ είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο. Ζ νκάδα 

payayor είρε ηηκέο 0.12-0.66 ελψ ε νκάδα BZD 0.50-0.88 (p<0.001) (Δχξνο ηηκψλ 0-1).  

Ζ εθδήισζε ηνπ πφλνπ είρε δηαθνξά παξαπάλσ απφ κηα εβδνκάδα ζηηο δπν νκάδεο, 

δίλνληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p<0.01). ηελ νκάδα payayor ε έλαξμε έγηλε κεηά 

απφ 2 εβδνκάδεο ελψ ζηελ νκάδα BZD ζην ηέινο ηεο πξψηεο εβδνκάδαο. 

ηελ νκάδα payayor 10% (3/30) ησλ αζζελψλ ρξεηάζηεθε λα ζηακαηήζνπλ πξνζσξηλά ή λα 

αλαβάιινπλ ηελ αθηηλνβφιεζε ιφγσ ησλ παξελεξγεηψλ ηεο αθηηλνβνιίαο ελψ ζηελ νκάδα 

BZD ην 73.33% (22/30), (p<0.001).  

Οη παξελέξγεηεο ιφγσ αθηηλνβνιίαο ζηελ πξψηε νκάδα ήηαλ θφπσζε θαη ππξεηφο θαη ζηε 

δεχηεξε πφλνο (30%), θφπσζε, ππξεηφο, θαη δεξκαηίηηδα. 

Γελ αλαθέξζεθαλ παξελέξγεηεο ιφγσ θαξκάθνπ. 

 ρνιηαζκφο 

Ζ κέζνδνο ηεο ηπραηνπνίεζεο δελ αλαθέξεηαη.  

Απφ ηελ θαζπζηεξεκέλε έλαξμε ηεο βιελλνγνλίηηδαο θαη ηνπ πφλνπ θαίλεηαη φηη ην payayor 

έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ πξφιεςε θαη αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ 

ζπγθξηλφκελν κε ην BZD.  
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2.10. Σνπηθά Δθαξκνδόκελεο  Με Φαξκαθεπηηθέο Μέζνδνη 

 

 

2.10.α. Κξπνζεξαπεία 

 

2.10.α.1. Lilleby et al. 2006 

 Μέζνδνο 

Σπραηνπνηεκέλε prospective κειέηε (randomized, prospective study).  

χγθξηζε ρξήζεο πάγνπ (παγάθηα) έλαληη θπζηνινγηθνχ νξνχ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.. 

40 ζπκκεηέρνληεο, 21/19 αληίζηνηρα.  

Υνξήγεζε θνκκαηηψλ πάγνπ ή πιχζεηο κε θπζηνινγηθφ νξφ απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο 

ρεκεηνζεξαπείαο, 30 ιεπηά πξηλ ηελ έγρπζε ηνπ ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ. Οη αζζελείο 

ηνπνζεηνχζαλ πεξίπνπ 30gr πάγνπ ζην ζηφκα ηνπο θαη ηνλ αλαπιεξψλαλε φηαλ έιεησλε. Ζ 

δηαδηθαζία ζπλερηδφηαλ γηα 6 ψξεο κεηά ην ηέινο ηεο έγρπζεο ηνπ ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ. Οη 

αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ θπζηνινγηθφ νξφ έπξεπε λα θάλνπλ πιχζεηο κε πεξίπνπ 30 gr θάζε 

30 ιεπηά. ηνπο αζζελείο είρε ζπζηαζεί λα κελ ηξψλε ή πίλνπλε ηίπνηα πνιχ θαπηφ ή πνιχ 

παγσκέλν.    

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο κε πνιιαπιφ κπέισκα πξνγξακκαηηζκέλνη γηα κεηακφζρεπζε πεξηθεξηθψλ 

αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ (Peripheral. Blood Stem Cell Transplantation, PBSCT), κε 

πξνεγνχκελε ρνξήγεζε κειθαιάλεο 200mg/m
2
. 

 Απνθιείζζεθαλ νη αζζελείο κε πξνεγνχκελε απηφινγε κεηακφζρεπζε αηκνπνηεηηθψλ 

θπηηάξσλ.  

 Κιίκαθεο 

Ζ βαζηθή έθβαζε πνπ κεηξήζεθε ήηαλ ε ειάηησζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο βαζκνχ 3-4. 

Γεπηεξεχνπζεο εθβάζεηο ήηαλ ε ειάηησζε ησλ εκεξψλ ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο νπνηνεηδψλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηνκαηηθνχ πφλνπ θαη ε ζπλνιηθή ειάηησζε ηεο παξεληεξηθήο 

δηαηξνθήο. 

Ζ δηαβάζκηζε ηεο ζνβαξφηεηάο ηεο βιελλνγνλίηηδαο έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο πεληάβαζκεο 

θιίκαθαο NCI/CTC. Ζ κέηξεζε ηνπ πφλνπ έγηλε κε ηε ρξήζε αξηζκεηηθήο εληεθάβαζκεο (0-

10)  θιίκαθαο απηναμηνιφγεζεο.  
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 Απνηειέζκαηα 

Ζ δηαθνξά ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ αλάκεζα ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζηηο κέζεο ηηκέο θαη ζηηο κέγηζηεο ηηκέο. Ο κέζνο 

φξνο ησλ κέζσλ ηηκψλ ήηαλ 0.6 θαη 2.7 αληίζηνηρα, p=0.003. Ο κέζνο φξνο ησλ κέγηζησλ 

ήηαλ 2.2 θαη 5.1 αληίζηνηρα, p=0.01. 

Ο κέζνο φξνο εκεξψλ πνπ νη αζζελείο έλνησζαλ πφλν ήηαλ ίδηνο ζηηο δπν νκάδεο (17.7 ζηελ 

νκάδα παξέκβαζεο θαη 16.9 ζηελ νκάδα ειέγρνπ, p=0.83). 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίζεο ήηαλ ε δηαθνξά ησλ εκεξψλ ελδνθιέβηαο ρξήζεο νπνηνεηδψλ 

εμαηηίαο ηνπ ζηνκαηηθνχ πφλνπ. Ο κέζνο φξνο ησλ εκεξψλ ήηαλ 0(0-10) θαη 5.5(0-13) ζηελ 

νκάδα παξέκβαζεο θαη ειέγρνπ αληίζηνηρα, p=0.0003.    

 

 

2.10.β. Laser 

 

2.10.β.1. Arun Maiya et al. 2006 

 ρεδηαζκφο 

Μνλή ηπθιή ηπραηνπνηεκέλε prospective κειέηε (single blind randomized prospective 

study).  

χγθξηζε εθαξκνγήο He-Ne Laser ζε ζρέζε κε ρνξήγεζε αλαιγεηηθψλ θαη ηνπηθψλ 

αλαηζζεηηθψλ.   

50 ζπκκεηέρνληεο, 25/25 αληίζηνηρα.  

Γηάξθεηα 6 εβδνκάδσλ.  

ηελ νκάδα παξέκβαζεο έγηλε εθαξκνγή laser κήθνπο θχκαηνο 632.8 nm θαη 10mW ηζρχνο. 

Ζ εθαξκνγή έγηλε ελδνζηνκαηηθά εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ φγθνπ, 3 ιεπηά θάζε θνξά, γηα 5 

εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αθηηλνζεξαπείαο. ηνπο αζζελείο δφζεθαλ 

ζπκπιεξσκαηηθά αλαιγεηηθά.  

ηνπο αζζελείο ηεο νκάδαο ειέγρνπ δφζεθαλ αλαιγεηηθά, ηνπηθά αλαηζζεηηθά θαη 

ζηνκαηηθφ δηάιπκα θπζηνινγηθνχ νξνχ/povidine 0.9%.  

 Κξηηήξηα έληαμεο 

Αζζελείο κε θαξθίλν ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, II-IV ηάμεο, πξνγξακκαηηζκέλνη λα ιάβνπλ 

αθηηλνβνιία ζπλνιηθήο δφζεο 66Gy ζε 6 εβδνκάδεο. Απνθιείζζεθαλ αζζελείο κε 

ζπζηεκαηηθέο λφζνπο. Οη αζζελείο δελ είραλ βιελλνγνλίηηδα θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζεξαπείαο.  
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 Κιίκαθεο 

Οη εθβάζεηο πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ ε έληαζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο θαη ε έληαζε ηνπ πφλνπ. 

Ζ έληαζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο κεηξήζεθε κε ηελ θιίκαθα WHO scale for mucositis 

assessment θαη ν πφλνο κε νπηηθή αλαινγηθή θιίκαθα θαηαγξαθήο.  

 Απνηειέζκαηα 

Οη ηηκέο ηνπ πφλνπ είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο. Ο κέζνο 

φξνο έληαζεο ηνπ πφλνπ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ήηαλ 2.6±0.64 θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

6.68±1.44, p<0.001. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά επίζεο είρε ην κέζν εχξνο ηνπ πφλνπ 

ζην ηέινο ηεο αθηηλνζεξαπείαο. (Οη ηηκέο ήηαλ 13 θαη 38 ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη ηελ 

νκάδα ειέγρνπ αληίζηνηρα ελψ ην άζξνηζκα εχξνπο είρε ηηκέο 325 θαη 950, αληίζηνηρα. 

p<0.001). Δπηπιένλ νη αζζελείο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο αλέπηπμαλ βιελλνγνλίηηδα 

αξγφηεξα θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ. 

 ρνιηαζκφο 

ηελ νκάδα ειέγρνπ ρξεηάζηεθε λα δνζεί πεξεληεξηθή ζίηηζε.  
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Γ. πδήηεζε 
 

 

 

 Ζ βιελλνγνλίηηδα είλαη ε ζπρλφηεξε παξελέξγεηα ηεο αληηλενπιαζκαηηθήο ζεξαπείαο 

ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. Ο πφλνο πνπ πξνθαιεί είλαη ην πην ραξαθηεξηζηηθφ θαη 

ζεκαληηθφ, ζχκθσλα κε ηνπο αζζελείο, ζχκπησκά ηεο γηαηί ηνπο επεξεάδεη ηφζν ζσκαηηθά, 

φζν ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά.  

 Έρνπλ γίλεη πνιιέο δνθηκέο ζε θάξκαθα θαη παξεκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ αλαθνχθηζε 

ησλ αζζελψλ απφ ηνλ πφλν. Δθηφο ησλ αλαιγεηηθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ, ηα 

θάξκαθα θαη νη παξεκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

βιελλνγνλίηηδαο έρνπλ άιινηε άιιν αλαιγεηηθφ απνηέιεζκα. Ωζηφζν, ε κέηξεζε ηνπ πφλνπ 

είλαη κέξνο ησλ εθβάζεσλ ζε θάπνηεο κφλν απφ ηηο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηε 

βιελλνγνλίηηδα, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίδξαζε ζηνλ πφλν, 

φισλ ησλ θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο.  

Ο δηαρσξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ζεκαληηθφο, θαζψο ππάξρνπλ κειέηεο 

θαξκάθσλ φπσο ησλ Epstein et al. (2001) πνπ ελψ έρνπλ αλαγλσξίζεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ βιελλνγφλνπ κε ηε ρξήζε βελδπδακίλεο ζε ζρέζε κε 

placebo, δελ παξαηήξεζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε βειηίσζε ηεο αίζζεζεο ηνπ 

πφλνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη πηζαλφ ε επίδξαζε ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ ζηελ 

πνξεία θαη ηελ έληαζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο  λα κε ζπκπίπηεη θαη’ αλάγθε κε ηελ έθθξαζε 

θαη ηελ έληαζε ηνπ ζηνκαηηθνχ πφλνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ απηή. Οη Wu et al. (2010), 

αλαθέξνπλ φηη ε ειάηησζε ηνπ πφλνπ πνπ παξαηεξήζεθε ζηε κειέηε ηνπο, νθείιεηαη 

κάιινλ ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ Actovegin λα κεηψλεη ηελ έληαζε ηεο βιελλνγνλίηηδαο, παξά 

ζηελ αλαιγεηηθή δξάζε ηνπ.  

 ηελ παξνχζα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε έγηλε κηα πξνζπάζεηα ηαμηλφκεζεο ησλ 

κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζε θάξκαθα θαη παξεκβάζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

βιελλνγνλίηηδαο, έρνληαο ζα ζεκείν αλαθνξάο ηελ επίδξαζή ηνπο ζηνλ πξνθαινχκελν απφ 

ηε βιελλνγνλίηηδα πφλν. 

 ηελ αλαζθφπεζε απηή θαίλεηαη κηα ηάζε θνηλψλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ 

κειεηψλ πνπ εμεηάδνπλ ην ίδην θάξκαθν (ή νκάδα θαξκάθσλ), ή ηελ ίδηα παξέκβαζε. 

  Ζ ρξήζε iseganan ζε ζρέζε κε placebo είρε ην κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ δείγκα απφ 

φιεο ηηο άιιεο παξεκβάζεηο, 1336 άηνκα. Σν απνηέιεζκα απφ φιεο ηηο ζρεηηθέο κειέηεο, 
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Trotti et al. 2004, Giles et al. 2004 θαη Giles et al. 2003 & Cella et al. 2003, παξνπζίαζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ειάηησζε ηνπ πφλνπ, κε ηηκέο p=0.036, p=0.028, θαη p=0.041 

αληίζηνηρα.  

Οκνίσο, ζε φιεο ηηο κειέηεο πνπ εμέηαδαλ ηελ ηνπηθή ρξήζε αληηβηνηηθψλ ζηελ 

αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν ηεο βιελλνγνλίηηδαο απφ αθηηλνζεξαπεία (El-Sayed et al. 2002 

θαη Wijers et al. 2001), ππήξμε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 

ηε κειέηε ησλ Cheng et al. (2006), ε ρξήζε ρισξεμηδίλεο ζηε βιελλνγνλίηηδα απφ 

αθηηλνζεξαπεία δελ έδσζε δηαθνξά ζην απνηέιεζκα, ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηεο 

βελδπδακίλεο ζηελ αλαθνχθηζε ησλ αζζελψλ απφ ηνλ πφλν p>0.05. Οκνίσο, ζηε κειέηε 

ησλ Epstein et al., 2001 γηα ηε ρξήζε βελδπδακίλεο ζε ζρέζε κε placebo, ε δηαθνξά ήηαλ 

ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή (p=0.064).  

 Δπίζεο, ε ρξήζε ησλ θπηνθηλψλ (GM-CSF θαη Immunokine-WF10) δελ ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή ζηνλ έιεγρν ηνπ πφλνπ, αθνχ ζην ζχλνιν ησλ κειεηψλ, (Penpattanagul et 

al. 2007, Dazzi et al. 2003, Saarilahti et al. 2002 θαη Sprinzl et al. 2001), ε δηαθνξά ήηαλ 

ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή.  

Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ αίζζεζε ηνπ πφλνπ πξνέθπςε επίζεο κε ηε 

ρξήζε ηεο πηινθαξπίλεο (Lockhart et al. 2005), αλ θαη ζα ήηαλ αλακελφκελν ν πφλνο ζηε 

ζηνκαηηθή θνηιφηεηα λα έρεη κηθξφηεξε έληαζε, εθ’ φζνλ ππήξρε κεγαιχηεξε ξνή ζάιηνπ, 

ην νπνίν δξα ζαλ ιηπαληηθφ ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα.  

Απφ ηνπο παξάγνληεο επηθάιπςεο ηνπ βιελλνγφλνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ην 

Gelclair δελ έδσζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ αληίιεςε ηνπ πφλνπ ζε ζρέζε κε ηε 

ζνπθξαιθάηε (Barber et al. 2007) Οκνίσο ε ρξήζε ζνπθξαιθάηεο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 

placebo ζηε κειέηε ησλ Etiz et al. (2000) αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε δηαιχκαηνο 

αιαηηνχ θαη ζφδαο (Dodd et al. 2003), δελ είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά.  

ε ζρέζε κε ηνπο απμεηηθνχο παξάγνληεο, ηελ επίδξαζε ηεο παιηθεξκίλεο ζηνλ πφλν 

εμέηαζαλ κφλν νη Vanhan-Raj et al. (2010) θαη παξαηήξεζαλ ειάηησζε ηνπ πφλνπ ζε ζρέζε 

κε ηε ρξήζε placebo (p=0.002). Δίλαη αμηνζεκείσην δε, φηη έγηλε κηα θαη κφλε ελδνθιέβηα 

ρνξήγεζε παιηθεξκίλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο. ε κηα κφλν κειέηε επίζεο, 

νη Freytes et al. (2004) εμέηαζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ξεπηθεξκίλεο, αλαθέξνληαο φηη 

ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο αίζζεζεο ηνπ πφλνπ, αιιά κφλν ζηελ 

θαηάπνζε.  

Γηα ηε γινπηακίλε βξέζεθε κηα κειέηε (Cerchietti et al. 2006) κε κείσζε ηνπ πφλνπ 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ (p=0.008). Οκνίσο θαη ην Actovegin ζε κηα κειέηε ειέγρζεθε γηα ηελ 
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επίδξαζή ηνπ ζηνλ πφλν (Wu et al. 2010) κε ζεηηθά απνηειέζκαηα (p=0.011). Σν δε 

Polaprezinc ζε κηα κειέηε (Watanabe et al. 2010) κφλν εξεπλήζεθε, κε κείσζε ηνπ πφλνπ 

ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ (p=0.003). 

Ζ ρξήζε κε θαξκαθεπηηθψλ κεζφδσλ, φπσο εθρπιηζκάησλ θπηψλ (Maddokcks-

Jennings et al. 2009, Putwatana et al. 2009), θξπνζεξαπείαο (Lilleby et al. 2006), θαη laser 

(Arun Maiya et al. 2006) παξνπζίαζε ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα, αθνχ ζε φιεο ηηο 

κειέηεο αλαθέξζεθε κείσζε ηνπ πφλνπ. Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη κε ηελ 

εθαξκνγή απηψλ ησλ κεζφδσλ δε ζεκεηψζεθαλ παξελέξγεηεο, ελψ φιεο ήηαλ πνιχ θαιά 

αλεθηέο απφ ηνπο αζζελείο.   

ηα πιαίζηα ηεο ζσζηήο ζηνκαηηθήο πγηεηλήο, ηα πξσηφθνιια επηζηακέλεο 

νδνληηαηξηθήο θξνληίδαο είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ηεο ζηνκαηηθήο πγείαο θαη 

ζηελ ειάηησζε ηεο λνζεξφηεηαο ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. Σν θαζεκεξηλφ βνχξηζηζκα, ε 

εθαξκνγή θζνξίνπ, ε ρξήζε ππνθαηάζηαησλ ζάιηνπ θαη ζηνκαηηθψλ δηαιπκάησλ ρσξίο 

αιθννιηθή βάζε, επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ πξφιεςε ηεο αίζζεζεο ηνπ πφλνπ γεληθφηεξα ζηε 

ζηνκαηηθή θνηιφηεηα (Djuric M et al. 2006). Ζ επηζηακέλε νδνληηαηξηθή θξνληίδα κε 

ζπλερείο ειέγρνπο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο ζα πξέπεη λα αξρίδεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

αληηλενπιαζκαηηθήο ζεξαπείαο, εηδηθά ζηνπο αζζελείο κε θαξθίλν ζηελ πεξηνρή ηεο 

θεθαιήο θαη ηνπ ηξαρήινπ, θαη, ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο 

φπσο θαη κεηά ην ηέινο ηεο (Keefe et al. 2007).  

 Έλα ζεκείν άμην αλαθνξάο είλαη φηη ζην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ πνπ κειεηήζεθαλ, δελ 

ππάξρεη εληαία θιίκαθα αμηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο ηνπ πφλνπ. Κάπνηεο κειέηεο εμεηάδνπλ 

ηελ χπαξμε ηνπ πφλνπ ζα κέξνο ηεο γεληθφηεξεο θιηληθήο εθηίκεζεο ηνπ  αζζελή θαη ηνλ 

κεηξνχλ ζηα πιαίζηα ηεο εμέηαζεο ηεο βιελλνγνλίηηδαο (Watanabe et al. 2010, θιίκαθα 

CTCAE). ε άιιεο, νη κειεηεηέο δεκηνχξγεζαλ δηθή ηνπο θιίκαθα (Putwatana et al. 2009, 

θιίκαθα 0-4 αλάινγα ηεο βαξχηεηαο ηεο βιελλνγνλίηηδαο), ελψ ππάξρνπλ θαη κειέηεο ζηηο 

νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νπηηθέο ή ιεθηηθέο αλαινγηθέο θιίκαθεο κε δηάθνξεο 

δηαβαζκίζεηο φπσο 0-100 (Lockhart et al. 2005), 0-10 Lilleby et al. 2006), 1-5 (Wijers et al. 

2001), ή 0-6 (Epstein et al. 2001). Σέινο, κειεηεηέο  (Aurun Maiya et al. 2006) εμεηάδνπλ ην 

ζηνκαηηθφ πφλν γεληθά, ή ηνλ μερσξίδνπλ ζε πφλν θαηά ηελ εξεκία θαη θαηά ηελ θαηάπνζε 

(Freytes et al. 2004).   

 Δπηπιένλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε κεγαιχηεξε εζηίαζε ζηνλ πφλν πνπ αηζζάλνληαη νη 

αζζελείο ιφγσ ηεο βιελλνγνλίηηδαο, θαζψο θαη πεξαηηέξσ έξεπλα ζηελ παζνγέλλεζε θαη ηελ 
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παζνβηνινγία ηνπ, αιιά θαη ζηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπ, πέξα απφ ηε ρξήζε 

αλαιγεηηθψλ θαη ηνπηθψλ αλαηζζεηηθψλ. 

 πσο πξναλαθέξζεθε, ε εθαξκνγή κε θαξκαθεπηηθψλ κεζφδσλ θξίζεθε 

απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιήο. ηα πιαίζηα ησλ κεζφδσλ απηψλ, ν βεινληζκφο ζα κπνξνχζε 

λα πξνζθέξεη επηπιένλ αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν ζηνπο αζζελείο. Ο βεινληζκφο είλαη κηα 

απιή, αζθαιήο θαη νηθνλνκηθή κέζνδνο θαη έρεη αλαιγεηηθά απνηειέζκαηα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε 

δηεμαγσγή πεξαηηέξσ κειεηψλ ίζσο είλαη ζθφπηκε. 
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Δ. Παξάξηεκα 

 

Iseganan 

 Cella et al. 

2003 & 

Gilles et al. 

2003 

Υήκεην- 

Αθηηλν- 

Θεξαπεία 

Σξηπιή 

ηπθιή 

323 

(163/160) 

Iseganan/ 

Placebo 

ηνκαηηθφ 

δηάιπκα 

Διάηησζε 

πφλνπ, 

p=0.041 

ηηκέο 9-10 ζε 

6%/15% ησλ 

αζζελψλ  

Gilles et al. 

2004 

Υεκεην-

ζεξαπεία 

Γηπιή 

ηπθιή 

502 

(251/251) 

Iseganan/ 

Placebo 

ηνκαηηθφ 

δηάιπκα 

Διάηησζε  

Πφλνπ 

p=0.028 

ηηκέο 

1.0±1.2/1.2±1.3 

Trotti et al. 

2004 

Αθηηλν-

ζεξαπεία 

Γηπιή 

ηπθιή 

511  

(253/171/87) 

Iseganan/ 

Placebo/SOC 

ηνκαηηθφ 

δηάιπκα 

Διάηησζε  

Πφλνπ, 

p=0.036 

ηηκέο 2.8/3.2 

 

 Αληηβηνηηθά 

El-Sayed et 

al. 2002 

Αθηηλν-

ζεξαπεία 

Γηπιή 

ηπθιή 

137 

(69/68) 

BCoG/ 

placebo 

Σξνρίζθνη Υσξίο  

Γηαθνξά, 

p=0.20 

Wijers et al. 

2001 

Αθηηλν-

ζεξαπεία 

Γηπιή 

ηπθιή 

77 

(39/38) 

PTA paste/ 

Placebo 

Αινηθή Υσξίο  

Γηαθνξά 

 

 Αληηθιεγκνλψδε 

Epstein et al. 

2001 

Αθηηλν-

ζεξαπεία 

Γηπιή 

ηπθιή 

31 

(16/15) 

Benzydamine/ 

placebo 

ηνκαηηθφ 

δηάιπκα 

Υσξίο  

Γηαθνξά 

p=0.064 

ειάηησζε 

πφλνπ θαηά 

25.8% 

Πίλαθαο 1 

 

πγγξαθείο Θεξαπεία Δίδνο 

Μειέηεο 

Αξ. Αζζελώλ 

Παξέκβαζε/ 

Έιεγρνο 

Δίδνο 

Παξέκβαζεο 

Σξόπνο 

Υνξήγεζεο 

Απνηέιεζκα 

 

Αληηκηθξνβηαθνί- Αληηζεπηηθνί- Αληηθιεγκνλψδεηο Παξάγνληεο 

 

Υισξεμηδίλε 

Cheng et al. 

2006 

Αθηηλν-

ζεξαπεία 

Γηπιή 

ηπθιή 

14 (7/7) Υισξεμηδίλε/ 

Βελδπδακίλε 

ηνκαηηθφ  

Γηάιπκα 

Υσξίο δηαθνξά 

p>0.05 

ηηκέο 0-7/ 

0-5.3 



 86 

πγγξαθείο Θεξαπεία Δίδνο 

Μειέηεο 

Αξ. Αζζελώλ 

Παξέκβαζε/ 

Έιεγρνο 

Δίδνο 

Παξέκβαζεο 

Σξόπνο 

Υνξήγεζεο 

Απνηέιεζκα 

 

Κπηνθίλεο 

  

GM-CSF 

Dazzi et al. 

2003 

Υεκεην-

ζεξαπεία 

Γηπιή  

Σπθιή 

90 

(46/44) 

GM-CSF/ 

Placebo 

ηνκαηηθφ  

Γηάιπκα 

Υσξίο  

Γηαθνξά 

33%/43% 

ησλ αζζελψλ 

ρσξίο 

νπνηνεηδή 

Saarilahti et 

al. 2002 

Αθηηλν- 

Θεξαπεία 

Γηπιή  

Σπθιή 

40 

(21/19) 

GM-CSF/ 

Sucral.fate 

ηνκαηηθφ  

Γηάιπκα 

Υσξίο 

δηαθνξά 

p=0.058 

Sprinzl et al. 

2001 

Υεκεην-

ζεξαπεία 

ειεγρφκελε 35 

(17/18) 

GM-CSF/ 

Τδξνθνξηηδφλε, 

Παληνθατλε 

ηνκαηηθφ  

Γηάιπκα 

Υσξίο 

δηαθνξά 

p=0.386 

  

Immunokine (WF10) 

Penpattanagul 

et al. 2007 

Αθηηλν- 

Υεκεην-

ζεξαπεία 

Διεγρφκελε 

Open label 

13 (6/7) 

 

 

Immunokine/ 

Σίπνηα 

Iv Υσξίο 

δηαθνξά, 

p=0.429 

 

Απμεηηθνί Παξάγνληεο 

 

 Παιηθεξκίλε 

Vadhan-Raj 

et al. 2010 

Υήκεην-

ζεξαπεία 

Γηπιή   

Σπθιή 

48 

(32/16) 

Παιηθεξκίλε/ 

placebo 

Iv Διάηησζε 

πφλνπ 

p=0.002 

κέζνο φξνο 

ηηκψλ 1/5 

 

 Ρεπηθεξκίλε 

Freytes et al. 

2004 

Υεκεην-

ζεξαπεία 

Γηπιή   

Σπθιή 

42 

(14/14/14) 

Ρεπηθεξκίλε/ 

placebo 

Iv Διάηησζε 

πφλνπ ζηελ 

θαηάπνζε 

p=0.044 

ηηκέο 2.1±3.2/ 

4.6±3.2 

Πίλαθαο 2 
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πγγξαθείο Θεξαπεία Δίδνο 

Μειέηεο 

Αξ. Αζζελώλ 

Παξέκβαζε/ 

Έιεγρνο 

Δίδνο 

Παξέκβαζεο 

Σξόπνο 

Υνξήγεζεο 

Απνηέιεζκα 

 

Ακηλνμέα 

 

Γινπηακίλε 

Cerchietti et 

al. 2006 

Υεκεην-

αθηηλν-

ζεξαπεία 

Γηπιή  

Σπθιή 

29 

(14/15) 

L-alanyl- 

L-glutamine/ 

Placebo 

Iv Διάηησζε 

πφλνπ 

p=0.008 

ηηκέο 1.3(0-5)/ 

6.3(5-8.2) 

 

Αληηρνιηλεξγηθνί παξάγνληεο 

 

Πηινθαξπίλε 

Lockhart et 

al.  

Υεκεην-

ζεξαπεία 

Γηπιή  

ηπθιή 

36 

(20/16) 

Πηινθαξπίλε/ 

placebo 

Per os Υσξίο 

δηαθνξά 

 

Παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηνλ κεηαβνιηζκφ 

 

Actovegin 

Wu et al. 

2010 

Υεκεην-

αθηηλν-

ζεξαπεία 

Διεγρφκελε 156 

(53/51/52) 

Actovegin 

(πξφιεςε)/ 

Actovegin 

(ζεξαπεία)/ 

Υσξίο 

παξέκβαζε 

Iv Διάηησζε 

πφλνπ  

p=0.011 

(νκάδα 

πξφιεςεο/ 

ειέγρνπ) 

ηηκέο 2-3 ζε 

60.4%/82.7% 

ησλ αζζελψλ 

 

Αληηνμεηδσηηθά 

 

Polaprezinc 

Watanabe et 

al. 2010 

Υεκεην-

αθηηλν-

ζεξαπεία 

Γηπιή  

ηπθιή 

31 

(16/15) 

Polaprezinc/ 

Azulene 

 

ηνκαηηθφ  

Γηάιπκα 

Διάηησζε 

πφλνπ 

p=0.003 

ηηκέο ≥2 ζε 

86.7%/33.3% 

ησλ αζζελψλ 

 

Πίλαθαο 3 
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πγγξαθείο Θεξαπεία Δίδνο 

Μειέηεο 

Αξ. Αζζελώλ 

Παξέκβαζε/ 

Έιεγρνο 

Δίδνο 

Παξέκβαζεο 

Σξόπνο 

Υνξήγεζεο 

Απνηέιεζκα 

 

Παξάγνληεο επηθάιπςεο βιελλνγφλνπ 

 

 Sucralfate 

Dodd et al. 

2003 

Αθηηλν-

ζεξαπεία 

Σπραην- 

πνηεκέλε 

30 Sucralfate/ 

Γηάιπκα 

αιαηηνχ & 

ζφδαο 

ηνκαηηθφ  

Γηάιπκα 

Υσξίο 

Γηαθνξά 

p=0.54 

Σηκέο 2.1±1.1/ 

2.4±0.9 

Etiz et al. 

2000 

Αθηηλν-

ζεξαπεία 

Γηπιή  

Σπθιή 

44 

(23/21) 

Sucralfate/ 

placebo 

Oral susp Υσξίο 

δηαθνξά 

p=0.09 

ηηκέο 0-80 

(30±23) /  

10-90 (50±24) 

 

 Gelclair 

Barber et al. 

2007 

Αθηηλν-

ζεξαπεία 

Μνλή  

Σπθιή 

20 

(10/10) 

Gelclair/ 

Sucralfate 

Oral gel Υσξίο 

δηαθνξά 

p=0.236 

 

Δθρπιίζκαηα θπηψλ 

Maddokcks-

Jennings et 

al. 2009 

Αθηηλν-

ζεξαπεία 

Διεγρφκελε 

Μνλή 

Σπθιή 

19 

(6/6/7) 

Manuka & 

Kanuka/ 

Placebo/ 

control 

ηνκαηηθφ  

Γηάιπκα 

Διάηησζε 

πφλνπ 

Σηκέο ≥3 ζε  

2 απφ 6 /  

5 απφ 7/  

4 απφ 6 

Putwatana et 

al. 2009 

Αθηηλν-

ζεξαπεία 

Μνλή  

Σπθιή 

60 

(30/30) 

Payayor/ 

Benzydamine 

ηνκαηηθφ  

Γηάιπκα 

Διάηησζε 

πφλνπ 

p=0.001 

0.12-0.66/ 

0.5-0.88 

(εχξνο 0-1) 

 

Πίλαθαο 4 
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πγγξαθείο Θεξαπεία Δίδνο 

Μειέηεο 

Αξ. Αζζελώλ 

Παξέκβαζε/ 

Έιεγρνο 

Δίδνο 

Παξέκβαζεο 

Σξόπνο 

Υνξήγεζεο 

Απνηέιεζκα 

 

Σνπηθά εθαξκνδφκελεο κε θαξκαθεπηηθέο κέζνδνη 

 

 Κξπνζεξαπεία 

Lilleby et al. 

2006 

Υεκεην-

ζεξαπεία 

Διεγρφκελε 40 

(21/19) 

Κνκκάηηα  

Πάγνπ/ 

Φπζηνινγηθφ 

νξφ 

Σνπηθά Διάηησζε 

πφλνπ 

p=0.003 

ηηκέο 0.6/2.7 

 

 Laser 

Aurun 

Maiya et al. 

2006 

Αθηηλν-

ζεξαπεία 

Μνλή 

ηπθιή 

50 

(25/25) 

He-Ne 

Laser/ 

Αλαιγεηηθά, 

ηνπηθά 

αλαηζζεηηθά 

Σνπηθά Διάηησζε ηνπ 

πφλνπ 

p<0.001 

κέζεο ηηκέο: 

2.6±0.64/ 

6.68±1.44 

       

Πίλαθαο 5 
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i. NCI-CTC (National. Cancer Institute – Common Toxicity Criteria) 

Βαζκφο 

0  Κακία βιάβε 

1  Γηάρπην εξχζεκα, πφλνο ήπηνο, ηθαλφηεηα ιήςεο ζηεξεήο ηξνθήο 

2 Δξχζεκα κε κηθξέο εζηίεο εμειθψζεσλ πφλν κέηξην, ηθαλφηεηα ιήςεο 

ζηεξεήο ηξνθήο κε δπζθνιία 

3 Δξχζεκα, εμειθψζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ςεπδνκεκβξάλεο ζε πεξηζζφηεξν 

απφ ην κηζφ βιελλνγφλν, πφλνο έληνλνο, ηθαλφηεηα ιήςεο πγξήο ηξνθήο 

4 Νεθξψζεηο ειθψζεηο, αηκνξξαγία, πφλνο έληνλνο, αληθαλφηεηα ιήςεο 

ζηεξεήο ηξνθήο, ιήςε πγξήο ηξνθήο ή παξεληεξηθή ζίηηζε. 

Πίλαθαο 6 

 

 

 

 

 

WHO (World Health Organization) 

Βαζκφο 

  0 Υσξίο πφλν, ρσξίο εξχζεκα, ρσξίο έιθε, ηθαλφηεηα ιήςεο ηξνθήο πγξήο 

θαη ζηεξεήο ειεχζεξα ή κε δπζθνιία. 

1 Πφλνο ήπηνο βαζκνχ 1 ή πεξηζζφηεξν, θαη/ή εξχζεκα ήπην ή κέηξην 

2 Δξχζεκα ήπηνπ ή κεγαιχηεξνπ βαζκνχ, ζηνκαηηθά έιθε ήπηα ή 

κεγαιχηεξνπ βαζκνχ, ηθαλφηεηα ιήςεο ζηεξεήο ηξνθήο ειεχζεξα ή κε 

δπζθνιία. 

3 ηνκαηηθά έιθε ήπηα ή κεγαιχηεξνπ βαζκνχ, αληθαλφηεηα ιήςεο 

ζηεξεήο ηξνθήο, αιιά ηθαλφηεηα ιήςεο πγξήο ηξνθήο ειεχζεξα ή κε 

δπζθνιία. 

4 Αληθαλφηεηα ιήςεο ηξνθήο πγξήο θαη ζηεξεήο.  

                                 

 

Πίλαθαο 7 
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WNCCR (Western Consortium for Cancer Nursing Research) 

Βαζκφο 

0 Υσξίο  βιάβεο, πφλν θαη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα. 

1  Ήπηα εξπζξφηεηα, ήπηα έιθε, ρσξίο αηκνξξαγία, θπζηνινγηθή ζχζηαζε 

ζάιηνπ, ήπην νίδεκα, ρσξίο θιεγκνλή θαη ρξήζε αληηβηνηηθψλ, ηθαλφηεηα 

ιήςεο ηξνθήο πγξήο θαη ζηεξεήο ειεχζεξα ή κε δπζθνιία, πφλνο soreness 

βαζκνχ 1 ή πεξηζζφηεξν 

2 Μέηξην εξχζεκα, κέηξηνπ βαζκνχ έιθε, ήπηα αηκνξξαγία, ειαηησκέλε 

πνζφηεηα ζάιηνπ, κέηξην νίδεκα, χπαξμε θιεγκνλήο - ιήςε αληηβηνηηθψλ γηα 

ηε θιεγκνλή ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, ηθαλφηεηα ιήςεο ηξνθήο πγξήο θαη 

ζηεξεήο ειεχζεξα ή κε δπζθνιία, πφλνο soreness βαζκνχ 1 ή πεξηζζφηεξν 

3 νβαξφ ή πνιχ ζνβαξφ εξχζεκα, ζνβαξά ή πνιχ ζνβαξά έιθε, κέηξηα, 

ζνβαξή ή πνιχ ζνβαξή αηκνξξαγία, ειαηησκέλε πνζφηεηα ή απνπζία 

ζάιηνπ, νίδεκα ζνβαξφ ή πνιχ ζνβαξφ, χπαξμε θιεγκνλήο - ιήςε 

αληηβηνηηθψλ γηα ηε θιεγκνλή ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, αληθαλφηεηα 

ιήςεο πγξψλ ή ζηεξεψλ ηξνθψλ, πφλνο soreness βαζκνχ 1 ή πεξηζζφηεξν. 

Πίλαθαο 8 

 

 

 

 

 

RTOG (Radiation Therapy Oncology Group) 

Βαζκφο 

0  Φπζηνινγηθφο βιελλνγφλνο 

1  Ήπηα θιεγκνλή, κε ήπην πφλν πνπ δε ρξεηάδεηαη αλαιγεηηθά 

2 Διθσηηθή βιελλνγνλίηηδα κε αηκκνξψδεο θαη θιεγκνλψδεο έθθξηκα θαη πφλν 

πνπ ρξεηάδεηαη αλαιγεηηθά 

3 Γηάρπηε ηλψδεο βιελλνγνλίηηδα κε ζνβαξφ πφλν πνπ ρξεηάδεηαη νπνηνεηδή 

4 Νεθξσηηθέο ειθψζεηο θαη αηκνξξαγία  

Πίλαθαο 9 

 

 



 92 

Harris mucositis related pain assessment tool 

Δληφπηζε:  Υείιε, γιψζζα, βιελλνγφλνο, νχια, νηζνθάγνο, ζηφκαρνο, 

έληεξα, νξζφ. 

Δληαζε:   0-10 

Καηάπνζε: A-(able) ηθαλφο,  

W-(with difficulty) κε δπζθνιία,  

U-(unable) αλίθαλνο 

Καηαλάισζε ηξνθήο:  A-(able) ηθαλφο,  

W-(with difficulty) κε δπζθνιία,  

U-(unable) αλίθαλνο 

Οκηιία: A-(able) ηθαλφο,  

W-(with difficulty) κε δπζθνιία,  

U-(unable) αλίθαλνο 

Οπηηθή αμηνιφγεζε: Υξψκα, παξνπζία ειθψλ, εξπζξέο πεξηνρέο, ιεπθέο 

πεξηνρέο, μεξφηεηα 

Παξέκβαζε: Early-πξψηκε: ζηνκαηηθή πγηεηλή, ππνθαηάζηαηα ζάιηνπ ή 

πιχζεηο κε ζφδα 

Middle-ηνπηθή: ζεξαπείεο φπσο ε ρνξήγεζε 

νπθξαιθάηεο ή Βελδπδακίλεο 

Late-φςηκε: ζπζηεκηθή ρνξήγεζε αλαιγεηηθψλ 

Απφθξηζε ζηελ παξέκβαζε: Βαζκνιφγεζε απφ ηνλ αζζελή κε βάζε ην βαζκφ 

ειάηησζεο ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ:   

0- Total. response 

1- Μεξηθή βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ 

2- Κακία δηαθνξά 

3- Μεξηθή επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ 

4- εκαληηθή επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ 

 

Πίλαθαο 10 
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KARNOFSKY PERFORMANCE STATUS SCALE DEFINITIONS RATING (%) CRITERIA 

Ηθαλφηεηα ζπλέρηζεο ησλ θπζηνινγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο εξγαζίαο. Υσξίο 

αλάγθε εηδηθήο θξνληίδαο. 

  100   

Φπζηνινγηθφο αζζελείο ρσξίο 

πξνβιήκαηα. Καλέλα ζηνηρείν ηεο 

αζζέλεηαο. 

90 

Ηθαλφηεηα ζπλέρηζεο ησλ θπζηνινγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Δκθάληζε 

δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο ζεκείσλ θαη 

ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο. 

80 

Φπζηνινγηθή ηθαλφηεηα 

δξαζηεξηνηήησλ κε πξνζπάζεηα. 

Δκθάληζε κεξηθψλ ζεκείσλ θαη 

ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο.  

Αληθαλφηεηα εξγαζίαο. Ηθαλφηεηα 

απηνεμππεξέηεζεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ζην ζπίηη. 

Αλάγθε άιινηε άιινπ βαζκνχ βνήζεηαο. 

70 

Ηθαλφηεηα απηνεμππεξέηεζεο. 

Αληθαλφηεηα λα ζπλερίζεη ηηο θαλνληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ηελ ελεξγφ εξγαζία. 

60 

Αλάγθε πεξηζηαζηαθήο βνήζεηαο, αιιά 

κε ηθαλφηεηα απηνεμππεξέηεζεο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ. 

50 
Αλάγθε βνήζεηαο ζεκαληηθνχ βαζκνχ 

θαη ζπρλήο ηαηξηθήο θξνληίδαο.  

Αληθαλφηεηα απηνζπληήξεζεο. Αλάγθε 

λνζνθνκεηαθήο ή ηζνδχλακεο θξνληίδαο. 

Πηζαλφηεηα γξήγνξεο εμέιημεο ηεο 

αζζέλεηαο.  

40 
Αληθαλφηεηα. Αλάγθε εηδηθήο θξνληίδαο 

θαη βνήζεηαο. 

30 

Μεγάινπ βαζκνχ αληθαλφηεηα. 

Δλδείθλπηαη ε εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν 

αλ θαη δελ επίθεηηαη ζάλαηνο.  

20 

Πνιχ άξξσζηνο. Απαξαίηεηε ε 

εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν. Απαξαίηεηε ε 

ελεξγή ππνζηεξηθηηθή αγσγή. 

10 
Δηνηκνζάλαηνο. Γξήγνξε εμέιημε ησλ 

ζαλαηεθφξσλ δηεξγαζηψλ. 

0 Νεθξφο 
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