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EDITOR’S NOTE

Α
πό πλευράς δημόσιας 

υγείας, στόχος των εμ-

βολιασμών, εκτός από 

την ατομική προφύλαξη 

κάθε ατόμου από την αντίστοιχη 

νόσο, είναι η επίτευξη ανοσίας σε 

όσο το δυνατό μεγαλύτερο τμήμα 

του πληθυσμού. Η συλλογική ανο-

σία ή ανοσία ομάδας ή ανοσιακό 

τείχος αποτελεί βασικό στόχο κάθε 

κράτους. Η υψηλή συλλογική ανο-

σία λειτουργεί ως προστατευτικό 

φράγμα (τείχος) για την αποφυγή 

διασποράς της νόσου και εκδήλω-

σης επιδημιών. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι περιορίζεται πολύ η 

δυνατότητα μετάδοσης του μικρο-

οργανισμού από άτομο σε άτομο ή 

από κάποιο άλλο υποδόχο στο άτο-

μο. Περιορίζεται, επίσης, ο αριθμός 

των «ευαίσθητων» ατόμων, έτσι 

ώστε να μην μπορούν να αναπτυχθούν συνθήκες επι-

δημικής έκρηξης. Η επίτευξη συλλογικής ανοσίας είναι 

η «βάση» στην οποία σχεδιάζονται τα εθνικά προγράμ-

ματα εμβολιασμών.

Η συλλογική ανοσία εκφράζεται έμμεσα είτε με τον 

υπολογισμό της εμβολιαστικής κάλυψης (το ποσοστό 

του εμβολιασμένου πληθυσμού) είτε με την ανοσια-

κή κατάσταση του πληθυσμού (προσδιορισμός προ-

στατευτικών αντισωμάτων). Το κρίσιμο ποσοστό συλ-

λογικής ανοσίας, που αναστέλλει τη διασπορά ενός 

λοιμώδους νοσήματος, δεν μπορεί να υπολογιστεί με 

ακρίβεια για κανένα νόσημα και ποικίλλει από πληθυ-

σμό σε πληθυσμό. Έχει όμως τεκμηριωθεί θεωρητικά 

αλλά και στην πράξη ότι το ποσοστό αυτό δεν χρειάζε-

ται να είναι 100%, δηλαδή δεν είναι απαραίτητη η ανο-

σοποίηση όλων των ατόμων ενός πληθυσμού για να 

αποφευχθεί η εκδήλωση μιας επιδημίας. Το ποσοστό 

του πληθυσμού που πρέπει να εμβολιαστεί έναντι κάθε 

νόσου για την οποία υπάρχει εμβόλιο εξαρτάται από 

τρεις παράγοντες: α) Τη μολυσματικότητα της νόσου, 

β) την ευαισθησία του πληθυσμού και γ) περιβαλλοντι-

κούς παράγοντες. Επί παραδείγματι, εάν πρόκειται για 

την ιλαρά, που είναι εξαιρετικά μολυσματική ασθένεια, 

για επίτευξη συλλογικής ανοσίας χρειάζεται εμβολι-

ασμός μεγάλου αριθμού παιδιών σε σύγκριση με την 

παρωτίτιδα, που είναι νόσος λιγότερο μολυσματική. Το 

ίδιο ισχύει και για παιδιά που ζουν σε μεγάλες πυκνο-

κατοικημένες πόλεις σε σύγκριση 

με παιδιά που κατοικούν σε αραιο-

κατοικημένες αγροτικές περιοχές.

Για τη συλλογική ανοσία σημασία 

έχει ο δείκτης αναπαραγωγής της 

νόσου, που εκφράζεται διεθνώς ως 

«R», που υποδηλώνει τον μέσο όρο 

των νέων ατόμων που κάθε κρού-

σμα της νόσου μπορεί να μολύνει. 

Με την εφαρμογή μαθηματικών μο-

ντέλων, μπορεί να υπολογιστεί το 

«κρίσιμο ποσοστό εμβολιασμού 

ενός πληθυσμού» πάνω από το 

οποίο το R θα είναι μικρότερο του 

1. Εάν το R είναι μικρότερο του 1, 

η νόσος σιγά σιγά θα υποχωρήσει. 

Εάν το R είναι 1, υπάρχει μια κατά-

σταση ισορροπίας. Παραδείγματος 

χάριν, για την ιλαρά το R είναι 16. 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε κρούσμα 

θα δημιουργήσει 16 νέα κρούσμα-

τα στον ευαίσθητο πληθυσμό (π.χ., στα ανεμβολίαστα 

άτομα). Με την πάροδο του χρόνου όσα περισσότερα 

παιδιά εμβολιάζονται τόσο τα νέα κρούσματα όσο και 

η αντίστοιχη συχνότητα της νόσου θα μειώνονται. Αν 

όμως, π.χ., οι γονείς αποφασίσουν να μην εμβολιά-

σουν τα παιδιά τους, περισσότερα κρούσματα θα αρ-

χίσουν να εμφανίζονται σταδιακά και ο «πληθυσμός 

θα είναι σε κίνδυνο». Όταν συγκεντρωθεί αρκετός 

πληθυσμός ευαίσθητων ατόμων, δημιουργούνται οι 

κατάλληλες συνθήκες για εκδήλωση επιδημίας.

Για την αποφυγή επιδημιών στα περισσότερα λοι-

μώδη νοσήματα, η συλλογική ανοσία υπολογίζεται ότι 

πρέπει να είναι της τάξης του 80%-95%, ανάλογα με το 

νόσημα και τον πληθυσμό (ερυθρά 90%, ιλαρά 95%). 

Είναι προφανές ότι κάθε κράτος φροντίζει να επι-

τυγχάνει υψηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης για 

προφύλαξη από αντίστοιχες επιδημίες. Σε ορισμένες 

χώρες ο εμβολιασμός είναι από τον νόμο υποχρεω-

τικός, ενώ σε άλλες αφίεται στη σωστή ενημέρωση 

του πληθυσμού για τα ευεργετικά αποτελέσματα των 

εμβολίων και στην εφαρμογή ασφαλιστικών δικλείδων 

για την προώθησή τους. Στην Αυστραλία, προκειμένου 

να αυξήσουν τα ποσοστά εμβολιασμού, έχουν νομο-

θετήσει, μεταξύ άλλων, την περικοπή κοινωνικών επι-

δομάτων στους γονείς που αρνούνται να εμβολιάσουν 

τα παιδιά τους. 

Σήμερα τα εμβόλια παράγονται με νέες προηγμένες 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ: Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ

Καθηγήτρια  
Τζ. Κουρέα - Κρεμαστινού, MD

Σύμβουλος Βιοπαθολογικού  
Εργαστηρίου
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EDITOR’S NOTE

τεχνολογίες. Πριν ένα εμβόλιο «βγει στην αγορά» γί-

νονται εντατικές μελέτες για την αποδοτικότητά του, 

την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά του, ώστε 

να είναι ακίνδυνο και χωρίς παρενέργειες.

Τα εμβόλια τελικά πέφτουν θύματα της αποτελε-

σματικότητάς τους, διότι εξαφανίζουν τα αντίστοιχα 

νοσήματα και πολλοί γονείς θεωρούν ότι δεν υπάρ-

χουν, συμπεραίνοντας ότι δεν υφίσταται λόγος εμβο-

λιασμών. Το πρόσφατο όμως γεγονός της αύξησης 

των κρουσμάτων της ιλαράς είναι ένα επίκαιρο και 

κλασικό παράδειγμα της άρνησης ή της αμέλειας του 

εμβολιασμού. Η άρνηση εμβολιασμού αποτελεί μια 

άσκοπη ή επιπόλαιη πράξη, που ενέχει μεγάλο κίν-

δυνο επανεμφάνισης «ξεχασμένων» νοσημάτων. Πιο 

σοβαρό ατόπημα είναι η χωρίς προσεκτικό έλεγχο 

χορήγηση πιστοποιητικών εμβολιασμού σε ανεμβο-

λίαστα παιδιά.

Η Ελλάδα δέχεται μεγάλο αριθμό πληθυσμού προ-

σφύγων με άγνωστο ιστορικό εμβολιασμών, ενώ συγ-

χρόνως παρατηρείται αύξηση νοσημάτων που οφείλο-

νται σε διατάραξη των συστημάτων υγείας των χωρών 

προέλευσης, αλλά και των συνθηκών διαβίωσης, με 

κίνδυνο μετάδοσης των νόσων αυτών στη χώρα μας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αυστηρή και στενή 

επιτήρηση της πολιομυελίτιδας που γίνεται στη χώρα 

μας, όπου έχει εξαλειφθεί η νόσος, ενώ στις χώρες της 

Ανατολής και της Αφρικής συνεχίζει να υπάρχει. Αυτός 

είναι ένας επιπλέον λόγος που πρέπει να διατηρούνται 

υψηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης στον γηγενή 

πληθυσμό αλλά και στους μετανάστες - πρόσφυγες.

Στην Ελλάδα τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης 

στην ηλικία των 2 ετών είναι σχετικώς ικανοποιητικά. 

Η ανοσία, βέβαια, πρέπει να υπάρχει σε όλα τα χρόνια 

της ζωής, γιατί οι επιδημίες εκδηλώνονται σε όλες τις 

ηλικίες. Γι’ αυτό πρέπει να ολοκληρώνονται οι εμβολι-

ασμοί με τις επαναληπτικές δόσεις όπου χρειάζονται. 

Η άρνηση εμβολιασμού αποτελεί μια άσκοπη ή επιπόλαιη πράξη, 
που ενέχει μεγάλο κίνδυνο επανεμφάνισης «ξεχασμένων» 
νοσημάτων. Πιο σοβαρό ατόπημα είναι η χωρίς προσεκτικό έλεγχο 
χορήγηση πιστοποιητικών εμβολιασμού σε ανεμβολίαστα παιδιά
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τα νέα μας

O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διοργάνω-

σε με επιτυχία το διεθνές συνέδριο 

για τις εξελίξεις στον τομέα της Ερ-

γαστηριακής Διαγνωστικής, Athena 

Society, από τις 5 έως τις 8 Σεπτεμ-

βρίου στο Grecotel Corfu Imperial.

Καθηγητές πανεπιστημίων  και 

διακεκριμένοι επιστήμονες από 

όλο τον κόσμο παρευρέθηκαν και 

παρουσίασαν τις τρέχουσες επι-

στημονικές εξελίξεις στον τομέα.

Το συνέδριο αυτό πραγματοποι-

είται από το 1994 στην Ελλάδα κάθε 

3 χρόνια. Ενδεικτικά το επιστημονι-

κό πρόγραμμα του συνεδρίου: 

    Pathology Data Base Mining - 

T. Badrick, Royal College  

of Pathologists AU  

    What’s wrong with LOINC and 

aggregated lab data?  

- G. Miller, Virginia 

Commonwealth University

    What is blockchain and what 

is its role in healthcare?  

- S. Haymond, Lurie Children’s 

Hospital, Chicago, IL

    Towards the use of circulating 

DNA for cancer screening  

- D. Lo, Chinese Univ.  Hong 

Kong

    Syndromic infectious disease 

testing: Time as the bottleneck 

for effective point-of-care - C. 

Wittwer, Univ. of Utah

    Non Invasive Prenatal Testing 

(NIPT) of Fetal Chromosomal 

Disorders: Implementation in 

routine prenatal care  

- V. Velissariou, Bioiatriki SA

    Expanding NIPT applications 

through understanding the 

biology of circulating fetal 

DNA - R. Chiu, Chinese U. 

Hong Kong

     Who or what is SHERLOCK?  

- A. Gronowski, Washington 

Univ.

Διεθνές συνέδριο για τις εξελίξεις στον 
τομέα της Εργαστηριακής Διαγνωστικής

Meeting of  
The Athena Society8th
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τα νέα μας

     Beyond genetic testing: 

Clandestine uses of DNA  

- G. Bodor, Univ. Colorado

    Breath, Sweat and Tears  

- M. Cervinski, Dartmouth-

Hitchcock Med Center

    Mini, mighty and mature: 

 The future state of clinical 

mass spectrometry  

- M. DeMarco, Univ. British 

Columbia

    A multi-omics approach to 

diagnostics - C.A. Burnham, 

Washington U. School of 

Medicine

    Bug or Virus: Can the host 

response provide the answer? 

- S. Evans, BioDecisions 

Consulting

    Precision Medicine in 

Oncology: A critical role  

of the lab - O. Laterza, Merck

    Will Continuous Glucose 

Monitoring happen in 

intensive care settings  

- M. Scott, Washington Univ.

    Novel Testing for Cardiac 

Injury: Can We Improve 

Beyond Cardiac Troponin  

- F. Apple, Univ. of Minnesota

    Regulatory approvals using 

real world data. A modern 

twist on curate’s egg  

- C. Fantz, Roche Diagnostics

    New paradigms of medical 

education - A. Saenger, Univ. 

of Minnesota

    Scientific publishing in the 

21st Century: challenges 

and trends - N. Rifai, Boston 

Children’s Hosp

    Formation of The WHO 

Essential Diagnostics List  

- L. Schroeder, Univ. Michigan

    Innovative Diagnostics for the 

Developing World - S. Riley

    Will drones revolutionize 

medical sample delivery?  

- T. Amukele, Johns Hopkins

     Personal utility and value-

based pricing in laboratory 

medicine - P. Bossuyt, 

University of Amsterdam

    Brave or Not, the Direct-to-

Consumer Genetic Testing 

World is Here. What’s the 

Current Landscape?  

- D. Grenache, TriCore 

Laboratories

    XPRIZE Tricorders and 

Point-of-Consumer Blood 

Diagnostics:  Where are we 

now? - E. Chan, DNA Medicine 

Institute

    Predicting the impact of a 

whole exome sequencing at 

the time of birth on current 

laboratory testing  

- E. Ashwood, Univ. Colorado 
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Στις 11 Σεπτεμβρίου πραγμα-

τοποιήθηκε η τελετή απονο-

μής των Healthcare Business 

Awards 2018, με στόχο την 

επιβράβευση των εταιρειών 

που δραστηριοποιούνται στον 

χώρο της υγείας και που εστι-

άζουν στην καινοτομία και την 

ανάπτυξη.

Η Βιοιατρική τιμήθηκε με το 

silver award στις κατηγορίες 

«Επενδυτική Δραστηριότητα» 

και «Κοινωνική Προσφορά», 

υπογραμμίζοντας την προσή-

λωση του Ομίλου στη συνεχή 

ανάπτυξη και βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

αλλά και τη στήριξη των ευαί-

σθητων κοινωνικών ομάδων. 

Τα βραβεία παρέλαβαν οι κ. 

Απόστολος Τερζόπουλος, 

Σύμβουλος Διοίκησης του 

Ομίλου, και ο κ. Πρόδρομος 

Ηλιάδης, Εμπορικός Διευθυ-

ντής του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στα

Healthcare Business Awards

Επάνω: Ο κ. Απόστολος 

Τερζόπουλος, 

Σύμβουλος Διοίκησης 

του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Κάτω: Ο κ. Πρόδρομος 

Ηλιάδης, Εμπορικός 

Διευθυντής του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

τα νέα μας



O Όμιλος  

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

με το Κέντρο 

Διεθνών Ασθενών 

CrossBorderMedCare 

συμμετείχε με δικό 

του περίπτερο για 

τέταρτη χρονιά στο 

Διεθνές Συνέδριο 

Ταξιδιωτικής 

Ασφάλισης Υγείας 

ITIC Global 2018, που 

διεξήχθη στη Γενεύη 

από τις 28/10 έως  

την 1/11. 

Πρόκειται για έναν 

παγκόσμιο θεσμό 

που αφορά εταιρείες 

που παρέχουν 

εξειδικευμένες 

υπηρεσίες για 

την αντιμετώπιση 

επειγόντων 

περιστατικών υγείας 

σε ασθενείς κατά τη 

διάρκεια παραμονής 

τους σε μια ξένη χώρα.

Τον Όμιλο 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

εκπροσώπησε  

ο Αντιπρόεδρος  

του Ομίλου 

κ. Γεώργιος 

Σπανός, το Κέντρο 

Διεθνών Ασθενών 

εκπροσωπήθηκε από 

την Ομάδα Ανάπτυξης, 

την κυρία  Διονυσάτου 

Μαρία και την κυρία 

Πάλμου Σοφία, και 

τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο,   

κ. Γεώργιο 

Στυλιανίδη. 

ΙΤΙC Global 2018 Geneva
Διεθνές συνέδριο ταξιδιωτικής ασφάλισης υγείας
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H πρώτη πιστοποιημένη εταιρεία  
στην Ελλάδα στον Διεθνή  
Συντονισμό – Διαμεσολάβηση Υπηρεσιών  
Ιατρικού Τουρισμού
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Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε συνεργασία με τη 

NIPD GENETICS είναι στη διαδικα-

σία να προσφέρει τη νέα συνδυα-

στική εξέταση VERAgene στο αίμα 

της εγκύου, με την οποία, εκτός 

από τις χρωμοσωματικές ανωμα-

λίες του εμβρύου (VERACITY) στο 

ελεύθερο εμβρυϊκό DNA (τρισωμί-

ες 13, 18, 21, ανευπλοειδίες Χ και Υ, 

μικροελλείμματα), κατόπιν λήψης 

δείγματος και από τον βιολογικό 

πατέρα (στοματικό επίχρισμα) θα 

υπολογίζεται επιπλέον ο κίνδυνος 

να πάσχει το έμβρυο από ένα από 

50 μονογονιδιακά νοσήματα. 

Τα νοσήματα τα οποία εξετά-

ζονται κληρονομούνται κατά τον 

υπολειπόμενο τρόπο, δηλαδή θα 

πρέπει και οι δύο γονείς να είναι 

φορείς μετάλλαξης στο ίδιο γονί-

διο. Στην περίπτωση αυτήν ο κίν-

δυνος είναι 25%.

Ο συνολικός κίνδυνος να πά-

σχει το έμβρυο από ένα από τα 50 

μονογονιδιακά νοσήματα είναι 1 

στα 350 στον γενικό πληθυσμό. 

Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται αυ-

ξημένος, συστήνεται επεμβατική 

προγεννητική διάγνωση με αμνι-

οπαρακέντηση. Από τις μελέτες 

μέχρι τώρα το VERAgene φαίνεται 

να έχει πάνω από 99% ευαισθησία 

και ειδικότητα.

Το συνολικό κόστος της νέας 

συνδυαστικής εξέτασης, η οποία 

περιλαμβάνει το διευρυμένο 

έλεγχο των χρωμοσωματικών 

ανωμαλιών του εμβρύου, καθώς 

και έλεγχο των γονέων για τυχόν 

μεταλλάξεις σε 50 από τα συχνό-

τερα μονογονιδιακά νοσήματα, 

είναι 750 ευρώ. Σε περίπτωση 

αυξημένου κινδύνου, η επιβεβαί-

ωση σε αμνιακό υγρό θα πραγμα-

τοποιείται δωρεάν.

Η νέα συνδυαστική εξέταση απο-

τελεί καινοτομία στον χώρο της 

μη επεμβατικής προγεννητικής 

διάγνωσης. Σημειώνεται ότι μέ-

χρι σήμερα δεν είναι εφικτός ο μη 

επεμβατικός έλεγχος του εμβρύου 

για μονογονιδιακά κληρονομούμε-

να νοσήματα και στην πλειονότητα 

πάσχοντα έμβρυα δεν παρουσιά-

ζουν υπερηχογραφικά ευρήματα. 

Υπάρχουν τεστ στην αγορά τα 

οποία ελέγχουν μόνον επικρατείς 

de novo μεταλλάξεις.

Η  εξέταση ,  όπως κα ι  το 

VERACITY, είναι δυνατό να πραγ-

ματοποιηθεί σε οποιοδήποτε υπο-

κατάστημά μας χωρίς ραντεβού 

και χωρίς καμία προετοιμασία. 

Απαραίτητη είναι η λήψη δείγματος 

και από τον βιολογικό πατέρα.

Νέο συνδυαστικό τεστ μη επεμβατικού 
προγεννητικού ελέγχου VERAgene

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Ελέγχει: 

  Τρισωμία 21  
(σύνδρομο Down)

  Τρισωμία 18  
(σύνδρομο Edwards)

  Τρισωμία 13  
(σύνδρομο Patau)

  Ανευπλοειδίες των 
χρωμοσωμάτων Χ και Υ 

  Σύνδρομα DiGeorge, 
ελλείμματος 1p36, Smith-Ma-
genis και  
Wolf-Hirschhorn

Ανιχνεύει:

  50 μονογονιδιακές  
ασθένειες

τα νέα μας
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ

Εργαστηριακή Διερεύνηση Λιπώδους Ήπατος

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου ο Όμιλος 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διοργάνωσε με επιτυχία 

επιστημονική ημερίδα με θέμα «Εργα-

στηριακή διερεύνηση λιπώδους ήπα-

τος», με προεδρεύοντα και ομιλητή τον 

Ομότιμο Καθηγητή Ηπατολογίας Πανε-

πιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Μάνεση.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο διεθνούς εμ-

βέλειας Καθηγητής Ενδοκρινολογίας 

και Ακαδημαϊκός Φώτιος Παυλάτος.

Στο πλαίσιο της ημερίδας συζητήθη-

καν, μεταξύ άλλων, νεότερες εξελίξεις 

και δεδομένα από την εφαρμογή εναλ-

λακτικών πρωτοκόλλων Μαγνητικής 

Τομογραφίας στον ποσοτικό προσ-

διορισμό λίπους και της Shear Wave 

Ελαστογραφίας στην εκτίμηση σκλη-

ρότητας και ίνωσης του ήπατος. Επι-

πλέον, παρουσιάστηκαν κλινικά δεδο-

μένα από την εφαρμογή των εξετάσεων 

FibroTest και FibroMax στη διάγνωση 

και παρακολούθηση στεάτωσης, στεα-

τοηπατίτιδας και ίνωσης από την προ-

σκεκλημένη ομιλήτρια Mona Munteanu, 

Επιστημονική Διευθύντρια του Οίκου 

Biopredictive Γαλλίας. 

Επάνω: Ο κ. Εμμανουήλ 

Mάνεσης και η κυρία Τζένη 

Κρεμαστινού. Κάτω:  

Ο κ. Εμμανουήλ Mάνεσης 

και ο κ. Φώτιος Παυλάτος

Ο κ. Ανδρέας Δημακόπουλος, ο κ. Εμμανουήλ Πετρόπουλος,   

η κυρία Μαρία Σχινά, η κυρία Mona Munteanu, ο κ. Ευστάθιος 

Γκότσης, ο κ. Παναγιώτης Κούσης, ο κ. Εμμανουήλ Mάνεσης  

και ο κ. Πρόδρομος Ηλιάδης
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Το Σάββατο 

10 Νοεμβρίου 

ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία η εκπαιδευτική 

ημερίδα του 

Μαιευτικού Τμήματος 

της ΒιοΚλινικής 

Θεσσαλονίκης με θέμα 

«Βασική υποστήριξη 

ζωής (BLS)».

Κατά τη διάρκεια 

της ημερίδας 

πραγματοποιήθηκε 

παρουσίαση από τον 

Αναισθησιολόγο κ. 

Ελευθεριάδη Ανέστη 

με θέμα «Κεντρικοί 

νευρικοί αποκλεισμοί 

(επισκληρίδιος 

αναισθησία ραχιαία 

αναισθησία – 

συνδυασμένη 

αναισθησία)». 

Εκπαιδευτική ημερίδα του Μαιευτικού Τμήματος  
της ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-

ποιήθηκε η 1η Ημερίδα Αθλητι-

κής Διατροφολογίας Υγρού Στί-

βου, η οποία διοργανώθηκε από 

τον Νηρέα Χαλανδρίου με τη 

στήριξη του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙ-

ΚΗ, την Παρασκευή 28/9 στο 

Ίδρυμα Ζήσης στο Χαλάνδρι, με 

κεντρικό ομιλητή τον επιστημο-

νικό συνεργάτη του Ομίλου, κ. 

Γιάννη Αρναούτη. 

Σε μια κατάμεστη αίθουσα από 

γονείς και παιδιά-αθλητές του 

μεγαλύτερου συλλόγου υγρού 

στίβου των βορείων προαστί-

ων, παρουσιάστηκε το πλαίσιο 

συνεργασίας του Ομίλου με τον 

Σύλλογο και για τη νέα αθλητική 

χρονιά σε ό,τι αφορά τη δυνα-

τότητα διεξαγωγής προληπτικών 

ελέγχων υγείας από τον Εμπο-

ρικό Διευθυντή του Ομίλου, κ. 

Πρόδρομο Ηλιάδη.

Εν συνεχεία, ακολούθησε η 

παρουσίαση του βασικού ομιλητή 

της ημερίδας, Δρ. Γιάννη Αρναού-

τη, ο οποίος ανέλυσε τη σημασία 

της υψηλού επιπέδου επιστημο-

νικής υποστήριξης των αθλητών 

στους τομείς της διατροφής, με 

στόχο τη μεγιστοποίηση της αθλη-

τικής τους απόδοσης, καθώς και 

τη σημασία της ισορροπημένης 

διατροφής στη βελτιστοποίηση 

δεικτών υγείας των παιδιών-α-

θλητών γενικότερα. Παράλληλα, 

ο κ. Αρναούτης αναφέρθηκε και 

στο πλάνο του Ομίλου για τη δη-

μιουργία ενός συμβουλευτικού 

κέντρου αθλητικής διατροφής και 

εργομετρικού ελέγχου, το οποίο 

θα έχει ως στόχο την ολοκληρω-

μένη και σφαιρική υποστήριξη 

ομάδων και αθλητών με άκρως 

επιστημονικό τρόπο. 

1η Ημερίδα Αθλητικής Διατροφολογίας Υγρού Στίβου
Διοργάνωση ΝΗΡΕΑΣ Χαλανδρίου
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Το νέο site των Οδοντιατρείων μας  
είναι στον αέρα!
Υποδεχόμαστε 

το νέο site των 

Οδοντιατρείων του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 

BiomedSmile, με 

το πιο φωτεινό 

μας χαμόγελο και 

εγκαινιάζουμε νέες 

ψηφιακές υπηρεσίες, 

όπως το online 

κλείσιμο ραντεβού 

και η δυνατότητα  

live άμεσης 

επικοινωνίας 

(instant messaging 

chat box)! 

9η Εθελοντική Αιμοδοσία Εργαζομένων
Η Τράπεζα Αίματος Εθελοντών 

Αιμοδοτών του Ομίλου ΒΙΟΙΑ-

ΤΡΙΚΗ στην Αθήνα, η οποία λει-

τουργεί από το 2012, στηρίζει 

έμπρακτα τους εργαζόμενους σε 

δύσκολες στιγμές, καλύπτοντας 

ανάγκες τόσο των ιδίων όσο και 

των οικογενειών τους για αίμα.

Για την ενίσχυσή της, ώστε να εί-

ναι σε θέση να καλύψει και τις μελ-

λοντικές ανάγκες, διοργανώθηκε 

με επιτυχία η 9η Εθελοντική Αιμο-

δοσία Εργαζομένων στην Αθήνα, 

την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018, 

σε συνεργασία με την κινητή μο-

νάδα αιμοδοσίας του Λαϊκού ΓΝΑ, 

στο κεντρικό κτίριο του Ομίλου, 

στην οδό Παπαδά. Ευχαριστούμε 

όλους τους συναδέλφους αιμοδό-

τες που στήριξαν έμπρακτα την 9η 

Εθελοντική Αιμοδοσία.
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Νέα Διαγνωστικά Κέντρα

www.bioiatriki.gr

4

2

ΒΑΡΗ
1

Βάρης Κορωπίου 6, 16673, 
Βούλα 

Τηλ.: 214 4169630

Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
3

Λ. Αλεξάνδρας 142, 11471, 
Αθήνα 

Τηλ.: 214 4169610

ΗΛΙΟΎΠΟΛΗ
2

Ελευθερίου Βενιζέλου 133, 163 43,  
Ηλιούπολη 

Τηλ.: 214 4169620

NΕΑ ΕΡΎΘΡΑΙΑ
4

Ελευθερίου Βενιζέλου 163, 14671, 
Νέα Ερυθραία

Τηλ.: 214 4168240

3

1

Στις 13 Οκτωβρίου 2018 

πραγματοποιήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη ο 7ος Δι-

εθνής Νυχτερινός Ημι-

μαραθώνιος Θεσσαλο-

νίκης. 

Πρωταγωνιστές στη 

μεγαλύτερη νυχτερινή 

γιορτή της Θεσσαλονί-

κης ήταν περισσότεροι 

από 25.000 δρομείς και 

θεατές, που βίωσαν μια 

ανεπανάληπτη εμπειρία. 

Η συμμετοχή δρομέων 

κάθε ηλικίας, από 12 έως 

82 ετών, οι σπουδαίες 

επιδόσεις των πρωτα-

θλητών από την Ελλάδα 

και απ’ όλο τον πλανήτη, 

καθώς και οι εκπλήξεις 

που είχαν ετοιμάσει οι 

διοργανωτές δημιούρ-

γησαν μια ανεπανάλη-

πτη εμπειρία.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

συμμετείχε ενεργά με 

142 εργαζόμενους σε 

δύο ομάδες (δρομέων 5 

χλμ. και απόστασης ημι-

μαραθωνίου 21,1 χλμ.). 

7ος Διεθνής Νυχτερινός 
Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

    ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
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Συμμετοχή ομάδας εργαζομένων στον 36ο Μαραθώνιο

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  
στο επετειακό 10ο Greece Race for the Cure
Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχε 

και φέτος στο 10ο Greece Race 

for the Cure με δύο ομάδες 

εργαζομένων (δρομείς 5 χλμ. και 

περίπατος 2 χλμ.), συνδυάζοντας την 

άθληση και την κοινωνική προσφορά 

και στηρίζοντας έμπρακτα τον αγώνα 

ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε 

την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 

στην Αθήνα από το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ 

(Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών 

με Καρκίνο του Μαστού), σε 

συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων 

και τον Οργανισμό Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου 

Αθηναίων. Κάθε χρόνο τα έσοδα του 

αγώνα χρηματοδοτούν προγράμματα 

στήριξης γυναικών με καρκίνο του 

μαστού, ενημέρωσης, πρόληψης και 

έγκαιρης διάγνωσης. 

Ευχαριστούμε όλους  
τους συναδέλφους του Ομίλου  
για τη συμμετοχή τους!

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχαν 

και διακρίθηκαν και φέ-

τος στο αγωνιστικό μέρος 

του 36ου Μαραθωνίου, 

που διοργανώθηκε από 

τον Σύνδεσμο Ελληνικών 

Γυμναστικών Αθλητικών 

Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) στις 11 

Νοεμβρίου 2018 στην Αθή-

να, σε τρεις ομάδες δρο-

μέων, 5 χλμ. πρωί, 5 χλμ. 

απόγευμα και 10 χλμ. 

Συγχαρητήρια σε όλους   
τους συμμετέχοντες!
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5-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το 8ο Spetses mini Marathon 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία!
Medical Partner ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Ξεπερνώντας κάθε προ-

ηγούμενη διοργάνωση, 

20.000 άνθρωποι όλων 

των ηλικιών, από 38 δια-

φορετικές χώρες, βρέθη-

καν ξανά φέτος στις Σπέ-

τσες για να λάβουν μέρος 

ή για να παρακολουθή-

σουν την πληθώρα των 

αθλητικών, και όχι μόνο, 

εκδηλώσεων του 8ου 

Spetses mini Marathon, 

που διεξήχθη από τις 5 

έως τις 7 Οκτωβρίου 2018 

υπό την αιγίδα του Δήμου 

Σπετσών και του ΕΟΤ.

Η αυλαία άνοιξε την Πα-

ρασκευή 5 Οκτωβρίου με 

τους παιδικούς κολυμβη-

τικούς αγώνες στην πα-

ραλία του Αγίου Μάμα, με 

το πλήθος να καταχειρο-

κροτεί τους μικρούς μας 

φίλους, και συνεχίστηκε 

το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 

με την πλειονότητα των 

αγωνισμάτων της διορ-

γάνωσης. Με σύμμαχο 

τον καλό καιρό, η μέρα 

ξεκίνησε με τους καθιε-

ρωμένους κολυμβητικούς 

αγώνες των 3 χλμ. και 5 

χλμ. Παράλληλα, πραγ-

ματοποιήθηκε και ο νέος 

αγώνας των 1,5 χλμ., κατά 

μήκος της ακτής, ο οποίος 

συνάρπασε τα πλήθη που 

παρακολουθούσαν με εν-

θουσιασμό.

Τους κολυμβητικούς 

αγώνες ακολούθησαν 

το «Bootcamp» από 

τα Holmes Place και το 

Spetses SUP Event by 

BIC®, μια μοναδική ευ-

καιρία διασκέδασης για 

τους συμμετέχοντες και 

τους θεατές, αλλά και οι 

παιδικοί δρομικοί αγώ-

νες, ενώ πραγματοποιή-

θηκε και ο αγώνας των 

10 χλμ. τρέξιμο.

Το βράδυ του Σαβ-

βάτου η Πλατεία Ποσει-

δωνίου γέμισε από τους 

ήχους της μοναδικής 

acoustic συναυλίας του 

συγκροτήματος INCO, 

που ενθουσίασε το κοι-

νό των Σπετσών παράλ-

ληλα με το καθιερωμένο 

Melissa Pasta Party, με 

τους αθλητές να απο-

λαμβάνουν ένα νόστιμο 

και απαραίτητο γεύμα ζυ-

μαρικών εν όψει της επό-

μενης ημέρας! 

Την Κυριακή το πρωί 

διοργανώθηκαν τα 5 χλμ. 

τρέξιμο, το μαζικότερο και 

πολυπληθέστερο αγώνι-

σμα του event, καθώς και 

τα 25 χλμ. τρέξιμο. 

O  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 

με την υπερσύγχρονη κι-

νητή μονάδα του και την 

αποστολή εξειδικευμέ-

νης ομάδας ιατρών και 

νοσηλευτών, ανέλαβε 

την ιατρική κάλυψη του 

αγώνα και όχι μόνο, ενώ 

η παρουσία της κινητής 

μονάδας στις Σπέτσες 

συνδυάστηκε και με δρά-

σεις εταιρικής ευθύνης 

προς την τοπική κοινωνία.
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8-10 NΟΕΜΒΡΙΟΥ

ERGO Marathon Expo 2018
H έκθεση του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας
Άλλη μία ERGO Marathon 

Expo ολοκληρώθηκε το Σάβ-

βατο 10 Νοεμβρίου 2018 και 

στέφθηκε με τεράστια επιτυ-

χία. Η αθλητική έκθεση που 

συνοδεύει εδώ και 11 συναπτά 

έτη τον Αυθεντικό Μαραθώ-

νιο, η μεγαλύτερη εγχώρια 

γιορτή Aθλητισμού,  Διατρο-

φής και Υγείας, υποδέχτηκε 

στο Κλειστό Γήπεδο Φαλή-

ρου, από τις 8 έως και τις 10 

Νοεμβρίου 2018, περισσότε-

ρους από 75.000 επισκέπτες 

και 164 επιλεγμένους εκθέ-

τες.  Στον χώρο της ERGO 

Marathon Expo βρέθηκαν εκ-

πρόσωποι των μεγαλύτερων 

εταιρειών αθλητικού ενδια-

φέροντος, φορείς, αλλά και 

stakeholders του ευρύτερου 

κλάδου.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για 

τρίτη συνεχόμενη χρονιά 

στάθηκε δίπλα στον αθλητή, 

δίνοντας το «παρών» στην 

έκθεση με περίπτερο, όπου 

για 3 συνεχόμενες ημέρες 

διενεργήθηκαν ΔΩΡΕΑΝ 

πελματογραφήματα στους 

επισκέπτες της έκθεσης και 

ΔΩΡΕΑΝ εργομέτρηση ανα-

πνοής μέσω της νέας φορη-

τής συσκευής ανάλυσης αν-

θρώπινης αναπνοής PNOE.

Ευχαριστούμε τους αθλη-

τές στο άλμα επί κοντώ Εμ-

μανουήλ Καραλή και Νικόλ 

Κυριακοπούλου που στήρι-

ξαν το περίπτερο του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και όλους τους 

επισκέπτες της έκθεσης και 

του περιπτέρου.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ    

Νέα δεδομένα της μεθόδου PET/ CT  στη σταδιοποίηση του Καρκίνου του Προστάτη

3ο Forum Προγεννητικής Διάγνωσης - Φόρουμ Ελληνικής  
Εταιρείας Υπερήχων στη Μαιευτική και τη Γυναικολογία

14ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στοματολογίας

21ο Διεθνές  Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Κλινικής  Ιολογίας

S e p t e m b e r  2 0 - 2 1 ,  2 0 1 8
Crowne Plaza Hotel | Athens

Masterclass on
Tumor Biomarkers

Organized by HELLENIC SOCIETY OF MOLECULAR THERAPEUTIC TARGETING OF CANCER

scientific 
program

FORUM 30

Προγεννητικού 
ελέγχου

Σεπτεμβρίου

Kipriotis Village Resort | Κώς

22-23 
2 0 1 8

20/9

22/9

27/9

23/9

Tην Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 η πυ-

ρηνικός ιατρός Ευαγγελία Σκούρα, MD, 

M.Sc., Ph.D, υπεύθυνη του τμήματος PET/

CT Αμπελοκήπων, έδωσε διάλεξη με 

τίτλο «Newdata for PET/CT in prostate 

cancer staging», προσκεκλημένη από 

την οργανωτική επιτροπή στο Επιστημο-

νικό Συνέδριο με τίτλο «Masterclass on 

Tumor Biomarkers», το οποίο πραγματο-

ποιήθηκε στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2018, 

στο «Crowne Plaza Hotel», στην Αθήνα.

Η Επιστημονική Διευθύντρια του Τομέα 

Κυτταρογενετικής και Μοριακής Κυττα-

ρογενετικής κυρία Βούλα Βελισσαρίου 

συμμετείχε στο 3ο Forum Προγεννητι-

κής Διάγνωσης, που  πραγματοποιήθηκε 

στην Κω, από τις 22 έως τις 23 Σεπτεμ-

βρίου 2018, σαν προσκεκλημένη ομιλή-

τρια σε Φόρουμ της Ελληνικής Εταιρείας 

Υπερήχων στη Μαιευτική και τη Γυναι-

κολογία με θέμα ομιλίας «Αξιοπιστία 

και κλινική σημασία στον ανιχνευτικό 

έλεγχο μικροελλειμμάτων/μικροδιπλα-

σιασμών των χρωμοσωμάτων και μεταλ-

λάξεων μονογονιδιακών νοσημάτων».

Ο κ. Ευάγγελος Παρχαρίδης, Οδο-

ντίατρος του Ομίλου στο Βιο-Oδο-

ντιατρείο Θεσσαλονίκης, συμμετείχε 

από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 

2018 στο 14ο Συνέδριο της Ευρωπα-

ϊκής Ομοσπονδίας Στοματολογίας με 

ερευνητική εργασία με τίτλο «Prev-

alence of hukman papilloma virus is 

saliva of woman with HPV related 

genitallesions».

O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έδωσε για ακόμα 

μια φορά το «παρών» σε Διεθνές Επιστη-

μονικό Συνέδριο. Συμμετείχε ως χορηγός 

εταιρεία στο 21ο Διεθνές Συνέδριο της Ευ-

ρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κλινικής Ιολογί-

ας που διεξήχθη στο Ζάππειο Μέγαρο από 

τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2018. Κο-

ρυφαίοι επιστήμονες από ολόκληρη την 

Ευρώπη αναφέρθηκαν στις νεότερες εξε-

λίξεις και στα δεδομένα για την πρόληψη, 

τη διάγνωση και τη θεραπεία των ιογενών 

λοιμώξεων. Το σύνολο σχεδόν των πλέον 

προηγμένων μεθόδων που εφαρμόζονται 

διεθνώς για την έγκαιρη διάγνωση των 

παθογόνων ιών εκτελούνται στα Εργα-

στήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Σεπτέμβριος
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Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Τεχνικές για τον Καρκίνο του Πνεύμονα
6/10

Στην εξειδικευμένη επιστημονική εκ-

δήλωση «Διαγνωστικές και Θεραπευ-

τικές Τεχνικές για τον Καρκίνο του 

Πνεύμονα», που διοργανώθηκε στη 

Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο «Porto 

Palace», ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμ-

μετείχε με χορηγία. Μάλιστα, στο συ-

γκεκριμένο συνέδριο συμμετείχε με 

ομιλία ο Υπεύθυνος του PET/CT στη 

Βιοιατρική Καλαμαριάς, πυρηνικός ια-

τρός Δημήτρης Δρούγκας και αναφέρ-

θηκε στη «Σταδιοποίηση και επαναστα-

διοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα 

με PET/CT». Επίσης, ο συνεργάτης της 

ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης ιατρός 

πνευμονολόγος Παύλος Ζαρογουλί-

δης αναφέρθηκε στη βρογχοσκόπη-

ση με ηλεκτρομαγνητική καθοδήγη-

ση και χρήση υπερήχων (EBUS) ως 

διαγνωστική εξέταση για τον καρκίνο  

του πνεύμονα. Η μέθοδος αυτή εφαρ-

μόζεται ήδη, στις Κλινικές του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ΒιοΚλινική Θεσσαλονί-

κης και ΒιοΚλινική Αθήνας.

24ο  Πανελλήνιο  Ουρολογικό Συνέδριο   

Οκτώβριος

11/10

Στο πλαίσιο του 24ου Πανελλήνιου Ου-

ρολογικού Συνεδρίου, που διεξήχθη από 

τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου 2018, στο ξε-

νοδοχείο «Intercontinental» στην Αθή-

να, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχε 

ως χορηγός. 

Ο συνεργάτης ιατρός και υπεύθυνος 

του Ουροδυναμικού Εργαστηρίου της 

ΒιοΚλινικής Πειραιά παρουσίασε στο 

πλαίσιο των εργασιών την πρωτότυπη 

μελέτη με τίτλο «Δείκτης Δυνάμεων 

Αντίστασης Ροής Ούρων (Flow Resistive 

Forces index – QRF): Καινοτόμος μέθο-

δος βελτίωσης της διαγνωστικής από-

δοσης της ουροροομέτρησης (uroflow 

test)». Η εν λόγω μελέτη είναι αποτέ-

λεσμα συνεργασίας της Ουρολογικής 

Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου 

Αθηνών και του Ουροδυναμικού εργα-

στηρίου της ΒιοΚλινικής Πειραιά. 

Σε ομιλίες και δορυφορικά συμπόσια 

του συνεδρίου έγινε επίσης λόγος για 

την κλινική σημασία πολλών από τις 

εξετάσεις που διενεργούνται στα δια-

γνωστικά κέντρα και στις κλινικές του 

Ομίλου, όπως η πολυπαραμετρική μα-

γνητική τομογραφία, η κατευθυνόμενη 

βιοψία «FUSION» με τη χρήση συνδυα-

στικής εικόνας από υπερηχογράφημα 

και μαγνητική τομογραφία και η εξέτα-

ση ανίχνευσης νεοπλασματικών κυττά-

ρων της ουροδόχου κύστης CellDetect.

38ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο
   18/10

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος  του Βι-

ο-Oδοντιατρείου Θεσσαλονίκης, κ. 

Ευάγγελος Παρχαρίδης, συμμετείχε 

με ομιλίες σε 2 στρογγυλές τράπε-

ζες του 38ου Πανελλήνιου Οδοντια-

τρικού Συνεδρίου που διοργανώθηκε 

από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου 2018 

στα Ιωάννινα. Συγκεκριμένα, στις 

19/10/2018 ήταν ομιλητής στο στρογ-

γυλό τραπέζι «Επικίνδυνα διαφορο-

διαγνωστικά προβλήματα στη Στο-

ματολογία. Μπορεί ο Οδοντίατρος να 

συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση;» 

και στις 20/10/2018 στο στρογγυλό 

τραπέζι «Νοσήματα του Στόματος με 

Οξεία Συμπτωματολογία».
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Νοέμβριος

3ο Πανελλήνιο συνέδριο ΣΙΓΕ (Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας)

29ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

2/11

1/11

Η Επιστημονική Διευθύντρια του Τομέα 

Κυτταρογενετικής και Μοριακής Κυτ-

ταρογενετικής κυρία Βούλα Βελισσα-

ρίου, συμμετείχε  στο 3ο Πανελλήνιο 

συνέδριο ΣΙΓΕ (Σύνδεσμος Ιατρικών 

Γενετιστών Ελλάδας) στο προεδρείο 

στη στρογγυλή τράπεζα «Γενετική/Γε-

νωμική Αναπαραγωγή, Διερευνώντας 

το Γονιδίωμα του Ανθρώπου, Αντιμε-

τωπίζοντας τα Γενετικά νοσήματα», που 

πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 4 

Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα.

Στο ίδιο συνέδριο, το τμήμα Κυτταρο-

γενετικής και Μοριακής Γενετικής του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχε με τρεις  

ανακοινώσεις, με τα εξής θέματα:

   CNVs στην περιοχή di George 

22q11.2: Δυσκολίες στη γενετική συμ-

βουλευτική κατά την προγεννητική διά-

γνωση και το μη επεμβατικό προγεννη-

τικό έλεγχο. 

Σταματία - Μαρία Ράπτη, Ειρήνη Λουί-

ζου, Αγγελική Βασιαγεώργη, Ευστάθιος 

Τσιτσόπουλος και Βούλα Βελισσαρίου. 

Τμήμα Κυτταρογενετικής, Μοριακής 

Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετι-

κής, Βιοιατρική. 

   Μικροέλλειμμα τμήματος του STS 

γονιδίου και διερεύνηση του ευρήματος.

Σταματία – Μαρία Ράπτη, Ειρήνη Λουί-

ζου, Αγγελική Βασιαγεώργη, Eυστάθιος 

Τσιτσόπουλος και Βούλα Βελισσαρίου. 

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχε με 

χορηγία στο 29ο Πανελλήνιο Αιματο-

λογικό Συνέδριο, που φέτος διοργανώ-

θηκε στη Θεσσαλονίκη, στο Βελλίδειο 

Συνεδριακό Κέντρο, από τη 1 έως τις 

4 Νοεμβρίου 2018. Στην αναρτηθείσα 

εργασία με θέμα «Κλινική σημασία του 

απόλυτου αριθμού των Β-λεμφοκυττά-

ρων σε ασθενείς με κλωνική Β-Λεμ-

φοκυττάρωση τύπου οριακής ζώνης 

(CBL-MZ)» αναφέρθηκε η συνεισφο-

ρά του Εργαστηρίου Κυτταρογενετικής 

Αιματολογικών Νεοπλασιών του Ομί-

λου Βιοιατρική. Η υψηλή ποιότητα και η 

αξιοπιστία των αποτελεσμάτων από τη 

γενική αίματος έως την παθολογοανα-

τομική εκτίμηση, τη μοριακή καρυοτυπι-

κή ανάλυση και την απεικόνιση PET-CT 

είναι πολύτιμα εργαλεία για τον κλινικό 

αιματολόγο στη διάγνωση και την πα-

ρακολούθηση θεραπείας των αιματο-

λογικών νοσημάτων. 

8ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης

19/10
Με μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερη 

επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 8ο 

Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας 

της Άσκησης, που διεξήχθη από τις 

19 έως τις 21 Οκτωβρίου στη Θεσσα-

λονίκη. Στις δράσεις του Συνεδρίου 

συμμετείχε και ο επιστημονικός συ-

νεργάτης του Ομίλου Δρ. Γιάννης 

Αρναούτης ως προεδρεύων/συντο-

νιστής σε συνεδρία αναρτημένων 

ανακοινώσεων, αλλά και ως μέλος 

της επιστημονικής ομάδας σε δύο 

εργασίες που παρουσιάστηκαν ως 

προφορικές ανακοινώσεις. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ (συνέχεια) 

τα νέα μας

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων

7/11
Η ΒιοΚλινική Αθηνών επενδύει στη 

γνώση, στην ποιότητα και τη συνεχιζό-

μενη εκπαίδευση και επιμόρφωση του 

προσωπικού της. Στο πλαίσιο αυτό το 

νοσηλευτικό προσωπικό της συμμε-

τείχε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 

Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων από τις 7 

έως τις 9 Nοεμβρίου 2018, παρακολου-

θώντας καίρια θέματα που αφορούν τις 

ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και τα 

νέα δεδομένα για την επιτήρηση και την 

πρόληψή τους. Μερικά από τα θέματα 

που παρουσιάστηκαν ήταν ο εμβολια-

σμός, η υγιεινή των χεριών και η επιτή-

ρησή της, τα δεδομένα της μικροβιακής 

αντοχής στον ελλαδικό χώρο, η ορθολο-

γική χρήση των αντιβιοτικών, το μέλλον 

στις λοιμώξεις από Gram + και Gram – 

παθογόνα και ο ρόλος του συνδέσμου 

νοσηλευτή λοιμώξεων.

Τμήμα Kυτταρογενετικής, Μοριακής Κυτ-

ταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής, 

Βιοιατρική.

   Διπλασιασμός Xp22.31p22.33 σε 

υπογόνιμο άνδρα με μη ισορροπημένη 

μετάθεση X;9. 

Ρουμελιώτη Φανή - Μαρλέν, Ειρήνη 

Λουίζου, Σπυρίδων Καρράς, Ροζαλία 

Νερούτσου, Βούλα Βελισσαρίου και 

Γκάγκος Σαράντης.

Τμήμα Kυτταρογενετικής, Μοριακής 

Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενε-

τικής, Βιοιατρική.

Εργαστήριο Γενετικής, Κέντρο Κλινι-

κής, Πειραματικής Χειρουργικής & Με-

ταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβι-

ολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 

(ΙΙΒΕΑΑ). Μονάδα Ενδοκρινολογίας 

και Μεταβολισμού, Α’ Παθολογική Κλι-

νική, Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νοσο-

κομείο ΑΧΕΠΑ.

2ο Διεπιστημονικό  Συνέδριο Ογκολογίας:  
Διάγνωση και Θεραπεία9/11

Η πυρηνικός ιατρός Ευαγγελία Σκούρα, 

MD, M.Sc., Ph.D, υπεύθυνη του τμήματος 

PET/CT Αμπελοκήπων, την Παρασκευή 

9 Νοεμβρίου 2018 έδωσε δύο διαλέξεις, 

μία με τίτλο «Απεικόνιση με PSMA. PET/

CT SPECT/CT» στην ενότητα: Καρκίνος 

Προστάτη «Η Συμβολή της Πυρηνικής 

Ιατρικής» και μία δεύτερη με τίτλο «Ο 

ρόλος της 18FDG PET/CT στην απεικό-

νιση ασθενών με καρκίνο του μαστού» 

στην ενότητα με θέμα την απεικόνιση 

του μαστού, στο πλαίσιο του 2ου Διε-

πιστημονικού Συνεδρίου Ογκολογίας: 

Διάγνωση και Θεραπεία, που πραγμα-

τοποιήθηκε από τις 9 έως τις 10 Νοεμ-

βρίου 2018 στην Πάφο της Κύπρου.
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τα νέα μας

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας  
και Κοινωνικής Ιατρικής 22/11

Ο Εμμανουήλ Σπανός, Επι-

στημονικός Σύμβουλος Κλινι-

κών Μελετών και Εμπορικών 

Εταιρειών της Βιοιατρικής 

Θεσσαλονίκης, B.Sc., M.Sc. 

και υποψήφιος Διδάκτορας 

της Ιατρικής Σχολής του Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλίας, συμμετείχε με 

δύο ερευνητικές εργασίες στο πλαίσιο 

των εργασιών του  8ου Πανελλήνιου Συ-

νεδρίου του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής Ιατρικής που πραγματο-

ποιήθηκε στη Λάρισα από τις 22 έως τις 

25 Νοεμβρίου 2018. Στο 

συνέδριο παρουσιάστη-

καν τα αποτελέσματα των 

επιδημιολογικών μελετών 

με τίτλους «Διερεύνηση 

του φαινομένου του εκ-

φοβισμού (Bullying) με-

ταξύ επαγγελματιών υγείας και συσχέ-

τισή του με το επίπεδο ψυχικής υγείας» 

και «Διερεύνηση του επιπολασμού του 

εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Β’ 

μεταξύ των επαγγελματιών υγείας στο 

Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα».

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού   

9/11
Στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνι-

κής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού, 

που διοργανώθηκε από τις 9 έως τις 

11 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα, συμ-

μετείχε ως Ομιλητής σε Δορυφορικό 

Συμπόσιο ο Επιστημονικός Υπεύθυ-

νος του Εργαστηρίου Μοριακής Γε-

νετικής του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, κ. 

Ευστάθιος Τσιτσόπουλος. Η ομιλία 

του είχε τίτλο «EndoPredict Breast 

Cancer Recurrence Test: Emerging 

Data».

Α ν α φ έ ρ θ η κ ε  σ τ η ν  ε ξ έ τ α σ η 

EndoPredict, που διενεργείται στα 

Κεντρικά Εργαστήρια του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ , αφορά γυναίκες με 

καρκίνο του μαστού και χρησιμοποι-

είται για την πρόγνωση της νόσου και 

την επιλογή του πλέον ενδεδειγμένου 

θεραπευτικού σχήματος.

32η Μετεκπαιδευτική συνάντηση  
της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Eταιρείας 23/11

Υποστηρίζοντας διαχρονικά την άρτια 

κατάρτιση της ιατρικής ειδικότητας των 

Ενδοκρινολόγων, ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

ήταν χορηγός στην 32η Μετεκπαιδευτική 

συνάντηση της Ελληνικής Ενδοκρινολο-

γικής Εταιρείας, που διοργανώθηκε από 

τις 23 έως τις 25 Νοεμβρίου 2018 στο 

Βόλο, στο ξενοδοχείο «Domotel Xenia».



38 χρόνια δίπλα σας  
δεσμευόμαστε για τη βελτίωση  

της ποιότητας της ζωής σας, μέσα  
από την προσφορά καινοτόμων  

και εύκολα προσβάσιμων υπηρεσιών 
υγείας για όλους
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Η 
εποχική γρίπη είναι μια 

οξεία νόσος του αναπνευ-

στικού συστήματος που 

προκαλείται από τους ιούς της 

γρίπης, A, B και C. Οι ιοί τύπου 

Α ή Β αποτελούν τα κύρια αίτια 

γρίπης στον άνθρωπο, ενώ οι πε-

ριπτώσεις γρίπης από ιούς τύπου 

C είναι πολύ σπάνιες. Η διάγνωση 

γίνεται από τον ιατρό με βάση τα 

συμπτώματα. Επειδή όμως είναι 

δύσκολο να ξεχωρίσει η γρίπη 

από άλλες ιώσεις του αναπνευ-

στικού, αλλά και για να προσδιο-

ριστεί ο τύπος (A, B και C) και οι 

υπότυποι [π.χ., Α(Η
7
Ν

9
), Α(Η

3
Ν

2
), 

Α(Η
1
Ν

1
) κ.ά.] απαιτούνται ειδικές 

εργαστηριακές εξετάσεις, όπως 

απομόνωση του ιού από φαρυγ-

γικό/ρινικό επίχρισμα ή ανίχνευ-

ση αντισωμάτων κατά του ιού στο 

αίμα. 

Η γρίπη μπορεί να προκαλέσει 

από ήπια έως και σοβαρή νόσηση 

και μερικές φορές μπορεί να οδη-

γήσει στον θάνατο. Οι περισσότε-

ροι υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν 

τη γρίπη χωρίς να παρουσιάζουν 

επιπλοκές, ορισμένα όμως άτομα, 

που ανήκουν σε ομάδες υψηλού 

κινδύνου, διατρέχουν μεγαλύτε-

ρο κίνδυνο για σοβαρές επιπλο-

κές, όπως είναι η πνευμονία από 

τον ίδιο τον ιό της γρίπης ή από 

μικρόβια, κυρίως από πνευμονιό-

κοκκο, οι κρίσεις άσθματος στα 

άτομα που πάσχουν από βρογχι-

κό άσθμα, η παρόξυνση της χρό-

νιας βρογχίτιδας και η επιδείνωση 

της καρδιακής ανεπάρκειας ή του 

διαβήτη. 

Η γρίπη είναι μία από τις ασθέ-

νειες που επιτηρείται από όλα τα 

κράτη του κόσμου και τον Παγκό-

σμιο Οργανισμό Υγείας. Η περί-

οδος επιτήρησης της γρίπης για 

το βόρειο ημισφαίριο αρχίζει την 

40ή εβδομάδα κάθε έτους (30 

Σεπτεμβρίου - 6 Οκτωβρίου) και 

τελειώνει την 20ή εβδομάδα του 

επόμενου έτους (12-18 Μαΐου). 

Στην Ελλάδα η περίοδος της γρί-

πης διαρκεί από τον Οκτώβριο 

έως τον Απρίλιο, με έξαρση με-

ταξύ Ιανουαρίου - Μαρτίου. 

Η σωστή προφύλαξη περιλαμ-

βάνει τον αντιγριπικό εμβολια-

σμό, τη λήψη μέτρων ατομικής 

υγιεινής, το πλύσιμο των χεριών, 

την αποφυγή συνωστισμού σε 

κλειστούς χώρους, την απομό-

νωση των πασχόντων κ.ά. 

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός 

είναι ο καλύτερος τρόπος προ-

φύλαξης από τη γρίπη. Ο εμβο-

λιασμός πρέπει να γίνεται έγκαι-

ρα. Η πλειονότητα των ασθενών 

που πεθαίνουν από εργαστηρι-

ακά επιβεβαιωμένη γρίπη δεν 

έχουν εμβολιαστεί. Προφυλακτι-

κά αντισώματα αναπτύσσονται 

έπειτα από 15 ημέρες. Ο καλύτε-

ρος χρόνος για τον εμβολιασμό 

είναι μεταξύ Οκτωβρίου - Νοεμ-

βρίου κάθε έτους. 

Ο εμβολιασμός επαναλαμβά-

νεται κάθε χρόνο με εμβόλια που 

περιέχουν τα πρόσφατα κυκλο-

φορούντα στελέχη του ιού της 

γρίπης, επειδή οι ιοί της γρίπης 

αλλάζουν συνεχώς «προσωπείο» 

(αντιγονική/γονιδιακή μεταλλα-

γή). Κατά τη διαδικασία αυτή μπο-

ρεί να δημιουργηθεί ένας εντε-

λώς νέος τύπος ιού, που μπορεί 

να προκαλέσει πανδημία. Γενικά, 

όμως, σε κάθε περίοδο γρίπης κυ-

κλοφορούν στελέχη του ιού που 

έχουν μικρές διαφορές από αυτά 

της προηγούμενης περιόδου. Για 

τον λόγο αυτό, η σύνθεση του 

εμβολίου αλλάζει κάθε χρόνο. 

Ακόμη και στην περίπτωση που η 

σύνθεση του εμβολίου είναι η ίδια 

με αυτή της προηγούμενης περι-

όδου, ο εμβολιασμός πρέπει να 

επαναλαμβάνεται, γιατί η ανοσία 

που αφήνει το εμβόλιο εξασθε-

νεί έπειτα από περίπου έξι μήνες, 

επομένως δεν υπάρχει προστασία 

εναντίον της γρίπης την επόμενη 

περίοδο. 

Ο καθορισμός της σύνθεσης 

του εμβολίου γίνεται κάθε χρόνο. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-

ας συλλέγει πληροφορίες για τα 

στελέχη του ιού της γρίπης που 

κυκλοφορούν κάθε χρόνο σε όλο 

τον κόσμο, μέσω ειδικού δικτύου 

εργαστηρίων. Με βάση τις πλη-

ροφορίες που συλλέγονται από 

το δίκτυο, τον Φεβρουάριο κάθε 

χρόνου (για το βόρειο ημισφαί-

ριο) ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας συστήνει προς τις φαρ-

μακοβιομηχανίες τη σύνθεση του 

εμβολίου της επόμενης χρονιάς.

Σήμερα κυκλοφορούν τρία εμ-

βόλια, το τριδύναμο και δύο τε-

τραδύναμα που περιλαμβάνουν 

τρία στελέχη γρίπης Α και ένα 

στέλεχος γρίπης Β. Το εμβόλιο 

είναι ασφαλές και έχει αποτε-

λεσματικότητα 70%-90% σε υγι-

είς ενήλικες. Σε περίπτωση που 

κάποιος εμβολιασμένος νοσήσει 

από γρίπη, η νόσος έχει πιο ήπιο 

χαρακτήρα.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός πε-

ριλαμβάνει μία δόση του εμβολί-

ου και συνιστάται σε όλα τα παιδιά 

>6 μηνών. Έως την ηλικία των τρι-

ών ετών γίνεται η μισή δόση του 

τριδύναμου εμβολίου. Μετά την 

ηλικία των 3 ετών χορηγείται ολό-

κληρη δόση (τριδύναμο ή τετρα-

δύναμο). Το εμβόλιο διακινείται 

με συνθήκες ψυχρής αλυσίδας, 

περιλαμβάνεται στο εθνικό πρό-

γραμμα εμβολιασμού και γίνεται 

ενδομυϊκά. 

Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνε-

ται σε όλα τα άτομα ηλικίας άνω 

των 60 ετών, αλλά συνιστάται ιδι-

αίτερα και σε ατόμα υψηλού κιν-

δύνου, όπως:

  Παιδιά >6 μηνών και ενήλικες 

με χρόνια νοσήματα, όπως 

άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευ-

μονοπάθειες, καρδιακή νόσο, 

αιμοσφαιρινοπάθειες, παιδιά 

που παίρνουν ασπιρίνη για μα-

κρύ χρονικό διάστημα, άτομα με 

ΠΡΟΛΗΨΗ



πρόληψη
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ανοσοκαταστολή ή μεταμόσχευ-

ση οργάνων.

  Έγκυοι ανεξαρτήτου ηλικίας κύ-

ησης, λεχωίδες και θηλάζουσες.

  Άτομα με παχυσαρκία (ΒΜΙ)>40 

kg/m, σακχαρώδη διαβήτη ή 

άλλο μεταβολικό νόσημα, χρό-

νια νεφροπάθεια, νευρομυϊκά ή 

νευρολογικά νοσήματα.

  Άτομα που βρίσκονται σε στενή 

επαφή με παιδιά μικρότερα των 

6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με 

υποκείμενο νόσημα, τα οποία 

διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 

επιπλοκών από τη γρίπη.

  Κλειστοί πληθυσμοί, όπως προ-

σωπικό και εσωτερικοί σπουδα-

στές σχολείων, στρατιωτικών 

και αστυνομικών σχολών, ειδι-

κών σχολείων ή σχολών, τρόφι-

μοι και προσωπικό ιδρυμάτων, 

στρατεύσιμοι στα κέντρα κατά-

ταξης και ειδικά όσοι κατατάσ-

σονται κατά τους χειμερινούς 

μήνες (Οκτώβριο - Μάρτιο).

  Επαγγελματίες που έρχονται σε 

συστηματική επαφή με ζώα κυρί-

ως πουλερικά, όπως κτηνίατροι, 

πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, σφα-

γείς κ.ά.

  Εργαζόμενοι σε χώρους παρο-

χής υπηρεσιών υγείας (ιατρονο-

σηλευτικό προσωπικό και λοιποί 

εργαζόμενοι).

Μεταξύ των ομάδων υψηλού 

κινδύνου, η κατηγορία που αφο-

ρά το ιατρονοσηλευτικό προσω-

πικό είναι αρκετά σημαντική.

Οι εργαζόμενοι σε χώρους 

παροχής υπηρεσιών υγείας βρί-

σκονται σε αυξημένο κίνδυνο για 

επαγγελματική έκθεση και νόση-

ση από γρίπη. Επίσης, έρχονται σε 

επαφή με ασθενείς ευαίσθητους, 

που ανήκουν σε ομάδες υψηλού 

κινδύνου για σοβαρή νόσηση από 

τη γρίπη και αποτελούν σημαντική 

πηγή μετάδοσης της γρίπης προς 

τους ασθενείς τους. Για τους λό-

γους αυτούς, οι εργαζόμενοι 

στον χώρο υγείας ανήκουν στις 

ομάδες προτεραιότητας για τον 

ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό, 

με στόχο την έμμεση προστασία 

των ασθενών τους από τη με-

τάδοση της γρίπης, την άμεση 

προστασία της υγείας τους και τη 

μείωση των απουσιών τους, ιδίως 

κατά τη χειμερινή περίοδο που οι 

ανάγκες του συστήματος υγείας 

είναι αυξημένες.

Για τη διάγνωση της γρίπης η 

Βιοιατρική διαθέτει ολοκληρωμέ-

νο εργαστηριακό έλεγχο (μορια-

κή βιολογία, ανοσοαποτύπωση και 

προσδιορισμό αντισωμάτων).
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Ω
ς αυτόματη αποβολή ορί-

ζεται η απώλεια μιας κύη-

σης λόγω φυσικού ενδο-

μήτριου εμβρυϊκού θανάτου μέχρι 

και την 20ή εβδομάδα της κύησης. 

Μία τουλάχιστον αποβολή βιώνει 

το 2%-5% των ζευγαριών σε ανα-

παραγωγική ηλικία και στο σύνο-

λο των επιβεβαιωμένων κυήσεων 

το 10%-15% οδηγείται σε αποβολή. 

Τα κύρια αίτια των αποβολών 

είναι γενετικά, καθώς το 60% των 

αποβολών πρώτου τριμήνου έχει 

συνδεθεί με κάποια χρωμοσω-

ματική ανωμαλία, που δεν είναι 

συμβατή με τη ζωή. Επίσης, έχουν 

συσχετιστεί και κάποιες μεταλ-

λάξεις σε γονίδια. Άλλα αίτια των 

αποβολών αποτελούν ανατομικοί, 

ενδοκρινολογικοί, ανοσολογικοί, 

μικροβιακοί και περιβαλλοντικοί 

παράγοντες (π.χ., έκθεση σε τοξι-

κές ουσίες).

Χρωμοσωματικές ανωμαλίες
Ο άνθρωπος έχει 46 χρωμοσώ-

ματα σε όλα τα κύτταρα στο σώμα 

του. Εξαίρεση αποτελούν οι γαμέ-

τες, δηλαδή το ωάριο και το σπερ-

ματοζωάριο, τα οποία περιέχουν 

23. Στα θήλεα άτομα ο καρυότυ-

πος είναι 46,ΧΧ, ενώ στα άρρενα 

46,ΧΥ. Ένα έμβρυο που για κάποιο 

λόγο συγκεντρώνει περισσότερα 

ή λιγότερα από 46 χρωμοσώμα-

τα, είτε θα παρουσιάσει κάποια 

ανωμαλία στη διάπλαση και τη 

λειτουργία του οργανισμού του 

είτε θα αποβληθεί. Ένα καθολικό 

χαρακτηριστικό όλων των χρωμο-

σωματικών ανωμαλιών, με εξαίρε-

ση εκείνων που αφορούν τα χρω-

μοσώματα του φύλου, αποτελεί η 

ήπια έως βαρύτατη νοητική υστέ-

ρηση. Η τρισωμία 21, η παρουσία, 

δηλαδή, ενός υπεράριθμου χρω-

μοσώματος 21, κλινική εκδήλωση 

της οποίας αποτελεί το σύνδρομο 

Down, αποτελεί τη συχνότερη 

χρωμοσωματική ανωμαλία στον 

άνθρωπο, με συχνότητα 1 στα 700 

νεογέννητα. Οι χρωμοσωματικές 

ανωμαλίες είναι δυνατό να είναι 

είτε αριθμητικές είτε δομικές και 

να αφορούν σε ένα ή περισσό-

τερα αυτοσωμικά ή και φυλετικά 

χρωμοσώματα. 

Oι συχνότερες χρωμοσωμα-

τικές ανωμαλίες, οι οποίες οδη-

γούν σε αποβολή στο πρώτο τρί-

μηνο της εγκυμοσύνης, αφορούν 

τις τρισωμίες των χρωμοσωμάτων 

15, 16 και 22. Η μονοσωμία Χ (σύν-

δρομο Turner) και η τριπλοειδία 

(παρουσία μίας επιπλέον σειρά 

χρωμοσωμάτων - 69 χρωμοσώ-

ματα) αποτελούν επίσης πολύ συ-

χνές αιτίες αποβολών και απαντώ-

νται περίπου στο 20% και 15% των 

περιπτώσεων, αντίστοιχα. Όσο 

νωρίτερα στην κύηση έχει επέλ-

θει μία αποβολή τόσο πιο πιθανό 

είναι να υπάρχει χρωμοσωματική 

ανωμαλία. Οι τρισωμίες σχετίζο-

νται κυρίως με την προχωρημένη 

αναπαραγωγική ηλικία της μητέ-

ρας και οφείλονται σε σφάλματα 

κατά τη διαίρεση των ωαρίων. Η 

επίδραση του πατρικού παράγο-

ντα στη γένεση των αριθμητικών 

χρωμοσωματικών ανωμαλιών δεν 

ΓΕΝΕΤΙΚΆ  
αίτια αποβολών

Βούλα Βελισσαρίου, B.Sc., Ph.D

Κλινική Κυτταρογενετίστρια,  
Επιστημονική Διευθύντρια Τμήματος 
Κυτταρογενετικής και Μοριακής 
Κυτταρογενετικής

Άναστασία Σπρινγκ, B.Sc., M.Sc., 

Εργαστηριακή Κλινική  
Γενετίστρια ErCLG 
Τμήμα Κυτταρογενετικής και 
Μοριακής Κυτταρογενετικής

Γράφουν οι:

πρόληψη
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Λοιπές   XA 
25%

45,Χ 
14%

12%

8%
Τριπλοειδία 

11%

10%

Τ 22

Τ 16

9%

Τ 15

Τ 21

6%
Τ 185%

Τ 13

Σχήμα 1: Ποσοστά των παθολογικών εμβρύων με αριθ-

μητική χρωμοσωματική ανωμαλία, κατόπιν ανάλυσης των 

ιστών σε προϊόντα αποβολών στο δικό μας εργαστήριο.  

Τ16, Τ22, Τ15, Τ21, Τ18, Τ13: Τρισωμίες, 45,Χ (Σύνδρομο 

Turner), XA:Χρωμοσωματικές Αμωμαλίες

είναι τόσο καθοριστική και παρα-

μένει αδιευκρίνιστη. Στο σχήμα 

1 απεικονίζονται τα ποσοστά των 

παθολογικών εμβρύων με χρωμο-

σωματική ανωμαλία, κατόπιν ανά-

λυσης των ιστών σε προϊόντα απο-

βολών στο δικό μας εργαστήριο.

Επίσης, σε μεμονωμένες μελέ-

τες έχει αναφερθεί ότι σε αποβλη-

θέντα έμβρυα έχουν ανιχνευθεί 

μικροελλείμματα/μικροδιπλασι-

ασμοί, που είναι δυνατό να απο-

τελούν την αιτία αποβολής. Οι 

υπομικροσκοπικές αυτές χρωμο-

σωματικές ανωμαλίες δεν είναι 

δυνατό να διαγνωστούν με το 

συμβατικό, αλλά με το μοριακό 

καρυότυπο (CMA). 

Επαναλαμβανόμενες  
(καθ’ έξιν) αποβολές
Στην πλειονότητα των περιπτώ-

σεων, όταν υπάρχει χρωμοσω-

ματική ανωμαλία στο έμβρυο 

πρόκειται για τυχαίο γεγονός και 

ο κίνδυνος να επαναληφθεί η ίδια 

ή άλλη χρωμοσωματική ανωμαλία 

σε επόμενη κύηση είναι μικρός. 

Στα ζευγάρια όμως με ιστορικό 

επαναλαμβανόμενων (καθ’ έξιν) 

αποβολών τα αίτια της αποβολής 

είναι δυνατό να αποδοθούν σε κά-

ποια «αλλαγή» στο γενετικό υλικό 

των γονέων, καθώς και σε άλλους 

παράγοντες οι οποίοι απεικονίζο-

νται στο σχήμα 2. Πολύ συχνά, ο 

συνδυασμός δύο ή περισσότερων 

από τους παράγοντες, που απεικο-

νίζονται στο παραπάνω σχήμα, θα 

οδηγήσει τελικά σε αποβολή. Οι 

γενετικές «αλλαγές» είναι δυνα-

τό να είναι είτε χρωμοσωματικές 

αναδιατάξεις σε έναν γονέα είτε 

μεταλλάξεις σε γονίδια. 

Η παρουσία κάποιας χρωμο-

σωματικής αναδιάταξης σε έναν 

από τους γονείς αποτελεί την πιο 

συχνή, μη τυχαία αναγνωρισμένη 

αιτία καθ’ έξιν αποβολών. Πρόκει-

ται για ισοζυγισμένες χρωμοσω-

ματικές αναδιατάξεις, όπου δεν 

υπάρχει απώλεια ή περίσσεια γε-

νετικού υλικού και κλινική επίπτω-

ση στον φορέα γονέα. Οδηγούν 

όμως σε χρωμοσωματικά ανώμα-

λους γαμέτες με ανισοζυγία γε-

νετικού υλικού κατά τη διαδικασία 

της παραγωγής είτε ωαρίων είτε 

σπερματοζωαρίων. Έτσι, είναι πι-

θανό να σχηματιστούν γαμέτες 

είτε εντελώς φυσιολογικοί είτε 

φέροντες τη γονική αναδιάτα-

ξη ή παθολογικοί με ανισοζυγία 

χρωμοσωματικού υλικού (σχήμα 

3). Οι παθολογικοί γαμέτες θα 

έχουν ως αποτέλεσμα τη σύλ-

ληψη παθολογικού εμβρύου, το 

οποίο στην πλειονότητα των πε-

ριπτώσεων θα αποβληθεί. Σε πο-

σοστό 3%-5% των ζευγαριών με 

καθ’ έξιν αποβολές ανευρίσκο-

νται φορείς με αμοιβαίες ισοζυ-

γισμένες μεταθέσεις σε τουλά-

χιστον έναν από τους δύο. Με 

μικρότερη συχνότητα ανιχνεύο-

νται αναστροφές. Παρόλο που τα 

ζευγάρια αυτά έχουν αυξημένο 

κίνδυνο αποβολής και απόκτη-

πρόληψη
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σης παιδιού με μη ισοζυγισμένο 

παθολογικό καρυότυπο, η πιθα-

νότητα απόκτησης φυσιολογικών 

απογόνων παραμένει σημαντική. 

Ο κίνδυνος αποβολής, καθώς και 

ο κίνδυνος απόκτησης παιδιού με 

χρωμοσωματική ανωμαλία διαφέ-

ρει ανάλογα με τα χρωμοσώματα 

τα οποία εμπλέκονται, αλλά και το 

μέγεθος των χρωμοσωματικών 

τμημάτων της αναδιάταξης. Για τον 

λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικός ο 

γενετικός έλεγχος με καρυότυπο 

περιφερικού αίματος σε ζευγάρια 

με καθ’ έξιν αποβολές. 

Επαναλαμβανόμενες (καθ’ 
έξιν) αποβολές και γονίδια
Η συμβολή των διαταραχών στα 

γονίδια ως αίτιο αποβολής είναι 

πολύ λιγότερο μελετημένη σε 

σχέση με τις χρωμοσωματικές 

ανωμαλίες. Μέχρι σήμερα, σε 

μελέτες συσχέτισης γονιδίων-α-

ποβολών, με τη χρήση της μεθό-

δου αλληλούχισης DNA, μελετή-

Σχήμα 2: Γνωστές αιτίες καθ' έξιν αποβολών. Στο μεγαλύτερο ποσοστό 29%-50% το αίτιο της αποβολής απο-

δίδεται σε χρωμοσωματική ανωμαλία στο έμβρυο, καταδεικνύοντας μεγάλες διαταραχές στους μηχανισμούς 

διαίρεσης, επιδιόρθωσης και διαφοροποίησης των κυττάρων στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης. Στο υπόλοιπο 

30%-50% των περιπτώσεων το αίτιο βρίσκεται έπειτα από έλεγχο των γονέων [χρωμοσωματικές αναδιατά-

ξεις, ανατομικές ανωμαλίες, μικροβιακοί, ανοσολογικοί και ενδοκρινολογικοί παράγοντες (βιβλιογραφική 

πηγή, Human Reproductive and Prenatal Genetics. 2018. Eds. Leung PCK and Qiao J. Acadenic Press)]

Ανατομικές 
ανωμαλίες 
μητέρας

10%-15%

Μικροβιακοί 
παράγοντες 

γονέων

0.5%-5%

Χρωμο- 
σωματικές  

αναδιατάξεις 
γονέων

10%

Χρωμο- 
σωματικές 
ανωμαλίες 
προϊόντων  
αποβολής

29%-50%

Ανοσολογικοί 
παράγοντες 

γονέων

10%-20%

Ενδοκρι- 
νολογικοί  

παράγοντες

10%-20%

Αδιευκρίνιστα 
αίτια

~25%

θηκαν κυρίως τα γονίδια εκείνα 

που σχετίζονται με ανοσολογικές 

αντιδράσεις (HLA και KIR) και 

φλεγμονή (IFΝγ, ΤNF) με την πήξη 

του αίματος και τη θρομβοφιλία 

(MTHFR, γονίδια προθρομβίνης 

FII και παράγοντα Leiden), κα-

θώς και με την ανάπτυξη και λει-

τουργία του πλακούντα (PAPPA, 

TP53, NOS3). Μόνο πέντε συχνά 

απαντώμενες παραλλαγές σε τέσ-

σερα από τα παραπάνω γονίδια 

(MTHFR, FII, FV και NOS3) βρέ-

θηκε ότι σχετίζονται με τις αποβο-

λές. Η συγγενής θρομβοφιλία, η 

οποία σχετίζεται συχνά με τις καθ’ 

έξιν αποβολές, είναι αποτέλεσμα 

μεταλλάξεων στο γονίδιο παρά-

γοντα Leiden στη μητέρα, κυρίως 

όταν πρόκειται για αποβολή πριν 

από την 7η εβδομάδα της κύησης. 

Οι μεταλλάξεις αυτές είναι καλά 

μελετημένες και ο έλεγχός τους 

αποτελεί ρουτίνα σε ζευγάρια με 

αιτία παραπομπής τις καθ’ έξιν 

αποβολές. 

Προεμφυτευτικός έλεγχος
Στις περιπτώσεις ζευγαριών με 

διαπιστωμένη χρωμοσωματική 

αναδιάταξη σε έναν από τους 

δύο, συνιστάται η προεμφυτευτική 

διάγνωση (PGD), καθότι υπάρχει 

αυξημένος κίνδυνος σύλληψης 

παθολογικού εμβρύου. Απαραί-

τητη προϋπόθεση είναι το ζευγάρι 

να προχωρήσει σε εξωσωματική 

γονιμοποίηση (IVF) σε εξειδικευ-

μένο κέντρο. Πραγματοποιείται 

βιοψία, συνήθως στο στάδιο της 

βλαστοκύστης, και ελέγχονται τα 

έμβρυα προς εμφύτευση, προκει-

μένου να επιλεγούν τα χρωμοσω-

ματικά υγιή. Ο γενετικός έλεγχος 

γίνεται είτε με τη μέθοδο της χρω-

μοσωματικής ανάλυσης με μικρο-

συστοιχίες (CMA) είτε με αλλη-

λούχιση DNA νέας γενιάς (NGS).

Σε ζευγάρια με αδιευκρίνιστα 

αίτια καθ’ έξιν αποβολών συνι-

στάται ο ανιχνευτικός προεμφυ-

τευτικός έλεγχος (PGS), καθότι 

υπάρχουν ενδείξεις ότι αυξάνο-

ΠΡΟΛΗΨΗ
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πρόληψη

νται οι πιθανότητες εμφύτευσης 

φυσιολογικού εμβρύου.

Διαχείριση των ζευγαριών με 
ιστορικό καθ’ έξιν αποβολών
Η γνώση του γενετικού ιστορικού 

στις αποβολές είναι πολύ σημα-

ντική για την πρόγνωση και την 

πρόληψη με τις κατάλληλες γε-

νετικές εξετάσεις, ώστε να απο-

φευχθούν μελλοντικές αποβολές. 

Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες 

του Αμερικανικού Κολλεγίου Μαι-

ευτήρων Γυναικολόγων (ACOG) 

και άλλων επιστημονικών οργα-

νώσεων (FIGO, RCOG, ESHRE), 

απαραίτητο είναι να πραγματοποι-

είται χρωμοσωματικός έλεγχος σε 

ιστούς αποβολών σε κάθε κύηση η 

οποία χάνεται, καθότι οι ανωμαλί-

ες των χρωμοσωμάτων αποτελούν 

τη συχνότερη αιτία αποβολής. Σε 

περιπτώσεις όπου ο συμβατικός 

καρυότυπος του εμβρύου είναι 

φυσιολογικός, θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί περαιτέρω έλεγχος 

του γενετικού υλικού με τον μορια-

κό καρυότυπο, για τυχόν παρουσία 

υπομικροσκοπικής χρωμοσωματι-

κής ανωμαλίας, που είναι δυνατό 

να ευθύνεται για την αποβολή. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες, απα-

ραίτητος είναι ο χρωμοσωμα-

τικός έλεγχος αμφότερων των 

γονέων, όταν έχουν προηγηθεί 

τουλάχιστον δύο αποβολές. Στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

αποβολές δεν έχουν συσχετιστεί 

με χρωμοσωματικές ανωμαλίες, 

συνιστάται ο γονιδιακός έλεγχος 

θρομβοφιλίας, όσον αφορά τα γε-

νετικά αίτια.  Ωστόσο, παρόλη την 

ανάπτυξη νέων, λεπτομερέστερων 

τεχνικών ανάλυσης του γενετικού 

υλικού, σε αρκετές περιπτώσεις 

παραμένει πολύ δύσκολο να κα-

ταλήξουμε σε μία ολοκληρωμένη 

διάγνωση για την αιτία της απο-

βολής, ιδιαίτερα όταν η εβδομάδα 

κύησης είναι πολύ μικρή και η πο-

σότητα των ιστών αποβολής ανε-

παρκής για γενετική ανάλυση. Το 

γεγονός όμως ότι μόλις αρχίσει 

η διαδικασία αποβολής έχει σαν 

αποτέλεσμα την απελευθέρωση 

μεγάλης ποσότητας εμβρυϊκού 

DNA από τον πλακούντα στο αίμα 

της μητέρας, οδήγησε σε νέα δε-

δομένα, τα οποία υποστηρίζουν ότι 

είναι δυνατό με τη μέθοδο NIPT 

(Non Invasive Prenatal Testing - 

Μη Επεμβατικός Προγεννητικός 

Έλεγχος) να έχουμε πολύ καλά 

αποτελέσματα για τη χρωμοσω-

ματική σύσταση του εμβρύου. Ανα-

μένονται ολοκληρωμένες κλινικές 

μελέτες, προκειμένου η παραπάνω 

προσέγγιση να αποτελέσει μέρος 

της διαχείρισης στις αποβολές.

Η γενετική συμβουλευτική με 

εξειδικευμένο γενετιστή κατόπιν 

της ολοκλήρωσης του εργαστη-

ριακού ελέγχου και συνεργασίας 

με τον θεράποντα ιατρό του ζευ-

γαριού είναι απαραίτητη, προκει-

μένου να αποφευχθεί επόμενη 

αποβολή και να συζητηθούν οι επι-

λογές. Είναι σημαντικό να κατανο-

ήσουν οι γονείς ότι είναι δυνατό 

να μη διευκρινιστούν τα ακριβή 

αίτια μιας αποβολής, καθώς πρό-

κειται για ένα σύνθετο πρόβλημα 

για το οποίο απαιτείται η συνερ-

γασία πολλών ειδικοτήτων και 

πρωτίστως του ίδιου του ζευγα-

ριού. Οι γενετικές εργαστηριακές 

εξετάσεις για τη διερεύνηση των 

αιτιών αποβολών πραγματοποιού-

νται στα σύγχρονα διαπιστευμένα 

κατά ISO15189 εργαστήρια του 

τμήματος Κυτταρογενετικής και 

Μοριακής Γενετικής του Ομίλου 
ΒΙΟΙΆΤΡΙΚΗ. 

Σχήμα 3: Η διαδικασία παραγωγής ωαρίων και σπερματοζωαρίων στον 

φορέα ισοζυγισμένης μετάθεσης είναι πιθανό να οδηγήσει στον σχη-

ματισμό γαμετών, οι οποίοι θα είναι είτε εντελώς  φυσιολογικοί είτε θα 

φέρουν τη γονική αναδιάταξη ή θα είναι παθολογικοί με ανισοζυγία 

χρωμοσωματικού υλικού. Οι παθολογικοί γαμέτες θα έχουν ως αποτέ-

λεσμα τη σύλληψη παθολογικού εμβρύου, το οποίο στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων θα αποβληθεί
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Ομ. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής - 
Κυτταρολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Υπεύθυνη Τμήματος Κλινικής Κυτταρολογίας
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

πρόληψη

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

στην κυτταρολογική 
προσέγγιση του καρκίνου 
της ουροδόχου κύστεως

Ο 
καρκίνος της ουροδόχου 

κύστεως είναι το δεύτερο 

σε συχνότητα νεόπλασμα 

του ουροποιητικού συστήματος. 

Στις ΗΠΑ κάθε χρόνο περισσότε-

ρα από 70.000 άτομα διαγιγνώ-

σκονται με καρκίνο της ουροδό-

χου κύστεως και περισσότερα 

από 14.000 θα καταλήξουν από τη 

νόσο. Η κυτταρολογική ούρων εί-

ναι η πιο συχνή εξέταση που χρη-

σιμοποιείται για τη διάγνωση των 

ουροθηλιακών νεοπλασμάτων, 

αφορά τη μικροσκοπική εκτίμη-

ση είτε των επιχρισμάτων ούρων 

ελεύθερης ούρησης είτε των εκ-

πλύσεων της ουροδόχου κύστε-

ως και βασίζεται στην εκτίμηση 

των μορφολογικών χαρακτήρων 

των αποφολιδούμενων εκ του ου-

ροθηλίου κυττάρων.

Η ευαισθησία της εξέτασης 

για τα υψηλού βαθμού κακοη-

θείας νεοπλάσματα ανέρχεται 

στο 84%, ενώ για τα χαμηλού 

βαθμού είναι χαμηλή, 30%-60%, 

γεγονός που εξηγείται από τη μη 

ύπαρξη σημαντικών διαφορών 

μεταξύ των κυτταρομορφολογι-

κών χαρακτήρων των χαμηλού 

βαθμού κακοηθείας νεοπλα-

σμάτων και των αντιδραστικού 

τύπου αλλοιώσεων, καλοήθους 

αιτιολογίας.

Η θετική κυτταρολογική ούρων 

αντανακλά την παρουσία κακο-

ήθους αλλοίωσης στο ουροποι-

ητικό σύστημα, ενώ η αρνητική 

κυτταρολογική δεν αποκλείει την 

παρουσία νεοπλάσματος, λόγω 

υποεκτίμησης του αποτελέσμα-

τος, που μπορεί να βασίζεται σε 

όρους όπως ατυπία, ατυπία - ύπο-

πτη για κακοήθεια, μη διαγνωστι-

κή ατυπία κ.λπ. 

Πρόσφατα ενεργοποιήθηκε το 

Σύστημα των Παρισίων (Paris 

System 2016), για την απόδοση 

της ορολογίας της κυτταρολογι-

κής ούρων, ώστε να υπάρχει κοινή 

ονοματολογία για την επικοινωνία 

μεταξύ των κυτταρολόγων.

Ορολογία Συστήματος  
των Παρισίων  
(Paris System)

  Μη ικανοποιητικό /  
Μη διαγνωστικό
  Αρνητικό για υψηλού 
βαθμού ουροθηλιακό 
καρκίνωμα
  Ατυπία ουροθηλιακών 
κυττάρων
  Χαμηλού βαθμού 
ουροθηλιακό καρκίνωμα
  Υψηλού βαθμού 
ουροθηλιακό καρκίνωμα
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Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, 

αν και αναπτύχθηκαν νέες τεχνι-

κές, σημαντικότερες των οποί-

ων θεωρούνται ο ανοσοφθορι-

σμός-in situ υβριδισμός (FISH) 

(Uro Vysion) και η ανοσοκυττα-

ρολογική uCyt/immunoCyt, δεν 

φαίνεται να επιτυγχάνεται υψηλό 

ποσοστό ευαισθησίας για τη διά-

γνωση αυτής της κατηγορίας των 

νεοπλασμάτων.

Υπάρχει, επομένως, πραγματι-

κή ανάγκη για μια μη επεμβατική, 

αξιόπιστη και οικονομικά αποδο-

τική εξέταση για την ανακάλυψη 

και την παρακολούθηση του καρ-

κίνου της ουροδόχου κύστεως. 

Προσφάτως, έχει καταδειχθεί ότι 

ένα νέο test ούρων (Cell Detect 

Zetiq Technologies Ltd, Tel Aviv, 

Israel), που βασίζεται σε κυττα-

ροχημική χρώση, παρέχει υψηλή 

απόδοση στην ανίχνευση νεοπλα-

σμάτων της ουροδόχου κύστεως, 

με χαμηλό κόστος, συνδυάζοντας 

χρώμα και μορφολογία.

Το Cell Detect, σύμφωνα με 

μελέτες, αυξάνει την ευαισθησία 

στην ανίχνευση του καρκίνου της 

ουροδόχου κύστεως συγκριτικά 

με την κυτταρολογική ούρων και 

άλλες επιπρόσθετες τεχνικές, συ-

μπεριλαμβανομένων και των βιο-

λογικών δεικτών. Πρόκειται για μη 

επεμβατική ιστοχημική χρώση, που 

πραγματοποιείται σε κυτταρολογι-

κά δείγματα ούρων και συνδυάζει 

τη χρωστική διαφορά έκφρασης 

μεταξύ φυσιολογικών και κακοή-

θων κυττάρων παράλληλα με τη 

μορφολογία για τη διάγνωση του 

καρκίνου της ουροδόχου κύστεως.

Με το Cell Detect, ο πυρήνας 

των κακοήθων κυττάρων χρών-

νυται κόκκινος και το κυτταρό-

πλασμα συνήθως ροζ, ειδικά 

όταν τα κύτταρα σχηματίζουν 

ομάδες. Τα φυσιολογικά ουροθη-

λιακά κύτταρα ή τα κύτταρα του 

πλακώδους επιθηλίου, τυπικώς, 

έχουν είτε σκούρο μοβ είτε πρά-

Σχετικός κίνδυνος για υψηλού βαθμού κακοήθειας καρκίνωμα των Κατηγοριών  
του Συστήματος των Παρισίων (Paris System), βασιζόμενος σε μελέτες

Κατηγορία
Κίνδυνος για  

υψηλού βαθμού  
κακοήθειας νεόπλασμα

Αντιμετώπιση

Μη ικανοποιητικό / μη 
διαγνωστικό <5%-10%

Επανάληψη της κυτταρολογικής, 
κυστεοσκόπηση σε 3 μήνες, επί 
αυξημένης κλινικής υποψίας

Αρνητικό για υψηλού βαθμού 
κακοήθειας καρκίνωμα 0%-10% Κλινική παρακολούθηση

Χαμηλού βαθμού 
ουροθηλιακό νεόπλασμα =10%

Κυστεοσκόπηση και βιοψία, για 
την περαιτέρω εκτίμηση του 
βαθμού και του σταδίου

Άτυπα ουροθηλιακά κύτταρα 5%-35%
Κλινική παρακολούθηση, χρήση 
συμπληρωματικών εξετάσεων

Ύποπτο για υψηλού βαθμού 
ουροθηλιακό καρκίνωμα 50%-90%

Πιο επιθετική παρακολούθηση 
-κυστεοσκόπηση και βιοψία

Υψηλού βαθμού ουροθηλιακό 
καρκίνωμα >90%

Πιο επιθετική παρακολούθηση 
-κυστεοσκόπιση, βιοψία και 
σταδιοποίηση

Άλλη κακοήθεια >90%
Πιο επιθετική παρακολούθηση-
κυστεοσκόπηση, βιοψία και 
σταδιοποίηση
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ΠΡΟΛΗΨΗ

σινο πυρήνα και πρασινόχρουν 

κυτταρόπλασμα. Τα φλεγμονώδη 

κύτταρα χρώννυνται μοβ/κόκκι-

να και διαχωρίζονται με βάση τη 

μορφολογία. Η διακριτική ικανό-

τητα της χρώσης σχετίζεται με την 

αυξημένη μεταβολική δραστηρι-

ότητα των καρκινικών κυττάρων 

και τις τιμές του pH.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί 

είτε ως αρχική χρώση για την κυτ-

ταρολογική εξέταση των ούρων 

(αντί της χρώσης Παπανικολάου) 

είτε ως επιπρόσθετη χρώση, επί 

παρουσίας ενδείξεως κυτταρο-

λογικής ατυπίας και κατ’ επίκληση 

του ασθενούς ή του θεράποντος 

ιατρού έπειτα από χρώση Παπα-

νικολάου.

Συμπέρασμα
Το Cell Detect είναι διαγνωστικό 

test, που βασίζεται στη μορφολο-

γία και τη χρωστική έκφραση των 

κυττάρων, με ευαισθησία 100% και 

ειδικότητα 85%, ενώ από μελέτες 

φαίνεται ότι μειώνει περίπου στο 

80% τις περιπτώσεις που χαρακτη-

ρίζονται ως αδιευκρίνιστης σημασί-

ας. Στο Τμήμα Κλινικής Κυτταρο-

λογίας του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

εφαρμόζεται η μέθοδος Cell 

Detect για τη διάγνωση του καρ-

κίνου της ουροδόχου κύστεως.

A

A

A

B

B

B

Εικόνες 1. Α. Β.: Cell Detect χρωστική έκφραση συμβατή με χαμηλού 

βαθμού ουροθηλιακό καρκίνωμα

Εικόνες 2. Α. Β.: Cell Detect χρωστική έκφραση συμβατή με υψηλού 

βαθμού ουροθηλιακό καρκίνωμα

Εικόνες 3. Α. Β.: Cell Detect χρωστική έκφραση αρνητική για ουροθη-

λιακό νεόπλασμα υψηλής / χαμηλής κακοήθειας
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Ο 
καρκίνος του προστάτη 

είναι η πιο συχνή κακοή-

θεια στις δυτικές χώρες, 

με κίνδυνο εμφάνισης 1 στους 7 

άνδρες στη διάρκεια της ζωής 

τους.

Τα κλινικά συμπτώματα του πε-

ριορισμένου καρκίνου του προ-

στάτη συνήθως σχετίζονται με 

την αύξηση των διαστάσεων του 

προστάτη αδένα, με συμπτώματα 

από το κατώτερο ουροποιητικό 

σύστημα. Όταν υπάρχει μεταστα-

τική νόσος, μπορεί να παρουσια-

στούν συμπτώματα όπως κόπω-

ση, απώλεια όρεξης και άλγος 

στα οστά και την οσφύ.

Η απεικόνιση παίζει σημαντι-

κό ρόλο στην αξιολόγηση των 

ασθενών με καρκίνο του προ-

στάτη για την ανίχνευση, τον 

χαρακτηρισμό, τον εντοπισμό 

και την καθοδήγηση της βιοψίας, 

τον σχεδιασμό της θεραπείας, 

την αξιολόγηση της ανταπόκρι-

σης στη θεραπεία και την παρα-

κολούθηση. Οι απεικονιστικές 

τεχνικές περιλαμβάνουν τον 

διορθρικό υπέρηχο (TRUS), την 

πολυ-παραμετρική μαγνητική το-

μογραφία για την τοποπεριοχική 

νόσο και την αξονική τομογρα-

φία για την ανίχνευση μεταστα-

τικής νόσου, με την κάθε μέθοδο 

να παρουσιάζει τα πλεονεκτήμα-

τα και τα μειονεκτήματά της. Τα 

τελευταία χρόνια στη φαρέτρα 

της απεικόνισης έχει προστεθεί 

και η PET/CT.

Ο ρόλος της PET/CT  
στην απεικόνιση του 
καρκίνου του προστάτη
Η τομογραφία εκπομπής ποζι-

τρονίων (ΡΕΤ) είναι μια μέθοδος 

της πυρηνικής ιατρικής, κατά την 

οποία χορηγούμε στον ασθενή 

κάποιο ραδιοφάρμακο, o οποί-

ος έπειτα από ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα τοποθετείται 

στο κρεβάτι του μηχανήματος. Οι 

ανιχνευτές που περιβάλλουν τον 

ασθενή σε μορφή δακτυλίου ανι-

χνεύουν σε ποιο σημείο του σώ-

ματός του έχει συγκεντρωθεί το 

ραδιοφάρμακο. Επομένως, ανά-

λογα με το ραδιοφάρμακο που 

έχουμε χρησιμοποιήσει παίρνου-

με και διαφορετικές πληροφορί-

ες. Πολλά ραδιοφάρμακα έχουν 

χρησιμοποιηθεί διεθνώς στην 

απεικόνιση ασθενών με καρκίνο 

του προστάτη, όμως τα τελευταία 

χρόνια η απεικόνιση με PET/CT 

έχει κερδίσει έδαφος, κυρίως 

λόγω του 68Ga ή 18F-PSMA. 

Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για 

τα ραδιοφάρμακα που είναι δια-

θέσιμα στην Ελλάδα.

στην απεικόνιση του καρκίνου του προστάτη:  
Τι ισχύει σήμερα  

Γράφει η:

Ευαγγελία Σκούρα,  
MD, M.Sc., Ph.D

Πυρηνικός Ιατρός,  
Υπεύθυνη Τμήματος PET/CT,  
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων

πρόληψη

PET/CT 
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Α. 18F-FDG (18F-φλουορο-
δεσόξυ-γλυκόζη)
Είναι το πιο συχνά χρησιμοποιού-

μενο ραδιοφάρμακο στην απεικό-

νιση των ογκολογικών ασθενών 

με PET/CT. Η 18F-FDG αποτελεί 

ανάλογο της γλυκόζης και η αυ-

ξημένη πρόσληψή της στα καρκι-

νικά κύτταρα αντικατοπτρίζει τον 

αυξημένο μεταβολισμό αυτών.

Όμως στον καρκίνο του προστά-

τη η 18F-FDG έχει περιορισμένο 

ρόλο, γιατί δεν προσλαμβάνεται 

από μεγάλο ποσοστό καρκινικών 

κυττάρων, ενώ η γειτνίαση με τα 

ραδιενεργά ούρα περιορίζει πολ-

λές φορές την ακρίβεια στην αξι-

ολόγηση της πυέλου. Έχει ρόλο 

μόνο σε περιπτώσεις προόδου 

της νόσου, όταν υπάρχει αντοχή 

στον ανδρογονικό αποκλεισμό 

και αποδιαφοροποίηση.

Β. 18F-Choline (18F-Xολίνη)
Η 18F-Choline είναι το ραδιοφάρ-

μακο που χρησιμοποιούσαμε έως 

σήμερα για την απεικόνιση του 

καρκίνου του προστάτη. Η χολίνη 

αποτελεί κύριο συστατικό για τη 

σύνθεση της φωσφατιδυλοχολί-

νης, απαραίτητη για τη σύνθεση 

της κυτταρικής μεμβράνης και 

αποτελεί βιοδείκτη για την απει-

κόνιση του πολλαπλασιασμού των 

καρκινικών κυττάρων.

Στην αρχική σταδιοποίηση η 
18F-Choline έχει περιορισμένη 

αξία, καθώς πολλές φορές απο-

τυγχάνει να διαφοροδιαγνώσει 

την κακοήθεια από την καλοήθη 

υπερπλασία του προστάτη. Χρήσι-

μη μπορεί να αποδειχθεί σε περι-

πτώσεις υψηλού κινδύνου για την 

ανίχνευση μεταστατικών λεμφα-

δένων και οστικών μεταστάσεων.

Η κύρια ένδειξη της 18F-Choline 

PET/CT είναι η ανίχνευση εστιών 

υποτροπής, όταν ο ασθενής πα-

ΠΡΟΛΗΨΗ
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ρουσιάζει αύξηση της τιμής του 

PSA (εικόνα 1). Έχουν πραγματο-

ποιηθεί αρκετές μελέτες με αυτό 

το αντικείμενο και σε σχετικά 

πρόσφατη μετα-ανάλυση το πο-

σοστό ανίχνευσης της υποτροπής 

ήταν 62%, με τα καλύτερα αποτε-

λέσματα, όμως, να αναφέρονται 

στην ανίχνευση απομακρυσμένων 

μεταστάσεων (οστά και μαλακά 

μόρια) με ευαισθησία 96%, ειδι-

κότητα 96%, PPV 99%, NPV 81%. 

Το μειονέκτημα όμως της με-

θόδου 18F-Choline PET/CT, που 

την εμπόδισε να γίνει ευρέως 

χρησιμοποιούμενη, είναι η σχετι-

κά χαμηλή ευαισθησία σε μικρές 

τιμές PSA, καθώς για τιμές PSA 

<1 ng/ml η ανίχνευση υποτροπής 

είναι μόλις 20%. Σύμφωνα με τις 

ενδείξεις που έχει προτείνει η ευ-

ρωπαϊκή ουρολογική εταιρεία, η 
18F-Choline PET/CT προτείνεται 

για επανασταδιοποίηση ασθενών 

με καρκίνο του προστάτη με τιμές 

PSA 1-2 ng/ml -δηλαδή σε σχετικά 

χαμηλές τιμές PSA, ώστε να υπάρ-

χει μεγαλύτερη πιθανότητα ριζι-

κής θεραπείας-, όπου τα ποσοστά 

ανίχνευσης σε αυτές τις τιμές PSA 

είναι 45%-46%.

Όμως ακόμα και με αυτό το μει-

ονέκτημα, η 18F-Choline PET/CT 

έχει καλύτερα ποσοστά στην ανί-

χνευση υποτροπής του καρκίνου 

του προστάτη συγκριτικά με την 
18F-FDG PET/CT, ανεξαρτήτως 

της τιμής του PSA. Επίσης, για τις 

οστικές μεταστάσεις η 18F-Choline 

PET/CT έχει καλύτερη ακρίβεια 

συγκριτικά με το σπινθηρογράφη-

μα οστών και μειώνει σε μεγάλο 

ποσοστό τα αμφίβολα ευρήματα 

- από 27% στο σπινθηρογράφημα 

οστών σε μόλις 1%.

 

Γ. 68Ga ή 18F-PSMA (prostate 
specific membrane antigen)
To PSMA (ειδικό προστατικό αντι-

γόνο της μεμβράνης) αποτελεί μια 

διαμεμβρανική πρωτεΐνη τύπου 

ΙΙ. Υπερεκφράζεται από 100 έως 

1.000 φορές περισσότερο στην 

κυτταρική επιφάνεια των κυττά-

ρων στον καρκίνο του προστάτη 

συγκριτικά με τα φυσιολογικά κύτ-

ταρα. Η έκφραση του PSMA αυξά-

νεται σε υψηλότερο στάδιο όγκου 

και σε υψηλότερο grade, όταν ο 

όγκος αποδιαφοροποιείται, κα-

θώς και στους ορμονοάντοχους 

όγκους. 

Το 2017 η ευρωπαϊκή και η 

αμερικανική εταιρεία Πυρηνικής 

Ιατρικής εξέδωσαν κατευθυντή-

ριες οδηγίες (guidelines) για τη 

χρήση της PSMA PET/CT στην 

απεικόνιση ασθενών με καρκίνο 

του προστάτη. Κύριες ενδείξεις 

αποτελούν η σταδιοποίηση κυρί-

ως σε περιπτώσεις υψηλού κιν-

δύνου (high risk) και η ανίχνευση 

εστιών σε περιπτώσεις βιοχημικής 

υποτροπής με χαμηλές τιμές PSA 

(0,2-10 ng/ml), ενώ υποσχόμενες 

ενδείξεις είναι η κατευθυνόμενη 

βιοψία, ο σχεδιασμός του ακτινο-

θεραπευτικού πεδίου και η αξι-

ολόγηση της ανταπόκρισης στη 

συστηματική θεραπεία.

Αρχικά το PSMA επισημάνθη-

κε με το ραδιοϊσότοπο Γάλλιο-68 

(68Ga), όμως πολύ πρόσφατα 

έχει δημιουργηθεί διεθνώς το 
18F-PSMA, δηλαδή PSMA επιση-

Εικόνα 2: Ασθενής 47 ετών, με πρόσφατη διάγνωση καρκίνου του προ-

στάτη, προσήλθε για αρχική σταδιοποίηση. H 18F-PSMA PET/CT έδειξε 

παθολογική πρόσληψη 18F-PSMA στην πρωτοπαθή εξεργασία του προ-

στάτη και σε μεταστατικούς λεμφαδένες, παρά τα αριστερά έξω λαγόνια 

αγγεία και στον αριστερό παραορθικό χώρο [λεμφαδένες, διαμέτρου < 1 

cm, που δεν ανιχνεύθηκαν στον υπόλοιπο απεικονιστικό έλεγχο. (εικόνα 

από PET/CT DISCOVERY IQ, στη Βιοιατρική Αμπελοκήπων)]

Εικόνα 1: Ασθενής 62 ετών 

με βιοχημική υποτροπή έπει-

τα από ριζική προστατεκτομή 

(το 2013) και ακτινοθεραπεία 

(το 2014), με τιμή PSA 5,5 

ng/ml. Η 18F-Choline PET/CT 

έδειξε λεμφαδένα με παθο-

λογική πρόσληψη 18F-Choline, 

παρά τα αριστερά έξω λαγό-

νια αγγεία (εικόνα από PET/

CT DISCOVERY IQ, στη  

Βιοιατρική Αμπελοκήπων)
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μασμένο με Φθόριο-18 (18F), το 

οποίο είναι διαθέσιμο και στην 

Ελλάδα από τον Μάιο του 2018. 

Το 18F-PSMA πλεονεκτεί έναντι 

του 68Ga-PSMA, γιατί τα χαρα-

κτηριστικά του 18F επιτρέπουν 

καλύτερη ποιότητα απεικόνισης, 

προσφέρουν καλύτερη διακριτική 

ικανότητα, με αποτέλεσμα τη δυ-

νατότητα απεικόνισης μικρότερων 

βλαβών, ενώ λόγω της ταχείας αι-

ματικής κάθαρσης και της μικρής 

ποσότητας ραδιενεργών ούρων 

στο ουροποιητικό σύστημα επιτρέ-

πει την καλύτερη απεικόνιση στην 

περιοχή της πυέλου.

Στην αρχική σταδιοποίηση 

ασθενών με καρκίνο του προστά-

τη η PSMA PET/CT ανιχνεύει τις 

ενδοπροστατικές εστίες σε υψη-

λό ποσοστό 92,9%, ενώ έχει καλά 

αποτελέσματα και στην προεγχει-

ρητική σταδιοποίηση λεμφαδένων 

(εικόνα 2). 

Οι περισσότερες υπάρχουσες 

μελέτες αφορούν τη χρήση της 

PSMA PET/CT για την ανίχνευση 

εστιών υποτροπής σε ασθενείς με 

αυξημένη τιμή PSA, ενώ η πρώτη 

μελέτη με 68Ga-PSMA PET/CT σε 

319 ασθενείς δημοσιεύθηκε το 

2015, με το ποσοστό ανίχνευσης 

να ανέρχεται στο 83%. 

Σε μεγαλύτερες τιμές PSA, η μέ-

θοδος έχει πολύ υψηλή ευαισθησία 

(για τιμές PSA >1 ng/ml, το ποσο-

στό ανίχνευσης είναι > 93%), αλλά 

ακόμα και σε χαμηλές τιμές PSA τα 

ποσοστά ανίχνευσης είναι ικανο-

ποιητικά (για PSA 0,2-0,5 ng/ml, 

ποσοστό ανίχνευσης 57,9% και για 

PSA 0,5-1 ng/ml, ποσοστό 72,7%) 

(εικόνα 3). Η ανίχνευση της εντο-

πισμένης νόσου σε χαμηλές τιμές 

PSA είναι πολύ σημαντική, καθώς 

επιτρέπει μεγάλο εύρος θεραπευ-

τικών στρατηγικών, κυρίως στην 

ακτινοθεραπεία διάσωσης, η οποία 

είναι πιο αποτελεσματική όταν το 

PSA ορού είναι < 0,5 ng/ml. 

Η PSMA PET/CT συγκριτικά με 

την Choline PET/CT είναι πιο απο-

τελεσματική στην ανίχνευση της 

υποτροπής -86,5% έναντι 70,3%-, 

ενώ η διαφορά είναι μεγαλύτε-

ρη σε χαμηλότερες τιμές PSA, 

για PSA < 0,5 ng/ml, 50% έναντι 

12,5% και για PSA 0,5-2,0 ng/ml, 

69% έναντι 31%. Επιπλέον, σε πε-

ριπτώσεις ασθενών με βιοχημική 

υποτροπή, όπου η Choline PET/CT 

δεν μπόρεσε να αναδείξει εστίες 

υποτροπής του καρκίνου του προ-

στάτη, η PSMA PET/CT κατόρθω-

σε να δείξει τις εστίες υποτροπής 

στο 44%-67% των ασθενών.

Συγκριτικά με το σπινθηρογρά-

φημα οστών, η PSMA-PET/CT 

έχει καλύτερη ευαισθησία -96,2% 

έναντι 73,1%- και ακρίβεια -99,1% 

έναντι 84,1%-, ενώ η PSMA PET/

CT πλεονεκτεί έναντι του σπινθη-

ρογραφήματος οστών, γιατί μπο-

ρεί να ανιχνεύσει και οστεολυτι-

κές αλλοιώσεις και μεταστάσεις 

του μυελού των οστών. 

Σημείωση για την απεικόνιση 
με 18F-PSMA PET/CT
Tα μέχρι σήμερα βιβλιογραφικά 

δεδομένα αλλά και η προσωπική 

μας εμπειρία δείχνουν ότι σε πε-

ριπτώσεις ασθενών με βιοχημική 

υποτροπή καρκίνου του προστά-

τη με μικρή αύξηση της τιμής του 

PSA οι ασθενείς μετά τη χορήγη-

ση του 18F-PSMA, εκτός από την 

κλασική απεικόνιση, θα πρέπει 

να υποβάλλονται και σε καθυ-

στερημένη απεικόνιση -δηλαδή, 

εικόνες στην 1η αλλά και στις 

2-2,5 ώρες μετά τη χορήγηση-, 

προκειμένου να αποκαλυφθούν 

ή να απεικονιστούν με μεγαλύτε-

ρη σαφήνεια μικρές εστίες, όπως 

εστίες ή μικροί λεμφαδένες με-

γέθους 2-3 mm (που με καμία 

άλλη απεικονιστική μέθοδο δεν 

μπορούν να απεικονιστούν και να 

αξιολογηθούν με ακρίβεια). 

Για οποιαδήποτε πληροφορία  

ή ερώτηση που αφορά τις  

μεθόδους που περιγράφονται  

στο άρθρο, μπορείτε να επικοι-

νωνήσετε με το τμήμα PET/CT  

της Βιοιατρικής Αμπελοκήπων, 

στα τηλέφωνα 210-6966060  
και 210-6966228.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Εικόνα 3: Ασθενής 67ετών, με ιστορικό καρκίνου του προστάτη με 

ριζική προστατεκτομή και ακτινοθεραπεία (προ 3 ετών). Παρουσί-

ασε αύξηση της τιμής του PSA σε 1,98 ng/ml. H 18F-PSMA PET/CT 

έδειξε παθολογική πρόσληψη 18F-PSMA σε πολλαπλές μικρές οστι-

κές δευτεροπαθείς εντοπίσεις (εικόνα από PET/CT DISCOVERY IQ,  

στη Βιοιατρική Αμπελοκήπων)
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Ο
ι λοιμώξεις του ουροποιη-

τικού χαρακτηρίζονται από 

την παρουσία μικροοργα-

νισμών στο ουροποιητικό σύστη-

μα που φυσιολογικά είναι στείρο 

μικροοργανισμών. Αποτελούν τις 

πλέον συχνές λοιμώξεις παγκοσμί-

ως, τόσο σε ασθενείς της κοινότη-

τας όσο και σε νοσηλευόμενους 

ασθενείς. Αυτές γίνονται κυρίως 

ανιόντως από την ουρήθρα και 

προδιαθεσικός παράγοντας είναι 

ο αποικισμός του κόλπου και της 

ουρήθρας από τη μικροβιακή χλω-

ρίδα της περιοχής. Στις γυναίκες 

είναι συχνότερες λόγω του μικρού 

μήκους της ουρήθρας. Εκτιμάται ότι 

10%-20% των νέων γυναικών θα 

εμφανίσουν συμπτωματική ουρο-

λοίμωξη στη ζωή τους. Λιγότερο 

συχνά ουρολοιμώξεις παρατηρού-

νται κατόπιν αιματογενούς διασπο-

ράς στο πλαίσιο μικροβιαιμίας. 

Διακρίνονται σε λοιμώξεις του 

ανώτερου και του κατώτερου ου-

ροποιητικού. Στις λοιμώξεις του 

ανώτερου ουροποιητικού περι-

λαμβάνονται η πυελονεφρίτιδα, η 

νεκρωτική θηλίτιδα και το ενδονε-

φρικό απόστημα. Στις λοιμώξεις 

του κατώτερου ουροποιητικού πε-

ριλαμβάνονται η κυστίτιδα, το ου-

ρηθρικό σύνδρομο στις γυναίκες, 

η ουρηθρίτιδα και η προστατίτιδα 

στους άνδρες.

Οι ουρολοιμώξεις διακρίνονται, 

επίσης, σε επιπλεγμένες, που συ-

χνά υποτροπιάζουν και στις οποίες 

συνυπάρχουν είτε ανατομικές είτε 

λειτουργικές ανωμαλίες του ου-

ροποιητικού συστήματος, και σε μη 

επιπλεγμένες, όταν δεν υπάρχουν 

είτε ανατομικές είτε άλλες ανωμα-

λίες του ουροποιητικού ή συστημα-

τικές νόσοι που προδιαθέτουν σε 

λοιμώξεις. Η πλειονότητα των ου-

ρολοιμώξεων στους άνδρες είναι 

επιπλεγμένες, ενώ στις γυναίκες 

είναι μη επιπλεγμένες.

Στα παιδιά οι ουρολοιμώξεις, 

που συνήθως εκδηλώνονται με μη 

ειδικά συμπτώματα, θεωρούνται 

επιπλεγμένες και συχνά συνδέο-

νται με νεφρικές ανωμαλίες. Είναι 

συχνότερες στα αγόρια στο πρώτο 

τρίμηνο της ζωής σαν αποτέλεσμα 

συγγενών ανωμαλιών. Σε μεγαλύ-

τερης ηλικίας παιδιά ουρολοιμώ-

ξεις παρατηρούνται πλέον συχνά 

στα κορίτσια. Στα προσχολικής 

ηλικίας αγόρια οι ουρολοιμώξεις 

συχνά συνδέονται με νεφρικές 

ανωμαλίες. Η μη έγκαιρη διάγνω-

ση και θεραπεία είναι δυνατόν να 

οδηγήσουν σε νεφρική βλάβη και 

νεφρική ανεπάρκεια. Η κυστεοου-

ρητηρική παλινδρόμηση στα παιδιά 

είναι προδιαθεσικός παράγοντας 

ουρολοίμωξης, όμως είναι δυνα-

τόν να προκαλείται και από ουρο-

λοιμώξεις. 

Aσυμπτωματική μικροβιουρία
Ιδιαίτερη οντότητα αποτελεί η ασυ-

μπτωματική μικροβιουρία, που 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

σημαντικού αριθμού μικροβίων 

στα ούρα (≥105 cfu/ml) σε ασθε-

νείς χωρίς κλινικά συμπτώματα ή 
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Iωάννα Δημοπούλου  
Ιατρός Βιοπαθολόγος,  
Υπεύθυνη Μικροβιολογικού  
κεντρικού Εργαστηρίου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

Λοιμώξεις  
του ουροποιητικού

σημεία λοίμωξης. Σε ασυμπτωματι-

κές γυναίκες με ή χωρίς παρουσία 

πυοσφαιρίων, δύο διαδοχικές θετι-

κές καλλιέργειες ούρων με αριθμό 

αποικιών ≥105 cfu/ml θέτουν τη δι-

άγνωση ουρολοίμωξης. Στους άν-

δρες, μια θετική καλλιέργεια ούρων 

με ανάπτυξη μικροβίου ≥105 cfu/ml 

αρκεί για να θέσει τη διάγνωση.

Η ασυμπτωματική μικροβιουρία 

σε ασθενείς που φέρουν μόνιμο κα-

θετήρα κύστεως δεν απαιτεί θερα-

πεία, παρά μόνο όταν αναπτύσσεται 

συμπτωματική λοίμωξη του ουρο-

ποιητικού, π.χ., κυστίτιδα ή πυελο-

νεφρίτιδα. Επίσης, η ασυμπτωματική 

μικροβιουρία σε προεμμηνοπαυσι-

ακές γυναίκες, σε ηλικιωμένους άν-

δρες και γυναίκες, σε διαβητικούς 

ασθενείς, σε έγκλειστους σε ιδρύ-

ματα ή σε παραπληγικούς ασθενείς 

δεν απαιτεί θεραπεία, διότι δεν έχει 

βρεθεί ότι με τη θεραπεία ελαττώ-

νεται η ανάπτυξη ενεργού λοίμω-

ξης. Η χορήγηση αντιβιοτικών σε 

επαναλαμβανόμενα σχήματα οδη-

γεί στην ανάπτυξη και τη διασπορά 

πολυανθεκτικών μικροβίων, που 

δύσκολα αντιμετωπίζονται.

Οι ενδείξεις θεραπείας της ασυ-

μπτωματικής μικροβιουρίας περιο-

ρίζονται μόνο στις παρακάτω περι-

πτώσεις:

  Έγκυοι

  Ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς

  Ασθενείς που πρόκειται να υπο-

βληθούν σε διουρηθρική προ-

στατεκτομή ή άλλη τραυματική 

χειρουργική επέμβαση στο ου-

ροποιητικό σύστημα

Η λήψη ιστορικού, η καλή φυσι-

κή εξέταση, ο εργαστηριακός και ο 

απεικονιστικός έλεγχος του ουρο-

ποιητικού οδηγούν στην καλύτερη 

αντιμετώπιση των ουρολοιμώξεων. 

Ο απεικονιστικός έλεγχος περι-

λαμβάνει την απλή ακτινογραφία 

νεφρών, ουρητήρων, κύστης, το 

υπερηχογράφημα νεφρών-κύστε-

ως πριν και μετά την ούρηση και 

την ενδοφλέβια πυελογραφία για 

τη διαπίστωση είτε ανατομικών είτε 

λειτουργικών ανωμαλιών του ουρο-

ποιητικού συστήματος.

Εργαστηριακή διάγνωση
Η εργαστηριακή διάγνωση περι-

λαμβάνει τη γενική εξέταση ούρων, 

την καλλιέργεια ούρων και την καλ-

λιέργεια αίματος (επί οξείας πυε-

λονεφρίτιδος). Στη γενική εξέταση 

ούρων ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η πα-

ρατήρηση της παρουσίας ή μη πυο-

σφαιρίων και μικροοργανισμών. Η 

ύπαρξη πυοσφαιρίων >10 κ.ο.π. στη 

γενική ούρων χαρακτηρίζεται ως 

πυουρία, ενώ ανάπτυξη μικροβίου 

≥105 cfu/ml στην καλλιέργεια είναι 

το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο 

κριτήριο σημαντικής μικροβιουρίας.

Η γενική εξέταση ούρων είναι ιδι-

αίτερα χρήσιμη στον αποκλεισμό 

βακτηριουρίας, ενώ η καλλιέργεια 

ούρων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε 

ασθενείς είτε με υποτροπιάζουσες 

ουρολοιμώξεις είτε με επιπλεγμέ-

νες ουρολοιμώξεις ή σε νοσηλευό-

μενους ασθενείς που αναπτύσσουν 

λοιμώξεις του ουροποιητικού, εφό-

σον η επιλογή του κατάλληλου αντι-

μικροβιακού στηρίζεται στη γνώση 

του παθογόνου και στην ευαισθη-

σία του στα αντιβιοτικά. Η Ελλάδα 

συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές 

χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα 

μικροβιακής αντοχής κυρίως στον 

νοσοκομειακό χώρο, αλλά και 
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στην κοινότητα. Μελέτες έχουν 

καταδείξει αυξημένα ποσοστά 

αντοχής σε αντιβιοτικά που χρησι-

μοποιούνται εμπειρικά για τη θερα-

πεία περιπτώσεων ασυμπτωματικής 

μικροβιουρίας και ουρολοιμώξεων 

επιπλεγμένων ή όχι.

Η καλλιέργεια των ούρων είναι 

αερόβια, καθώς η πλειονότητα των 

ουροπαθογόνων μικροβίων ανα-

πτύσσονται αεροβίως. Τα αναερό-

βια μικρόβια (Bacteroides fragilis, 

αναερόβιοι κόκκοι) αποτελούν 

πολύ πιο σπάνια αίτια, εντούτοις 

πρέπει να αναζητούνται σε συμπτω-

ματικούς ασθενείς στους οποίους η 

ποσοτική καλλιέργεια αποτυγχάνει 

να αναδείξει μικρόβιο, ενώ στη μι-

κροσκοπική εξέταση των ούρων 

ανευρίσκονται κόκκοι ή Gram-αρ-

νητικά βακτήρια. Επιπρόσθετα, 

όταν στη μικροσκοπική εξέταση 

των ούρων παρατηρούνται πολλά 

πυοσφαίρια και δεν αναπτύσσεται 

κάποιο μικρόβιο στην καλλιέργεια, 

παρά τη μη χορήγηση αντιβίωσης, 

το Mycobacterium tuberculosis και 

άλλα άτυπα μυκοβακτηρίδια μπορεί 

να αναζητηθούν με ειδικές καλλι-

έργειες για οξεάντοχα βακτήρια.

Η λήψη ούρων για καλλιέργεια 

γίνεται πριν από την έναρξη θερα-

πείας με αντιβιοτικά. Για τη σωστή 

λήψη των ούρων και την αποφυγή 

επιμολύνσεων πρέπει πρώτα να 

έχει προηγηθεί σχολαστικό πλύσι-

μο των έξω γεννητικών οργάνων 

με κοινό σαπούνι και νερό και όχι 

με αντισηπτικά, να στεγνώνεται 

καλά η περιοχή με καθαρή πετσέ-

τα ή γάζα και να λαμβάνονται ούρα 

κατά το μέσον της ούρησης. Στα 

παιδιά προσκολλάται το ειδικό σα-

κουλάκι που παραμένει μέχρι 1-1 ½ 

ώρα και τοποθετείται νέο εάν δεν 

έχει γίνει ούρηση. Τα ούρα πρέπει 

να εξετάζονται και να καλλιεργού-

νται αμέσως εντός 1 ώρας ή να 

φυλάσσονται στο ψυγείο στη συ-

ντήρηση (4οC) μέχρι 24 ώρες έως 

ότου καλλιεργηθούν. Η υπερηβική 

παρακέντηση δεν απαιτείται συχνά, 

αλλά είναι χρήσιμη σε νεογνά και 

παραπληγικούς ασθενείς. Η περιο-

χή πρέπει να καθαρίζεται με γάζα 

εμποτισμένη σε αλκοόλη και η πα-

ρακέντηση να γίνεται όταν η ουρο-

δόχος κύστη είναι γεμάτη ούρα.

Στο Μικροβιολογικό Εργαστή-

ριο της Βιοιατρικής για τις καλλι-

έργειες ούρων χρησιμοποιείται το 

αυτοματοποιημένο σύστημα HB&L 

(ALIFAX), που χρησιμοποιεί την 

τεχνολογία σκέδασης του φωτός 

(light scattering technology) και 

παρέχει τη δυνατότητα ταχείας 

εκτέλεσης της ουροκαλλιέργειας 

με υψηλή ευαισθησία και ειδικό-

τητα. Τα αποτελέσματα των αρνη-

τικών ουροκαλλιεργειών δίνονται 

αυθημερόν. Για την ταυτοποίηση 

των παθογόνων μικροοργανισμών 

χρησιμοποιείται το σύστημα IVD 

MALDI Biotyper (Bruker), επιτα-

χύνοντας τον χρόνο για το τελικό 

αποτέλεσμα κατά 24 ώρες.

Ο πλήρης χαρακτηρισμός των 

παθογόνων συμπληρώνεται είτε 

με τον έλεγχο ευαισθησίας στα 

αντιβιοτικά είτε με τη μέθοδο δι-

άχυσης των δίσκων Kirby-Bauer 

ή με τον προσδιορισμό της ελά-

χιστης ανασταλτικής πυκνότη-

τας (MIC) (Minimum inhibitory 

Concentration) με το αυτοματο-

ποιημένο σύστημα MicroScan 

WalkAway (Beckman Coulter).

Gram (-) βακτήρια

Escherichia coli (Κολοβακτηρίδιο)

Proteus spp (Πρωτέας)

Klebsiella spp (Κλεμπσιέλες)

Enterobacter spp (Εντεροβακτήρια)

Citrobacter spp (Κιτροβακτηρίδια)

Serratia spp (Σερράτιες)

* Acinetobacter species (Ασινετοβακτήρια)

* Pseudomonas aeruginosa (Ψευδομονάδα πυοκυανική)

Gram (+) βακτήρια

Enterococcus species (Εντερόκοκκοι)

Staphylococcus saprophyticus (Σταφυλόκοκκος σαπροφυτικός)

Staphylococcus aureus (Σταφυλόκοκκος χρυσίζων)

Ζυμομύκητες

* Candida spp (Κάντιντες)

*Candida albicans

*non Candida albicans

Τα συχνότερα ουροπαθογόνα μικρόβια 

*κυρίως σε περιπτώσεις μόνιμου ουροκαθετήρα, παρατεταμένης 

χρήσης αντιβιοτικών και ανοσοκαταστολής

Το αυτοματοποιημένο σύστημα 

HB&L (ALIFAX)
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Ο 
μαγνητικός τομογράφος ONI MSK Extreme 1,5 

Tesla της General Electric Healthcare προστέ-

θηκε στην ομάδα των μαγνητικών τομογρά-

φων και λειτουργεί στη Βιοιατρική Κηφισιάς. Πρόκει-

ται για έναν μαγνήτη εξειδικευμένο στην απεικόνιση 

άκρων. Η δύναμη του νέου τομογράφου βρίσκεται 

στον σχεδιασμό του. Είναι πλήρως ανοικτός, ώστε να 

δέχεται μόνο το άκρο που εξετάζεται, ενώ ο εξεταζό-

μενος βρίσκεται ξαπλωμένος αναπαυτικά σε κάθισμα 

έκτος του τομογράφου. Έτσι το πρόβλημα της κλειστο-

φοβίας αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά.

Με την αναπαυτική θέση εξέτασης, εξασφαλίζονται 

η συνεργασία του εξεταζόμενου και η ποιότητα της 

εξέτασης. Επιπλέον, με τα χαμηλά επίπεδα θορύβου 

κατά τη διάρκεια λήψης των εικόνων, η εξέταση γίνε-

ται ευχάριστα αποδεκτή από τον εξεταζόμενο. Κι όλα 

αυτά, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στη διαγνωστική 

ποιότητα της εξέτασης.

Ο ONI MSK Extreme 1,5 Tesla είναι ένας ισχυρός 

μαγνήτης, όπως τα περισσότερα συμβατικά συστή-

ματα μαγνητικών τομογράφων, με υψηλά gradients 

70 mT/m, με απόδοση και ποιότητα εξέτασης εφά-

μιλλη των κλειστών μαγνητικών τομογράφων.

Το νέο σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα εξειδι-

κευμένων πρωτοκόλλων απεικόνισης:

   Της πηχεοκαρπικής άρθρωσης

    Του καρπού και των δακτύλων του χεριού

   Της άρθρωσης του αγκώνα

   Του γονάτου

   Της ποδοκνημικής άρθρωσης

    Του ταρσού και των δαχτύλων του ποδιού

Τα ορθοπαιδικά ερωτήματα μπορούν πλέον να 

απαντηθούν γρήγορα και με ευκολία, είτε πρόκειται 

για κλειστοφοβικό ενήλικα είτε για μικρό παιδί.

Οι χρόνιες φλεγμονώδεις και οι αυτοάνοσες νό-

σοι, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, προσβάλλουν 

τις μικρές αρθρώσεις και απαιτούν έγκαιρη και αξιό-

πιστη διάγνωση και ακριβή παρακολούθηση.

Αυτοί οι ασθενείς συνήθως υποφέρουν από οιδη-

ματώδεις, επώδυνες αρθρώσεις που περιορίζουν την 

κινητικότητα και τη συνεργασία τους. 

Η αναπαυτική θέση εξέτασης με τον νέο μαγνητικό 

τομογράφο είναι ένα μοναδικό δώρο σε αυτούς του 

ασθενείς.

Από την αρχή της λειτουργίας του, το Τμήμα Αξο-

νικής και Μάγνητικής Τομογραφίας της Βιοιατρικής 

βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην 

Ιατρική Απεικονιστική Διάγνωση.

Αυτό οφείλεται στον σύγχρονο τεχνολογικό εξο-

πλισμό, ο οποίος ανανεώνεται κάθε φορά που προ-

κύπτει αξιόλογη εξέλιξη στον τομέα της Αξονικής και 

της Μαγνητικής Τομογραφίας σε παγκόσμιο επίπεδο 

και στην αξιοποίησή του από ένα ικανό και άρτια κα-

ταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Έτσι, το Τμήμα είναι πρωτοπόρο στην Ελλάδα σε 

μια πληθώρα εφαρμογών των απεικονιστικών με-

θόδων και αποτελεί Κέντρο Αναφοράς της General 

Electric Healthcare για τη Νότια Ευρώπη.

Ανοικτός Μαγνητικός Τομογράφος

Για άλλη μια φορά,  
η Βιοιατρική έκανε  

ένα επαναστατικό βήμα  
προς τα εμπρός  

στην Ιατρική Απεικόνιση

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ 

ΑΘΟΡΥΒΟΣ

ΑΚΡΙΒΗΣ

πρόληψη



Ο
ι διαταραχές των ανθρώ-

πινων αιμοσφαιρινών, οι 

αιμοσφαιρινοπάθειες, 

αποτελούν μια ομάδα γενετικών 

κληρονομικών νοσημάτων, που 

ευθύνονται για την ελαττωματι-

κή παραγωγή της αιμοσφαιρίνης 

στα ερυθρά αιμοσφαίρια του αί-

ματος, με αποτέλεσμα να προκα-

λείται σοβαρή μορφή αναιμίας. 

Η αιμοσφαιρίνη (Ηb) αποτελεί 

την κύρια πρωτεΐνη των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων. Βασική της λει-

τουργία αποτελεί η μεταφορά του 

οξυγόνου από τους πνεύμονες σε 

όλους τους ιστούς του σώματος. 

Οι αιμοσφαιρινοπάθειες είναι 

τα συνηθέστερα γενετικά νοσή-

ματα σε όλο τον κόσμο, πλήττο-

ντας μεγάλο αριθμό ατόμων. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

υπολόγισε ότι περίπου το 5% του 

παγκόσμιου πληθυσμού είναι φο-

ρείς μεταλλάξεων στα υπεύθυνα 

γονίδια για κλινικώς σημαντικές 

διαταραχές της αιμοσφαιρίνης, 

με κίνδυνο γέννησης παθολογι-

κού παιδιού. Μια μεγάλη ομάδα 

αιμοσφαιρινοπαθειών είναι οι α- 

και β-θαλασσαιμίες. Οι θαλασ-

σαιμίες συλλογικά αποτελούν τη 

συνηθέστερη ανθρώπινη μονο-

γονιδιακή διαταραχή. Τα άτομα 

με θαλασσαιμία δεν μπορούν να 

παράξουν αρκετή αιμοσφαιρίνη 

στον μυελό των οστών. Η ονομα-

σία μεσογειακή αναιμία δόθηκε 

επειδή οι πρώτοι ασθενείς που 

διαγνώστηκαν με την ασθένεια 

είχαν προέλευση από χώρες τις 

Μεσογείου. Στην πραγματικότη-

τα, η ασθένεια απαντάται σε δι-

άφορες χώρες, με μεγαλύτερη 

όμως συχνότητα στην περιοχή 

της Μεσογείου, της Μέσης και 

Άπω Ανατολής. 

Οι β-θαλασσαιμίες αποτελούν 

στον ελλαδικό χώρο το συχνό-

τερο κληρονομούμενο νόσημα 

που κληρονομείται κατά τον υπο-

λειπόμενο τρόπο. Δηλαδή, δύο 

γονείς φορείς μετάλλαξης στο 

γονίδιο της β-σφαιρίνης έχουν 

πιθανότητα 25% να αποκτήσουν 

πάσχον παιδί, 50% υγιές παιδί 

φορέα και 25% υγιές παιδί χωρίς 

μετάλλαξη. Η αυξημένη συχνότη-

τα των θαλασσαιμιών οφείλεται 

στον προστατευτικό τους ρόλο 

όσον αφορά την ανάπτυξη παρα-

σίτων στο αίμα, όπως το παρά-

σιτο που προκαλεί την ελονοσία. 

Δηλαδή, οι φορείς μεταλλάξεων 

έχουν προστασία από την ελονο-

Γράφει η:

Σταματία - Μαρία Ράπτη B.Sc., M.Sc., (ErCLG)
Εργαστηριακή Γενετίστρια
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας

Θαλασσαιμίες
Mεσογειακή Aναιμία
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Σταματία - Μαρία Ράπτη B.Sc., M.Sc., (ErCLG)
Εργαστηριακή Γενετίστρια
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας

σία γιατί το παράσιτο δεν επιβι-

ώνει στο αίμα τους. Σε περιοχές 

με έλη, όπου ευδοκιμεί το κου-

νούπι ξενιστής του παρασίτου, 

επιβιώνουν καλύτερα οι φορείς 

μεταλλάξεων. Σε αυτό, λοιπόν, το 

φαινόμενο οφείλεται, κατά κύριο 

λόγο, η επικράτηση των φορέων 

σε περιοχές που κάποτε υπήρχαν 

μεγάλες ελώδεις εκτάσεις. 

Μορφές θαλασσαιμίας
Στον ελλαδικό χώρο οι πιο συ-

χνές θαλασσαιμίες είναι οι α και 

β. Άλλες σπάνιες για τον ελληνικό 

πληθυσμό μορφές είναι οι C, D, E 

και Ο-Arab. To μόριο της αιμο-

σφαιρίνης (Ηb) αποτελείται από 

τέσσερεις αλυσίδες σφαιρίνης, 

δύο α και δύο β (Εικόνα 1). Δύο γο-

νιδιακοί τόποι ευθύνονται για την 

παραγωγή τους, τα συμπλέγματα 

των γονιδίων σφαιρίνης α και β, 

αντίστοιχα.

α-θαλασσαιμίες
Οι α-θαλασσαιμίες χαρακτηρίζο-

νται από ανεπαρκή ή πλήρη έλλει-

ψη της παραγωγής των γονιδίων 

α1 και α2-σφαιρίνης και αυξημέ-

νης παραγωγής των β-αλυσίδων. 

Επηρεάζουν τον σχηματισμό αι-

μοσφαιρινών τόσο του εμβρύου 

όσο και των ενηλίκων. Είναι συ-

χνότερες στην Αφρική, στη Μέση 

Ανατολή, στην Ινδία, στη Νοτιοα-

νατολική Ασία, στη Νότια Κίνα και 

σποραδικά τη Μεσόγειο. Στην Ελ-

λάδα 7% του γενικού πληθυσμού 

είναι ετεροζυγώτες φορείς.

Υπάρχουν δύο είδη μεταλλά-

ξεων της α-θαλασσαιμίας, η α+ 

(ήπια) και η α0 (σοβαρή), οπότε 

έχουμε δύο τύπους φορέων:

  Φορέας α+-θαλασσαιμίας ή σι-

ωπηρός φορέας της α-θαλασ-

σαιμίας. Πρόκειται για υγιές 

άτομο, που σπάνια είναι δυνατό 

να έχει αναιμία. Η διάγνωση γί-

νεται με μοριακή εξέταση ανά-

λυσης του DNA.

  Φορέας α0-θαλασσαιμίας (a- 

Thalassemia Minor). Πρόκειται 

για υγιές άτομο που είναι δυνα-

τό να παρουσιάσει μικροκυττα-

ρική αναιμία.

  Φορέας α+/ α0 με αιμοσφαιρι-

νοπάθεια -H (HbH). Πρόκειται 

για άτομο το οποίο κληρονό-

μησε από τον έναν γονέα μια 

α+ μετάλλαξη και από τον άλλο 

γονέα μια μετάλλαξη α0, με 

αποτέλεσμα να φέρει ένα λει-

τουργικό γονίδιο από συνολικά 

τέσσερα που υπάρχουν κανο-

νικά. Η υποπαραγωγή α-σφαι-

ρίνης προκαλεί πλεόνασμα των 

β-σφαιρινών. Το άτομο αυτό 

χαρακτηρίζεται από μέτρια 

αιμολυτική αναιμία, χωρίς να 

είναι απαραίτητες μεταγγίσεις 

και χωρίς καμία επιπλέον επί-

πτωση στην υγεία του. 

  Εμβρυϊκός ύδρωπας (HbBart’s). 

Πρόκειται για έμβρυο που έχει 

κληρονομήσει δύο μεταλλάξεις 

α0, μια από κάθε γονέα. Αυτό 

σημαίνει ότι δεν φέρει κανένα 

λειτουργικό γονίδιο α, οπότε δεν 

παράγει καθόλου α-σφαιρίνες. 

Συνεπώς, δεν παράγει καθόλου 

αιμοσφαιρίνη, γεγονός μη συμ-

βατό με τη ζωή.

β-θαλασσαιμίες
Οι β-θαλασσαιμίες οφείλονται 

σε ελαττωμένη σύνθεση της β- 

αλυσίδας, λόγω μεταλλάξεων 

του β γονιδίου της αιμοσφαιρί-

νης. Η σοβαρότητα της νόσου 

εξαρτάται από τη φύση της με-

τάλλαξης. 

Οι μεταλλάξεις έχουν ως συ-

νέπεια τη μειωμένη παραγωγή 

β-αλυσίδων, με αποτέλεσμα την 

παραγωγή περίσσειας των α-α-

λυσίδων. 

Στην Ελλάδα 8% (1 στους 12) 

του γενικού πληθυσμού είναι 

φορέας β-θαλασσαιμίας, με 

ορισμένες περιοχές η συχνό-

τητα των φορέων να φτάνει 

το 15%-20% του πληθυσμού (1 

στους 5 με 6) (Εικόνα 2).

Τι είναι φορέας ή ετερόζυγος 
της β-θαλασσαιμίας
Ετερόζυγοι φορείς είναι τα άτο-

μα που έχουν κληρονομήσει ένα 

παθολογικό γονίδιο β-σφαιρίνης 

από τον έναν γονέα, έχουν δηλα-

δή μια γενετική μετάλλαξη. 

Ο φορέας β-θαλασσαιμίας 

μπορεί να παρουσιάσει μια ελα-

φριά αναιμία χωρίς καμία άλλη 

επίπτωση στην υγεία του.

Εικόνα 1: Η δομή της αιμοσφαιρίνης με δύο α και δύο β αλυσίδες



Τι είναι ο ομόζυγος - διπλά 
ετερόζυγος της β-θαλασσαιμίας
Ομόζυγος ή διπλά ετερόζυγος 

της β-θαλασσαιμίας είναι ο πά-

σχων ασθενής με β-θαλασσαιμία, 

ο οποίος έχει κληρονομήσει δύο 

παθολογικά γονίδια β-σφαιρίνης, 

ένα από κάθε γονέα.

Τύποι μεταλλάξεων 
  Μεταλλάξεις β+: Είναι μεταλλά-

ξεις που επηρεάζουν τη σύνθε-

ση των β-αλυσίδων σφαιρίνης, 

περιορίζοντας τη σύνθεση τους.

  Μεταλλάξεις β0: Είναι μεταλλά-

ξεις που σταματούν τη σύνθεσή 

των β-αλυσίδων σφαιρίνης, με 

αποτέλεσμα να μη συντίθεται 

καθόλου β-σφαιρίνη.

  Μεταλλάξεις β++: Είναι μεταλλά-

ξεις που επιτρέπουν σε μεγάλο 

βαθμό τη σύνθεση των β-αλυ-

σίδων.

Κληρονομικότητα 
β-θαλασσαιμίας
Η β-θαλασσαιμία αποτελεί ένα 

κλασικό αυτοσωμικό υπολειπόμε-

νο νόσημα. Για να νοσήσει κανείς, 

θα πρέπει να κληρονομήσει δύο 

μεταλλάξεις, μία από κάθε γονέα.

Κλινικά χαρακτηριστικά 
β-θαλασσαιμίας
Τα παιδιά που γεννιούνται με 

β-θαλασσαιμία συνήθως εκδηλώ-

νουν βαριάς μορφής αναιμία στα 

πρώτα χρόνια της ζωής τους και 

Εικόνα: Η εξάπλωση των θαλασσαιμικών συνδρόμων

Εικόνα 2: 
Φορείς  

β-θαλασσαιμίας

στην Ελλάδα
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Πίνακας 1: Γενικά κλινικά και γενετικά χαρακτηριστικά α- κα β-θαλασσαιμιών

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΥΠΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ

Εμβρυϊκός ύδρωπας 
Πάσχων

α

Hb Bart’s (γ4) μη
HbH (β4) λειτουργικές
Hb Portland

 Hb 
 MCV 
 MCH

α0 /α0

Αιμοσφαιρινοπάθεια ΗΥγιής 
φορέας
Μέτρια αιμολυτική αναιμία

α

HbH: 1-30%
HbA-HbA2: 1%-2%
Αιμολυτική αναιμία ποικίλης  
βαρύτητας

 Hb 
 MCV 
 MCH

α+ /α0

Ομόζυγη ή ετερόζυγη α-ΜΑ
Υγιής ομόζυγος  
ή φορέας
Μικροκυτταρική αναιμία

α

HbΑ: κ.φ. MCV, MCH 

HbA2: κ.φ.± 
3%-5% Hb Bart’s κατά τη γέννηση

 Hb 
 MCV 
 MCH

α0 /α 
ή

α+ /α+ 

Σιωπηλός φορέας 
Υγιής φορέας

α

HbΑ: κ.φ. MCV, MCH .±  ή
HbA2: κ.φ. Οριακά ή κ.φ.

 Hb 
 MCV 
 MCH

α+ /α

Ετερόζυγη β-ΜΑ
Υγιής φορέας
Ελαφριά αναιμία (όχι πάντα)

β

 RBC
 (MCV 60-70fl)
 (MCH 19-23pg), 
 (Hb A2) συνήθως μεταξύ 4-6%.
 Hb 

 MCV 
 MCH

β+/β
β0/β
β++/β

Ομόζυγη β-ΜΑ
Πάσχων

β
 Hb 

 MCV 
 MCH

β+/β+

β0/β0

β++/β++

β+/β++

β0/β+

β0/β++

Ενδιάμεση β+/
β++,  

β0/β++  
Μείζων  
β0/β0,  
β0/β+,  
β+/β+

αρχίζουν να παρουσιάζουν σκε-

λετικές ανωμαλίες, διόγκωση της 

κοιλιάς και της σπλήνας.

Δρεπανοκυτταρική αναιμία
Η δρεπανοκυτταρική αναιμία 

αποτελεί μία διαφορετική μορφή 

β-θαλασσαιμίας, αφού και αυτή 

προκαλείται από μετάλλαξη στο 

γονίδιο της β-σφαιρίνης. 

Στη δρεπανοκυτταρική αναι-

μία έχουμε τον σχηματισμό 

μιας παθολογικής μορφής του 

συμπλόκου της αιμοσφαιρίνης 

-την αιμοσφαιρίνη – S- και τα 

ερυθροκύτταρα παίρνουν σχήμα 

δρεπανιού.

Τρόποι πρόληψης  
της θαλασσαιμίας

  Διάγνωση των φορέων - πληθυ-

σμιακός έλεγχος με ηλεκτροφό-

ρηση αιμοσφαιρίνης.

  Γενετικός ανιχνευτικός έλεγχος 

(screening).

  Προγεννητική επεμβατική διά-

γνωση σε ζευγάρια που και τα 

δύο άτομα είναι φορείς. 

  Προεμφυτευτική διάγνωση 

(PGD).

Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προσφέρεται 

ο αρχικός έλεγχος με ηλεκτρο-

φόρηση αιμοσφαιρίνης και στη 

συνέχεια στο εργαστήριο Μορι-

ακής Γενετικής γίνεται πλήρης 

έλεγχος μεταλλάξεων και ελλεί-

ψεων για τα γονίδια α1, α2, β και 

δ του γενετικού τόπου β' . 
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πρόληψη

Ο 
ιός VZV (Varicella-

zoster virus) ή ιός του 

έρπητα ζωστήρα είναι 

μέλος της οικογένει-

ας των ερπητοϊών και ταξινομεί-

ται ως άλφα-ερπητοϊός μαζί με το 

σύμπλεγμα HSV των ερπητοϊών. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται από 

τη Διεθνή Επιτροπή Ταξινόμησης 

ιών ως ιός έρπητα 3 και είναι ένας 

DNA ιός. Υπάρχουν τουλάχιστον 

τρεις γονότυποι του ιού, χωρίς 

ωστόσο να έχει αποδειχθεί δια-

φορά στην αντιγονικότητά τους. 

Μελέτες απέδειξαν ότι:

α) δεν υπάρχουν διαφορές μετα-

ξύ των στελεχών που προκαλούν 

ανεμευλογιά και ζωστήρα στο ίδιο 

άτομο, 

β) ο ιός είναι σημαντικά σταθερός 

κατά τη διαδρομή του in vitro και 

in vivo και 

γ) μη επιδημιολογικά σχετιζόμε-

να στελέχη μπορούν να διαχωρι-

στούν με μοριακές τεχνικές. Ο ιός 

VZV είναι ένας πολύ «κυτταρό-

φιλος» ιός, που εξαπλώνεται στο 

σώμα με την επαφή των κυττάρων 

μεταξύ τους. Όμως κατά τη διάρ-

κεια της οξείας λοίμωξης, ελεύ-

θεροι ιοί παράγονται σε κυστίδια 

του δέρματος, προκαλώντας σε 

μεγάλο βαθμό τη μετάδοση της 

ανεμευλογιάς και του ζωστήρα. Ο 

ιός μεταδίδεται με την αεροφόρο 

οδό και μολύνει την αναπνευστι-

κή βλέννη. Η πηγή των περισσότε-

ρων μεταδιδόμενων VZV είναι οι 

δερματικές βλάβες. Ο άνθρωπος 

είναι ο μόνος ξενιστής του ιού που 

δεν προσβάλλει τα ζώα.

Οι εκδηλώσους του ιού
Η ανεμευλογιά και ο ζωστήρας 

αποτελούν δύο διαφορετικές εκ-

δηλώσεις της λοίμωξης από τον 

ίδιο ιό. 

Η ανεμευλογιά εκδηλώνεται 

κυρίως σε παιδιά, με γενικευμένο 

κυστικό εξάνθημα, συχνά συνο-

δευόμενο από πυρετό. 

Ο ζωστήρας εκδηλώνεται είτε 

σε ενήλικες είτε σε ανοσοκατε-

σταλμένους ασθενείς και περι-

λαμβάνει μια επώδυνη και ορι-

οθετημένη εμφάνιση κυστικών 

βλαβών, με συνοδό φλεγμονή 

κατά μήκος της ραχιαίας οδού 

των γαγγλίων, των κρανιακών και 

των αισθητικών νεύρων. Λόγω της 

κατανομής των βλαβών υπό μορ-

φή ζώνης πήρε και το όνομά του 

«ζωστήρας». 

Τα παρακάτω δεδομένα κατα-

δεικνύουν ότι πρόκειται για επα-

νενεργοποίηση του VZV και όχι 

Γράφει ο:

Ανεμευλογιά και 
έρπητας ζωστήρας
Οι δύο όψεις του ίδιου ιού  
Varicella-zoster virus (VZV)

Ευάγγελος Τσιφτσάκης

Βιοπαθολόγος , Κεντρικό Εργαστήριο  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
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αναμόλυνση του ατόμου: 

α) Ο ζωστήρας δεν εμφανίζει 

την εποχιακή κατανομή της 

ανεμευλογιάς, που είναι αργά 

τον χειμώνα και νωρίς την άνοι-

ξη στα εύκρατα κλίματα. 

β) Ο ζωστήρας δεν εμφανίζεται 

συνήθως σε γονείς παιδιών με 

ανεμευλογιά. 

γ) Όψιμη εμφάνιση του ιού αναγνω-

ρίζεται σε βιοψίες αισθητικών γαγ-

γλίων με παρουσία VZV- DNA, RNA 

και ιικών πρωτεϊνών και, τέλος, 

δ) οι ιοί που προκαλούν την πρω-

τοπαθή λοίμωξη (ανεμευλογιά) 

και μετέπειτα ζωστήρα είναι οι ίδιοι 

όπως καταδεικνύεται από μοριακές 

μελέτες απομονωθέντων VZV από 

ασθενείς με ζωστήρα έπειτα από 

είτε φυσική νόσηση με ανεμευλο-

γιά είτε εμβολιασμό με τον ιό.

Μελέτες έπειτα από φυσική νό-

σηση ή εμβολιασμό δείχνουν ότι 

αναμόλυνση ή επανενεργοποίηση 

του ιού μπορεί να συμβεί απουσία 

συμπτωμάτων και ότι δεύτερη εκ-

δήλωση κλινικών συμπτωμάτων 

ανεμευλογιάς είναι σπάνια, αλλά 

είναι δυνατόν να συμβεί. Η λοίμω-

ξη από VZV μπορεί να προκαλέ-

σει είτε σοβαρή είτε θανατηφόρα 

νόσο σε άτομα που είτε λαμβάνουν 

ανοσοκατασταλτική θεραπεία είτε 

παρουσιάζουν διαταραχές της κυτ-

ταρικής ανοσίας. Προοδευτική ή 

γενικευμένη λοίμωξη μπορεί 

να υποστούν παιδιά που εμ-

φανίζουν ανεμευλογιά κατά 

τη διάρκεια χημειοθεραπείας 

ή ραδιοθεραπείας για κακόη-

θες νόσημα σε ποσοστό 30%, με 

θνητότητα 7%. Οι λοιμώξεις από 

VZV θεραπεύονται με ακικλοβίρη 

(acyclovir-ACV).

Η διάγνωση της λοίμωξης από 

VZV είναι καθοριστικής σημασίας 

για τη θεραπεία, την πρόληψη με-

τάδοσης και την αντιμετώπιση επι-

πλοκών στον ευπαθή πληθυσμό. 

Παρά το γεγονός ότι η συμπτω-

ματολογία είναι κλασική, παρα-

τηρήθηκε σύγχυση στη διάγνωση 

συχνότερα με ιούς HSV (13% κατά 

μια μελέτη) και λιγότερο συχνά 

με άλλα δερματικά νοσήματα από 

ιούς, μικρόβια, μύκητες ή υπερευ-

αισθησία.

Σημαντικό μέσο για 
την πρόληψη της 

ανεμευλογιάς είναι το 
εμβόλιο που γίνεται 

κατά την παιδική ηλικία, 
πάνω από 12 μηνών (1η 

δόση εμβολίου) και 
επαναληπτική δόση σε 

ηλικία 4-6 χρόνων 

ΠΡΟΛΗΨΗ
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Mέθοδοι διάγνωσης
Οι συνηθέστερες μέθοδοι διά-

γνωσης που εφαρμόζονται είναι:

  Η PCR σε αίμα, δερματικές βλά-

βες και εγκεφαλονωτιαίο υγρό 

(ΕΝΥ).

  Ο άμεσος ανοσοφθορισμός 

(DFA).

  H καλλιέργεια υλικού βλαβών.

  Η ορολογική διάγνωση με μέτρη-

ση IgM και IgG αντισωμάτων.

Κατά το τελευταίο διάστημα γί-

νεται εκτενής επιστημονική ανα-

φορά στον έρπητα ζωστήρα, κα-

θώς, όπως αναφέρθηκε, προκαλεί 

πολύ επώδυνη νόσο στους ενήλι-

κες. Μάλιστα ένας στους τέσσερις 

ενήλικες θα αναπτύξει τη νόσο σε 

κάποιο διάστημα στη ζωή του. 

Υπάρχει πιθανότητα λοίμωξης 

των ματιών και του κεντρικού 

νευρικού συστήματος, καθώς και 

ανάπτυξη της μεθερπητικής νευ-

ραλγίας, μιας βασανιστικής συ-

νέπειας της νόσου που διαρκεί 

αρκετά και προκαλεί ποικίλα άλλα 

προβλήματα στους ηλικιωμένους, 

όπως αϋπνία, κατάθλιψη, κόπωση 

άγχος, επίταση καρδιαγγειακών 

προβλημάτων κ.λπ. Γι’ αυτό συνι-

στάται πλέον ο εμβολιασμός των 

ηλικιωμένων, ανεξαρτήτως του 

αν έχουν προσβληθεί ή όχι από 

τον ιό στο παρελθόν.

Η σημασία του εμβολιασμού
Η νόσος προλαμβάνεται με εμβο-

λιασμό. Το εμβόλιο περιλάμβα-

νε αρχικά ζώντα εξασθενημένο 

ιό του ιαπωνικού στελέχους Oka 

για εμβολιασμό ρουτίνας υγιούς 

πληθυσμού το 1995. Τα σύγχρονα 

εμβόλια που κυκλοφορούν περι-

λαμβάνουν το ίδιο ακριβώς στέ-

λεχος του ιού. 

Με την κυκλοφορία του εμ-

βολίου τα ποσοστά της νόσου 

υποχώρησαν κατά 71%-84% εκεί 

όπου εφαρμόστηκε ο εμβολια-

σμός. Περίπου 15% των εμβολια-

σθέντων μπορεί να αναπτύξουν 

ενδιάμεση νόσο από φυσικό 

στέλεχος του ιού μήνες ή χρό-

νια μετά τον εμβολιασμό, γιατί το 

εμβόλιο δεν παρέχει 100% προ-

στασία. Όμως παρέχει 97% προ-

στασία έναντι σοβαρής νόσου. 

Ο ζωστήρας από το εμβόλιο είναι 

σπάνιος, αλλά έχει αναφερθεί και 

σε υγιή και σε ανοσοκατεσταλμέ-

να άτομα. Η λοίμωξη πολύ ευαί-

σθητων ατόμων μπορεί επίσης να 

προληφθεί με τη χορήγηση ειδι-

κής ανοσοσφαιρίνης.

Το εμβόλιο του έρπητα ζωστή-

ρα έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρό-

γραμμα Εμβολιασμών και χορη-

γείται δωρεάν σε όλα τα άτομα 

ηλικίας άνω των 60 ετών.

Το εμβόλιο του έρπητα 
ζωστήρα έχει ενταχθεί 
στο Εθνικό Πρόγραμμα 

Εμβολιασμών και 
χορηγείται δωρεάν  

σε όλα τα άτομα ηλικίας 
άνω των 60 ετών

πρόληψη



Ανανεωμένο Δίκτυο Οδοντιατρείων
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Η καλή αισθητική εικόνα του στόματος, δηλαδή ένα όμορφο, υγιές και λαμπερό χαμόγελο, είναι απαίτηση του 
σύγχρονου ανθρώπου και ένδειξη Υγείας και Ευεξίας. Στα Οδοντιατρεία του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  

οι υπηρεσίες μας έχουν σκοπό να διασφαλίσουν:

 Την ομαλή λειτουργία του στόματός σας

 Την ταχύτερη αποκατάσταση της υγείας και της υγιεινής του

 Την κάλυψη των αισθητικών σας αναγκών

Διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εξειδικευμένους συνεργάτες, σας προσφέρουμε υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας στον χώρο της θεραπευτικής καθώς και στον τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής. Όλα  

τα οδοντιατρεία είναι εξοπλισμένα με δύο σύγχρονες έδρες και στελεχωμένα με εξειδικευμένο και έμπειρο 
προσωπικό, ώστε ο επισκέπτης να απολαμβάνει χωρίς καθυστερήσεις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Ό,τι  
χρειάζεστε για 
ένα υγιές και 

όμορφο  
χαμόγελο

ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 6,  

Τ 210 7217517 
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Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 578Α,  

Τ 210 9918797 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 155-157 

1ος ΟΡΟΦΟΣ, 

Τ 210 9591100

(Λειτουργία  
εντός του 2018) 

ΚΗΦΙΣΙΑ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 225-227,  

Τ 210 6129112-3

 
MAΡΚΟΠΟΥΛΟ
Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ &  

ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ, 

Τ 2299 440980-81 

ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 83,  

Τ 2310 275986

ΕΥΟΣΜΟΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

149 1ος ΟΡΟΦΟΣ,

Τ 2310 665229 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
EΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

15, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, 

Τ 2310 486876



πρόληψη

52 Bionews  Δεκέμβριος 2018 - Φεβρουάριος 2019          

Γράφει η:

Κατερίνα  
Παπαϊωαννίδου

Χειρουργός  
Οδοντίατρος 
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Ε
ίναι πλέον ευρέως γνωστό 

ότι ο σακχαρώδης διαβήτης 

επηρεάζει άμεσα τη στοματι-

κή μας υγεία, αλλά αυτό που ίσως 

δεν γνωρίζουμε είναι ότι η σχέση 

διαβήτη και περιοδοντικής νόσου 

είναι δυναμική και αμφίδρομη. 

Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη 

έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο περιο-

δοντικών παθήσεων και στα άτομα 

με ενεργή περιοδοντική νόσο η 

ρύθμιση του ΣΔ είναι δυσκολότερη. 

Οι περιοδοντικές νόσοι είναι 

μολύνσεις των ούλων και του 

οστού που περιβάλλουν τα δόντια. 

Σε προχωρημένα στάδια μπορούν 

να οδηγήσουν σε οδυνηρά προ-

βλήματα μάσησης, ακόμη και σε 

απώλεια δοντιών.

Σχέση διαβήτη και  
περιοδοντικής νόσου
Τα άτομα με ελλιπή ρύθμιση του 

σακχάρου εμφανίζουν συχνότερα 

και πιο βαριά μορφή περιοδοντίτι-

δας και καταλήγουν να χάνουν πε-

ρισσότερα δόντια από τα άτομα με 

ελεγχόμενο διαβήτη. Στην πραγ-

ματικότητα, τα άτομα των οποίων 

το σάκχαρο είναι καλά ελεγχό-

μενο δεν έχουν πλέον καμία δια-

φορά από τα άτομα χωρίς διαβή-

τη. Τα παιδιά με ΙΕΣΔ (ινσουλινο 

-εξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη) 

έχουν, επίσης, μεγάλο κίνδυνο εμ-

φάνισης ασθένειας των ούλων. Η 

σωστή ρύθμιση του σακχαρώδους 

διαβήτη παρέχει καλύτερη προ-

στασία από την περιοδοντική νόσο.

Πάχυνση των τοιχωμάτων  
των αγγείων
Η πάχυνση των τοιχωμάτων των 

αιμοφόρων αγγείων είναι μια επι-

πλοκή του διαβήτη, που αυξάνει 

τον κίνδυνο εμφάνισης περιοδο-

ντικής νόσου. Τα αιμοφόρα αγ-

γεία παρέχουν οξυγόνο και θρέψη 

στους ιστούς, συμπεριλαμβανο-

μένου του στόματος, και επίσης 

μεταφέρουν τα απορριπτόμενα 

προϊόντα των ιστών. Ο διαβήτης 

προκαλεί πάχυνση των τοιχω-

μάτων των αγγείων, έχοντας ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της ροής 

του αίματος και κατά συνέπεια και 

των θρεπτικών ουσιών και επιβρα-

δυνομένη απομάκρυνση επιβλα-

βών αποβλήτων. Αυτό μπορεί να 

αποδυναμώσει την αντίσταση των 

ούλων και του οστού στη μόλυνση.

Βακτήρια
Πολλά είδη βακτηρίων (μικρόβια) 

ευδοκιμούν παρουσία σακχάρου. 

Όταν ο διαβήτης δεν ελέγχεται 

επαρκώς, τα υψηλά επίπεδα γλυ-

κόζης στα υγρά του στόματος μπο-

ρεί να βοηθήσουν τα μικρόβια να 

αναπτυχθούν και να οδηγήσει σε 

ασθένεια και φλεγμονή των ού-

λων.

Κάπνισμα 
Μελέτες δείχνουν ότι το κάπνισμα 

αυξάνει επίσης τις πιθανότητες 

εμφάνισης ασθένειας του περιο-

δοντίου. Στην πραγματικότητα, οι 

καπνιστές είναι πέντε φορές πιο 

πιθανό από τους μη καπνιστές να 

εμφανίσουν κάποια μορφή περι-

οδοντικής νόσου. Για τους καπνι-

στές με διαβήτη, ο κίνδυνος είναι 

ακόμη μεγαλύτερος. Εάν είστε 

καπνιστής με διαβήτη, ηλικίας 45 

ετών και άνω, έχετε 20 φορές πε-

ρισσότερες πιθανότητες από ένα 

Σακχαρώδης 
διαβήτης
& περιοδοντική νόσος
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άτομο χωρίς αυτούς τους παράγο-

ντες κινδύνου να εμφανίσετε σο-

βαρή περιοδοντική νόσο.

Πώς αναπτύσσεται  
η περιοδοντική νόσος;
Το πρώιμο στάδιο είναι η ουλίτιδα, 

που μπορεί στη συνέχεια να εξελι-

χθεί σε περιοδοντίτιδα.

  Ουλίτιδα. Το πλημμελές βούρ-

τσισμα επιτρέπει τη δημιουργία 

οδοντικής πλάκας, η οποία είναι 

μια κολλώδη μεμβράνη μικροβί-

ων. Μερικά από αυτά τα μικρόβια 

προκαλούν φλεγμονή των ούλων. 

Τα ούλα μπορεί να γίνουν κόκκι-

να και διογκωμένα και να αιμορ-

ραγούν είτε κατά τη διάρκεια του 

βουρτσίσματος είτε κατά τη χρήση 

του οδοντικού νήματος. Αυτό ονο-

μάζεται ουλίτιδα και είναι το πρώτο 

στάδιο της περιοδοντικής νόσου.

Η ουλίτιδα μπορεί, συνήθως, να 

αντιστραφεί και να ελεγχθεί με 

καθημερινό βούρτσισμα, τη χρή-

ση οδοντικού νήματος και έκπλυση 

με αντισηπτικό στοματικό διάλυμα, 

καθώς και με τακτικό καθαρισμό 

από τον οδοντίατρο. Εάν δεν αντι-

μετωπιστεί νωρίς, μπορεί να οδη-

γήσει σε πιο σοβαρό τύπο ασθέ-

νειας των ούλων, που ονομάζεται 

περιοδοντίτιδα.

  Περιοδοντίτιδα. Η περιοδοντί-

τιδα είναι λοίμωξη των ιστών που 

περιβάλλουν τα δόντια και περι-

λαμβάνει όχι μόνο τα ούλα, αλλά 

και το υποκείμενο οστό. Τα ούλα 

χαλαρώνουν γύρω από τα δόντια, 

σχηματίζοντας «θυλάκους» λοίμω-

ξης. Η λοίμωξη οδηγεί σε απώλεια 

του οστού που συγκρατεί το δόντι 

και κατά συνέπεια εμφάνιση κινητι-

κότητας και συχνά σε απώλεια των 

δοντιών.

Συχνά δεν υπάρχουν προειδο-

ποιητικά σημάδια πρώιμης περιο-

δοντίτιδας. Ο πόνος, το απόστημα 

και η χαλάρωση των δοντιών δεν 

εμφανίζονται μέχρι να προχωρή-

σει η ασθένεια. Δεδομένου ότι η 

περιοδοντίτιδα επηρεάζει περισσό-

τερους ιστούς εκτός από τα ούλα, 

δεν μπορεί να ελεγχθεί με έναν 

απλό καθαρισμό.  Η περιοδοντίτιδα 

θα πρέπει να αντιμετωπίζεται είτε 

από περιοδοντολόγο (ειδικό για 

την ασθένεια των ούλων) είτε από 

γενικό οδοντίατρο που έχει ειδική 

εκπαίδευση στη θεραπεία ασθε-

νειών του περιοδοντίου.

Πώς θεραπεύεται  
η περιοδοντική νόσος;

 Αφαίρεση πλάκας - Αποτρύγω-

ση δοντιών. Στα πρώτα στάδια, ο 

οδοντίατρος ή ο περιοδοντολόγος 

θα πραγματοποιήσει έναν βαθύ 

καθαρισμό για να αφαιρέσει τη 

σκληρυνθείσα πλάκα, δηλαδή την 

πέτρα,  τον μολυσμένο ιστό κάτω 

από τα ούλα και θα εξομαλύνει 

τις κατεστραμμένες επιφάνειες 

των δοντιών. Αυτό θα επιτρέψει 

στα ούλα να επανασυνδεθούν με 

την επιφάνεια των δοντιών και να 

επανέλθει η συγκράτηση αυτών. 

Μπορεί, επίσης, να χρειαστεί και 

αντιβιοτική κάλυψη. Ένα καλό απο-

τέλεσμα επιτυγχάνεται μόνον εάν 

ο ασθενής συνεχίζει και βουρτσίζει 

τακτικά και με επιμέλεια, ώστε να 

μη δημιουργηθεί ξανά πλάκα.

 Περιοδοντική χειρουργική.  Η 

χειρουργική επέμβαση είναι απα-

ραίτητη όταν η περιοδοντίτιδα είναι 

σε πολύ προχωρημένη μορφή και 

οι ιστοί που συγκρατούν ένα δόντι 

στη θέση τους έχουν καταστραφεί. 

Ο οδοντίατρος ή ο περιοδοντολό-

γος θα καθαρίσει τη μολυσμένη 

περιοχή κάτω από ούλα και θα 

αναδιαμορφώσει τους κατεστραμ-

μένους ιστούς που στηρίζουν τα 

δόντια. Αυτές οι θεραπείες αυξά-

νουν τις πιθανότητες παραμονής 

του δοντιού στο στόμα.

 Εφαρμογή Laser. Οι προηγμέ-

νες τεχνικές στην περιοδοντική 

θεραπεία περιλαμβάνουν την 

εφαρμογή με Laser στις προ-

σβληθείσες περιοχές. Το Laser 

μπορεί να εφαρμοστεί με ή χωρίς 

περιοδοντική χειρουργική επέμ-

βαση και σε πολλές περιπτώσεις 

μπορεί να αντικαταστήσει την 

περιοδοντική χειρουργική, κά-

νοντας τη θεραπεία ευκολότερη 

και πιο άνετη για τον ασθενή. Η 

περιοδοντική θεραπεία με χρήση 

Laser είναι μια πιο επιτυχημένη, 

λιγότερο επίπονη και λιγότερο 

επιθετική τεχνική.

Εάν έχετε 
διαβήτη...

  Είναι σημαντικό να 

γνωρίζετε πόσο καλά 

ελέγχεται ο διαβήτης σας 

και να ενημερώνετε τον 

οδοντίατρό σας σχετικά με 

αυτές τις πληροφορίες σε 

κάθε επίσκεψη

  Ζητήστε από τον 

γιατρό σας να μιλήσει 

στον οδοντίατρο ή τον 

περιοδοντολόγο για τη 

γενικότερη κατάσταση της 

υγείας σας πριν αρχίσει η 

θεραπεία

  Αναβάλλετε τις 

οδοντιατρικές διαδικασίες 

όταν δεν είναι επείγουσες 

περιστάσεις αν το σάκχαρό 

σας δεν είναι υπό έλεγχο. 

Ωστόσο, οι οξείες λοιμώξεις, 

όπως τα αποστήματα, πρέπει 

να αντιμετωπίζονται άμεσα

  Όταν η περιοδοντική 

νόσος έχει αντιμετωπιστεί 

και πλέον δεν υπάρχουν 

φλεγμονώδεις διεργασίες 

στο στόμα, ο έλεγχος του 

σακχαρώδους διαβήτη είναι 

σαφώς ευκολότερος



Αποστολή μας στη Δευτεροβάθμια 
Περίθαλψη είναι όχι μόνο  

η παροχή ιατρικών υπηρεσιών  
υψηλής ποιότητας,  

αλλά και η συνεχής προσπάθεια  
για περαιτέρω βελτίωση και 
αναβάθμιση των υπηρεσιών  

στον χώρο της υγείας συνολικά
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H 
κατάλυση είναι μια θερα-

πευτική επιλογή που δε-

σπόζει στην αντιμετώπιση 

της κολπικής μαρμαρυγής, ειδικά 

τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για 

μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, 

που σκοπό έχει να απαλλάξει τον 

ασθενή από αυτήν την αρρυθμία. 

Σήμερα η κατάλυση θεωρείται το 

ισχυρότερο όπλο στη θεραπευτι-

κή φαρέτρα για την αποκατάστα-

ση του φυσιολογικού καρδιακού 

ρυθμού. Ωστόσο, πρόκειται για μια 

σύνθετη επέμβαση, που πρέπει 

να γίνεται σε κέντρα με πολυετή 

εμπειρία της επεμβατικής ομά-

δας, κατάλληλες υποστηρικτικές 

δομές και προηγμένο εξοπλισμό. 

Με βάση τη διεθνή εμπειρία, οι 

επεμβάσεις κατάλυσης κολπικής 

μαρμαρυγής έχουν ένα όχι ευ-

καταφρόνητο ποσοστό σοβαρών 

επιπλοκών, που κυμαίνεται ανά-

λογα με τις σειρές μεταξύ 2%-6%. 

Γιατί συμβαίνουν οι επιπλοκές 
και πώς αποφεύγονται;
Οι πιο συνηθισμένες επιπλοκές 

είναι τα αιματώματα στις περιοχές 

των παρακεντήσεων στις μηρο-

βουβωνικές περιοχές. Η αστοχία 

στην παρακέντηση των μηριαίων 

φλεβών, η εκ λάθους παρακέντη-

ση της μηριαίας αρτηρίας και το 

υψηλό επίπεδο αντιπηξίας με τα 

χορηγούμενα αντιπηκτικά φάρ-

μακα είναι οι κυριότερες αιτίες 

για την επιπλοκή αυτή. Η εμπειρία 

του χειριστή παίζει μεγάλο ρόλο, 

όπως, επίσης, η σωστή αιμόστα-

ση και η επιμελής νοσηλευτική 

φροντίδα του ασθενούς μετά την 

επέμβαση. Συνήθως, τα αιματώ-

ματα δεν αποτελούν σοβαρές 

επιπλοκές και απορροφώνται 

έπειτα από λίγες μέρες χωρίς να 

αφήσουν μετέπειτα προβλήματα.

Όμως υπάρχουν και σοβαρότε-

ρες επιπλοκές, όπως ο επιπωματι-

σμός καρδιάς, δηλαδή η διαρροή 

αίματος εντός του περικαρδίου, 

του σάκου που περιβάλλει την 

καρδιά, επιπλοκή που, αν δεν 

αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να 

καταστεί εξαιρετικά επικίνδυνη 

για τη ζωή του ασθενούς. Στις 

διεθνείς σειρές το ποσοστό αυ-

ABLATION

Γράφει ο:

Κατάλυση κολπικής 
μαρμαρυγής 
Υπάρχουν κίνδυνοι; Γιατί η ασφάλεια 
πρέπει να είναι το βασικό ζητούμενο;

Παναγιώτης Ιωαννίδης

Καρδιολόγος,  
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος 
Καρδιακής Ηλεκτροφυσιολογίας & 
Βηματοδότησης (Heart Rhythm Center) 
ΒιοKλινικής Αθηνών

φάκελοs υγεία
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τής της επιπλοκής αναφέρεται 

κατά μέσο όρο περί το 1%. Από τις 

συνηθέστερες αιτίες της είναι η 

αστοχία στην παρακέντηση της 

μεμβράνης (ωοειδές τρήμα) με-

ταξύ του δεξιού και του αριστερού 

κόλπου -τεχνική που ονομάζεται 

διαφραγματοστομία ή στα αγ-

γλικά transseptal puncture- και 

η υπερβολική πίεση των καθετή-

ρων, δηλαδή των μικροσκοπικών 

καλωδίων, στο τοίχωμα της καρ-

διάς. Μεγάλη σπουδή πρέπει να 

δίνεται στην αποφυγή αυτής της 

επιπλοκής.

Στο τμήμα μας η παρακέντηση 

του ωοειδούς τρήματος γίνεται 

πάντα με καθοδήγηση από εν-

δοκαρδιακό υπέρηχο, ώστε να 

είμαστε σίγουροι ότι το τρύπημα 

γίνεται για μία φορά, στο σωστό 

σημείο και όχι πολλές φορές, σε 

λάθος σημείο, όπως συμβαίνει 

συχνά όταν η παρακέντηση κα-

θοδηγείται μόνο από την ακτινο-

σκόπηση.

Επίσης τα τελευταία χρόνια η 

χρήση καθετήρων που έχουν τη 

δυνατότητα να υπολογίζουν την 

πίεση που ασκούν στο καρδιακό 

τοίχωμα αποτρέπει την υπερβο-

λική πίεση και την πιθανότητα 

ρήξης του καρδιακού τοιχώμα-

τος. Επιπρόσθετα, ένα άρτια εξο-

πλισμένο εργαστήριο πρέπει να 

Επιπωματισμός καρδιάς: 
Προκαλείται από τη συσσώρευση 
αίματος στον σάκο που 
περιβάλλει την καρδιά. Το αίμα ή 
το υγρό που συσσωρεύτηκε πιέζει 
την καρδιά και την εμποδίζει να 
λειτουργήσει. Η επιπλοκή αυτή, 
εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα  
με παρακέντηση και αφαίρεση  
του αίματος, είναι επικίνδυνη  
για τη ζωή
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διαθέτει τις δυνατότητες άμεσης 

αντιμετώπισης αυτής της επιπλο-

κής,  εάν συμβεί. Η γρήγορη και η 

συντονισμένη αντίδραση αποκα-

θιστούν το πρόβλημα πλήρως και 

συνήθως απαιτείται μια μικρή πα-

ράταση της νοσηλείας, χωρίς να 

προκληθεί κάποια μόνιμη βλάβη 

στον ασθενή.

Μία εξίσου σοβαρή επιπλοκή 

είναι η πρόκληση εγκεφαλικού 

επεισοδίου (μόνιμου ή παροδι-

κού) κατά την επέμβαση ή λίγο 

έπειτα από αυτή. Η επιπλοκή αυτή 

μπορεί να οφείλεται σε μη λήψη 

αντιπηκτικών φαρμάκων, σε κακή 

τεχνική στην έκπλυση των θη-

καριών (μακρά σωληνάκια) που 

χρησιμοποιούμε ή στην απόσπαση 

ήδη υπάρχοντος θρόμβου από τον 

αριστερό κόλπο. Η σωστή χορή-

γηση των αντιπηκτικών φαρμάκων 

πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και 

μετά την επέμβαση είναι κεφαλαι-

ώδους σημασίας για την αποφυγή 

αυτής της δυσάρεστης επιπλοκής. 

Επιπλέον, η επέμβαση πρέπει να 

γίνεται από τους εμπειρότερους 

χειριστές, ώστε να αποφευχθεί η 

πιθανότητα λάθους στον χειρισμό 

των υλικών. Παράλληλα πρέπει να 

ελέγχεται από πριν με διοισοφά-

γειο υπερηχογράφημα καρδιάς 

η πιθανότητα ύπαρξης θρόμβου 

στον αριστερό κόλπο. Στο κέντρο 

μας η διενέργεια διοισοφάγειου 

υπερηχοκαρδιογραφήματος γί-

νεται χωρίς εξαίρεση και φυσικά 

χωρίς ταλαιπωρία σε όλους τους 

ασθενείς. Είναι χαρακτηριστικό, 

από τη σχεδόν εικοσαετή εμπει-

ρία μας, ότι έχουν ανευρεθεί 

θρόμβοι ακόμα και σε ασθενείς 

που δεν αναμένονταν βάσει των 

χαρακτηριστικών τους. Επίσης, η 

αυξημένη προσοχή μας στην πα-

ρακέντηση της διαφραγματοστο-

μίας, ο προσεκτικός χειρισμός των 

καθετήρων και η συνεχής παρα-

κολούθηση των ενδείξεων πίεσης 

του καρδιακού τοιχώματος μας 

επιτρέπουν να ακολουθούμε τη 

σωστότερη χορήγηση των αντιπη-

κτικών, πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά την επέμβαση. Έτσι, εμείς συ-

νηθίζουμε να συνεχίζουμε τα από 

του στόματος αντιπηκτικά φάρμα-

κα κατά τη διάρκεια της επέμβα-

σης, χωρίς παράλειψη καμίας δό-

σεως, και να δίνουμε την ηπαρίνη 

στην έναρξη και όχι στο μέσο της 

επέμβασης, εξασφαλίζοντας τη 

μέγιστη δυνατή αντιπηκτική δρά-

ση που θα προφυλάξει από θρόμ-

βους ακόμα και τους πιο υψηλού 

κινδύνου ασθενείς.

Γιατί πρέπει να προέχει  
η ασφάλεια;
Σε μια πάθηση όπως η κολπική 

μαρμαρυγή, που συνήθως δεν εί-

ναι άμεσα επικίνδυνη για τη ζωή 

του ασθενούς και η επέμβαση 

γίνεται για την εξάλειψη των συ-

μπτωμάτων, η πρόκληση μιας επι-

πλοκής είναι μια τραγικά οδυνηρή 

συνέπεια. Όμως, η εμπειρία και ο 

σύγχρονος εξοπλισμός έχουν 

οδηγήσει σχεδόν στον εκμηδενι-

σμό αυτής της πιθανότητας. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι κατευθυ-

ντήριες οδηγίες των διεθνών επι-

στημονικών εταιρειών, όταν προ-

τείνουν τη θεραπευτική επιλογή 

της κατάλυσης για την κολπική 

μαρμαρυγή, συστήνουν αυτή να 

Οι καθετήρες με αισθητήρες 
πίεσης στο καρδιακό τοίχωμα 
προφυλάσσουν από την 
υπερβολική πίεση και ρήξη  
του καρδιακού τοιχώματος

Ενδοκαρδιακός υπέρηχος: 
Ένας μικρός καθετήρας, που 
εισάγεται στην καρδιά με εύκολο 
και εύχρηστο τρόπο κατά την 
επέμβαση, μας δείχνει με μεγάλη 
λεπτομέρεια τις καρδιακές δομές, 
καθοδηγώντας την ακρίβεια των 
κινήσεών μας και κυρίως  
την ασφαλή διενέργεια  
της διαφραγματοστομίας
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γίνεται σε κέντρα με εμπειρία. Οι 

διεθνείς σειρές έχουν δείξει ότι το 

ποσοστό επιπλοκών κάθε κέντρου 

είναι αντιστρόφως ανάλογο με 

την εμπειρία του. Όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα της κατάλυ-

σης, μπορεί να μη φτάνει το 100%, 

όμως υπερτερεί κατά κράτος σε 

σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη 

μέθοδο, κάτι που έχει αποδειχθεί 

από πολυάριθμες κλινικές μελέ-

τες. Κατά συνέπεια, το πρώτο που 

πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας 

όταν συστήνουμε σε έναν ασθενή 

θεραπεία με κατάλυση δεν είναι 

η αποτελεσματικότητα, αλλά η 

ασφάλεια.

Η ανάγκη των πολυπρόσωπων 
ιατρικών ομάδων
Είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι 

για να επιτευχθούν τα υψηλά 

νούμερα αποτελεσματικότητας 

και ασφάλειας οι επεμβάσεις κα-

τάλυσης δεν μπορούν να διενερ-

γούνται μόνο από έναν γιατρό ή 

από ολιγομελείς ομάδες. Η πολυ-

πλοκότητα της επέμβασης απαιτεί 

μια συνολική ομάδα ανθρώπων, 

που απαρτίζεται από εξειδικευ-

μένο ιατρικό, τεχνικό και νοση-

λευτικό προσωπικό. Οι καρδιο-

λόγοι-ηλεκτροφυσιολόγοι, εκτός 

του γεγονότος ότι διενεργούν την 

επέμβαση, είναι απαραίτητοι και 

στο control room για την παρα-

κολούθηση και την επισήμανση 

της παραμικρής λεπτομέρειας 

που μπορεί να ξεφύγει από τη δι-

ακριτική ικανότητα του πρώτου 

χειριστή. Το τεχνικό προσωπικό 

είναι αυτό που χειρίζεται τα συ-

στήματα χαρτογράφησης και δί-

νει στον γιατρό την εικόνα που 

χρειάζεται για τη διενέργεια της 

επέμβασης. Το νοσηλευτικό προ-

σωπικό πρέπει, επίσης, να διαθέ-

τει υψηλή εξειδίκευση σε όλες τις 

επεμβάσεις καρδιακής ηλεκτρο-

φυσιολογίας. Τέλος, η παρουσία 

αναισθησιολογικού team είναι 

πολύ σημαντική και πλέον κα-

θιερωμένη σε όλα τα αξιόπιστα 

κέντρα. Ο αναισθησιολόγος θα 

φροντίσει ώστε ο άρρωστος να 

μην αισθανθεί απολύτως καμία 

ενόχληση κατά την επέμβαση, 

έχοντας παράλληλα την πλήρη 

εποπτεία της αιμοδυναμικής του 

εικόνας. Επομένως, η άρτια στε-

λέχωση και η εμπειρία διασφαλί-

ζουν την ομαλή και ανεπίπλεκτη 

διενέργεια των επεμβάσεων.

Η εμπειρία του Kέντρου μας
Έχοντας διενεργήσει περισσότε-

ρες από χίλιες επεμβάσεις κατά-

λυσης κολπικής μαρμαρυγής, το 

ποσοστό επιπλοκών είναι μικρότε-

ρο από 1%. Μάλιστα, οι περισσό-

τερες εξ αυτών συνέβησαν στο 

παρελθόν, εξαιτίας μεθόδων και 

τεχνικών που σήμερα, λόγω της 

προόδου και της τεχνολογικής 

εξελίξεως, έχουν εγκαταλειφθεί. 

Επίσης, καμία εξ αυτών των επι-

πλοκών δεν άφησε μόνιμη βλάβη 

σε ασθενή. Είναι χαρακτηριστικό 

μάλιστα ότι το ποσοστό οξέος επι-

πωματισμού στη δική μας ομάδα 

είναι μόλις 1 τοις χιλίοις σε σύ-

γκριση με το περίπου 1% στις πε-

ρισσότερες διεθνείς σειρές.

Σε ένα κέντρο που διενεργεί 

επεμβάσεις κατάλυσης κολπικής 

μαρμαρυγής πρέπει να υπάρχει 

μεγάλη συνέπεια στην τήρηση 

των κανόνων ασφαλείας. Τίποτα 

δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη 

κατά την προεπεμβατική προετοι-

μασία, την επέμβαση και τη μετέ-

πειτα παρακολούθηση. Στη λει-

τουργία της ομάδας των γιατρών 

και του υπόλοιπου προσωπικού, 

καθένας πρέπει να έχει τον ρόλο 

του. Κάθε ξεχωριστή πράξη πρέ-

πει να επιτελείται από το ικανό-

τερο και εμπειρότερο άτομο για 

τη συγκεκριμένη δουλειά. Είναι 

αρχή και πεποίθησή μας ότι ακό-

μα και η διαδικασία εκπαίδευσης 

νέων συναδέλφων πρέπει να γί-

νεται υπό επίβλεψη, χωρίς -επ’ 

ουδενί- να επηρεάζει, αλλά, αντι-

θέτως, να επαυξάνει την ποιότητα 

του τελικού αποτελέσματος της 

επέμβασης.

Πολύ συχνά ρωτούν οι ασθε-

νείς μας αν η επέμβαση έχει κιν-

δύνους. Κανείς επεμβατικός για-

τρός δεν μπορεί να ισχυρίζεται 

ότι μια επέμβαση δεν έχει καμία 

πιθανότητα επιπλοκής. Άλλωστε, 

αυτό ισχύει για κάθε θεραπευτι-

κή πράξη. Αρκεί να σκεφτούμε τις 

παρενέργειες και τις ανεπιθύμη-

τες ενέργειες που αναγράφονται 

στο συνοδευτικό χαρτάκι ακόμα 

και των πιο «ακίνδυνων» φαρμά-

κων. Ωστόσο, εάν αποφασίζαμε 

υπό το κράτος του φόβου, της 

ατυχίας ή της κακιάς στιγμής, δεν 

θα προβαίναμε σε καμία θερα-

πευτική πράξη.

Θεωρούμε ότι σε έμπειρα χέρια 

η κατάλυση της κολπικής μαρμα-

ρυγής είναι μια εξαιρετικά ασφα-

λής θεραπευτική επιλογή, ίσως 

ασφαλέστερη από τα αντιαρρυθ-

μικά φάρμακα και πιθανόν επω-

φελέστερη από την καθυστέρηση 

της θεραπείας για την αποκατά-

σταση του φυσιολογικού ρυθμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε τον ιστότοπο 

www.eponline.gr

Το ποσοστό οξέος 
επιπωματισμού 

στη δική μας 
ομάδα είναι μόλις 

1 τοις χιλίοις  
σε σύγκριση με  
το περίπου 1%  

στις περισσότερες 
διεθνείς σειρές
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Τ
ο υαλουρονικό οξύ, υπό τη 

μορφή ενδαρθρικών ενέσε-

ων, αποτελεί μια δημοφιλή 

και συχνά εφαρμοζόμενη συντη-

ρητική θεραπεία για την αντιμε-

τώπιση των συμπτωμάτων και την 

προστασία του αρθρικού χόνδρου 

στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. 

Η οστεοαρθρίτιδα ως χρόνια εξε-

λικτική πάθηση χαρακτηρίζεται 

από βαθμιαία φθορά του αρθρι-

κού χόνδρου, καταστροφή του 

υποχόνδριου οστού και αντιδρα-

στική ανάπτυξη νέου οστού με τη 

μορφή των οστεοφύτων, δηλαδή 

μικρών οστέινων προεκτάσεων 

(τα περίφημα «άλατα»). Κατά την 

εξέλιξή της συμβαίνουν προοδευ-

τικές αλλαγές που καταλήγουν 

στην πλήρη καταστροφή του χόν-

δρου και την αποδιοργάνωση της 

άρθρωσης. 

Στάδιο Ι 
Χαρακτηρίζεται από απώλεια των 

επιφανειακών στιβάδων του χόν-

δρου με δημιουργία ρωγμών, αύξη-

ση του αριθμού και του μεγέθους 

των χονδροκυττάρων, διάσπαση 

πρωτεογλυκανών, ινοποίηση χόν-

δρου (fibrillation) και πάχυνση 

υποχόνδριου οστού. Η παραγωγή 

υαλουρονικού οξέος μειώνεται. 

Στάδιο ΙΙ 
Χαρακτηρίζεται από αυτοκατα-

στροφή των χονδροκυττάρων, 

καταστροφή του κολλαγόνου ΙΙ, 

αντικατάστασή του με τύπου Ι και 

αποδιοργάνωση του χόνδρου.

Στάδιο ΙΙΙ
Ο αρθρικός χόνδρος εξαφανίζεται 

πλήρως και πυκνώνει το υποχόν-

δριο οστό, με οστεονεκρωτικές 

περιοχές και κύστεις. Ο αρθρικός 

υμένας συρρικνώνεται από τις 

επανειλημμένες φλεγμονές και η 

κίνηση της άρθρωσης περιορίζε-

ται. Η συντηρητική θεραπεία απο-

βλέπει στη μείωση του πόνου, στη 

βελτίωση της λειτουργίας της άρ-

θρωσης και την επιβράδυνση της 

εξέλιξης της νόσου. Καταρχήν, η 

απώλεια βάρους σε παχύσαρκους 

ασθενείς, η τροποποίηση της κα-

θημερινότητας για τη μείωση της 

επιβάρυνσης των αρθρώσεων, τα 

θερμά επιθέματα ή η παγοθερα-

πεία θα βοηθήσουν στη βελτίωση 

των συμπτωμάτων της άρθρωσης 

ή και στην επιβράδυνση της εξέλι-

ξής της. Η αποφυγή συγκεκριμένων 

επαγγελμάτων, δραστηριοτήτων ή 

αθλημάτων, αλλά και η κατάλληλη 

υπόδηση ή ειδικά διαμορφωμένα 

πέλματα είναι επίσης μέτρα που 

Γράφει ο:

Το υαλουρονικό οξύ 
στην οστεοαρθρίτιδα 
του γόνατος
Ποιες ενέσεις είναι πιο αποτελεσματικές;

Αντώνιος Παρτσινέβελος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοKλινικής Αθηνών

φάκελοs υγεία



ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

61Bionews  Δεκέμβριος 2018 - Φεβρουάριος 2019

θα επηρεάσουν την πορεία της νό-

σου. Το περπάτημα, το ποδήλατο με 

ψηλή σέλα, το κολύμπι, η αεροβική 

γυμναστική αλλά και η φυσιοθερα-

πεία έχουν επίσης σημαντικό ρόλο 

στην αντιμετώπιση της πάθησης. 

Είναι το υαλουρονικό οξύ 
αποτελεσματική θεραπεία 
για την αντιμετώπιση της 
οστεοαρθρίτιδας του γόνατος; 
Οι ενδαρθρικές εγχύσεις υαλου-

ρονικού οξέος αποτελούν μία από 

τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες 

για την αντιμετώπιση του πόνου του 

ασθενούς, αλλά και για την επιβρά-

δυνση της εξέλιξης της νόσου. 

Πότε θα κάνουμε ενέσεις 
υαλουρονικού οξέος; 
 Σε κάθε ασθενή με συμπτωματική 

οστεοαρθρίτιδα ή χονδροπάθεια 

του γόνατος με στόχο την αντιμετώ-

πιση των συμπτωμάτων, τη μακρο-

πρόθεσμη προστασία του γόνατος 

και την επιβράδυνση της εξέλιξη 

της πάθησης. 

 Όταν ο ασθενής δεν ανταποκρίνε-

ται στα αντιφλεγμονώδη. 

 Όταν ο ασθενής δεν μπορεί να 

πάρει αντιφλεγμονώδη λόγω μεγά-

λης ηλικίας και συνύπαρξης άλλων 

παθήσεων. Ασθενείς που έχουν 

αρτηριακή υπέρταση και λαμβά-

νουν φάρμακα για την πάθηση 

αυτή, ενδέχεται να απορρυθμιστεί 

η αρτηριακή πίεσή τους, ενώ αυξά-

νεται ο κίνδυνος καρδιαγγειακών 

ή ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισο-

δίων. Μικρότερος καρδιαγγειακό 

κίνδυνος υπάρχει με τη λήψη να-

προξένης (naproxen), ενώ σε αυξη-

μένο καρδιαγγειακό κίνδυνο πρέ-

πει να αποφεύγονται οι αναστολείς 

COX-2 αλλά και η συγχορήγηση 

ιμπουπροφένης και ασπιρίνης. Πα-

ράλληλα, τα αντιφλεγμονώδη αυ-

ξάνουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητων 

ενεργειών από το γαστρεντερικό 

(γαστρίτιδα, έλκος στομάχου-δω-

δεκαδακτύλου, γαστρορραγία). Ο 

κίνδυνος αυξάνει αν ο ασθενής 

λαμβάνει και αντιπηκτικά ή ασπιρί-

Τι είναι το 
υαλουρονικό οξύ; 

Αποτελεί τον κυριότερο πο-

λυσακχαρίτη του αρθρικού 

υγρού. Είναι ένα μακρομό-

ριο που διασυνδέει τις πρω-

τογλυκάνες του αρθρικού 

χόνδρου και το κολλαγόνο, 

εξασφαλίζοντας υδρόφιλες 

ιδιότητες στον χόνδρο, με 

αποτέλεσμα:

  Απορρόφηση  

των κραδασμών

 Ελαστικότητα του χόνδρου
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νη. Μικρότερο κίνδυνο γαστρεντε-

ρικών επιπλοκών παρουσιάζουν τα 

εκλεκτικά COX-2 αντιφλεγμονώδη 

και η ιμπουπροφένη, ενώ ο μεγα-

λύτερος κίνδυνος υπάρχει με την 

ινδομεθακίνη και τη δικλοφενάκη 

(voltaren). Τέλος, τα αντιφλεγμο-

νώδη δεν πρέπει να χορηγούνται 

σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική 

λειτουργία (GFR<30 ml/min). 

Σε ποια στάδια της 
οστεοαρθρίτιδας προτείνεται 
η θεραπεία με ενδαρθρικές 
ενέσεις υαλουρονικού 
οξέος; 
 Σε ήπια οστεοαρθρίτιδα 

γόνατος. 

 Σε προχωρημένη 

οστεοαρθρίτιδα, 

όταν οι ασθενείς 

δεν μπορούν να 

χειρουργηθούν, 

λόγω συνοδών πα-

θήσεων (καρδιαγ-

γειακά προβλήματα, 

γαστρεντερικά προ-

βλήματα, προβλήματα 

νεφρικής λειτουργίας). 

 Σε προχωρημένη οστεο-

αρθρίτιδα, όταν οι ασθενείς 

δεν επιθυμούν ακόμη να χει-

ρουργηθούν.

 Αλλά και νεότεροι ασθενείς 20-

40 ετών που παρουσιάζουν χρό-

νια χονδροπάθεια του γόνατος 

θα ωφεληθούν ιδιαίτερα από τη 

συγκεκριμένη θεραπεία. 

Ποιο υαλουρονικό οξύ είναι 
το πιο κατάλληλο και το πιο 
αποτελεσματικό; 
Είναι γεγονός ότι κυκλοφορούν 

πάρα πολλά διαφορετικά σκευ-

άσματα υαλουρονικού οξέος με 

διαφορετικό μοριακό βάρος, δια-

φορετικές ιδιότητες και διαφορε-

τικά δοσολογικά σχήματα. Υπάρ-

χουν δοσολογικά σχήματα της 

μίας εφάπαξ ένεσης, αλλά και 3 ή 

5 επαναλαμβανόμενων ενέσεων 

που γίνονται ανά εβδομάδα. Το 

υαλουρονικό οξύ στο φυσιολογικό 

αρθρικό υγρό έχει μοριακό βάρος 

4.000-7.000 kDaltons, που σταδι-

ακά μειώνεται όσο εκφυλίζεται η 

άρθρωση για να φτάσει τα 1.000 

kDaltons στο γόνατο με οστεοαρ-

θρίτιδα. Παρότι θα φαινόταν πε-

ρισσότερο λειτουργικά αποδεκτή 

για το γόνατο η ενδαρθρική θερα-

πεία με υαλουρονικό οξύ υψηλού 

μοριακού βάρους που είναι κοντά 

στο μοριακό βάρος του φυσικού 

υαλουρονικού οξέος, δεν φαίνε-

ται να συμβαίνει κάτι τέτοιο στην 

κλινική πράξη. Μελέτες δείχνουν 

ότι το υαλουρονικό οξύ με χαμη-

λό - μέτριο μοριακό βάρος έχει 

μεγαλύτερη βιολογική δράση, δι-

ότι συνδέεται καλύτερα με τους 

υποδοχείς CD44 του αρθρικού 

υμένα και προάγει την ενδογενή 

παραγωγή του φυσιολογικού υα-

λουρονικού οξέος από το γόνατο, 

με αποτέλεσμα την ενίσχυση και 

της ιξωδοελαστικότητας (λιπαντι-

κή δράση). Αντίθετα, υαλουρονικό 

οξύ με υψηλό ή πολύ υψηλό μορια-

κό βάρος έχει μικρότερη βιολογι-

κή δράση και ενισχύει κυρίως την 

ιξωδοελαστικότητα του αρθρικού 

υγρού, προσφέροντας λίπανση 

στο γόνατο. Παρ’ όλα αυτά, τα απο-

τελέσματα όσον αφορά τον πόνο 

και τη λειτουργικότητα του γόνα-

τος δείχνουν παρόμοια με υαλου-

ρονικά οξέα χαμηλού - μέτριου 

και με υψηλού μοριακού βάρους. 

Ενδεχομένως, σε ασθενείς με ήπια 

ή μέτρια οστεοαρθρίτιδα ή σε νεό-

τερους ασθενείς με χονδροπάθεια 

του γόνατος, να είναι προτιμότερο 

το υαλουρονικό οξύ με χαμηλό 

- μέσο μοριακό βάρος, που 

προάγει τη βιολογική δια-

δικασία, για να παράγει 

το γόνατο το «δικό του» 

φυσιολογικό υαλουρο-

νικό οξύ, ενώ σε προ-

χωρημένη οστεοαρ-

θρίτιδα υαλουρονικό 

οξύ με υψηλό ή πολύ 

υψηλό μοριακό βάρος 

να εξασφαλίζει καλύτε-

ρη μηχανική δράση, αυ-

ξάνοντας περισσότερο 

την ιξωδοελαστικότητα του 

γόνατος και εξασφαλίζοντας 

καλύτερο αποτέλεσμα ως προς 

τον πόνο, τη δυσκαμψία και τη λει-

τουργικότητα του γόνατος. 

Πότε αρχίζει και για πόσο 
χρονικό διάστημα αναμένεται 
βελτίωση έπειτα από θεραπεία 
με ενδαρθρικές εγχύσεις 
υαλουρονικού οξέος; 
Η βελτίωση του πόνου και της 

λειτουργικότητας του γόνατος 

εμφανίζεται περίπου έναν μήνα 

μετά την έναρξη της θεραπείας, 

ενώ το μέγιστο θεραπευτικό απο-

τέλεσμα στους δύο μήνες. Ανά-

λογα με το είδος του υαλουρονι-

κού οξέος, η αποτελεσματικότητα 

της θεραπείας παραμένει από έξι 

μήνες έως και περίπου ένα έτος, 

οπότε και μπορούμε να επαναλά-

βουμε τη θεραπεία.



Μονάδα Ελάχιστα Επεμβατικής  
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής  

& Αθλητιατρικής
Αρθροσκοπήσεις

Δισκοπλαστική Οσφύος / Αυχένα

Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης  
(Minimally Invasive Spine Surgery – MISS)

Διαδερμική - Αναίμακτη Κυφοπλαστική

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου / Γόνατος Ελάχιστης Επεμβατικότητας

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΑΘΉΝΩΝ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΆΝΟΥ 15, Τ 210 6962600

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΙΛΕΛΛΉΝΩΝ 34, Τ 210 4582200

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ
ΜΉΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86, Τ 2310 372600

www.bioclinic.gr



64 Bionews  Δεκέμβριος 2018 - Φεβρουάριος 2019          

Τι είναι το στροφικό πέταλο;
Ο ώμος αποτελείται από την 

ωμογλήνη (την έξω άκρη της 

ωμοπλάτης) και τη βραχιόνιο κε-

φαλή (το άνω άκρο του βραχιονί-

ου) και έχει δύο στρώματα μυών, 

το εσωτερικό - μύες στροφικού 

πετάλου και το εξωτερικό - τον 

δελτοειδή.

Οι μύες του στροφικού πετά-

λου (υπερακάνθιος, υπακάνθιος, 

υποπλάτιος, ελάσσων στρογγύ-

λος), που προέρχονται από το 

μπροστινό και το πίσω μέρος της 

ωμοπλάτης, αγκαλιάζουν μπρος 

και πίσω τη βραχιόνιο κεφαλή, 

παρέχοντας σταθερότητα και 

κίνηση. Χωρίς αυτούς είναι αδύ-

νατη η έναρξη της απαγωγής, της 

στροφής, της κάμψης του χεριού 

και το άκρο δεν έχει δύναμη. Το 

εξωτερικό στρώμα των μυών εί-

ναι ο δελτοειδής μυς, που δείχνει 

δυνατός και ωραίος, ωστόσο δεν 

μπορεί να εκτελέσει την πλήρη 

κίνηση του ώμου, όπως τις πρώ-

τες 30° κίνησης που οφείλονται 

στη λειτουργία του υπερακανθί-

ου. Χωρίς αυτούς η βραχιόνιος 

κεφαλή μεταναστεύει προς τα 

πάνω και οδηγείται ο ώμος σε 

αρθρίτιδα.

Οι μύες του στροφικού πετά-

λου μπορεί να υποστούν πολλών 

βαθμών και τύπων βλάβη, από 

τραυματισμό, υπέρχρηση ή εκφυ-

λιστική (φθορά με την πάροδο του 

χρόνου).

Ποια είναι τα συμπτώματα;
Τα συμπτώματα είναι πόνος που 

συχνά ξυπνά τον ασθενή και περι-

ορισμός στην κίνηση λόγω πόνου 

και αδυναμίας.

Πώς γίνεται η διάγνωση;
Η διάγνωση γίνεται κλινικά και 

επιβεβαιώνεται είτε με υπερηχο-

γράφημα είτε με μαγνητική τομο-

γραφία.

Ποια είναι η θεραπεία;
Η θεραπεία είναι ανάλογη με τον 

βαθμό της βλάβης. Μικρές και μερι-

κού πάχους ρήξεις μπορεί να αντα-

ποκριθούν στη συντηρητική θερα-

πεία με ανάπαυση και μείωση των 

γενικών δραστηριοτήτων, ανάρτη-

ση του βραχίονα, αντιφλεγμονώδη 

φάρμακα και φυσικοθεραπεία για 

ελάττωση του πόνου και ενδυνάμω-

ση με ασκήσεις. Όταν η ρήξη είναι 

πλήρης ή δεν αποδίδει η συντηρη-

τική θεραπεία, γίνεται αρθροσκοπι-

κή συρραφή -με πολύ μικρές οπές 

εισάγονται στον ώμο η κάμερα, το 

αρθροσκόπιο και ειδικά εργαλεία. 

Ειδικές άγκυρες, δηλαδή «βίδες» 

από φιλικά προς τον οργανισμό 

υλικά, τοποθετούνται στο οστό 

στα σημεία από όπου έχει σπάσει 

ο τένοντας και με τα ράμματα που 

έχουν στην άκρη τους ράβεται ξανά 

ο τένοντας στη θέση του. Ακολου-

θεί ακινητοποίηση για δύο εβδομά-

δες και μετά φυσικοθεραπεία.

Γράφει η:

φάκελοs υγεία

Q&A
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη ρήξη 
στροφικού πετάλου του ώμου, με απλά λόγιαQ&AΧρυσή Τσιούρη

Oρθοπαιδικός Xειρουργός, εξειδικευμένη  
στη χειρουργική ώμου, αγκώνα, καρπού και χεριού 
Eπιστημονική Συνεργάτιδα ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης
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Q&A
Γιατί να μην 
κάνω κορτιζόνη;

1Παρέχει μόνο προσωρινή 

ανακούφιση από τον πόνο  

και δεν θεραπεύει το αίτιο  

του πόνου. Η μόνη πάθηση που 

υπάρχει απόδειξη ότι μπορεί  

να θεραπευτεί με ένεση 

κορτιζόνης είναι ο 

εκτινασσόμενος δάκτυλος.

2Η κορτιζόνη διασπά τις 

πλευρικές συνδέσεις  

των ινών των τενόντων. Έτσι,  

οι τένοντες χάνουν σχεδόν 

το ήμισυ της δύναμής τους.

3Η προσωρινή αναλγησία  

που προσφέρει καλύπτει  

τα συμπτώματα και  

παραπλανάει.

4Η κορτιζόνη καταστρέφει  

τον αρθρικό χονδρό,  

δηλαδή, προκαλεί 

οστεοαρθρίτιδα.
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Ποια είναι η φυσική ιστορία; 
Πρόσθια αστάθεια ή καθ’ έξιν 

εξάρθρημα ώμου είναι η παθολο-

γική κατάσταση όπου ο ασθενής 

εμφανίζει είτε υποτροπιάζοντα 

εξαρθρήματα είτε υπεξαρθρήμα-

τα της άρθρωσης.

Συνήθως, το πρώτο εξάρθρημα 

του ώμου είναι αποτέλεσμα ενός 

σημαντικού τραυματικού επεισο-

δίου και η ανάταξή του γίνεται από 

ιατρικό προσωπικό (Εικόνα 1).

Τα υποτροπιάζοντα (2ο, 3ο ή 

και περισσότερα) εξαρθρήματα 

γίνονται συνήθως ακόμη και με 

μικρότερης βίας τραυματισμούς. 

Τελικά, οι ασθενείς αναφέρουν 

εξαρθρήματα έπειτα από μια απλή 

ή απότομη κίνηση και συνακόλου-

θη ανάταξη που μπορεί να γίνεται 

από τους ίδιους. Το αίσθημα της 

αστάθειας για αρκετούς είναι κα-

θημερινό φαινόμενο, που μπορεί 

να περιορίσει δραστικά την καθη-

μερινότητά τους ή την άθληση.

Οι παράγοντες που προδια-

θέτουν σε συνεχείς υποτροπές 

των εξαρθρημάτων είναι κυρίως 

η ηλικία, το επίπεδο και το είδος 

της αθλητικής δραστηριότητας, οι 

ανατομικές παραλλαγές του κάθε 

ασθενούς και πολλές φορές η ποι-

ότητα των ιστών του. 

Ποιες είναι οι προοδευτικά 
επιδεινούμενες βλάβες;
Το πρώτο τραυματικό εξάρθρημα 

του ώμου έχει συνήθως ως αποτέ-

λεσμα 2 τύπου βλάβες:

  Την αποκόλληση του πρόσθιου 

επιχείλιου χόνδρου από την ωμο-

γλήνη (βλάβη Bankart) (Εικόνα 2α).

  Το συμπιεστικό κάταγμα του 

οπίσθιου τμήματος της βραχιονί-

ου κεφαλής κατά την πρόσκρου-

σή της με το πρόσθιο τμήμα της  

ωμογλήνης (βλάβη Hill-Sachs) 

(Εικόνα 2β).

Η υποτροπή των εξαρθρημάτων σε 

έναν ασθενή οδηγεί συνήθως σε:  

  Προοδευτική οστική απώλεια του 

πρόσθιου χείλους της  ωμογλή-

νης (0στικό έλλειμμα ωμογλή-

νης) (Εικόνα 3)  

  Επιδείνωση της οστικής βλά-

βης του βραχιονίου, της βλάβης 

Hills-Sachs, δηλαδή 

  Αλλοίωση-εκφύλιση της ποιό-

τητας των ιστών στο πρόσθιο 

χείλος της ωμογλήνης (του πρό-

σθιου επιχείλιου χόνδρου, των 

συνδέσμων και των τενόντων 

της περιοχής).

Επέμβαση Latarjet
Μια ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπευτική 
προσέγγιση στην υποτροπιάζουσα  
πρόσθια αστάθεια του ώμου

φάκελοs υγεία
Γράφει ο:

Αχιλλέας Μπουτσιάδης, MD, Ph.D

Χειρουργός Ώμου και Γόνατος,
Επιστημονικός Συνεργάτης ΒιοΚλινικής Αθηνών,
Συνεργάτης έρευνας Centre Ostéo-Articulaire 
des Cèdres, Grenoble, France,
Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ώμου (SECEC) 
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Η δημιουργία οστικού ελλείμ-

ματος στην πρόσθια επιφάνεια 

της ωμογλήνης αποτελεί και 

τον σημαντικότερο παράγοντα 

υποτροπής ενός εξαρθρήματος 

ή αποτυχίας μιας επέμβασης 

μαλακών μορίων (επέμβασης 

Bankart). Σε τέτοιες περιπτώ-

σεις, η αποτυχία μιας αρθροσκο-

πικής επέμβασης Βankart μπορεί 

να φτάσει και το 45%.

Τι είναι η επέμβαση Latarjet 
και ποιες είναι οι βασικές 
αρχές της;
Επέμβαση Latarjet ονομάζεται η 

οστεοτομία και μεταφορά της κο-

ρακοειδούς απόφυσης του ώμου 

μαζί με τους συνυπάρχοντες τέ-

νοντες στο πρόσθιο χείλος της 

ωμογλήνης διαμέσου του υπο-

πλατίου μυός (Εικόνα 4).

Σε περιπτώσεις υποτροπιάζου-

σας αστάθειας του ώμου με οστι-

κό έλλειμμα και ιστορικό πολλα-

πλών εξαρθρημάτων (>3-4) οι 

στόχοι είναι συνήθως δύο:

  Η τοποθέτηση ενός οστικού μο-

σχεύματος στην πρόσθια επιφά-

νεια της ωμογλήνης.

  Η αύξηση της δυναμικής σταθε-

ρότητας της άρθρωσης. 

Στην περίπτωση της επέμβασης 

Latarjet (Εικόνα 4β):

  Το οστικό έλλειμμα διορθώνεται 

με την κορακοειδή απόφυση.

  Η δυναμική σταθερότητα ενισχύε-

ται με τη «δυναμική αλληλεπίδρα-

ση» του τένοντα του υποπλατίου 

με τους τένοντες της κορακοει-

δούς (κοινός τένοντας του κορα-

κοβραχιόνιου και της βραχείας 

κεφαλής του δικεφάλου). 

  Η βλάβη Bankart «διορθώνεται» 

με τη συρραφή του κορακοα-

κρωμιακού συνδέσμου.

   Το οστικό μόσχευμα που με-

ταφέρεται διατηρεί σε μεγάλο 

βαθμό την αγγείωσή του. 

Από τα παραπάνω γίνεται κα-

1

2

3
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τανοητό ότι στην επέμβαση 

Latarjet «οι μηχανισμοί μπλο-

καρίσματος» της άρθρωσης του 

ώμου είναι τρεις (triple blocking 

mechanism), εξασφαλίζοντας 

γρηγορότερη αποκατάσταση και 

υψηλά ποσοστά επιτυχίας. 

Γιατί Latarjet στη ΒιοΚλινική 
Αθηνών;
  Διότι το ποσοστό υποτροπής 

ενός εξαρθρήματος δεν ξεπερ-

νά το 1%.

   Γιατί η αποκατάσταση είναι 

γρηγορότερη και ασφαλέστερη  

(Εικόνα 5).

  Διότι εκτός από τη «Γαλλική 

Σχολή», που είναι και βασικός 

υποστηρικτής της τεχνικής, η πα-

γκόσμια επιστημονική κοινότητα 

υποστηρίζει πλέον την ανωτερό-

τητά της. Ενδεικτικά έχουν δημο-

σιευτεί 889 μελέτες σχετικά με 

την τεχνική.

  Γιατί η ομάδα μας, με την εμπει-

ρία του κ. Μπουτσιάδη και σε 

συνεργασία με εξειδικευμένους 

ορθοπαιδικούς από τη Γαλλία, 

έχει δημοσιεύσει καλύτερα απο-

τελέσματα με τη χρήση ειδικού 

οδηγού (Εικόνα 6)1.

 

1. Can a Drill Guide Improve 
the Coracoid Graft Placement 
During the Latarjet Procedure? A 
Prospective Comparative Study 
With the Freehand Technique. 
Barth J, Boutsiadis A, Neyton L, 
Lafosse L, Walch G.
Orthop J Sports Med. 2017 Oct 
20;5(10):2325967117734218. 

4

6

5

Η πλήρης επανένταξη 
του αθλητή ή του 

ασθενούς υψηλών 
απαιτήσεων είναι  

ο βασικός μας στόχος
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H 
αρτηριακή νόσος των 

κάτω άκρων αποτελεί μια 

συχνή πάθηση σε ανθρώ-

πους ηλικίας άνω των 70 ετών. 

Αναφέρεται ότι η συχνότητά της 

αυξάνεται βαθμιαία, αφού υπο-

λογίζεται ότι το 2010 περίπου 220 

εκατομμύρια άνθρωποι έπασχαν 

από αυτή τη νόσο.

Τι είναι η αρτηριακή νόσος 
των κάτω άκρων; 
Η πάθηση αυτή χαρακτηρίζεται 

από εναπόθεση πλακών στο τοί-

χωμα των αρτηριών, με συνέπεια 

να παρεμποδίζεται η ροή του αί-

ματος προς τα πόδια. Ανάλογα 

με την εντόπιση χαρακτηρίζεται 

ως αορτολαγόνιος νόσος, όταν 

οι βλάβες εντοπίζονται κεντρικά, 

και περιφερική αρτηριοπάθεια, 

όταν οι βλάβες εντοπίζονται πε-

ριφερικά του βουβωνικού συν-

δέσμου, δηλαδή από την αρχή 

του μηρού και κάτω. 

Είναι προτιμότερο όμως η πά-

θηση αυτή να ονομάζεται αρτη-

ριακή νόσος των κάτω άκρων, 

όπου εντάσσονται και οι δύο 

νοσολογικές οντότητες, μιας και 

αυτές συνυπάρχουν σε μεγάλο 

βαθμό. 

Τι συμπτώματα έχει ένας 
ασθενής με αρτηριακή νόσο 
των κάτω άκρων; 
Σε έναν μεγάλο βαθμό, η πάθηση 

αυτή δεν έχει συμπτώματα, ακόμα 

και εάν υπάρχουν μετρίου βαθμού 

βλάβες. Αυτό εξηγείται από το γε-

γονός ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ 

των αρτηριών-σωλήνων που με-

ταφέρουν αίμα προς τα πόδια, με 

αποτέλεσμα σε βλάβη μιας αρτηρί-

ας να αναλαμβάνουν οι υπόλοιπες 

το έργο της παροχής αίματος προς 

το πόδι έως έναν βαθμό. Όταν οι 

βλάβες εξελιχθούν, ο άνθρωπος 

αισθάνεται πόνο είτε στη γάμπα 

είτε στον μηρό ή στον γλουτό έπει-

τα από μια απόσταση βάδισης (η 

λεγόμενη και διαλείπουσα χωλό-

τητα). Ο πόνος αυτός έπειτα από 

μερικά λεπτά σταματά. Πολλοί 

ασθενείς καταφεύγουν σε διάφο-

ρους ιατρούς, όπως ορθοπαιδι-

κούς και παθολόγους, νομίζοντας 

ότι οφείλεται σε άλλους λόγους. 

Με την πρόοδο της νόσου, ο πόνος 

γίνεται πιο συχνός σε μικρότερα 

διαστήματα, ενώ μπορεί να φθάσει 

και σε πόνο στην ηρεμία, όπου ο 

ασθενής δυσκολεύεται ακόμα και 

να κοιμηθεί. Αυτό σημαίνει ότι το 

πόδι βρίσκεται σε κίνδυνο για την 

επιβίωσή του. Επίσης, η νόσος μπο-

ρεί να εμφανιστεί με την παρουσία 

έλκους, δηλαδή μιας περιοχής στο 

πόδι που δεν επουλώνεται και μπο-

ρεί να εξελιχθεί σε γάγγραινα.

Ποια η συχνότητα της πάθησης; 
Η αρτηριακή νόσος είναι πάθηση 

της μεγάλης ηλικίας, αφού στην 

ηλικία των 70 ετών μέχρι και 10% 

των ανθρώπων παρουσιάζουν την 

πάθηση αυτή. Στην ηλικία των 50 

ετών μόνο το 2% των ανθρώπων 

εμφανίζουν συμπτώματα αρτηρι-

ακής νόσου των κάτω άκρων.

Ποιοι άνθρωποι εμφανίζουν 
πιο συχνά αρτηριακή νόσο των 
κάτω άκρων; 
Συνήθως οι ασθενείς που πά-

σχουν από την πάθηση αυτή είναι 

άνδρες, καπνιστές, με σακχαρώδη 

διαβήτη, υπερλιπιδαιμία, υπέρτα-

ση και χρόνια νεφρική νόσο.

Τι πρέπει να κάνει ένας 
ασθενής με αρτηριακή νόσο 
των κάτω άκρων; 
Θα πρέπει να συμβουλευτεί έναν 

αγγειοχειρουργό, ο οποίος θα τον 

εξετάσει και θα του προτείνει τον 

κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης.

Γράφει ο:

Κωνσταντίνος Μ. Πυργάκης MD, M.Sc., Ph.D

Αγγειοχειρουργός
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των κάτω άκρων
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Ο
ι κήλες προκαλούνται 

όταν κάποια σημεία του 

μυϊκού τοιχώματος της 

κοιλίας είτε εξασθενούν είτε χα-

λαρώνουν, με αποτέλεσμα μέσα 

από αυτά να περνάει και να προ-

βάλλει ένας σάκος που περιέχει 

ολόκληρο ή μέρος κάποιου ενδο-

κοιλιακού οργάνου (π.χ., έντερο, 

ουροδόχος κύστη κ.λπ.).

Ποιοι παθαίνουν συχνότερα 
κήλες; 
Οι κήλες εμφανίζονται με μεγα-

λύτερη συχνότητα είτε σε άτομα 

που για κάποιο λόγο έχουν αυ-

ξημένες ενδοκοιλιακές πιέσεις 

(έγκυοι, εργαζόμενοι σε βαριές 

εργασίες, άνθρωποι με χρόνια 

δυσκοιλιότητα, αθλητές κ.λπ.) 

είτε σε κάποια των οποίων το κοι-

λιακό τοίχωμα έχει χαλαρώσει 

(παχύσαρκοι ασθενείς, ασθενείς 

που έχουν υποβληθεί σε ανοικτές 

επεμβάσεις κοιλίας κ.λπ.). Επί-

σης, κάποιες κήλες οφείλονται σε 

συγγενή προδιάθεση, όπως, π.χ., 

οι βουβωνοκήλες και οι ομφαλο-

κήλες, που εμφανίζονται συχνά 

κατά τη γέννηση.

Πόσων ειδών κήλες υπάρχουν; 
Οι κήλες χωρίζονται σε δύο μεγά-

λες κατηγορίες: 

1 Οι εξωτερικές, οι οποίες είναι 

εμφανείς και γίνονται εύκολα 

αντιληπτές, π.χ., βουβωνοκήλη, 

μηροκήλη, ομφαλοκήλη, επιγα-

στρική κήλη, κήλη λευκής γραμ-

μής, μετεγχειρητική κοιλιοκήλη, 

κήλη Spieghel, κιρσοκήλη.

2 Οι εσωτερικές, οι οποίες δεν 

γίνονται εύκολα αντιληπτές 

από τον ίδιο τον ασθενή και χρει-

άζεται να διαγνωστούν από τον 

εξειδικευμένο χειρουργό, π.χ., 

διαφραγματοκήλη, κήλη θυρεο-

ειδούς τρήματος και η συχνότερη 

μορφή κήλης των αθλητών ή αλ-

λιώς το σύνδρομο των κοιλιακών 

προσαγωγών. 

Σύνδρομο κοιλιακών 
προσαγωγών 
(κήλη των αθλητών) 
Η κήλη των αθλητών είναι μια ιδι-

αίτερη και πολύ συχνή επώδυνη 

κατάσταση, που οφείλεται στον 

τραυματισμό είτε των ορθών κοι-

λιακών μυών είτε των προσαγω-

γών στο σημείο ένωσής τους με 

το ηβικό οστό. Αντίθετα με τις υπό-

λοιπες κήλες, ο ασθενής δεν ψη-

λαφά κάτι εξωτερικά και η διάγνω-

ση μπαίνει με την κλινική εξέταση 

από τον ειδικό χειρουργό.

Είναι μια κατάσταση η οποία, αν 

μείνει χωρίς θεραπεία, περιορίζει 

λόγω του πόνου που προκαλεί τη 

Γράφει ο:

Παναγιώτης Κ. Γλεντής MD, Ph.D
Ειδικός Λαπαροενδοσκόπος -  
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αποκατάσταση κήλης
Η σύγχρονη, ανώδυνη μέθοδος  
για την αποκατάσταση των κηλών  
του κοιλιακού τοιχώματος
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συνέχιση της αθλητικής δραστη-

ριότητας και αναγκάζει πολλές 

φορές τον αθλητή να σταματήσει 

προπονήσεις και αγώνες.

Η κήλη των αθλητών εμφανίζε-

ται συνηθέστερα στους αθλητές 

που ασχολούνται με αθλήματα 

όπως ποδόσφαιρο, πάλη ή πολεμι-

κές τέχνες, αθλήματα στίβου κ.λπ. 

Σε αρχικά στάδια αυτή η κατά-

σταση αντιμετωπίζεται συντηρητι-

κά, αλλά, αν υποτροπιάσει, πρέπει 

να διορθωθεί χειρουργικά είτε με 

λαπαροσκοπική είτε με ρομποτική 

μέθοδο. Η διάρκεια αποθεραπείας 

μετά τη χειρουργική διόρθωση κυ-

μαίνεται από 6 έως 12 εβδομάδες, 

ανάλογα με το άθλημα στο οποίο 

δραστηριοποιείται ο αθλητής.

Ποιες κήλες είναι επικίνδυνες; 
Όλες οι κήλες παρουσιάζουν έναν 

βασικό κίνδυνο, τον κίνδυνο της 

περίσφιξης. Περίσφιξη συμβαίνει 

όταν το σπλάγχνο εγκλωβιστεί 

μέσα στο άνοιγμα της κήλης, οπότε 

ο ασθενής παρουσιάζει πολύ ισχυ-

ρό πόνο. Αντίθετα με ό,τι πιστεύει 

ο περισσότερος κόσμος, μεγαλύ-

τερο κίνδυνο περίσφιξης έχουν οι 

μικρές κήλες παρά οι πιο μεγάλες.

Η περισφιγμένη κήλη είναι επεί-

γουσα κατάσταση και χρειάζεται 

άμεση χειρουργική αντιμετώπι-

ση, λόγω του κινδύνου να συμβεί 

ισχαιμία και νέκρωση του εντέρου.

Μια περισφιγμένη κήλη η οποία 

θα καθυστερήσει να αντιμετωπι-

στεί χειρουργικά έχει τον κίνδυνο 

είτε να χρειαστεί αφαίρεση τμή-

ματος του εντέρου (που θα έχει 

νεκρωθεί) είτε σε πιο παραμελη-

μένες καταστάσεις υπάρχει ο κίν-

δυνος να εξελιχθεί σε περιτονίτι-

δα και να απειληθεί σοβαρά η ζωή 

του ασθενούς.

Ποιες είναι οι πιο σύγχρονες 
μέθοδοι αντιμετώπισης  
των κηλών;
Οι πιο σύγχρονες μέθοδοι αντιμε-

τώπισης των κηλών είναι η λαπα-

ροσκοπική, η ρομποτική και η μέ-

θοδος της μιας οπής (Single Port). 

Λαπαροσκοπική  
και ρομποτική θεραπεία  
των κηλών
Από τις πιο εξελιγμένες και σύγ-

χρονες μεθόδους στη χειρουργι-

κή αποκατάσταση των κηλών είναι 

η λαπαροσκοπική και η ρομποτική 

μέθοδος (με τη μέθοδο Da Vinci).

Με τις μεθόδους αυτές, που εί-

ναι ελάχιστα επεμβατικές, απο-

φεύγουμε τη δημιουργία τομής 

στην κοιλιά και ως εκ τούτου ο 

ασθενής παρουσιάζει ελάχιστο 

μετεγχειρητικό πόνο και επι-

στρέφει άμεσα στις καθημερι-

νές του δραστηριότητες και στην 

εργασία του. 

Οι επεμβάσεις αυτές  διαρ-

κούν περίπου 30 λεπτά. Χρησι-

μοποιούμε 2 ή 3 μικρές οπές στο 

κοιλιακό τοίχωμα, μέσα από τις 

οποίες τοποθετούμε ένα ειδικό 

πλέγμα στο χάσμα της κήλης.

Τα ειδικά συνθετικά πλέγματα 

που χρησιμοποιούμε είτε στη λα-

παροσκοπική είτε στη ρομποτική 

μέθοδο εξασφαλίζουν ώστε να 

καλυφθεί το χάσμα χωρίς τάση 

(tension free hernioplasty). Αυτό 

επιτυγχάνει και την απόλυτη και 

οριστική αντιμετώπιση του προ-

βλήματος και αποφεύγονται οι 

μελλοντικές υποτροπές.

Αποκατάσταση κήλης  
με μία οπή  
(Single Port Hernia Repair)
Μία από τις πιο σύγχρονες με-

θόδους της λαπαροσκοπικής 

χειρουργικής που εφαρμόζου-

με είναι η αποκατάσταση κήλης 

μέσω μίας μόνο οπής που γίνεται 

στο κοιλιακό τοίχωμα. Η μέθοδος 

είναι ακόμα λιγότερο επεμβατική 

και το μετεγχειρητικό και αισθη-

τικό αποτέλεσμα για τον ασθενή 

είναι άριστο.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Τι ονομάζουμε 
κήλη και πώς 
δημιουργείται;
Κήλη ονομάζουμε 

κάθε προβολή 

ενδοκοιλιακού σπλάχνου 

μέσα από ένα φυσιολογικό ή 

παθολογικό στόμιο - χάσμα 

του κοιλιακού τοιχώματος.  

Ο ασθενής βλέπει αρχικά μια 

διόγκωση που προβάλλει 

από το κοιλιακό τοίχωμα 

ή ακόμα μπορεί και να 

την ψηλαφά κάτω από το 

δέρμα, που στα αρχικά 

στάδια εξαφανίζεται όταν ο 

ασθενής ξαπλώσει σε ύπτια 

θέση. Επίσης, μπορεί να 

συνυπάρχει και ένα αίσθημα 

«καψίματος» ή βάρους, 

κυρίως έπειτα από αρκετή 

ορθοστασία ή κούραση.
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Μ
ε τους ρυθμούς ζωής της 

δυτικής κοινωνίας, το Σύν-

δρομο Άπνοιας Ύπνου 

(ΣΑΥ) αναγνωρίζεται πια ως μια 

διαρκώς αυξανόμενη νοσολογική 

οντότητα, με χαρακτήρα μάλιστα 

«επιδημίας». 

Τι είναι το Σύνδρομο Άπνοιας 
Ύπνου (ΣΑΥ) 
Ως άπνοια ύπνου ορίζεται η πε-

ριοδική διακοπή της αναπνοής 

(απόφραξη στο επίπεδο του φά-

ρυγγα) κατά τον ύπνο για του-

λάχιστον δέκα δευτερόλεπτα, η 

οποία συνοδεύεται από πτώση 

του οξυγόνου στο αίμα (αποκο-

ρεσμός της αιμοσφαιρίνης), με 

αποτέλεσμα την κακή οξυγόνω-

ση των ιστών, π.χ., του εγκεφά-

λου. Οι διακοπές αυτές της ανα-

πνοής μέσα στη νύχτα μπορεί να 

είναι λίγες, αλλά μπορεί να είναι 

ακόμη και εκατοντάδες. Έτσι το 

ροχαλητό ή άπνοιες μέχρι 5/ώρα 

θεωρούνται εντός των φυσιο-

λογικών ορίων. Μιλάμε για ΣΑΥ 

εφόσον οι άπνοιες ξεπερνούν 

τις 5/ώρα. Συγκεκριμένα, ΣΑΥ 

ορίζεται είτε εφόσον υπάρχουν 5 

είτε και περισσότερες άπνοιες και 

συνυπάρχουν συμπτώματα, όπως 

ημερήσια κόπωση/υπνηλία, κα-

τάθλιψη, διαταραχές στη μνήμη/

συγκέντρωση/προσοχή ή καρδι-

αγγειακές νόσοι ή εάν οι άπνοιες 

είναι >15/ώρα χωρίς καν συνοδά 

συμπτώματα. Ανάλογα της βαρύ-

τητάς του κατατάσσεται σε ήπιο 

(5-15 άπνοιες/ώρα), μέτριο (15-

30 άπνοιες/ώρα), σημαντικό (> 

30 άπνοιες/ώρα).

Τι προκαλεί το ΣΑΥ
Η αιτιολογία για το ΣΑΥ είναι 

πολυπαραγοντική και αφορά σε 

απόφραξη των ανώτερων αερα-

γωγών στο ύψος του φάρυγγα και 

όχι κάπου αλλού, π.χ., στη μύτη. 

Οι αιτίες της απόφραξης είναι αλ-

λοιώσεις ανατομικές -εγγενείς, 

όπως, π.χ., οι υπερτροφικές αμυ-

γδαλές, αλλά και επίκτητες, όπως 

η παχυσαρκία που προκαλεί και 

αυτή «συμφόρηση» στην περιο-

χή- ή ο ελαττωμένος νευρομυϊ-

κός τόνος με μειωμένη ικανότητα 

σύσπασης των φαρυγγικών μυών, 

με αποτέλεσμα την απόφραξη του 

φάρυγγα. 

Ποιος πάσχει πιο συχνά  
από ΣΑΥ
Το ΣΑΥ αναδεικνύεται παγκοσμί-

ως σε επιδημία κυρίως λόγω της 

αύξησης του καθιστικού τρόπου 

ζωής και συνεπώς της αύξησης 

του βάρους και της παχυσαρκί-

ας. Νεότερα δεδομένα υποστηρί-

ζουν ότι το ΣΑΥ (εννοούμενο ως 

αριθμό απνοιών >15/ώρα ύπνου) 

απαντάται στο 13% των ανδρών 

Γράφει ο:

Νικόλαος - Τιβέριος Οικονόμου

Νευρολόγος - Κλινικός Νευροφυσιολόγος
Ειδικός Ιατρός Ύπνου (Ph.D, ESRS Somnologists Expert) - Επιληπτολόγος (M.Sci.)
Καθηγητής ΕΑΠ - Κλινικός - Ερευνητικός Συνεργάτης Παν. Αθηνών
Επιστημονικός Συνεργάτης ΒιοΚλινικής Αθηνών

φάκελοs υγεία

Σύνδρομο  
Άπνοιας Ύπνου 
Μια πραγματική επιδημία
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και στο 6% των γυναικών, ενώ, εάν 

χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια ότι 

άπνοια ύπνου θεωρείται παθολο-

γική εάν ο αριθμός των απνοιών 

είναι >5/ώρα ύπνου, τα ποσοστά 

πασχόντων αυξάνονται δραστι-

κά, φτάνοντας ακόμη και στο 80% 

των ανθρώπων στην ηλικία των 65 

ετών. Το ΣΑΥ απαντάται 2-3 πιο 

συχνά στους άνδρες. 

Τι επιφέρει το ΣΑΥ
Οι συχνές αφυπνίσεις (συνειδη-

τές ή μη) λόγω του κακού αερι-

σμού και του αισθήματος πνιγμο-

νής προκαλούν κατακερματισμό 

του ύπνου. Έτσι ο ασθενής με 

ΣΑΥ κάνει έναν ύπνο «επιφανει-

ακό», χωρίς να καταφέρνει να 

«μπει» σε βαθύ στάδιο ύπνου ή 

και στον ύπνο REM, δηλαδή στα 

πλέον χρήσιμα στάδια του ύπνου 

για τη φυσιολογική ομοιόσταση 

του οργανισμού. Τα ανωτέρω 

σε συνδυασμό με τους αποκο-

ρεσμούς της αιμοσφαιρίνης -της 

πτώσης δηλαδή του οξυγόνου 

στο αίμα-, κάνει τον πάσχοντα να 

ξυπνά «κουρασμένος». Το μόνι-

μο αίσθημα κούρασης αλλά και 

υπνηλίας (ακατανίκητης ειδικά 

τις μεσημεριανές ώρες ή σε μο-

νότονες καταστάσεις, π.χ., σε με-

γάλα διαστήματα οδήγησης) επι-

φέρουν σημαντικές επιπτώσεις 

στις ψυχοδιανοητικές ικανότητες. 

Έτσι, δυσκολίες στη συγκέντρω-

ση, στην προσοχή, στην απομνη-

μόνευση, στην ικανότητα ανάκλη-

σης πληροφοριών από τη μνήμη, 

εκνευρισμός, οξυθυμία, κακή δι-

άθεση/καταθλιπτικό συναίσθημα 

και ένταση μπορούν να οφείλο-

νται ή και να επιβαρύνονται από 

το ΣΑΥ, που συχνά ούτε ο ίδιος 

ο ασθενής ή το περιβάλλον του, 

αλλά ούτε και ο θεράπων ιατρός 

μπορούν να τα αποδώσουν σε 

αυτό. Επιπλέον, ολοένα και πε-

ρισσότερες έρευνες συνδέουν 

το χρόνιο ΣΑΥ με την εμφάνιση ή 

και την ταχύτερη εμφάνιση γνω-

στικής κάμψης και άνοιας. Πέραν 

όμως των ανωτέρω, το ΣΑΥ απο-

τελεί από μόνο του καρδιαγγει-

ακό παράγοντα κινδύνου. Ένα 

«αρρύθμιστο» ΣΑΥ συνεισφέρει 

στην εμφάνιση καρδιαγγειακών 

συμβαμάτων (έμφραγμα του μυ-

οκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό 

επεισόδιο). Επιπλέον, πίσω από 

τη δυσκολία ή την αδυναμία ρύθ-

μισης της αρτηριακής πίεσης, του 

σακχαρώδους διαβήτη ή των νυ-

κτερινών υπερτασικών κρίσεων 

μπορεί να κρύβεται το ΣΑΥ. Τέ-

λος, το ΣΑΥ συνδέεται με μειωμέ-

νο προσδόκιμο επιβίωσης. 

Πώς διαγιγνώσκεται το ΣΑΥ 
Το ροχαλητό (ειδικά το έντονο), 

οι διακοπές στην αναπνοή τη νύ-

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Tα ποσοστά πασχόντων  
φτάνουν ακόμη και στο 80%  

των ανθρώπων στην ηλικία των 
65 ετών, ενώ το ΣΑΥ απαντάται  
2-3 πιο συχνά στους άνδρες 
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κτα, οι απότομες αφυπνίσεις με 

αίσθημα πνιγμονής, η νυκτουρία 

(νυκτερινή ούρηση), η πρωινή 

αφύπνιση με ξηροστομία και με 

καρηβαρία («βαρύ κεφάλι»), το 

αίσθημα ύπνου μη αναζωογο-

νητικού, η υπνηλία και η κόπωση 

κατά τη διάρκεια  της ημέρας, οι 

διαταραχές της μνήμης και της δι-

άθεσης είναι σημάδια ότι κάποιος 

μπορεί να πάσχει από ΣΑΥ. 

Η διάγνωση του ΣΑΥ αρχίζει με 

τη λήψη ιστορικού (μέρος αυτού 

είναι τα ανωτέρω συμπτώματα).

Στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει 

υπόνοια για ύπαρξη ΣΑΥ, ο ασθε-

νής εισάγεται στο εργαστήριο 

μελέτης ύπνου, όπου στο πλαίσιο 

μιας ολονύκτιας παραμονής γί-

νεται η εκτίμηση αυτού, αλλά και 

άλλων παραμέτρων του ύπνου 

και εν συνόλω η ποιότητα αυτού 

διαμέσου της Video-πολυπαρα-

μετρικής μελέτης ύπνου (V-PSG). 

Η ανωτέρω εξέταση είναι καθόλα 

μη επεμβατική και κατά τη διάρ-

κειά της εκτιμάται το σύνολο των 

φυσιολογικών μας λειτουργιών 

στον ύπνο (εγκεφαλική, καρδιο-

λογική, αναπνευστική). Στη συ-

νέχεια, ανάλογα των ευρημάτων, 

προκρίνονται ανάλογες θερα-

πευτικές αντιμετωπίσεις. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ (ΣΑΥ)

Παρακαλώ απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις, με επιλογή της αντίστοιχης στήλης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ναι Όχι
1 Ροχαλίζεις; 

2 Αισθάνεσαι κουρασμένος ή νυσταλέος την ημέρα;

3 Έχει παρατηρήσει κανείς ότι σταματάς να αναπνέεις στον ύπνο σου; 

4 Έχεις υψηλή πίεση (υπέρταση);

5 Έχεις ΒΜΙ >35; * 

6 Είσαι πάνω από 50 χρόνων; 

7 Η περίμετρος λαιμού είναι >40 cm

8 Είσαι άνδρας;

*  Το ύψος και το βάρος σου αντιστοιχούν σε ένα από τα παρακάτω ζεύγη; Τότε ο ΔΜΣ (BMI) είναι >35 kg/m2. 

Ύψος cm 147 152 158 163 168 173 178 183 188 193

Βάρος kg 75 81 86 92 97 104 113 116 122 129

Τα «Ναι» στις 8 ερωτήσεις είναι:

Βαθμολόγηση: Για τις 4 πρώτες ερωτήσεις, η απάντηση «Ναι» παίρνει 1 βαθμό. 

Επιπλέον 1 βαθμός με απάντηση «Ναι» στις υπόλοιπες 3. Προστίθεται 1 βαθμός αν είναι άνδρας. 

Υψηλού κινδύνου για ΣΑΥ: 
1. Άθροισμα 2 ή περισσότερο, αν έχουν απαντηθεί μόνον οι 4 πρώτες 

2. Άθροισμα 3 ή περισσότερο, αν έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις 



Επεμβατικό  
Πνευμονολογικό Κέντρο

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΑΘΉΝΩΝ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΆΝΟΥ 15, Τ 210 6962600

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86, Τ 2310 372600

www.bioclinic.gr

 Aπλή Βρογχοσκόπηση

Βρογχοσκόπηση με ακτινοσκόπηση

Ενδοβροχγικός υπέρηχος (EBUS) Convex Probe 

Διαθωρακική βιοψία υπό την καθοδήγηση αξονικού

Θωρακοσκόπηση



Όραμά μας είναι να μπορέσουμε 
να προσφέρουμε στο κοινό 

ολοκληρωμένα προγράμματα 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
και προγραμμάτων συνολικής 

υγειονομικής κάλυψης (πρωτοβάθμια, 
νοσοκομειακή και οδοντιατρική 
περίθαλψη), με λογικό κόστος
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A. ΝΕΕΣ TΕΧΝΙΚΕΣ  
ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Είναι οικονομικές και γίνονται με 

τοπική αναισθησία, χωρίς παρα-

μονή στην κλινική. Οι τομές είναι 

αφανείς και κρύβονται εντός της 

βλεφαρικής πτυχής στα άνω βλέ-

φαρα και ακριβώς κάτω από τις 

βλεφαρίδες στα κάτω βλέφαρα. 

Τα ράμματα αφαιρούνται σε 5 μέ-

ρες, οπότε επιστρέφετε στις δρα-

στηριότητές σας.

1Pinch  
Bλεφαροπλαστική

Mini βλεφαροπλαστική για εκτο-

μή μικρής περίσσειας δέρματος, 

χωρίς υποσκαφή. Ενδείκνυται σε 

νέα άτομα χωρίς σακούλες και σε 

touch-up επανεπεμβάσεις. 

Πλεονεκτήματα: Ταχύτερη επέμ-

βαση, με λιγότερα οιδήματα, με-

λανιές και λιγότερες επιπλοκές, 

όπως εκτρόπιο ή scleral show. 

2 Άνω Anchor 
Bλεφαροπλαστική

Τεχνική σύνδεσης του ανελκτήρα 

με το δέρμα του άνω βλεφάρου 

για επαναδημιουργία πιο έντονης 

άνω βλεφαρικής πτυχής.

Πλεονεκτήματα: Glamorous βλέμ-

μα και ανόρθωση των βλεφαρίδων, 

με αποτέλεσμα φυσικό βλέμμα.

3Κάτω βλεφαροπλαστική με 
 διατήρηση περιβολβικού 
λίπους 

Ενδείκνυται σε μεγάλη χαλάρωση 

δέρματος και σακούλες στα κάτω 

βλέφαρα. 

Οι σακούλες εξαλείφονται φυ-

σικά με τις σύγχρονες τεχνικές 

διατήρησης λίπους:

   Επανατοποθέτηση του λίπους 

εντός του κόγχου. 

   Μετάθεση του λίπους στην 

υποκόγχια αύλακα για εξάλει-

ψη των μαύρων κύκλων.

Γράφει η:

Χριστίνα Χριστοφορίδου

Πλαστική Χειρουργός,
Επιστημονική Συνεργάτιδα 
ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης

Βλεφαροπλαστικής  
& Ρινοπλαστικής

ΝΕΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

γυναίκα
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   SOOF Lift: Ανάρτηση του λί-

πους της παρειάς και ανόρθω-

ση (Midface Lift).

Πλεονεκτήματα: Στο παρελθόν 

αφαιρούσαμε περισσότερο λί-

πος και δέρμα, με αποτέλεσμα 

τη δημιουργία ενός «χειρουργη-

μένου άδειου βλέμματος» με κοι-

λάνσεις, όπως η βαθιά αύλακα 

στο κάτω βλέφαρο «tear trough 

deformity» ή ακόμα και μετεγ-

χειρητικό ενόφθαλμο ή εκτρό-

πιο, με αποτέλεσμα αλλαγή και 

απώλεια της φυσικής ομορφιάς 

και έκφρασης των ματιών.

Σήμερα προτιμούμε τις νέες 

τεχνικές που δεν αφαιρούν πολύ 

δέρμα και λίπος. Αντιθέτως, το δι-

ατηρούν όπου είναι δυνατόν, με 

στόχο ένα νεανικό κάτω βλέφα-

ρο, λίγο κυρτό στο προφίλ και όχι 

επίπεδο ή κοίλο, όπως γινόταν με 

τις παλιές τεχνικές. Έτσι το αποτέ-

λεσμα είναι ένα φυσικό, «γεμάτο» 

βλέμμα που διαρκεί περισσότερο 

από τις παλιές μεθόδους.

B. ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ  
ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΧΩΡΙΣ  ΝΥΣΤΕΡΙ

Η ανάπλαση βλεφάρων διορθώ-

νει τις ρυτίδες, τη χαλάρωση και 

τη περίσσεια δέρματος στα άνω 

ή στα κάτω βλέφαρα, τους μαύ-

ρους κύκλους και τις σακούλες 

που οφείλονται στο γήρας ή την 

κληρονομικότητα.

1  Botox  
Σβήνει τις ρυτίδες στο πόδι της χή-

νας και στο κάτω βλέφαρο, ανορ-

θώνει και δίνει σχήμα στα φρύδια, 

ανοίγει το βλέμμα, μεγαλώνει τα 

μικρά μάτια και απαλλάσσει από 

βλεφαρόσπασμο (τικ).

2 
 Υαλουρονικό 

Εξαφανίζει τους μαύρους κύκλους, 

γεμίζοντας την υποκόγχια αύλα-

Ο χρόνος που περνάει 
δεν αφήνει ανέπαφο  

το πρόσωπο και προκαλεί 
συμπτώματα χαλάρωσης.  
Η βλεφαροπλαστική είναι 
η επέμβαση που μπορεί 

να ξαναζωντανέψει  
το βλέμμα, δίνοντας λύση 
στα σημάδια που αφήνει  

ο χρόνος

ΓΥΝΑΙΚΑ
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Ρινοπλαστική: Αισθητική  
και λειτουργική επέμβαση
Η ρινοπλαστική «γλυκαίνει» το 

πιο προέχον σημείο του προ-

σώπου, αλλάζοντας θεαματικά 

ολόκληρο το πρόσωπο. Σμιλεύ-

ει τις ατέλειες στο σχήμα και το 

μέγεθος της μύτης, με σεβασμό 

στην ανατομία και τη λειτουργι-

κότητά της.

Εκτός από τα αισθητικά προ-

βλήματα (ρινικός ύβος - καμπού-

ρα, χοντρό ή πτωτικό ακρορρίνιο, 

φαρδιά, μεγάλη, στραβή ή κοντή 

μύτη) αντιμετωπίζονται ταυτόχρο-

να και τα λειτουργικά προβλήμα-

τα της ρινικής αναπνοής (στενή 

ρινική βαλβίδα, σκολίωση ρινικού 

διαφράγματος ή υπερτροφικές 

ρινικές κόγχες), που συχνά προ-

καλούν ροχαλητό και διαταραχές 

στον ύπνο, ακόμα και άπνοια. Γι’ 

αυτό η ρινοπλαστική βελτιώνει 

την ποιότητα της αναπνοής και 

της ζωής του ασθενούς.

Λίγα λόγια για την επέμβαση
Γίνεται εξωβλεννογόνιος πα-

ρασκευή και σμίκρυνση ή μεγέ-

θυνση των ρινικών δομών (χόν-

δρινων -άνω και κάτω πλάγιοι 

χόνδροι, διόρθωση της σκολί-

ωσης του διαφράγματος- και 

οστέινων - ρινικά οστά, ρινική 

απόφυση άνω γνάθου) και καυ-

τηριασμός των ρινικών κογχών.

Η επέμβαση διαρκεί 1-3 ώρες, 

ανάλογα με τη βαρύτητα και την 

πολυπλοκότητα (στραβό ρινικό 

διάφραγμα -ΣΡ∆-, επανεπέμβα-

ση) και γίνεται με γενική αναι-

σθησία ή με τοπική αναισθη-

σία για μικρές διορθώσεις του 

ακρορρινίου.

Η νέα τεχνική της ανοιχτής 
ρινοπλαστικής και 
 τα πλεονεκτήματά της
Σήμερα η ανοιχτή ρινοπλαστική 

έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο 

βαθμό την παλιά κλειστή μέθοδο, 

επειδή έχει το πλεονέκτημα της 

μεγαλύτερης ακρίβειας και λε-

πτομέρειας στο αποτέλεσμα και 

ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί και προ-

λαμβάνει τις πιθανές επιπλοκές.

Η παλιά κλασική ρινοπλαστι-

κή είναι η «κλειστή», όπου οι τομές 

είναι ενδορινικές, δηλαδή εντός 

των ρουθουνιών της μύτης, όμως 

συνήθως δεν επιτρέπει μεγάλη 

ορατότητα και χειρισμούς ακρι-

βείας και δεν μπορεί να δώσει 

λύση σε δύσκολα περιστατικά.

Επίσης, στο παρελθόν εμφανι-

ζόταν συχνά έπειτα από κλειστή 

ρινοπλαστική μετεγχειρητικά 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

κα «tear trough deformity». ∆ίνει 

όγκο στα επίπεδα φρύδια και τα 

ανορθώνει για πιο γεμάτο νεανικό 

βλέμμα.

3Nano fat λίπος  
με βλαστοκύτταρα

Αντικαθιστά το υαλουρονικό για 

μόνιμο αποτέλεσμα.

4 
Μεσοθεραπεία

Εξαφανίζει τους μαύρους κύ-

κλους, βελτιώνοντας τη μικροκυ-

κλοφορία (Light Eyes) και σβήνει 

τις ρυτίδες (PRP).

5Fractional Laser 
Resurfacing

Προκαλεί θερμική βλάβη και επα-

ναεπιθηλιοποίηση, με ανανέωση 

του δέρματος των βλεφάρων, λεί-

ανση των ρυτίδων και σύσφιξη με 

ταυτόχρονη λεύκανση των μαύ-

ρων κύκλων. Συγχρόνως αφαι-

ρούνται κηλίδες, ξανθελάσματα, 

υπερκερατώσεις, θηλώματα και 

άλλες δερματικές βλάβες. 

6Plexr (Plasma Soft 
Αναίμακτη Τεχνική)

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, 

για την αντιμετώπιση της ήπιας χα-

λάρωσης των βλεφάρων με εντυ-

πωσιακά αποτελέσματα.

Η μέθοδος Plexr χρησιμοποιεί τη 

δημιουργία ενός μικρού ηλεκτρι-

κού τόξου, που ιονίζει και προκα-

λεί αύξηση της θερμοκρασίας και 

εξάχνωση της επιδερμίδας, χωρίς 

να επηρεάζει τις βαθύτερες στοι-

βάδες. Απαιτούνται 1-3 θεραπείες 

με μεσοδιάστημα 1-3 μήνες. 

ΝΕΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
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αναπνευστική δυσχέρεια λόγω 

αδυναμίας ελέγχου υπό άμεση 

όραση της ρινικής βαλβίδας.

Γι’ αυτό σήμερα προτιμάται η 

νέα τεχνική της ανοιχτής ρινο-

πλαστικής που δίνει λύσεις σε 

περιπτώσεις με πολύ στραβό 

διάφραγμα, στενή βαλβίδα και 

αναπνευστική δυσχέρεια, σε 

επανεπεμβάσεις ή λεπτομερή 

διόρθωση του ακρορρινίου (π.χ., 

προέχον, boxy, pinchytip κ.λπ.).

Η ανοιχτή ρινοπλαστική είναι 

μέθοδος εκλογής σε δύσκολες 

περιπτώσεις, διότι δίνει τη δυ-

νατότητα για διόρθωση των ρι-

νικών δομών υπό άμεση όραση, 

με απόλυτο έλεγχο, ακρίβεια και 

λεπτομέρεια, ικανοποιώντας και 

τους πιο απαιτητικούς ασθενείς.

Η τομή γίνεται στη στυλίδα και 

δεν φαίνεται καθόλου, ενώ τα 

αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, 

εκεί που η κλειστή ρινοπλαστική 

σταματά. Ανασηκώνεται το δέρμα 

και ο πλαστικός χειρουργός βλέπει 

ακριβώς πού είναι το πρόβλημα και 

κάνει μόνο τις απαραίτητες μικρο-

διορθώσεις με ακρίβεια και με-

τρήσεις χάρακα, χωρίς να αφαιρεί 

ιστούς «στα τυφλά» και «στο περί-

που». Επιπλέον στην ανοιχτή μέθο-

δο προλαμβάνεται ή διορθώνεται η 

ρινική, αναπνευστική δυσχέρεια με 

την τοποθέτηση ειδικών spreader 

grafts για την αποκατάσταση της 

ρινικής βαλβίδας.

Αποθεραπεία
Ο ασθενής επιστρέφει σπίτι την 

ίδια ημέρα. Φέρει νάρθηκα στη 

μύτη για μία εβδομάδα, οπότε και 

επανέρχεται κανονικά στις δρα-

στηριότητές του.

Αποτέλεσμα
Το αποτέλεσμα είναι φυσικό, 

αφού ο στόχος είναι η τελειο-

ποίηση της υπάρχουσας μύτης 

και όχι η δημιουργία μιας «copy 

paste», ξένης μύτης.

Bionews  Δεκέμβριος 2018 - Φεβρουάριος 2019
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ΓΥΝΑΙΚΑ

K
άθε γυναίκα που θέλει να 

προστατεύσει την υγεία 

και τη γονιμότητά της πρέ-

πει περίπου μία φορά τον χρόνο 

να επισκέπτεται τον γυναικολό-

γο της και να υποβάλλεται στον 

προληπτικό γυναικολογικό έλεγ-

χο. Πολλά από τα γυναικολογικά 

προβλήματα μπορούν, αν δια-

γνωστούν σε αρχικό στάδιο, να 

θεραπευτούν. Οι συνηθισμένες 

εξετάσεις που πρέπει να γίνονται 

είναι: 

Ιατρικό ιστορικό
Η εξέταση αρχίζει με τη λήψη του 

ιατρικού ιστορικού, με βάση το 

οποίο ο γυναικολόγος θα μπο-

ρεί να εκτιμήσει αν υπάρχει κά-

ποια πάθηση ή συμπτώματα από 

το γεννητικό σύστημα της γυναί-

κας, τα οποία θα πρέπει να διε-

ρευνηθούν. Οι ερωτήσεις πρέπει 

να είναι σαφείς και άμεσες, δίνο-

ντας στη γυναίκα να καταλάβει τι 

ακριβώς θέλουμε να διερευνή-

σουμε. Οι πληροφορίες αφορούν 

και τους στενούς συγγενείς της, 

όπως και παλιότερα ή παράλλη-

λα προβλήματα υγείας που μπο-

ρεί να κρύβουν κινδύνους ή να 

επηρεάζουν και τη γυναικολογι-

κή υγεία της. 

Γυναικολογική εξέταση
Αφού ληφθεί το ιατρικό ιστορι-

κό, στη συνέχεια ακολουθεί η 

γυναικολογική εξέταση. Η γυ-

ναίκα πρέπει να οδηγείται σε 

έναν ήσυχο και διακριτικό χώρο 

που να προκαλεί ηρεμία και σι-

γουριά. Αφού γίνει η κατάλληλη 

προετοιμασία, εξετάζουμε αρχι-

κά τα έξω γεννητικά όργανα για 

πιθανές ανωμαλίες και προβλή-

ματα, π.χ. κονδυλώματα, ανα-

τομικές ανωμαλίες, δερματικές 

μολύνσεις κ.λπ. 

Στη συνέχεια γίνεται προσεκτι-

κά τοποθέτηση στον κόλπο ενός 

ειδικού οργάνου που λέγεται 

κολποδιαστολέας, που βοηθά 

στο να ανοίξουμε και να δούμε 

στο εσωτερικό του κόλπου. Η 

οπτική εξέταση του τοιχώματος 

και του τραχήλου της μήτρας 

μάς δίνει σημαντικές πληροφο-

ρίες. Σε αυτή τη φάση ο γυναικο-

λόγος θα κάνει και την εξέταση 

Παπανικολάου (test Pap). Τέλος, 

γίνεται ψηλάφηση για τη διάγνω-

ση τυχόν προβλημάτων των έσω 

γεννητικών οργάνων καθώς και 

των ωοθηκών.

Test Pap (τεστ Παπανικολάου) 
Το test Pap είναι πολύ σημαντική 

εξέταση που γίνεται για τη διά-

γνωση διάφορων προβλημάτων, 

όπως HPV λοίμωξη ή προκαρκι-

νικές και καρκινικές καταστάσεις 

του τραχήλου. Ο γυναικολόγος 

με μια σπάτουλα και ένα βουρ-

τσάκι παίρνει λίγα κύτταρα από 

τον κόλπο και τον τράχηλο της 

μήτρας και τα στέλνει στο κυττα-

ρολογικό εργαστήριο για έλεγχο. 

Η εξέταση αυτή θεωρείται από 

τις πιο βασικές εξετάσεις προλη-

πτικού ελέγχου των γυναικών κι 

έχει σώσει τη ζωή σε εκατομμύ-

ρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο 

από τον καρκίνο του τραχήλου 

της μήτρας. 

Υπερηχογράφημα
Το υπερηχογράφημα γίνεται από 

τον γυναικολόγο για να έχει και 

πλήρη οπτική απεικόνιση των 

έσω γεννητικών οργάνων (μή-

τρα, σάλπιγγες και ωοθήκες), με 

την οποία επιβεβαιώνεται η διά-

γνωση που έγινε πριν με τη γυ-

ναικολογική εξέταση. Με το υπε-

ρηχογράφημα ο γυναικολόγος 

βλέπει αν υπάρχει κάποιο πρό-

βλημα στη μήτρα, όπως, π.χ., ινο-

μύωμα, πολύποδας κ.λπ. Επίσης, 

εξετάζει και τις ωοθήκες για να 

δει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, 

όπως κύστη ωοθήκης κ.ά.

Καλλιέργεια κολπικού υγρού
Σε πολλές περιπτώσεις, είναι αρ-

κετά χρήσιμο να γίνεται εξέταση 

των κολπικών υγρών, για πιθανή 

παρουσία μικροβίων. Έπειτα από 

τις καλοκαιρινές διακοπές ή όταν 

η γυναίκα έχει ενοχλήσεις στα 

γεννητικά όργανα, μπορούμε με 

εύκολο τρόπο να συλλέξουμε 

υγρά από τον κόλπο και να τα στεί-

λουμε για εξέταση. Η αντιμετώπι-

ση του μικροβίου πρέπει να γίνε-

Γράφει ο:

Παναγιώτης Χριστόπουλος MD, M.Sc., Ph.D, IFEPAG

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος,  
Ειδικός Γυναικολόγος Παίδων Εφήβων
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Συντονιστής Παιδογυναικολόγων Ευρώπης,
Επιστημονικός Συνεργάτης ΒιοΚλινικής Αθηνών
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ται μόνο έπειτα από καλλιέργεια 

κολπικού υγρού, που θα αποδείξει 

ότι πράγματι υπάρχει μικρόβιο και 

θα μας πει συγκεκριμένα ποιο μι-

κρόβιο ταλαιπωρεί τη γυναίκα. Με 

το αντιβιόγραμμα που ακολουθεί 

κάθε τέτοια εξέταση ξέρουμε ποιο 

είναι το καταλληλότερο αντιβιοτι-

κό για το συγκεκριμένο μικρόβιο 

που έχει η συγκεκριμένη γυναίκα, 

καταλήγοντας έτσι σε απόλυτα 

στοχευμένη θεραπεία με το καλύ-

τερο αποτέλεσμα. 

Εξέταση μαστού
Απαραίτητο στάδιο της γυναι-

κολογικής εξέτασης είναι η ψη-

λάφηση των μαστών από τον 

γυναικολόγο για ύπαρξη τυχόν 

ογκιδίων ή κύστεων. Σημαντικό 

είναι να «διδάξει» τη γυναίκα τον 

σωστό τρόπο με τον οποίο πρέπει 

και η ίδια να αυτο-εξετάζει κάθε 

μήνα τον μαστό της. Αν το κρίνει 

απαραίτητο, ο γυναικολόγος μπο-

ρεί να ζητήσει να γίνει μαστογρα-

φία ή υπερηχογράφημα μαστών 

ή σε πιο επικίνδυνες περιπτώσεις 

μαγνητική τομογραφία. Με την 

πάροδο του χρόνου η εξέταση 

του μαστού γίνεται ολοένα και 

σημαντικότερη για την υγεία της 

γυναίκας, καθώς σήμερα ξέρου-

με ότι αν ο καρκίνος του μαστού 

διαγνωστεί σε αρχικά στάδια, εί-

ναι θεραπεύσιμος. Έτσι, η μαστο-

γραφία θεωρείται μια ακόμα εξέ-

ταση που σώζει ζωές γυναικών. 

Μέτρηση οστικής πυκνότητας
Στις γυναίκες που βρίσκονται σε 

εμμηνόπαυση, εξαιρετικά ση-

μαντική είναι η εξέταση οστικής 

πυκνότητας για την πρόληψη 

της οστεοπόρωσης. Με εντελώς 

ανώδυνο τρόπο, μπορούμε να 

εξετάσουμε την κατάσταση των 

οστών και έτσι να συμβουλέψου-

με κατάλληλα τη γυναίκα για την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση 

της οστεοπόρωσης. Στόχος εί-

ναι να υπερασπιστούμε την καλή 

ποιότητα του σκελετού, χωρίς πό-

νους και με λιγότερες πιθανότη-

τες για κάποιο κάταγμα, που θα 

προκαλέσει προβλήματα. 

Με τις παραπάνω εξετάσεις, η 

γυναίκα μπορεί να είναι πιο ήσυ-

χη ότι η γυναικολογική της υγεία 

είναι σε καλό επίπεδο και έτσι να 

απολαύσει με ασφάλεια τη ζωή 

της και την οικογένειά της.

Kάθε γυναίκα  
πρέπει περίπου  

μία φορά τον χρόνο  
να επισκέπτεται τον 

γυναικολόγο της 
και να υποβάλλεται 
στον προληπτικό 
γυναικολογικό 

έλεγχο. Πολλά από 
τα γυναικολογικά 

προβλήματα 
μπορούν,  

αν διαγνωστούν  
σε αρχικό στάδιο,  
να θεραπευτούν
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Γράφει ο:

Γεώργιος Ματσίγγος

Χειρουργός - Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής  
Freiburg Γερμανίας,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
BioKλινικής Θεσσαλονίκης

HPV (Human Papilloma Virus)

Πρόληψη του ιού των 
ανθρώπινων Θηλωμάτων
Ο 

ιός των ανθρωπίνων θη-

λωμάτων (DNA ιός) πολ-

λαπλασιάζεται στις επιφά-

νειες του ανθρώπινου σώματος 

και κάποιες φορές προκαλεί βλά-

βες. Οι περισσότεροι τύποι μπο-

ρούν να προσβάλλουν το δέρμα 

και να προκαλέσουν κοινά δερμα-

τικά κονδυλώματα (μυρμηγκιές), 

ενώ κάποιοι από περίπου σαράντα 

τύπους είναι δυνητικά ογκογόνοι 

και κάποιοι άλλοι μπορούν να 

προκαλέσουν καλοήθη νοσήματα, 

όπως τα γεννητικά κονδυλώματα.

Ορισμένοι τύποι HPV υψηλού 

κινδύνου είναι γνωστό ότι προκα-

λούν καρκίνο του τραχήλου της 

μήτρας όπως και άλλους καρκί-

νους, συμπεριλαμβανομένων των 

καρκίνων του πέους, του πρωκτού, 

του κόλπου, του αιδοίου και της 

στοματικής κοιλότητας. Προκειμέ-

νου τα στελέχη του ιού να εκδηλώ-

σουν την παθογόνο δράση τους, 

θα πρέπει να εκδηλωθεί επίμονη 

λοίμωξη, αφού στις περισσότερες 

των περιπτώσεων ο ιός καταπολε-

μάται αποτελεσματικά από τον ίδιο 

τον οργανισμό.

Συμπεριφορά του ιού HPV
Ο ιός HPV, που μολύνει το ανθρώ-

πινο δέρμα και τις μεμβράνες του 

βλεννογόνου, είναι στην πραγμα-

τικότητα μια ομάδα που απαρτί-

ζεται από 100 και περισσότερους 

τύπους ιών. Οι περισσότεροι άν-

θρωποι με HPV δεν γνωρίζουν 

καν ότι έχουν προσβληθεί. Στις 

πλείστες των περιπτώσεων δεν 

θα τους προκληθεί ποτέ κάποιο 

πρόβλημα, ούτε σημάδια ή συ-

μπτώματα που σχετίζονται με τη 

μόλυνση, η οποία συχνά φεύγει 

από μόνη της. Σήμερα, η επιστή-

μη διαπιστώνει ότι η λοίμωξη από 

τον HPV είναι τόσο συνηθισμένη, 

ώστε εκτιμάται ότι οι περισσότε-

ροι σεξουαλικά ενεργοί άνδρες 

και γυναίκες μολύνονται από τον 

ιό σε κάποιο σημείο της ζωής τους. 

Τελικά εάν προκληθεί κάποιο εί-

δος καρκίνου από τον ιό HPV, θα 

χρειαστούν συνήθως πολλά χρόνια, 

ακόμα και δεκαετίες, για να προχω-

ρήσει πλήρως η ανάπτυξή του.

Πώς μεταδίδεται
Ο ιός του HPV μεταδίδεται με την 

άμεση δερματική επαφή. Κυριότε-

ρος, αλλά όχι αποκλειστικός τρό-

πος μετάδοσης μερικών ειδών του 

ιού, που έχουν τη δυνατότητα να 

προσβάλουν βλεννογόνους, είναι 

η σεξουαλική επαφή. Γι’ αυτό τον 

λόγο ταξινομείται είτε ως ασθέ-

νεια που μεταδίδεται σεξουαλικά 

(STD) είτε ως λοίμωξη που μετα-

δίδεται σεξουαλικά (STI). Έτσι ο 

ιός του HPV θεωρείται το πιο κοι-

νό STD σήμερα και πιστεύεται ότι 

επηρεάζει τους περισσότερους 

ανθρώπους σε κάποιο σημείο της 

ζωής τους. Η επαφή και μόνο των 

εξωτερικών οργάνων είναι αρκετή 

για τη μετάδοσή του.

Η χρήση προφυλακτικού μει-

ώνει μεν αλλά δεν εξαλείφει τε-
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λείως την πιθανότητα μετάδοσης, 

καθώς η μόλυνση μπορεί να προ-

κληθεί και μέσω της απλής επα-

φής με το δέρμα.

Η μετάδοση του ιού μέσω στο-

ματικής σεξουαλικής επαφής 

(στοματικός έρωτας) είναι επίσης 

δυνατή. Σε λίγες περιπτώσεις έχει 

αναφερθεί μετάδοση του ιού από 

την έγκυο στο νεογνό κατά τη δι-

άρκεια του φυσιολογικού τοκε-

τού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το 

νεογνό κινδυνεύει από μια σπάνια 

σοβαρή, παθολογική περίσταση, 

που ονομάζεται «Υποτροπιάζου-

σα Αναπνευστική Θηλωμάτωση», 

κατάσταση που είναι παρόμοια με 

τα γεννητικά κονδυλώματα στο 

εσωτερικό του λαιμού.

Δεν έχουν καταγραφεί, μέχρι 

στιγμής, περιστατικά μετάδοσης 

του ιού από επιφάνειες του περι-

βάλλοντος. Παρ’ όλα αυτά, αντι-

κείμενα που έρχονται σε άμεση 

επαφή με τα γεννητικά όργανα πι-

θανώς να αποτελούν μέσω μόλυν-

σης. Ο ιός μπορεί να μεταφερθεί 

από  άνθρωπο σε άνθρωπο, ακό-

μα κι αν δεν έχουν εκδηλωθεί συ-

μπτώματα μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

Τα συμπτώματα μπορούν να εκ-

δηλωθούν μέχρι και έτη μετά τη 

μόλυνση, γεγονός που καθιστά 

δύσκολο τον εντοπισμό του χρό-

νου και την πηγή της μόλυνσης. Σ’ 

αυτό το σημείο, επαναλαμβάνε-

ται ότι ο ιός είναι τόσο κοινός και 

συχνός που θεωρείται ότι σχεδόν 

όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες θα 

έρθουν σε επαφή με τουλάχιστον 

έναν τύπο του, σε κάποια στιγμή 

της ζωής τους.

Ποια είναι τα συμπτώματα  
ή τα σημάδια του HPV  
σε άνδρες και γυναίκες
Στους άνδρες η λοίμωξη από τον 

ιό του HPV δεν προκαλεί πάντα 

σημάδια ή συμπτώματα. Ορισμέ-

νοι τύποι HPV όμως μπορεί να 

οδηγήσουν σε κονδυλώματα των 

γεννητικών οργάνων, τα οποία 

εμφανίζονται ως εξογκώματα ή 

πρηξίματα. Τα κονδυλώματα των 

γεννητικών οργάνων μπορεί να 

είναι μεγάλα ή μικρά καθώς και 

επίπεδα ή υπερυψωμένα.

Οι άκρες τους μπορεί να είναι 

οδοντωτές ή τραχείες, όπως είναι 

ένα κουνουπίδι. Είναι πλέον γνω-

στό ότι (λιγότερο συχνά) ορισμέ-

νοι τύποι λοίμωξης από τον HPV 

προκαλούν καρκίνο του πέους ή 

του πρωκτού στους άνδρες. Άλλες 

μορφές καρκίνου που μπορεί να 

προκληθούν από τον HPV είναι 

αυτοί του στοματοφαρυγγικού συ-

στήματος, συμπεριλαμβανομένης 

της βάσης της γλώσσας και των 

αμυγδαλών.

Τα τυπικά κονδυλώματα του 

δέρματος είναι άλλα σημάδια μό-

λυνσης από τον ιό HPV, παρόλο 

που μερικά είδη των HPV προκα-

λούν κονδυλώματα του δέρματος 

και δεν είναι τα ίδια με αυτά που 

προκαλούν καρκίνους ή κονδυ-

λώματα των γεννητικών οργάνων.

Όπως στους άνδρες έτσι και 

στις γυναίκες, ο HPV δεν προκα-

λεί πάντα σημάδια ή συμπτώματα. 

Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώ-

σεις η μόλυνση από τον HPV μπο-

ρεί να οδηγήσει σε κονδυλώματα 

των έξω γεννητικών οργάνων 

(όπως έχει αναφερθεί παραπά-

νω), κονδυλώματα του δέρματος 

και προκαρκινικές ή καρκινικές 

αλλαγές στα κύτταρα που απαρ-

τίζουν τους ιστούς του τραχήλου 

της μήτρας. Τα είδη των ιών που 

προκαλούν καρκίνους και κονδυ-

λώματα των γεννητικών οργάνων 

και του δέρματος είναι για τη γυ-

ναίκα διαφορετικά.

Ακριβώς μ’ αυτό το σημείο σχε-

τίζεται η σημασία της πρόληψης. 

Η εξέταση του τραχήλου της μή-

τρας μέσω κολποσκόπησης και με 

το test Παπανικολάου (Pap test) 

επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση 

των μεταβολών του τραχήλου που 

σχετίζονται με τον ιό HPV και χρη-

σιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για 

την πρώιμη διάγνωση προκαρκινι-

κών ή και καρκινικών αλλοιώσεων 

του τραχήλου της μήτρας. Οι τύ-

ποι των ιών HPV που προκαλούν 

τραχηλικό ή άλλο καρκίνο αναφέ-

ρονται ως τύποι HPV υψηλού κιν-

δύνου και μπορεί σήμερα να ανι-

χνευτούν και να ταυτοποιηθούν.

Το εμβόλιο έναντι  
της λοίμωξης απο τον ιό HPV 
σε άνδρες και γυναίκες
Σήμερα διατίθεται εμβόλιο έναντι 

των πιο κοινών τύπων HPV που 

προκαλούν καρκίνο των γεννη-

τικών οργάνων αλλά και κονδυ-

λώματα. Τα εμβόλια δίνονται σε 

σειρά 2 ή 3 δόσεων, ανάλογα με 

την ηλικία του ατόμου που θα εμ-

βολιαστεί.

Το άρθρο αυτό έχει ως στόχο 

την ευαισθητοποίηση του κοινού 

Το νέο εννιαδύναμο 
εμβόλιο, που 
κυκλοφορεί 
εναντίον του 
καρκίνου του 
τραχήλου της 

μήτρας, παρέχει 
προστασία από επτά 

υψηλού κινδύνου 
(καρκινογόνους) 
και δύο χαμηλού 
κινδύνου ιούς.  

Όλα τα κορίτσια 
από την ηλικία 
των 11 ετών και 
μετά πρέπει να 
εμβολιαστούν 
έναντι του HPV
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σχετικά με τους επαπειλούμε-

νους κινδύνους, την πρόληψη της 

μόλυνσης από τον ιό των ανθρω-

πίνων θηλωμάτων (HPV), καθώς 

και την ανάγκη έγκαιρου εμβολια-

σμού, προκειμένου να προστατευ-

τούν οι γυναίκες από τον καρκίνο 

του τραχήλου της μήτρας και άλλα 

σοβαρά νοσήματα.

Η προστασία από τους σχετιζό-

μενους με τον ιό HPV καρκίνους 

μπορεί να επιτευχθεί, πρώτον, με 

τον εμβολιασμό εναντίον του HPV, 

όπως περιγράφεται παραπάνω, 

και, δεύτερον, όσον αφορά τον 

καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, 

με τον προληπτικό έλεγχο των 

γυναικών, έτσι ώστε να υπάρχει 

έγκαιρη ανίχνευση τυχόν υπαρχό-

ντων προκαρκινικών βλαβών.

Το νέο εννιαδύναμο εμβόλιο, 

που κυκλοφορεί εναντίον του καρ-

κίνου του τραχήλου της μήτρας, 

παρέχει προστασία από επτά υψη-

λού κινδύνου (καρκινογόνους) και 

δύο χαμηλού κινδύνου ιούς. Με 

βάση τις βιβλιογραφικές αναφο-

ρές, όπως αναφέρονται από όλες 

τις αρμόδιες διεθνείς υγειονομικές 

αρχές, αυτό το εμβόλιο έχει εξαι-

ρετικό προφίλ ασφάλειας. 

Όλα τα κορίτσια από την ηλικία 

των 11 ετών και μετά πρέπει να εμ-

βολιαστούν έναντι του HPV. Το 

κόστος του εμβολίου για τις έφη-

βες κάτω των 18 ετών καλύπτεται 

εξ ολοκλήρου βάσει του Εθνικού 

Προγράμματος Εμβολιασμών στη 

χώρα μας. Ακόμα κι αν μια γυναί-

κα έχει ήδη μολυνθεί με τον ιό του 

HPV, και μάλιστα με ογκογόνο 

στέλεχός του, κάνοντας το εμβό-

λιο θα προστατευτεί τουλάχιστον 

από τα υπόλοιπα ογκογόνα στελέ-

χη του ιού, άρα θα ωφεληθεί ση-

μαντικά με τον εμβολιασμό.

Την αξία του εμβολιασμού απο-

δεικνύουν εντυπωσιακά τα στοι-

χεία από το Κέντρο Ελέγχου και 

Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛ-

ΠΝΟ) των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα 

οποία πάνω από το 80% των γυ-

ναικών θα έχει μολυνθεί από κά-

ποιο τύπο ιού HPV μέχρι την ηλι-

κία των 50 ετών. Το πιο κρίσιμο 

χρονικό διάστημα για την αρχική 

εκδήλωση της HPV λοίμωξης σε 

μια γυναίκα είναι από την εφηβεία 

μέχρι περίπου τα 25 έτη.

Άρα στη συγκεκριμένη περίπτω-

ση μπορεί να μιλήσουμε για «επι-

δημία», εφόσον ο ιός είναι πολύ 

μολυσματικός και μπορεί να με-

ταδοθεί και χωρίς ολοκληρωμένη 

σεξουαλική επαφή.

Επιστημονικές έρευνες κατα-

δεικνύουν ότι ο ιός HPV υπολο-

γίζεται ότι είναι υπεύθυνος για το 

5,2% του συνόλου των καρκίνων 

παγκοσμίως.

Από το 2006 μέχρι σήμερα έχουν 

χορηγηθεί περισσότερες από 270 

εκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε 

86 χώρες που έχουν εντάξει το 

εμβόλιο στα Εθνικά Προγράμμα-

τα Εμβολιασμού -70 χώρες μόνο 

στα κορίτσια και 16 χώρες και στα 

δύο φύλα. Αυτό υπογραμμίζει ακό-

μα μια φορά πόσο υψηλό είναι το 

προφίλ ασφαλείας του εν λόγω 

εμβολίου.

Όσον αφορά τις ανεπιθύμητες 

παρενέργειες των εν λόγω εμβο-

λίων τα παρακάτω είναι γνωστά: 

Μώλωπες, κνησμός, ερυθρότη-

τα, ευερεθιστικότητα ή οίδημα 

γύρω από το σημείο της ένεσης. 

Κάποιες γυναίκες έχουν αναφέ-

ρει επίσης ασυνήθιστα βιώματα, 

όπως λιποθυμία, ζάλη, ήπιο πυρε-

τό και έμετο.  Αυτές οι ανεπιθύμη-

τες παρενέργειες είναι συνήθως 

βραχύχρονες και εξαφανίζονται 

χωρίς να χρειαστεί θεραπεία. 

Τελικά υπάρχει και πολύ μικρός 

κίνδυνος αλλεργικής αντίδρα-

σης, που ως γνωστόν μπορεί να 

συμβεί και σε οποιοδήποτε άλλο 

εμβολιασμό.
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Ο
ι ωοθηκικοί όγκοι αποτε-

λούν το 40% της γυναι-

κείας παθογένειας και 

πρόκληση για τον γυναικολόγο 

να διαφοροδιαγνώσει σωστά και 

έγκαιρα την πιθανή κακοήθεια του 

όγκου, αλλά και τη συσχέτισή του 

με άλλα συστήματα, όπως το ου-

ροποιητικό και το γαστρεντερικό, 

καθώς και με ενδοκρινικές ή χρω-

μοσωμικές ανωμαλίες.

Οι όγκοι, σύμφωνα με την ιστο-

λογική υφή και την κλινική τους 

εικόνα, διακρίνονται σε κυστικούς 

και συμπαγείς και σε καλοήθεις, 

οριακής κακοήθειας και σε κακο-

ήθεις όγκους. Η διάγνωσή τους 

γίνεται υπερηχογραφικά, με αμφί-

χειρη γυν/κή εξέταση, με CT και 

MRI κάτω κοιλίας.

Οι συχνότερες καλοήθεις -μη 

νεοπλασματικές- ωοθηκικές κύ-

στεις που συναντούμε είναι: 

1 Κύστεις ωοθυλακίου. Πρόκειται 

για μονήρεις, ορώδεις κύστεις 

άρρηκτων ωοθυλακίων, πλού-

σιες σε ωοθηκικά στεροειδή. Το 

μέγεθός τους φθάνει τα 4-6 cm, 

δεν έχουν περιφερική αγγείωση 

με Doppler, συνδέονται κλινικά 

με μικρή παράταση του κύκλου, με 

ολιγο- ή υπερμηνόρροια, με χαμη-

λά επίπεδα προγεστερόνης και με 

φυσιολογικούς δείκτες Ca 125, Ca 

72-4. Εξαφανίζονται σε 60 ημέρες, 

χωρίς θεραπεία. Δεν είναι κύστεις 

ωοθυλακίου, όταν παραμένουν για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και 

όταν παρεμβάλλεται φυσιολογι-

κός εμμηνορρυσιακός κύκλος.

2 Κύστεις ωχρού σωματίου. Εί-

ναι κύστεις του ώριμου ωχρού 

σωματίου, με διάμετρο 4-7 εκ., και 

οφείλονται σε υπερβολική έκκρι-

ση και συσσώρευση υγρού κατά 

τη διεργασία παλινδρόμησης του 

ωχρού, λόγω αγγειακών ή λεμ-

φικών διαταραχών. Μπορούν να 

προκαλέσουν τοπικό πόνο, πα-

ράταση της εκκριτικής φάσης και 

παροδική αμηνόρροια. Συχνά 

προκαλείται αιμορραγία μέσα 

στην κύστη αλλά και στην ενδο-

περιτοναϊκή κοιλότητα, κυρίως 

λόγω ρήξης της αιμορραγικής κύ-

στης αλλά και συστροφής της. Η 

κλινική εικόνα συνοδεύεται από 

έντονο πόνο, μοιάζει με την εικό-

να ρήξης της σάλπιγγας σε εξω-

μήτρια κύηση. Το τεστ κυήσεως 

είναι αρνητικό, αλλά κάποιες φο-

ρές οδηγούμαστε σε λαπαροτομία 

ή διαλαπαροσκοπική προσέγγιση 

του σημείου της ρήξης, λόγω του 

αιμοπεριτόναιου. Διαφορετικά, οι 

κύστεις ωχρού σωματίου υποχω-

ρούν αυτόματα, χωρίς θεραπεία, 

καθώς είναι λειτουργικές κύστεις. 

Οι δείκτες Ca 125, Ca 72-4 και aFP 

είναι αρνητικοί.

Οι συχνότερες καλοήθεις νεο-

πλασματικές κύστεις είναι: 

1 Ενδομητριωσική κύστη. Κυστι-

κό μόρφωμα διαστάσεων 3-7 

cm, με υπόπυκνο σοκολατοειδές 

Γράφει η:

Φωτεινή Δεληγεωργή

Χειρουργός Γυναικολόγος - Μαιευτήρας,
Επιστημονική Συνεργάτιδα 
ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης

ΚΑΛΟΉΘΕΙΣ  
νεοπλασματικές  
και μη κύστεις ωοθηκών
Είδη όγκων, διάγνωση και θεραπεία
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ανέρχεται στο 1%-3%. Η θεραπεία 

είναι χειρουργική.

3 Κυσταδενώματα. Είναι τα συ-

νηθέστερα ωοθηκικά νεοπλά-

σματα και αντιπροσωπεύουν το 

35% όλων των ωοθηκικών όγκων. 

Σχηματίζονται από εγκολεασμό 

και μεταπλασία του επιφανειακού 

επιθηλίου της ωοθήκης, επομέ-

νως είναι μεσοθηλιακοί όγκοι και 

δεν παράγουν ωοθηκικές ορμό-

νες. Διακρίνονται σε ορώδη και 

σε βλεννώδη κυσταδενώματα.

Α. Ορώδες κυσταδένωμα. 

Εμφανίζεται σε γυναίκες 30-50 

ετών και σπανίως έχει διάμετρο 

μεγαλύτερη των 20 cm. Το τοίχω-

μά της είναι λεπτό και ινώδες και 

επαλείφεται εσωτερικά από μια 

στιβάδα κυβικού επιθηλίου, που 

ενίοτε σχηματίζει θηλώδεις προ-

σεκβολές, οπότε η κύστη γίνεται 

πολύχωρη. Εάν η ορώδης κύστη 

υποστεί ρήξη, το υγρό απορροφά-

ται ταχύτατα, αλλά υπάρχει ο κίν-

δυνος περιτοναϊκής εμφύτευσης 

ενεργών επιθηλιακών - θηλωμα-

τωδών στοιχείων. Μπορεί να υπο-

στεί κακοήθη εξαλλαγή σε κυστα-

δενοκαρκίνωμα σε ποσοστό 15%. 

Η θεραπεία είναι χειρουργική.

Β. Βλεννώδες κυσταδένωμα. 

Εμφανίζεται συχνότερα μετα-

ξύ των 30 και των 65 χρόνων, 

είναι πολυλοβώδες και μπορεί 

να αποκτήσει τεράστιο μέγεθος 

-μέχρι και 50 κιλά-, καλύπτοντας 

όλη την περιτοναϊκή κοιλότητα 

και πιέζοντας τα άλλα όργανα. 

Η κύστη περιέχει πολλαπλές κυ-

ψελίδες που διαχωρίζονται εσω-

τερικά από ινώδη διαφράγματα 

και είναι γεμάτες κιτρινοπράσι-

νη βλέννη. Η βλεννώδης κύστη 

μπορεί να υποστεί περιστροφή 

αλλά και ρήξη και να προκλη-

θεί ψευδομύξωμα περιτοναίου. 

Εξαλλαγή προς βλεννώδες κυ-

σταδενοκαρκίνωμα παρατηρείται 

σε ποσοστό 5%-10%. Η θεραπεία 

είναι χειρουργική.

ΓΥΝΑΙΚΑ

περιεχόμενο, τοίχωμα που αποτε-

λείται από ινώδη συνδετικό ιστό 

και ενδομητριωτικούς αδένες, 

συχνά με εσωτερικές προσεκ-

βολές και διαφράγματα. Η κύστη 

οφείλεται στη γενικευμένη ημιαυ-

τοάνοση πάθηση, την ενδομητρί-

ωση, παρατηρείται συχνότερα σε 

εργαζόμενες γυναίκες με άγχος, 

προκαλεί χρόνιο, αμβλύ πυελικό 

πόνο, είναι καθηλωμένη στο πυ-

ελικό έδαφος και συμφύεται με 

τους γύρω ιστούς (εξαρτήματα, 

εντερικές έλικες κ.λπ.). Δίνει συ-

χνά θετικούς τους δείκτες Cα 125/ 

Cα 72-4, υπάρχει μικρός κίνδυνος 

εξαλλαγής προς ενδομητριοειδές 

καρκίνωμα και η θεραπεία είναι 

χειρουργική.

2 Δερμοειδής κύστη ή ώρι-

μο κυστικό τεράτωμα. Είναι 

όγκος από τα αρχέγονα γεννητικά 

κύτταρα και αποτελεί το 12%-15% 

των ωοθηκικών νεοπλασιών. Αυ-

ξάνουν αργά, είναι συνήθως ετε-

ρόπλευρες, έχουν διάμετρο μέχρι 

10 cm και λευκωπή, λεία, ομαλή 

επιφάνεια. Σε μια πλευρά της μο-

νόχωρης κοιλότητας υπάρχει το 

«εμβρυϊκό υπόλειμμα», το οποίο 

περιέχει στοιχεία και των τριών 

βλαστικών δερμάτων, αλλά κυ-

ριαρχούν τα στοιχεία από το εξώ-

δερμα. Καλύπτεται από δέρμα που 

φέρει τρίχες και σμηγματογόνους 

αδένες, αλλά και ποικιλία ιστών, 

όπως δόντια και νευρικό ιστό 

από το εξώδερμα και σπανιότερα 

οστά, θυρεοειδή και έντερο από 

το έσω και μέσο βλαστικό δέρμα.

Οι δερμοειδείς κύστεις υφίστα-

νται εύκολα περιστροφή, φλεγ-

μονή ή ρήξη με συμπτώματα πε-

ριτοναϊσμού. Ελέγχουμε την αFP, 

hCG. Η κακοήθης εξαλλαγή των 

ώριμων κυστικών τερατωμάτων 

προς επιθηλίωμα από πλακώδες 

επιθήλιο, αλλά και προς αδενο-

καρκίνωμα ή σάρκωμα ανάλογα 

με τους ιστούς που περιέχουν 

ΚΑΛΟΉΘΕΙΣ  
νεοπλασματικές  
και μη κύστεις ωοθηκών



Ο Όμιλος Υπηρεσιών Υγείας 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, συνεπής στη δέσμευσή 
του για διαρκή βελτίωση των κλινικών 
του υπηρεσιών, εφαρμόζει συστήματα 

διαχείρισης ποιότητας ISO 9001  
και ΕΝ 15224 στην παροχή Υπηρεσιών 

Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας 



 

άνδρας

| 92-93 | Καρκίνος ουροδόχου κύστεως
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Ο 
καρκίνος της ουροδό-

χου κύστεως αποτελεί τη 

συχνότερη κακοήθεια 

της ουροποιητικής οδού και το 

κυρίαρχο σύμπτωμα της νόσου 

είναι η αιματουρία, η παρουσία, 

δηλαδή, αίματος στα ούρα του 

ασθενούς. Αποτελεί μια κακοή-

θεια με απρόβλεπτη βιολογική 

συμπεριφορά και με τη μεγαλύ-

τερη πιθανότητα υποτροπής σε 

σχέση με τις υπόλοιπες κακο-

ήθειες του ανθρώπινου σώμα-

τος. Το 75% των ασθενών στην 

αρχική διάγνωση παρουσιάζει 

τη νόσο εντοπισμένη στα επιφα-

νειακά τοιχώματα της κύστης.  

Υπάρχουν όγκοι χαμηλής επιθετι-

κότητας με πολύ καλή πρόγνωση, 

υπάρχουν όμως και πολύ επιθετι-

κοί όγκοι υψηλής κακοήθειας που 

συχνά υποτροπιάζουν ή εξελίσσο-

νται. Για τον λόγο αυτό η πρώιμη 

διάγνωση και η έγκαιρη θεραπεία 

έχουν αποφασιστική σημασία.

Παράγοντες κινδύνου 
Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες 

που συνδέονται με την ανάπτυξη 

του καρκίνου της κύστης.

   Το κάπνισμα είναι ο πιο σημα-

ντικός παράγοντας κινδύνου και 

αφορά το 50% των περιπτώσε-

ων (1 στους 2 πάσχοντες είναι ή 

ήταν καπνιστής).

   Η επαγγελματική έκθεση σε χη-

μικά αποτελεί τον δεύτερο πιο 

σημαντικό παράγοντα κινδύνου 

(αποτελεί το 10% όλων των πε-

ριπτώσεων).

Αυξημένο κίνδυνο για την εμφά-

νιση καρκίνου στην κύστη έχουν οι 

εργάτες σε βιομηχανίες πετρελαι-

οειδών, ελαστικών, επεξεργασίας 

δέρματος, χημικών και χρωμάτων. 

Η λανθάνουσα περίοδος από την 

έκθεση μέχρι να εμφανιστεί η νό-

σος είναι μεγάλη και μερικές φο-

ρές υπερβαίνει τα 30 έτη.

Άλλοι παράγοντες κινδύνου εί-

ναι η ακτινοβολία, η χρόνια λοίμω-

ξη της κύστης και η χημειοθερα-

πεία με κυκλοφωσφαμίδη.

Συμπτώματα καρκίνου 
ουροδόχου κύστεως 
Η αιματουρία αποτελεί το πιο χα-

ρακτηριστικό σύμπτωμα της νό-

σου και είναι συνήθως ανώδυνη. 

Μπορεί να είναι είτε μακροσκοπι-

κή, όταν τα ούρα είναι εμφανώς 

κόκκινα, είτε μικροσκοπική, όταν 

η παρουσία του αίματος αποκα-

λύπτεται μόνο με το μικροσκόπιο. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι ακόμη κι ένα μοναδικό επει-

σόδιο αιματουρίας, χωρίς καμία 

επανάληψη, μπορεί να υποκρύπτει 

καρκίνο της κύστης. 

άνδρας

Καρκίνος 
ουροδόχου κύστεως
Παράγοντες κινδύνου - συμπτώματα

Μια επιθετική νόσος με υψηλά ποσοστά υποτροπής

Γράφει ο:

Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος, 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Ουρολογικού 

Τμήματος ΒιοΚλινικής Αθηνών
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Η βαρύτητα της αιματουρίας δε 

συσχετίζεται με την έκταση της 

νόσου.  Οποιοσδήποτε βαθμός 

αιματουρίας απαιτεί έλεγχο για το 

ενδεχόμενο καρκίνου της κύστης, 

ακόμη και στις περιπτώσεις που 

διαπιστώνεται κάποια άλλη πιθα-

νή αιτία πρόκλησης αιματουρίας. 

Η πιθανότητα κακοήθειας σε 

ασθενείς μεγαλύτερους των 50 

ετών με ασυμπτωματική μικρο-

σκοπική αιματουρία είναι περίπου 

5%, ενώ σε αυτούς με συμπτωμα-

τική μικροσκοπική αιματουρία η 

συχνότητα διαπίστωσης καρκίνου 

της κύστης ανέρχεται στο 19%.

Άλλα λιγότερο συχνά συμπτώμα-

τα της νόσου είναι:

 Επώδυνη ούρηση

 Συχνουρία

 Επιτακτική ούρηση

 Πυελικό/υπερηβικό άλγος

Όλοι οι ασθενείς με αιματουρία 

και ιδιαίτερα εκείνοι που δεν πα-

ρουσιάζουν ταυτόχρονη λοίμωξη ή 

και λίθους της ουροποιητικής οδού 

πρέπει να υποβάλλονται σε κυστε-

οσκόπηση και απεικονιστικό έλεγ-

χο του ανώτερου ουροποιητικού 

συστήματος (με εξέταση εκλογής 

την αξονική πυελογραφία).

Η έγκαιρη ανίχνευση σε αρχικό 

στάδιο (πριν η νόσος γίνει διηθη-

τική ή επεκταθεί εκτός της κύστης) 

είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί οι 

θεραπευτικές επιλογές έχουν επι-

τυχή αποτελέσματα.

Η θεραπευτική προσέγγιση 

εξαρτάται από το στάδιο της νό-

σου, αν, δηλαδή, ο όγκος είναι 

επιφανειακός (μη διηθητικός) 

(TaT1) ή διηθητικός (≥T2). Επει-

δή τα νεοπλάσματα της κύστης 

σε μεγάλο ποσοστό υποτροπιά-

ζουν, ο σκοπός της θεραπείας εί-

ναι αφενός να αφαιρεθεί ο όγκος 

και αφετέρου να προφυλάξουμε 

τον ασθενή από τις υποτροπές, 

αλλά και από τον κίνδυνο εξέλι-

ξης της νόσου.

4:1 Άνδρες : Γυναίκες 

5ετής επιβίωση

1.000 νέες διαγνώσεις  
κάθε 24 ώρες

9η 

σε συχνότητα κακοήθεια 
παγκοσμίως

Μέση 
ηλικία 
διάγνωσης 

73έτη
77,4%
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Η ανάπτυξη και εφαρμογή του 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

στις Kλινικές του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
αποτελεί απόφαση στρατηγικής 

σημασίας. Οι Κλινικές του Ομίλου 
έχουν πιστοποιηθεί για το σύνολο των 

υπηρεσιών τους με το πρότυπο  
ISO 9001 και κατά ISO 22000:2005 

για τις επισιτιστικές υπηρεσίες

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
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| 96 - 97|  Η σημασία της διατροφής για τους αθλητές

| 98 |    Γεύσεις και δημιουργία από την κουζίνα  
της ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης



Σ
τη συμπλήρωση των κομ-

ματιών του παζλ για τη με-

γιστοποίησης της αθλητικής 

απόδοσης, η σωστή διατροφή εί-

ναι ένα απαραίτητο κομμάτι. Ένα 

κομμάτι που σε συνδυασμό με το 

κατάλληλο προπονητικό πρόγραμ-

μα και την απαραίτητη αγωνιστική 

τακτική μπορεί να αποτελέσει το 

«κλειδί» που θα χαρίσει σε έναν 

αθλητή τη διάκριση, στερώντας την 

παράλληλα από κάποιον άλλον, ο 

οποίος, παρότι είναι εξίσου καλός, 

είχε υποεκτιμήσει την αξία ενός 

σωστού διατροφικού πλάνου.

Δεδομένου ότι ένας αθλητής 

μπορεί να προπονείται 300 με 500 

φορές μέσα σε μια αγωνιστική σε-

ζόν και τρώει τουλάχιστον 1.200-

1.500 φορές μέσα στην ίδια χρονική 

περίοδο, γίνεται εύκολα αντιληπτό 

γιατί αυτή η τόσο συχνά επαναλαμ-

βανόμενη διαδικασία μπορεί να 

διαδραματίσει καίριο ρόλο. Σύμ-

φωνα με την κοινή επίσημη θέση, 

που εκδόθηκε από το Αμερικάνικο 

Κολλέγιο Αθλητιατρικής, τους Διαι-

τολόγους του Καναδά και τον Αμε-

ρικανικό Σύλλογο Διαιτολόγων: «Η 

βέλτιστη διατροφή προάγει την 

αθλητική απόδοση και την αποκα-

τάσταση από την έντονη προπό-

νηση και είναι συνεπώς μεγάλης 

σημασίας για έναν αθλητή 1».

Οφέλη ισορροπημένης 
διατροφής
Τα οφέλη συνεπώς από μια σωστή 

ισορροπημένη διατροφή για έναν 

αθλητή είναι πολλαπλά, με κυριό-

τερα την: 

  παροχή ενέργειας για την πραγ-

ματοποίηση της προπόνησης

  αποτελεσματικότερη 

αποκατάσταση μεταξύ των 

προπονήσεων

  ενίσχυση των προπονητικών 

προσαρμογών

  διατήρηση ενός «υγιούς» 

σωματικού βάρους 

  επίτευξη της βέλτιστης 

σωματικής σύστασης

  ενίσχυση του ανοσοποιητικού 

συστήματος, καθώς 

και του αισθήματος της 

αυτοπεποίθησης

  βελτίωση της πνευματικής 

λειτουργίας, καθώς και 

  μείωση του κινδύνου 

πρόκλησης τραυματισμών.

Σύμφωνα με τις διεθνείς συστά-

σεις, για να επιτευχθούν τα ανω-

τέρω, μια σωστή αθλητική διατρο-

φή θα πρέπει να βασίζεται στους 

υδατάνθρακες. Το συγκεκριμένο 

μακροθρεπτικό συστατικό αποτε-

λεί την κύρια πηγή ενέργειας τόσο 

για αερόβια αθλήματα (αντοχής) 

όσο και για αναερόβια (μικρότε-

ρης διάρκειας). Η επαρκής παρου-

σία τους συμβάλλει παράλληλα στη 

διατήρηση αυξημένου του ρυθμού 

οξείδωσής τους κατά την άσκηση, 

στην αποφυγή περιστατικών υπο-

γλυκαιμίας, στην ταχεία αποκατά-

σταση μετά την προπόνηση, ενώ 

είναι εύλογα σημαντικότατοι και για 

την εύρυθμη λειτουργία του κεντρι-

κού νευρικού συστήματος. 

Οι πρωτεΐνες, με τη σειρά τους, 

είναι το δεύτερο σημαίνον συ-

στατικό της αθλητικής διατροφής. 

Είναι αυτές οι οποίες παρέχουν τα 

αμινοξέα που χρειάζονται για την 

ανακατασκευή και την ανάπλαση 

του μυϊκού ιστού. 

Γράφει ο:

Γιάννης Αρναούτης M.Sc., Ph.D

Διδάκτωρ Τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφής,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

διατροφή

διατροφήςΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
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Δεδομένης της εκτεταμένης μυ-

ϊκής φθοράς στην οποία υποβάλ-

λονται οι μύες των αθλητών λόγω 

έντονης άσκησης, η αξία τους εί-

ναι αυτονόητη. 

Οι βιταμίνες, επίσης, είναι τα στοι-

χεία της διατροφής που παίζουν 

σημαντικότατο ρόλο στη διατήρη-

ση της υγείας του αθλητή και στην 

ομαλή διεξαγωγή διεργασιών, όπως 

είναι η μυϊκή συστολή και ο μετα-

βολισμός. Μία διατροφή πλούσια 

σε φρούτα και λαχανικά μπορεί να 

καλύψει σχεδόν εξ ολοκλήρου τις 

ανάγκες των αθλητών στα συγκε-

κριμένα μικροθρεπτικά συστατικά. 

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά πρέ-

πει να γίνει και στο κομμάτι της 

υδάτωσης για τους αθλητές. Η σω-

στή εξατομικευμένη κατανάλωση 

υγρών τόσο πριν από την έναρξη 

όσο και κατά τη διάρκεια αλλά και 

μετά το πέρας μιας άσκησης έχει 

αποδειχθεί ότι είναι ουσιαστικής 

σημασίας για την απόδοσή τους. 

1. Thomas DT, Erdman KA, Burke LM. Med 
Sci Sports Exerc. 2016. American College of 
Sports Medicine Joint Position Statement. 
Nutrition and Athletic Performance.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

διατροφής
H διατροφή διαδραματίζει καίριο 

ρόλο για τους αθλητές.  
Μια σωστή, εξατομικευμένη 
αθλητική διατροφή, που έχει 

σχεδιαστεί από έναν ειδικό στον 
συγκεκριμένο τομέα, μπορεί  

και να αποδειχθεί  
το «κλειδί» της επιτυχίας 
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διατροφή

 Στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης, 

στην καρδιά της πόλης μας, προ-

ετοιμάζουμε και προσφέρουμε 

καθημερινά ένα ιδιαίτερα προ-

σεγμένο και πρωτότυπο μενού, 

που παρασκευάζεται αποκλειστι-

κά από τον executive chef μας και 

το εξειδικευμένο και άριστα κα-

ταρτισμένο προσωπικό μας, που 

με σεβασμό, αγάπη και κέφι εξυ-

πηρετεί τους φιλοξενούμενους 

ασθενείς μας.

 Η καθημερινή τροφοδοσία και 

η παραλαβή αγνών πρώτων υλών 

καθιστούν τα γεύματά μας ποιο-

τικά, αλλά και ιδιαίτερα γευστικά 

και απολαυστικά, σύμφωνα με τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε νοσηλευ-

όμενου. Τα καθημερινά κολακευ-

τικά σχόλια κάνουν την ομάδα μας 

περήφανη και της βάζουν ακόμα 

υψηλότερους στόχους. 

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα 

στις διατροφικές συνήθειες των 

ασθενών, όπως η χορτοφαγία, 

και καλύπτουμε τις ιδιαιτερότητες 

σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες 

των ιατρών και ειδικού διατροφο-

λόγου.

 Ειδικά για το Μαιευτικό Τμήμα, 

προσφέρουμε καθημερινά μεγά-

λη ποικιλία πιάτων, ώστε οι νέες 

μαμάδες να απολαμβάνουν τον 

άριστο συνδυασμό ποιότητας και 

γευστικής απόλαυσης.

 Στην κουζίνα μας παρασκευά-

ζουμε από τις πιο απλές γαστρο-

νομικές απολαύσεις μέχρι τις πιο 

σύνθετες και εξειδικευμένες, για 

ιδιαίτερες κατηγορίες ασθενών, 

όπως νεφροπαθών, καρδιοπαθών 

και διαβητικών.

 Οι γαστρονομικές αυτές απο-

λαύσεις φυσικά έχουν την τιμητική 

τους σε ημέρες εορτών, προσαρ-

μόζοντας το μενού με φαντασία, 

αλλά και σε όλες τις εκδηλώσεις 

της Κλινικής, με μπουφέ finger 

food και απολαυστικά snacks.

Η πιστοποίηση ποιότητας με 

το Σύστημα Διαχείρισης Ασφά-

λειας Τροφίμων, σύμφωνα με το 

ΕΛΟΤ ΕΝ 22000:2005, των πρώ-

των υλών που χρησιμοποιούνται 

και των μενού επαναλαμβάνεται 

κάθε χρόνο, ώστε να είμαστε 

όλοι σίγουροι και για την υψηλή 

ποιότητα και για την ασφάλεια 

αυτών που προσφέρουμε στους 

ασθενείς μας.

ΓΕΎΣΕΙΣ         ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΑ &
από την κουζίνα της
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ΚΕΝΤΡΊΚΌ ΕΡΓΆΣΤΗΡΊΌ: Λ. Ιφιγενείας 

59, Λευκωσία, Τηλ.: 77771310,  
Από το εξωτερικό: +357 22204900

ΚΥΠΡΌΣ

99Α, Λεωφ. Αθαλάσσας
2024 Στρόβολος, Λευκωσία, Τηλ.: +357 22 861000
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Αγλαντζιά, Αστόμεριτης, Αρεδιού, Λακατάμια,  

Λατσιά, Μακεδονίτισσα, Στρόβολος, Τσέρι,  

Πάφος, Λεμεσός, Λάρνακα

Ναι! Θέλω να γίνω 
συνδρομητής  
του περιοδικού  
BIONEWS  
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ!

Ημερομηνία  Υπογραφή

Τα ως άνω στοιχεία σας συλλέγονται από τον Όμιλο Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με σκοπό τη δωρεάν αποστολή σε εσάς του τριμηνιαίου περιοδικού BIONEWS και τυχόν 
ενημερωτικού υλικού εάν το επιλέξετε. Για να εγγραφείτε ως συνδρομητής παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παραπάνω φόρμα και να την παραδώσετε στη γραμμα-
τεία της μονάδας στην οποία βρίσκεστε ή να την αποστείλετε στην έδρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Κηφισίας 132 & Παπαδά, 5ος όροφος, Τμήμα 
Μarketing ή με fax στον αριθμό 210 6966096. Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στα ανωτέρω 
στοιχεία επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, που βρίσκεται στην υποδοχή των μονάδων και 
στο διαδικτυακό μας τόπο www.bioiatriki.gr, www.bioclinic.gr. 

Ενημερώθηκα για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (διαθέσιμη  
στο διαδικτυακό μας τόπο www.bioiatriki.gr, www.bioclinic.gr) και παρέχω τη ρητή μου συγκατάθεση για την:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ..................................................................................................................................

ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ......................................................................................................................................

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ .............................................................................................................................................

ΠΕΡΙΟΧΗ ........................................................................................................................................................

Επιθυμώ την ταχυδρομική αποστολή, στην 
ταχυδρομική μου διεύθυνση, των νέων τευχών 
του περιοδικού BIONEWS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ..................................................................................................................................

E-MAIL  .................................................................................................................................

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία 
για τα νέα, τις δράσεις, τις προσφορές και 
τις υπηρεσίες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

επιλέξτε εάν επιθυμείτε

επιλέξτε εάν επιθυμείτε
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Πατησιών 180, 11257,  
Πατήσια
Τηλ.: 214 4001420

ΡΑΦΗΝΑ 
26ο χλμ. Λ. Μαραθώνος -  
Αγ. Βαρβάρας,  
19009, Ραφήνα 
Τηλ.: 2294 440010

ΧΑΪΔΑΡΙ
Λ. Αθηνών 429Α,  
12462, Χαϊδάρι 
Τηλ.: 210 5317794

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Λ. Πεντέλης 44 &  
Ηρακλέους 2,  
15234, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6800991-2

ΑΤΤΙΚΗ

Μ. Γερουλάνου 15, 
11524, Αθήνα
Τηλ.: 210 6962600 

Φιλελλήνων 34
18536, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4582200 

Μητροπόλεως 86 
54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 372600

Αθηνών ΘεσσαλονίκηςΠειραιά

ΑΘΗΝΑ
Μιχαλακοπούλου 6  
(Είσοδος από Θέτιδος 5),  
115 28, Αθήνα 
Τηλ.: 210 7217517 

ΑΛΙΜΟΣ
Λ. Βουλιαγμένης 578α,  
2ος όροφος, 174 56, Άλιμος
Τηλ.: 210 9918797 

ΚΗΦΙΣΙΑ
Λεωφ. Κηφισίας 225-227 
145 61, Κηφισιά 
Τηλ.: 210 6129112-3 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Λ. Σουνίου & Μυρινούντος, 
1ος όροφος, 19003,  
Μαρκόπουλο 
Τηλ.: 2299 440970-89 

ΕΥΟΣΜΟΣ
Καραολή & Δημητρίου 149,  
1ος όροφος, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 665229

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Μητροπόλεως 83,  
3ος όροφος 
546 22, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 275986

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 15,  
1ος όροφος,  
551 33,  Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 486876

ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Λ. Ιφιγενείας 
59, Λευκωσία, Τηλ.: 77771310,  
Από το εξωτερικό: +357 22204900

ΚΥΠΡΟΣ

99Α, Λεωφ. Αθαλάσσας
2024 Στρόβολος, Λευκωσία, Τηλ.: +357 22 861000

ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Άγιος Δομέτιος, 
Αγλαντζιά, Αστόμεριτης, Αρεδιού, Λακατάμια,  
Λατσιά, Μακεδονίτισσα, Στρόβολος, Τσέρι,  
Πάφος, Λεμεσός, Λάρνακα
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