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EDITOR’S NOTE

3P ή PPP είναι η πιο διαδεδο-

μένη διεθνώς συντομογραφία 

του αγγλικού Public - Private 

Partnership, υποδηλώνοντας τη 

συνεργασία μεταξύ του δημόσι-

ου και ιδιωτικού τομέα για την 

παροχή υπηρεσιών σε πολίτες 

που προσέρχονται κυρίως σε 

δημόσιες δομές.

Τα Εθνικά Συστήματα Υγείας 

όχι μόνο δεν εξαιρούνται από 

αυτή την πρακτική, αλλά, αντί-

θετα, και ιδιαιτέρως στον τομέα 

των διαγνωστικών υπηρεσιών, 

η σύμπραξη  αποτελεί μια πραγ-

ματικότητα τόσο σε ανεπτυγμέ-

νες όσο και αναπτυσσόμενες 

οικονομίες της Ευρώπης.  

Στο σύγχρονο, γοργά μετα-

βαλλόμενο περιβάλλον, τα Συ-

στήματα Υγείας έχουν να διαχει-

ριστούν μια σειρά προκλήσεων: 

   Τα άτομα τρίτης ηλικίας 

και οι χρόνιοι ασθενείς αυξάνονται, ενώ οι πανδημι-

κές κρίσεις, παρά τα προληπτικά μέτρα, δεν μπορούν 

να αποκλειστούν. Είναι σαφές ότι η δυναμικότητα των 

δομών υγείας θα πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται 

με ευελιξία στις αναδυόμενες ανάγκες.  

   Η τεχνολογία εξελίσσεται γρηγορότερα από ποτέ, 

με αποτέλεσμα ο κύκλος ζωής του εξοπλισμού να έχει 

μειωθεί σημαντικά.  Αν ένα σύστημα επιθυμεί να παρα-

μείνει επικεντρωμένο στις υπηρεσίες υψηλής ιατρικής 

αξίας, θα πρέπει να ανανεώνει και να αναβαθμίζει συ-

στηματικά τον εξοπλισμό του. 

   Οι κανονιστικοί και ρυθμιστικοί οργανισμοί γίνο-

νται περισσότερο παρεμβατικοί και απαιτητικοί στα θέ-

ματα ποιότητας και ασφάλειας. 

   Oι πόροι, αν όχι λιγότεροι απ’ ό,τι στο παρελθόν, σί-

γουρα επιβάλλεται να δαπανούνται με κριτήριο το απο-

δεδειγμένο όφελος και τη σχέση του προς το κόστος. 

Από την Αλβανία μέχρι τη Γερμανία παγιώνεται όλο 

και περισσότερο η πεποίθηση ότι δημόσιος τομέας 

και ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να αντεπεξέλ-

θουν στις προκλήσεις θα πρέπει να μετατραπούν (σε 

συγκεκριμένους τομείς) από «in-house παραγωγοί» 

υπηρεσιών υγείας σε «αγοραστές» ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών από εξειδικευμένους ιδιώτες-προμηθευτές. 

Σήμερα παρέχεται πλήρης ευελιξία και εξατομίκευση 

στη μορφή της συνεργασίας δη-

μόσιου - ιδιωτικού τομέα, ώστε 

αυτή να ευθυγραμμίζεται από-

λυτα με τις στρατηγικές προτε-

ραιότητες το δημόσιου φορέα, 

αλλά και να καλύπτει πλήρως 

και τις πλέον ειδικές του ανά-

γκες.

Το μοντέλο Managed Equip-

ment Services (MES) και οι σύγ-

χρονες παραλλαγές του θεω-

ρούνται τα πλέον αποδεκτά και 

αποδοτικά σχήματα σύμπραξης 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 

στον τομέα των Διαγνωστικών 

Εξετάσεων. 

Μια συνεργασία (MES) αποτε-

λεί ένα ολοκληρωμένο, ευέλικτο 

και πολυδιάστατο σχήμα συνερ-

γασίας, καλύπτοντας συνήθως 

μια περίοδο 10-25 ετών. Ο ιδιώ-

της-προμηθευτής αναλαμβάνει 

τη διαχείριση της τεχνολογίας 

και της παραγωγικότητας, ενώ οι άνθρωποι της Δημόσι-

ας Μονάδας Υγείας επικεντρώνονται στην πρωταρχική 

τους αποστολή, που είναι η φροντίδα του ασθενούς.  

Πολλές από τις προκλήσεις, όπως η αρχική χρη-

ματοδότηση, ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση της 

ροής εργασίας, η αδιάλειπτη πρόσβαση σε καινοτόμο 

εξοπλισμό διαφορετικών μάλιστα κατασκευαστών, το 

πρόγραμμα κυλιόμενης ανανέωσης του εξοπλισμού, η 

συντήρηση του εξοπλισμού και η εκπαίδευση του προ-

σωπικού, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά καθ’ όλη τη 

διάρκεια της συνεργασίας. 

Παράλληλα, ο κίνδυνος της διαχείρισης παγίων και 

της κανονιστικής συμμόρφωσης μεταφέρεται στον 

ιδιώτη-προμηθευτή, ενώ για πρώτη φορά ο δημόσιος 

φορέας θα γνωρίζει εκ των προτέρων το πραγματικό 

συνολικό κόστος του παραγόμενου αποτελέσματος, 

κάτι που σήμερα είναι δύσκολο να υπολογιστεί ακόμα 

και εκ των υστέρων.

Αναμφισβήτητα, όμως, το σημαντικότερο πλεονέκτη-

μα είναι η εξασφάλιση άμεσης, διαρκούς και ισότιμης 

πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υψηλού 

επιπέδου, καταδεικνύοντας έτσι ότι η συνεργασία δη-

μόσιου και ιδιωτικού τομέα προσδίδει νέες προοπτικές 

οφέλους για το κοινωνικό σύνολο, αλλά και για το ίδιο 

το Σύστημα Υγείας. 

3P & MES

Πρόδρομος Ηλιάδης 
 Εμπορικός Διευθυντής,  

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
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τα νέα μας

Η 
πολιτική κοινωνικής ευθύνης 

του Ομίλου μας εστιάζει σε 

δράσεις κοινωνικού χαρα-

κτήρα, που σκοπό έχουν να προ-

βάλλουν την αξία της προληπτικής 

διάγνωσης και ιατρικής, ενός τόσο 

σημαντικού, αλλά συνάμα παραμε-

λημένου τομέα στη χώρα μας. 

Για τον σκοπό αυτό ο Όμιλός 

μας συνεργάζεται με κρατικούς 

φορείς και φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ιατρικούς συλ-

λόγους, επιστημονικές εταιρείες, 

φαρμακευτικές εταιρείες και Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, κυρί-

ως ως χορηγός εξετάσεων δωρε-

άν ή με μικρή οικονομική επιβά-

ρυνση σε εκστρατείες πρόληψης 

και ενημέρωσης για ορισμένες 

από τις πλέον συχνές ασθένειες 

της εποχής, όπως οι διάφορες 

μορφές καρκίνου, τα σεξουαλι-

κώς μεταδιδόμενα νοσήματα, οι 

αλλεργίες, η οστεοπόρωση, ο δια-

βήτης, οι λιπιδαιμίες και οι νόσοι 

του θυρεοειδούς. 

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Υπη-

ρεσιών Υγείας ΒIOIATΡIKH έχει 

συνεργαστεί αναλυτικά με τους 

φορείς: 

    Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης

    Ιατρική Σχολή Αθηνών

    Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας 

Πεπτικού

    Ελληνική Ουρολογική 

Εταιρεία

    Ελληνική Εταιρεία 

Αλλεργιολογίας και Κλινικής 

Ανοσολογίας

    Ελληνική Νευρολογική 

Εταιρεία

    Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 

Υγειών Πόλεων – Προαγωγής 

υγείας

Εταιρική  
Κοινωνική  
Ευθύνη
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τα νέα μας
    Δήμο Αθηναίων

    Δήμο Θεσσαλονίκης

    Πυροσβεστικό Σώμα 

Ελλάδος

Επίσης, έχει συνεργαστεί περι-

οδικά με φαρμακευτικές εταιρείες 

σε δράσεις προληπτικού χαρακτή-

ρα, σε συνέχεια ευγενικής παρο-

χής τόσο δωρεάν αντιδραστηρίων 

όσο και επικοινωνιακού υλικού από 

πλευράς τους:

    Abbvie

    Amgen

    Astra Zeneca

    Βιανέξ 

    MSD

    Novartis

    Rafarm

    Roche

Τα χρόνια της οικονομικής κρί-

σης ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε συ-

νεργασία με τοπικούς, επιστημονι-

κούς και εκκλησιαστικούς φορείς, 

καθώς επίσης και με Μη Κυβερνη-

τικές Οργανώσεις ανέλαβε πρωτο-

βουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης, 

παρέχοντας δωρεάν διαγνωστικές 

εξετάσεις σε ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες (άποροι, ανασφάλιστοι και 

καρκινοπαθείς).

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑ-

ΤΡΙΚΗ έχει συνεργαστεί αναλυτικά 

με τους φορείς:

    Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής 

του ΙΣΑ

    Μητροπολιτικό Ιατρείο 

Ελληνικού

    Ιατρείο του Δήμου 

Αμαρουσίου

    Ιατρείο του Δήμου 

Χαλανδρίου

    Ιατροί του Κόσμου

    Ιατροί Χωρίς Σύνορα

    Αποστολή Άνθρωπος

    Οργάνωση «Φλόγα»

    Ογκολογικό τμήμα 

νοσοκομείου «Σωτηρία» 

    Αγκαλιάζω – Όμιλος 

Εθελοντών κατά του 

Καρκίνου

    Άλμα ζωής – Πανελλήνιος 

Σύλλογος Γυναικών με 

καρκίνο του Μαστού

    Θεόφιλος – Εθελοντικός 

Φιλανθρωπικός Οργανισμός 

κοινωνικής Φροντίδας

    Το Χαμόγελο του Παιδιού

    Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο 

Φίλυρο Θεσσαλονίκης

    Axion Hellas-We support 

society

    Κοινωνικό ιατρείο Σαλαμίνας 

    Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Δήμου Διονύσου 

    ΚΑΠΗ Δήμων Διονύσου και 

Αγίου Στεφάνου

    ΚΑΠΗ Δήμου Νέας Σμύρνης

    ΚΑΠΗ Δήμου Παλαιού 

Φαλήρου

    ΚΑΠΗ Δήμων Πεύκης και 

Λυκόβρυσης 

    ΚΑΠΗ Δήμου Νέου 

Ηρακλείου

    ΚΑΠΗ Δήμων Μελισσίων και 

Πεντέλης 

    ΚΑΠΗ Δήμου Αμαρουσίου

    ΚΑΠΗ Δήμου Βριλησσίων 

Η συνεργασία αυτή είχε ως απο-

τέλεσμα κατά την πενταετία 2013-

2018 να εξυπηρετηθούν περισσό-

τεροι από 5.500 αναξιοπαθούντες 

συμπολίτες μας. 

Σε συνεργασία με τη Μητρόπολη 

Νεαπόλεως αποστέλλουμε κάθε 

μήνα σε 120 οικογένειες κουπόνια 

για αγορά τροφίμων αξίας 100-200 

ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της 

οικογένειας, ενώ σε συνεργασία με 

το γηροκομείο της νήσου Σπετσών 

αναλάβαμε τα έξοδα σίτισης 40 

άπορων οικογενειών και υιοθετή-

σαμε το δημοτικό ιατρείο, παρέχο-

ντας υγειονομικό υλικό και εξειδι-

κευμένους γιατρούς για τη δωρεάν 

εξέταση ανασφάλιστων πολιτών. 

Επιπρόσθετα, σε πρόσφατη συ-

νεργασία με κοινωφελή οργά-

νωση που δραστηριοποιείται στη 

νήσο Σίφνο προσφέραμε δωρεάν 

διαγνωστικά πακέτα αιματολογικών 

εξετάσεων, καθώς και ιατρικές επι-

σκέψεις σε κύριες ιατρικές ειδικό-

τητες παθολόγου, καρδιολόγου και 

χειρουργού στην Κλινική του Ομί-

λου μας (ΒιοΚλινική Πειραιά). 

Η σημαντικότερη όμως κοινωνι-

κή προσφορά του Ομίλου Υπηρε-

σιών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί 

η δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης 

των πολιτών σε αξιόπιστες ιατρικές 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως 

αποδεικνύεται από τα εκατομμύρια 

των πολιτών (περισσότερες από 

3.000.000 επισκέψεις τον χρόνο) 

που μας εμπιστεύονται το πολυτιμό-

τερο αγαθό τους, την Υγεία τους.
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393.000
άτομα έλαβαν συνολικά μέρος στις  

δράσεις αυτές από το 2009 έως σήμερα

134.000
άτομα έκαναν  

δωρεάν εξετάσεις

259.000
επωφελήθηκαν έκπτωση  
από τις τιμές του ΕΟΠΥΥ 

30%-85%
έκπτωση από τις τιμές  

του ΕΟΠΥΥ 
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Α
διαμφισβήτητα τα υψηλά 

ποσοστά καρκίνου στις 

μέρες μας αποτελούν πα-

γκόσμιο φαινόμενο, φέρνοντας 

την έρευνα γύρω από τη νόσο στην 

πρώτη γραμμή. Ωστόσο η ιστο-

ρία, η εξέλιξη και η συχνότητα της 

ασθένειας στην αρχαιότητα παρα-

μένουν αναπάντητα ερωτήματα, 

ανοιχτά προς διερεύνηση. Η σπανι-

ότητα περιπτώσεων κακοήθειας σε 

αρχαιολογικούς σκελετούς συχνά 

χρησιμοποιείται ως ένδειξη για τη 

χαμηλή συχνότητα ή ακόμη και για 

την απουσία της νόσου στην αρχαι-

ότητα, παρά τις αναφορές σε αρχαί-

ες πηγές. Πολλοί συνδέουν την εξά-

πλωση και την υψηλή θνησιμότητα 

της νόσου με τον σύγχρονο τρόπο 

ζωής και αποδίδουν τη σπανιότητα 

του καρκίνου στην αρχαιότητα στην 

απουσία των σύγχρονων καρκινο-

γενών -ή καρκινογόνων- παραγό-

ντων. Αντιθέτως, άλλες προσεγγί-

σεις αναγνωρίζουν την παλαιότητα 

του καρκίνου και αποδίδουν τη σπα-

νιότητα των αρχαιολογικών περι-

πτώσεων στους περιορισμούς των 

διαγνωστικών μεθόδων.

Τυπικά, η παλαιοπαθολογική διά-

γνωση καρκινικών μορφωμάτων σε 

αρχαιολογικά οστεολογικά κατάλοι-

πα γίνεται μακροσκοπικά, μέσω της 

εξέτασης της επιφάνειας των οστών. 

Εάν εντοπιστούν παθολογικές αλ-

λοιώσεις, στη συνέχεια ακολουθεί 

ακτινογραφική και ίσως ιστολογική 

εξέταση. Δεδομένου, ωστόσο, ότι 

ο πρωτογενής και ο μεταστατικός 

καρκίνος των οστών συνήθως ξε-

κινούν στις εσωτερικές δομές των 

οστών, απαιτείται χρόνος έως την 

εμφάνισή τους στην επιφάνεια του 

φλοιού. Κατά συνέπεια δεν μπο-

ρούμε να εντοπίσουμε καρκινικές 

αλλοιώσεις όταν δεν επηρεάζουν 

τον φλοιό χωρίς ακτινογραφική 

εξέταση. Υποθέτουμε, λοιπόν, ότι οι 

συνήθεις παλαιοπαθολογικές μα-

κροσκοπικές μελέτες περιορίζουν 

τη δυνατότητα διάγνωσης της νόσου 

και, άρα, υποτιμούν τη συχνότητά 

της σε αρχαίους πληθυσμούς.

Η απόδοση της προέλευσης του 

όρου «καρκίνος» στον Ιπποκράτη 

και οι ιστορικές αναφορές για τη 

διάγνωσή του στην ελληνική αρ-

χαιότητα καθιστούν τον ελλαδικό 

χώρο ιδανικό μέρος για τη μελέτη 

της παλαιότητας της νόσου. Μέσω 

της συστηματικής ακτινογραφικής 

εξέτασης, η μελέτη του νεκροτα-

φείου του Φαλήρου μάς δίνει τη δυ-

νατότητα να εφαρμόσουμε τις δια-

θέσιμες διαγνωστικές μεθόδους σε 

έναν μεγάλο αριθμό σκελετών, να 

αντιπαραβάλουμε τα παλαιοπαθο-

λογικά δεδομένα με δημογραφικά, 

κοινωνικά, διατροφικά, γενετικά και 

αρχαιολογικά στοιχεία, ώστε να εξε-

τάσουμε την ύπαρξη και τη συχνότη-

τα του καρκίνου στην αρχαία Αθήνα.

Mε τη συνεργασία του  
Ομίλου Υπηρεσιών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Χάρης Γ.Φοντριέ
Διευθυντής Ανάπτυξης  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Ελεάννα Πρεβεδώρου, Ph.D.
Malcolm H. Wiener Laboratory for 
Archaeological Science, American 
School of Classical Studies at Athens
Center for Bioarchaeological 
Research, School of Human Evolution 
and Social Change, Arizona State 
University

Γεωργία Παππά
Ακτινοφυσικός,
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Παναγιώτης Τούλας, MD
Ακτινοδιαγνώστης,Σύμβουλος 
Ακτινολογίας, Διευθυντής MRI  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Jane Buikstra, Ph.D.
Center for Bioarchaeological 
Research, School of Human Evolution 
and Social Change, Arizona State 
University

Carina Marques, Ph.D.
Research Center for Anthropology 
and Health, Department of Life 
Sciences, University of Coimbra
William Paterson University

Γράφουν οι:
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Βιοαρχαιολογική μελέτη 
του καρκίνου στην αρχαιότητα
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Ανασκαφικά δεδομένα

Στο πλαίσιο των εργασιών ανέ-

γερσης του Κέντρου Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Εφο-

ρεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και 

Νήσων, υπό τη διεύθυνση της Δρ. 

Στέλλας Χρυσουλάκη, διεξήγαγε 

εκτεταμένες ανασκαφικές έρευ-

νες, αποκαλύπτοντας το εκτε-

ταμένο νεκροταφείο στο Δέλτα 

Φαλήρου, μικρό τμήμα του οποίου 

είχε ήδη εντοπιστεί στις αρχές του 

προηγούμενου αιώνα. Μέσα από 

τη μέχρι τώρα μελέτη των ευρημά-

των, το νεκροταφείο χρονολογεί-

ται από τον 8ο έως τον 4ο αιώνα 

π.Χ., ενώ η κύρια περίοδος χρήσης 

του τοποθετείται στους αρχαϊκούς 

χρόνους (περίπου 700 - 480 π.Χ.). 

Μέχρι σήμερα έχουν ανασκαφεί 

περίπου 2.000 ταφές, στην πλει-

ονότητά τους λακκοειδείς ταφές 

ενηλίκων και εγχυτρισμοί βρεφών 

και νηπίων. Εκτός των παραπάνω, 

έχουν εντοπιστεί και άλλα είδη τα-

φών σε μικρότερο αριθμό, όπως 

ταφικές πυρές και ταφές ζώων, 

κυρίως ιπποειδών. Εξαιρετικό ενδι-

αφέρον παρουσιάζει η ανακάλυψη 

ατομικών ή ομαδικών ταφών ατό-

μων με άμεσα ή έμμεσα ίχνη βίας, 

καθώς και ατόμων με μεταλλικά 

ή μη δεσμά («βιαιοθάνατοι»). Η 

σύγχρονη ερευνητική αξία του νε-

κροταφείου μπορεί να χαρακτηρι-

στεί ως πολυδιάστατη, εξαιτίας του 

μεγάλου ταφικού πληθυσμού, της 

εξαιρετικής διατήρησης και της λε-

πτομερούς ανασκαφικής έρευνας 

και τεκμηρίωσης. Μέσω της συνθε-

τικής μελέτης του ιδιαίτερου αυτού 

συνόλου δύνανται να έρθουν στο 

φως καινούρια στοιχεία γύρω από 

την αθηναϊκή κοινωνία, σε μια πε-

ρίοδο κατά την οποία -όπως είναι 

γνωστό από τις γραπτές πηγές- συ-

ντελέστηκαν μεγάλες κοινωνικές, 

πολιτικές και οικονομικές αλλαγές, 

οι οποίες σημάδεψαν τη μετέπειτα 

εξέλιξή της.

Βιοαρχαιολογική μελέτη  

του νεκροταφείου του Φαλήρου

Το 2015 συστήθηκε η διεθνής συ-

νεργασία ανάμεσα στο Malcom H. 

Wiener Laboratory for Archaeo-

logical Science της Αμερικανικής 

Σχολής Κλασικών Σπουδών στην 

Αθήνα, το Arizona State University 

και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πει-

ραιώς και Νήσων για τη μελέτη των 

σκελετικών καταλοίπων του νεκρο-

ταφείου του Φαλήρου, υπό τη διεύ-

θυνση της Δρ. Jane Buikstra. Η δι-

επιστημονική μελέτη του «Phaleron 

Bioarchaeological Project» περι-

λαμβάνει παλαιοδημογραφικές, 

παλαιοπαθολογικές, παλαιογενε-

τικές και βιοχημικές αναλύσεις, με 

σκοπό την ανασύσταση των συν-

θηκών ζωής του αρχαίου πληθυ-

σμού, την κοινωνική και οικονομική 

διαστρωμάτωση, τις διατροφικές 

συνήθειες και τα επίπεδα υγείας, 

τη γεωγραφική προέλευση, τη γε-

νετική σύσταση και την ερμηνεία 

των «βιαιοθανάτων». Πρόκειται για 

την πρώτη βιοαρχαιολογική μελέτη 

μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του «Phaleron Bi-

oarchaeological Project» εντάσ-

σεται και η στοχευμένη μελέτη 

για τον καρκίνο με τη συνεργα-

σία του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και 

την οικονομική υποστήριξη του 

Rust Family Foundation. Η μελέ-

τη συνίσταται στη συστηματική, 

ψηφιακή ακτινογραφική εξέταση 

των σκελετών σε συνδυασμό με 

την παλαιπαθολογική μελέτη του 

συνόλου, με σκοπό τον εντοπισμό 

καρκινικών αλλοιώσεων. 

Τον Ιούλιο του 2018 στο Ακτινο-

λογικό εργαστήριο της Βιοιατρικής 

Αμπελοκήπων διαμορφώθηκαν ει-

δικά  πρωτοκόλλα  ακτινογράφη-

7

Malcom H. Wiener Laboratory for Archaeological Science,  
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα
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σης  του αρχαιολογικού υλικού και   

με  χρήση του Ψηφιακού Ακτινολο-

γικού Συστήματος Philips Optimus 

50 απεικονίστηκαν  οστά από δια-

φορετικές ανατομικές περιοχές. 

Μερικές δεκάδες ακτινογραφι-

κών λήψεων σηματοδότησαν την 

έναρξη αυτού του έργου. Δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση στη μέγιστη  από-

δοση και  αξιοποίηση των  δυνατο-

τήτων  του ψηφιακού ακτινογρα-

φικού συστήματος. Προς  μεγάλη 

ικανοποίηση  της διεπιστημονικής 

ομάδας  εμφανίστηκαν και αποτυ-

πώθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή 

οι πρώτες εικόνες  με  στοχευμένα 

χαρακτηριστικά ποιότητας υψηλής 

ευκρίνεια  και διακριτικής ικανότητα 

(high resolution).

Δεδομένου του μεγάλου αριθ-

μού του οστεολογικού δείγματος, 

της ιδιαιτερότητας του ταφικού 

συνόλου και της διεπιστημονικής 

προσέγγισης, η παρούσα μελέτη 

αναμένεται να μας δώσει σημαντι-

κές πληροφορίες για την παλαιότη-

τα της νόσου και τα επίπεδα υγείας 

στην ελληνική αρχαιότητα, συμβάλ-

λοντας στις έρευνες για την εξέλιξη 

της νόσου.  Αξίζει να σημειωθεί ότι 

η χρήση της σύγχρονης ιατρικής 

απεικόνισης στη μελέτη αρχαιολο-

γικών ευρημάτων έχει φέρει στο 

φως εντυπωσιακά στοιχεία.

 Αρχαιολόγοι και ακτινολόγοι εδώ 

και  δεκαετίες έχουν συνεργαστεί για 

να αποκαλύψουν μη ορατά χαρακτη-

ριστικά αρχαιολογικών ευρημάτων.

Ήδη από το 1898, ο αρχαιολό-

γος Sir Flinders Petrie βάζει αιγυ-

πτιακές μούμιες σε ακτινολογικό 

τραπέζι.

Χαρακτηριστικοί σταθμοί επίσης 

για την Ελλάδα αποτελούν, μεταξύ 

άλλων, η μελέτη του μηχανισμού 

των Αντικυθήρων με αξονική τομο-

γραφία το 2006, η οποία οδήγησε 

στην κατανόηση αποκρυπτογράφη-

ση αυτού του θαυμαστού «υπολο-

γιστή» της αρχαιότητας, η  μελέτη 

και ανάπλαση της 11χρονης «Μύρ-

τιδας» 5ος αιώνας π.Χ., καθώς και  

της 18χρονης «Αυγής»  από τη Με-

σολιθική Εποχή 7.000 π.Χ.

Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέ-

ξεις. Η κοινή διαδρομή Ακτινολογί-

ας, Αρχαιολογίας , Βιο-αρχαιολογί-

ας και Ανθρωπολογίας είναι γεμάτη 

από τέτοιες εικόνες, πολύτιμες μο-

ναδικές και πολλά υποσχόμενες.

Η συντήρηση και η βιοαρχαιο-

λογική μελέτη των οστεολογικών 

καταλοίπων του νεκροταφείου του 

Φαλήρου χρηματοδοτούνται από:

    The M. H. Wiener Foundation

    The National Endowment  

for the Humanities

    The National Science 

Foundation

    Το Ίδρυμα Παύλου και  

Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

    Την οικογένεια Desnick 

    Τhe M. H. Wiener Laboratory 

for Archaeological Science 

(ASCSA)

    Τhe School for Human 

Evolution and Social Change, 

Arizona State University.

1: Οστά σποδυλικής στήλης (spine). 2: Οστά σποδυλικής στήλης πλάγια 
(spine lateral). 3: Οστά λεκάνης (pelvis). 4: Οστά θωρακικών πλευρών 
(ribs)
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NΕΑ ΕΡΎΘΡΑΙΑ
4

Ελευθερίου Βενιζέλου 163, 14671, 
Νέα Ερυθραία

Τηλ.: 214 4168240
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1
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ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διακρίθηκε  
ως «True Leader» (2017)
Την Πέμπτη 20 

Δεκεμβρίου 2018  

ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

διακρίθηκε ως  

«True Leader» (2017), 

ο μοναδικός ανάμεσα 

στους Ομίλους Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας, στον 

θεσμό που διοργανώνει 

η ICAP με στόχο την 

επιβράβευση των 

υγιών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων  

στη χώρα μας.  

To βραβείο παρέλαβε  

ο Εμπορικός 

Διευθυντής του Ομίλου, 

κ. Πρόδρομος Ηλιάδης.   
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Ημερίδα εκπαίδευσης ιατρών 
ακτινολόγων στον μαγνητικό τομογράφο
Σε συνεργασία με την εται-

ρεία GE διοργανώθηκε στη 

μονάδα των Αμπελοκήπων 

Hμερίδα εκπαίδευσης ια-

τρών ακτινολόγων του 

Ομίλου στη μαγνητική το-

μογραφία.

Υπεύθυνοι συντονισμού 

και στο προεδρείο της Ημε-

ρίδας ήταν η Διευθύντρια 

του Τμήματος Αξονικού και 

Μαγνητικού τομογράφου 

του Ομίλου, κυρία Δέσποι-

να Σαββίδου, καθώς και ο 

Αpplicator Specialist της 

GE, Παναγιώτης Αθανα-

σόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της Ημε-

ρίδας έγινε παρουσίαση εν-

διαφέροντων περιστατικών 

στο κεντρικό νευρικό σύ-

στημα από τον Ακτινολόγο 

– Διευθυντή MRI του Ομίλου 

της Βιοιατρικής, κ. Πανα-

γιώτη Τούλα, καθώς και εν-

διαφέροντων περιστατικών 

στη μαγνητική μαστογραφία 

και πολυπαραμετρική μα-

γνητική τομογραφία προ-

στάτη από τη Διευθύντρια 

του Τμήματος Αξονικού και 

Μαγνητικού τομογράφου 

του Ομίλου, κυρία Δέσποι-

να Σαββίδου.  Επίσης στην 

Ημερίδα συμμετείχε με ομι-

λία ο ακτινοφυσικός – Δι-

ευθυντής Μαγνητικού Συ-

ντονισμού και εκπαίδευσης 

MRI του Ομίλου, κ. Ευστά-

θιος Γκότσης. Ο Applicator 

Specialist της GE, κ. Πανα-

γιώτης Αθανασόπουλος, 

παρουσίασε στους γιατρούς 

τα εργαλεία της πλατφόρ-

μας READY VIEW  της GE.
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Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Μιχαλακοπού-

λου πρόσφατα απέκτησε το τε-

λευταίο μοντέλο Lunar Prodigy 

(software enCOREν17) εμπλουτι-

σμένο με πολλές εφαρμογές.

Πλην των κλασικών μετρήσεων 

της οστικής μάζας σε σπονδυλική 

στήλη, ισχία και αντιβράχιο, πα-

ρέχεται η δυνατότητα υπολογι-

σμού του δείκτη FRAX. Ο δείκτης 

FRAX δίνει τη 10ετή πιθανότητα 

κατάγματος ισχίου και την 10ετή 

πιθανότητα σημαντικού οστεοπο-

ρωτικού κατάγματος σε άνδρες 

και μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-

κες 40-90 ετών. Με βάση αυτόν 

τον δείκτη γίνεται η θεραπευτική 

προσέγγιση της οστεοπόρωσης 

τα τελευταία χρόνια.

Διαθέτει, επίσης, αναβαθμι-

σμένο λογισμικό για τη μέτρηση 

της Σύστασης Μάζας Σώματος με 

έγχρωμη χαρτογράφηση του λί-

πους, των μυών και του σκελετού.

Πολύ σύντομα θα υπολογίζε-

ται και το Trabecular Bone Score 

(TBS), το οποίο δίνει πληροφο-

ρίες για την οστική μικροαρχι-

τεκτονική και ενισχύει ανεξάρ-

τητα τη δυνατότητα πρόβλεψης 

οστεοπορωτικών καταγμάτων, 

ιδιαίτερα χρήσιμο σε ασθενείς 

με οστεοπενία και δευτεροπαθή 

οστεοπόρωση.

Νέο DXA machine στη Βιοιατρική Μιχαλακοπούλου

Στη Βιοιατρική Αμπελοκήπων, στη 

Βιοιατρική Κηφισιάς, στη Βιοιατρι-

κή Αλίμου και τη Βιοιατρική Θεσ-

σαλονίκης (Βασιλίσσης Όλγας) 

εγκαταστάθηκαν με επιτυχία τα προ-

ηγμένης τεχνολογίας συστήματα 

Υπολογιστικής Τομογραφίας Κωνι-

κής Δέσμης (Cone Beam Computed 

Tomography, CBCT) NewTomGiano 

της εταιρείας NewTom. 

Το συγκεκριμένο σύστημα απο-

τελεί ουσιαστικά ένα υβριδικό 

μηχάνημα που παράγει πανορα-

μικές και κεφαλομετρικές ακτινο-

γραφίες καθώς και τομογραφίες 

κωνικής δέσμης με διαφορετικούς 

αισθητήρες.  Διαθέτει το μοναδικό 

σύστημα «Safebeam» για την αυ-

τόματη ρύθμιση της δόσης ακτινο-

βόλησης, προκειμένου να εξασφα-

λίζεται  η μικρότερη δυνατή δόση 

ταυτόχρονα με αξεπέραστη ποιό-

τητα εικόνας. 

Εκτός από ψηφιακές, πανοραμι-

κές και κεφαλομετρικές απεικονί-

σεις, πραγματοποιούνται οι παρα-

κάτω εξειδικευμένες εξετάσεις:

   CBCT (Τομογραφία Κωνικής 

Δέσμης) εντοπισμένης περιοχής: 

Είτε σε πολύ υψηλή ανάλυση για 

ενδοδοντική διάγνωση (π.χ., για τον 

εντοπισμό των θέσεων, του αριθ-

μού και της μορφολογίας των ριζι-

κών σωλήνων, καθώς επίσης και 

την πιθανή παρουσία παράπλευρων 

ριζικών σωλήνων και για τη διάγνω-

ση καταγμάτων) είτε σε standard 

ανάλυση, για το σχέδιο θεραπείας 

εντοπισμένα σε μικρή περιοχή του 

στόματος και την επισήμανση σημα-

ντικών ανατομικών στοιχείων (π.χ., 

σχέση 3ου γομφίου με τον πόρο του 

κάτω φατνιακού νεύρου).

   CBCT (Τομογραφία Κωνικής 

Δέσμης) μίας γνάθου: Για το σχέ-

διο θεραπείας στη μία γνάθο (π.χ., 

προεγχειρητικός έλεγχος γνάθου 

για αποκατάσταση με οδοντικά εμ-

φυτεύματα), για την εντόπιση και τον 

ακριβή καθορισμό των διαστάσεων 

και των ορίων παθολογικών κατα-

στάσεων στη γνάθο.

   CBCT (Τομογραφία Κωνικής 

Δέσμης) στόματος: Για full-mouth 

σχέδιο θεραπείας, εντοπισμό ορίων 

και παθολογίας ιγμορίων, για προ-

εγχειρητικό έλεγχο ορθογναθικής 

χειρουργικής, για αποκατάσταση 

με οδοντικά εμφυτεύματα και εντό-

πιση και διάγνωση παθολογικών κα-

ταστάσεων.

Συνοδεύεται και χρησιμοποιεί το  

ειδικό λογισμικό αρχειοθέτησης και 

επεξεργασίας εικόνας ΝΝΤ με δυ-

νατότητες σχεδιασμού θεραπειών 

με εμφυτεύματα, πολύ γνωστό και 

ευρέως χρησιμοποιούμενο από την 

οδοντιατρική κοινότητα.

Νέα απεικονιστικά συστήματα στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

τα νέα μας
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Ιατρείο 
Γενετικής 
Συμβουλευτικής 
στη Βιοιατρική 
Αμπελοκήπων

H συμβουλευτική 

όσον αφορά τις 

γενετικές εξετάσεις 

είναι απαραίτητη, 

τόσο πριν από την 

πραγματοποίησή τους 

όσο και όσον αφορά 

τα αποτελέσματα. 

Το ιατρείο Γενετικής 

Συμβουλευτικής της 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ στεγάζεται 

σε οργανωμένο χώρο 

στον πρώτο όροφο 

της Βιοιατρικής 

Αμπελοκήπων. 

Κατόπιν συνεννόησης 

με τους αρμόδιους 

γενετιστές είναι εφικτό 

οι εξεταζόμενοι να 

λάβουν την κατάλληλη 

γενετική συμβουλή από 

έμπειρους γενετιστές. 

Ορθοπαιδικές & Παιδιατρικές 
εξετάσεις στις Σπέτσες 

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 

Δημοτικού Σπετσών με τη Λούση 

Σακελλαροπούλου διοργάνωσαν 

προληπτικές εξετάσεις για κύφω-

ση και σκολίωση αλλά και παιδι-

ατρικές εξετάσεις με το Σύλλογο 

Σκελετικής Υγείας «Πεταλού-

δα», το τριήμερο 1-3 Φεβρουα-

ρίου 2019 στο ιατρείο Σπετσών. 

O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στήριξε τη 

δράση ως χορηγός.

Κύριος στόχος της δράσης 

ήταν η έγκυρη ενημέρωση και 

η πραγματοποίηση προληπτι-

κών εξετάσεων, με στόχο  την 

έγκαιρη διάγνωση παθήσεων της 

παιδικής ηλικίας και την καθοδή-

γησή τους για τη σωστή αντιμε-

τώπισή τους.

Όλα τα παιδιά υποβλήθηκαν σε 

γενική παιδιατρική εξέταση, ενώ 

η εξέταση για κύφωση-σκολίωση 

αφορούσε μόνο τις ηλικίες 10-12 

ετών. 

Ο ιατρικός έλεγχος γινόταν 

μόνο κατόπιν ραντεβού και καθί-

στατο απαραίτητη η παρουσία του 

γονέα. 

Η προσφορά αυτή στα παιδιά 

ήταν ιδιάζουσας σημασίας, διό-

τι με αυτό τον τρόπο κατατάσσεται 

η πρόληψη καθοριστικός παράγο-

ντας στη ζωή τους.

με το Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα»

τα νέα μας
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Πράξη Αγάπης της ΒιοΚλινικής Αθηνών  
στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ»  
του Αναρρωτηρίου Πεντέλης
Ο Διευθυντής της 

ΒιοΚλινικής Αθηνών, 

κ.  Αθανάσιος Βλάχος, 

η Διευθύνουσα κυρία 

Ουρανία Σερέτη, 

εργαζόμενοι της 

ΒιοΚλινικής, καθώς 

και η Εμπορική 

Διεύθυνση του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

βρέθηκαν και αυτά 

τα Χριστούγεννα 

δίπλα στα παιδιά 

του «ΜΗΤΕΡΑ», 

μοιράζοντας δώρα 

και αγκαλιές. Αυτή η 

πράξη αγάπης αποκτά 

μεγάλη σημασία 

όταν απευθύνεται σε 

παιδιά που στερούνται 

ομαλό οικογενειακό 

περιβάλλον, 

όπως τα παιδιά 

που προστατεύει 

το Αναρρωτήριο 

Πεντέλης.

τα νέα μας

Eπίσημη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο 

Ιατρικό κέντρο της Γιουβέντους (Jmedical) 

παρουσία του Αντιπροέδρου του Ομίλου,  

κ. Γεώργιου Σπανού, και του επιστημονικού 

συνεργάτη, Δρ. Γιάννη Αρναούτη. Τα 

στελέχη του Ομίλου μας συζήτησαν με 

τους επιστημονικούς υπεύθυνους της 

ιστορικής ιταλικής ομάδας, αντάλλαξαν 

απόψεις και τεχνογνωσία σχετικά με την 

επιστημονική υποστήριξη αθλητών υψηλού 

επιπέδου, ξεναγήθηκαν στις υπερσύγχρονες 

εγκαταστάσεις του συλλόγου και ανανέωσαν  

το ραντεβού τους για μελλοντική συνεργασία.

Επίσκεψη Αντιπροέδρου Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  
στο Ιατρικό Κέντρο της Γιουβέντους
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τα νέα μας

Νέο Ουρολογικό Ενδοσκοπικό Σύστημα  
Υψηλής Ευκρίνειας στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης

Την Παρασκευή 14/12/2018 πραγ-

ματοποιήθηκε η πρώτη εξατομικευ-

μένη μονοδιαμερισματική αρθρο-

πλαστική γόνατος, με το σύστημα 

Signature Oxford της εταιρείας 

Zimmer Βiomet, στην Ελλάδα. Η 

επέμβαση ολοκληρώθηκε με επι-

τυχία στη ΒιοKλινική Θεσσαλο-

νίκης από τους ιατρούς ορθοπαι-

δικούς Ιωάννη Σιάσιο και Ιάκωβο 

Παναγιωτίδη και τον αναισθησιο-

λόγο Παναγιώτη Μυζήθρα.

Το  Απε ικον ισ τ ι κό  τμήμα 

της  ΒιοKλινικής Θεσσαλονί-

κης (Τσαπράζης Χρήστος -Τε-

χνολόγος, Πρίντζιπας Ιωάννης 

- Ακτινοφυσικός) εφάρμοσε για 

πρώτη φορά το πρωτόκολλο Sig-

nature «Knee MRI Scanning V3.0» 
προ-εγχειρητικά. Η εφαρμογή του 

συγκεκριμένου πρωτοκόλλου δι-

εγχειρητικά προσφέρει αναίμακτο 

χειρουργείο, με ελάχιστο μετεγ-

χειρητικό πόνο, άμεση έγερση – 

βάδιση του ασθενούς και μεγάλη 

ακρίβεια στην τοποθέτηση των 

προθέσεων. Ο ασθενής έλαβε εξι-

τήριο στις 16/12/2018 με εξαιρετικά 

αποτελέσματα.

Η πιστοποιημένη ομάδα των ορ-

θοπαιδικών χειρουργών Ι. Σιάσιου 

και Ι. Παναγιωτίδη εξειδικεύεται 

στις τεχνικές  ελάχιστης επεμβατι-

κότητας (MIS) ισχίου – γόνατος και  

αναδεικνύει τη ΒιοΚλινική Θεσσα-

λονίκης σε κέντρο αναφοράς για 

όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

Εγκαταστάθηκε στη ΒιοΚλινική 

Θεσσαλονίκης το νέο Ουρολογι-

κό Ενδοσκοπικό Σύστημα Υψη-

λής Ευκρίνειας KARLSTORZIM-

AGE1 S™ FULLHD 1080p. Ο νέος 

εξοπλισμός είναι ο πλέον κατάλ-

ληλος να καλύψει κάθε διαγνω-

στική και επεμβατική τεχνική στο 

ανώτερο και κατώτερο ουροποιη-

τικού συστήματος. 

Η νέα FULLHD ουρολογική κά-

μερα σε συνδυασμό με:

    το νέο εύκαμπτο ουρητηρο-

σκόπιο, το οποίο διαθέτει δι-

πλάσιο αριθμό οπτικών ινών, 

στην ίδια μικρότερη εξωτερι-

κή διάμετρό του

    τα άκαμπτα ενδοσκόπια κυ-

στεοσκόπησης και διουρι-

θρικής εκτομής προστάτη και 

θηλωμάτων κύστης

    το νέο DIGITALchip-on-the-

tip εύκαμπτο VideoΚυστε-

ο-ουρηθροσκόπιο

παρέχουν τελευταίας γενιάς 

απεικόνιση βέλτιστης αντίθε-

σης και χρωμοενδοσκόπησης με 

τις S-Technologies: CHROMA, 

SPECTRAA,SPECTRAB, Side-by-

SideView.

Οι προηγμένες αυτές μορφές 

απεικόνισης παρέχουν στους  

χειρουργούς τη δυνατότητα δι-

αφοροδιάγνωσης, ενισχύοντας 

την ακρίβεια, την αποτελεσμα-

τικότητα και την ασφάλεια του 

ασθενούς.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, έχοντας 

κεντρικό στόχο την παροχή ιατρι-

κών υπηρεσιών υγείας υψηλής 

ποιότητας με ανθρώπινο πρό-

σωπο, συνεχίζει την προσπάθεια 

συνεχούς βελτίωσης και αναβάθ-

μισης, επενδύοντας σε νέες τε-

χνολογίες. 

Εξατομικευμένη μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική 
γόνατος στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης
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ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

Δίπλα στα Εκπαιδευτήρια 
Αυγουλέα-Λιναρδάτου

Η 
Βιοιατρική εγκαινιάζει μια 

ακόμη δυναμική συνερ-

γασία με έναν από τους 

σημαντικότερους εκπαιδευτι-

κούς οργανισμούς της χώρας 

μας, τα Εκπαιδευτήρια Αυγου-

λέα-Λιναρδάτου. Μέσα από τη 

συνεργασία αυτή οι 330 εργα-

ζόμενοι των Εκπαιδευτηρίων θα 

έχουν τη δυνατότητα να απο-

λαμβάνουν μια ειδικά διαμορ-

φωμένη εκπτωτική πολιτική σε 

υπηρεσίες υγείας σε όλες τις μο-

νάδες του Ομίλου. Παράλληλα, ο 

Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ θα στηρίξει 

ενεργά φιλανθρωπικές, κοινω-

νικές και επιστημονικές δράσεις 

της σχολικής κοινότητας των Εκ-

παιδευτηρίων Αυγουλέα-Λιναρ-

δάτου, ενισχύοντας το κοινωνικό 

δίκτυο προστασίας, αλλά και το 

αίσθημα αλληλεγγύης και κοι-

νωνικής προσφοράς που είναι 

απαραίτητο να εμφυσήσουμε 

στις νέες γενιές.     

Ακολουθώντας μια παράδο-

ση δεκαετιών, τα Εκπαιδευτήρια 

Αυγουλέα-Λιναρδάτου αντα-

ποκρίνονται σε κάθε είδους 

ανθρωπιστικό κάλεσμα και 

αφουγκράζονται με ευαισθη-

σία τις συνέπειες των φυσικών 

 
χρόνια  
αδιάλειπτης  
λειτουργίας

Ένα από τα πλέον 
προηγμένα 
τεχνολογικά 
εκπαιδευτήρια 
της χώρας μας, 
στοιχείο που 
επιβεβαιώνεται 
από τον τίτλο 
του Microsoft 
Showcase School, 
αναγνώριση που 
μόλις τέσσερα  
στην Ελλάδα  
έχουν κατορθώσει  
να αποσπάσουν

70

1.450 
μαθητές

330
εργαζόμενοι

τα νέα μας
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τα νέα μας

καταστροφών, των ιστορικών 

γεγονότων και των οικονομικών 

συγκυριών, προσφέροντας πολύ 

σημαντική βοήθεια σε φορείς, 

οργανώσεις και συλλόγους με 

αναγνωρισμένη ανθρωπιστική 

δράση.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε συν-

δυασμό με την προσπάθεια να 

εμπνεύσει στα παιδιά την έν-

νοια της προσφοράς και της 

αλληλεγγύης, γεννήθηκε η ιδέα 

να διοργανωθεί ένας αγώνας 

δρόμου, τα έσοδα του οποίου 

θα προσφέρονται σε αναγνωρι-

σμένους ανθρωπιστικούς οργα-

νισμούς. Έτσι το 2016 πραγματο-

ποιήθηκε ο 1ος Φιλανθρωπικός 

Δρομικός Αγώνας «το Δεκάρι 

του Πάρκου» στο Πάρκο Περι-

βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 

Αντώνης Τρίτσης, με τον οποίο 

το σχολείο ενίσχυσε τη μη Κυ-

βερνητική Ανθρωπιστική Οργά-

νωση Γιατροί του Κόσμου - Ελ-

λάδας, ενώ το 2017 & το 2018 

πρόσφερε υποστήριξη στον 

Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νε-

οπλασματική Ασθένεια ΦΛΟΓΑ 

και στο Σωματείο Φροντίδας 

Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθή-

σεις MDAHellas, αντίστοιχα.

Στον φετινό αγώνα, που θα 

πραγματοποιηθεί στις 13/4 

και στον οποίο τα Εκπαιδευτή-

ρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου θα 

έχουν και την υποστήριξη της 

Βιοιατρικής με ένα στελεχωμέ-

νο ασθενοφόρο, θα ενισχυθεί 

το έργο του Σωματείου «ΣΥΛ-

ΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Όλες αυτές οι δράσεις δια-

μορφώνουν σήμερα ένα σύγ-

χρονο, δυναμικό και καινοτόμο 

σχολείο, έτοιμο να ανταποκριθεί 

στις νέες προκλήσεις, που παρα-

μένει όμως πάντα οικογενειακό, 

ανθρώπινο κι ευαίσθητο.     
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Το περπάτημα είναι  
το καλύτερο φάρμακο
(Ιπποκράτης, 460-370 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής) 

O 
σύγχρονος τρόπος ζωής 

αιχμαλωτίζει το μυαλό και 

αδρανοποιεί το σώμα. Η 

επαφή με τη φύση σε συνδυασμό 

με την άσκηση αποτελεί το «κλειδί» 

της ενεργοποίησης.  Όλοι έχουμε  

ακούσει ή διαβάσει για τα οφέλη της 

πεζοπορίας. Συμβάλλει στη βελτίω-

ση της λειτουργίας των πνευμόνων, 

στη γενική σωματική ευεξία, καθώς 

και στην ψυχική υγεία, μειώνει την 

αρτηριακή  πίεση, τους παλμούς της 

καρδιάς, το βάρος,  επίσης μειώνει 

τον κίνδυνο για έμφραγμα, εγκεφα-

λικό, καρκίνο, κατάθλιψη και άλλες 

παθήσεις. 

Η Περιπατητική Ομάδα Υμητ-

τού (Π.Ο.Υ.) δραστηριοποιείται 

κυρίως στον Υμηττό και με κύριο 

εξοπλισμό τη θετική διάθεση σχε-

διάζει και υλοποιεί κάθε Κυριακή 

3ωρους εκπαιδευτικούς και ψυχα-

γωγικούς περιπάτους στη φύση, 

σε διαφορετικά κάθε φορά μονο-

πάτια. Παράλληλα με τους περιπά-

τους, πραγματοποιεί δράσεις: 

    Πολιτιστικού χαρακτήρα 

    Περιβαλλοντολογικού 

ενδιαφέροντος και διαβίωσης 

στη φύση

    Προγράμματα υγείας και 

ευεξίας

Σκοπός της είναι να ενεργοποι-

ήσει το ενδιαφέρον του Αθηναίου 

πολίτη και όχι μόνο για τη φύση, 

την ιστορία και την τέχνη κυρίως 

της περιοχής του Υμηττού, δυνα-

μώνοντας σε μεγάλο βαθμό την 

περιβαλλοντική του συνείδηση. 

Ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προσφέ-

ρει στα μέλη της Π.Ο.Υ. ένα σύνολο 

προνομιακών παροχών, καλύπτο-

ντας όλο το φάσμα των Ιατρικών 

Εξετάσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης: 

    Ειδικά check up

    Διαγνωστικές εξετάσεις επι-

λογής

    Προγραμματισμένες ιατρικές 

επισκέψεις σε ιατρούς  

των ΒιοΚλινικών

    Ειδικές τιμές στις επισκέψεις 

των ιατρών των Επειγόντων 

Περιστατικών

    Δωρεάν μεταφορά με ασθε-

νοφόρο στις Κλινικές του Ομί-

λου σε επείγον περιστατικό 

που χρήζει νοσηλείας

    Οδοντιατρικές υπηρεσίες 

με προνομιακή χρέωση στα 

Οδοντιατρεία του Ομίλου.

Σαν μέλος της Π.Ο.Υ. οι εξετά-

σεις παύουν ν’ αποτελούν άγχος 

και μέσω του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

γίνονται  η «σφραγίδα» της κα-

λής υγείας.  

Μπορείτε  εύκολα να γίνετε μέλος 

αυτής της ευεργετικής ομάδας και 

να απολαύσετε  τα αναζωογονητικά  

οφέλη του δάσους ακολουθώντας  

τις πλούσιες  δράσεις της Π.Ο.Υ. 

αλλά και τις προνομιακές παροχές 

του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ μέσα από 

τους παρακάτω συνδέσμους: 

http://www.poymittou.gr/

https://www.facebook.com/

poymittou/

τα νέα μας

18



Bionews  Μάρτιος 2019 - Μάιος 2019 

τα νέα μας

19

Συνεργασία Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  - ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη 
στήριξη της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Τυφλών «ΠΥΡΣΟΣ» 

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εθνικός χορηγός της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω του PAOK 

Action και ο Όμιλος Υπηρεσιών 

Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ –ο οποίος 

αποτελεί χορηγό του Δικεφάλου– 

ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη 

στήριξη της Ποδοσφαιρικής Ομά-

δας Τυφλών «ΠΥΡΣΟΣ». Μια ιδι-

αίτερη επίσκεψη των μελών της 

ομάδας του ΠΥΡΣΟΥ στο Διαγνω-

στικό Κέντρο της Βιοιατρικής (Β. 

Όλγας 154, Θεσσαλονίκη), όπου 

τους υποδέχθηκαν το προσωπικό 

και η Διοίκηση της εταιρείας. 

Εκεί δόθηκε η ευκαιρία να συζη-

τήσουν από κοντά όλες τις δραστη-

ριότητες της ομάδας σε Ελλάδα 

και εξωτερικό, αλλά και τις όποιες 

ανάγκες υπάρχουν για τη διατήρη-

ση της ομάδας σε υψηλό επίπεδο. 

Η ομάδα του ΠΥΡΣΟΥ έχει συμμε-

τάσχει ήδη σε πολλά Διεθνή Ποδο-

σφαιρικά Τουρνουά με πολλές ση-

μαντικές διακρίσεις και επιτυχίες. 

Επόμενη διοργάνωση, το Διε-

θνές Τουρνουά στο Μπρνο της 

Τσεχίας τον Μάιο 2019 και είμαστε 

όλοι δίπλα τους!

Οι «άτλαντες» των εθνικών ομά-

δων ανδρών και γυναικών μαζί 

με το επιτελείο προπονητών  

επισκέφθηκαν το Διαγνωστικό 

Κέντρο Αμπελοκήπων για τη δι-

ενέργεια εξετάσεων ρουτίνας, 

στο πλαίσιο έκδοσης και επικύ-

ρωσης της  Κάρτας Υγείας Αθλη-

τή. Ο Όμιλος Υπηρεσιών Υγείας 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι ο εθνικός χο-

ρηγός της Ελληνικής Ομοσπον-

δίας Άρσης Βαρών με υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-

μιας φροντίδας, με διενέργεια 

ειδικών επεμβατικών εξετάσεων 

και χειρουργικών επεμβάσεων 

στη ΒιοΚλινική Αθήνας και Θεσ-

σαλονίκης. 
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Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και η 

ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης 

συνδιοργάνωσε στις 27/12 με 

μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή  

τη χριστουγεννιάτικη γιορτή 

στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό 

στο Φίλυρο και πρόσφεραν  

δωροεπιταγές για ιατρικές 

υπηρεσίες τόσο στην Κλινική 

όσο και στα Οδοντιατρεία του 

Ομίλου.

Μια εκδήλωση που έδωσε στα 

παιδιά την ευκαιρία να έρθουν 

κοντά σε γεύσεις, να πάρουν 

δώρα και να χαρούν. Μια μονα-

δική πρωτοβουλία που χάρισε 

άπειρα χαμόγελα! Διάθεση για 

προσφορά από τη ΒιοΚλινική, 

που αποτελεί παράδειγμα προς 

μίμηση. Τα χαμόγελα και οι φω-

νές των παιδιών ας μας ακολου-

θήσουν όλο το 2019.  

«Η μεγαλύτερη δύναμή μας είναι  
η ευγένεια και η τρυφερότητα της καρδιάς»

Ο Διευθυντής της ΒιοΚλινικής 

Θεσσαλονικής, κ. Ιωάννης  

Βλασσόπουλος, με την Πρόεδρο,  

κυρία Ζωή Δανιηλίδου
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ    

Δεκέμβριος

Συνέδριο Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας 

Βράβευση Επιστημονικής Εργασίας 

Ημερίδα «Ενδοκρινολογίας & Πυρηνικής Ιατρικής  
στην αντιμετώπιση διαγνωστικών & θεραπευτικών προβλημάτων»

7/12

7/12

8/12

Με τη συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων, ανώτατων 

στελεχών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και ανα-

γνωρισμένων καθηγητών του τομέα ασφάλισης και υγείας 

διοργανώθηκε από την Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος το 

διεθνές συνέδριο με τίτλο «Υγεία: Εστιάζοντας στις ανά-

γκες του αύριο». Στην ενότητα «Η υιοθέτηση και η λειτουρ-

γία των θεραπευτικών πρωτοκόλλων DRGS στην ελληνική 

αγορά» ομιλητής ήταν ο Απόστολος Τερζόπουλος.

H πυρηνική ιατρός Ευαγγελία Σκούρα, 

Μ.Sc., Ph.D, υπεύθυνη του τμήματος 

PET/CT της Βιοιατρικής Αμπελοκή-

πων, παρουσίασε την επιστημονική ερ-

γασία με τίτλο «Η μέθοδος 18F-PSMA 

PET/CT στην απεικόνιση ασθενών 

με καρκίνο του προστάτη» στο συνέ-

δριο «Genitourinary Cancer: Bridging 

clinical research with daily practice», το 

οποίο πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Δε-

κεμβρίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής 

Αθηνών. Στην εργασία που παρουσιά-

στηκε, η επιτροπή βράβευσης του συνε-

δρίου απένειμε το 2ο βραβείο.

H πυρηνική ιατρός Ευαγγελία Σκούρα, 

Μ.Sc., Ph.D, υπεύθυνη του τμήματος 

PET/CT της Βιοιατρικής Αμπελοκή-

πων, συμμετείχε με διάλεξη με τίτλο 

«Κλασική vs SPECT & PET Απεικόνιση 

Παραθυρεοειδών Αδένων» στην ημε-

ρίδα «Ενδοκρινολογία & Πυρηνική Ια-

τρική στην αντιμετώπιση διαγνωστικών 

& θεραπευτικών προβλημάτων», που 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 8 

Δεκεμβρίου 2018. 
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Δεκέμβριος

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιας  Ένωσης Βιοεπιστημόνων 
15/12

Η Επιστημονική Διευθύντρια 

του Τομέα Κυτταρογενετικής 

και Μοριακής Κυτταρογενε-

τικής, Βούλα Βελισσαρίου , 

συμμετείχε  στο 11ο Πανελ-

λήνιο Συνέδριο Πανελλήνιας  

Ένωσης Βιοεπιστημόνων με 

θέμα «Βιοεπιστήμες στον 21ο 

αιώνα: Η Βιολογία αλλάζει την 

κοινωνία», στο προεδρείο της 

θεματικής ενότητας «Γενετικά 

νοσήματα και καρκίνος: Σύγ-

χρονα δεδομένα και ζητού-

μενα» και ήταν ομιλήτρια με 

θέμα «Σύγχρονες προσεγγί-

σεις στην ανίχνευση χρωμο-

σωματικών ανωμαλιών». Το 

συνέδριο πραγματοποιήθηκε  

το Σάββατο 15/12/2018 στην 

Αθήνα.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων του Γυναικείου Κατώτερου  
Ουρογεννητικού Συστήματος 14/12

Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Παθήσεων του Γυναικείου Κα-

τώτερου Ουρογεννητικού Συ-

στήματος, ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

ήταν παρών ως εταιρεία-εκ-

θέτης με περίπτερο στο ξενο-

δοχείο GRAND HYATT, στην 

Αθήνα από τις 14 έως τις 16 

Δεκεμβρίου 2018. Στη στρογ-

γυλή τράπεζα με τίτλο «Πότε 

ζητά ο κλινικός γιατρός ειδι-

κές εργαστηριακές εξετάσεις 

και πώς τις αξιολογεί» συμμε-

τείχε με ομιλία ο Διευθυντής 

του Τμήματος Μοριακής Βιο-

λογίας και Γενετικής, Ευστά-

θιος Τσιτσόπουλος, με θέμα 

«Τι μπορεί να προσφέρει ένα 

σύγχρονο εργαστήριο Μορια-

κής Βιολογίας».

τα νέα μας
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Iανουάριος 

Συμμετοχή του Ομίλου στην Ημερίδα Μαγνητικής Μαστογραφίας (MRM)  
και μαστογραφίας με σκιαγραφικό (CEDM)

Ογκολογικό Συνέδριο «Η Μοριακή Ιατρική από το Εργαστήριο στην Πράξη»

26/1

31/1

H Ένωση Ακτινολόγων Μαστού Ελλάδος σε συνερ-

γασία με το Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου  

«Αλεξάνδρα» διοργάνωσε, στο Χω-

ρέμειο αμφιθέατρο του Νοσοκομεί-

ου Παίδων «Αγία Σοφία» το Σάββατο 

26/01/2019, Ημερίδα για την Μαγνητι-

κή Μαστογραφία και την Μαστογραφία 

με σκιαγραφικό.

Η Ένωση Ακτινολόγων Μαστoύ Ελ-

λάδος ιδρύθηκε από ειδικούς ακτινοδι-

αγνώστες μαστού με κύριο στόχο την 

αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση των ακτινολόγων στις διαγνωστικές και 

επεμβατικές τεχνικές στις παθήσεις του μαστού.

Η Διευθύντρια του Τμήματος Αξονικού και Μαγνη-

τικού τομογράφου του Ομίλου, Δέσποινα Σαββίδου, 

συμμετείχε  στην Ημερίδα ως προσκεκλημένη ομιλή-

τρια με θέμα «Απεικόνιση του καρκίνου του μαστού 

στην Μαγνητική Μαστογραφία» στο 

πλαίσιο στρογγυλής τράπεζας. Επίσης, 

στην Ημερίδα συμμετείχαν η Υπεύθυνη 

ιατρός του τμήματος Μαγνητικού Το-

μογράφου της Μονάδας Περιστερίου, 

Κολομόδη Διονυσία και ο Υπεύθυνος 

ιατρός του τμήματος Μαγνητικού Τομο-

γράφου της Μονάδας Γλυφάδας, Γρη-

γόριος Κωτούλας ως προσκεκλημένοι 

ομιλητές με τα ακόλουθα θέματα, «Κριτήρια MRM 

ανταπόκρισης του καρκίνου του μαστού στην προ-

εγχειρητική χημειοθεραπεία» και «Κατηγορίες παρα-

μαγνητικών σκιαγραφικών – μηχανισμός σκιαγράφη-

σης βλαβών και φυσιολογικού παρεγχύματος».

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχε με χορηγία 

στο Ογκολογικό Συνέδριο «Η Μορι-

ακή Ιατρική από το Εργαστήριο στην 

Πράξη», που διενεργήθηκε από  τις 31 

Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 

2019 στην Αθήνα, στην Αίγλη Ζαππεί-

ου. Στη στρογγυλή τράπεζα «Θέματα 

αιχμής στη θεραπεία των νεοπλασμά-

των στου πεπτικού συστήματος» συμ-

μετείχε με ομιλία ο Στέφανος Μπα-

σιούκας, Ιατρός Γαστρεντερολόγος, 

Υπεύθυνος του Τμήματος Προηγμέ-

νης Επεμβατικής Ενδοσκόπησης της 

ΒιοΚλινικής Αθηνών, με τίτλο «Ενδεί-

ξεις ενδοσκοπικής αφαίρεσης νεο-

πλασμάτων ανωτέρου πεπτικού».

Δημοσίευση του τμήματος Κυτταρογενετικής του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στο έγκριτο περιοδικό 
«Journal of Assisted Reproduction and Genetics» σε συνεργασία με το ΙΒΕΑΑ με τίτλο 
«Διπλασιασμός Xp22.31p22.33 σε υπογόνιμο άνδρα με μη-ισορροπημένη μετάθεση X;9»

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιά-

ζεται η περίπτωση ενός υγιούς άνδρα, 

43 ετών ελληνικής καταγωγής με αζω-

οσπερμία, ο οποίος παραπέμφθηκε στο 

εργαστήριο προκειμένου να γίνει διε-

ρεύνηση της αιτίας υπογονιμότητας. 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης πραγ-

ματοποιήθηκαν κλασική κυτταρο-

γενετική ανάλυση, η τεχνική M FISH 

(Multi-color FISH) και PNA FISH, 

καθώς και η ανάλυση με μικροσυστοι-

χίες CMA(Chromosomal Microarray 

Analysis).  Στη συγγραφική ομάδα 

συμμετέχουν από τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ η Δρ. 

Ειρήνη Λουίζου, Μοριακή Βιολόγος, και 

η Δρ. Βούλα Βελισσαρίου, Επιστημονική 

Διευθύντρια Κυτταρογενετικής και Μο-

ριακής Κυτταρογενετικής.



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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H 
μέθοδος η οποία είναι ευ-

ρέως γνωστή ως «μοριακός 

καρυότυπος» έχει αλλάξει 

δραστικά το τοπίο στη γενετική διά-

γνωση και μας επιτρέπει να αντλή-

σουμε πολύτιμες πληροφορίες για 

τις χρωμοσωματικές ανωμαλίες 

σε πολύ υψηλότερη ανάλυση από 

αυτή του συμβατικού καρυοτύπου. 

Στη μεταγεννητική διάγνωση απο-

τελεί, σύμφωνα με τις διεθνείς οδη-

γίες, διαγνωστική εξέταση πρώτης 

γραμμής για ενήλικα άτομα ή παι-

διά με ανεξήγητη αναπτυξιακή/

νοητική υστέρηση, διαταραχές του 

φάσματος του αυτισμού ή πολλα-

πλές συγγενείς ανωμαλίες. Στην 

προγεννητική διάγνωση αποτελεί 

πλέον εξέταση ρουτίνας, κυρίως 

όταν υπάρχουν υπερηχογραφικά 

ευρήματα. 

Τι είναι τα χρωμοσώματα;
Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται 

από δισεκατομμύρια δομικές μο-

νάδες που λέγονται κύτταρα. Μέσα 

σε κάθε κύτταρο υπάρχουν χιλιά-

δες γονίδια που αποτελούνται από 

DNA και καθορίζουν το τρόπο λει-

τουργίας του οργανισμού. Τα γο-

νίδια οργανώνονται τον ένα δίπλα 

στο άλλο σε δομές που καλούνται 

χρωμοσώματα. Κάθε κύτταρο δια-

θέτει 46 χρωμοσώματα ή αλλιώς 23 

ζεύγη χρωμοσωμάτων. Τα 22 ζεύγη 

είναι ίδια στους άνδρες και τις γυ-

ναίκες, ενώ το 23ο ζευγάρι καθορί-

ζει το φύλο του ατόμου.

Πώς εξετάζονται  
τα χρωμοσώματα;
Η εξέταση των χρωμοσωμάτων γί-

νεται στο μικροσκόπιο. Με κατάλ-

ληλες τεχνικές τα χρωμοσώματα 

βάφονται σύμφωνα με γνωστά 

πρότυπα και στη συνέχεια με τη βο-

ήθεια του μικροσκοπίου μεγεθύνο-

νται εκατοντάδες φορές. Η εξέταση 

Μοριακός 
Καρυότυπος

Βούλα Βελισσαρίου, B.Sc., Ph.D

Κλινική Κυτταρογενετίστρια,  
Επιστημονική Διευθύντρια Τμήματος 
Κυτταρογενετικής και Μοριακής 
Κυτταρογενετικής

Eιρήνη Λουίζου, M.Sc., Ph.D 

Εργαστηριακή Κλινική  
Γενετίστρια ErCLG 
Tμήμα Μοριακής Γενετικής

Γράφουν οι:

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ  
ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ  

πρόληψη
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Ένα διαγνωστικό εργαλείο 
στην υπηρεσία  

της γενετικής ανάλυσης

ονομάζεται συμβατικός καρυότυ-

πος και επιτρέπει την αναγνώριση 

αριθμητικών και δομικών αλλα-

γών των χρωμοσωμάτων, εφόσον 

έχουν αρκετά μεγάλο μέγεθος, 

ώστε να είναι ορατές στο μικρο-

σκόπιο (τάξη μεγέθους 5-10 Mb) 

(Εικ. 2). Οι πιο συχνές χρωμοσω-

ματικές αλλαγές περιλαμβάνουν 

μεταθέσεις και αναστροφές (ανα-

διάταξη του ή των χρωμοσωμάτων), 

διπλασιασμούς (περίσσεια γενετι-

κού υλικού), ελλείμματα (απώλεια 

γενετικού υλικού). Η συχνότερη 

αριθμητική χρωμοσωματική ανω-

μαλία στον άνθρωπο με συχνότητα 

1 στις 700 γεννήσεις είναι η τρισω-

μία 21, κλινική εικόνα της οποίας 

αποτελεί το σύνδρομο Down.

Μικροελλείμματα και  
μικροδιπλασιασμοί
Τα μικροελλείμματα και οι μικρο-

διπλασιασμοί αφορούν αλλαγές 

των χρωμοσωμάτων οι οποίες 

δεν φαίνονται στον συμβατικό 

καρυότυπο. Περιλαμβάνουν τμή-

ματα των χρωμοσωμάτων, όπου 

είναι δυνατό να εδράζονται από 

εκατοντάδες γονίδια μέχρι τμήμα 

ενός γονιδίου. Στην πλειονότητα 

τους ευθύνονται για σύνδρομα με 

σοβαρές κλινικές συνέπειες για 

τη σωματική και νοητική υγεία του 

ατόμου. Χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα αποτελεί το σύνδρομο di 

George, το οποίο χαρακτηρίζεται 

από σοβαρές καρδιακές ανωμα-

λίες, υπασβέστιαιμία, ψυχοκινη-

τική καθυστέρηση κ.ά. Οφείλεται 

σε μικροέλλειμμα στο χρωμό-

σωμα 22 στην περιοχή 22q11.2. 

Υπολογίζεται ότι 3% των παιδιών 

με νοητική υστέρηση και άλλες 

σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις 

έχουν εύρημα στο συμβατικό κα-

ρυότυπο, ενώ το ποσοστό ανέρ-

χεται σε 15%-20% όταν εφαρμό-

Εικόνα 1: Τα γονίδια αποτελού-
νται από DNA που οργανώνο-
νται στα χρωμοσώματα μέσα 
στα κύτταρα του οργανισμού

Εικόνα 2: Συμβατικός 
καρυότυπος άρρενος ατόμου 
φυσιολογικής όψεως 46,ΧΥ 
(Εργαστήριο Κυτταρογενετικής, 
Βιοιατρική)

Εικόνα 3: Διπλασιασμός του 
χρωμοσώματος Χ στο άνω  
άκρο (Xpter) μεγέθους 8.8Mb, 
 με την εξέταση CMA μοριακού 
καρυοτύπου σε άνδρα με 
υπογονιμότητα. Με την εξέταση 
έγινε ταυτοποίηση των γονιδίων 
στη διπλασιασμένη περιοχή 
και συσχέτιση με τον κλινικό 
φαινότυπο  (Αffymetrix HD 
Cytoscan, Εργαστήριο Μοριακής 
Γενετικής, Βιοιατρική)

ΠΡΟΛΗΨΗ
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ζεται ο μοριακός καρυότυπος 

(χρωμοσωμική ανάλυση με μι-

κροσυστοιχίες, Chromosomal 

Microarray Analysis CMA). Πρό-

κειται για εξέταση η οποία απο-

τελεί πλέον το χρυσό εργαλείο 

στην ανίχνευση των χρωμοσω-

ματικών ανωμαλιών και δίνει τη 

δυνατότητα ανίχνευσης ελλειμ-

μάτων και διπλασιασμών  σε όλο 

το γονιδίωμα του ανθρώπου, με 

διακριτική ικανότητα έως και 

1000 φορές μεγαλύτερη από 

τον συμβατικό καρυότυπο. Επι-

τρέπει την ανάλυση όλου του 

γονιδιώματος για την ανίχνευση 

(screening) των παραλλαγών 

του αριθμού αντιγράφων CNVs 

(Copy Number Variations), οι 

οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα 

τη δημιουργία ελλειμμάτων και 

διπλασιασμών, καθώς και την 

ταυτοποίηση των γονιδίων τα 

οποία εδράζονται στις περιοχές 

αυτές.  Στον πίνακα 1 αναγρά-

φονται τα συχνότερα σύνδρομα 

μικροελλειμμάτων με τα κλινικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία είναι 

δυνατό να διαγνωσθούν με την 

εξέταση μοριακού καρυοτύπου. 

Πλεονεκτήματα του 
Μοριακού Καρυοτύπου

   Εξέταση όλων των χρωμοσω-

μάτων με μια εξέταση με μεγάλη 

διακριτική ικανότητα

   Αποκαλύπτει τα γονίδια που 

περιλαμβάνονται στα ελλείμματα 

και τους διπλασιασμούς

   Βοηθάει στην περαιτέρω διε-

ρεύνηση χρωμοσωματικών ανι-

σοζυγιών, καθορίζοντας τα ακριβή 

σημεία θραύσης στο χρωμόσωμα.

Περιορισμοί  
του Μοριακού Καρυοτύπου

   Δεν ανιχνεύει μικρές αλλαγές 

στην αλληλουχία των γονιδίων 

(σημειακές μεταλλάξεις), όπως, 

για παράδειγμα, μεταλλάξεις στο 

γονίδιο της κυστικής ίνωσης

Πίνακας 1: Συχνότητα συνδρόμων μικροελλειμμάτων  
και κλινικά χαρακτηριστικά

Σύνδρομο Συχνότητα Κλινικά χαρακτηριστικά

Di George 
22q11.2

1/4.000 Καρδιακές ανωμαλίες, νεογνική 
υπασβεστιαιμία, χαρακτηριστικό 
προσωπείο, μαθησιακές 
δυσκολίες, ψυχιατρικές 
διαταραχές (σχιζοφρένεια/βαριά 
κατάθλιψη)

1p36 deletion 1/5.000 Νοητική υστέρηση, κοντό 
ανάστημα, προεξέχον μέτωπο, 
μυτερό πηγούνι, προγναθισμός, 
μικροφθαλμία/απώλεια ακοής, 
συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες

Williams  
7q11.23

1/10.000 Νοητική υστέρηση, ανωμαλίες 
της καρδιάς, χαρακτηριστικό 
προσωπείο (elfin face), 
χαρακτηριστική, δύσμορφη 
οδοντοφυΐα, νεογνική 
υπερασβεστιαιμία

Cri du Chat 5p- 1/20.000 - 
1/50.000

Έντονη ψυχοκινητική/νοητική 
υστέρηση, μικροκεφαλία, 
στρογγυλό πρόσωπο, 
υπερτελωρισμός, μικρογναθία, 
χαμηλή πρόσφυση αυτιών, 
υποτονία

Prader-Willi/
Angelman 
15q11-q13

1/25.000 Μέτρια έως βαριά νοητική 
υστέρηση, μυϊκή υποτονία 
(προβλήματα θρέψης), 
παχυσαρκία, κοντό ανάστημα, 
υπογοναδισμός

Smith-Magenis 
17p11.2

1/25.000 Βαριά-βαρύτατη νοητική 
υστέρηση, υποτονία, καθυστέρηση 
στην ομιλία, μικρά δυσπλαστικά 
αυτιά (απώλεια ακοής), μικρο-
βραχυκεφαλία

Sotos 5q35.2-
35.3

1/12.000 Νοητική υστέρηση, γρήγορη 
ανάπτυξη, ακρομεγαλία

Langer-Giedion 
8q23.3-q24.13

1/50.000 Νοητική υστέρηση, πολλαπλές 
δυσμορφίες προσώπου

Miller-Dieker 
17p13.3

1/50.000 Νοητική υστέρηση, λειεγκεφαλία, 
μικροκεφαλία, χαρακτηριστικό 
προσωπείο, καρδιακές ανωμαλίες, 
υποπλαστικά/αμφίβολα έξω-
γεννητικά όργανα αρρένων

WAGR 11p13 1/90.000 Νοητική υστέρηση, όγκοι Wilms, 
ανιριδία

Wolf-Hirschhorn 
4p16.3

1/95.000 Νοητική υστέρηση, βαριά 
καθυστέρηση ανάπτυξης, 
μικροκεφαλία, τυπικά 
χαρακτηριστικά περικεφαλαίας
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   Δεν ανιχνεύει σύνδρομα επέ-

κτασης τρινουκλεοτιδικών αλλη-

λουχιών, όπως, για παράδειγμα, 

στο σύνδρομο εύθραυστου Χ 

(fragile X)

   Δεν ανιχνεύει ισοζυγισμένες 

αναδιατάξεις των χρωμοσωμά-

των, όπως τις μεταθέσεις ή ανα-

στροφές (αλλαγές που δεν περι-

λαμβάνουν απώλεια ή περίσσεια 

γενετικού υλικού)

   Είναι δυνατό οι χρωμοσωματι-

κές αλλαγές τις οποίες ανιχνεύ-

ει, οι Παραλλαγές Αριθμού Ανι-

γράφων CNVs (Copy Number 

Variants), να αποτελούν φυσιο-

λογικούς πολυμορφισμούς χωρίς 

κλινική σημασία. Στην περίπτω-

ση αυτήν κρίνεται απαραίτητος ο 

έλεγχος των γονιών για την ερ-

μηνεία του αποτελέσματος.  Ειδι-

κά στην προγεννητική διάγνωση 

είναι δυνατό να υπάρξουν δυ-

σκολίες όσον αφορά την ερμη-

νεία των αποτελεσμάτων, κυρίως 

γιατί πρόκειται για ένα αγέννη-

το παιδί για το φαινότυπο του 

οποίου έχουμε δεδομένα μόνο 

από την υπερηχογραφία. Έχουν 

αναφερθεί μεγάλα ελλείμματα 

ή διπλασιασμοί, ακόμη και της 

τάξης των 10Μb, χωρίς κλινικές 

επιπτώσεις. Είναι δυνατόν η ίδια 

χρωμοσωματική ανωμαλία να 

μην προκαλεί κανένα πρόβλημα 

στον γονέα, ενώ να δημιουργή-

σει σοβαρά προβλήματα στο έμ-

βρυο. Συνεπώς, για την ασφαλή 

χρήση του μοριακού καρυοτύπου 

στην προγεννητική διάγνωση θα 

πρέπει να επιλέγεται το κατώτα-

το όριο της διακριτικής ικανότη-

τας με βάση τα διεθνή δεδομένα 

των βάσεων καταγραφής και την 

εμπειρία του εργαστηρίου, να 

λαμβάνονται υπ' όψιν τα υπερη-

χογραφικά ευρήματα, αν υπάρ-

χουν, να ελέγχονται οι γονείς επί 

θετικών ευρημάτων και να γνω-

ρίζει το εργαστήριο το ιατρικό 

ιστορικό της κύησης. 

Σε ποια  δείγματα 
εφαρμόζεται η εξέταση  
του Μοριακού Καρυοτύπου;
Ο Μοριακός Καρυότυπος είναι 

δυνατό να εφαρμοσθεί σε DNA 

το οποίο απομονώνεται από:

    Δείγματα χοριακών λαχνών ή 

αμνιακού υγρού κατά την προ-

γεννητική διάγνωση

    Περιφερικό αίμα ενήλικα, παι-

διού ή νεογνού

   Ιστούς προϊόντων αποβολής

   Δέρμα

Ενδείξεις 
Αποτελεί εξέταση πρώτης γραμ-

μής για τη διερεύνηση στις παρα-

κάτω περιπτώσεις:

    Κυήσεων με υπερηχογραφικά 

ευρήματα

    Παιδιών ή ενηλίκων με νοη-

τική υστέρηση/ αναπτυξιακή 

καθυστέρηση, δυσμορφίες ή 

συγγενείς ανωμαλίες

    Παιδιών ή ενηλίκων με ενδεί-

ξεις διαταραχών στο φάσμα 

του αυτισμού

   Καθυστέρηση εφηβείας. 

Κλινική σημασία  
του Μοριακού Καρυοτύπου
Αποτελεί το χρυσό εργαλείο στη 

διάγνωση των χρωμοσωματικών 

ανωμαλιών κατά τον προγεννητι-

κό και μεταγεννητικό έλεγχο. Το 

αποτέλεσμα της χρωμοσωματικής 

ανάλυσης με μικροσυστοιχίες εί-

ναι δυνατό να βοηθήσει οικογέ-

νειες παιδιών με μη διαγνωσμένα 

σύνδρομα. Αυτό είναι σημαντικό 

για την εξήγηση των κλινικών ευ-

ρημάτων και για τη διαχείριση με 

εξειδικευμένες υπηρεσίες. Επιπλέ-

ον, σε περίπτωση ευρήματος, δί-

νεται η δυνατότητα να εξεταστούν 

όλα τα μέλη της οικογένειας, προ-

κειμένου να διαπιστωθούν τυχόν 

φορείς με κίνδυνο απόκτησης παι-

διών με σοβαρή χρωμοσωματική 

ανισοζυγία. Αδιαμφισβήτητη είναι 

και η διαγνωστική του αξία κατά 

την προγεννητική διάγνωση. Εν 

κατακλείδι, ο Μοριακός Καρυότυ-

πος αποτελεί σήμερα την εξέτα-

ση με τη μεγαλύτερη διαγνωστική 

αξία διεθνώς στη μελέτη των χρω-

μοσωματικών ανωμαλιών. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό η εξέ-

ταση να εφαρμόζεται σε διαπιστευ-

μένα εργαστήρια με εμπειρία στη 

γενετική διάγνωση. Επίσης, απα-

ραίτητη είναι η στενή συνεργασία 

του εργαστηρίου με τον θεράποντα 

ιατρό και κλινικό γενετιστή για την 

ερμηνεία και για τη συσχέτιση των 

αποτελεσμάτων με το φαινότυπο 

του εξεταζόμενου ατόμου ή των 

υπερηχογραφικών ευρημάτων κατά 

την κύηση. Η εξέταση εφαρμόζεται 

στο διαπιστευμένο κατά ISO15189 

εργαστήριο Μοριακής Γενετικής της 

Βιοιατρικής, όπου παρέχεται και η 

απαραίτητη γενετική συμβουλή από 

εξειδικευμένους γενετιστές.

Εικόνα 4:  Έλλειμμα στο 
χρωμόσωμα  15q μεγέθους 
4.8Mb κατά την προγεννητική 
διάγνωση,  το οποίο ευθύνεται 
για το χαρακτηρισμένο κλινικό 
σύνδρομο 15q microdeletion  
με παθολογικό φαινότυπο.  
Το εν λόγω εύρημα δεν θα 
ήταν ορατό στον συμβατικό 
καρυότυπο (Affymetrix Cytoscan 
750K, Εργαστήριο Μοριακής 
Γενετικής, Βιοιατρική)
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Ω
ς αυξημένη αυχενική δι-

αφάνεια (ΑΔ) ορίζεται η 

υπερηχογραφική απει-

κόνιση της υποδόριας συσσώ-

ρευσης υγρού στον αυχένα του 

εμβρύου («πάχυνση» του αυχέ-

να) κατά το πρώτο τρίμηνο της 

κύησης (Εικ. 1). Κατά το δεύτερο 

τρίμηνο η αύξηση είτε υποχωρεί 

είτε εξελίσσεται σε αυχενικό οί-

δημα / κυστικό ύγρωμα με την 

παρουσία ή όχι γενικευμένου 

ύδρωπα.

Η ετερογένεια των καταστάσε-

ων που σχετίζονται με την αυξη-

μένη ΑΔ υποδεικνύει ότι πιθανό-

τατα η συσσώρευση υγρού στον 

αυχένα του εμβρύου να μην 

οφείλεται σε έναν μόνο μηχανι-

σμό. Πιθανοί μηχανισμοί είναι: 

   η καρδιακή δυσλειτουργία

    η συμφόρηση αγγείων  

στο κεφάλι και τον αυχένα

    η ανώμαλη ή 

καθυστερημένη ανάπτυξη 

του λεμφικού συστήματος

   η εμβρυϊκή αναιμία 

    ή η παρουσία κάποιων 

νευρομυϊκών διαταραχών 

 του εμβρύου.

Η βέλτιστη ηλικία κύησης για 

τη μέτρηση της τιμής της ΑΔ εί-

ναι το διάστημα από την 11η έως 

τη 14η εβδομάδα της κύησης. Η 

τιμή της ΑΔ αναφέρεται ως αυ-

ξημένη όταν ξεπερνά τα 2,5-3,0 

χιλιοστά (mm). Η μέτρηση της 

ΑΔ αποτελεί εξαιρετικό δείκτη 

πιθανής παρουσίας γενετικών 

ανωμαλιών στο έμβρυο, είτε 

μεμονωμένα είτε σε συνδυα-

σμό με τον βιοχημικό έλεγχο 

και την προχωρημένη αναπα-

ραγωγική ηλικία της εγκύου. 

Η συσχέτιση της αυξημένης ΑΔ 

με δυσμενή έκβαση της κύησης 

έχει ανασκοπηθεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία και μάλιστα ο κίν-

δυνος αυξάνει εκθετικά όσον 

αυξάνει η τιμή της.

Αυξημένη ΑΔ και γενετικά 
σύνδρομα
Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος 

γενετικών συνδρόμων  που είναι 

δυνατό να σχετίζονται με αυξημέ-

νη ΑΔ (Πίνακας 1). Όσον αφορά 

τα χρωμοσωματικά σύνδρομα, η 

αυξημένη ΑΔ αποτελεί σημαντι-

κό δείκτη κυρίως για το σύνδρο-

μο Down (τρισωμία 21) (Εικ. 2), το 

σύνδρομο Edwards (τρισωμία 18), 

το σύνδρομο Patau (τρισωμία 13), 

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ  
Αυχενικής 
διαφάνειας

Βούλα Βελισσαρίου, B.Sc., Ph.D

Κλινική Κυτταρογενετίστρια,  
Επιστημονική Διευθύντρια Τμήματος 
Κυτταρογενετικής και Μοριακής 
Κυτταρογενετικής

Αναστασία Σπρινγκ, B.Sc., M.Sc., 

Εργαστηριακή Κλινική  
Γενετίστρια ErCLG 
Τμήμα Κυτταρογενετικής και 
Μοριακής Κυτταρογενετικής

Γράφουν οι:

πρόληψη

κατά την κύηση



το σύνδρομο Turner (μονοσωμία 

Χ), καθώς επίσης και για τριπλο-

ειδίες. Εκτός από τις παραπάνω 

αριθμητικές χρωμοσωματικές 

ανωμαλίες, με την αυξημένη ΑΔ 

έχουν συσχετιστεί και υπομικρο-

σκοπικές χρωμοσωματικές ανω-

μαλίες που δεν παρατηρούνται 

στο μικροσκόπιο και δεν φαίνο-

νται στον συμβατικό καρυότυπο. 

Αυτές αναφέρονται ως μικροελ-

λείμματα και μικροδιπλασιασμοί 

και αποτελούν αιτίες σοβαρών 

συνδρόμων, όπως, για παράδειγ-

μα, το σύνδρομο di George, με 

συχνότητα 1/1.000 κυήσεις (Εικ. 

3). Ανιχνεύονται με την εξέταση 

μοριακού καρυοτύπου (Xρωμο-

σωματική Ανάλυση με Μικροσυ-

στοιχίες, CMA).

Άλλα σύνδρομα τα οποία έχουν 

συσχετιστεί με την αύξηση της ΑΔ 

είναι σύνδρομα με βλάβες σε γο-

νίδια που σχετίζονται με καρδια-

κές ανωμαλίες, όπως το Noonan. 

Επίσης, σύνδρομα που σχετίζονται 

με διαταραχές του κολλαγόνου 

(Αchondrogenesis type II, Nance-

Sweeney syndrome, Οsteogenesis 

imperfecta type II κ.ά.) και δια-

ταραχές υποδοχέων αυξητικών 

παραγόντων των ινοβλαστών 

(FGFRs, αχονδροπλασία, θανατη-

φόρος δυσπλασία κ.ά.), καθώς και 

νευρομυϊκές διαταραχές, όπως 

η νωτιαία μυϊκή ατροφία (SMA - 

Spinal Muscular Atrophy).

Αυξημένη αυχενική διαφάνεια 
σε έμβρυα με φυσιολογικό 
καρυότυπο
Στο σύνολο των κυήσεων πε-

πρόληψη

Εικόνα 1: Φυσιολογική (a) και 

Αυξημένη (b) Αυχενική Διαφά-

νεια κατά το υπερηχογράφημα 

1ου τριμήνου

Εικόνα 2: Καρυότυπος εμβρύου 

με τρισωμία 21 (σύνδρομο Down)

(Εργαστήριο Κυτταρογενετικής, 

Βιοιατρική).

Εικόνα 3: Απεικόνιση μικροελ-

λείμματος μεγέθους 2.54 Mb 

στην περιοχή 22q11.2, κλινική 

εικόνα του οποίου αποτελεί το 

σύνδρομο di George, με την 

τεχνολογία του μοριακού κα-

ρυοτύπου (SNP array), σε DNA 

εμβρύου με αυξημένη αυχενική 

διαφάνεια
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ρίπου 20% των εμβρύων πα-

ρουσιάζουν αυξημένη ΑΔ στο 

πρώτο τρίμηνο. Σε αυτές τις πε-

ριπτώσεις συστήνεται προγεν-

νητικός επεμβατικός έλεγχος με 

λήψη τροφοβλάστη (χοριακές 

λάχνες). 

Αναμένεται 15% των εμβρύ-

ων αυτών να έχουν παθολογικό 

συμβατικό καρυότυπο, παρουσι-

άζοντας κάποιο από τα προανα-

φερθέντα αριθμητικά χρωμοσω-

ματικά σύνδρομα, με πιο συχνό 

το σύνδρομο Down. 

Στο υπόλοιπο 85% των περι-

πτώσεων, στις οποίες ο συμβα-

τικός καρυότυπος είναι φυσι-

ολογικός, υπάρχει περίπου 6% 

πιθανότητα ανίχνευσης υπομι-

κροσκοπικής χρωμοσωματικής 

ανωμαλίας με την εξέταση μο-

ριακού καρυοτύπου (χρωμοσω-

ματική ανάλυση με μικροσυστοι-

χίες, CMA). Αν συνυπάρχουν και 

άλλα υπερηχογραφικά ευρήμα-

τα, πέραν της ΑΔ, καθώς και αν η 

ΑΔ παραμείνει αυξημένη μετά τις 

18 εβδομάδες κύησης (κυστικό 

ύγρωμα), η πιθανότητα παρου-

σίας υπομικροσκοπικής χρωμο-

σωματικής ανωμαλίας ανέρχεται 

σε 10%.

Διαχείρηση περιστατικών  
με αυξημένη ΑΔ και 
φυσιολογικό καρυότυπο
Έπειτα από το αποτέλεσμα φυσιο-

λογικού συμβατικού και μοριακού 

καρυοτύπου σε έμβρυα με αυξημέ-

νη ΑΔ στο πρώτο τρίμηνο της κύη-

σης, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 

στη μετέπειτα διαχείριση, προκει-

μένου να αποφευχθεί η υπέρμετρη 

αγωνία από πλευράς των γονέων 

και συγχρόνως να γίνουν όλοι οι 

περαιτέρω απαραίτητοι έλεγχοι. 

Λόγω της συσχέτισης της αυ-

ξημένης ΑΔ με πιθανή δυσμενή 

έκβαση της κύησης και με αυξη-

μένη συχνότητα περιγεννητικής 

νοσηρότητας, αποτελεί εύρημα 

το οποίο οφείλει να διερευνάται 

ενδελεχώς. Επί φυσιολογικού μο-

ριακού καρυοτύπου, και ανάλογα 

με τη συνύπαρξη άλλων υπερηχο-

γραφικών ευρημάτων, συνεχίζεται 

η διερεύνηση επιπλέον γενετικών 

συνδρόμων στο γενετικό υλικό 

του εμβρύου. Ο έλεγχος είναι 

δυνατό να πραγματοποιηθεί σε 

έναν μεγάλο αριθμό εμπλεκό-

μενων γονιδίων με την εξέταση 

αλληλούχισης DNA νέας γενιάς 

(Clinical Exome Sequencing). 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η στενή 

υπερηχογραφική παρακολούθηση 

της κύησης για τη διαπίστωση εμ-

φάνισης ανατομικών ανωμαλιών, 

με έμφαση στον υπερηχογραφικό 

έλεγχο της καρδιάς και των μεγά-

λων αγγείων. Απαραίτητη είναι η 

λήψη αναλυτικού οικογενειακού 

ιστορικού από γενετιστή, από το 

οποίο είναι δυνατό να προκύψουν 

ενδείξεις διερεύνησης συγκεκρι-

μένου γενετικού συνδρόμου. Πα-

ράλληλα ακολουθούνται διεθνώς 

αποδεκτά πρωτόκολλα αποκλει-

σμού μη γενετικών αιτιών, όπως 

ιϊκές μολύνσεις από κυτταρομε-

γαλοϊό ή Β19 κ.ά. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, 

εφόσον στο έμβρυο δεν διαπι-

στωθεί παθολογικό εύρημα και η 

αυξημένη ΑΔ υποστραφεί, ο κίν-

δυνος επιπλοκών στην κύηση και 

την περιγεννητική περίοδο παρα-

μένει πολύ μικρός.

Όλες οι εργαστηριακές εξετά-

σεις προγεννητικού ελέγχου οι 

οποίες περιεγράφησαν πραγμα-

τοποιούνται στα διαπιστευμένα 

κατά ISO15189 εργαστήρια Κυττα-

ρογενετικής και Μοριακής Γενετι-

κής, όπου παρέχεται και η απαραί-

τητη γενετική συμβουλευτική από 

εξειδικευμένους γενετιστές. 

ΠΡΟΛΗΨΗ

Πίνακας  1: Τα συχνότερα γενετικά σύνδρομα που σχετίζονται με αυξημένη αυχενική διαφάνεια σε έμβρυα 
με φυσιολογικό καρυότυπο, η συχνότητα και ο τρόπος κληρονόμησής τους (www.orpha.net)

Γενετικό Σύνδρομο Συχνότητα Τρόπος κληρονόμησης

Σύνδρομο Noonan 1/ 1.000 – 1/2.500 Αυτοσωματικός  Επικρατής

Σύνδρομο di George 1 / 2.000 – 1/4.000 Αυτοσωματικός  Επικρατής

Νωτιαία μυϊκή ατροφία (SMA) 1 / 6.000 Αυτοσωματικός Υπολειπόμενος

Συγγενής υπερπλασία  
των επινεφριδίων (CAH)

1 / 10.000 Αυτοσωματικός Υπολειπόμενος

Θανατηφόρος δυσπλασία 1/ 20.000 – 1/ 50.000 Αυτοσωματικός Επικρατής ή Σποραδικός 

Σύνδρομο Smith-Lemli-Opitz (SLOS) 1/ 20.000 – 1/ 40.000 Αυτοσωματικός Υπολειπόμενος

Αχονδροπλασία 1 / 25.000 Αυτοσωματικός Επικρατής

Υποχονδροπλασία 1/  33.000 Αυτοσωματικός  Επικρατής

Σύνδρομο Joubert 1 / 100.000 Αυτοσωματικός Υπολειπόμενος
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Ο 
καρκίνος του θυρεοειδούς 

αδένα αποτελεί την πιο συ-

χνή κακοήθεια του ενδο-

κρινικού συστήματος και αποτελεί 

περίπου το 1%-1,5% όλων των νέων 

καρκίνων που διαγιγνώσκονται 

κάθε χρόνο. 

Οι πρωτοπαθείς καρκίνοι του 

θυρεοειδούς ταξινομούνται με 

βάση τον ιστολογικό τους υπό-

τυπο. Οι πιο συχνοί είναι το θη-

λώδες και το θυλακιώδες καρ-

κίνωμα, ενώ σπανιότερα είναι 

το Hürthle cell, το μυελοειδές 

και το αναπλαστικό καρκίνωμα. 

Το θηλώδες και το θυλακιώδες 

καρκίνωμα ταξινομούνται στους 

διαφοροποιημένους καρκίνους, 

ενώ το αναπλαστικό καρκίνωμα 

αναφέρεται ως αποδιαφοροποι-

ημένος καρκίνος. 

Τα ποσοστά επιβίωσης των 

ασθενών που έχουν διαφοροποιη-

μένο καρκίνο του θυρεοειδούς εί-

ναι πολύ καλά, με 10ετή επιβίωση 

97% και 94% στο θηλώδες και το 

θυλακιώδες καρκίνωμα, αντίστοι-

χα. Όμως τα ποσοστά υποτροπής 

και επιβίωσης των ασθενών με 

μυελοειδές ή Hürthle cell καρκί-

νωμα είναι σημαντικά χειρότερα, 

με 10ετή επιβίωση 75%-85% και 

45%-80%, αντίστοιχα. Το αναπλα-

στικό καρκίνωμα έχει πολύ φτωχά 

ποσοστά ίασης, με μονοετή επιβί-

ωση <20%. 

Διάχυτη και εστιακή πρόσληψη 
18F-FDG στον θυρεοειδή, ως 
τυχαίο εύρημα σε ασθενείς  
που υποβλήθηκαν σε PET/CT 
για άλλη ένδειξη
Η πρόσληψη 18F-FDG στον θυ-

ρεοειδή αδένα ως τυχαίο εύρημα 

αναφέρεται στο 1%-4% των ασθε-

νών που υποβάλλονται σε 18F-FDG 

PET/CT για άλλες ενδείξεις και 

μπορεί να είναι είτε εστιακή είτε δι-

άχυτη. Η διαχύτως αυξημένη πρό-

σληψη στον θυρεοειδή συνήθως 

αντιστοιχεί σε καλοήθη νόσο, όπως 

η θυρεοειδίτιδα (Εικόνα 1). Αντίθε-

τα, η εστιακά αυξημένη πρόσληψη 

18F-FDG μέσα στον θυρεοειδή αδέ-

να μπορεί να σχετίζεται με κακοή-

Ο ρόλος της στον καρκίνο  
του θυρεοειδούς αδένα

18F-FDG PET/CT 

Γράφει η:

Ευαγγελία Σκούρα,  
MD, M.Sc., Ph.D

Πυρηνικός Ιατρός,  
Υπεύθυνη Τμήματος PET/CT,  
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων

πρόληψη
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θεια, πιο συχνά με θηλώδες καρ-

κίνωμα. Ο κίνδυνος κακοήθειας 

σε τέτοιο τυχαίο εύρημα εστιακής 

πρόσληψης 18F-FDG στον θυρεο-

ειδή αναφέρεται ότι είναι 24%-39% 

και για τον λόγο αυτό θεωρείται 

απαραίτητος ο περαιτέρω έλεγχος 

με υπέρηχο και πιθανώς με βιοψία.

H 18F-FDG PET/CT στον 
διαφοροποιημένο καρκίνο  
του θυρεοειδούς (θηλώδες και 
θυλακιώδες καρκίνωμα) 
Η ολική θυρεοειδεκτομή αποτε-

λεί τη θεραπεία εκλογής για τον 

διαφοροποιημένο καρκίνο του 

θυρεοειδούς, με τη θεραπεία με 

ραδιενεργό ιώδιο συνήθως να 

ακολουθεί, για να καταστρέψει τα 

υπολειπόμενα καρκινικά κύτταρα.

Η παρακολούθηση (follow-up) 

συνήθως πραγματοποιείται με μέ-

τρηση της τιμής της θυρεοσφαιρί-

νης ορού και το υπερηχογράφημα 

της κοίτης του θυρεοειδούς, ενώ 

και το ολόσωμο σπινθηρογρά-

φημα (WBS) με το ραδιενεργό 

ιώδιο (131I) θεωρείται αποτελε-

σματική μέθοδος στην ανίχνευση 

του όγκου, στη σταδιοποίηση και 

τον σχεδιασμό της θεραπείας. Το 

131Ι-WBS είναι χρήσιμο στον κα-

θορισμό της διαφοροποίησης του 

όγκου με βάση τη δυνατότητά του 

να προσλαμβάνει ιώδιο, την ανα-

γνώριση υπολειπόμενου θυρεο-

Ο ρόλος της στον καρκίνο  
του θυρεοειδούς αδένα

ΠΡΟΛΗΨΗ

ειδικού ιστού και την ανίχνευση 

απομακρυσμένων μεταστάσεων. 

Αρχική σταδιοποίηση: Τα περισ-

σότερα καλώς διαφοροποιημένα 

θυρεοειδικά καρκινώματα εξελίσ-

σονται αργά και για τον λόγο αυτό 

μπορεί να μην προσλαμβάνουν 

18F-FDG. Μολονότι η 18F-FDG PET 

στην προεγχειρητική αξιολόγηση 

δεν δίνει περισσότερες πληροφο-

ρίες από το υπερηχογράφημα τοπι-

κά στην περιοχή του θυρεοειδούς 

και του τραχήλου, αρκετές μελέτες 

έχουν αναφέρει υψηλή ευαισθη-

σία (έως 85%) και ειδικότητα (έως 

95%) στην ανίχνευση απομακρυ-

σμένων μεταστάσεων. Όμως επει-

δή μόνο το 4%-7% των ασθενών 

με διαφοροποιημένο καρκίνο του 

θυρεοειδούς θα παρουσιαστούν 

αρχικά με απομακρυσμένες με-

ταστάσεις, η χρήση της 18F-FDG 

PET/CT δεν προτείνεται για την 

αρχική σταδιοποίηση αυτής της 

μορφής κακοήθειας.

Ανίχνευση υποτροπής: Ο συν-

δυασμός του ολόσωμου σπινθη-

ρογραφήματος με ραδιενεργό 

ιώδιο (I-131 WBS) με τη μέτρηση 

της θυρεοσφαιρίνης-Tg αποτελεί 

μετεγχειρητικά έναν αξιόπιστο 

δείκτη για την παρουσία μεταστά-

σεων και εστιών υποτροπής στους 

ασθενείς με διαφοροποιημένο 

καρκίνο του θυρεοειδούς. Όμως 

μετά το χειρουργείο, ένας σημα-

ντικός αριθμός ασθενών έχουν 

υπολειπόμενη νόσο, μεταστάσεις 

ή εστίες υποτροπής που δεν προ-

σλαμβάνουν ραδιενεργό ιώδιο, 

καθώς 15%-20% των ασθενών με 

υψηλή τιμή θυρεοσφαιρίνης έχουν 

αρνητικό διαγνωστικό I-131 WBS. 

Αυτή η κατηγορία των ασθε-

νών αποτελούν διαγνωστική και 

θεραπευτική πρόκληση γιατί ο 

εντοπισμός της νόσου μπορεί να 

είναι δύσκολος. Καθώς τα κύτταρα 

αποδιαφοροποιούνται, η πρόσλη-

ψη του ραδιενεργού ιωδίου μειώ-

νεται και ο μεταβολισμός της γλυ-
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κόζης αυξάνεται. Η διαγνωστική 

ευαισθησία του συνδυασμού της 

18F-FDG PET/CT και του I-131 WBS 

είναι 95%. Στο 90% των ασθενών 

υπάρχει αρνητικό ολόσωμο σπιν-

θηρογράφημα με I-131 και θετική 

18F-FDG PET/CT ή θετικό ολόσω-

μο σπινθηρογράφημα με I-131 και 

αρνητική 18F-FDG PET/CT (φαινό-

μενο «flip-flop»).

Η 18F-FDG PET/CT θεωρείται πο-

λύτιμο εργαλείο στην αξιολόγηση 

των ασθενών με διαφοροποιημένο 

καρκίνο του θυρεοειδούς, έπει-

τα από τη θυρεοειδεκτομή, όταν 

ανεβαίνει η τιμή της θυρεοσφαι-

ρίνης και το σπινθηρογράφημα με 

131I-WBS είναι αρνητικό (Εικόνα 2). 

Σε μελέτες ασθενών με αυξημέ-

νη τιμή θυρεοσφαιρίνης αλλά αρ-

νητικό Ι-131 WBS, η 18F-FDG PET/

CT ανίχνευσε υποτροπή και μετα-

στάσεις με ευαισθησία 70%-96% 

και ειδικότητα 87%-100%. Πρόσφα-

τη μελέτη έδειξε ότι η διαγνωστική 

ακρίβεια της 18F-FDG PET/CT εί-

ναι 93%, ενώ μπορεί να οδηγήσει 

σε αλλαγή στη θεραπεία στο 48% 

των ασθενών. 

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει 

σαφή συσχέτιση μεταξύ των επιπέ-

δων της τιμής της θυρεοσφαιρίνης 

και της διαγνωστικής ακρίβειας 

της 18F-FDG PET/CT σε αυτούς 

τους ασθενείς. Η διαγνωστική 

ακρίβεια της 18F-FDG PET/CT εί-

ναι μεγαλύτερη σε ασθενείς με 

υψηλή θυρεοσφαιρίνη και γι΄αυτό 

προτείνεται ως όριο (cut-off) της τι-

μής της θυρεοσφαιρίνης τα 10 ng/

ml σε ασθενείς που δεν έχουν δια-

κόψει την αγωγή τους με τις θυρεο-

ειδικές ορμόνες (δηλαδή, χωρίς να 

υπάρχει διέγερση της TSH). Όμως 

σήμερα με τα καινούρια PET/CT 

μηχανήματα η ευαισθησία της με-

θόδου έχει πλέον αυξηθεί, καθώς 

ανιχνεύονται και μικρότερες εστίες, 

με μικρότερη τιμή θυρεοσφαιρίνης. 

Επιπλέον, η 18F-FDG PET/CT, 

προσφέρει προγνωστικές πληρο-

Εικόνα 2: Ασθενής με θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς αδένα 4 έτη 
μετά την αρχική αντιμετώπιση υπεβλήθη σε 18F-FDG PET/CT λόγω 
αύξησης της τιμής της θυρεοσφαιρίνης. Η 18F-FDG PET/CT έδειξε 
εστίες τοπικής υποτροπής με συνοδό μεταστατική λεμφαδενοπάθεια

Εικόνα 3: Ασθενής με Hürthle cell καρκίνωμα υπεβλήθη σε 18F-FDG 
PET/CT για διερεύνηση πιθανής υποτροπής. Η 18F-FDG PET/CT 
έδειξε εστίες τοπικής υποτροπής με συνοδό μεταστατική λεμφαδε-
νοπάθεια και απομακρυσμένες μεταστάσεις στους πνεύμονες, τον 
υπεζωκότα και τον Ο4 σπόνδυλο

Εικόνα 1:  Διάχυτη πρόσληψη 18F-FDG, ως τυχαίο εύρημα σε ασθενή 
με καρκίνο του παχέος εντέρου (θυρεοειδίτιδα Hashimoto)
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φορίες και είναι σημαντική για τη 

λήψη κλινικής απόφασης σε ασθε-

νείς με διαφοροποιημένο καρκίνο 

θυρεοειδούς και αρνητικό σπινθη-

ρογράφημα με 131I. Σε ασθενείς 

με τιμή θυρεοσφαιρίνης >1ng/ml 

και αρνητικό 131Ι WBS: με θετική 

18F-FDG PET/CT η 5ετής επιβίωση 

ήταν μόνο 63%, ενώ με αρνητική 

PET/CT η επιβίωση ήταν 100%. Η 

αυξημένη πρόσληψη 18F-FDG σχε-

τίζεται με χειρότερη πρόγνωση και 

επιθετική συμπεριφορά του όγκου 

και έχει σημαντική αρνητική προ-

βλεπτική αξία για τη συνολική επι-

βίωση, ενώ όσο μεγαλύτερη είναι 

η πρόσληψη, όπως υπολογίζεται με 

τον παράγοντα SUVmax, τόσο χει-

ρότερη είναι η πρόγνωση.

Ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT 
στο Hürthle Cell θυρεοειδικό 
καρκίνωμα  
Το καρκίνωμα θυρεοειδούς από 

Hürthle cell είναι ένας επιθετικός 

ιστολογικός υπότυπος θυρεοειδι-

κού καρκίνου, με υψηλό κίνδυνο 

μεταστάσεων και με χειρότερη 

πρόγνωση σε σύγκριση με το δια-

φοροποιημένο καρκίνο του θυρεο-

ειδούς. Το καρκίνωμα από Hürthle 

cell δεν συγκεντρώνει 131I αλλά 

προσλαμβάνει 18F-FDG (Εικόνα 3). 

Ο ακριβής εντοπισμός της νόσου 

είναι σημαντικός στο Hürthle cell 

καρκίνωμα για τον σωστό χειρουρ-

γικό και ακτινοθεραπευτικό σχεδι-

ασμό. Η ευαισθησία της 18F-FDG 

PET/CT είναι 92%-95,8% και η ειδι-

κότητα 95%, ενώ του σπινθηρογρα-

φήματος με 131I-WBS είναι 65% και 

94%, αντίστοιχα, και του υπερήχου 

37% και 94%, αντίστοιχα. 

 Ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT 
στο μυελοειδές καρκίνωμα του 
θυρεοειδούς
Στο μυελοειδές καρκίνωμα του 

θυρεοειδούς, παρά την επιθετική 

αρχική θεραπεία με ολική θυρεο-

ειδεκτομή και λεμφαδενικό καθα-

ρισμό, περίπου 50% των ασθενών 

θα παρουσιαστούν με εμμένουσα 

νόσο ή υποτροπή.

Η απεικόνιση της υποτροπής είναι 

δύσκολη και αποτελεί σημαντικό 

πρόβλημα στην αντιμετώπιση της 

νόσου. Το ποσοστό ανίχνευσης των 

εστιών υποτροπής με την 18F-FDG 

PET/CT είναι 44%-95%, ποσοστό 

που επηρεάζεται από τα επίπεδα 

των βιοχημικών δεικτών (καλσιτο-

νίνης και CEA), καθώς το ποσοστό 

είναι 75%-87% όταν η καλσιτονίνη 

είναι ≥1000 ng/ml (Εικόνα 4). Το 

σχετικά χαμηλό ποσοστό ανίχνευ-

σης της νόσου σε ασθενείς με χα-

μηλή καλσιτονίνη πιθανώς οφείλε-

ται στο μικρότερο φορτίο νόσου ή 

σε ύπαρξη μικροσκοπικής νόσου. 

Όσον αφορά τον δείκτη CEA, 

όταν είναι >5 ng/ml το ποσοστό ανί-

χνευσης της υποτροπής με 18F-FDG 

PET/CT είναι 69%, ενώ για CEA ≤5 

ng/ml  το ποσοστό είναι 45%.

Στο μυελοειδές καρκίνωμα του 

θυρεοειδούς, η εξέταση PET/CT 

με το ραδιοφάρμακο 18F-διυδρό-

ξυ-φαινυλαλανίνη (18F-DOPA) 

έχει υψηλότερη ευαισθησία 81%, 

ποσοστό που ανεβαίνει στο 90,9% 

για τιμές καλσιτονίνης ≥150pg/ml 

(το ραδιοφάρμακο 18F-DOPA είναι 

επίσης διαθέσιμο στη χώρα μας).

Ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT 
στο αναπλαστικό θυρεοειδικό 
καρκίνωμα
Το αναπλαστικό θυρεοειδικό καρ-

κίνωμα αποτελεί έναν ταχέως εξε-

λισσόμενο θυρεοειδικό όγκο, όπου 

τη στιγμή της διάγνωσης >75% των 

ασθενών έχουν τοπική διήθηση 

και 50% απομακρυσμένες μετα-

στάσεις. Εμφανίζεται συνήθως σε 

μεγαλύτερες ηλικίες και παρά τις 

επιθετικές θεραπείες η ίαση και η 

μακροχρόνια επιβίωση είναι φτω-

χές σε αυτούς τους ασθενείς, με 

μέση επιβίωση 5-8 μήνες. 

Το αναπλαστικό καρκίνωμα λόγω 

της φτωχής διαφοροποίησης συνή-

θως δεν προσλαμβάνει το ιώδιο κι 

έχει χαμηλή τιμή θυρεοσφαιρίνης, 

ενώ όλες οι εστίες του προσλαμβά-

νουν εντόνως 18F-FDG. Για τον λόγο 

αυτό η 18F-FDG PET/CT είναι χρή-

σιμη στην αρχική σταδιοποίηση και 

την πρώιμη αξιολόγηση της ανταπό-

κρισης στη θεραπεία και την παρα-

κολούθηση, ενώ η ευαισθησία της 

18F-FDG PET/CT είναι υψηλή 99,6%. 

Τα ευρήματα της 18F-FDG PET/

CT έχουν άμεση επίδραση στη δι-

αχείριση των ασθενών, με τροπο-

ποίηση του θεραπευτικού πλάνου 

σε ποσοστό έως 50%. 

Συμπέρασμα
Η 18F-FDG PET/CT έχει πλέον 

σαφή αναγνωρισμένο ρόλο στην 

απεικόνιση διαφόρων τύπων καρ-

κίνων του θυρεοειδούς αδένα: 

    Στον διαφοροποιημένο καρκί-

νο (θηλώδες και θυλακιώδες), 

μετεγχειρητικά: Ανίχνευση υπο-

τροπής ή μεταστατικής νόσου σε 

ασθενείς με αυξημένα επίπεδα 

θυρεοσφαιρίνης και αρνητικό 

σπινθηρογράφημα με ραδιενεργό 

ιώδιο (131ΙWBS), ενώ προσφέρει 

και προγνωστικές πληροφορίες

    Hürthle cell καρκίνωμα: Υψηλή 

ευαισθησία και ειδικότητα, έχει 

ρόλο στην αρχική σταδιοποίηση 

και την παρακολούθηση

    Αναπλαστικό καρκίνωμα: Πά-

ντα έντονη πρόσληψη 18F-FDG, 

χρήσιμη στην κλινική αντιμετώ-

πιση των ασθενών

    Μυελοειδές καρκίνωμα: Aνί-

χνευση υποτροπής σε ασθενείς 

με αυξημένους βιοχημικούς δεί-

κτες (καλσιτονίνη και CEA), αλλά 

καλύτερα αποτελέσματα φαίνε-

ται να έχει η 18F-DOPA PET/CT.

    Η εστιακά αυξημένη πρόσληψη 

της 18F-FDG στον θυρεοειδή αδέ-

να ως τυχαίο εύρημα στην PET/CT 

εξέταση εμπεριέχει υψηλό κίνδυ-

νο κακοήθειας και απαιτεί περαι-

τέρω διερεύνηση με υπέρηχο και 

βιοψία με λεπτή βελόνα.

ΠΡΟΛΗΨΗ
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Ψυχική υγεία
Ο 

ορισμός της υγείας διατυ-

πώθηκε το 1946 στο Κατα-

στατικό του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας και καθορίστη-

κε ως «η κατάσταση της πλήρους 

σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής 

ευεξίας και όχι μόνο η απουσία 

ασθένειας ή αναπηρίας». Η ψυχική 

υγεία είναι μια κατάσταση που συν-

δέεται με την ψυχολογική και τη συ-

ναισθηματική ευεξία του ατόμου. Ως 

όρος χρησιμοποιείται για να περι-

γράψει πώς τα άτομα αξιολογούν τη 

ζωή τους και αντιμετωπίζουν τα συ-

νήθη στρεσογόνα γεγονότα απου-

σία μιας ψυχικής διαταραχής. Στο 

πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας μελε-

τώνται οι κοινωνικοί, οι περιβαλλο-

ντικοί, οι εργασιακοί και οι ατομικοί 

παράγοντες που δύναται να επηρε-

άσουν την ψυχική υγεία του ατόμου 

και της κοινότητας. Οι καθημερινές 

εμπειρίες, το οικογενειακό περιβάλ-

λον, το επάγγελμα και η εργασιακή 

κατάσταση, οι κοινωνικές αντιλή-

ψεις, η κοινωνική αλληλεπίδραση 

και η οικονομική κατάσταση είναι 

παράγοντες που μπορούν να επη-

ρεάσουν αρνητικά την ψυχική υγεία 

του ατόμου και αυτό από την πλευρά 

του να τους ανατροφοδοτήσει επη-

ρεάζοντας κατ’ επέκταση την ψυχική 

υγεία της κοινότητας. 

Η εργασία, πέρα από τη βιοπορι-

στική ενασχόληση του ατόμου για 

την εξασφάλιση και ικανοποίηση 

των σε χρήμα αποτιμημένων ανα-

γκών του, είναι μέσο κοινωνικο-

ποίησης, αυτοπραγμάτωσης του 

ατόμου και καλλιέργειας των δεξι-

οτήτων του. Ο εργασιακός χώρος 

αποτελεί το περιβάλλον στο οποίο 

αφιερώνουμε τουλάχιστον το μεγα-

λύτερο ποσοστό της ημέρας μας, με 

συνέπεια οι εμπειρίες που βιώνου-

με σε αυτόν να καθορίζουν αποφα-

σιστικά το επίπεδο της ψυχικής μας 

υγείας. Στα περιβάλλοντα εργασί-

ας παρατηρούμε μια δυναμική στο 

περιβάλλον και στις σχέσεις των 

εργαζομένων, με αποτέλεσμα ο 

άνθρωπος που βιώνει προβλήματα 

ψυχικής υγείας συχνά να επηρεάζει 

τον χώρο εργασίας του χωρίς απα-

ραίτητα να το αντιλαμβάνεται και να 

το επιδιώκει. 

Εργασιακοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την ψυχική υγεία
Εγγενείς παράγοντες της εργασίας, 

όπως το δυσμενές φυσικό περιβάλ-

λον (έλλειψη φυσικού φωτισμού, 

υγρασία, θόρυβος), οι έντονοι ρυθ-

μοί εργασίας, το επίπεδο δυσκολία 

της εργασίας και η υψηλή ευθύνη 

της θέσης μπορούν να αποφέρουν 

άγχος, ψυχολογική πίεση και αρνη-

τική διάθεση στους εργαζόμενους. 

Επίσης, ο ρόλος του εργαζόμενου 

στον χώρο εργασίας και η σύνδεσή 

του με ασύμβατους στόχους, η πιθα-

νή ανεπαρκής επαγγελματική εξέλι-

ξη, η αναστολή των φιλοδοξιών του, 

η επαγγελματική αβεβαιότητα και η 

έλλειψη ασφάλειας οδηγούν σε εκ-

δήλωση χαμηλής αυτοεκτίμησης και 

απαισιοδοξία. 

Η ψυχική υγεία  
των επαγγελματιών υγείας
Τα εργασιακά περιβάλλοντα που 

σχετίζονται με την παροχή υπηρεσι-

ών υγείας είναι εκ των πραγμάτων 

πιο απαιτητικά, εξαιτίας του ίδιου 

του αντικειμένου τους. Η υγειονο-

μική περίθαλψη συνυπάρχει με την 

έντονη συναισθηματική επιβάρυν-

ση που απορρέει από την ασθέ-

νεια, τον πόνο και την απώλεια. Οι 

επαγγελματίες υγείας καλούνται να 

ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
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τα αντιμετωπίσουν καθημερινά ως 

φυσιολογικά γενόμενα γεγονότα 

που καθιστούν το εργασιακό περι-

βάλλον ως δυνητικά «επιζήμιο». Επι-

πλέον επιβάρυνση στην ψυχική τους 

υγεία μπορούν να επιφέρουν οι αυ-

ξημένες ώρες εργασίας, ο υπέρμε-

τρος εργασιακός φόρτος, η έλλειψη 

προσωπικού, η έλλειψη σεβασμού 

μεταξύ των εργαζομένων, η αδυνα-

μία επαγγελματικής ανέλιξης και οι 

συγκρούσεις με συναδέλφους. 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγ-

ματοποιήθηκε σε 647 επαγγελ-

ματίες υγείας στη Βόρεια Ελλάδα 

με σκοπό την αυτο-εκτίμηση της 

κατάστασης της ψυχικής υγείας 

των συμμετεχόντων κατά τη διάρ-

κεια των τελευταίων εβδομάδων 

πριν από την περίοδο της έρευνας 

(Σπανός Ε., Αλετράς Β., Νίκου Ο., 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Μα-

κεδονίας). Ως εργαλείο αυτο-ε-

κτίμησης, με στόχο τον εντοπισμό 

της τρέχουσας ψυχολογικής κα-

ταπόνησης, χρησιμοποιήθηκε το 

Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας, 

General Health Questionnaire-12 

(GHQ-12). Μέσω της εστίασης στην 

προσωρινή μεταβολή της κανονι-

κής ψυχικής λειτουργίας, το GHQ-

12 έχει ως σκοπό την ανίχνευση 

των ψυχικών διαταραχών και δίνει 

έμφαση στους παράγοντες που 

επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του 

συμμετέχοντα. Το ερωτηματολόγιο 

μέσα από τις ερωτήσεις του ενδια-

φέρεται για το επίπεδο της υγείας 

και η κάθε ερώτηση διερευνά ένα 

ορισμένο είδος συμπεριφοράς ή 

σύμπτωμα με χρήση κλίμακας τύ-

που από 0 έως 3 (Likert), με κατώ-

τατη τιμή αθροίσματος των ερωτή-

σεων το μηδέν και ανώτατη τιμή το 

36. Υψηλότερες τιμές στο άθροισμα 

των απαντήσεων αντικατοπτρίζουν 

μεγαλύτερη νοσηρότητα. Από την 

έρευνα προέκυψε για τους συμ-

μετέχοντες ότι μέσος όρος του 

σκορ της ψυχικής υγείας ήταν 8,57 

(S.D=5,24), με εύρος 0-34, υποδει-

κνύοντας επίπεδο ψυχικής υγείας 

λίγο χαμηλότερο από το βέλτιστο. 

Ενώ πολύ μικρό ποσοστό των συμ-

μετεχόντων υπέδειξε κακή ψυχική 

υγεία. Παρατηρήθηκε σημαντική 

συσχέτιση του σκορ ψυχικής υγείας 

με το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, 

τα έτη εργασίας και τα έτη εργασίας 

στο ίδιο τμήμα. 

Διαγνωστική αξιολόγηση
Η αντιμετώπιση των ψυχικών νό-

σων είναι μια διαδικασία εξατο-

μικευμένη, διαρκής και συνεχώς 

αξιολογούμενη. Αναπόσπαστο 

κομμάτι της ψυχιατρικής εκτίμησης 

αποτελούν, πλέον της κλινικής εξέ-

τασης, οι εργαστηριακές εξετάσεις. 

Επίσης, πολλές σωματικές ασθέ-

νειες εμφανίζονται παράλληλα με 

ψυχικές εκδηλώσεις, στρέφοντας 

σε άλλη κατεύθυνση τη διάγνω-

ση και καθυστερώντας τη σωστή 

διάγνωση (όπως ο υποθυρεοει-

δισμός). Στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

πραγματοποιούνται καθημερινά 

αιματολογικές και ορμονολογικές 

εξετάσεις, όπως η κορτιζόλη, η 

αδρεναλίνη και η νορεπινεφρίνη, 

που σχετίζονται άμεσα με την επιρ-

ροή του ψυχολογικού στρες, δεχό-

μενες διάφορες αυξομειώσεις.
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Τ
ο 1865 ο Ιταλός παθολόγος 

Luigi De Crecchio κατέγρα-

ψε μια περίπτωση άνδρα ο 

οποίος, κατόπιν αυτοψίας, βρέ-

θηκε με εσωτερικά γυναικεία 

ανατομικά χαρακτηριστικά και 

διογκωμένα επινεφρίδια. Αυτό 

αποτέλεσε το πρώτο καταγε-

γραμμένο περιστατικό συγγενούς 

υπερπλασίας των επινεφριδίων. 

Έκτοτε ακολούθησαν πληθώρα 

επιστημονικών ανακαλύψεων, 

ώστε σήμερα να είμαστε σε θέση 

να γνωρίζουμε την αιτιολογία, τις 

μεθόδους διάγνωσης, καθώς και 

τη θεραπεία της νόσου.

Ως συγγενής υπερπλασία των 

επινεφριδίων ορίζεται ένα σύ-

νολο αυτοσωματικών γενετικών 

παθήσεων που σχετίζονται με 

τη λειτουργία των ένζυμων για 

τη βιοσύνθεση της κορτιζόλης. 

Τα συγκεκριμένα ένζυμα δρουν 

στον φλοιό των επινεφριδίων και 

είναι υπεύθυνα για την παραγωγή 

στεροειδών ορμονών, κυριότερες 

από τις οποίες είναι η κορτιζόλη 

και η αλδοστερόνη, ενώ σε μικρό-

τερο βαθμό τα ανδρογόνα.

Ανεπάρκεια 21-Υδροξυλάσης
Στην ανεπάρκεια του ενζύμου της 

21-υδροξυλάσης, η οποία αποτελεί 

και την κυριότερη αιτία της συγ-

γενούς υπερπλασίας των επινε-

φριδίων (95% των περιπτώσεων), 

ο φαινότυπος ποικίλλει ανάλογα 

με τη βαρύτητα της νόσου. Ειδικό-

τερα, στην πιο βαριά της μορφή 

(κλασική μορφή) υπάρχει αδυ-

ναμία σύνθεσης τόσο της κορτιζό-

λης όσο και της αλδοστερόνης. Η 

έλλειψη της τελευταίας οδηγεί σε 

απώλεια άλατος κι αν δεν αντιμε-

τωπιστεί έγκαιρα και σωστά είναι 

δυνατό να οδηγήσει σε νεογνικό 

θάνατο, ιδίως μεταξύ 7ης και 14ης 

ημέρα ζωής. Το πιο χαρακτηρι-

στικό όμως γνώρισμα της κλα-

σικής μορφής της νόσου είναι η 

παρουσία γεννητικών οργάνων 

αμφιβόλου φύλου. Συγκεκριμέ-

να, η ανεπάρκεια του ενζύμου της 

21-υδροξυλάσης δημιουργεί ένα 

περιβάλλον περίσσειας επινε-

φριδικών ανδρογόνων από την 7η 

περίπου εβδομάδα της κύησης. Τα 

πάσχοντα θήλεα νεογέννητα ενώ 

έχουν φυσιολογικό καρυότυπο 

46,ΧΧ, παρουσιάζουν αμφίβολα 

γεννητικά όργανα: Υπερτροφία 

κλειτορίδας, ρυτίδωση και εν μέ-

ρει σύμφυση των μεγάλων χειλέ-

ων του αιδοίου, καθώς και κοινό 

ουρογεννητικό κόλπο. Η μήτρα 

και οι σάλπιγγες αναπτύσσονται 

φυσιολογικά. Αντίθετα τα πάσχο-

ντα άρρενα άτομα με φυσιολογι-

κό καρυότυπο 46,ΧΥ δεν έχουν 

συμπτώματα, εκτός ίσως από την 

παρουσία πέους αυξημένου με-

γέθους. Υπάρχουν περιπτώσεις 

συγγενούς υπερπλασίας των επι-

νεφριδίων όπου συνυπάρχει η 

απώλεια άλατος μαζί με γεννητι-

κά όργανα αμφιβόλου φύλου, ενώ 

σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν 

μόνο τα τελευταία, χωρίς απώλεια 

άλατος (απλή αρρενοποιητική 

μορφή).

Στη μη κλασική μορφή, το ένζυ-

μο της 21-υδροξυλάσης λειτουρ-

γεί στο 50%, πολύ περισσότερο 

από το 1%-2% που διαγιγνώσκεται 

στην κλασική, απλή αρρενοποιητι-

κή μορφή της νόσου. Ως αποτέλε-

σμα δεν παρουσιάζονται απώλεια 

άλατος ούτε αμφίβολα γεννητικά 

όργανα. Τα θήλεα τέκνα έχουν 

φυσιολογικό φαινότυπο στη γέν-

νηση, εντούτοις είναι δυνατό να 

υπάρξουν συμπτώματα μεταγεν-

νητικά, όπως ο δασυτριχισμός, η 

ολιγομηνόρροια και η ακμή. Στην 

πλειονότητα δε των περιπτώσεων 

γίνεται λάνθασμένη διάγνωση, 

καθώς τα παραπάνω συμπτώματα 

δεν διαφέρουν σχεδόν καθόλου 

από το πλέον σύνηθες σύνδρομο 

των πολυκυστικών ωοθηκών. Υπο-

λογίζεται μάλιστα ότι η μη κλασική 

μορφή της νόσου αποτελεί από τις 

Ανεπάρκεια 
21-Υδροξυλάσης.   
Ποια άτομα πρέπει  
να ελέγχονται:

  Θήλεα νεογνά 
με αμφίβολα έξω 
γεννητικά όργανα
  Νεογνά που εμφανίζουν 
υπόταση, υπογλυκαιμία 
και υπονατριαιμία
  Ασθενείς με πρώιμη 
ήβη και σημεία 
αρρενοποίησης ή με 
φαινότυπο συνδρόμου 
πολυκυστικών ωοθηκών
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πιο συχνές γενετικές νόσους, ενώ 

η κλασική απάνταται πιο σπάνια  

(1 στις 16.000 γεννήσεις).

Γενετικός έλεγχος
Η διάγνωση της συγγενούς 

υπερπλασίας των επινεφριδίων 

λόγω ανεπάρκειας της 21-υδρο-

ξυλάσης πραγματοποιείται με τη 

μέτρηση της 17-υδροξυπρογε-

στερόνης, η οποία θα πρέπει να 

είναι αυξημένη. Για την επιβεβαί-

ωση, ωστόσο, της διάγνωσης, πιο 

σημαντικός είναι ο γονιδιακός 

έλεγχος, καθώς, όπως αναφέρ-

θηκε προηγουμένως, πρόκειται 

για γενετικό νόσημα, το οποίο 

κληρονομείται με τον υπολειπό-

μενο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι για 

να νοσήσει κάποιος θα πρέπει να 

φέρει μεταλλάξεις και στα δύο 

αντίγραφα του γονιδίου, συγκε-

κριμένα στο γονίδιο CYP21A2. 

Αποτελεί, δε, πολύ συχνό φαι-

νόμενο η πλειονότητα των πα-

σχόντων να είναι διπλοί ετε-

ροζυγώτες, δηλαδή να φέρουν 

διαφορετικές μεταλλάξεις στα 

δύο αντίγραφα του γονιδίου. Οι 

έρευνες για την ανεπάρκεια της 

21-υδροξυλάσης έχουν αναδεί-

ξει πολύ καλή συσχέτιση μεταξύ 

γονοτύπου και φαινοτύπου. Αυτό 

σημαίνει ότι γνωρίζοντας ποιες 

μεταλλάξεις υπάρχουν σ’ένα πά-

σχον άτομο, είμαστε σε θέση να 

προβλέψουμε και τον βαθμό εκ-

δήλωσης της νόσου. Είναι γνω-

στό ποιες μεταλλάξεις οδηγούν 

στην κλασική μορφή της νόσου, 

είτε στην απλή αρρενοποιητική 

είτε σε αυτήν με απώλεια άλατος, 

καθώς και ποιες οδηγούν στη μη 

κλασική (ήπια) μορφή.  Όταν, δε, 

στο ίδιο άτομο συνυπάρχουν μια 

βαριάς μορφής μετάλλαξη και 

μια ήπιας μορφής, ο φαινότυπος 

ακολουθεί την εικόνα της ήπιας 

μορφής της νόσου.

Άλλες, πιο σπάνιες μορφές 

συγγενούς υπερπλασίας των 

επινεφριδίων αποτελούν η ανε-

πάρκεια της 11-υδροξυλάσης, της 

3β-υδροξυστεροειδικής δεϋδρο-

γενάσης, της 17α-υδροξυλάσης, 

καθώς και η λιποειδής υπερπλα-

σία των επινεφριδίων. Οι διάφο-

ροι αυτοί τύποι της νόσου έχουν 

η καθεμία τα δικά της χαρακτηρι-

στικά (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Γενετικά αίτια και κλινικά συμπτώματα των διάφορων μορφών συγγενούς υπερπλασίας των επινεφριδίων

Ανεπάρκεια 
21-Υδροξυλάσης

Ανεπάρκεια 11β- 
Υδροξυλάσης

Ανεπάρκεια 
17α- 
Υδροξυλάσης

Ανεπάρκεια 
3β-Υδροξυστε-
ροειδικής  
Δεϋδρογενάσης

Συγγενής 
λιποειδής 
υπερπλασία

Υπεύθυνο 
γονίδιο  
(OMIM NO)

CYP21A2 (201910) CYP11B1 (202010)
CYP17A1 
(202110)

HSD3B2 
(201810)

StAR (600617)

Συχνότητα
Κλασική: 1:160.000
Μη κλασική: 1:1.000

1:100.000  
(Καυκάσιοι)  
Μη κλασική:  
Άγνωστο

1:50.0000 
συχνότητα 
στη Βραζιλία

Σπάνια

Σπάνιο (κυρίως 
σε Ιαπωνία,  
Κορέα,  
Παλαιστίνη)

Πάσχον όργανο Επινεφρίδια Επινεφρίδια
Επινεφρίδια, 
Γονάδες

Επινεφρίδια,  
Γονάδες

Επινεφρίδια,  
Γονάδες

Διαταραχή στη 
σεξουαλική 
ανάπτυξη 

Κλασική: Θήλεα 
Μη κλασική: Όχι

Κλασική:  Θήλεα
Μη κλασική: Όχι

Άρρενα
Κλασική:  
 Άρρενα, Θήλεα 
(σπάνια)
Μη κλασική: Όχι

Άρρενα
Μη κλασική:   
Άρρενα  
(όχι ολα)

Απώλεια  
άλατος

Κλασική: Ναι
Μη κλασική: Όχι

Όχι Όχι Ναι

Κλασική: Ναι
Μη κλασική: 
Ελάχιστη  
έως καθόλου

Υπέρταση
Όχι

Ναι
Μη κλασική:  
Ποικίλλει

Ναι
Όχι Όχι

Μεταγεννητική  
αρρενοποίηση

Κλασική: Ναι
Μη κλασική: Όχι

Κλασική: Ναι
Μη κλασική: Ναι

Όχι

Κλασική:  
Θήλεα
Μη κλασική:  
Θήλεα

Όχι

Ανεπάρκεια  
φυλετικών  
ορμονών

Όχι Όχι Ναι
Κλασική: Ναι
Μη κλασική: Όχι

Ναι
Μη κλασική:  
Ποικίλλει
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Ο 
άνθρωπος σε κάθε περί-

οδο της ζωής του βιώνει 

σωματικές, κοινωνικές 

και ψυχολογικές αλλαγές. Αυτές 

οι αλλαγές, συνήθως, φοβίζουν, 

γιατί αποτελούν την αρχή μιας 

νέας, άγνωστης κατάστασης. Κα-

θώς γίνεται η μετάβαση από τη 

μια ηλικιακή ομάδα στην άλλη, οι 

αλλαγές αυτές γίνονται συνήθως 

αντιληπτές μέσα από τις σωματι-

κές μας λειτουργίες.

Στην τρίτη ηλικία οι σωματικές 

μεταβολές που παρατηρούνται 

συχνότερα είναι το αίσθημα της 

κόπωσης, η έκπτωση των αισθή-

σεων (όραση και ακοή), η εξα-

σθένηση της μνήμης, η απώλεια 

δυνάμεων, η μειωμένη κινητικό-

τητα και η γενικότερη αλλαγή της 

εξωτερικής εικόνας. Συγκεκρι-

μένα, στα εξωτερικά χαρακτη-

ριστικά ενός ατόμου στην τρίτη 

ηλικία παρατηρείται απώλεια της 

μυϊκής μάζας, αύξηση του λιπώ-

δους ιστού, μείωση του ύψους και 

πιθανή κυφωτική στάση (εξαιτίας 

μείωσης της οστικής μάζας), πε-

ριορισμένη κινητικότητα των αρ-

θρώσεων, μειωμένη ευλυγισία και 

αστάθεια. 

Σε κοινωνικό και ψυχολογικό 

επίπεδο τα άτομα της τρίτης ηλι-

κίας βιώνουν πολλές φορές κοι-

νωνική απομόνωση και μοναξιά, 

που οφείλονται σε αλλαγές στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, στη συ-

νταξιοδότηση, στην απώλεια κο-

ντινών προσώπων και σε προβλή-

ματα υγείας. 

Εκτός αυτών όμως, τα άτομα 

στην τρίτη ηλικία διανύουν μια 

διαφορετική φάση στη ζωή τους, 

έχοντας πολύ περισσότερο ελεύ-

θερο χρόνο, που μπορούν να τον 

αξιοποιήσουν δημιουργικά, να 

αποκτήσουν νέες ασχολίες και να 

έχουν μια πιο ενεργό γήρανση και 

ποιότητα ζωής.

Μπορεί οι άνθρωποι αυτοί να 

μην είναι σε θέση να ακολουθή-

σουν ένα εξαιρετικά απαιτητικό 

πρόγραμμα γυμναστικής, ωστό-

σο υπάρχουν πολλά είδη άσκη-

σης που μπορεί να ταιριάζουν 

στο σώμα, στις επιθυμίες και τις 

ανάγκες τους.

Τα πλεονεκτήματα της άσκησης 

στην τρίτη ηλικία είναι πολλά και 

ποικίλα: 

  Η άσκηση αρχικά βοηθά στο να 

διατηρηθούν σε καλή κατάστα-

ση οι κινητικές λειτουργίες του 

ατόμου. 

  Βελτιώνει το καρδιαγγειακό και 

το αναπνευστικό σύστημα.

  Βελτιώνει το μυοσκελετικό σύ-

στημα, αυξάνοντας τη μυϊκή 

μάζα, την ευλυγισία, την ευκι-

νησία των αρθρώσεων και την 

αντοχή των οστών. 

  Βελτιώνει αισθητά την ψυχική 

διάθεση, με αποτέλεσμα λιγότε-

ρο άγχος, μικρότερη πιθανότητα 

εμφάνισης κατάθλιψης και συ-

ναισθηματική αναζωογόνηση.

  Βοηθάει το άτομο να έχει συ-

νειδητότητα στην κίνησή του, 

αίσθηση του σώματός του και 

απόκτηση ισορροπίας, με απο-

τέλεσμα μικρότερη πιθανότητα 

πτώσεων και περιορισμένο κίν-

δυνο τραυματισμών.

  Ανακουφίζει και προλαμβάνει 

τους πόνους των αρθρώσεων. 

Σε ομαδικά προγράμματα (π.χ., 

πιλάτες, γιόγκα, χορός, βόλεϊ κ.ά.) 

και μέσω της άσκησης:

  Ενισχύεται η κοινωνική και πο-

λιτιστική αλληλεπίδραση μεταξύ 

των ηλικιωμένων ατόμων.

  Δημιουργείται αίσθημα αυτο-ο-

λοκλήρωσης, έχοντας ενεργό 

Γράφει η:

Μαριαλένα Χρυσικού 
BASI Pilates Instructor

πρόληψη

Άσκηση στην τρίτη ηλικία
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ & ΕΥΕΞΊΑ
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κοινωνικό ρόλο και συμμετοχή 

στις σύγχρονες εξελίξεις.

  Δίνεται ευκαιρία για νέες φιλίες 

και κοινωνικές επαφές, διευρύ-

νοντας τον κοινωνικό κύκλο.

  Γίνεται πιο δραστήριος ο τρόπος 

ζωής, διατηρώντας τους κοινω-

νικούς ρόλους, αλλά και δημι-

ουργώντας νέους.

Οι άνθρωποι όταν μπαίνουν 

στην τρίτη ηλικία θέλουν να συ-

νεχίσουν τη ζωή τους όμορφα, 

να ανταποκριθούν στις νέες 

προκλήσεις, να θέσουν και να 

επιτύχουν νέους στόχους και να 

απολαύσουν κάθε στιγμή. Οι προ-

ϋποθέσεις για την επίτευξη όσων 

επιθυμούν είναι η σωματική δύνα-

μη και υγεία, η ενεργητικότητα, η 

ζωντάνια και η όρεξη.

Ποτέ δεν είναι αργά να επιλέ-

ξουμε μια φυσική δραστηριότητα, 

ατομική ή ομαδική, που να μας ευ-

χαριστεί, να μας ωθεί και να μας 

δίνει κίνητρο να τη συνεχίσουμε. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δια-

τήρηση της φυσικής άσκησης που 

έχουμε επιλέξει είναι αυτή που 

θα μας προσφέρει τα πολλαπλά 

οφέλη. 

Έτσι, όσο κι αν ο χρόνος περ-

νά, μπορούμε να απολαμβάνου-

με τη ζωή, χωρίς περιορισμούς 

και να χαιρόμαστε την εσωτε-

ρική ισορροπία και την ευεξία 

κάθε μέρα! 
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Α
πό τη σύγχρονη αρθρο-

γραφία παρατηρείται αύ-

ξηση στις αναφορές για το 

στρες, καθώς, σύμφωνα με εκτιμή-

σεις, περίπου το 50% των προβλη-

μάτων υγείας σχετίζονται άμεσα 

ή έμμεσα με αυτό. Δεν είναι τυχαίο 

το γεγονός ότι το στρες συγκατα-

λέγεται στα σημαντικότερα «επι-

δημικά φαινόμενα». Σύμφωνα με 

τον κ. Χρούσο Γ. ορίζεται ως «η κα-

τάσταση απειλής ή θεωρούμενης 

απειλής της ομοιόστασης, η οποία 

αποκαθίσταται μέσα από ένα σύν-

θετο πλέγμα συμπεριφορικών και 

φυσιολογικών ανταποκρίσεων 

προσαρμογής του οργανισμού».

To στρες, όταν αντιμετωπίζεται 

επιτυχώς από την προσαρμοστική 

απόκριση, μπορεί να είναι είτε ικα-

νοποιητικό (εύστασις) είτε επωφε-

λές (υπερ-ομοιόστασις), ενώ, εάν 

αντιμετωπιστεί αναποτελεσματικά 

(κακόσταση), μπορεί να έχει κατα-

στροφικές επιδράσεις. Οι κύριες 

ορμόνες που ενεργοποιούνται για 

να επαναφέρουν την ομοιόσταση, 

«οι διαμεσολαβητές του στρες» 

(αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, 

κορτικοτροπινοεκλυτική ορμόνη, 

κορτιζόλη, φλεγμονώδη κυτοκίνη 

ιντερλευκίνη-6), μπορεί να είναι 

ωστόσο και υπεύθυνες για τις αρ-

νητικές επιπτώσεις του οργανι-

σμού υπό κακόσταση. Συνεπώς 

οδηγούν σε γήρανση, ψυχοσω-

ματικά προβλήματα, άγχος, κατά-

θλιψη, μεταβολικά προβλήματα, 

παχυσαρκία, καρδιαγγειακά κ.ά.

Η αναγκαιότητα εκπαίδευσης 
σε τεχνικές διαχείρισης  
του στρες για τη διατήρηση  
της ομοιόστασης 
Οι αρνητικές επιπτώσεις του 

στρες καθιστούν επιτακτική την 

ανάπτυξη μεθόδων διαχείρισης 

και πρόληψης εμφάνισης των 

διαταραχών που σχετίζονται με 

αυτό. Η διαδικασία χαλάρωσης 

μπορεί να θεωρηθεί ο αντίποδας 

της διαδικασίας ανταπόκρισης 

στο στρες, καθώς επαναφέρει 

την ομοιόσταση. Στόχος είναι να 

Γράφει η:

Κωνσταντίνα Ηλιάδου 
Σύμβουλος διαχείρισης του στρες,  
M.sc. Έλεγχος του στρες & προαγωγή  
της υγείας - Ιατρική Σχολή Αθηνών

πρόληψη

H ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΏΝΑ

Μια ολιστική προσέγγιση  
μη φαρμακευτικών τεχνικών

Διαχείριση
τουστρες
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ενδυναμώσουν τα άτομα και να 

αναπτύξουν νέες δεξιότητες αντι-

μετώπισης, προκειμένου να μπο-

ρούν να διαχειριστούν με επιτυχία 

τις διάφορες προκλήσεις και να 

αποκτήσουν τον έλεγχο του εαυ-

τού τους. Συμβάλλουν στη μείωση 

των επιπέδων κορτιζόλης, στη μεί-

ωση της αρτηριακής πίεσης, στη 

μείωση της διάρκειας και συχνό-

τητας των κρίσεων πανικού, στη 

βελτίωση αίσθησης ελέγχου και 

ποιότητας ζωής κ.ά.

Υπάρχει πληθώρα τεχνικών χα-

λάρωσης, από τις οποίες το άτομο 

μπορεί να διαλέξει όποια του ται-

ριάζει, ωστόσο για να είναι απο-

τελεσματικές θα πρέπει να εφαρ-

μόζονται καθημερινά, 1 ή 2 φορές 

την ημέρα, για 10 λεπτά. 

Τεχνικές διαχείρισης  
του στρες

   Διαφραγματική αναπνοή: Χα-

ρακτηρίζεται από την επέκταση 

της κοιλιάς και συμβάλλει σε μια 

φυσιολογική απάντηση, που χα-

ρακτηρίζεται από την παρουσία 

μειωμένης κατανάλωσης οξυ-

γόνου, μειωμένου καρδιακού 

ρυθμού και αρτηριακής πίεσης 

και αυξημένη παρασυμπαθητι-

κή δραστηριότητα.

  Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση: 

Τεχνική μέσω εναλλασσόμε-

νης σύσφιξης και χαλάρωσης 

των μυών. Αναπτύχθηκε από 

τον Αμερικανό γιατρό Edmund 

Jacobson, o οποίος υποστήριζε 

ότι εφόσον η μυϊκή ένταση συ-

νοδεύει το στρες, μπορεί κανείς 

να το μειώσει με την εκμάθηση 

χαλάρωσης των μυών του. 

  Νοερή απεικόνιση: Στόχος εί-

ναι το άτομο να μπορέσει να 

χρησιμοποιήσει τις προσωπι-

κές του εικόνες που είναι συμ-

βολικές για διάφορα ζητήματα 

υγείας, προκειμένου να ανα-

πτύξει ιδέες που σχετίζονται με 

την υγεία και αλλαγές για την 
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προαγωγή της συμπεριφοράς 

σχετικής με την υγεία. 

  Αυτογενής εκπαίδευση: Απο-

τελεί μια διαδικασία αυτο-χα-

λάρωσης, με την οποία προ-

καλείται  μια καθορισμένη 

ψυχοφυσιολογική απόκριση 

χαλάρωσης. Το άτομο μαθαίνει 

ένα σύνολο οδηγιών που προ-

στάζουν το σώμα να χαλαρώσει 

και ελέγχουν την αναπνοή, την 

αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό 

ρυθμό και τη θερμοκρασία του 

σώματος.

  Βιοανάδραση: Μέθοδος με την 

οποία διδάσκεται ο έλεγχος 

μέσω παρατήρησης διάφορων 

βιολογικών λειτουργιών του 

σώματος, με τη βοήθεια ειδι-

κών μηχανημάτων που τις κα-

ταγράφουν. Ο θεραπευόμενος 

παρακολουθεί τα οπτικοακου-

στικά σήματα της συσκευής και 

εκπαιδεύεται να τα τροποποιή-

σει με χαλαρωτικές ασκήσεις, 

προσπαθώντας να τα επανα-

φέρει στο επιθυμητό επίπεδο. 

Η συμμετοχή του ασθενούς κα-

ταγράφεται ηλεκτρονικά μέσω 

ηλεκτροδίων, που συνδέονται 

με τη συσκευή και τροφοδοτούν 

πληροφορίες για το τι συμβαί-

νει στο σώμα του.

  Τεχνική ενσυνειδητότητας: 

Σχετίζεται με τη συγκέντρωση 

της προσοχής στις σκέψεις, τα 

συναισθήματα και τις εμπειρίες 

της παρούσας στιγμής και δεν 

επιτρέπει στον νου να κατα-

κερματιστεί και να τρέχει στο 

παρελθόν ή στο μέλλον, αλλά 

τον βοηθά να επικεντρωθεί στο 

εδώ και τώρα. 

  Γνωσιακή αναδόμηση: Είναι 

η διαδικασία εκμάθησης αντί-

κρουσης γνωσιακών στρε-

βλώσεων, με στόχο την αντι-

κατάσταση των παράλογων, 

αντιρεαλιστικών πεποιθήσεων 

του ατόμου με άλλες πιο ακρι-

βείς και ευεργετικές.

  Τεχνική Συναισθηματικής 

Απελευθέρωσης (EFT): Πηγά-

ζει από την ανακάλυψη ότι το 

συναισθηματικό τραύμα συμ-

βάλλει σημαντικά στην ασθέ-

νεια. Το άτομο εστιάζει σε μια 

αρνητική σκέψη και διεγείρει 

μεσημβρινούς, δίνοντας ελα-

φρά χτυπήματα με τα δάχτυλα 

σε σημεία του προσώπου και 

του σώματος που αντιστοιχούν 

στους μεσημβρινούς του βελο-

νισμού, ενώ παράλληλα δου-

λεύει τις αρνητικές του στρε-

βλώσεις.

  Διαλογισμός: Μέσω του δια-

λογισμού επιτυγχάνεται ένα 

«καθάρισμα του μυαλού», το 

οποίο καθημερινά υπερφορτώ-

νεται με πλήθος πληροφοριών, 

που πολύ συχνά επιφέρουν την 

κόπωση και δυσχεραίνουν την 

προσοχή και τη συγκέντρωση.

  Γιόγκα: Αποτελεί σύστημα ανά-

πτυξης σταδιακής πειθαρχίας, 

ώστε να επιτευχθούν συγκε-

κριμένες στάσεις του σώματος 

μέσω του ελέγχου της αναπνοής. 

  Τροποποίηση συμπεριφοράς 

και τρόπου ζωής: Είναι σημα-

ντική η υιοθέτηση κατάλληλης 

διατροφής και τακτικής άσκη-

σης, η ρουτίνα 24ώρου (τακτι-

κές ώρες φαγητού και ύπνου), 

η αύξηση αυτοελέγχου και η δι-

αχείριση χρόνου, που βοηθά το 

άτομο να οργανώνει και να ιε-

ραρχεί τις δραστηριότητές του, 

ώστε να αποφεύγονται άσκο-

πες ενέργειες. 

  Συναισθηματική αποφόρτιση: 

Επιδιώκεται η ανάπτυξη μεθό-

δων έκφρασης, όπως το γράψι-

μο, η ομιλία και η απαλοιφή του 

θυμού. Ενθαρρύνεται η ενερ-

γοποίηση θετικής σκέψης.

Οι τεχνικές ηρεμούν το συ-

μπαθητικό νευρικό σύστημα, 

αυξάνουν τη λειτουργία του πα-

ρασυμπαθητικού και προκαλούν 

χαλάρωση. 

Η τακτική 
εφαρμογή 
τεχνικών 

χαλάρωσης 
και η αλλαγή 
τρόπου ζωής 
αποτελούν  
τα «κλειδιά» 

για να 
πάρουμε  

τον έλεγχο 
του στρες 
στα χέρια 
μας και να 
ζήσουμε 
με καλή 
ποιότητα 
ζωής και 
ευεξία



Η άσκηση  
είναι φάρμακο
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Πάνω από  
το 1/3 του ενήλικου 

πληθυσμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο 

και  
σχεδόν 1 στους 
2 ενήλικες στην 
Ελλάδα είναι μη 

φυσικά δραστήριος
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Ζ
ούμε σε έναν κόσμο όπου 

η έλλειψη φυσικής δραστη-

ριότητας κυριαρχεί. Πάνω 

από το 1/3 του ενήλικου πληθυ-

σμού σε παγκόσμιο επίπεδο και 

σχεδόν 1 στους 2 ενήλικες στην 

Ελλάδα είναι μη φυσικά δραστήρι-

ος. Ταυτόχρονα, ολοένα και αυξα-

νόμενος αριθμός επιστημονικών 

μελετών αποδεικνύει ότι η τακτική 

φυσική δραστηριότητα έχει ευερ-

γετικά  αποτελέσματα σε πλήθος 

δεικτών υγείας, ανεξαρτήτως ηλι-

κίας, φύλου, εθνικότητας ή τύπου 

σώματος1. 

Κάποιες μάλιστα από αυτές τις 

ευεργετικές επιδράσεις είναι εμ-

φανείς σχεδόν άμεσα, όπως η μεί-

ωση των επιπέδων των τριγλυκε-

ριδίων, της αρτηριακής πίεσης και 

του άγχους, καθώς και η αύξηση 

της ινσουλινοευαισθησίας. 

Οι ευεργετικές επιπτώσεις  
της άσκησης
Το σημαντικότερο όμως είναι όταν 

η φυσική δραστηριότητα γίνεται 

τρόπος ζωής. Στην προκειμένη 

περίπτωση για τους ενήλικες μει-

ώνεται σημαντικά ο κίνδυνος: 

  Ολικής θνησιμότητας

  Θνησιμότητας 

 από καρδιαγγειακές παθήσεις

  Υπέρτασης

  Διαβήτη τύπου ΙΙ και 

  Καρκίνων, όπως του στήθους, του 

παχέος εντέρου, του στομάχου, των 

πνευμόνων και του ενδομητρίου. 

Οι ευεργετικές επιπτώσεις της 

άσκησης επεκτείνονται και σε 

ψυχολογικό και σε πνευμα-

τικό επίπεδο, μειώνοντας 

αισθητά τα επιπέδα άγ-

χους, τον κίνδυνο κατάθλι-

ψης, την εξέλιξη της άνοιας, 

ενώ παράλληλα ενισχύονται 

πνευματικές λειτουργίες, όπως 

η μνήμη και η συγκέντρωση. Επί-

σης,  δεν μπορεί να θεωρηθεί αμε-

λητέα και η συνεισφορά της στη 

ρύθμιση του σωματικού βάρους, 

αφού από τη μία πλευρά δρα ενι-

σχυτικά στην απώλεια, ενώ από την 

άλλη αποτρέπει την επαναπρόσλη-

ψη. Τέλος, ειδικά για την τρίτη ηλικία 

η προκαλούμενη ενίσχυση του μυ-

ϊκού και του σκελετικού ιστού δρα 

αποτρεπτικά στον κίνδυνο πτώσε-

ων και παρεμφερών τραυματισμών, 

βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής 

γενικότερα.

Τέλος, δεν θα πρέπει να παρα-

λειφθεί να αναφερθεί ότι η υιοθέ-

τηση της φυσικής δραστηριότητας 

ως τρόπου ζωής εμπεριέχει και 

έναν σχετικά αυξημένο κίνδυνο 

μικρο-τραυματισμών. Ωστόσο αν 

ακολουθηθούν κανόνες, όπως 

είναι η επιλογή δραστηριοτήτων 

ανάλογα με το επίπεδο της φυσικής 

κατάστασης, η ρεαλιστική στοχο-

θέτηση, η προοδευτική αύξηση της 

έντασης και της διάρκειας της προ-

σπάθειας και η προστασία μέσω της 

χρήσης ειδικού ρουχισμού, εξοπλι-

σμού και περιβάλλοντος άσκησης, 

οι κίνδυνοι σχεδόν εξαφανίζονται 

και τα οφέλη είναι ουσιαστικότερα. 

Ενισχυτική και επιβεβλημένη, τέ-

λος, για την επίτευξη της συμμόρ-

φωσης και για τη διατήρηση της φυ-

σικής δραστηριότητας θα πρέπει να 

θεωρείται και η επίβλεψη από έναν 

ειδικό της άσκησης.

Συμπερασματικά, πρέπει να γίνει 

κατανοητό ότι ακόμα και η οποια-

δήποτε μορφή φυσικής δραστη-

ριότητας είναι προτιμότερη από 

καθόλου και ότι οι μικρές αλλαγές 

θα φέρουν τις μεγάλες. Η φυσική 

δραστηριότητα είναι το μόνο δω-

ρεάν φάρμακο με τόσες ευεργετι-

κές επιπτώσεις στην υγεία.

1.  Guthold R, et al. Worldwide 

trends in insufficient physical 

activity from 2001 to 2016: 

Α pooled analysis of 358 

population-based surveys with 

1.9 million participants. The 

Lancet,2018.

2.  Piercy K, et al. The Physical 

Activity Guidelines for 

Americans. JAMA, 2018.
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Σύμφωνα, λοιπόν, με τις τελευ-

ταίες διεθνείς συστάσεις2 σαν 

γενικό κανόνα «οι ενήλικες θα 

πρέπει να κινούνται περισσό-

τερο και να κάθονται λιγότε-

ρο μέσα στην ημέρα (sit less – 
move more)». Ειδικότερα, για 

την επίτευξη βέλτιστων στό-

χων, οι ενήλικες συστήνεται 

να πραγματοποιούν τουλάχι-

στον από 150 (2 ½ ώρες) έως 

και 300 λεπτά (5 ώρες) την 

εβδομάδα μέτριας έντασης 

ή από 75 μέχρι και 150 λεπτά 

έντονης έντασης, αερόβια 

δραστηριότητα (π.χ., έντονο 

περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλα-

το, κολύμβηση, χορός κ.ά.). 

Τα οφέλη θα είναι επιπρόσθε-

τα στην περίπτωση ένταξης 

ασκήσεων ενίσχυσης της μυ-

ϊκής δύναμης (π.χ., ασκήσεις 

με αντιστάσεις ή με το βάρος 

του σώματος) σε μεγάλες μυ-

ϊκές ομάδες για τουλάχιστον 

δύο ή και περισσότερες ημέ-

ρες την εβδομάδα. 

Άξιο αναφοράς είναι ότι τα 

συγκεκριμένα προτεινόμενα 

χρονικά όρια μπορούν να επι-

τευχθούν ακόμα και αν αθροι-

στούν όλες οι καθημερινά 

φυσικά δραστήριες κινήσεις 

ενός ατόμου (π.χ., ανέβασμα 

σκαλιών, μετακίνηση με τα 

πόδια, κουβάλημα φορτίων 

κ.λπ.), ανεξαρτήτως οργανω-

μένης άσκησης. 

Χρονικά όρια άσκησης

ΠΡΟΛΗΨΗ
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Γράφει η:

Βασιλική  
Μπιλέρου

Οδοντίατρος
ΒιοΟδοντιατρείο  
Καλλιθέας

Η 
τερηδόνα αποτελεί μια ση-

μαντική νόσο του ανθρώπι-

νου είδους και εμφανίζεται 

ακόμα σε αυξημένη συχνότητα 

στον πληθυσμό. Ένας από τους πα-

ράγοντες που παίζουν σημαντικό 

ρόλο προστασίας από την τερη-

δόνα είναι η αντοχή των δοντιών 

στη δράση των μικροοργανισμών 

που εξασφαλίζεται και από τη 

μορφολογία των δοντιών. Δόντια 

με αδρή επιφάνεια καθαρίζονται 

πιο δύσκολα, ενώ ταυτόχρονα 

έχουν την ικανότητα να κατακρα-

τούν ευκολότερα τροφές, δυσχε-

ραίνοντας την όλη κατάσταση. 

 Τα δόντια χωρίζονται σε δύο μεγά-

λες κατηγορίες, τα πρόσθια και τα 

οπίσθια. Η ανατομία των οπίσθιων 

δοντιών είναι ιδιαίτερη και διαφο-

ρετική από αυτή των πρόσθιων. Η 

μασητική τους επιφάνεια χαρα-

κτηρίζεται από αύλακες, οπές και 

σχισμές, στις οποίες παγιδεύονται 

υπολείμματα τροφών και έτσι η 

εμφάνιση της τερηδόνας είναι πιο 

έντονη στα σημεία αυτά.

Τα sealants ή καλύψεις των 

οπών και σχισμών είναι άχρωμες 

ή λευκές λεπτές επιστρώσεις ρητι-

νώδους υλικού και τοποθετούνται 

στις μασητικές επιφάνειες των οπί-

σθιων δοντιών χωρίς να έχει προ-

ή αλλιώς προληπτικές εμφράξεις

Sealants

πρόληψη
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ηγηθεί τρόχισμα. Εφαρμόζονται 

στο πλαίσιο της προληπτικής οδο-

ντιατρικής κυρίως στα παιδιά αλλά 

και σε ενήλικες με καλή στοματική 

υγιεινή. Με τη μέθοδο αυτή μειώνε-

ται το βάθος στις αύλακες των δο-

ντιών -«αποφράσσοντας» έτσι τα 

ευαίσθητα σημεία των δοντιών και 

ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα 

να μείνουν υπολείμματα τροφών- 

και βελτιώνεται η δυνατότητα καθα-

ρισμού των επιφανειών των δοντιών 

με το βούρτσισμα. Με τα παραπάνω 

προστατεύουμε τα δόντια σε αυτό 

το στάδιο πριν ξεκινήσουν η τερη-

δονογόνος δράση και η εμφάνιση 

της κοιλότητας που θα χρειαστεί 

θεραπεία. Έτσι η διαδικασία της 

πρόληψης δεν αφήνει περιθώ-

ρια να «χαλάσουν» τα δόντια μας. 

 Τα δόντια στα οποία συστήνεται 

να τοποθετούνται τα sealants είναι 

εκείνα που είναι πιο ευπαθή και ευ-

αίσθητα στην εμφάνιση τερηδόνας, 

δηλαδή οι πρώτοι μόνιμοι γομφίοι, 

οι δεύτεροι μόνιμοι γομφίοι αλλά 

και οι προγόμφιοι. Οι μασητικές 

επιφάνειες των πίσω δοντιών δεί-

χνουν να έχουν τα υψηλότερα 

ποσοστά εμφάνισης τερηδόνας 

παγκοσμίως, περίπου 90%. Σπά-

νια τα sealants τοποθετούνται και 

στην υπερώια (εσωτερική) επιφά-

νεια των πλάγιων πρόσθιων δο-

ντιών ή σε οποιοδήποτε άλλα δόντι 

όταν εμφανίζει έντονες σχισμές 

και οπές λόγω της ανατομίας του. 

 Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παιδιά 

σχολικής ηλικίας εμφανίζουν τε-

ρηδόνα στις περιοχές των μόνιμων 

πρώτων και δεύτερων γομφίων σε 

ποσοστό 50% και αναφέρουν ότι οι 

περισσότερες τερηδονικές βλάβες 

ξεκινούν συνήθως τα πρώτα χρόνια 

μετά την εμφάνιση των δοντιών αυ-

τών στο στόμα, δηλαδή στις ηλικίες 

των 6-7 χρόνων για τους πρώτους 

και 12-13 για τους δεύτερους γομφί-

ους. Παιδιά και έφηβοι με αυξημένο 

τερηδονικό κίνδυνο έχουν μεγαλύ-

τερες πιθανότητες εμφάνισης τερη-

δονικών βλαβών και όσο πιο γρή-

γορα γίνει η εφαρμογή των sealants 

από την ανατολή των δοντιών στο 

στόμα τόσο περισσότερη προστα-

σία θα υπάρχει. Άρα είναι απαραί-

τητες οι τακτικές οδοντιατρικές επι-

σκέψεις για να κρίνει ο οδοντίατρος 

εάν ενδείκνυται ή όχι η τοποθέτη-

ση των προληπτικών εμφράξεων. 

Η διαδικασία της τοποθέτησης είναι 

γρήγορη, ασφαλής και ανώδυνη 

και γίνεται σε μία επίσκεψη. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο τα-

κτικός οδοντιατρικός έλεγχος 

είναι αναγκαίος για να διαπι-

στωθεί η ακεραιότητά τους. Η 

παρακολούθησή τους στο πλαί-

σιο του οδοντιατρικού ελέγχου 

συνιστάται στους 6-12 μήνες. 

 Τέλος, να αναφερθεί ότι η μέ-

θοδος και η εφαρμογή των προ-

ληπτικών εμφράξεων, sealants, 

αποτελούν μέρος μόνον ενός 

ολοκληρωμένου προγράμματος 

πρόληψης. Επιπλέον μέτρα για 

να επιτευχθεί μεγαλύτερη και 

συνολική προστασία από την τε-

ρηδόνα αποτελούν η σωστή εκ-

παίδευση της στοματικής υγιεινής 

από τον οδοντίατρο, η τήρηση 

υγιών διατροφικών συνηθειών, 

καθώς και η τακτική εφαρμογή 

φθορίου τόσο κατά το βούρτσι-

σμα τόσο και στο οδοντιατρείο. 

Εφαρμογή των προληπτικών εμφράξεων, sealants

Καθάρισμα, προετοιμασία δοντιών

Η διάρκεια ζωής  
των sealants 
κυμαίνεται  

από 3 έως 7 χρόνια  
ή περισσότερο εάν 

τοποθετηθούν με την 
κατάλληλη τεχνική 
και υπάρχει σωστή 
στοματική υγιεινή

Η διαδικασία της 
τοποθέτησης είναι 

γρήγορη, ασφαλής 
και ανώδυνη και 

γίνεται σε μία 
επισκεψη. Δεν 

χρειάζεται αναισθησία, 
αλλά ούτε τρόχισμα 

του δοντιού



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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Ιατρείο Γενικής 
Πνευμονολογίας

Γράφει ο:

Παύλος Ζαρογουλίδης

Πνευμονολόγος, 
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΊΑ

Ο όρος Χρόνια Αποφρακτική Πνευ-

μονοπάθεια (ΧΑΠ) χρησιμοποιεί-

ται για τα άτομα που έχουν χρόνια 

βρογχίτιδα, εμφύσημα ή και τα δύο. 

Είναι χρόνια πάθηση του αναπνευ-

στικού συστήματος. Όταν κάποιος 

έχει ΧΑΠ, εμποδίζεται η εκπνευστι-

κή ροή αέρα από τους πνεύμονες. 

Αίτια 
   Κάπνισμα: Αποτελεί τον κυριό-

τερο εκλυτικό παράγοντα ΧΑΠ. 

Περίπου το 15%-20% των χρόνι-

ων καπνιστών εμφανίζει ΧΑΠ.

  Η επαγγελματική έκθεση σε 

χημικές ουσίες και καυσαέρια 

ευθύνεται για το 1/3 των περι-

πτώσεων ΧΑΠ.

  Η καύση βιομάζας (ξύλο, κάρ-

βουνο) σε σπίτια με ανεπαρκή 

αερισμό είναι αίτιο ΧΑΠ, κυρίως 

σε αναπτυσσόμενες χώρες.

  Γενετικά αίτια: Η έλλειψη α1-α-

ντιθρυψίνης προκαλεί εμφύση-

μα σε ηλικία <40 ετών και απο-

τελεί αίτιο λιγότερου του 1% των 

περιπτώσεων ΧΑΠ. Άλλα γονί-

δια επίσης αποτελούν αίτια ΧΑΠ.

Συμπτώματα
Bήχας, δύσπνοια, βλέννα, ανα-

πνευστικές λοιμώξεις είναι πιο 

κοινές στη ΧΑΠ.

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Άσθμα

To άσθμα είναι μια κοινή χρόνια 

φλεγμονώδης πάθηση των αερα-

γωγών που χαρακτηρίζεται από 

διάφορα επαναλαμβανόμενα συ-

μπτώματα, μεταβλητή στένωση των 

αεραγωγών και βρογχόσπασμο.

Αίτια
Εικάζεται ότι το άσθμα προκαλεί-

ται από έναν συνδυασμό γενετι-

κών και περιβαλλοντικών παρα-

γόντων. Η διάγνωσή του βασίζεται 

συνήθως στον χαρακτήρα των 

συμπτωμάτων, την απόκριση του 

ασθενούς στη θεραπεία με την 

πάροδο του χρόνου και τα αποτε-

λέσματα της σπιρομέτρησης.

Συμπτώματα
Στα συνήθη συμπτώματα περι-

λαμβάνονται: Συριγμός, βήχας, 

αίσθημα σύσφιξης στον θώρακα 

και δύσπνοια.
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Εργαστήριο  
Μελέτης  Ύπνου
Το εργαστήριο Μελέτης 

Ύπνου αποτελεί τμήμα υψη-

λής τεχνολογίας που λει-

τουργεί στη Κλινική μας και 

βελτιώνεται ώστε να συμβα-

δίζει με τις διεθνείς προδια-

γραφές.

Ασχολείται με τα προβλή-

ματα που ταλαιπωρούν τους 

ασθενείς κατά τη διάρκεια 

του ύπνου, καθώς και με τις 

ημερήσιες συνέπειες διατα-

ραχών που συμβαίνουν στον 

ύπνο. 

Οι συνηθέστερες παθή-

σεις είναι αϋπνίες, σύνδρο-

μο απνοιών-υποπνοιών στον 

ύπνο, διαταραχές κιρκάδιου 

ρυθμού (εργασία με βάρδιες, 

σύνδρομο αλλαγής χρονο-

ζώνης κ.λπ.), σύνδρομο ανή-

συχων ποδιών, παραϋπνίες, 

σύνδρομο αυξημένων αντι-

στάσεων ανώτερων αεραγω-

γών, ναρκοληψία, νυχτερινοί 

τρόμοι. Αλλά και ασθενείς με 

καρδιαγγειακά ή νευρολογι-

κά νοσήματα παραπέμπονται  

για εξέταση, διότι έχει πλέον 

αποδειχθεί στενή σχέση των 

νοσημάτων αυτών με τις δια-

ταραχές της αναπνοής στον 

ύπνο. Επίσης, παρακολου-

θούνται οι ασθενείς στους 

οποίους εφαρμόζεται θερα-

πευτική αγωγή. 

Η πνευμονική υπέρταση είναι η 

αυξημένη πίεση στα αιμοφόρα 

αγγεία που παραλαμβάνουν το 

οξυγόνο από τους πνεύμονες.

Το οξυγονωμένο αίμα διοχετεύ-

εται στο υπόλοιπο σώμα μέσω  

των σχετικών αντλιών της καρ-

διάς.  Η υπέρταση σε αυτό το ανα-

πνευστικό κύκλωμα της κυκλο-

φορίας είναι μια προοδευτική και 

σοβαρή πάθηση.

Αίτια
1.  Πνευμονική αρτηριακή υπέρτα-

ση, μια ομάδα που περιλαμβάνει 

αυτά τα αίτια:

  Ιδιοπαθή ή άγνωστα

  Αίτια συνδετικού ιστού, όπως η 

σκλήρυνση

  Καρδιακές δυσπλασίες εκ γε-

νετής (συγγενής)

  Κληρονομούμενα γενετικά 

αίτια (μετάλλαξη του γονιδίου 

BMPR2 για παράδειγμα)

  Σχετιζόμενα με φάρμακα, τοξί-

νες ή μόλυνση από HIV

  Πνευμονικές νόσοι που απο-

φράσσουν το φλεβικό δίκτυο, 

που σχετίζονται κάποιες φο-

ρές με τον καρκίνο ή τη θερα-

πεία του.

2.   Νόσος αριστεράς κοιλίας (βαλ-

βιδοπάθεια για παράδειγμα).

3.   Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ και χρό-

νια έκθεση σε μεγάλα υψόμε-

τρα, για παράδειγμα).

4.   Χρόνια θρομβοεμβολική πνευ-

μονική υπέρταση (έπειτα από 

θρόμβο που έχει  φτάσει στους 

πνεύμονες).

5.   Διάφορα πολυπαραγοντικά ή 

ασαφή αίτια (πολλές διαγνώ-

σεις εντάσσονται σε αυτήν την 

ομάδα).

Συμπτώματα 
Το κύριο σύμπτωμα της πνευ-

μονικής υπέρτασης είναι η δύ-

σπνοια - είναι ένας από τους πα-

ράγοντες που επηρεάζουν την 

απόσταση που μπορεί να περπα-

τήσει ένας ασθενής. Άλλα δύο 

συμπτώματα, επίσης δείκτες-κλει-

δί πνευμονικής υπέρτασης, εί-

ναι η κόπωση ή εξάντληση και  

η συγκοπή ή λιποθυμία/ζάλη.

Πνευμονική Υπέρταση 

Υπάρχει η δυνατότητα διάγνωσης 

με τις πλέον πιο σύγχρονες μεθό-

δους ενδοσκόπησης: Βρογχοσκό-

πηση, ενδοβρογχικός υπέρηχος 

(EBUS), βιοψία υπό αξονικό και 

θωρακοσκόπηση. Επίσης, υπάρχει 

θωρακοχειρουργικό και ογκολο-

γικό τμήμα το οποίο θα αναλάβει  

την περαιτέρω αντιμετώπιση του 

ασθενούς.

Απευθυνθείτε στους εξειδικευ-

μένους μας συνεργάτες για τη δι-

άγνωση και τη θεραπεία σας. Επί-

σης, υπάρχει και η δυνατότητα να 

πάρετε γνώμη από εξειδικευμένα 

κέντρα του εξωτερικού (Γερμανία, 

Αγγλία και Ηνωμένες Πολιτείες) 

με τα οποία συνεργαζόμαστε.

Καρκίνος Πνεύμονα
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To τσιγάρο και τα τοξικά προϊόντα 

του εισέρχονται σε όλα τα κύττα-

ρα του οργανισμού μας. Δεν είναι 

υπερβολή να πούμε συνοπτικά  

ότι βλάπτει όλα τα συστήματα του 

οργανισμού μας, με πρώτα σε συ-

χνότητα το αναπνευστικό και το 

καρδιαγγειακό. 

Αν έχετε προσπαθήσει να κόψε-

τε το τσιγάρο και δυσκολεύεστε, 

μην απογοητεύεστε. 97% των κα-

πνιστών ανήκουν στην ίδια κατη-

γορία με σας. 

Υπάρχουν επιστημονικές μέθο-

δοι που αποδεδειγμένα μπορούν 

να αυξήσουν τα ποσοστά διακο-

πής έως 40%-50%.

Οι περισσότερες υποτροπές 

συμβαίνουν μέσα στους πρώτους 

τρεις μήνες. Μην απελπίζεστε!

Σταματήσατε το κάπνισμα και 

αντ’ αυτού καπνίζετε πούρο, πίπα, 

ηλεκτρονικό τσιγάρο ή ναργιλέ; 

Μήπως πρόκειται για την άλλη όψη 

του ίδιου νομίσματος; Το ηλεκτρο-

νικό τσιγάρο δεν έχει αποδειχτεί 

ως ασφαλές μέσο διακοπής του 

καπνίσματος, ούτε αποτελεί εγκε-

κριμένη εναλλακτική λύση για το 

κάπνισμα.

Κατηγοριοποίηση
Υπάρχουν περισσότερες από 300 

διαφορετικές ασθένειες οι οποίες 

ταξινομούνται ως διάμεσες πνευ-

μονοπάθειες. Οι περισσότερες 

είναι πολύ σπάνιες, ωστόσο οι συ-

νηθέστερες διάμεσες πνευμονο-

πάθειες περιλαμβάνουν:

  Σαρκοείδωση

  Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση

  Εξωγενής αλλεργική κυψελιδίτι-

δα (επίσης γνωστή ως πνευμονί-

τιδα εξ υπερευαισθησίας)

  Διάμεση πνευμονοπάθεια σχετι-

ζόμενη με νόσο του συνδετικού 

ιστού

  Πνευμονοκονίαση

  Διάμεση πνευμονοπάθεια που 

προκαλείται από συγκεκριμένα 

φάρμακα που χρησιμοποιούνται 

για τη θεραπεία άλλων ασθενειών.

Αιτίες
Μόνο περίπου μία στις τρεις περι-

πτώσεις διάμεσης πνευμονοπά-

θειας έχει γνωστά αίτια. Οι περι-

βαλλοντικοί παράγοντες έχουν 

αναγνωριστεί στο 35% των ατό-

μων με διάμεση πνευμονοπάθεια. 

Η πνευμονοκονίαση οφείλεται σε 

εισπνεόμενες ουσίες στον χώρο 

εργασίας, οι οποίες προκαλούν 

εκτεταμένες ουλές και σκλήρυνση 

(ίνωση) των πνευμόνων. Οι ασθέ-

νειες αυτές έχουν γίνει λιγότερο 

συχνές λόγω αλλαγών στις βιο-

μηχανικές πρακτικές. Η εξωγενής 

αλλεργική κυψελίτιδα οφείλεται σε 

αλλεργική αντίδραση σε οποιαδή-

ποτε από τις αρκετές εισπνεόμενες 

οργανικές ουσίες. Ορισμένα φάρ-

μακα που λαμβάνονται ως φαρμα-

κευτική αγωγή για άλλες ασθένειες 

μπορούν και αυτά να προκαλέσουν 

διάμεση πνευμονοπάθεια. 

Συμπτώματα
Οι διάμεσες πνευμονοπάθειες συ-

νήθως εκδηλώνονται σταδιακά. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι με διά-

μεσες πνευμονοπάθειες νιώθουν 

δύσπνοια και έχουν μειωμένη ικα-

νότητα άσκησης. 

Άλλα συμπτώματα περιλαμβά-

νουν επίμονο βήχα που συνήθως 

είναι ξηρός, δηλαδή δεν παράγει 

φλέγμα. Σε προχωρημένο στάδιο 

της νόσου μπορεί να υπάρχει μπλε 

ή μοβ αποχρωματισμός ειδικά σε 

χείλια, χέρια και πόδια (λόγω πολύ 

χαμηλής ποσότητας οξυγόνου στο 

αίμα) και πληκτροδακτυλία ή πρή-

ξιμο των δακτύλων.

Διάμεσες Πνευμονοπάθειες

Διακοπή Καπνίσματος
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Η 
έναρξη οποιασδήποτε 

αθλητικής δραστηριότητας 

συχνά πιέζει το σώμα πολύ 

και το εκθέτει σε κίνδυνο τραυματι-

σμού. Η κοινή αντίληψη ότι η άσκη-

ση πρέπει να είναι πραγματικά 

σκληρή ή επώδυνη για να είναι ευ-

εργετική είναι απλά λανθασμένη. 

Η απαίτηση μέσα σε σύντομο χρο-

νικό διάστημα να αποκτήσει κανείς 

μια σωματική διάπλαση βγαλμένη 

από εικόνες περιοδικών είναι πέρα 

για πέρα ουτοπική ή ακόμα και επι-

κίνδυνη. Η μετριοπάθεια είναι το 

κλειδί για την ασφαλή άσκηση. Τα 

ασφαλή προγράμματα άσκησης 

αρχίζουν αργά και βαθμιαία αυξά-

νονται σε ένταση, συχνότητα και 

διάρκεια. Επιπλέον, εάν υπάρχει 

κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας, 

όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, δια-

βήτη, ιστορικό καρδιακής νόσου, 

κάποιο μυοσκελετικό πρόβλημα ή 

είστε καπνιστής, πρέπει να επικοι-

νωνήσετε με τον γιατρό σας προ-

τού ξεκινήσετε οποιαδήποτε έντο-

νη σωματική δραστηριότητα.

Οδηγίες Ασφαλούς Άσκησης
 Χρησιμοποιήστε τον κατάλλη-

λο εξοπλισμό. Αντικαθιστάτε τα 

αθλητικά παπούτσια σας έπειτα 

από αρκετή χρήση. Φορέστε άνε-

τα, χαλαρά ρούχα που σας επι-

τρέπουν να κινείστε ελεύθερα και 

να είναι αρκετά ελαφρά ώστε να 

απελευθερώνουν τη θερμότητα 

του σώματός σας. 

 Ισορροπημένο πρόγραμμα 

άσκησης. Αναπτύξτε ένα ισορρο-

πημένο πρόγραμμα γυμναστικής 

που ενσωματώνει την καρδιαγ-

γειακή άσκηση, την κατάρτιση δύ-

ναμης και την ευελιξία ανάλογα 

με το επίπεδό σας, καθώς και τη 

φυσική σας κατάσταση. Εκτός από 

την παροχή μιας συνολικής άσκη-

σης του σώματος, ένα ισορροπη-

μένο πρόγραμμα άσκησης μειώνει 

τις πιθανότητες τραυματισμού.

 Ζέσταμα. Το ζέσταμα είναι απα-

ραίτητο πριν από κάθε είδος άσκη-

σης, ακόμα και πριν από το τέντω-

μα (stretching). Η προθέρμανση 

είναι απαραίτητη για την καρδιά 

σας, μιας και αυξάνει τα ποσοστά 

ροής αίματος, ενώ χαλαρώνει 

Ασφαλούς Άσκησης

Γράφει ο:

Εμμανουήλ Κολυμπιανάκης, MD, M.Sc.

Ορθοπαιδικός Χειρουργός,  
Συντονιστής Ιατρικού Τμήματος 
CrossBorderMedCare 
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Παράγοντες Κινδύνου  
& Πρώτες Βοήθειες

ΟΔΗΓΙΕΣ
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μύες, τένοντες, συνδέσμους και 

αρθρώσεις.

 Τέντωμα (stretching). Αρχίστε 

τα τεντώματα αργά και προσεκτι-

κά μέχρι να φτάσετε σε σημείο 

έκτασης των μυών. Κρατήστε 

κάθε τέντωμα για 10 έως 20 δευ-

τερόλεπτα, στη συνέχεια χαλα-

ρώστε αργά και προσεκτικά. Ει-

σπνεύστε πριν από κάθε έκταση 

και εκπνέετε καθώς χαλαρώνετε. 

Διατηρείτε πάντοτε τον έλεγχο και 

ποτέ μην τεντώνετε τους μυς σας 

σε σημείο να πονάτε.

 Πάρτε τον χρόνο σας. Κατά τη 

διάρκεια των ασκήσεων μυϊκής 

δύναμης, μεταξύ των επαναλήψε-

ων μην ξεχνάτε να αναπνέετε τα-

κτικά για να μειώσετε την αρτηρι-

ακή σας πίεση και να αυξήσετε την 

παροχή αίματος στον εγκέφαλο.

 Πίνετε νερό. Πίνετε αρκετό 

νερό ή ισοτονικά διαλύματα κατά 

την άσκηση για να αποφύγετε την 

αφυδάτωση, την εξάντληση και το 

θερμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. 

 Χαλάρωση. Στην τελική φάση 

της άσκησής σας είναι απαραίτη-

τη η χαλάρωση των μυών σας. Θα 

πρέπει να διαρκέσει δύο φορές 

περισσότερο από το ζέσταμά σας. 

Μειώστε την ένταση των κινήσε-

ών σας για τουλάχιστον 10 λεπτά 

προτού σταματήσετε τελείως την 

άσκηση. 

 Ξεκουραστείτε. Προγραμμα-

τίστε ημέρες εκτός άσκησης και 

ξεκούρασης. Η κόπωση και ο πό-

νος είναι καλοί λόγοι για να μην 

ασκηθείτε.

Παράγοντες κινδύνου
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες κιν-

δύνου που κάνουν τον τραυματι-

σμό κατά τη διάρκεια της άσκησης 

πιο πιθανό.

  Η διάρκεια, η ένταση, η εσφαλμέ-

νη τεχνική, η υπερβολική συχνό-

τητα μιας άσκησης ή η ταχέως 

αυξανόμενη ένταση της άσκησης.

  Οι συνθήκες εδάφους ή και οι και-

ρικές συνθήκες, εάν είναι ακραί-

ες ή μη κατάλληλες.

  Η χρήση λανθασμένου εξοπλι-

σμού, όπως αθλητικά παπούτσια 

που δεν έχουν σχεδιαστεί για τη 

δραστηριότητά σας.

  Ιστορικό προϋπάρχοντος τραυ-

ματισμού.

  Κάπνισμα ή και καθιστική ζωή.

  Χαμηλή αερόβια ή και μυϊκή αντο-

χή και έλλειψη ευλυγισίας.

  Ιστορικό υποκείμενων μυοσκε-

λετικών παθήσεων που προδια-

θέτουν σε τραυματισμό.

Πρώτες βοήθειες
Τα ατυχήματα μπορεί να συμβούν 

παρά τις ασφαλείς προφυλάξεις 

κατά την άσκηση. Εάν τραυματιστεί-

τε κατά τη διάρκεια της άσκησης:

1Σταθεροποιήστε το τραυματι-

σμένο μέρος με ένα αυτοσχέ-

διο νάρθηκα. 

2Βάλτε πάγο για να μειώσετε το 

πρήξιμο, την αιμορραγία και τη 

φλεγμονή.

3Εφαρμόστε έναν επίδεσμο 

συμπίεσης  και ανυψώστε 

τον τραυματισμένο άκρο πάνω 

από την καρδιά για να μειώσετε 

το πρήξιμο.

Μπορείτε να κάνετε χρήση 

απλών παυσίπονων για τον πόνο. 

Επισκεφθείτε το γιατρό σας εάν 

έχετε έντονο πόνο, τα συμπτώμα-

τα επιμένουν ή δεν μπορείτε να 

μετακινήσετε το τραυματισμένο 

τμήμα του σώματος.



φάκελοs υγεία

Η 
σωματική άσκηση μπορεί να 

βελτιώσει την υγεία σας και 

να μειώσει τον κίνδυνο εμ-

φάνισης αρκετών ασθενειών, όπως 

ο διαβήτης τύπου 2, ο καρκίνος και 

οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Η 

σωματική άσκηση έχει τόσο άμεσα 

όσο και μακροπρόθεσμα οφέλη για 

την υγεία. Το πιο σημαντικό όλων 

όμως είναι το γεγονός ότι η τακτική 

σωματική δραστηριότητα μπορεί να 

βελτιώσει την ποιότητα ζωής σας. 

Τουλάχιστον 30 λεπτά άσκησης την 

ημέρα μπορεί να σας επιτρέψουν 

να απολαύσετε αυτά τα οφέλη.

Οφέλη της τακτικής σωματικής 
άσκησης
Εάν έχετε τακτική σωματική δρα-

στηριότητα, μπορείτε:

  Να μειώσετε τον κίνδυνο καρδια-

κής προσβολής

  Να διατηρείτε ισορροπημένο το 

βάρος σας

  Να έχετε χαμηλότερο επίπεδο χο-

ληστερόλης στο αίμα

  Να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη 

τύπου 2 

  Να έχετε χαμηλότερη αρτηριακή 

πίεση

  Να έχετε ισχυρότερα οστά, μυς και 

αρθρώσεις και χαμηλότερο κίνδυ-

νο εμφάνισης οστεοπόρωσης

  Να αισθάνεστε περισσότερη 

ενέργεια, καλύτερη διάθεση και 

να κοιμάστε καλύτερα.

Νους υγιής εν  
σώματι υγιεί
Αρκετές μελέτες 

έχουν δείξει ότι 

η άσκηση βοηθά 

στην καταπολέ-

μηση της κατάθλι-

ψης. Υπάρχουν πολ-

λές απόψεις για το πώς 

η άσκηση βοηθά τα άτομα 

με κατάθλιψη:

   Η άσκηση μπορεί να εμποδίσει 

τις αρνητικές σκέψεις ή να σας 

αποσπάσει από τις καθημερινές 

ανησυχίες

  Η άσκηση με άλλους παρέχει μια 

ευκαιρία για αυξημένη κοινωνική 

επαφή

   Η αυξημένη φυσική κατάσταση 

της σωματικής άσκησης &  
του προ-αθλητικού ελέγχου

Γράφει ο:

Θωμάς Γρατσινόπουλος, MD

Παθολόγος,  
Επιστημονικός Συνεργάτης  
της ΒιοΚλινικής Αθηνών,  
Μέλος Ιατρικού Τμήματος CrossBorderMedCare
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μπορεί να αυξήσει τη διάθεσή σας 

και να βελτιώσει τον ύπνο σας

  Η άσκηση μπορεί επίσης να αλλά-

ξει τα επίπεδα των ορμονών στον 

εγκέφαλό σας, όπως η σεροτονί-

νη, οι ενδορφίνες και οι ορμόνες 

του στρες.

Στόχος, τουλάχιστον 30 λεπτά 
άσκηση την ημέρα
Για να διατηρήσετε την υγεία και να 

μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης 

προβλημάτων συνιστάται τουλά-

χιστον 30 λεπτά μέτριας έντασης 

σωματική άσκηση τις περισσότε-

ρες, αν όχι όλες, ημέρες της εβδο-

μάδας. Ακόμα και για τους πιο πο-

λυάσχολους ανθρώπους, η αύξηση 

της καθημερινής δραστηριότητας 

μπορεί να προέλθει από μικρές αλ-

λαγές που μπορούμε να κάνουμε 

στην καθημερινότητά μας, όπως 

περπάτημα ή ποδηλασία αντί για 

χρήση του αυτοκινήτου ή των Μέ-

σων Μαζικής Μεταφοράς.

Προ-αθλητικός έλεγχος
Είναι ένα «δίχτυ ασφαλείας», ώστε 

να διασφαλίσετε την καταλληλότε-

ρη σωματική άσκηση χωρίς να επι-

βαρύνετε την υγεία σας. Πρόκειται 

για έναν προληπτικό έλεγχο, που 

επιδιώκει την έγκαιρη διάγνωση 

συγκεκριμένων παραγόντων κιν-

δύνου που σχετίζονται με αθλητι-

κές δραστηριότητες, καθώς και για 

την παροχή συμβουλών, τη θερα-

πεία και τη βελτίωση των επιδόσε-

ων στον αθλητισμό, τόσο για τους 

επαγγελματίες όσο και για τους 

ερασιτέχνες αθλητές. 

Ο ιατρικός έλεγχος του αθλού-

μενου περιλαμβάνει τον έλεγχο 

διαφόρων συστημάτων: 

   Καρδιαγγειακό 

   Μυοσκελετικό  

   Αναπνευστικό

Ο σωστός προ-αθλητικός έλεγ-

χος έχει αποτέλεσμα: 

   Την πρόληψη τραυματισμών 

   Την πρόληψη και αντιμετώπιση 

παθολογικών προβλημάτων 

   Τη βελτίωση του σχεδιασμού 

προπόνησης 

   Την αποφυγή φαρμακοδιέγερσης. 

Ο προ-αθλητικός έλεγχος εί-

ναι απαραίτητος για τα άτομα που 

αθλούνται συστηματικά, ώστε να δι-

ασφαλιστεί η ασφαλής συμμετοχή 

τους στην αθλητική δραστηριότητα 

που έχουν επιλέξει. Συγκεκριμένα: 

   Συμβάλλει στην εντόπιση των δι-

αταραχών από τα διάφορα οργα-

νικά συστήματα και ιδιαίτερα από 

το καρδιαγγειακό

   Ανιχνεύει παράγοντες κινδύνου 

που μπορεί να προκαλέσουν 

τραυματισμούς ή άλλη συστημα-

τική βλάβη ώστε να διαφυλαχτεί 

η υγεία του αθλούμενου

   Δίνει πληροφορίες για συγγενείς 

παθήσεις, παλαιούς τραυματι-

σμούς και συμβάλει στη μείωση 

νέων τραυματισμών.  

Δείτε πρώτα τον γιατρό σας
Είναι καλή ιδέα να επισκεφτείτε τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε το 
πρόγραμμα φυσικής σας δραστηριότητας, εάν:

   Είστε άνω των 45 ετών
   Η σωματική δραστηριότητα προκαλεί πόνο στο στήθος σας
    Έχετε λιποθυμικά επεισόδια ή αισθάνεστε ζάλη
   Η μέτρια σωματική άσκηση σας δυσκολεύει
    Έχετε υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου
   Έχετε οποιαδήποτε καρδιακή πάθηση
   Είστε έγκυος
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Ο 
καρκίνος του παχέος 

εντέρου και του ορθού εί-

ναι ο τρίτος σε συχνότητα 

καρκίνος παγκόσμια, ενώ στην 

Ελλάδα είναι τέταρτος έπειτα από 

τον καρκίνο του μαστού, του πνεύ-

μονα και του προστάτη.

Κάθε χρόνο στη χώρα μας πα-

ρουσιάζονται περίπου 3.900 και-

νούριοι ασθενείς με καρκίνο του 

παχέος εντέρου ή του ορθού.

Η αντιμετώπιση του ορθοκολι-

κού καρκίνου, όπως λέγεται, χρει-

άζεται εξειδικευμένο ογκολογικό 

κέντρο, εξειδικευμένη ογκολογι-

κή ομάδα πολλών ειδικών επιστη-

μόνων ή -όπως λέμε- διεπιστημο-

νική προσέγγιση.

Αυτό προϋποθέτει ότι για κάθε 

ασθενή με καρκίνο στο παχύ έντε-

ρο ή το ορθό, θα ασχοληθούν 

πολλοί ιατροί διαφορετικών ειδι-

κοτήτων και άλλοι επιστήμονες, οι 

οποίοι θα βρίσκονται σε συνεχή 

συνεργασία και συνεννόηση, ώστε 

η αντιμετώπιση του ασθενούς να εί-

ναι πλήρης και η καλύτερη δυνατή.

Ο καρκίνος στο παχύ έντερο και 

το ορθό θεωρείται σήμερα ένας 

καρκίνος που πολύ εύκολα μπο-

ρεί να προληφθεί, να διαγνωστεί 

σε αρχικό στάδιο και να αντιμετω-

πιστεί αποτελεσματικά, προσφέ-

ροντας πλήρη ίαση και θεραπεία 

στον ασθενή.

Ακόμα και για τους ασθενείς 

που διαγιγνώσκονται σε πιο προ-

χωρημένα στάδια της νόσου σή-

μερα με τη χρήση των εξελιγ-

μένων χειρουργικών μεθόδων 

που διαθέτουμε, π.χ., ρομποτική 

χειρουργική, και των σύγχρονων 

μεθόδων επικουρικής ή νεο-επι-

κουρικής χημειοθεραπείας και 

ακτινοθεραπείας, ανοσοθερα-

πείας και γονιδιακών θεραπειών 

μπορούμε να επιτύχουμε θετικά 

αποτελέσματα και ποσοστά ίασης, 

τα οποία πριν από λίγα μόλις χρό-

νια θα φαίνονταν αδύνατα. 

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ  
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΑΧΕΟΣ 
ΕΝΤΕΡΟΥ & ΟΡΘΟΥ

Ογκολογική χειρουργική 
παχέος εντέρου & ορθού
Η ογκολογική αφαίρεση όλων των 

περιπτώσεων καρκίνου παχέος 

εντέρου και ορθού βασίζεται σε 

εξελιγμένη χειρουργική τεχνική και 

έχει κατά βάση τέσσερις στόχους:

1Να αφαιρεθεί ο πρωτοπαθής 

όγκος σε επαρκή έκταση ώστε 

να αφήσουμε πίσω μόνο υγιείς 

ιστούς (εκτομή επί υγιών ορίων) με 

ταυτόχρονη αποκατάσταση όλων 

των φυσιολογικών λειτουργιών 

του παχέος εντέρου του ασθενούς.

2  Να γίνει πλήρης ογκολογικός - 

λεμφαδενικός καθαρισμός της 

περιοχής του όγκου, πράγμα που 

θα διακόψει τις λεμφαγγειακές 

οδούς διασποράς του καρκίνου 

και θα αποτρέψει μελλοντικές με-

ταστάσεις ή υποτροπές. 

Γράφει ο:

Παναγιώτης Κ. Γλεντής MD, PhD

Ειδικός Ογκολόγος Χειρουργός, 
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινικής Αθηνών & Πειραιά

Σύγχρονες Μέθοδοι Θεραπείας

Καρκίνος Παχέος  
Εντέρου & Ορθού
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3Στους ασθενείς με πολύ χαμη-

λούς καρκίνους του ορθού, να 

διατηρήσουμε τους σφιγκτήρες και 

έτσι να αποφύγουμε την παρά φύση 

έδρα (κολοστομία) όπου αυτό είναι 

ογκολογικά σωστό και εφικτό.

4 Στους άνδρες ασθενείς με 

καρκίνο του ορθού να εξα-

σφαλίσουμε να διαφυλαχθούν τα 

γεννητικά νευρικά πλέγματα, εφό-

σον δεν διηθούνται από καρκινικά 

κύτταρα, και με αυτό τον τρόπο να 

διατηρήσουμε φυσιολογική τη 

σεξουαλική λειτουργικότητα του 

ασθενούς.

Ογκολογική χειρουργική 
μεταστάσεων
Πριν από λίγα χρόνια η αφαίρεση 

μεταστάσεων (συνήθως ηπατι-

κών) από καρκίνο παχέος εντέ-

ρου ακουγόταν σαν κάτι το ανέ-

φικτο και ουτοπικό. Αυτή τη στιγμή 

χειρουργούμε μεγάλο αριθμό 

ασθενών με μεταστάσεις, επιτυγ-

χάνοντας πολύ καλά αποτελέ-

σματα επιβίωσης. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, μάλιστα, υπάρχουν 

μελέτες που αναφέρουν ότι η 

πρόγνωση του ασθενούς μετά την 

αφαίρεση της μετάστασης είναι το 

ίδιο καλή σαν να μην είχε παρου-

σιάσει ποτέ μετάσταση.

Εξάχνωση μεταστάσεων  
με ραδιοσυχνότητες  
ή μικροκύματα (Radiofrequency 
- Microwave Ablation)
Αυτή τη μέθοδο τη χρησιμοποι-

ούμε στις περιπτώσεις που οι με-

ταστάσεις από τον ορθοκολικό 

καρκίνο δεν είναι εφικτό να αφαι-

ρεθούν, οπότε μπορούμε να τις 

καταστρέψουμε με χρήση εστια-

σμένης δέσμης μικροκυμάτων ή 

ραδιοσυχνοτήτων.

Η τεχνική αυτή μπορεί να γί-

νει είτε κατά τη διάρκεια της χει-

ρουργικής επέμβασης, για την 

αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς 

εστίας του καρκίνου, είτε διαδερ-

μικά, χωρίς επέμβαση, με καθο-

δήγηση από αξονικό τομογράφο.

Αυτές οι τεχνικές δεν επιβαρύ-

νουν καθόλου με ιοντίζουσα ακτι-

νοβολία (ραδιενέργεια) τον ασθε-

νή και έχουν το πλεονέκτημα ότι 

επιτυγχάνουμε τη μέγιστη και καλύ-

τερη καταστροφή των μεταστατικών 

εστιών χωρίς να προκαλούμε βλά-

βες σε γειτονικά όργανα ή ιστούς.

Μέθοδος περιτονεκτομής 
με χρήση υπερθερμικής 
ενδοπεριτοναϊκής 
χημειοθεραπείας HIPEC 
(Hyperthermic Intraperitoneal 
Chemotherapy)
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί-

ται σε επιλεγμένες περιπτώσεις 

ασθενών, οι οποίοι παρουσιά-

ζουν περιτοναϊκές μεταστάσεις 

στην κοιλιά και δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν πολύ αποτελε-

σματικά με τις ενδοφλέβιες με-
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θόδους χημειοθεραπείας. Η μέ-

θοδος αυτή έχει βρει εφαρμογή 

και σε άλλες μορφές καρκίνου, 

όπως στον καρκίνο των ωοθη-

κών, στο κακόηθες μεσοθηλίωμα 

του περιτοναίου κ.λπ., και δείχνει 

να έχει ένα πολύ υποσχόμενο 

μέλλον στην ογκολογική χει-

ρουργική.

Λαπαροσκοπική 
ενδοπεριτοναϊκή 
χημειοθεραπεία - PIPAC 
(Pressurized Intraperitoneal 
Aerosol Chemotherapy)
Η μέθοδος αυτή είναι μια πολύ σύγ-

χρονη, ελάχιστα επεμβατική τεχνική 

για την οποία έχουν ένδειξη ασθε-

νείς με περιτοναϊκές μεταστάσεις 

που δεν μπορούν να αντιμετωπι-

στούν με κυτταρομειωτική επέμβα-

ση (CRS - Cytoreductive Surgery) 

ή HIPEC και έχει αποδειχθεί ότι 

μπορεί να γίνει με ασφάλεια και να 

επαναληφθεί περισσότερες από 

μία φορές στον ίδιο ασθενή. 

Το πλεονέκτημα της μεθόδου εί-

ναι ότι ο ασθενής νοσηλεύεται για 

μία μόνο ημέρα και δεν παρουσιά-

ζει ιδιαίτερο μετεγχειρητικό πόνο 

όπως στις ανοικτές επεμβάσεις.

 

Εκλεκτικός χημειοεμβολισμός 
μεταστάσεων
Στη μέθοδο αυτή στέλνουμε χημει-

οθεραπευτικά φάρμακα επιλεκτι-

κά σε μεταστάσεις που δεν μπο-

ρούμε να προσεγγίσουμε με άλλον 

τρόπο και τις προσεγγίζουμε μέσα 

από τα αγγεία που φτάνουν ως εκεί. 

Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτη-

μα ότι συγκεντρώνουμε μεγάλες 

δόσεις χημειοθεραπείας ακριβώς 

εκεί που τη χρειαζόμαστε, απευθεί-

ας, δηλαδή, επάνω στα καρκινικά 

κύτταρα των μεταστάσεων.

Έτσι το υπόλοιπο σώμα δεν υφί-

σταται τη βλαπτική δράση αυτών 

των φαρμάκων και κατά συνέπεια οι 

συστηματικές παρενέργειες αυτών 

των φαρμάκων είναι πολύ μικρές.

Κλασική χημειοθεραπεία
Με τη μέθοδο της νεο-επικουρι-

κής (neo-adjuvant) ή επικουρι-

κής χημειοθεραπείας (adjuvant 

chemotherapy), που χρησιμοποι-

ούνται σαν συμπληρωματικές της 

χειρουργικής επέμβασης θεραπεί-

ες, εξασφαλίζουμε ότι δεν θα εμφα-

νιστεί ο καρκίνος ξανά στο μέλλον.

Η χρήση αυτών των φαρμάκων 

γίνονται από εξειδικευμένο ογκο-

λόγο - παθολόγο, βάσει των πιο 

σύγχρονων διεθνών θεραπευτι-

κών οδηγιών (chemotherapeutic 

guidelines) για την κάθε περίπτω-

ση και στάδιο καρκίνου του παχέ-

ος εντέρου και του ορθού.

Ακτινοθεραπεία
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

περίπτωση του καρκίνου του ορ-

θού προεγχειρητικά ή μετεγχει-

ρητικά ανάλογα με τον σχεδιασμό 

της αντιμετώπισης του κάθε ασθε-

νούς, όπως αποφασίζεται από το 

ογκολογικό συμβούλιο. 

Κάποιες φορές χρησιμοποιούμε 

την προεγχειρητική στοχευμένη 

ακτινοθεραπεία του ορθού για να 

μικρύνουμε τον όγκο (υποσταδιο-

ποίηση του όγκου), ώστε να γίνει 

εφικτή η διατήρηση των σφιγκτή-

ρων. Έτσι με τη χρησιμοποίηση ει-

δικών ακτινοθεραπευτικών τεχνι-

κών (IMRT, VMAT κ.λπ.) μπορούμε 

να χειρουργήσουμε αρκετούς 

ασθενείς αφαιρώντας τον καρκί-

νο και να αποφύγουμε την παρά 

φύση έδρα (κολοστομία).

Η εφαρμογή γίνεται από ειδικό ια-

τρό ακτινοθεραπευτή, με τη συνδρο-

μή εξειδικευμένου ακτινοφυσικού 

και με τη χρησιμοποίηση των πιο 

εξελιγμένων ακτινοθεραπευτικών 

μηχανημάτων που υπάρχουν αυτή 

τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο.

Ακτινοχειρουργική 
(CyberKnife)
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζει εξαι-

ρετικά εστιασμένη δέσμη ακτι-

νοβολίας πάνω στα καρκινικά 

κύτταρα και είναι αποτελεσματική 

στην αντιμετώπιση μεταστάσεων 

που δεν μπορούν να αντιμετωπι-

στούν με άλλον τρόπο, π.χ., εγκε-

φαλικές μεταστάσεις.

Ανοσοθεραπεία με χρήση 
μονοκλωνικών αντισωμάτων
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει 

επανάσταση στην αντιμετώπιση 

του μεταστατικού καρκίνου του 

παχέος εντέρου και του ορθού, 

αλλά και άλλων μορφών καρκί-

νου, με τη χρησιμοποίηση δια-

φόρων κατηγοριών μονοκλωνι-

κών αντισωμάτων (monoclonal 

antibodies - mab). 

Τα μονοκλωνικά αυτά αντισώ-

ματα ονομάζονται αναστολείς 

ελέγχου (checkpoint inhibitors). 

Η δουλειά τους είναι να στοχεύ-

ουν και να αδρανοποιούν συγκε-

κριμένες πρωτεΐνες ελέγχου στα 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συ-

στήματος του ασθενούς και ου-

σιαστικά ενεργοποιούν έντονη 

ανοσολογική επίθεση εναντίον 

των καρκινικών κυττάρων. 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορί-

ες τέτοιων μονοκλωνικών αντισω-

μάτων (αναστολείς PD-1, CTLA-4, 

φάκελοs υγεία
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Κάθε χρόνο στη χώρα 
μας παρουσιάζονται 

περίπου 3.900 
καινούριοι ασθενείς  

με καρκίνο  
του παχέος εντέρου  

ή του ορθού.
Η αντιμετώπιση του 

ορθοκολικού καρκίνου 
χρειάζεται εξειδικευμένη 

ογκολογική ομάδα 
πολλών ειδικών 

επιστημόνων ή -όπως 
λέμε- διεπιστημονική 

προσέγγιση
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PD-L1 κ.λπ.), ενώ καθημερινά 

ανακαλύπτονται καινούρια. 

Αντιαγγειογενετικός 
παράγοντας
Είναι ένα είδος μονοκλωνικού 

αντισώματος το οποίο το χρησι-

μοποιούμε στον μεταστατικό καρ-

κίνο του παχέος εντέρου και του 

ορθού που αναστέλλει τη δημι-

ουργία καινούριων αγγείων από 

τα καρκινικά κύτταρα. Έτσι αυτά 

δεν μπορούν να οξυγονωθούν και 

να τραφούν και νεκρώνονται.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΔΙΑΓΝΏΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ & ΟΡΘΟΥ
Ο Ιπποκράτης είχε πει: «Κάλλιον το 

προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν».

Έτσι, λοιπόν, εκτός από τις 

εξελιγμένες μεθόδους που χρη-

σιμοποιούμε για την αντιμετώ-

πιση του καρκίνου του παχέος 

εντέρου και του ορθού, μεγάλη 

σημασία πρέπει να δίνουμε και 

στην πρόληψη και στην έγκαιρη 

διάγνωση του καρκίνου αυτού 

αλλά και όλων των άλλων μορ-

φών καρκίνου όπως του μαστού, 

του θυρεοειδούς, του πνεύμονα, 

του προστάτη, των ωοθηκών, του 

στομάχου, του οισοφάγου, του 

ήπατος, του παγκρέατος κ.λπ. 

Γι’ αυτό τον λόγο κάθε άνδρας 

ή γυναίκα πρέπει να εντάσσεται σ’ 

ένα πρόγραμμα προληπτικού ογκο-

λογικού ελέγχου, με σκοπό να κα-

ταγραφεί και να προγραμματιστεί 

η παρακολούθησή του από εξειδι-

κευμένους ιατρούς σε τακτά χρονι-

κά διαστήματα, με κλινική εξέταση 

και ειδικές προληπτικές παρακλινι-

κές εξετάσεις.

Τα προγράμματα του προληπτι-

κού ελέγχου στηρίζονται πάντα 

στις διεθνείς ογκολογικές κατευ-

θυντήριες οδηγίες που δίνονται και 

ανανεώνονται κάθε έτος, έπειτα 

από τα παγκόσμια και πανευρωπα-

ϊκά ογκολογικά συνέδρια.

Κλασική χημειοθεραπεία: Η χρήση αυτών των φαρμάκων γίνεται από 
εξειδικευμένο ογκολόγο - παθολόγο, βάσει των πιο σύγχρονων διεθνών 
θεραπευτικών οδηγιών (chemotherapeutic guidelines) για την κάθε 
περίπτωση και στάδιο καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού

Ακτινοχειρουργική: Η μέθοδος αυτή εφαρμόζει εξαιρετικά 
εστιασμένη δέσμη ακτινοβολίας πάνω στα καρκινικά κύτταρα και 
είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση μεταστάσεων που δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλον τρόπο

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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φάκελοs υγεία
Γράφει ο:

Αντώνιος Παρτσινέβελος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοKλινικής Αθηνών

Τ
α κατάγματα κόπωσης των 

μεταταρσίων περιγράφηκαν 

για πρώτη φορά το 1855 με 

την ονομασία «κατάγματα march», 

γιατί παρατηρούνταν συνήθως σε 

νεοσύλλεκτους στρατιώτες. 

Πόσο συχνά εμφανίζονται; 
Στους αθλητές τα κατάγματα κόπω-

σης των μεταταρσίων είναι δεύτερα 

στη συχνότητα μετά τα κατάγματα 

καταπόνησης της κνήμης. Τα κα-

τάγματα του 2ου, του 3ου και του 

4ου μεταταρσίου αποτελούν το 

90% όλων των καταγμάτων κόπω-

σης των μεταταρσίων. Παρατηρού-

νται συχνότερα σε ασθενείς με 

πλατυποδία, σε αντίθεση με τα κα-

τάγματα καταπόνησης της κνήμης 

που παρατηρούνται συχνότερα σε 

ασθενείς με κοιλοποδία. 

Παράγοντες κινδύνου 
 Ανατομικές ανωμαλίες του ποδιού

  Μετατάρσια σε παραμόρφωση 

κάμψης ή έκτασης

 Μακρύ 2ο μετατάρσιο

  «Σφικτοί» μύες της γαστροκνημίας

 Πλατυποδία

 Παχυσαρκία

  Οστεοπενία, που σχετίζεται με 

αμηνόρροια, σύνδρομο δυσαπορ-

ρόφησης, βαριατρική, Φτωχή δια-

τροφή, Φάρμακα (π.χ., κορτιζόνη) 

ή υπερβολική χρήση αλκοόλ 

 Κακή φυσική κατάσταση

 Φτωχή μυϊκή ενδυνάμωση

  Παπούτσια με κακή εφαρμογή στο 

πόδι 

  Απότομη αύξηση στη διάρκεια ή 

την ένταση της άσκησης

  Αλλαγές στη σκληρότητα του 

εδάφους που πραγματοποιείται η 

άσκηση. 

Μηχανισμός εμφάνισης  
των καταγμάτων 
Τα κατάγματα κόπωσης των μετα-

ταρσίων συμβαίνουν συνήθως ως 

συνέπεια επαναλαμβανόμενης 

καταπόνησης στον πρόσθιο πόδα, 

συνηθέστερα από τρέξιμο, άλ-

ματα, χορό και άλλες επαναλαμ-

βανόμενες δραστηριότητες που 

καταπονούν τον πρόσθιο πόδα. 

Παρατηρούνται συχνά στη βασική 

εκπαίδευση των νεοσύλλεκτων 

στρατιωτών και γενικότερα σε από-

τομη αύξηση της δραστηριότητας ή 

σε χρόνια μηχανική υπερφόρτιση 

του ποδιού. Οι δρομείς που μετα-

πίπτουν από τα κλασικά παπούτσια 

τρεξίματος στα minimal ελαφριά 

παπούτσια παρουσιάζουν μεγαλύ-

τερο κίνδυνο να εμφανίσουν τέτοιο 

κάταγμα. Τα κατάγματα του 1ου με-

ταταρσίου είναι σπάνια και συμβαί-

νουν συνήθως στο όριο διάφυσης 

- μετάφυσης. Τα κατάγματα στο εγ-

γύς (προς τη βάση) τμήμα του με-

ταταρσίου, ιδιαίτερα του 5ου, έχουν 

χειρότερη πρόγνωση και απαιτούν 

πιο επιθετική θεραπεία. Τα κατάγ-

ματα του εγγύς τμήματος του 2ου 

μεταταρσίου συμβαίνουν συχνότε-

ρα στον χορό. 

Κλινική εικόνα 
Οι ασθενείς με κάταγμα καταπόνη-

σης του μεταταρσίου συνήθως πα-

ραπονούνται για βαθμιαία επιδει-

νούμενο πόνο στον πρόσθιο πόδα. 

Ο πόνος μπορεί να είναι διάχυτος 

ή εντοπισμένος σε συγκεκριμένο 

μετατάρσιο. Ο ασθενής συχνά ανα-

φέρει το ξεκίνημα μιας νέας δρα-

στηριότητας ή στην περίπτωση του 

αθλητή αύξηση της χρονικής διάρ-

κειας και της έντασης της δραστη-

ριότητας λίγες εβδομάδες πριν από 

την έναρξη του πόνου. Στην αρχή 

ο πόνος είναι διαλείπων (περιστα-

σιακός) και εμφανίζεται μόνο με τη 

χρήση του ποδιού. Αν ο ασθενής 

συνεχίσει τη δραστηριότητα που 

του προκαλεί το κάταγμα, η κάκω-

Κατάγματα Κόπωσης 
Μεταταρσίων



Παρατηρούνται 
συχνότερα σε ασθενείς 

με πλατυποδία, σε 
αντίθεση με τα κατάγματα 
καταπόνησης της κνήμης 

που παρατηρούνται 
συχνότερα σε ασθενείς 

με κοιλοποδία.
Συμβαίνουν χωρίς 

συγκεκριμένο 
τραυματισμό και  
η ακτινογραφία  

δεν δείχνει  
κάταγμα…  

ση γίνεται πιο έντονη προοδευτικά 

και οδηγεί σε πιο έντονο οίδημα και 

σοβαρό πόνο ακόμα και με τις συ-

νήθεις δραστηριότητες και τελικά 

τυπικό κάταγμα. Κατά την κλινική 

εξέταση υπάρχει ευαισθησία κατά 

την ψηλάφηση του μεταταρσίου. Η 

αξονική φόρτιση της κεφαλής του 

μεταταρσίου μπορεί να προκαλέ-

σει πόνο στην καταγματική περιο-

χή. Αυτό μπορεί να συμβεί, θέτο-

ντας το δάκτυλο στην ίδια ευθεία 

με το μετατάρσιο χωρίς γωνίωση 

και εν συνεχεία σπρώχνοντας το 

δάκτυλο προς την κεφαλή του με-

ταταρσίου. Στην περίπτωση που 

πρόκειται μόνο για κάκωση των 

μαλακών μορίων, η δοκιμασία αυτή 

δεν προκαλεί πόνο. 

Ποιες εξετάσεις χρειάζονται 
για τη διάγνωση; 
Στο πρώιμο στάδιο εμφάνισης 

ενός κατάγματος κόπωσης μετα-

ταρσίου, η απλή ακτινογραφία δεν 

έχει ευρήματα. Το πρώτο ακτινολο-

γικό εύρημα παρουσιάζεται μεταξύ 

2ης και 6ης εβδομάδας μετά την 

έναρξη των συμπτωμάτων. Ακτινο-

λογικά ευρήματα, όπως στένωση 

του μυελικού αυλού, υπερτροφία 

του φλοιώδους οστού, ακτινοσκι-

ερότητα και περιοστική πάχυνση, 

εμφανίζονται στην αρχή, ενώ ο 

σχηματισμός πώρου εμφανίζεται 

4-5 εβδομάδες μετά την έναρξη 

των συμπτωμάτων. Διακριτός και 

καλά οργανωμένος πώρος στο 

κάταγμα εμφανίζεται έπειτα από 

πολλούς μήνες. Επειδή ο φλοιός 

των μεταταρσίων είναι σχετικά επι-

φανειακός, τουλάχιστον ραχιαία, 

το υπερηχογράφημα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση 

τέτοιων καταγμάτων σε περίπτωση 

που οι αρχικές ακτινογραφίες είναι 

φυσιολογικές, αλλά υπάρχει με-

γάλη κλινική υποψία. Η μαγνητική 

τομογραφία και το σπινθηρογρά-

φημα με τεχνήτιο αποτελούν τις 

πιο ευαίσθητες μεθόδους για την 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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επιβεβαίωση κατάγματος μεταταρ-

σίου σε πρώιμα στάδια με ακρίβεια 

στη διάγνωση 48-72 ώρες μετά την 

έναρξη των συμπτωμάτων. Η αξο-

νική τομογραφία είναι χρήσιμη για 

την ακριβή διάγνωση της φύσης και 

την εντόπιση του κατάγματος ή για 

τη διαπίστωση της εξέλιξης της πώ-

ρωσης του κατάγματος. 

Διαφορική διάγνωση 
Η κάκωση αυτή πρέπει να διαφορο-

ποιηθεί στη διάγνωση από: 

 Κάκωση μυός ή τένοντα

  Κάταγμα δακτύλου ή της διάφυ-

σης του μεταταρσίου

 Turf toe. Είναι διάστρεμμα της 1ης 

μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης 

που προκύπτει από βίαιη υπερέκτα-

ση του μεγάλου δακτύλου. Ο πόνος 

αυξάνεται με την υπό αντίσταση 

κάμψη του μεγάλου δακτύλου. Κα-

τάγματα κόπωσης του πρώτου δα-

κτύλου είναι σπάνια.

 Μεταταρσαλγία. Ο πόνος εντο-

πίζεται στις κεφαλές των μεταταρ-

σίων στο πέλμα, ενώ η ψηλάφηση 

της διάφυσης των μεταταρσίων δεν 

προκαλεί πόνο. 

 Σησαμοειδίτιδα ή κάταγμα κόπω-

σης των σησαμοειδών. Ο πόνος 

είναι αντίστοιχα με τα σησαμοειδή, 

που είναι πιο επιφανειακά αλλά και 

πιο περιφερικά σε σχέση με το πρώ-

το μετατάρσιο. 

 Νεύρωμα Morton. Ο πόνος εμφα-

νίζεται με πίεση ταυτόχρονα στην 

έξω και την έσω επιφάνεια του πε-

ριφερικού τμήματος των μεταταρ-

σίων.

 Πελματιαία απονευρωσίτιδα. Ο 

πόνος είναι κατά μήκος της απονεύ-

ρωσης και κυρίως στο τμήμα κοντά 

στην έκφυσή της από την πτέρνα. 

 Συνδεσμική κάκωση (διάστρεμ-

μα). Συνήθως υπάρχει ιστορικό 

κάκωσης, ενώ αντίθετα σε κάταγμα 

κόπωσης ο πόνος έχει πιο ύπουλη 

έναρξη. Συνήθως ο ασθενή έχει 

πόνο στον μέσο πόδα και δυσκολία 

να πραγματοποιήσει το τεστ της στή-

ριξης στο ένα πόδι με ανυψωμένη 

την πτέρνα. Πόνος προκύπτει με τη 

μετακίνηση από τον εξεταστή ενός 

μεταταρσίου σε οβελιαίο επίπεδο. 

Για ακριβή διάγνωση χρήσιμη εξέ-

ταση είναι η μαγνητική τομογραφία. 

 Οστεομυελίτιδα. Προκύπτει από 

επέκταση λοίμωξης των μαλακών 

μορίων ή από προηγούμενο τραύμα 

ή χειρουργική επέμβαση. 

 Οστική κύστη και όγκος. Συνήθως 

υπάρχει πόνος με τη στήριξη του 

ποδιού στο έδαφος ή τη φόρτιση, 

ενώ μεταβολές στην αρχιτεκτονι-

κή του οστού υπάρχουν στην απλή 

ακτινογραφία, ενδεχομένως και 

παθολογικό κάταγμα. 

Θεραπεία 
Στις περισσότερες περιπτώσεις 

περιλαμβάνει απλή αναλγησία 

(ακεταμινοφαίνη), παγοθεραπεία 

και ανάπαυση (τροποποίηση της 

καθημερινής δραστηριότητας) 

που επιτρέπει την πώρωση του 

κατάγματος. Τα αντιφλεγμονώδη 

είναι αμφιλεγόμενο αν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται λόγω της επί-

δρασής τους στην πώρωση του 

κατάγματος. Συνήθως, τα κατάγ-

ματα ανταποκρίνονται καλά στη 

μείωση των δραστηριοτήτων που 

περιλαμβάνουν κινητικότητα του 

ασθενούς (βάδιση, πορεία, χο-

ρός, τρέξιμο) για 4-8 εβδομάδες. 

Σε ασθενείς που συνεχίζουν να 

έχουν πόνο παρά τον περιορισμό 

της δραστηριότητας, συστήνεται 

να φορούν ένα άκαμπτο ορθοπαι-

δικό παπούτσι με σόλα ή μια μπότα 

βάδισης. Αν παρ’ όλα αυτά ο ασθε-

νής συνεχίζει να έχει πόνο με τη 

βάδιση, συστήνεται μια βραχεία 

περίοδος αποφόρτισης (με πατε-

ρίτσες). Σε ασθενείς με σοβαρό 

πόνο, προτείνεται η εφαρμογή γύ-

ψου και πατερίτσες χωρίς φόρτιση 

του ποδιού για 1-2 εβδομάδες. Τα 

περισσότερα κατάγματα κόπωσης 

των μεταταρσίων δεν χρειάζονται 

γύψο ή ακινητοποίηση, με εξαίρεση 

τα κατάγματα της βάσης του 5ου 

μεταταρσίου. Ασθενείς με αρκετή 

δραστηριότητα που παθαίνουν κά-

ταγμα κόπωσης μεταταρσίου είναι 

συχνά απρόθυμοι να μειώσουν τη 

φυσική τους δραστηριότητα σε ση-

μαντικό βαθμό. Οι ασθενείς αυτοί 

πρέπει να ενθαρρύνονται να ακο-

λουθούν δραστηριότητες χωρίς 

στήριξη του κάτω άκρου. Τέτοιες 

επιλογές αποτελούν το κολύμπι και 

η χαμηλής αντίστασης άσκηση με 

ποδήλατο. 

Παρακολούθηση 
Η πρώτη επανεξέταση του ασθε-

νούς γίνεται σε 2-3 εβδομάδες, 

για να εκτιμηθεί η βελτίωση του 

πόνου. Απλή ακτινογραφία συ-

στήνεται σε 4-8 εβδομάδες για 

την εκτίμηση της πώρωση του κα-

τάγματος. Εφόσον στο διάστημα 

αυτό ο ασθενής μπορεί να εκτελεί 

τις καθημερινές δραστηριότητες 

χωρίς πόνο, μπορεί σταδιακά να 

συμμετέχει σε πιο έντονες δρα-

στηριότητες. Η παρακολούθηση 

συνεχίζεται κάθε 4-8 εβδομάδες 

μέχρι ο ασθενής να επανέλθει 

στην αρχική του φυσιολογική κα-

τάσταση. Η επανεμφάνιση των 

συμπτωμάτων σημαίνει επανακά-

ταγμα και ο ασθενής θα πρέπει να 

επαναξιολογηθεί άμεσα. Επανα-

κάταγμα μπορεί να συμβεί αν: 

  Υπάρχουν προδιαθεσικοί παρά-

γοντες που δεν έχουν διορθωθεί 

  Ο ασθενής επανέλθει στις καθη-

μερινές δραστηριότητες πρώιμα

  Η χρονική διάρκεια και η ένταση 

της δραστηριότητας αυξηθούν 

ταχέως. 

Ο ασθενής θα πρέπει να επα-

νακτήσει σταδιακά την άσκηση με 

10-15΄περπάτημα ή αργό τρέξιμο 

μέρα παρά μέρα για 1-2 εβδομά-

δες. Ένας απλός κανόνας είναι η 

σταδιακή αύξηση της διάρκειας και 

της έντασης μιας άσκησης όχι πε-

ρισσότερο από 10% ανά εβδομάδα. 
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φάκελοs υγεία

και άλλες παθήσεις της χοληδόχου 
κύστεως και των χοληφόρων

Χολολιθίαση
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Χ
ολολιθίαση ορίζεται η πα-

ρουσία λίθων (χολόλιθοι) 

στη χοληδόχο κύστη. 

Παθογένεια 
Η χολή συντίθεται στο ήπαρ (συ-

κώτι) και ρέει μέσω του ηπατικού 

πόρου στη χοληδόχο κύστη, όπου 

αποθηκεύεται.

Μόλις η τροφή φτάσει στο πρώ-

το τμήμα του λεπτού εντέρου 

(δωδεκαδάκτυλο), η χοληδόχος 

κύστη συσπάται και μέσω του κυ-

στικού και του χοληδόχου πόρου 

αδειάζει τη χολή μέσα σε αυτό για 

να γίνει η πέψη.

Ο χοληδόχος πόρος είναι ένα 

σωλήνας που σχηματίζεται από 

την ένωση του ηπατικού και του 

κυστικού πόρου και εκβάλλει στο 

δωδεκαδάκτυλο.

Τα παγκρεατικά ένζυμα, τα 

οποία μεταφέρονται επίσης στο 

δωδεκαδάκτυλο με τον παγκρεα-

τικό πόρο, συμμετέχουν και αυτά 

στην πέψη της τροφής. Τα στόμια 

του χοληδόχου και του παγκρεατι-

κού πόρου περιβάλλονται από μια 

μυϊκή δομή που λέγεται σφιγκτή-

ρας του Oddi.

Το κοινό σημείο εκβολής λέγε-

ται φύμα του Vater.

Η χολή αποτελείται κυρίως από 

τρία συστατικά, τα οποία είναι δι-

αλυμένα μέσα σε αυτή: Τα χολικά 

άλατα, τη λεκιθίνη και τη χοληστε-

ρόλη, που γίνεται διαλυτή χάρη 

στην παρουσία των χολικών αλά-

των. Φυσιολογικά, η χολή βρίσκε-

ται σε υγρή κατάσταση. 

Οι κύριοι παράγοντες δημιουρ-

γίας χολόλιθων είναι: Παραγω-

γή «λιθογόνου» χολής από το 

ήπαρ, δηλαδή χολής που έχει την 

τάση να σχηματίζει λίθους, λόγω 

μεγάλης αύξησης της χοληστερό-

λης που περιέχει, όπως συμβαίνει 

σε περιπτώσεις παχυσαρκίας, κύ-

ησης και λήψης αντισυλληπτικών 

ή οιστρογόνων.

Οι χολόλιθοι («πέτρες») δημι-

ουργούνται μέσα ή και έξω από τη 

χοληδόχο κύστη, όπως, π.χ., στον 

χοληδόχο πόρο. Ανάλογα με τη 

σύστασή τους διακρίνουμε δύο 

βασικά είδη: Σε χοληστερινικούς 

και σε χολερυθρινικούς.

Οι χοληστερινικοί λίθοι είναι οι 

πιο συχνοί, ενώ οι χολερυθρινικοί 

δημιουργούνται συνήθως σε χρό-

νιες αιμολυτικές αναιμίες.

Οι παράγοντες που ευνοούν την 

ανάπτυξη χολολιθίασης είναι:

 Το φύλο

 Η ηλικία

 Η παχυσαρκία

  Η ταχεία απώλεια σωματικού βά-

ρους

 Η κύηση

  Η λήψη οιστρογόνων ή αντισυλ-

ληπτικών

  Η λήψη ορισμένων φαρμάκων, 

π.χ., φαινοφιβράτη, κεφτριαξόνη

 Η παρατεταμένη νηστεία

  Η παρεντερική διατροφή για με-

γάλο χρονικό διάστημα

  Η νόσος ή η αφαίρεση εκτεταμέ-

νου τμήματος του λεπτού εντέρου, 

π.χ., νόσος Crohn, κοιλιοκάκη

  Οι χρόνιες αιμολυτικές αναιμίες, 

π.χ., μεσογειακή αναιμία, δρεπα-

νοκυτταρική αναιμία

 Ο σακχαρώδης διαβήτης

 Η κίρρωση του ήπατος

  Η ύπαρξη «χολικής λάσπης» στη 

χοληδόχο κύστη.

 

Πρόληψη 
Δεν υπάρχει τρόπος πρόληψης 

σχηματισμού χολολίθων. Πιθανώς 

να βοηθάνε: 

  Η καταπολέμηση της παχυσαρκίας

  Το αδυνάτισμα, όμως πρέπει να 

γίνεται ελεγχόμενα και όχι με 

γρήγορο ρυθμό 

  Η επαγρύπνηση, ο τακτικός έλεγ-

χος και η αντιμετώπιση όλων των 

παθήσεων που συνδέονται με αυ-

ξημένη συχνότητα χολολιθίασης 

  Η αποφυγή υπεύθυνων φαρ-

μάκων αν δεν είναι απολύτως 

αναγκαία.

Κλινική εικόνα 
Συχνά η χολολιθίαση είναι ασυ-

μπτωματική και ανακαλύπτεται τυ-

χαία. Συμπτώματα εμφανίζονται 

σε 10%-25% των ασθενών έπειτα 

από μια δεκαετία και μπορεί να 

είναι: 

 Κολικός χοληφόρων

  Οξεία φλεγμονή της χοληδόχου 

κύστης (οξεία χολοκυστίτιδα)

  Χρόνια φλεγμονή της χοληδόχου 

κύστης (χρόνια χολοκυστίτιδα). 

Διάγνωση
Το υπερηχογράφημα άνω κοιλίας 

είναι η πιο απλή και χρήσιμη εξέ-

ταση για τη διάγνωση της χολο-
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λιθίασης και των επιπλοκών της.

Όμως πολλές φορές παρουσι-

άζονται δυσκολίες στην απεικό-

νιση του χοληδόχου πόρου. Έτσι 

σε υποψία χοληδοχολιθίασης μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως 

οι παρακάτω διαγνωστικές μέθοδοι:

  Μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατο-

γραφία

 Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα. 

Αντιμετώπιση
Η χωρίς συμπτώματα χολολιθία-

ση δεν χρειάζεται αντιμετώπιση. Η 

συμπτωματική χολολιθίαση ή η επι-

πλεγμένη αντιμετωπίζεται με χολο-

κυστεκτομή. Σήμερα στην πλειονό-

τητα των περιπτώσεων η εγχείρηση 

γίνεται με τη λαπαροσκοπική μέθο-

δο. Έτσι ο ασθενής επιστρέφει σπίτι 

του την ίδια ή την επόμενη μέρα το 

πολύ και στη δουλειά του το πολύ σε 

μια εβδομάδα.

 

Κακοήθεις παθήσεις 
χοληφόρων
Το χολαγγειοκαρκίνωμα είναι ένα 

νεόπλασμα που εξορμάται από το 

χοληφόρο δέντρο. Ανάλογα με την 

ανατομική εντόπιση, το χολαγγειο-

καρκίνωμα διακρίνεται σε εξωηπα-

τικό και σε ενδοηπατικό.

Το εξωηπατικό χολαγγειοκαρ-

κίνωμα μπορεί να εντοπίζεται είτε 

στο ύψος του διχασμού του ηπατικού 

πόρου είτε πιο χαμηλά προς το δω-

δεκαδάκτυλο. Αυτό είναι σημαντικό, 

διότι η αντιμετώπιση διαφέρει. Παρ’ 

όλα αυτά η συνηθέστερη περίπτωση 

εξωηπατικού χολαγγειοκαρκινώμα-

τος αφορά την πύλη του ήπατος και 

ονομάζεται και όγκος του Klatskin.

Η διάγνωση τίθεται συνήθως με 

συνδυασμό βιοχημικών και απει-

κονιστικών εξετάσεων σε ασθενή 

ο οποίος είτε έχει φαγούρα είτε 

έχει αναπτύξει ίκτερο. Πολλές 

φορές για τη διάγνωση απαιτείται 

μαγνητική χολαγγειοπαγκρεατο-

γραφία (MRCP).

Για τη σταδιοποίηση της νόσου 

ενίοτε απαιτείται και PET/CT. Η νό-

σος είναι κατά κύριο λόγο χειρουρ-

γική και, αν πληρούνται τα κριτήρια 

εξαιρεσιμότητος, πραγματοποιείται 

συνήθως ηπατεκτομή για καρκί-

νους τύπου Klatskin με ανακατα-

σκευή του χοληφόρου δένδρου.

Εάν το χολαγγειοκαρκίνωμα 

εντοπίζεται πιο χαμηλά συνήθως 

απαιτείται παγκρεατικοδωδεκαδα-

κτυλεκτομή (επέμβαση Whipple’s).

Τέλος, υπάρχουν και παρηγο-

ρητικές χειρουργικές επεμβάσεις 

αλλά και δυνατότητα τοποθέτησης 

διαδερμικών διηπατικών καθετή-

ρων ή ενδοπροθέσεων (stent) με 

την ενδοσκοπική μέθοδο της ERCP 

(ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγ-

γειοπαγκρεατογραφία) για ανα-

κούφιση του ικτέρου σε ασθενείς 

οι οποίοι είναι ανεγχείρητοι.

 Το αδενοκαρκίνωμα της χολη-

δόχου κύστεως είναι μια σχετικά 

σπάνια ασθένεια, παρ’ όλα αυτά 

είναι το συχνότερο νόσημα του χο-

ληφόρου δένδρου.

Έχει συσχετιστεί με χρόνια φλεγ-

μονή στη χοληδόχο κύστη και κυ-

ρίως με την πορσελανοειδή χο-

ληδόχο κύστη. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις η διάγνωση του αδε-

νοκαρκινώματος της χοληδόχου 

κύστεως τίθεται κατά τη διάρκεια 

λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτο-

μής ή κατά την ιστολογική εξέταση 

του παρασκευάσματος σε ασθενή 

που χειρουργήθηκε με συμπτωμα-

τική χολολιθίαση.

Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται 

πλήρης σταδιοποίηση της νόσου, η 

οποία γίνεται με αξονική και μαγνη-

τική τομογραφία, ενώ μερικές φο-

ρές είναι απαραίτητο και το PET/CT. 

Η αντιμετώπιση της νόσου είναι 

κατά κανόνα χειρουργική, ενώ ο 

τύπος του χειρουργείου εξαρτάται 

από το στάδιο της νόσου όπως προ-

κύπτει από την ιστολογική ή από τις 

απεικονιστικές εξετάσεις και μπο-

ρεί να ποικίλλει από μια ανοιχτή 

χολοκυστεκτομή έως ριζική χολο-

κυστεκτομή ή και ημιηπατεκτομή. 

Πολλές φορές απαιτείται αυτό να 

γίνει σε συνδυασμό με μετεγχει-

ρητική χημειοθεραπεία ή και ακτι-

νοθεραπεία, η οποία έχει φανεί να 

αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης 

αυτών των ασθενών.

Σήμερα στην πλειονότητα των περιπτώσεων  
η εγχείρηση γίνεται με τη λαπαροσκοπική μέθοδο. 
Έτσι ο ασθενής επιστρέφει σπίτι του την ίδια ή  
την επόμενη μέρα το πολύ και στη δουλειά του  
το πολύ σε μια εβδομάδα
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Η 
εκτίμηση και αξιολόγηση 

των αγγείων γίνεται από 

ιατρούς μιας νέας σχετικά 

ειδικότητας, που ονομάζεται αγγει-

οχειρουργική. Οι αγγειοχειρουργοί 

είναι οι εξειδικευμένοι ιατροί που 

ασχολούνται με την εκτίμηση, την 

αξιολόγηση και την αντιμετώπιση 

των αγγειακών παθήσεων. 

Υπάρχουν κάποια ερωτήματα 

που απασχολούν τους ανθρώπους 

και που χρειάζονται απάντηση από 

εξειδικευμένους ανθρώπους, για 

παράδειγμα πότε ένας ασθενής θα 

χρειαστεί αξιολόγηση των αγγείων, 

τι συμπτώματα θα πρέπει να έχει ή τι 

θα πρέπει να εμφανίσει για να επι-

σκεφθεί έναν αγγειοχειρουργό, 

υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις 

ανίχνευσης αγγειακών νοσημάτων. 

Υπάρχουν προληπτικές 
εξετάσεις ανίχνευσης 
αγγειακών νοσημάτων; 
(Screening tests)
Ναι, υπάρχουν προληπτικές εξετά-

σεις ανίχνευσης συγκεκριμένων 

αγγειακών νοσημάτων. Αναλυτικά 

για τις κύριες αγγειακές παθήσεις 

εφαρμόζονται τα παρακάτω:

 Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής: 

Συστήνεται όλοι οι άνδρες ή οι γυ-

ναίκες άνω των 65 ετών με ιστορι-

κό καπνίσματος να υποβληθούν σε 

υπερηχογράφημα κοιλιακής αορ-

τής για ανίχνευση αορτικού ανευ-

ρύσματος. Επίσης, καλό είναι να 

υποβληθούν σε υπερηχογράφημα 

κοιλιακής αορτής για ανίχνευση 

αορτικού ανευρύσματος και συγ-

γενείς πρώτου βαθμού ατόμων με 

ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. 

 Καρωτιδική νόσος: Δεν συστήνε-

ται προληπτική εξέταση ανίχνευσης 

καρωτιδικής νόσου στον γενικό 

πληθυσμό. Όμως σε ασθενείς άνω 

των 65 ετών με ιστορικό στεφανιαί-

ας νόσου, κληρονομικού αγγειακού 

εγκεφαλικού επεισοδίου, καπνί-

σματος, αρτηριακής υπέρτασης ή 

διαβήτη, είναι χρήσιμο να προτεί-

νεται υπερηχογράφημα καρωτίδων 

και σπονδυλικών αρτηριών. 

 Περιφερική αρτηριακή νόσος: 

H αρτηριακή νόσος των κάτω 

άκρων αφορά εναπόθεση πλα-

κών στο τοίχωμα των αρτηριών 

των κάτω άκρων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να μειώνεται η αιμά-

τωση των άκρων και ο ασθενής να 

εμφανίζει πόνο στα πόδια έπειτα 

από βάδιση, που τον αναγκάζει να 

σταματήσει για λίγα λεπτά μέχρι 

να σταματήσει ο πόνος. Σήμερα,  

δεν συνίσταται προληπτική εξέτα-

ση των αρτηριών των άκρων στον 

γενικό πληθυσμό. Ασθενείς υψη-

λού κινδύνου για εμφάνιση της 

νόσου είναι καπνιστές με σακχα-

ρώδη διαβήτη, υπερλιπιδαιμία και 

υπέρταση. Η ηλικία, επίσης, παίζει 

σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση 

της περιφερικής αρτηριοπάθει-

ας, αφού το 20% των ανθρώπων 

ηλικίας άνω των 55 ετών πάσχουν 

από τη νόσο. Επομένως, στην ομά-

δα των ανθρώπων με τα παραπά-

νω χαρακτηριστικά είναι δικαιο-

λογημένη η αγγειοχειρουργική 

αξιολόγηση. Ανησυχητικά σημά-

δια είναι ο πόνος στο περπάτημα, 

η δυσκολία επούλωσης ελκών, το 

κρύο πόδι και το λείο δέρμα του 

ποδιού που δεν έχει τρίχες.

Ποιες κατηγορίες ανθρώπων 
εμφανίζουν πιο συχνά 
προβλήματα των αγγείων;
Άνθρωποι με ηλικία άνω των 50 

ετών με ιστορικό καπνίσματος, 
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σακχαρώδη διαβήτη, υπερλιπιδαι-

μία, στεφανιαία νόσο είναι πιο επιρ-

ρεπείς στην εμφάνιση αρτηριακής 

νόσου των άκρων. Πάντα η ύπαρξη 

έλκους στα πόδια θα πρέπει να δι-

ερευνάται από αγγειοχειρουργό. 

Επίσης, άνθρωποι με φλεβικούς 

κιρσούς, οιδήματα στα άκρα, αί-

σθηση βαριών ποδιών, διατεταμέ-

νες φλέβες ή ευρυαγγείες έχουν 

υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν 

φλεβική ανεπάρκεια και θα πρέπει 

επίσης να αξιολογούνται.

Ποια είναι τα συμπτώματα και 
τα σημάδια που δείχνουν ότι θα 
πρέπει να γίνεται αξιολόγηση 
των αγγείων;
Υπάρχουν κάποια σημάδια για τα 

οποία θα πρέπει να γίνει αξιολόγη-

ση των αγγείων, όπως:

 Ύπαρξη έλκους στο πόδι

  Αλλαγή του χρώματος σε δάκτυ-

λο ή πόδι

 Οίδημα του ποδιού

  Διαλείπουσα χωλότητα, δηλαδή 

πόνος κατά τη βάδιση

  Ύπαρξη κιρσών ή ευρυαγγειών ή 

φλεβεκτασιών

 Παροδικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Πώς γίνεται η πρωτογενής 
αξιολόγηση των αγγείων;
Η αρχική αξιολόγηση της κοιλι-

ακής αορτής και των καρωτίδων 

γίνεται, εκτός από την κλινική 

εξέταση, με το υπερηχογράφημα 

(Duplex Scanning) της κοιλιακής 

αορτής και των καρωτίδων, αντί-

στοιχα. Για τις αρτηρίες των κάτω 

άκρων, οι πιο σημαντικές μέθοδοι 

είναι η μέτρηση του κνημοβρα-

χιόνιου δείκτη, του δακτυλοβρα-

χιόνιου δείκτη και της ανίχνευσης 

του κύματος Doppler στις αρτηρί-

ες των άκρων. Για τις φλέβες των 

άκρων το υπερηχογράφημα των 

φλεβών των κάτω άκρων μπορεί 

να δώσει τις απαραίτητες πλη-

ροφορίες για την κατάσταση του 

φλεβικού συστήματος.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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Π
ολυανθεκτικά μικρόβια ονο-

μάζονται εκείνα που παρου-

σιάζουν μικροβιακή αντοχή. 

Μικροβιακή αντοχή είναι η μη θα-

νάτωση των μικροοργανισμών από 

τα αντιβιοτικά, φαινόμενο που εκ-

φράζεται τόσο σε εργαστηριακό (in 

vitro) όσο και σε κλινικό (in vivo) 

επίπεδο. Σε εργαστηριακό επίπεδο 

ο καθορισμός γίνεται σύμφωνα με 

συγκεκριμένα όρια ευαισθησίας 

(CLSI, EUCAST) και μεθοδολογίας, 

ενώ αντίστοιχα σε κλινικό εκφρά-

ζεται με αποτυχία της αντιμικροβι-

ακής θεραπείας.

Η μικροβιακή αντοχή δημιουρ-

γείται με την υπερκατανάλωση 

αντιβιοτικών και με τα ανεπαρκή 

μέτρα προστασίας και υγιεινής. 

Η αύξηση της μικροβιακής αντο-

χής στα αντιβιοτικά και η εκτετα-

μένη εμφάνιση νοσοκομειακών 

λοιμώξεων από πολυανθεκτικούς 

Gram αρνητικούς μικροοργανι-

σμούς (Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa, VRE και 

MRSA) αποτελούν διεθνή φαινό-

μενα, με αποτέλεσμα να ενεργο-

ποιήσει φορείς Δημόσιας Υγείας 

υπεύθυνους για την ασφάλεια 

των ασθενών σε χώρους παροχής 

υπηρεσιών υγείας. Η διασπορά των 

πολυανθεκτικών Gram αρνητικών 

στελεχών στα ελληνικά νοσοκο-

μεία είναι μια πραγματικότητα που 

αντιμετωπίζουν καθημερινά όλοι οι 

ιατροί οι οποίοι καλούνται να θερα-

πεύσουν λοιμώξεις από παθογόνα 

στελέχη ανθεκτικά στα περισσό-

τερα αντιβιοτικά. Πηγές διασπο-

ράς αυτών των μικροοργανισμών 

αποτελούν οι ίδιοι οι ασθενείς με 

λοίμωξη ή αποικισμό από πολυαν-

θεκτικούς μικροοργανισμούς, ενώ 

ενδιάμεσοι φορείς αποτελούν οι 

επαγγελματίες υγείας, οι επιμολυ-

σμένες άψυχες επιφάνειες και οι 

επισκέπτες. Συνέπειες των λοιμώ-

ξεων από πολυανθεκτικά μικρόβια 

αποτελούν η παράταση του χρόνου 

νοσηλείας, η αύξηση του κόστους 

στα υγειονομικά συστήματα, η νο-

σηρότητα και η θνητότητα. 

Στη ΒιοΚλινική Αθηνών η Νοση-

λευτική Υπηρεσία και η Επιτροπή 

Ελέγχου Λοιμώξεων, έντονα ευαι-

σθητοποιημένοι στο μεγάλο θέμα 

των ενδονοσοκομειακών λοιμώ-

ξεων, εφαρμόζουν πρόγραμμα 

αντιμετώπισης των λοιμώξεων 

με Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα και 

Οδηγίες Εργασίας, πλήρως εναρ-

μονισμένα με τον εσωτερικό κανο-

νισμό πρόληψης και ελέγχου λοιμ-

ώξεων για τη διαχείριση ασθενών 

με πολυανθεκτικό μικρόβιο (ΠΑΜ) 

και την πρόληψη μετάδοσης αυτών 

τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλεί-

ας των ασθενών όσο και κατά την 

έξοδό τους. 

Κατά την εισαγωγή ασθενών με 

πολυανθεκτικό μικρόβιο πραγμα-

τοποιείται ενημέρωση του ασθε-

νούς και των οικείων του τόσο από 

τον θεράποντα ιατρό όσο και από 

το νοσηλευτικό προσωπικό για την 

αναγκαιότητα των μέτρων που πρό-

κειται να ληφθούν. Τα μέτρα αυτά 

αφορούν τη νοσηλεία των εν λόγω 

ασθενών σε μονόκλινο θάλαμο με 

χρήση ξεχωριστού ιατρονοσηλευ-

τικού εξοπλισμού. Επίσης, πραγ-

ματοποιείται Nursing Cohorting 

(διαχωρισμός του νοσηλευτικού 

προσωπικού), ώστε να φροντίζει 

ένας κατάλληλα εκπαιδευμένος 

νοσηλευτής τους συγκεκριμένους 

ασθενείς για την αποφυγή της ορι-

ζόντιας διασποράς του λοιμογόνου 

μικροβίου. Η είσοδος στον συγκε-

κριμένο θάλαμο νοσηλείας γίνεται 

πάντα με τη χρήση ειδικής ενδυμα-

σίας, που απορρίπτεται σε ειδικό 

Γράφουν οι:
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κυτίο εντός του θαλάμου, όπως και 

τα απόβλητα του ασθενούς. Ο κα-

θημερινός καθαρισμός του θαλά-

μου νοσηλείας πραγματοποιείται 

με ξεχωριστό εξοπλισμό. Κυρίαρχο 

ρόλο στην πρόληψη της μετάδοσης 

κατέχει η υγιεινή των χεριών πριν 

την είσοδο και κατά την έξοδο τόσο 

από τον θάλαμο από το προσωπι-

κό όσο και από το περιβάλλον του 

ασθενούς. 

Μετά την αποχώρηση του ασθε-

νούς ο θάλαμος νοσηλείας του 

απολυμαίνεται τόσο με μηχανικό 

καθαρισμό και χρήση κατάλληλων 

απολυμαντικών, όσο και με τη χρή-

ση νεφελοποιητή χώρων (ειδική 

συσκευή νεφελοποίησης). Η ειδι-

κή συσκευή αυτή νεφελοποιεί το 

υπεροξείδιο του υδρογόνου σε κα-

θορισμένη ακτίνα, επιτυγχάνοντας 

με τον τρόπο αυτό την καθολική 

απολύμανση, που επιβεβαιώνεται 

με τη λήψη καλλιεργειών από τέσ-

σερα (4) διαφορετικά σημεία του 

δωματίου νοσηλείας. Σε περίπτωση 

που το αποτέλεσμα των καλλιερ-

γειών είναι θετικό σε πολυανθεκτι-

κό μικρόβιο, επαναλαμβάνονται ο 

μηχανικός καθαρισμός, η τοποθέ-

τηση του νεφελοποιητή και η λήψη 

καλλιεργειών σε επτά (7) πλέον 

σημεία. Η ίδια διαδικασία ακολου-

θείται και σε περίπτωση μεταφοράς 

του ασθενούς σε άλλο νοσηλευτι-

κό τμήμα κατά τη διάρκεια της νο-

σηλείας του. Σε κάθε νοσηλευτικό 

όροφο τηρείται αρχείο των ασθε-

νών είτε με λοίμωξη είτε με αποικι-

σμό από πολυανθεκτικά μικρόβια 

(μικρό ιστορικό, καλλιέργεια-αντι-

βιόγραμμα), καθώς και αρχείο της 

τοποθέτησης του νεφελοποιητή και 

των αποτελεσμάτων των καλλιερ-

γειών από τον νοσηλευτή λοιμώξε-

ων του Νοσηλευτικού Ορόφου.

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία της 

ΒιοΚλινικής Αθηνών, αναγνωρί-

ζοντας την αναγκαιότητα για ορθή 

διαχείριση ασθενών με ΠΑΜ, 

επενδύει στη συνεχιζόμενη εκπαί-

δευση του νοσηλευτικού προσωπι-

κού της. Υπηρετώντας την ανάγκη 

αυτή  διερευνήθηκαν οι γνώσεις 

του νοσηλευτικού προσωπικού 

ως προς το θέμα και στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε εστιασμένη εκ-

παίδευσή του. Επιπρόσθετα του εκ-

παιδευτικού προγράμματος διενερ-

γείται κατά το χρόνο εργασίας (οn 

job) επιτήρηση και εκπαίδευση για 

την ορθή διαχείριση των ασθενών 

με πολυανθεκτικά μικρόβια και για 

την υγιεινή των χεριών του νοση-

λευτικού προσωπικού.

 Επισημαίνεται ότι η υγιεινή των 

χεριών και η ορθή χρήση γαντιών 

αποτελούν τα βασικότερα μέτρα 

ελέγχου λοιμώξεων που λαμβά-

νονται για όλους τους ασθενείς. Η 

υγιεινή των χεριών αποτελεί δείκτη 

ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγεί-

ας, τον οποίο η ΒιοΚλινική Αθηνών 

επιτηρεί για τρίτη συνεχή χρονιά. 

 Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της 

άριστης συνεργασίας και διαφά-

νειας με τους Δημόσιους Φορείς, 

αποστέλλεται μηνιαίως στο Κέντρο 

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕΕΛΠΝΟ) γραπτή δήλωση των 

εφαρμοζόμενων μέτρων προφυλά-

ξεων επαφής σε ασθενείς με Λοί-

μωξη ή Αποικισμό (Λ/Α) από πολυ-

ανθεκτικούς μικροοργανισμούς. 

Με την κατάρτιση και εφαρμογή 

Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων δια-

χείρισης ασθενών με πολυανθεκτι-

κά μικρόβια, η ΒιοΚλινική Αθηνών 

στοχεύει στην προάσπιση της υγεί-

ας, της ασφάλειας των ασθενών και 

των επαγγελματιών υγείας καθώς 

και τη διασφάλιση της πρόληψης 

των ενδονοσοκομειακών λοιμώ-

ξεων, με τελικό σκοπό την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών υγείας με χα-

μηλό κόστος. 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Σύμφωνα με τα 
δεδομένα του European 
Antimicrobial Resistance 
Surveillance System και 

 του WHONET 
(Greek System for 
the Surveillance 
of Antimicrobial 

Resistance) η Ελλάδα 
συγκαταλέγεται στις 

ευρωπαϊκές χώρες με 
τα υψηλότερα επίπεδα 
μικροβιακής αντοχής



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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Μ
ε πάνω απο 25 χρόνια 

εμπειρίας και με σπουδές 

σε Αμερική και Αγγλία, ο 

Dr. Ζήσης Μπουκουβάλας M.D., 

Ph.d, θεωρείται ένας απο τους 

καλύτερους πλαστικούς χειρουρ-

γούς της Ελλάδας. Είκοσι πέντε 

χρόνια πριν πήρε το περιζήτητο 

«fellowship» του Βρετανικού Συλ-

λόγου Αισθητικών Πλαστικών Χει-

ρουργών σε θέση αναπληρωτή 

διευθυντή με έδρα το νοσοκομείο 

«Wellington» του Λονδίνου και 

από τότε υπηρετεί πιστά την επιστή-

μη του, κατέχοντας τη θέση του Δι-

ευθυντή Πλαστικής Χειρουργικής 

του νοσοκομείου Metropolitan και 

στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης. 

Πρόσφατα συμμετείχατε στο 
Παγκόσμιο Συνέδριο Αισθητι-
κής Πλαστικής Χειρουργικής 
(ISAPS), όπου παρουσιάστηκε 
η νέα τεχνική αυξητικής στή-
θους Teardrop Breast.
Στο συνέδριο ISAPS, στο οποίο συμ-

μετείχα και είναι το μεγαλύτερο σε 

κύρος συνέδριο Αισθητικής Πλαστι-

κής Χειρουργικής με τη συμμετοχή 

καταξιωμένων πλαστικών χειρουρ-

γών ανά τον κόσμο, παρουσιάστηκε 

η εξέλιξη των τεχνικών στην αυξητι-

κή στήθος, η Teardrop Breast. Η συ-

γκεκριμένη τεχνική σε συνδυασμό 

με τα ενθέματα νέας γενιάς μάς 

δίνει το τέλειο αποτέλεσμα στην αυ-

ξητική, στην ανόρθωση και την απο-

κατάσταση του στήθους.

Νέα εργονομικό ενθέμα
Κεντρικό ζητούμενο της αυξητικής 

στήθους είναι το φυσικό αποτέλε-

σμα. Τα ενθέματα νέας γενιάς εί-

ναι εργονομικά σχεδιασμένα, έτσι 

ώστε το στήθος όχι μόνο να φαί-

νεται φυσικό, αλλά να έχει υφή και 

«συμπεριφορά» φυσική. Δηλαδή, 

η αίσθηση στην αφή όταν κάποιος 

αγγίζει το στήθος που έχει υποστεί 

αυξητική μοιάζει πάρα πολύ μ’ αυ-

τήν του φυσικού, σε βαθμό που εί-

ναι δύσκολο να καταλάβει ότι έχει 

τοποθετηθεί ένθεμα. Επιπλέον, το 

στήθος παίρνει το κατάλληλο σχή-

μα ανάλογα με τη θέση του κορμιού, 

ακολουθώντας την πλαστικότητα 

που έχει το φυσικό στήθος, ανάλο-

γα με τις κινήσεις και τη στάση του 

σώματος. Για παράδειγμα, όταν η 

γυναίκα ξαπλώνει, το ένθεμα απλώ-

νεται όπως ακριβώς απλώνεται και 

το φυσικό στήθος. Δεν μένει όρ-

θιο, όπως μένει στις γυναίκες που 

έχουν κάνει αυξητική στήθους με τα 

κλασικά ενθέματα. Τα νέα ενθέμα-

τα δεν φθείρονται, με αποτέλεσμα 

να δίνουν σχήμα και σφριγηλότητα 

στο στήθος ακόμα και όταν τα χρό-

νια περάσουν και αρχίζει το σώμα 

να ωριμάζει φυσιολογικά.

 

Αρκεί μια γυναίκα να 
τοποθετήσει εργονομικά 
ενθέματα για να αποκτήσει 
φυσικό στήθος ή παίζει ρόλο 
και η τεχνική τοποθέτησης; 
Η τεχνική ίσως να παίζει το βασι-

κότερο ρόλο στο φυσικό αποτέ-

λεσμα! Η επιλογή του κατάλληλου 

ενθεμάτων σχεδιάζεται με την 

ασθενή και τον Πλαστικό Χειρουρ-

γό. Κεντρικό ζητούμενο, όπως εί-

παμε, της αυξητικής στήθους είναι 

το φυσικό αποτέλεσμα. Με την τε-
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χνική Teardrop Breast είτε χρησι-

μοποιηθούν στρογγυλά ενθέματα 

σε subfascial επίπεδο είτε χρησι-

μοποιηθούν ενθέματα σχήματος 

σταγόνας σε horizontal dual plane 

επίπεδο εξασφαλίζει το ζητούμενο 

αποτελέσμα. Η τεχνική αυτή δίνει 

έμφαση στο σχήμα σταγόνας, προ-

σφέροντας ανώδυνο αποτέλεσμα 

στην ασθενή, καθώς μετά την επέμ-

βαση δεν πονά καθόλου.

Πώς γίνεται η Teardrop Breast;
Η τοποθέτηση του ενθέματος γί-

νεται κάτω από την περιτονία του 

μείζονος θωρακικού μυός σχεδόν 

αναίμακτα. Η εξελιγμένη αυτή τε-

χνική έχει διαφοροποιηθεί από 

τις κλασικές μεθόδους πλαστικής 

στήθους, καταφέρνοντας να απο-

σπάσει από αυτές μόνο τα πλεονε-

κτήματά τους, ελαχιστοποιώντας 

το ενδεχόμενο επιπλοκής στη δι-

άρκεια της επέμβασης. 

Ποιες γυναίκες είναι υποψήφι-
ες για την Teardrop Breast;
Οι γυναίκες με μικρομαστία, στήθος 

υποπλαστικό, απώλεια όγκου, εκ γε-

νετής ασυμμετρία μαστών ή εκείνες 

που παρατήρησαν το στήθος τους 

να αλλάζει προς το χειρότερο μετά 

την εγκυμοσύνη είναι οι κατάλλη-

λες να δεχθούν τη ριζοσπαστική 

αυτή τεχνική. Από τη στιγμή που το 

στήθος έχει διαμορφωθεί πλήρως, 

δηλαδή η γυναίκα είναι άνω των 

18 ετών, μπορεί να υποβληθεί με 

ασφάλεια στην επέμβαση.

Διάρκεια επέμβασης και επι-
στροφή στην καθημερινότητα
Η επέμβαση διαρκεί από 1 έως 2 

ώρες, συνήθως επιλέγεται γενι-

κή νάρκωση. Η ασθενής μπορεί 

να συνεχίσει τις δραστηριότητές 

της άμεσα 2 με 3 ημέρες μετά την  

επέμβαση, μιας, και όπως είπαμε, 

δεν νιώθει κανένα πόνο και δεν 

χρειάζεται να φοράει κορσέδες 

παρά μόνον ένα ελαφρύτατα υπο-

στηρικτικό σουτιέν. Μπορεί να συ-

νεχίσει τις όποιες γυμναστικές της 

δραστηριότητες έπειτα από 20 με 

30 ημέρες με απόλυτη άνεση και 

ασφάλεια.

Συνδυαστικά πλεονεκτήματα
  Δεν παρουσιάζεται καμία δυ-

σμορφία ή παραμόρφωση στο 

ένθεμα

  Ο πάνω πόλος του μαστού μετά 

την επέμβαση είναι εξίσου σφρι-

γηλός και πλούσιος με τον κάτω, 

χωρίς να εμφανίζει πτυχώσεις

  Το ένθεμα πιέζεται από τον μυ 

της περιοχής, με αποτέλεσμα να 

φαίνεται απόλυτα φυσικό

  Το στήθος δεν πέφτει, ακόμα και 

έπειτα από χρόνια, αφού η περι-

τονία υποβαστά το ένθεμα με-

ταξύ των πρόσθιων και οπίσθιων 

καθεκτικών συνδέσμων

  Οι τομές δεν γίνονται αντιληπτές 

και επουλώνονται στο πέρασμα 

του χρόνου

  Απουσία πόνου

  Άμεση ανάρρωση με την τεχνική 

Teardrop Breast

Αυτή η «εργονομική πλαστικότη-

τα», όπως την αποκαλούμε, αποτε-

λεί μια επανάσταση στην Αυξητική 

Στήθους, με άριστες εγγυήσεις 

-εφ΄όρου ζωής, τόσο σε ό,τι αφορά 

το αποτέλεσμα όσο και τη διάρκειά 

του. Είναι η τελευταία λέξη της Ια-

τρικής Τεχνολογίας, ήδη καθιερω-

μένη στο εξωτερικό.

«Εκεί που η φύση δεν 
φάνηκε γενναιόδωρη, 
η πλαστική χειρουργική 

έρχεται να καλύψει 
όλα τα κενά και να 

“ξαναδημιουργήσει” το 
γυναικείο στήθος με την 
πιο ασφαλή, πρωτοπόρο 

και αποτελεσματική 
μέθοδο αυξητικής 

στήθους, Teardrop Breast»
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Η 
εγκυμοσύνη είναι μια περί-

οδος πολλαπλών σωματι-

κών και συναισθηματικών 

αλλαγών, προσμονής και περιστα-

σιακών αμφιβολιών.

Η εποχή μας είναι η «κατάλλη-

λη» για να αποκτήσει κάποιος παι-

δί. Η πρόοδος της μαιευτικής έχει 

κάνει τον τοκετό ασφαλέστερο 

για τις μέλλουσες μητέρες. Η γνώ-

ση ελαχιστοποιεί τους κινδύνους 

και οδηγεί στη γέννηση περισσό-

τερων υγιών μωρών.

Για πολλούς γονείς η πληθώρα 

πληροφοριών που αντλούν για τον 

τρόπο αντιμετώπισης των προβλη-

μάτων στην πραγματικότητα μεγα-

λώνει τους φόβους τους. Καθώς 

οι μελλοντικοί γονείς είναι καλά 

πληροφορημένοι για τους κινδύ-

νους και τις απαιτήσεις τόσο της 

εγκυμοσύνης όσο και της λοχεί-

ας, κάποιες φορές αφήνουν τις 

υπερβολικές τους ανησυχίες να 

υποσκελίσουν τη χαρά τους.

Γεγονός είναι πως κατά τη δι-

άρκεια της εγκυμοσύνης λόγω 

μεγάλων ορμονικών, ψυχολο-

γικών αλλά και σωματικών με-

ταβολών, εμφανίζονται σε ένα 

ποσοστό 50%-60% διάφορα 

ορθοπαιδικά προβλήματα που 

μας απασχολούν, με κύριο την 

οσφυαλγία (πόνος στη μέση). Η 

οσφυαλγία είναι ένα συχνό πρό-

βλημα που αντιμετωπίζουν οι 

εγκυμονούσες, κυρίως λόγω της 

αύξησης του σωματικού βάρους 

στην κοιλιά και το στήθος. Η ανα-

κατανομή του κέντρου βάρους, 

μπορεί να συνοδεύεται επίσης 

από ελαφρά κύφωση ή σκολίω-

ση, που είναι όμως λειτουργικές. 

Επανέρχονται, δηλαδή διορθώ-

νονται μετά τον τοκετό.   

 Ήπιοι πόνοι στον θώρακα, στην 

πλάτη και στους ώμους είναι συ-

χνοί. Κράμπες λόγω ηλεκτρολυ-

τικών διαταραχών, ενοχλήσεις 

και πόνοι στις αρθρώσεις των 

κάτω άκρων (γόνατα, ισχία, πο-

δοκνημικές), που είτε μπορεί να 

οφείλονται σε έλλειψη επαρκούς 

πρόσληψης ασβεστίου (παροδική 

οστεοπόρωση του ισχίου) είτε σε 

υπέρβαρες- αγύμναστες εγκύους 

που δεν σιτίζονται σωστά.

Άλγη στους καρπούς και τους 

αντίχειρες οφείλονται κυρίως σε 

διάφορες τενοντίτιδες στο χέρι, 

συχνότερη των οποίων είναι η τε-

νοντίτιδα De Quervain. Εμμένοντα 

άλγη στους καρπούς, που επιδει-

νώνονται τη νύχτα και δημιουρ-

γούν, λόγω κατακράτησης υγρών 

στην εγκυμονούσα, ρίκνωση του 

εγκάρσιου συνδέσμου του καρ-

πού, γνωστό σε πολλούς ως σύν-

δρομο καρπιαίου σωλήνα.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ &ορθοπαιδική

Γράφουν οι:

Ρήγας Σαντάς

Ορθοπαιδικός  
Χειρουργός,  
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης

Ηλίας Κατσίκης

Μαιευτήρας Γυναικολόγος, 
Διευθυντής του 
Γυναικολογικού Τμήματος
ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης

γυναίκα
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Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν,  
να ελαχιστοποιηθούν ή και  
να αποφευχθούν όλες αυτές  
οι καταστάσεις;
Η γυμναστική πριν, μετά αλλά και κατά τη διάρκεια της 

κύησης, πάντα σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό,  

βοηθά σημαντικά την έγκυο, τόσο σωματικά όσο και 

ψυχολογικά.  

Ο έλεγχος του σωματικού βάρους, με τη σωστή 

διατροφή και πρόσληψη ιδανικής ποσότητας ασβεστίου 

θα αποδειχθούν ευεργετικά για την έγκυο, τον τοκετό 

και το έμβρυο. Ορθοπαιδικοί κηδεμόνες, ειδικές 

ζώνες οσφύος, αλλά και νάρθηκες στους καρπούς, 

σε συνδυασμό με τη χρήση ήπιων αναλγητικών και 

ανάπαυση, βελτιώνουν αρκετά και ανακουφίζουν από τα 

επίμονα συμπτώματα.

Ελέγξτε το βάρος σας πριν από τη σύλληψη. 

Διατηρήστε το με σωστή διατροφή και γυμναστική. 

Αποφύγετε τις καταχρήσεις. Συμβουλευτείτε τον γιατρό 

σας, απολαύστε το γεγονός ως ένα από τα μεγαλύτερα 

δώρα  και χαρείτε την πιο όμορφη περίοδο της ζωής σας!

Η οσφυαλγία είναι 
ένα συχνό πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν οι 
εγκυμονούσες, κυρίως 
λόγω της αύξησης του 

σωματικού βάρους στην 
κοιλιά και το στήθος. 
Η ανακατανομή του 

κέντρου βάρους μπορεί 
να συνοδεύεται επίσης 
από ελαφρά κύφωση 
ή σκολίωση, που είναι 

όμως λειτουργικές. 
Επανέρχονται, δηλαδή 

διορθώνονται μετά  
τον τοκετό
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Μ
ε τον όρο «Αθλητική Τρι-

άδα» περιγράφουμε μια 

συγκεκριμένη κατάστα-

ση στην οποία συνυπάρχουν: α) 

Οστεοπόρωση, β) διαταραχές 

στην έμμηνο ρύση («περιόδου») 

και γ) διαταραχές στη διατροφή. 

Είναι μια από τις συχνότερες και 

μεγαλύτερες απειλές για την υγεία 

των αθλητριών, ανάλογα με το εί-

δος του αθλήματος, την ένταση και 

τη συχνότητα της προπόνησης.

Η βάση του προβλήματος είναι 

η μείωση των γυναικείων ορμο-

νών (οιστρογόνων). Αυτό που μας 

απασχολεί είναι οι σοβαρές μα-

κροπρόθεσμες επιπτώσεις για την 

υγεία των νέων γυναικών, τόσο για 

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

γυναίκα
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Φίλος ή εχθρός; 

Έντονη  
άσκηση  
στη  
γυναίκα
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τον σκελετό όσο και το καρδιαγ-

γειακό σύστημα. Για τον λόγο αυτό 

είναι απαραίτητη η άμεση αντιμε-

τώπιση του προβλήματος. 

Διαταραχές  
του εμμηνορρυσιακού κύκλου
Η έντονη προπόνηση μπορεί να 

προκαλέσει διαταραχές του εμμη-

νορρυσιακού κύκλου. Χαρακτηρι-

στικά, η εξαντλητική άσκηση μπορεί 

να είναι αιτία να καθυστερήσουν, 

κατά τουλάχιστον τρία χρόνια, η 

ανάπτυξη του στήθους, της τρίχω-

σης των έξω γεννητικών οργάνων 

κ.λπ. (ενήβωση) ή και η εμφάνιση 

της πρώτης «περιόδου» (εμμηναρ-

χή), συγκριτικά με κορίτσια που άρ-

χισαν την έντονη άσκηση μετά την 

έναρξη της «περιόδου». 

Στις περιπτώσεις που κάποιες 

αθλήτριες ασκούνται έντονα (κυ-

ρίως σε επίπεδο πρωταθλητισμού) 

και έχουν χαμηλό σωματικό βά-

ρος, μπορεί να σταματήσει τελεί-

ως η «περίοδος». Ο σημαντικός 

ρόλος της έντονης άσκησης, της 

μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας 

και του στρες στην απορρύθμιση 

της αναπαραγωγικής λειτουργίας, 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι 

έπειτα από λίγους μήνες ξεκούρα-

σης από τις προπονήσεις η «περί-

οδος» μπορεί να εμφανιστεί ξανά.

Διατροφικές διαταραχές
Για την εμφάνιση της «περιόδου» 

κάθε μήνα είναι απαραίτητο να 

υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό 

σωματικού λίπους, πάνω από κάποια 

συγκεκριμένα επίπεδα. Η δίαιτα και 

το στρες στις αθλήτριες, σε συνδυ-

ασμό με την αυξημένη άσκηση και 

τη μεγάλη κατανάλωση ενέργειας 

έχουν ως αποτέλεσμα σε κάποιες 

περιπτώσεις την πολύ μεγάλη μείω-

ση του σωματικού λίπους.

Στην προσπάθεια να βελτιώ-

σουν τις επιδόσεις τους κάποιες 

αθλήτριες προσπαθούν να μειώ-

σουν το σωματικό βάρους τους, 

με την παρότρυνση πολλές φορές 

γονέων και προπονητών. Έτσι, μει-

ώνουν την ποσότητα της τροφής, 

παρά το γεγονός ότι αυξάνουν 

οι ανάγκες σε ενέργεια, λόγω 

των προπονήσεων. Αυτές οι δια-

τροφικές διαταραχές μπορεί να 

οδηγήσουν μέσα σε 1-2 χρόνια σε 

παθολογικές καταστάσεις, όπως 

νευρική ανορεξία, που αφορά κυ-

ρίως την εφηβική ηλικία και οδη-

γεί περίπου το 6% των ασθενών να 

καταλήγουν σε θάνατο.

Οι διατροφικές διαταραχές πρέ-

πει να γίνονται αντιληπτές και να 

αντιμετωπίζονται έγκαιρα. Η μείω-

ση του λίπους μπορεί να μη γίνει 

εύκολα αντιληπτή, καθώς συχνά 

το συνολικό σωματικό βάρος πα-

ραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο, 

λόγω της αντικατάστασης του λί-

πους από μυϊκή μάζα.

Οστεοπενία - Οστεοπόρωση
Η πυκνότητα των οστών στις γυ-

ναίκες εξαρτάται από τις γυναι-

κείες ορμόνες που κυκλοφορούν 

στο αίμα. Η οστική μάζα αυξάνεται 

ουσιαστικά από την εφηβεία και η 

ολοκλήρωσή της γίνεται μέχρι την 

ηλικία των 30 ετών. Όταν η έντο-

νη άσκηση προκαλεί το σταμάτη-

μα της «περιόδου», εμφανίζονται 

σκελετικά προβλήματα, όπως 

μείωση της οστικής μάζας και αυ-

ξημένος κίνδυνος για κατάγματα 

στα οστά που δέχονται τις μεγαλύ-

τερες μηχανικές πιέσεις, όπως, για 

παράδειγμα, η σπονδυλική στήλη. 

Όταν σταματά η «περίοδος», η 

ταχύτητα μείωσης της οστικής μά-

ζας είναι παρόμοια με εκείνη των 

γυναικών που βρίσκονται στην 

εμμηνόπαυση. Έτσι επιβάλλονται 

η άμεση διάγνωση και η αντιμε-

τώπιση του προβλήματος, καθώς 

η απώλεια είναι πιο γρήγορη στα 

πρώτα χρόνια της διαταραχής. 

Διάγνωση και θεραπεία 
Ο γυναικολόγος είναι ίσως ο πρώ-

τος ιατρός που θα έρθει σε επαφή 

με το πρόβλημα, καθώς το συχνό-

τερο και πιο εμφανές σύμπτωμα 

είναι η απουσία της «περιόδου». Η 

διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό 

της αθλήτριας, στη μέτρηση των 

ορμονών αλλά και το υπερηχογρά-

φημα. Επίσης, όπως είναι λογικό, ο 

υπολογισμός της οστικής πυκνό-

τητας είναι απόλυτα απαραίτητος.

Όσες αθλήτριες με χαμηλό σω-

ματικό βάρος δεν έχουν «περίοδο»  

πρέπει να ακολουθούν ειδική δια-

τροφή. Η ορμονική θεραπεία από 

μόνη της δεν διορθώνει την οστική 

πυκνότητα, αν το σωματικό βάρος 

παραμένει χαμηλό. Όταν αυξηθεί 

το σωματικό βάρος και μειωθεί η 

ένταση της προπόνησης, τότε ξε-

κινά η ομαλή αύξηση του στήθους, 

η τρίχωση των έξω γεννητικών ορ-

γάνων, η έναρξη ή επανεμφάνιση 

της «περιόδου» και η αύξηση της 

οστικής πυκνότητας και του ύψους. 

Η ορμονική θεραπεία είναι απα-

ραίτητη για να αναπληρώσουμε τις 

γυναικείες ορμόνες που λείπουν 

και να προλάβουμε τις μακροπρό-

θεσμες επιπτώσεις του προβλήμα-

τος, τόσο στον σκελετό όσο και στο 

καρδιαγγειακό σύστημα. 

Με τη σωστή 
καθοδήγηση και 
παρακολούθηση, 
ο εξειδικευμένος 

Γυναικολόγος 
Εφήβων βοηθά 
και προστατεύει 
ουσιαστικά την 

αναπαραγωγική, αλλά 
και τη γενικότερη 

υγεία της αθλήτριας 
του «Σήμερα» και 

Μητέρας του «Αύριο» 



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 
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Η 
πρόωρη εκσπερμάτιση απα-

σχολεί 1 στους 5 άνδρες και 

αποτελεί την πιο συνηθισμέ-

νη σεξουαλική δυσλειτουργία σε 

άντρες κάτω των 60 ετών. Η εμφά-

νισή της έχει την ίδια συχνότητα σε 

όλες τις ηλικίες.

Στους άντρες με πρόωρη εκσπερ-

μάτιση η σεξουαλική πράξη ολοκλη-

ρώνεται συνήθως σε 1-2 λεπτά από 

τη στιγμή της διείσδυσης.

Η φάση της διέγερσης και η επί-

τευξη στύσης είναι πολύ σύντομες, 

όπως επίσης η εκσπερμάτιση και ο 

οργασμός, χωρίς να επιτρέπει στον 

άνδρα να απολαύσει την ερωτική 

πράξη. Η πρόωρη εκσπερμάτιση 

συμβαίνει όταν ο άνδρας εκσπερ-

ματώνει νωρίτερα, κατά τη σεξουα-

λική επαφή, από όταν αυτός ή η σύ-

ντροφός του θα επιθυμούσαν. Εάν 

συμβαίνει σποραδικά, δεν υπάρχει 

λόγος ανησυχίας. Καταστάσεις που 

προβληματίσουν είναι όταν κάποιος:

  Πάντα ή σχεδόν πάντα εκσπερμα-

τώνει εντός 1 λεπτού από τη διείσ-

δυση

  Δεν μπορεί να αναβάλλει την εκ-

σπερμάτιση όλες ή σχεδόν όλες 

τις φορές

  Νιώθει ανησυχία, δυσφορία και 

απογοήτευση και ως αποτέλεσμα 

τείνει να αποφεύγει τη σεξουαλική 

πράξη

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε 

είναι ότι η εκσπερμάτιση αποτελεί 

μια πολύπλοκη οντότητα που περι-

λαμβάνεται στη συνολική διαδικασία 

της σεξουαλικής λειτουργίας. Ψυχο-

λογικοί και σωματικοί παράγοντες 

παίζουν ρόλο στην πρόωρη εκσπερ-

μάτιση. Παρόλο που πολλοί άνδρες 

νιώθουν άβολα να το συζητάνε, η 

πρόωρη εκσπερμάτιση είναι μια συ-

χνή και αντιμετωπίσιμη κατάσταση. 

Φάρμακα, σεξουαλικές τεχνικές και 

συμβουλές (ή συνδυασμός αυτών) 

μπορούν να βοηθήσουν στη βελ-

άνδρας

Πρόωρη εκσπερμάτιση
Αιτίες και θεραπευτικές προσεγγίσσεις

Γράφει ο:

Ιωάννης Αναγνώστου, MD, Ph.Dc
Ουρολόγος - Ανδρολόγος,  
Υποψήφιος Διδάκτωρ ΑΠΘ,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης
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τίωση του σεξ των ανδρών και των 

συντρόφων τους. Σύμφωνα με την 

Παγκόσμια Εταιρεία Σεξουαλικής 

Ιατρικής – ISSM, η πρόωρη εκσπερ-

μάτιση ορίζεται ως εξής:

  Λανθάνων χρόνος ενδοκολπικής 

εκσπερμάτισης (IELT) περίπου 1 

λεπτό. Η εκσπερμάτιση προκύπτει 

πάντα ή σχεδόν πάντα πριν από το 

πέρας ή περίπου εντός ενός λε-

πτού μετά την κολπική διείσδυση 

(είσοδο του πέους στον κόλπο)

  Απώλεια ελέγχου της εκσπερμά-

τισης

  Αδυναμία καθυστέρησης της εκ-

σπερμάτισης πριν ή μετά την κολ-

πική διείσδυση

  Αρνητικές προσωπικές επιπτώσεις 

εξαιτίας της πάθησης

  Αρνητικές επιπτώσεις και συναι-

σθήματα σε προσωπικό επίπεδο, 

όπως αγωνία, απογοήτευση ή και 

αποφυγή σεξουαλικής και συναι-

σθηματικής επαφής

Οι αιτίες του προβλήματος

Ψυχολογικές αιτίες

Πιστεύεται ότι οι πρόωρες σεξουα-

λικές εμπειρίες μπορούν να καθορί-

σουν μια σεξουαλική συμπεριφορά 

η οποία δύσκολα αλλάζει στη συνέ-

χεια της ζωής, όπως:

  Καταστάσεις όπου βιάζεται κά-

ποιος να φτάσει στην κορύφωση 

λόγω του ότι φοβάται μήπως τον 

ανακαλύψουν

   Συναισθήματα ενοχής όπου αυξά-

νουν την τάση να βιάζεται κατά τη 

διάρκεια της σεξουαλικής επαφής

Βασικές ψυχολογικές αιτίες είναι:

  Στρες

  Άγχος για την απόδοση κατά τη σε-

ξουαλική επαφή

  Χαμηλή αυτοπεποίθηση /αυτοεκτί-

μηση

  Δυσκολίες στις σχέσεις/αρνητικές 

εμπειρίες

Σωματικές αιτίες

  Παθήσεις του προστάτη (ειδικό-

τερα χρόνια προστατίτιδα) και της 

ουρήθρας

  Στυτική Δυσλειτουργία (ΣΔ)

  Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών

  Παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα 

(κυρίως υπερθυρεοειδισμός)

  Κληρονομικές παθήσεις

  Τραυματισμός νεύρων από χει-

ρουργείο ή από τραύμα (σπάνιο)

Ποιες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις γίνονται

Συμπεριφορική και  

γνωσιακή θεραπεία

Οι δύο συνηθέστερες τεχνικές συ-

μπεριφοράς είναι η τεχνική «διακο-

πής-έναρξης» και η τεχνική «πίεσης» 

(της βαλάνου). Αντί της τεχνικής «δι-

ακοπής-έναρξης», η οποία μπορεί 

να αποβεί ελάχιστα ικανοποιητική 

για τη σύντροφο, είναι προτιμότερο 

οι άνδρες να μάθουν να μετριάζουν 

και να μειώνουν το επίπεδο στύσης 

και διέγερσης εκτελώντας αργές, 

αισθησιακές κινήσεις ενώ ανασαί-

νουν βαθιά και αργά. Ο στόχος είναι 

να διατηρηθεί το επίπεδο διέγερσης 

κάτω από το όριο εκσπερμάτισης, δι-

ατηρώντας παράλληλα μια ικανοποι-

ητική στύση. Οι τεχνικές ελέγχου της 

αναπνοής φαίνεται πως επιδρούν 

χαλαρωτικά και έχουν αποτελέσμα-

τα. Ωστόσο, η κλινική εμπειρία και 

οι επιστημονικές μελέτες δείχνουν 

ότι η βελτίωση που επιτυγχάνεται με 

αυτές τις μεθόδους δεν διαρκεί για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο αυνανι-

σμός πριν από τη σεξουαλική συνεύ-

ρεση είναι μια τεχνική που υιοθετούν 

πολλοί νέοι άνδρες.

Αυτές οι τεχνικές αυτοβοήθειας 

όμως, ενώ είναι βραχυπρόθεσμα 

αποτελεσματικές, στην ουσία μπο-

ρούν να επιδεινώσουν αντί να απα-

λείψουν την πρόωρη εκσπερμάτιση, 

επειδή αγνοούν ή μειώνουν εκού-

σια τις σεξουαλικές αισθήσεις που 

πρέπει να τεθούν σε έλεγχο για να 

βελτιωθεί η συμπτωματολογία της 

πάθησης.

Φαρμακολογική θεραπεία

Από την ώρα που γίνεται η διάγνωση 

της πρόωρης εκσπερμάτισης υπάρ-

χουν διάφορα σκευάσματα που λαμ-

βάνονται από το στόμα και δίνονται 

με ιατρική συνταγή και τα οποία χρη-

σιμοποιούνται με επιτυχία.

Υπάρχουν κρέμες και σπρέι τοπι-

κής εφαρμογής που περιέχουν αναι-

σθητικά συστατικά, όπως λιδοκαΐνη, 

για την απευαισθητοποίηση του πέ-

ους, ώστε να καθυστερούν την εκ-

σπερμάτιση και σε μελέτες μικρής 

κλίμακας έχουν παρουσιάσει μέτρια 

αποτελέσματα. 

Εφόσον το αποτέλεσμα των προη-

γούμενων θεραπειών δεν είναι ικα-

νοποιητικό συνιστάται η χρήση φαρ-

μάκων, των λεγόμενων εκλεκτικών 

αναστολέων των υποδοχέων της 

σεροτονίνης (Selective serotonin 

receptor inhibitors, SSRIs). Τα φάρ-

μακα αυτά δρουν στο κεντρικό νευ-

ρικό σύστημα και σκοπό έχουν να 

αναστείλουν τη λειτουργία εκείνων 

των εγκεφαλικών κέντρων που είναι 

υπεύθυνα για την έναρξη της διαδι-

κασίας της εκσπερμάτισης.

Το θετικό νέο είναι ότι τα τελευ-

ταία χρόνια κυκλοφόρησε και στην 

Ελλάδα ένας εκλεκτικός αναστολέ-

ας των υποδοχέων της σεροτονίνης, 

τον οποίο ο ασθενής τον λαμβάνει 

κατ’ επίκληση (λίγο πριν από τη σε-

ξουαλική επαφή).

Λοιπές μέθοδοι

Κάποιες άλλες τεχνικές αυτοβοή-

θειας, όπως χρήση προφυλακτικού 

που περιέχει αναισθητική ουσία 

(προφυλακτικά επιβράδυνσης), 

τα οποία δημιουργούν ελαφριά αί-

σθηση μουδιάσματος, μπορεί να 

είναι εν μέρει αποτελεσματικά και 

για σύντομο χρονικό διάστημα, 

στην ουσία όμως ενδέχεται να επι-

δεινώσουν αντί να εξαλείψουν το 

πρόβλημα επειδή μειώνουν ή κα-

ταργούν τις σεξουαλικές αισθήσεις 

που πρέπει να τεθούν σε έλεγχο για 

να βελτιωθεί η πάθηση.
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Ω
ς Στυτική Δυσλειτουργία 

(Σ.Δ.) ορίζεται η σταθε-

ρή ή επαναλαμβανόμενη 

αδυναμία επίτευξης ή και διατή-

ρησης στύσης ικανής για κολπική 

διείσδυση και η συχνότητα  εμ-

φάνισής της είναι υψηλή παγκο-

σμίως. 

1 στους 2 άνδρες ηλικίας 50 

- 80 ετών θα εμφανίσει κάποια 

στιγμή Σ.Δ. (ήπια 17%, μέτρια 

25%, σοβαρή 10%). 

Παρατηρείται συχνά έπειτα 

από θεραπευτικές επεμβάσεις 

για τον καρκίνο του προστάτη 

και έχει τους ίδιους παράγοντες 

κινδύνου με την καρδιαγγειακή 

νόσο (παχυσαρκία, κάπνισμα, 

σακχαρώδης διαβήτης, δυσλιπι-

δαιμία, έλλειψη σωματικής άσκη-

σης, μεταβολικό σύνδρομο). 

Η στυτική δυσλειτουργία μπο-

ρεί να έχει επίπτωση στη σωμα-

τική και ψυχοκοινωνική υγεία και 

να επηρεάσει την ποιότητα ζωής 

τόσο των ασθενών όσο και των 

συντρόφων τους. 

Πλήθος ερευνών δείχνουν ότι 

η Σ.Δ. αποτελεί ένα πρώιμο σύ-

μπτωμα στεφανιαίας νόσου και 

περιφερικής αγγειοπάθειας . 

Συνεπώς η Σ.Δ. δεν θα πρέπει 

να αντιμετωπίζεται μόνο ως πρό-

βλημα της ποιότητας ζωής των 

ασθενών, αλλά και ως παράγο-

ντας κινδύνου εκδήλωσης καρ-

διαγγειακών ασθενειών.

Τελευταίες μελέτες έχουν δεί-

ξει ότι η στυτική δυσλειτουργία 

παρατηρείται 3 χρόνια νωρίτερα 

από την εκδήλωση της στεφανι-

αίας νόσου. Αυτό συμβαίνει γιατί 

τα αγγεία της στύσης είναι πολύ 

μικρότερα από αυτά της καρδιάς 

και αποφράσσονται ευκολότερα 

και νωρίτερα! 

Οι άνδρες που πάσχουν από 

στυτική δυσλειτουργία διατρέ-

χουν αυξημένο κίνδυνο εμφά-

νισης καρδιολογικού προβλή-

ματος, όπως το έμφραγμα του 

μυοκαρδίου.

άνδρας

Η στύση
αποτελεί το βαρόμετρο της υγείας της καρδιάς…

Γράφει ο:

Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς

Χειρουργός Ουρολόγος –  

Ανδρολόγος, Επιστημονικός 

Υπεύθυνος Ουρολογικού  

Τμήματος ΒιοΚλινικής Αθηνών
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Η στυτική δυσλειτουργία 
«καμπανάκι» για έμφραγμα
Πρόσφατη έρευνα απέδειξε ότι 

η στυτική δυσλειτουργία αποτε-

λεί πιο αξιόπιστο προγνωστικό 

παράγοντα από το οικογενεια-

κό ιστορικό και το κάπνισμα σε 

άνδρες ηλικίας 40-49 ετών με 

πρωτοεμφανιζόμενη καρδιακή 

νόσο. 

Μελετώντας στοιχεία από πε-

ρισσότερους από 95.000 άν-

δρες ηλικίας άνω των 45 ετών 

βρέθηκε ότι όσοι δεν είχαν 

ιστορικό καρδιοπάθειας, αλλά 

έπασχαν από μέτρια στυτική δυ-

σλειτουργία, είχαν κατά 23% πε-

ρισσότερες πιθανότητες να νο-

σηλευτούν με έμφραγμα ή άλλο 

σοβαρό καρδιολογικό πρόβλη-

μα στη διάρκεια μιας διετίας απ’ 

όσες εκείνοι που δεν αντιμε-

τώπιζαν διαταραχή στύσης. Σε 

όσους, δε, η στυτική δυσλειτουρ-

γία ήταν σοβαρή, ο κίνδυνος νο-

σηλείας για καρδιαγγειακό αίτιο 

ήταν αυξημένος κατά 35%. 

Η στυτική δυσλειτουργία όπως 

και η καρδιαγγειακή νόσος απο-

τελούν εκδήλωση της ίδιας παθο-

φυσιολογικής διαταραχής: Της 

νόσου του ενδοθηλίου.

Μπορεί, λοιπόν, η διαταρα-

χή της στύσης να είναι οιωνός 

καρδιαγγειακής νόσου . Όλα 

τα παραπάνω καθιστούν τη διά-

γνωση και την αντιμετώπιση της 

στυτικής δυσλειτουργίας επιβε-

βλημένη.

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα 

με τη στύση σας, κάντε ένα γρή-

γορο τεστ στα συμπτώματά σας, 

απαντώντας το ερωτηματολόγιο 

που ακολουθεί. 

Ονομάζεται Διεθνής Δείκτης 

Στυτικής Λειτουργίας (Interna-

tional Index of ErectileFunction, 

IIEF) και χρησιμοποιείται διεθνώς 

για να αξιολογηθεί η βαρύτητα 

των συμπτωμάτων.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΎΝΟΎ 
 ΣΤΎΤΙΚΗΣ ΔΎΣΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑΣ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΊΑ

STRESS 

ΚΑΡΔΊΑΓΓΕΊΑΚΗ 
ΝΟΣΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ

ΕΛΛΕΊΨΗ  
ΣΩΜΑΤΊΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΠΝΊΣΜΑ

ΑΛΚΟΟΛ

ΔΊΑΒΗΤΗΣ

50-80 ετών
1 στους 2 σεξουαλικά ενεργούς 

άνδρες βιώνουν συμπτώματα Σ.Δ.

1 στους 10 σεξουαλικά ενεργούς 

άνδρες αναφέρουν πλήρη απώλεια 

στύσης 



1. Πόσο συχνά είχες στύση κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε σεξουαλικής δραστηριότητας 
(αυνανισμού, επαφής);

0  δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

1   σχεδόν ποτέ / ποτέ

2  λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

3  μερικές φορές (περίπου τις μισές)

4  τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

5  σχεδόν πάντα / πάντα

2. Κατά τη διάρκεια σεξουαλικού ερεθισμού, 
πόσο συχνά πέτυχες στύσεις τόσο σκληρές που 
σου επέτρεπαν διείσδυση;

0  δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

1   σχεδόν ποτέ / ποτέ

2  λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

3  μερικές φορές (περίπου τις μισές)

4  τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

5  σχεδόν πάντα / πάντα

3. Όταν προσπάθησες να έρθεις σε  
σεξουαλική επαφή, πόσο συχνά κατάφερες  
να διεισδύσεις;

0  δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

1   σχεδόν ποτέ / ποτέ

2  λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

3  μερικές φορές (περίπου τις μισές)

4  τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

5  σχεδόν πάντα / πάντα

4. Κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής, πόσο 
συχνά κατάφερες να διατηρήσεις τη στύση σου 
μετά τη διείσδυση;

0  δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

1   σχεδόν ποτέ / ποτέ

2  λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

3  μερικές φορές (περίπου τις μισές)

4  τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

5  σχεδόν πάντα / πάντα

5. Κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής, ήταν 
δύσκολο να διατηρήσεις τη στύση σου μέχρι την 
ολοκλήρωση της επαφής;

0  δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα

1   σχεδόν ποτέ / ποτέ

2  λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές)

3  μερικές φορές (περίπου τις μισές)

4  τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές)

5  σχεδόν πάντα / πάντα

6. Πόσο εμπιστοσύνη έχεις στον εαυτό σου ότι 
μπορεί να πετύχει και να διατηρήσει μία στύση;

1   Πολύ λίγη

2  Λίγη

3  Μέτρια

4  Πολύ

5  Πάρα πολύ

Αποτέλεσμα
Συμπληρώστε τον αντίστοιχο αριθμό σε κάθε κουτάκι και στο τέλος κάντε το σύνολο.  

Για το αποτέλεσμα συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα.

0-6   Σοβαρή στυτική δυσλειτουργία

7-12   Μέτρια δυσλειτουργία

13-18    Ήπια προς μέτρια δυσλειτουργία

19-24   Ήπια δυσλειτουργία

25-30   Απουσία προβλήματος

Ερωτηματολόγιο για ασθενείς  
με προβλήματα στύσης
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άνδρας

Τμήμα Κλινικής Καρδιολογίας 
Ηχωκαρδιογραφικό Εργαστήριο

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΆΝΟΥ 15, Τ 210 6962600

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΙΛΕΛΛΉΝΩΝ 34, Τ 210 4582200

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΉΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86, Τ 2310 372600

www.bioclinic.gr

Στο Ήχωκαρδιογραφικό Εργαστήριο της ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης (πλήρως εξοπλισμένο  
εργαστήριο καρδιολογικών υπερήχων ενηλίκων με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα)  

πραγματοποιούνται οι εξής εξετάσεις:

  Πλήρης διαθωρακική ηχωκαρδιογραφία, όλου του φάσματος των καρδιακών νόσων και παθολογίας 
των μεγάλων αγγείων της καρδιάς (υπέρταση, αθηροσκλήρωση, ισχαιμική νόσο της καρδιάς, καρδιακή 

ανεπάρκεια, αρρυθμίες, μυοκαρδιοπάθειες, συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων, καρδιοογκολογία)

 Δυναμική ηχωκαρδιογραφία φόρτισης (stress echo)

 Διοισοφάγειος ηχωκαρδιογραφία 

 Ηχωκαρδιογραφία αντίθεσης (contrast echocardiography, bubble study)
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Ηχωκαρδιογραφικό Εργαστήριο

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΆΝΟΥ 15, Τ 210 6962600

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΙΛΕΛΛΉΝΩΝ 34, Τ 210 4582200

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΉΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86, Τ 2310 372600

www.bioclinic.gr

Στο Ήχωκαρδιογραφικό Εργαστήριο της ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης (πλήρως εξοπλισμένο  
εργαστήριο καρδιολογικών υπερήχων ενηλίκων με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα)  

πραγματοποιούνται οι εξής εξετάσεις:

  Πλήρης διαθωρακική ηχωκαρδιογραφία, όλου του φάσματος των καρδιακών νόσων και παθολογίας 
των μεγάλων αγγείων της καρδιάς (υπέρταση, αθηροσκλήρωση, ισχαιμική νόσο της καρδιάς, καρδιακή 

ανεπάρκεια, αρρυθμίες, μυοκαρδιοπάθειες, συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων, καρδιοογκολογία)

 Δυναμική ηχωκαρδιογραφία φόρτισης (stress echo)

 Διοισοφάγειος ηχωκαρδιογραφία 

 Ηχωκαρδιογραφία αντίθεσης (contrast echocardiography, bubble study)



Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

στις Kλινικές του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
αποτελούν 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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Τ
α ω-3 λιπαρά οξέα είναι ένα 

ακόμα αναπόσπαστο στοι-

χείο της διατροφής που δι-

αδραματίζει σημαντικό ρόλο για 

την υγεία. Τα ω-3 είναι πολυακό-

ρεστα λιπαρά οξέα (PUFAs) και 

συναντώνται σε αφθονία σε τρό-

φιμα, όπως είναι κατά κύριο λόγο 

τα θαλασσινά, ενώ εμπεριέχονται 

και σε πλήθος συμπληρωμάτων 

διατροφής. Στις μέρες μας ευ-

ρέως διαδεδομένα είναι και τα 

εμπλουτισμένα με το συγκεκριμέ-

νο είδος λιπαρών οξέων τρόφιμα, 

όπως το γάλα, τα αυγά, η μαργα-

ρίνη, το γιαούρτι και οι χυμοί. 

Τύποι ω-3 λιπαρών οξέων
Τρεις κύριοι τύποι ω-3 λιπαρών 

οξέων υπάρχουν. Το εικοσαπε-

νταενικό οξύ (EPA) και το δοκο-

σαξεξανοϊκό οξύ (DHA) είναι οι 

τύποι που απαντώνται σε λιπαρά 

ψάρια, όπως ο σολομός, η πέ-

στροφα, ο τόνος, το σκουμπρί και 

οι σαρδέλες, ορισμένα άλλα είδη 

θαλασσινών και άλγη. Βρίσκονται 

επίσης σε συμπληρώματα διατρο-

φής, όπως το ιχθυέλαιο. 

Το άλφα-λινολενικό οξύ (ALA) 

είναι ένας άλλος τύπος ωμέγα-3 

με βραχύτερη αλυσίδα λιπαρών 

οξέων, βρίσκεται στα καρύδια, 

στη σόγια, στο τόφου, στο λινα-

ρόσπορο και σε μερικά έλαια, 

όπως της σόγιας και του λιναρό-

σπορου. Όπως για το ΕPA, έτσι  

και για το DHA υπάρχει πληθώρα 

συμπληρωμάτων διατροφής και 

άλφα-λινολενικού οξέος. 

Αν και είναι δυνατό για το σώμα 

να μετατρέψει ALA σε EPA και 

DHA μέσω ενζυμικής παρέμβα-

σης, οι έρευνες δείχνουν ότι μόνο 

μια μικρή ποσότητα της τάξης του 

2%-10% μπορεί να συντεθεί στο 

σώμα. Για αυτό τον λόγο το ALA 

θεωρείται «απαραίτητο» λιπαρό 

οξύ που προσλαμβάνεται κυρίως 

από φυτικά τρόφιμα ή από συ-

μπληρώματα διατροφής. Ωστό-

σο, έρευνες δείχνουν ότι το EPA 

και το DHA διαδραματίζουν κύριο 

ρόλο στην υγεία του ανθρώπου 

και παρέχουν περισσότερα οφέ-

λη στην υγεία από ό,τι το ALΑ.

H συνιστάμενη πρόσληψη των 

ω-3 λιπαρών οξέων ανέρχεται 

στα 1,6 γρ. ανά ημέρα για τους 

άνδρες και 1,1 γρ. ανά ημέρα για 

τις γυναίκες. Σύμφωνα με την 

Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων 

και Φαρμάκων (FDA), η συνολική 

πρόσληψη δεν πρέπει να υπερ-

βαίνει τα 3 γρ. ανά ημέρα, ενώ 

ορισμένα είδη ψαριών, όπως ο 

ξιφίας, ο καρχαρίας και το σκου-

μπρί, ενδέχεται να έχουν υψηλά 

επίπεδα υδραργύρου και γι' αυτό 

συνίσταται η αποφυγή της κατα-

νάλωσής τους από εγκύους και  

θηλάζουσες γυναίκες.

Γράφει η:

Iωάννα Στεργίου, M.Sc.

Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος,
Επιστημονική Συνεργάτιδα  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

διατροφή
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Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει 

δυστυχώς μετατρέψει τη διατρο-

φή στη λεγόμενη «διατροφή στο 

πόδι» ή «γρήγορη διατροφή», μια 

διατροφή η οποία χαρακτηρίζε-

ται από υψηλή περιεκτικότητα 

σε κορεσμένα λιπαρά (SFA) και 

χαμηλή σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 

σε σύγκριση με τα τρόφιμα που 

παρασκευάζονται στο σπίτι. Η 

κατανάλωση του συγκεκριμένου 

τύπου διατροφής αποδεδειγμένα 

αυξάνει: τον κίνδυνο πρόσληψης 

βάρους και της παχυσαρκίας, 

των καρδιαγγειακών νοσημά-

των, της νόσου Αlzheimer και της 

συστηματικής φλεγμονής στο 

σώμα. Επιπλέον φαίνεται ότι έχει 

σημαντική αρνητική επιρροή στη 

διάθεση, επιδεινώνοντας τα επί-

πεδα κατάθλιψης και άγχους.

Οφέλη
Αντιθέτως, η επαρκής πρόσληψη 

των ω-3 λιπαρών οξέων καθημε-

ρινά μέσα από ένα ισορροπημέ-

νο πλάνο διατροφής έχει αποδει-

χθεί ευεργετική για: 

   τις κυτταρικές λειτουργίες, 

όπως είναι η διατήρηση και 

η ρευστότητα της κυτταρικής 

μεμβράνης

   τη σωστή ανάπτυξη του 

εμβρύου και τη μειωμένη 

συχνότητα αλλεργιών

   τη βελτιωμένη καρδιαγγειακή 

λειτουργία

   τη ρύθμιση του νευρικού 

συστήματος

   την ψυχική υγεία

   τη βελτίωση της γνωστικής 

λειτουργίας σε ασθενείς με 

ήπιο Alzheimer

Συμπερασματικά, τα ω-3 θα 

πρέπει να αποτελούν αναπό-

σπαστο κομμάτι της διατροφής 

μας. Η ένταξή τους στο πιάτο θα 

πρέπει να επιδιώκεται σε όλα τα 

στάδια της ζωής, μιας και τα οφέ-

λη της κατανάλωσής τους είναι 

ποικίλα.

ΔΙΑΤΡΟΦΉ
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Οι 20 top τροφές

Τρόφιμο
Περιεκτικότητα  

σε ω-3 (γρ.)

Λιναρόσπορος (2 κουταλιές) 3,5 γρ.

Καρύδια (1/4 φλιτζανιού) 2,27 γρ.

Σολομός (120 γρ.) 2,56 γρ.

Σκουμπρί (120 γρ.) 1,65 γρ. 

Πέστροφα ιχθυοτροφείου (120 γρ.) 1,4 γρ. 

Σαρδέλες σε λάδι (120 γρ.) 1,36 γρ. 

Ξιφίας (120 γρ.) 1,2 γρ. 

Τόνος ψάρι (120 γρ.) 0,8 γρ. 

Πέρκα (120 γρ.) 0,55 γρ. 

Γαρίδες μαγειρεμένες (120 γρ.) 0,4 γρ. 

Λυθρίνι μαγειρεμένο (120 γρ.) 0,4 γρ. 

Χταπόδι μαγειρεμένο (120 γρ.) 0,4 γρ. 

Λαχανάκια Βρυξελλών (1 φλιτζάνι) 0,26 γρ. 

Μπακαλιάρος μαγειρεμένος (120 γρ.) 0,3 γρ. 

Κουνουπίδι / Μπρόκολο βρασμένο (1 φλιτζάνι) 0,2 γρ. 

Λάχανο βρασμένο (1 φλιτζάνι) 0,17 γρ. 

Σπανάκι βρασμένο (1 φλιτζάνι) 0,15 γρ. 

Φιστίκια Αιγίνης (1/2 φλιτζάνι) 0,15 γρ. 

Σουσάμι ψημένο (2 κουταλιές) 0,1 γρ. 

Ταχίνι (2 κουταλιές) 0,1 γρ.

Τα ω-3  
θα πρέπει να 

αποτελούν ένα 
αναπόσπαστο 

κομμάτι  
της διατροφής μας



Γ
ια όλους τους συμμετέχο-

ντες σε αγωνίσματα αντοχής 

και υπεραντοχής η ολοκλή-

ρωση ενός Ironman 70.3 αποτελεί 

στόχο ζωής. Παράλληλα, όμως, ο 

τερματισμός έπειτα από 1,9 km 

κολύμβησης στη θάλασσα, 90 km 

ποδηλασίας και ενός ημιμαραθω-

νίου (21,1 Km) είναι μια αδιανόητα 

δύσκολη δοκιμασία μυαλού και 

σώματος.

Ο αθλητής που θέλει να τερμα-

τίσει στο Ironman, πέρα από όλα 

τ’ άλλα (προπόνηση, ψυχολογία, 

διαχείριση άγχους, εξοπλισμό 

κ.λπ.), πρέπει να σκεφτεί σοβαρά 

και το διατροφικό του πλάνο. Τα 

βασικότερα «διατροφικά κλει-

διά» τα οποία, λοιπόν, καλείται να 

διαχειριστεί είναι:

   Η ενεργειακή πληρότητα πριν 

και κατά τον αγώνα.

   Η αποφυγή της εκτεταμένης 

αφυδάτωσης. 

   Η εξάλειψη γαστρεντερικών δι-

αταραχών. 

Διατροφή τις ημέρες  
πριν από τον αγώνα
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 

ότι οι αποθήκες υδατανθράκων 

στο σώμα είναι περιορισμένες 

(μόλις 500-600 γρ.), είναι εξαιρε-

τικής σημασίας η πλήρης φόρτιση 

των συγκεκριμένων αποθεμάτων 

(μυϊκού και ηπατικού γλυκογό-

νου), ούτως ώστε την ημέρα του 

αγώνα ο αθλητής να βρίσκεσαι σε 

ιδανική ενεργειακά κατάσταση. 

Σύμφωνα με τις επίσημες συστά-

σεις1 ο αθλητής καλείται να κατα-

ναλώσει μέχρι και για 2 ημέρες 

πριν από την έναρξη του αγώνα: 

10-12 γραμμάρια ανά κιλό σωμα-

τικού βάρους υδατάνθρακες την 

ημέρα.

Βαριά φαγητά, τηγανητά, τροφές 

πλούσιες σε φυτικές ίνες, αλκοόλ, 

γαλακτοκομικά, αλλά και ό,τι άλλο 

δυσχεραίνει την πέψη και τον ύπνο 

θα πρέπει να αποφεύγονται. 

Παράλληλα για το ίδιο χρονικό 

διάστημα συστήνεται και η συχνή 

κατανάλωση υγρών, με στόχο την 

επίτευξη βέλτιστων επιπέδων υδά-

τωσης.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα
Στη διάρκεια του αγώνα, ένας γε-

νικός στόχος θα πρέπει να είναι η 

κατανάλωση 60 γραμμαρίων υδα-

τανθράκων ανά ώρα. Η μορφή αυ-

τών μπορεί να είναι ως μπάρα, gel 

ή υγρή. Η επιλογή, δε, θα πρέπει να 

γίνεται καθαρά βάσει προσωπικών 

και δοκιμασμένων προτιμήσεων. 

Κάποιες ιδέες για το τι σημαίνει πε-

ρίπου 60 γραμμάρια ανά ώρα είναι: 

  2 υδατανθρακούχα gel και λίγο 

αθλητικό ποτό

  1 gel και 1 μπουκάλι αθλητικό 

ποτό

  1 ενεργειακή μπάρα και μισό 

μπουκάλι αθλητικό ποτό. 

Πλάνο ενυδάτωσης 
Η κατανάλωση βάσει του αισθή-

ματος της δίψας ίσως και να είναι 

μια επιλογή για τους αθλητές που 

Γράφει ο:

Γιάννης Αρναούτης M.Sc., Ph.D

Διδάκτωρ Τμήματος Επιστήμης  
Διαιτολογίας - Διατροφής,
Επιστημονικός Συνεργάτης Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

διατροφή

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ

Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ IRONMAN
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τρέχουν με αργό ρυθμό. Στις πε-

ρισσότερες περιπτώσεις, όμως, 

συστήνεται να ακολουθηθεί ένα 

ρεαλιστικό και εξατομικευμένο 

πλάνο ενυδάτωσης, το οποίο θα 

στοχεύει στην αποφυγή απώλειας 

>2% του σωματικού βάρους μέχρι 

το τέλος της κούρσας. Παράγο-

ντες που επηρεάζουν τα επίπεδα 

υδάτωσης, όπως η θερμοκρασία 

και η υγρασία, η ένταση της προ-

σπάθειας και οι δυνατότητες κατα-

νάλωσης υγρών κατά τη διάρκεια 

του αγώνα, θα πρέπει να λαμβάνο-

νται επίσης σοβαρά υπόψη. Τέλος, 

ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 

και στο άλλο άκρο, στην υπέρμε-

τρη, δηλαδή, κατανάλωση υγρών 

(και ειδικά νερού) κατά την άσκη-

ση, η οποία με τη σειρά της μπορεί 

να οδηγήσει σε επικίνδυνες κατα-

στάσεις για την υγεία, όπως είναι η 

υπονατριαιμία2. 

Δεδομένου ότι ένα ποσοστό 

μεταξύ του 30% και του 50% των 

συμμετεχόντων σε έναν αγώνα 

υπεραντοχής, όπως είναι και το 

Ironman 70.3, εμφανίζει γαστρε-

ντερικά προβλήματα (π.χ., κρά-

μπες στομάχου, φούσκωμα, εμε-

τούς κ.λπ.) κατά τη διάρκεια της 

κούρσας, με προφανή δυσμενή 

αποτελέσματα για την απόδοση, 

η διαχείρισή τους είναι μεγάλης 

σημασίας. Προτείνεται, λοιπόν, η 

αποφυγή κατανάλωσης τροφίμων 

υψηλών σε λίπος και φυτικές ίνες 

τις ημέρες πριν, καθώς και συμπυ-

κνωμένων αθλητικών ποτών κατά 

τη διάρκεια3. Η «προπόνηση» της 

αντοχής του στομάχου φαίνεται, 

επίσης, να δρα προστατευτικά σε 

ορισμένες περιπτώσεις4.

Τα προαναφερθέντα είναι κά-

ποια βασικά σημεία όσον αφορά 

τη διατροφική προετοιμασία ενός 

αθλητή για έναν τέτοιο αγώνα. Αυ-

τονόητο είναι ότι όλα θα πρέπει να 

έχουν δοκιμαστεί για την αποτε-

λεσματικότητά τους και την ανοχή 

τους από τους αθλητές σε συνθή-

κες προπόνησης, ενώ η δημιουρ-

γία ενός καθαρά προσωποποιημέ-

νου πλάνου, βάσει των αναγκών 

και των δυνατοτήτων του εκάστοτε 

ατόμου καθώς και των ιδιαιτεροτή-

των του αγώνα, από έναν ειδικό 

της αθλητικής διατροφής φαντά-

ζει και είναι η πιο αξιόπιστη λύση.

1. Thomas DT, Erdman KA, Burke 

LM. Nutrition and Athletic 

Performance. American College 

of Sports Medicine Joint 

Position Statement.  

Med Sci Sports Exerc. 2016. 

2. Costa RJS, Hoffman MD, 

Stellingwerff T. Considerations 

for ultra-endurance activities: 

Part 1- nutrition. Res Sports 

Med. 2018.

3. Hoffman MD, Stellingwerff T, 

Costa RJS.  Considerations for 

ultra-endurance activities: Part 2- 

hydration. Res Sports Med. 2018.

4. Jeukendrup A E. Training the Gut 

for Athletes. Sports Med. 2017. 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
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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
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ΕΥΌΣΜΌΣΚαραολή & Δημητρίου 150,
56221, ΘεσσαλονίκηΤηλ.: 2310 774540

ΊΠΠΌΚΡΆΤΕΊΌΚλεάνθους 10,54642, ΘεσσαλονίκηΤηλ.: 2310 868460-1

ΚΆΛΆΜΆΡΊΆΕθν. Αντιστάσεως 18-20,
55133, ΚαλαμαριάΤηλ.: 2310 459660

ΚΕΝΤΡΌ ΠΌΛΕΩΣΕρμού 53, 54623, ΘεσσαλονίκηΤηλ.: 2310 281876-7

ΝΕΆΠΌΛΗΑ. Παπανδρέου 246,56626, ΘεσσαλονίκηΤηλ.: 2310 672002
ΞΗΡΌΚΡΗΝΗΓρ. Κολωνιάρη 55,54629, ΞηροκρήνηΤηλ.: 2310 548122

ΠΕΡΆΊΆ
Λ. Θεσσαλονίκης 2,57019, ΠεραίαΤηλ.: 23920 22622

ΠΕΡΊΌΧΗ ΜΆΡΤΊΌΥ Β. Όλγας 154,54645, ΘεσσαλονίκηΤηλ.: 2310 880100-99

ΘΕΣΣΆΛΌΝΊΚΗ

ΆΓΊΆ ΠΆΡΆΣΚΕΥΗΛ. Μεσογείων 384, 15342, 
Τηλ.: 210 6007006
ΆΓΊΌΣ ΣΤΕΦΆΝΌΣΧελμού 24, 14565,  Τηλ.: 210 6215200 

ΆΛΊΜΌΣΛ. Βουλιαγμένης 578,16452, ΑργυρούποληΤηλ.: 210 9937770
ΆΜΠΕΛΌΚΗΠΌΊΛ. Κηφισίας  132 & Παπαδά,
11526, Αθήνα Τηλ.: 210 6966000

ΒΆΡΗ
Βάρης Κορωπίου 6, 16673, 
Βούλα
Τηλ.: 214 4169630
ΓΛΥΦΆΔΆ Λ. Βουλιαγμένης 187 &  
Άρτης, 16674, ΓλυφάδαΤηλ.: 210 8981174

ΔΆΦΝΗ  Λ. Βουλιαγμένης 191, 17237
Δάφνη, Τηλ.: 214 6871210ΗΛΊΌΥΠΌΛΗΕλ. Βενιζέλου 133, 163 43,  

Τηλ.: 214 4169620

ΊΛΊΣΊΆ
Μιχαλακοπούλου 2-6,11528, Περιοχή ΧίλτονΤηλ.: 210 7263800

ΚΆΛΛΊΘΕΆΕλ. Βενιζέλου 155-157, 17672, 
Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9591100ΚΗΦΊΣΊΆΛ. Κηφισίας 227 (κτίριο 2) 

14561, ΑνάβρυταΤηλ.: 210 6124592
ΚΌΡΥΔΆΛΛΌΣΓρηγ. Λαμπράκη 93,  18120, Τηλ.: 214 6871250Λ. ΆΛΕΞΆΝΔΡΆΣΛ. Αλεξάνδρας 142, 11471, 

Αθήνα, Τηλ.: 214 4169610ΜΆΡΚΌΠΌΥΛΌ  Λ. Σουνίου & Μυρινούντος, 
19003, Τηλ.: 2299 440970ΜΕΛΊΣΣΊΆΛ. Δημοκρατίας 73 &  Γ’ Σεπτεμβρίου, 15127,  Τηλ.: 214 6870880

ΜΕΝΊΔΊ
Λ. Αθηνών 5 & Αν. Βρεττού, 
13674, Αχαρνές (Πρώην ΙΚΑ)
Τηλ.: 214 6870770

ΝΕΆ ΕΡΥΘΡΆΊΆΕλευθερίου Βενιζέλου 163, 
14671, Νέα ΕρυθραίαΤηλ.: 214 4168240

ΝΕΆ ΊΩΝΊΆΜελίνας Μερκούρη 34, 14121, 
Τηλ.: 210 2836208
ΝΕΆ ΣΜΥΡΝΗΛ. Ελ. Βενιζέλου 231  & Ψαρρών, 17563, Π. Φάληρο

Τηλ.: 214 6878800
ΝΊΚΆΊΆ Π. Ράλλη 235, 18450, Νίκαια
Τηλ.: 214 6871230
ΝΊΚΆΊΆ (Μαγνήτης)Π. Ράλλη 250, 18450, Νίκαια
Τηλ.: 214 6871230
ΠΆΛΛΗΝΗ Λ. Μαραθώνος 87-Κρήτης  
& Σαλαμίνος, 15351,  Τηλ.: 210 6034414

ΠΆΤΗΣΊΆΠατησίων 125,11251, Αθήνα
Τηλ.: 210 8237100
ΠΕΊΡΆΊΆΣΗρώων Πολυτεχνείου  55-57, 18535, ΠειραιάςΤηλ.: 210 4297446-8

ΠΕΡΊΣΤΕΡΊΠαναγή Τσαλδάρη 75-77,  
12134, ΠεριστέριΤηλ.: 210 5775588

ΠΕΥΚΗ
Λ. Αμαρουσίου 14, 14123,  
HράκλειοΤηλ.: 214 6878880 

ΠΛ. ΆΜΕΡΊΚΗΣΠατησιών 180, 11257,  Πατήσια
Τηλ.: 214 4001420
ΡΆΦΗΝΆ 26ο χλμ. Λ. Μαραθώνος -  
Αγ. Βαρβάρας,  19009, Ραφήνα Τηλ.: 2294 440010

ΧΆΪΔΆΡΊΛ. Αθηνών 429Α,  12462, Χαϊδάρι Τηλ.: 210 5317794
ΧΆΛΆΝΔΡΊΛ. Πεντέλης 44 &  Ηρακλέους 2,  15234, ΧαλάνδριΤηλ.: 210 6800991-2

ΆΤΤΊΚΗ

Μ. Γερουλάνου 15, 11524, ΑθήναΤηλ.: 210 6962600 
Φιλελλήνων 3418536, ΠειραιάςΤηλ.: 210 4582200 

Μητροπόλεως 86 54622, ΘεσσαλονίκηΤηλ.: 2310 372600

Άθηνών

Θεσσαλονίκης

Πειραιά

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

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

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

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

ΕΥΌΣΜΌΣΚαραολή & Δημητρίου 149,  
1ος όροφος, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 665229
ΜΗΤΡΌΠΌΛΕΩΣΜητροπόλεως 83,  3ος όροφος 546 22, ΘεσσαλονίκηΤηλ.: 2310 275986

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

ΆΤΤΊΚΗ

ΘΕΣΣΆΛΌΝΊΚΗ

ΚΕΝΤΡΊΚΌ ΕΡΓΆΣΤΗΡΊΌ: Λ. Ιφιγενείας 

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

ΚΥΠΡΌΣ

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

ΚΕΝΤΡΆ ΔΕΊΓΜΆΤΌΛΗΨΊΆΣ: Άγιος Δομέτιος, 

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

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Δ

ευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας

ΕΛΛΑΔΑ







www.bioiatriki.gr    •    www.bioclinic.gr

ΕΥΌΣΜΌΣ
Καραολή & Δημητρίου 150,
56221, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 774540

ΊΠΠΌΚΡΆΤΕΊΌ
Κλεάνθους 10,
54642, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 868460-1

ΚΆΛΆΜΆΡΊΆ
Εθν. Αντιστάσεως 18-20,
55133, Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 459660

ΚΕΝΤΡΌ ΠΌΛΕΩΣ
Ερμού 53, 
54623, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 281876-7

ΝΕΆΠΌΛΗ
Α. Παπανδρέου 246,
56626, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 672002

ΞΗΡΌΚΡΗΝΗ
Γρ. Κολωνιάρη 55,
54629, Ξηροκρήνη
Τηλ.: 2310 548122

ΠΕΡΆΊΆ
Λ. Θεσσαλονίκης 2,
57019, Περαία
Τηλ.: 23920 22622

ΠΕΡΊΌΧΗ ΜΆΡΤΊΌΥ 
Β. Όλγας 154,
54645, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 880100-99

ΘΕΣΣΆΛΌΝΊΚΗ

ΆΓΊΆ ΠΆΡΆΣΚΕΥΗ
Λ. Μεσογείων 384, 15342, 
Τηλ.: 210 6007006

ΆΓΊΌΣ ΣΤΕΦΆΝΌΣ
Χελμού 24, 14565,  
Τηλ.: 210 6215200 

ΆΛΊΜΌΣ
Λ. Βουλιαγμένης 578,
16452, Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 9937770

ΆΜΠΕΛΌΚΗΠΌΊ
Λ. Κηφισίας  132 & Παπαδά,
11526, Αθήνα 
Τηλ.: 210 6966000

ΒΆΡΗ
Βάρης Κορωπίου 6, 16673, 
Βούλα
Τηλ.: 214 4169630

ΓΛΥΦΆΔΆ 
Λ. Βουλιαγμένης 187 &  
Άρτης, 16674, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8981174

ΔΆΦΝΗ  
Λ. Βουλιαγμένης 191, 17237
Δάφνη, Τηλ.: 214 6871210

ΗΛΊΌΥΠΌΛΗ
Ελ. Βενιζέλου 133, 163 43,  
Τηλ.: 214 4169620

ΊΛΊΣΊΆ
Μιχαλακοπούλου 2-6,
11528, Περιοχή Χίλτον
Τηλ.: 210 7263800

ΚΆΛΛΊΘΕΆ
Ελ. Βενιζέλου 155-157, 17672, 
Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9591100

ΚΗΦΊΣΊΆ
Λ. Κηφισίας 227 (κτίριο 2) 
14561, Ανάβρυτα
Τηλ.: 210 6124592

ΚΌΡΥΔΆΛΛΌΣ
Γρηγ. Λαμπράκη 93,  
18120, Τηλ.: 214 6871250

Λ. ΆΛΕΞΆΝΔΡΆΣ
Λ. Αλεξάνδρας 142, 11471, 
Αθήνα, Τηλ.: 214 4169610

ΜΆΡΚΌΠΌΥΛΌ  
Λ. Σουνίου & Μυρινούντος, 
19003, Τηλ.: 2299 440970

ΜΕΛΊΣΣΊΆ
Λ. Δημοκρατίας 73 &  
Γ’ Σεπτεμβρίου, 15127,  
Τηλ.: 214 6870880

ΜΕΝΊΔΊ
Λ. Αθηνών 5 & Αν. Βρεττού, 
13674, Αχαρνές (Πρώην ΙΚΑ)
Τηλ.: 214 6870770

ΝΕΆ ΕΡΥΘΡΆΊΆ
Ελευθερίου Βενιζέλου 163, 
14671, Νέα Ερυθραία
Τηλ.: 214 4168240

ΝΕΆ ΊΩΝΊΆ
Μελίνας Μερκούρη 34, 14121, 
Τηλ.: 210 2836208

ΝΕΆ ΣΜΥΡΝΗ
Λ. Ελ. Βενιζέλου 231  
& Ψαρρών, 17563, Π. Φάληρο
Τηλ.: 214 6878800

ΝΊΚΆΊΆ 
Π. Ράλλη 235, 18450, Νίκαια
Τηλ.: 214 6871230

ΝΊΚΆΊΆ (Μαγνήτης)
Π. Ράλλη 250, 18450, Νίκαια
Τηλ.: 214 6871230

ΠΆΛΛΗΝΗ
 Λ. Μαραθώνος 87-Κρήτης  
& Σαλαμίνος, 15351,  
Τηλ.: 210 6034414

ΠΆΤΗΣΊΆ
Πατησίων 125,11251, Αθήνα
Τηλ.: 210 8237100

ΠΕΊΡΆΊΆΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου  
55-57, 18535, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4297446-8

ΠΕΡΊΣΤΕΡΊ
Παναγή Τσαλδάρη 75-77,  
12134, Περιστέρι
Τηλ.: 210 5775588

ΠΕΥΚΗ
Λ. Αμαρουσίου 14, 14123,  
Hράκλειο
Τηλ.: 214 6878880 

ΠΛ. ΆΜΕΡΊΚΗΣ
Πατησιών 180, 11257,  
Πατήσια
Τηλ.: 214 4001420

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

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

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

ΆΤΤΊΚΗ

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

Φιλελλήνων 34
18536, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4582200 

Μητροπόλεως 86 
54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 372600

Άθηνών ΘεσσαλονίκηςΠειραιά

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

ΆΛΊΜΌΣ
Λ. Βουλιαγμένης 578α,  
2ος όροφος, 174 56, Άλιμος
ΤΗΛ.: 210 9918797 

ΚΆΛΛΊΘΕΆ
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 155,  
1ος όροφος,  
Τ.Κ. 176 72
Τηλ.: 210 9537648

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

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

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

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

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

ΆΤΤΊΚΗ ΘΕΣΣΆΛΌΝΊΚΗ

ΚΕΝΤΡΊΚΌ ΕΡΓΆΣΤΗΡΊΌ: Λ. Ιφιγενείας 
59, Λευκωσία, Τηλ.: 77771310,  
Από το εξωτερικό: +357 22204900

ΚΥΠΡΌΣ

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

ΚΕΝΤΡΆ ΔΕΊΓΜΆΤΌΛΗΨΊΆΣ: Άγιος Δομέτιος, 
Αγλαντζιά, Αστόμεριτης, Αρεδιού, Λακατάμια,  
Λατσιά, Μακεδονίτισσα, Στρόβολος, Τσέρι,  
Πάφος, Λεμεσός, Λάρνακα
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