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EDITOR’S NOTE

Η 
Παγκόσμια Ημέρα 

Νοσηλευτών, ημέρα 

αναγνώρισης και τιμής 

για τους νοσηλευτές, 

η οποία γιορτάζεται από το 1965 

σε όλο τον κόσμο στις 12 Μαΐ-

ου, επισημαίνει την ανεκτίμητη 

συνεισφορά των νοσηλευτών 

σε κάθε κοινωνία, σε κάθε σχη-

ματισμό υγείας και εν προκει-

μένου στη ΒιοΚλινική Αθηνών. 

Η Νοσηλευτική Διεύθυνση της 

ΒιοΚλινικής Αθηνών, εναρ-

μονιζόμενη με το όραμα του 

Ομίλου, στοχεύει στην παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών υγείας με 

επίκεντρο τον ασθενή και με αν-

θρώπινο πρόσωπο. 

Κοινή παραδοχή σε όλες τις 

ανεπτυγμένες χώρες είναι ότι 

οι νοσηλευτές συνιστούν τον 

πυρήνα του συστήματος υγείας, 

όχι μόνο λόγω της κοινωνικής 

και ανθρωπιστικής προσφοράς τους, αλλά και της οι-

κονομικής αποδοτικότητάς τους, καθώς η ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχουν είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με την τελική έκβαση του ασθενούς και τον βαθμό επί-

τευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του συστή-

ματος υγείας.

Στα συστήματα υγείας, η ποιοτική διασφάλιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η συνεχής βελτί-

ωση αυτών, σε συνάρτηση με την ορθολογική κατανομή 

των πόρων και την τεκμηριωμένη πρακτική, αποτελούν 

ακρογωνιαίο λίθο. Κάθε σύγχρονος οργανισμός υγείας 

πρέπει να λειτουργεί με θέσπιση προτύπων και με έντο-

νη οργανωσιακή κουλτούρα ποιότητας στο προσωπικό 

του. Η ΒιοΚλινική Αθηνών, λειτουργώντας με το σύστη-

μα ποιότητας ISO 9001:2015 πρότυπο ΕΝ15224, σε συ-

νεργασία με τη διευθύντρια ποιότητας του Ομίλου, δημι-

ούργησε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και εφάρμοσε 

ανάλογες στρατηγικές για τη διασφάλιση και τη βελτί-

ωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της. 

Επιπροσθέτως, επιτηρεί αξιόπιστους δείκτες ποιότητας, 

που είναι προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις λειτουργίας 

κάθε νοσηλευτικού τμήματος και που αξιολογούνται πε-

ριοδικά, ώστε οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις βελτίωσης 

της ποιότητας να στηρίζονται σε 

τεκμηριωμένα δεδομένα.

Έντονα ευαισθητοποιημένη 

στο μεγάλο θέμα των ενδο-

νοσοκομειακών λοιμώξεων, 

η Νοσηλευτική Υπηρεσία της 

ΒιοΚλινικής Αθηνών συμμετέ-

χει ενεργά στην κατάρτιση του 

Εσωτερικού Κανονισμού για 

την πρόληψη και τον έλεγχο 

των λοιμώξεων, σχεδιάζει και 

υλοποιεί ανάλογα προγράμ-

ματα με τεκμηριωμένα Νοση-

λευτικά Πρωτόκολλα και Οδη-

γίες Εργασίας, που στοχεύουν 

πρωτογενώς στην πρόληψη και 

δευτερογενώς στην αποφυγή 

της μετάδοσης λοιμογόνων πα-

ραγόντων.

Μέρος των προγραμμάτων 

για την πρόληψη των λοιμώξε-

ων αποτελούν η συστηματική 

επιτήρηση της συμμόρφωσης 

των νοσηλευτών στην υγιεινή των χεριών και των ενδο-

φλέβιων περιφερικών και κεντρικών γραμμών, η ορθή 

διαχείριση ασθενών με πολυανθεκτικούς μικροοργανι-

σμούς, καθώς και των υγειονομικών αποβλήτων. Για την 

επιτυχημένη υλοποίηση των προγραμμάτων λοιμώξεων, 

καθοριστικό παράγοντα αποτελούν η εκπαίδευση και η 

συνεχής εποπτεία όλου του νοσηλευτικού προσωπικού 

καθώς και ο συντονισμός και η καθοδήγηση των Συν-

δέσμων Νοσηλευτών Ελέγχου Λοιμώξεων κάθε Νο-

σηλευτικού Τμήματος. Το αποτέλεσμα της εργώδους 

αυτής προσπάθειας είναι η επίτευξη σχεδόν μηδενικών 

ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στη ΒιοΚλινική Αθη-

νών, συμβάλλοντας σημαντικά στην παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών υγείας και επιτυγχάνοντας χαμηλότερο κό-

στος νοσηλείας, που αντικατοπτρίζεται στο τελικό οικο-

νομικό αποτέλεσμα.

Κύριο μέλημά μας είναι η παροχή εξατομικευμένης 

φροντίδας υγείας, προσπαθώντας οι ανάγκες και οι 

προσδοκίες των ασθενών να εκπληρώνονται στον μέ-

γιστο βαθμό. Η ικανοποίηση των ασθενών, η οποία 

αποτελεί σημαντικό δείκτη ποιότητας της νοσηλευτικής 

φροντίδας, παρακολουθείται συστηματικά, έτσι ώστε να 

είναι δυνατές οι συγκρίσεις και η αξιολόγηση της επί-

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  
Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ουρανία Σερέτη 
 Διευθύντρια Νοσηλευτικής  

Υπηρεσίας ΒιοΚλινική Αθηνών
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EDITOR’S NOTE

δρασης των διάφορων νοσηλευτικών παρεμβάσεων 

στη διαμόρφωση αυτής.

Η επαρκής στελέχωση και η άρτια εκπαίδευση του 

νοσηλευτικού προσωπικού αποτελούν κυρίαρχες 

επενδύσεις, διότι μειώνει τις επιπλοκές, αυξάνει την 

ικανοποίηση των ασθενών και μειώνει το κόστος νο-

σηλείας. Η Νοσηλευτική Διεύθυνση της ΒιοΚλινικής 

Αθηνών, έχοντας αρωγό τη Διοίκηση της Κλινικής και 

του Ομίλου, περιοδικά αναθεωρεί τις διαμορφούμενες 

κάθε φορά ανάγκες, ώστε να επιτυγχάνει την επαρκή 

στελέχωσή της. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των νο-

σηλευτών αποτελεί βασική προτεραιότητα, ώστε το 

επίπεδο νοσηλευτικών γνώσεων και δεξιοτήτων να 

διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, να ενδυναμώνονται οι 

ίδιοι οι νοσηλευτές και να παρέχονται άριστου επιπέδου 

υπηρεσίες υγείας. Σε υλοποίηση αυτών, καταρτίζεται 

και πραγματοποιείται ετησίως εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

ανάλογο με τις ανάγκες του προσωπικού και την εξέλιξη 

της νοσηλευτικής επιστήμης. Επιπλέον, εφαρμόζεται η 

κλινική εκπαίδευση κατά την ώρα εργασίας (on the job 

training), ο προσανατολισμός των νεοπροσληφθέντων 

νοσηλευτών και εξασφαλίζεται η συμμετοχή του προ-

σωπικού σε επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια.

Σημαντικότατη ακόμη μέριμνά μας είναι η ικανοποί-

ηση του νοσηλευτικού προσωπικού, η οποία σχετίζε-

ται με την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα της 

νοσηλευτικής φροντίδας αλλά και με τη δέσμευση των 

νοσηλευτών στον εκάστοτε Οργανισμό. Για την πραγ-

μάτωση της ικανοποίησης του προσωπικού γίνεται 

διαρκής προσπάθεια εξασφάλισης υγιούς και ασφα-

λούς εργασιακού περιβάλλοντος, επαγγελματικής και 

προσωπικής ανάπτυξης των νοσηλευτών καθώς και 

απασχόλησής τους σύμφωνα με την εκπαίδευση και τα 

προσόντα τους.

Με στόχο την ανθρωποκεντρική φροντίδα, οι νοση-

λευτές της ΒιοΚλινικής Αθηνών παρέχουν υπηρεσίες, 

όχι μόνο στο πλαίσιο των εξειδικευμένων γνώσεων 

και τα υψηλού επιπέδου προσόντα τους, αλλά κυρίως 

στηριζόμενοι σε ιδανικά και πανανθρώπινες αξίες, επι-

δεικνύοντας πραγματικό ενδιαφέρον, σεβασμό, αγά-

πη, κατανόηση, αφοσίωση και χαμόγελο. Με τον τρόπο 

αυτό εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα στην παρεχόμενη 

φροντίδα και προάγεται το νοσηλευτικό έργο τόσο 

προς όφελος του ατόμου όσου και της κοινωνίας. 

Οι νοσηλευτές αποτελούν θεμέλιο λίθο στην άριστη 

λειτουργία της ΒιοΚλινικής Αθηνών, στην παροχή υπη-

ρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου και συντελούν έντονα 

στην αναγνώριση και ανάπτυξη αυτής.
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«Κάθε ασθενής πρέπει να έχει πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας ιατρική περίθαλψη, χωρίς να χρειάζεται  
να περιμένει, να υποφέρει ή να παρεμποδίζεται  
από εθνικά σύνορα – αυτή είναι η πεποίθησή μας»

 

ΚΈΝΤΡΟ  
ΔΙΈΘΝΏΝ ΑΣΘΈΝΏΝ  

του  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

Μαρίνου Γερουλάνου 13, Αμπελόκηποι Αθήνα 115 24 Ελλάδα
Τηλ.: (+30) 210 6912111, Emergency: (+30) 6985 112000
email. info@crossbordermedcare.com
www.crossbordermedcare.com

ΙΑΤΡΙΚΉ ΠΈΡΙΘΑΛΨΉ
χωρίς σύνορα

Επείγον Περιστατικό 
στην Ελλάδα

καλέστε το δίκτυό μας
(+30) 6985 11 2000



Επείγουσα Ιατρική Περίθαλψη
Ταξιδιώτες στην Έλλάδα που χρειάζονται επείγουσα ιατρική περίθαλψη

Αλλοεθνείς στην Ελλάδα  
Αλλοεθνείς που ζουν ή εργάζονται στην Έλλάδα και χρειάζονται  
επείγουσα ή προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη

Ιατρική Συνοδεία Ασθενών
Συνοδεία Ιατρού, Νοσοκόμας, Φορητού Συμπυκνωτή Οξυγόνου  
σε περίπτωση ιατρικού επαναπατρισμού

Ιατρικός Τουρισμός
Ιδιώτες που αναζητούν υψηλής ποιότητας προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη

Διακοπές Αιμοκαθαιρόμενων 
Ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και επιδιώκουν υψηλής ποιότητας 
ιατρικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια των διακοπών τους

Οδοντιατρική Περίθαλψη
Ιδιώτες που αναζητούν υψηλής ποιότητας επείγουσα  
ή προγραμματισμένη οδοντιατρική περίθαλψη

Ποιοι είμαστε
Η CrossBorderMedCare είναι πιστοποιημένος φορέας ιατρικού τουρισμού, 
προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης ασθενών 
μέσω του δικτύου του κορυφαίου ιδιωτικού φορέα παροχής ιατρικών 
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης στην Ελλάδα,  
τον  Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ 

Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες των Διεθνών Ασθενών στους παρακάτω τομείς:

 38 χρόνια εμπειρίας
 47 Διαγνωστικά Κέντρα σε Έλλάδα - Κύπρο
 4 Διαγνωστικά Έργαστήρια στην Κύπρο
 3 Κλινικές (Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης)
 9 Βιο-Οδοντιατρεία 

 +2.200 Δίκτυο ιατρών συνεργατών
 Έργομετρικό Κέντρο
 Διατροφολογικό Κέντρο 
 Κέντρο Διεθνών Ασθενών
 24/7 Ιατρικό - Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο
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Η παγκόσμια διοργάνωση τριάθλου IRONMAN®70.3®  

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

στις 14 Απριλίου 2019, στο «Costa Navarino», υπό την 

αιγίδα του ΕΟΤ και την υποστήριξη της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου.

Ο αγώνας IRONMAN® ξεκίνησε στο Waikiki της 

Χαβάης πριν από 40 χρόνια και είναι ο πιο απαιτη-

τικός μονοήμερος αγώνας, καθώς οι αθλητές καλύ-

πτουν περίπου 4 χλμ. κολύμβησης, 180 χλμ. ποδή-

λατο και έναν μαραθώνιο 42,2 χλμ.! Θεωρείται ως 

η κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση τριάθλου, έχει 

παρουσία σε πάνω από 55 χώρες και πιστό κοινό, 

που ξεπερνά τους 1.000.000 ενεργούς αθλητές και 

5.500.000 φανατικούς θεατές, που το ακολουθούν 

στις χώρες που διοργανώνεται.

Ο πρώτος αγώνας που διοργανώθηκε στην Ελλάδα 

ήταν ο IRONMAN®70.3® ή αλλιώς «Half - Ironman». 

Οι αποστάσεις που διανύονται είναι οι μισές, δηλα-

δή 1,9 χλμ. κολύμβησης, 90 χλμ. ποδηλασίας και 21,1 

χλμ. τρέξιμο, 113 χλμ. συνολικά. Η ανάληψη αυτής 

Ο  Όμιλος
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
δίπλα στον 
ΑΘΛΗΤΗ

#bioiatriki #crossbordermedcare #bioclinic#anythingispossible #im703greece #costanavarino
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της διοργάνωσης από τη χώρα μας σηματοδότησε την 

είσοδό της στο καλεντάρι του πιο σημαντικού και κο-

ρυφαίου από πλευράς κύρους αγώνα τριάθλου στον 

κόσμο από το 2019 και για τα επόμενα χρόνια.

Η διοργάνωση του IRONMAN®70.3® δημιούργησε 

ένα διαφορετικό μέλλον στον αθλητικό τουρισμό της 

Ελλάδας. Ο πρώτος αγώνας IRONMAN®70.3® προ-

σέλκυσε περισσότερους από 1.700 αγωνιζόμενους με 

συνοδεία 3.500-4.000 άτομων.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στάθηκε στο πλευρό των 

1.700 αθλητών. Η ιατρική μας ομάδα ανταποκρίθηκε 

άμεσα, αντιμετωπίζοντας αρκετά περιστατικά. Ιατροί, 

νοσηλευτικό προσωπικό και διασώστες εργάστηκαν 

αδιάκοπα από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμέ-

νου όλοι οι αθλητές να λάβουν εγκαίρως τις πρώτες 

βοήθειες. Για την ασφάλεια των αθλητών σε όλη τη 

διάρκεια της εκδήλωσης λειτουργούσαν 7 ιατρικοί 

σταθμοί πλήρως εξοπλισμένοι, μία κινητή μονάδα 

#bioiatriki #crossbordermedcare #bioclinic#anythingispossible #im703greece #costanavarino
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υγείας, πάνω από 7 ασθενοφόρα, 20 νοσηλευτές 

και 14 ιατροί. 

Στο περίπτερο του Ομίλου, που λειτουργούσε στον 

εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης, πραγματοποιή-

θηκαν εργοσπιρομετρήσεις με επιτυχία και οι αθλη-

τές ενημερώθηκαν για τις παροχές και τις υπηρεσίες 

του συμβουλευτικού Κέντρου Διατροφής Αθλητών 

που λειτουργεί στον Όμιλο από τον υπεύθυνο του Ερ-

γομετρικού-Διατροφολογικού Κέντρου του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Iωάννη Αρναούτη. Πολύτιμη, επίσης, 

ήταν και η προσφορά του οστεοπαθητικού Ευάγγε-

λου Σκοτινιώτη στην προετοιμασία των αθλητών πριν 

από τη μεγάλη ημέρα. 

Οι αθλητές και συνεργάτες του Ομίλου Κωνσταντί-

νος Αμπατζόγλου και Παναγιώτης Σαμιωτάκης συμ-

μετείχαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον αγώνα. 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους 

συνεργάτες του Ομίλου και όλους τους αθλητές. 

#bioiatriki #crossbordermedcare #bioclinic#anythingispossible #im703greece #costanavarino



Ο 
Όμιλος  Β ΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

κα ι  συγκεκρ ιμένα η 

CrossBorderMedCare, 

Κέντρο Διεθνών Ασθενών του 

Ομίλου, σε συνεργασία με τη  

ΒιοΚλινική Αθηνών ανέλαβε 

την ιατρική κάλυψη του πρώτου  

IRONMAN®70.3®, Costa Navarino, 

που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία 

την Κυριακή 14 Απριλίου 2019.

Σε αυτή την κορυφαία αθλητική 

διοργάνωση τριάθλου έλαβαν μέ-

ρος πάνω από 1.500 αθλητές από 

61+ χώρες και περισσότεροι από 

3.000 συνοδοί, θεατές και εθελο-

ντές, που κατέκλυσαν τη μαγευτική 

Μεσσηνία από τις 12/4 έως τις 14/4.

Ήταν μια αθλητική γιορτή που 

άρχισε την Παρασκευή 12/4, με το 

εκθεσιακό κέντρο να πλημμυρί-

ζεται από κόσμο, ενώ παράλληλα 

διοργανωτές και εθελοντές δού-

λευαν ασταμάτητα και με αντίξοες 

καιρικές συνθήκες ώστε να είναι 

όλα έτοιμα για τον μεγάλο αγώνα 

της Κυριακής. Και ενώ μέχρι τα ξη-

μερώματα της Κυριακής όλοι δού-

λευαν αδιάκοπα για να είναι όλα 

έτοιμα για την έναρξη του αγώνα, 

κανένας δεν παραπονέθηκε για 

κούραση. Όλα ξεχάστηκαν στις 

8.00 π.μ., στην έναρξη του αγώνα, 

με το κολύμπι, όταν στην παραλία 

ακούστηκε ο Εθνικός μας Ύμνος 

και στη συνέχεια η μαγευτική μου-

σική του Μίκη Θεοδωράκη για τον 

μυθικό «Ζορμπά» και το συρτάκι, 

που έγινε σήμα κατατεθέν της χώ-

ρας μας. 

Η μόνη λέξη που μου έρχεται 

στο μυαλό όταν σκέφτομαι όσα 

ζήσαμε κατά τη διάρκεια αυτού 

του τόσο απαιτητικού αγώνα είναι 

δέος! Άνθρωποι όλων των ηλικιών 

να παλεύουν με τον ίδιο τους τον 

εαυτό για να ολοκληρώσουν το 

πιο δύσκολο τρίαθλο στον κόσμο 

και όλοι εμείς που ήμασταν εκεί 

-γιατροί, νοσηλευτές, εθελοντές, 

συνοδοί και επισκέπτες- να παρα-

κολουθούμε με δέος αυτούς τους 

αθλητές.

Για όλους εμάς που συμμετείχα-

με σε αυτό το κορυφαίο αθλητικό 

γεγονός ήταν μια μοναδική εμπει-

Γράφει ο:

Γεώργιος Στυλιανίδης
Διευθύνων Σύμβουλος  
της CrossBorderMedCare,  
Κέντρου Διεθνών Ασθενών  
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ,  
Συντονιστής Ιατρικής Ομάδας  
Ironman 70.3, Costa Navarino
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Μια μοναδική 
εμπειρία ζωής
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ρία ζωής που δύσκολα μπορείς να 

αποτυπώσεις με λέξεις και σίγου-

ρα θα μείνει βαθιά χαραγμένη στη 

μνήμη όλων μας. 

Τα μαγευτικά τοπία της Μεσση-

νίας και η εξαιρετική διοργάνωση 

συντέλεσαν σε μια αθλητική γιορ-

τή και αθλητές από όλο τον κόσμο 

μάς δίδαξαν την ευγενή άμμιλα, την 

αθλητική ακεραιότητα και το «ευ 

αγωνίζεσθαι». Ελπίζω να είμαστε 

και του χρόνου εκεί, να ζήσουμε 

όλοι μας αντίστοιχες μοναδικές 

στιγμές.

τα νέα μας
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Spetsathlon 2019

Medical Partner  
για δεύτερη  
συνεχή χρονιά  
ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

#Spetsathlon - #2winis2participate - #inspireandbeinspired
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O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με την 

υπερσύγχρονη κινητή μονάδα του 

και την αποστολή εξειδικευμένης 

ομάδας ιατρών και νοσηλευτών, 

ανέλαβε την ιατρική κάλυψη του 

αγώνα.

Το καλύτερο Spetsathlon στην 

επτάχρονη ιστορία της διοργάνω-

σης ήταν αυτό που έγινε το Σαββα-

τοκύριακο 10-12 Μαΐου στο πανέ-

μορφο νησί του Αργοσαρωνικού.

Ο αριθμός των συμμετοχών, 

που ξεπέρασε κάθε προηγούμε-

νο, η παρουσία πολλών και σπου-

δαίων πρωταθλητών, οι εξαιρετι-

15

τα νέα μας

#Spetsathlon - #2winis2participate - #inspireandbeinspired #Spetsathlon - #2winis2participate- #inspireandbeinspired
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κές επιδόσεις αλλά και τα πολλά 

happenings επιβεβαίωσαν τον 

χαρακτηρισμό του Spetsathlon ως 

του κορυφαίου ελληνικού αγώνα 

τριάθλου.

Περισσότεροι από 1.000 αθλη-

τές έζησαν ένα μοναδικό Σαββα-

τοκύριακο, γεμάτο δράση, συγκι-

νήσεις και διασκέδαση, στοιχεία 

που μόνο στο Spetsathlon μπορείς 

να βρεις. 

Το σύνθημα για την εκκίνηση 

των εκδηλώσεων δόθηκε το βρά-

δυ της Παρασκευής στην παρα-

λία του Αγίου Μάμα με Blue Hour 

Yoga από την @Alexandra_yoga, 

για να συνεχιστεί δυναμικά το 

Σάββατο το πρωί, αρχικά με τους 

αγώνες κολύμβησης.

Στον Άγιο Μάμα συγκεντρώθη-

καν κολυμβητές όλων των ηλικιών 

για να διανύσουν τις αποστάσεις 

του ενός και των τριών χιλιομέ-

#Spetsathlon - #2winis2participate - #inspireandbeinspired
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τρων, με την εκκίνηση στους αγώ-

νες να δίνει ο σπουδαίος Παραο-

λυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης.

Μετά το τέλος των αγώνων της 

κολύμβησης, ακολούθησε στην 

ίδια παραλία SUP Event by BIC, 

που συνάρπασε μικρούς και με-

γάλους. Το μεσημέρι του Σαββά-

του η δράση μεταφέρθηκε στην 

Πλατεία του Ποσειδωνίου, με την 

εκκίνηση του ποδηλατικού αγώνα 

των 25 χλμ., με εκατοντάδες φί-

λους των δύο τροχών να κάνουν 

τον γύρο του πανέμορφου νησιού.

Μετά την ποδηλασία, ήταν η σει-

ρά του φιλανθρωπικού αγώνα τρε-

ξίματος 5Κ #charity4sports Run, 

όπου έδωσαν το «παρών» πάρα 

πολλοί αθλούμενοι, μεταξύ των 

οποίων οι Ολυμπιονίκες Κλέλια 

και Αννυ Πανταζή.

Μια πραγματικά γεμάτη ημέρα 

ολοκληρώθηκε με τις απονομές 

στους νικητές των πρώτων αγώ-

νων αλλά και με το Melissa Pasta 

Night στην Πλατεία Ποσειδωνίου, 

στο οποίο όλοι οι συμμετέχοντες 

δοκίμασαν τα εξαιρετικά ζυμα-

ρικά της Melissa και πήραν την 

απαιτούμενη ενέργεια για τους 

αγώνες τριάθλου της επόμενης 

ημέρας.

Η Κυριακή ξημέρωσε με όλους 

τους αθλητές να δίνουν ραντεβού 

στην Πλατεία Ποσειδωνίου για την 

εκκίνηση του Spetses Triathlon 

Sprint και του Spetses Triathlon 

Endurance, με τη συμμετοχή του 

σούπερ σταρ του ελληνικού τρι-

άθλου Γρηγόρη Σουβατζόγλου, 

καθώς και των Τζένης Μπουλμέ-

τη, Χρήστου Γαρέφη, αλλά και του 

Κύπριου Γιάννη Χριστοδούλου, ο 

οποίος αγωνίζεται διεθνώς με τα 

χρώματα της Βρετανίας.

Η Τελετή των Απονομών έγι-

νε στην Πλατεία Ποσειδωνίου, 

μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, με 

όλους τους αθλητές να ανανε-

ώνουν από τώρα το ραντεβού 

τους για του χρόνου, γιατί για το 

Spetsathlon δεν αρκεί μονάχα μία 

φορά για το χορτάσεις!

#Spetsathlon - #2winis2participate - #inspireandbeinspired #Spetsathlon - #2winis2participate- #inspireandbeinspired



Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, 

με περισσότερες από 2.500 συμ-

μετοχές, ολοκληρώθηκε το 4ο 

Endomarch Run/Walk, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 

Απριλίου υπό την Αιγίδα του Δή-

μου Πειραιά και του ΟΠΑΝ. Πρό-

κειται για αγώνα δρόμου 5 και 10 

χιλιομέτρων και περίπατο 2,5 χι-

λιομέτρων, που διοργανώθηκαν 

από τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 

Ενημέρωσης Χρόνιων Γυναι-

κολογικών Παθήσεων AWARE. 

Σκοπός της συγκεκριμένης διορ-

γάνωσης ήταν η ευαισθητοποίηση, 

η ενημέρωση και η κινητοποίηση 

για την πάθηση της ενδομητρίω-

σης, που ταλαιπωρεί εκατομμύρια 

γυναίκες στην Ελλάδα και σε ολό-

κληρο τον κόσμο.

H ενθουσιώδης προσέλευση 

του κόσμου και η επιθυμία για 

εγγραφές ήταν εντυπωσιακές, 

γεγονός που οδήγησε σε απρό-

σμενο ρεκόρ συμμετοχής και επι-

τυχίας για τη διοργάνωση. Ήταν 

πραγματικά μια υπέροχη βραδιά. 

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε 

θερμά όλους τους συμμετέχοντες, 

μικρούς και μεγάλους, γυναίκες 

και άνδρες, που έδωσαν μήνυμα 

αισιοδοξίας και ελπίδας κατά της 

ενδομητρίωσης. 

Βασικός υποστηρικτής ήταν και 

ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (medical 

partner), που μας βοήθησε έμπρα-

κτα στη διεξαγωγή του φετινού 

Run/Walk. 

Ανανεώνουμε το ραντεβού 

μας για τις επόμενες δράσεις της 

AWARE - Για την ενημέρωση χρό-

νιων γυναικολογικών παθήσεων! 

Για ακόμα μια φορά είδαμε ότι ο 

κόσμος ενδιαφέρεται, ελπίζει και 

κινητοποιείται όταν πρόκειται για 

σοβαρά ζητήματα, όπως αυτό της 

ενδομητρίωσης. Με τη συμμετοχή 

όλων, αύριο λιγότερες γυναίκες 

θα υποφέρουν!
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Endomarch Piraeus Night Run/Walk by VITA  
Medical Partner ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
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Με την ευκαιρία της Γιορτής της 

Μητέρας, ο ανθρωπιστικός οργα-

νισμός Lifeline Hellas πραγματο-

ποίησε για πέμπτη συνεχή χρονιά 

φιλανθρωπικό γεύμα με θέμα «Μη-

τέρα, Γυναίκα, Επαγγελματίας», την 

Πέμπτη 9 Μαΐου σε private Club των 

βορείων προαστίων. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε με την παρου-

σία της ΑΒΥ πριγκίπισσας Αικα-

τερίνης, με σκοπό τη στήριξη των 

κρατικών Νοσοκομείων Παίδων της 

Ελλάδος.

Ο πρόεδρος, Δρ. Ζήσης Μπου-

κουβάλας, καλωσόρισε την πρέ-

σβειρα Καλής Θελήσεως της 

Unesco, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάν-

νη, και αφιέρωσε την εκδήλωση 

στην ΑΒΥ πριγκίπισσα Αικατερίνη, 

που είναι μητέρα για χιλιάδες παι-

διά σε όλο τον κόσμο. Ευχαρίστησε 

τους χορηγούς, τη σύζυγό του και 

τους φίλους του Lifeline και ανα-

φέρθηκε στο σπουδαίο έργο του 

σωματείου που σαν μητέρα προ-

σπαθεί να βελτιώσει τα Νοσοκομεία 

Παίδων και να στηρίξει τις ανάγκες 

που προκύπτουν για να βοηθήσει τα 

παιδιά που είναι το μέλλον μας. 

Στην ομιλία της η πριγκίπισσα 

Αικατερίνη συγκίνησε τους πα-

ρευρισκομένους με την αναφορά 

της στην αξία της φιλανθρωπίας 

και τόνισε ότι ο σκοπός, η επιτυχία 

και η ευτυχία της ζωής είναι η προ-

σφορά στους συνανθρώπους μας 

που έχουν ανάγκη. Ευχαρίστησε 

τη μεγάλη δωρήτρια του Lifeline, 

Αλεξία-Στέλλα Μάντζαρη, και την 

εταιρεία της Marine A.S., και τους 

χορηγούς της εκδήλωσης, τον Δρ. 

Βασίλης Κελλάρη και τον Όμιλο 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Επίσης, έδωσε ιδιαί-

τερη έμφαση στο γεγονός ότι έμαθε 

από τη μητέρα της από μικρή ηλικία 

τη χαρά της προσφοράς, που πρέ-

πει όλοι να επιδιώκουμε στη ζωή.

Η Δρ. Άλκηστις Πρίνου-Μπου-

κουβάλα, αντιπρόεδρος του Lifeline 

Hellas, μίλησε για το έργο και την 

προσφορά του σωματείου και του 

Διοικητικού Συμβουλίου τα τελευ-

ταία χρόνια. 

Ο Δρ. Βασίλης Κελλάρης, χορη-

γός της εκδήλωσης, μίλησε για την 

υπογεννητικότητα και την προσπά-

θειά του μέσω του ιδρύματός του Be 

Live να προσφέρει δωρεάν εξωσω-

ματική γονιμοποίηση σε άπορες γυ-

ναίκες που αντιμετωπίζουν προβλή-

ματα γονιμότητας.

Οι παρευρισκόμενοι απήλαυσαν 

τη μοναδική διακόσμηση της κυρίας 

Έμης Τρικάρδου με την εταιρεία της 

Artemide, τα δώρα της εταιρείας 

Achilleas Accessories και το άρω-

μα του ξενοδοχείου «Saint George 

Lycabettus». Η κ. Λίλιαν Εσίποβα 

μάγεψε τους παρευρισκομένους 

με τις μελωδίες της άρπας της. 

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν 

οι εταιρείες Marine A.S., Be Live, 

Βιοιατρική, Medical Anti-Aging 

Center, Artemide, Beat be spoke 

events & services, Evritos, Karoulias, 

PeachTree, Aegean και Gancia.

Φιλανθρωπικό γεύμα με θέμα  
«Μητέρα, Γυναίκα, Επαγγελματίας»
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BABY BOOM EVENT

Η 
ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης 

συμμετείχε για πρώτη φορά 

στην εκδήλωση Baby Boom 

Event, που πραγματοποιήθηκε την 

Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 στο ξε-

νοδοχείο «Makedonia Palace».

Τι είναι το Baby Boom Event;

Άρχισε την άνοιξη του 2013, όταν 

ο μαιευτήρας-γυναικολόγος Ηλί-

ας Κατσίκης, επιστημονικά υπεύ-

θυνος του Μαιευτικού-Γυναικο-

λογικού τμήματος της ΒιοΚλινικής 

Θεσσαλονίκης, και η Βιολόγος σύ-

ζυγός του, Ειρήνη Πασχαλέρη, πή-

ραν την πρωτοβουλία να οργανώ-

σουν μια ενημερωτική ημερίδα για 

την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα. 

Η φετινή εκδήλωση!

Το 7ο κατά σειρά Baby Boom 

Event πραγματοποιήθηκε με τερά-

στια επιτυχία, καθώς οι συμμετο-

χές έφτασαν τους 1.200 μαμάδες 

αλλά και μπαμπάδες, που κατέ-

κλυσαν την Κυριακή 31 Μαρτίου 

2019 το ξενοδοχείο «Makedonia 

Palace». Οι επισκέπτες είχαν τη 

δυνατότητα να κερδίσουν πολλά 

δώρα αξίας, τα οποία κληρώθηκαν 

κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

Το πρόγραμμα των ομιλιών, που 

δόθηκαν από κορυφαίους επι-

στήμονες, κινήθηκε σε μια μεγά-

λη γκάμα θεμάτων, η οποία περιε-

λάμβανε από ενημέρωση για τον 

τοκετό και την ψυχολογική υπο-

στήριξη της εγκύου έως διατροφι-

κές συμβουλές για την κύηση και 

live workshop με yoga trainer. Για 

μια ακόμη χρονιά, τη διοργάνωση 

παρουσίασε η δημοσιογράφος και 

2019

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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οικογενειακή σύμβουλος Ράνια 

Θρασκιά.

Μεταξύ άλλων, οι διοργανω-

τές του Baby Boom Event, η 

food expert Ειρήνη Πασχαλέρη 

και ο μαιευτήρας-γυναικολόγος 

Ηλίας Κατσίκης υποδέχθηκαν 

στο «Makedonia Palace» γνω-

στές προσωπικότητες από το 

δημοσιογραφικό και το πολιτικό 

κόσμο, που θέλησαν να ζήσουν 

από κοντά τον παλμό της εκδή-

λωσης. Ανάμεσά τους, ο περιφε-

ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 

Απόστολος Τζιτζικώστας, η βου-

λευτής Α’ Θεσσαλονίκης  Έλενα 

Ράπτη, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλο-

νίκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, 

η ψυχολόγος Σάντυ Κουτσοστα-

μάτη και πλήθος διακεκριμένων 

προσώπων που τίμησαν με την 

παρουσία τους το Baby Boom 

Event 2019.

Η συμμετοχή της ΒιοΚλινικής 

Θεσσαλονίκης στο Baby Boom 

Event

Η ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης συμ-

μετείχε με μια δυναμική ομάδα 

έμπειρων και εξειδικευμένων 

μαιών, από την οποία οι συμμετέ-

χοντες είχαν την ευκαιρία να ενη-

μερωθούν για τα προγράμματα 

που προσφέρει η Κλινική μας και 

να πάρουν χρήσιμες απαντήσεις 

σε θέματα σχετικά με την εγκυ-

μοσύνη. Θέλουμε να ευχαριστή-

σουμε πολύ όλους τους συμμετέ-

χοντες για το ενδιαφέρον τους 

να ενημερωθούν για τον τοκετό 

στην Κλινική μας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η 

ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης πρό-

σφερε ένα μεγαλύτερο δώρο: 

Έναν δωρεάν τοκετό σε μονόκλι-

νο δωμάτιο!
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Κοπή Πρωτοχρονιάτικης 
Πίτας 2019
Τη Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκαν 

στον χώρο εκδηλώσεων του Eleon-Loft (Βοτανικός, 

Αθήνα), παρουσία της Διοίκησης, η κοπή της πίτας 

και η κλήρωση των δώρων «για το καλό του έτους».

Η κοπή της πίτας και η αντίστοιχη κλήρωση των 

δώρων είχαν προηγηθεί στη ΒιοΚλινική Αθηνών (25 

Φεβρουαρίου 2019), στη ΒιοΚλινική Πειραιά (6 Μαρ-

τίου 2019) και στη Θεσσαλονίκη (1 Μαρτίου 2019).

Συγχαρητήρια σε όλους στους τυχερούς συναδέλ-

φους μας.

Συμπλήρωση 10ετίας στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω εκδήλωσης, τιμήθη-

καν με αναμνηστικό δώρο 204 εργαζόμενοι (162 

Αθήνα και 42 Θεσ/κη), οι οποίοι συμπλήρωσαν εντός 

του 2018 10 χρόνια εργασίας στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙ-

ΚΗ. Συνολικά, στον όμιλό μας μέχρι σήμερα έχουν 

συμπληρώσει 10ετία 753 εργαζόμενοι. Ευχαριστούμε 

τους συναδέλφους για την προσφορά και την αφο-

σίωσή τους όλα αυτά τα χρόνια και ευχόμαστε να 

συνεχίσουν να έχουν μαζί μας μια μακροχρόνια επι-

τυχημένη επαγγελματική πορεία.
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Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2019 
• Θεσσαλονίκη



ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Women’s International 
Club in Athens
Το Women’s International Club in Athens (WIC)  

εξέφρασε για δεύτερη συνεχή χρονιά την επιθυμία 

να γνωρίσει τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ο 

Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στα μέλη του στον τομέα της 

διατροφής και της ευεξίας.

Για τον λόγο αυτό διοργανώθηκε με επιτυχία 

την Τετάρτη 8 Μαΐου στην αίθουσα διαλέξεων της 

Βιοιατρικής Αμπελοκήπων ημερίδα ενημέρωσης 

για 50 από τα μέλη του WIC, με θέμα «The keys to 

longevity / Prevention & Lifestyle Medicine». 

Το Women’s International Club in Athens είναι 

αφοσιωμένο στην προώθηση της φιλίας και την 

ανταλλαγή κουλτούρας μεταξύ των κρατών-με-

λών. Απαρτίζεται από περίπου 150 γυναίκες από 

διαφορετικές χώρες, με διαφορετικό background 

(διπλωματικό ή επαγγελματικό).

Την εκδήλωση προλόγισε ο κ. Γεώργιος Σπανός, 

αντιπρόεδρος του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, και ακο-

λούθησε η παρουσίαση της κυρίας Alini Calmon-

Spanou, με θέμα «Nutrition for healthy aging». 

Στη συνέχεια, ο κ. Γιάννης Αρναούτης, M.Sc, Ph.D 

διδάκτωρ Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Δι-

ατροφής και υπεύθυνος Εργομετρικού – Διατρο-

φολογικού Κέντρου του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ανα-

φέρθηκε στα ωφέλη της άσκησης στην υγεία και της 

υιοθέτησης της φυσικής δραστηριότητας ως τρόπου 

ζωής μέσω της παρουσίασής του με θέμα «Physical 

activity recommendations for the elderly».

Τέλος, η κ. Μίνα Χιωνά, Bιοχημικός, επιστημο-

νική σύμβουλος Προληπτικής Ιατρικής και Μα-

κροβιότητας του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, αναφέρ-

θηκε στη δύναμη που έχει η πρόληψη και για την 

υγεία αλλά και για τη μακροβιότητα «The power of 

prevention». 

τα νέα μας
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Την Τετάρτη 15/5/2019 πραγματοποιήθηκε εκπαι-

δευτική επίσκεψη στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης 

από το γαλλικό σχολείο Lycée Jean-Baptiste Le 

Traillandier της  Fougères. Είναι η δεύτερη συνεχό-

μενη χρονιά που μας επισκέπτεται το συγκεκριμένο 

σχολείο και οι μαθητές -οι οποίοι παρακολουθούν 

κατευθύνσεις επαγγελμάτων υγείας- είχαν την ευ-

καιρία να ξεναγηθούν στους χώρους της κλινικής, 

να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο 

Όμιλος ΒΙΟIΑΤΡΙΚΗ και να κάνουν ερωτήσεις σχετι-

κά με το ελληνικό σύστημα υγείας. Φεύγοντας απο-

κόμισαν σημαντικές εικόνες και εμπειρίες για το μέλ-

λον. Τους ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη και 

τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στις σπουδές τους. 

Επίσκεψη του γαλλικού σχολείου Lycée Jean-Baptiste 
Le Traillandier της Fougères στη ΒιοΚλινική Θεσ/νίκης
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Συμμετοχή στην ημερίδα «Γυναίκα και Αθλητισμός»

Στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέ-

ρας της Γυναίκας, το Κέντρο 

Πολιτισμού  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-

χος, σε συνεργασία με το Τμήμα 

Αθλητικής Αριστείας - Sports 

Excellence της Α’ Ορθοπαιδικής 

Κλινικής του ΕΚΠΑ, διοργάνωσε 

ημερίδα, με κεντρικό θέμα «Γυναί-

κα και Αθλητισμός». 

Προσκεκλημένος ομιλητής 

στην ενότητα που αφορούσε τη 

συμβολή των επιστημών στο περι-

βάλλον της υγιούς ανάπτυξης των 

αθλητριών στην παιδική και την 

εφηβική ηλικία, με θέμα ομιλίας 

«Οι διατροφικές ανάγκες της έφη-

βης αθλήτριας», ήταν και ο επιστη-

μονικός συνεργάτης του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και υπεύθυνος του 

Εργομετρικού - Διατροφολογικού 

Κέντρου, Δρ. Γιάννης Αρναούτης.

Εγκαταστάθηκαν στη ΒιοΚλινική 

Θεσσαλονίκης 2 νέα πλήρη συστήματα 

Video Ενδοσκοπήσεων του οίκου 

Olympus, της σειράς EVIS EXERA III 190, 

με νέας γενιάς FULL HDTV επεξεργαστή 

εικόνας και  ανάλυση 1920Χ1080 NBI, που 

επιτρέπει την ενίσχυση  της εξεταστικής 

εικόνας και τη διαφοροποίησης υγιούς 

και παθογενούς ιστού. Η τεχνολογία 

Responsive Insertion Technology (RIT) 

εξασφαλίζει εξέταση χωρίς δυσφορία για 

τον ασθενή και απαιτεί μικρότερη ενέργεια 

από τον γιατρό. Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

επενδύει συστηματικά σε νέες τεχνολογίες, 

εξασφαλίζοντας τις καλύτερες συνθήκες 

στους συνεργάτες ιατρούς του, 

παρέχοντάς τους υπερσύγχρονο εξοπλισμό 

και το υψηλότερο επίπεδο παροχής 

υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.

Νέα πλήρη συστήματα video ενδοσκοπήσεων   
στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης
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Νέα πλήρη συστήματα video ενδοσκοπήσεων   
στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης

1
ΧΑΛΚΊΔΑ ΕΎΒΟΊΑΣ 

28ης Οκτωβρίου 13,  
34100, Χαλκίδα 

Τηλ.:  222 1440980

Νέo Διαγνωστικό Κέντρο 
Στερεά Ελλάδα

ΧΑΛΚΊΔΑ

1

www.bioiatriki.gr
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Σεμινάριο Team Building στη Θεσσαλονίκη
Την Τρίτη και την Τετάρτη 5-6/3/19 

ολοκληρώθηκαν στη Θεσσαλονί-

κη σειρά σεμιναρίων που απευθύ-

νονταν σε Υπεύθυνους Μονάδων 

Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

και Προϊστάμενους Τμημάτων της 

ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης με θέμα 

το Team Building. 

Τα σεμινάρια ήταν πολύ δια-

δραστικά, με πολλές ασκήσεις/

παιχνίδια που βοηθούσαν στη 

μεταδοτικότητα των μηνυμάτων 

με ευχάριστο τρόπο. Στόχος αυ-

τών των εκπαιδεύσεων είναι η 

διατήρηση της ομαδικότητας και 

συνεργασίας των εργαζομένων 

μας σε υψηλό επίπεδο αλλά και η 

περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, 

μέσα από την ενίσχυση αυτών των 

στοιχείων της εταιρικής κουλτούρας 

του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Εισηγητής σε αυτά τα σεμινάρια 

ήταν ο κ. Ξηρογιαννόπουλος.

Έναρξη συνεργασίας νέου Επιστημονικά Υπεύθυνου  
Νεογνικής Μονάδας ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης

Καθήκοντα Επιστημονικά Υπεύθυνου 

της Νεογνικής Μονάδος της 

ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης ανέλαβε 

ο κ. Αυγερινός Ιωάννου από 

15/5/2019.

Ο κ. Ιωάννου είναι απόφοιτος της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Βιέννης, ενώ έχει λάβει ειδικότητα και 

εξειδίκευση από την Πανεπιστημιακή 

Κλινική του Γκρατς (Αυστρία).

Διαθέτει πάνω από 20 έτη εμπειρία 

σε μαιευτικές κλινικές της πόλης και 

από το 1997 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο 

στη Θεσσαλονίκη. 
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Οι ποδοσφαιριστές της Κ19, Ζήσης Χατζηστρα-

βός και Χάρης Τσιγγάρας μαζί με τον Team 

Manager, Κώστα Ιωσηφίδη, επισκέφθηκαν τον 

αθλητή του ΠΑΟΚ Παντελή Κυριακίδη. Η μεγά-

λη οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε ποτέ 

να βρίσκεται δίπλα στον Παντελή και την οι-

κογένειά του στον δύσκολο αυτό καθημερινό 

αγώνα.

Ο Παντελής συνεχίζει να δίνει τη δική του κα-

θημερινή μάχη. Συνοδοιπόροι του όλα τα μέλη 

της οικογένειας του ΠΑΟΚ που τον στηρίζουν 

από την πρώτη στιγμή, καθώς όσο περνάει ο 

καιρός οι ανάγκες για τη διαμονή του και την 

ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη αυξάνονται 

συνεχώς. 

Πλέον, ο αθλητής του ΠΑΟΚ έχει και νέο 

σύμμαχο. Η ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης και ο 

ιατρός-νευροχειρούργος Δημήτρης Πέιος 

ανέλαβαν εξ ολοκλήρου τα έξοδα και πραγ-

ματοποίησαν την απαραίτητη χειρουργική 

επέμβαση, στην οποία έπρεπε να υποβληθεί 

ο Παντελής τον προηγούμενο μήνα.Oι νεα-

ροί παίκτες του Δικεφάλου, Χατζηστραβός και 

Τσιγγάρας, μαζί με τον θρύλο της ομάδας Κώ-

στα Ιωσηφίδη επισκέφθηκαν τον Παντελή και 

την οικογένειά του και πήγαν στο σπίτι τους τα 

τρόπαια του νταμπλ.

Πρωταθλητής ο Παντελής Κυριακίδης
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Δράσεις προσφοράς  
εντός κι εκτός γηπέδου

Ως ιατρικός χορηγός του φετι-
νού πρωταθλητή και κυπελούχου 
ΠΑΟΚ, ο  Όμιλος Εταιρειών Υγείας 
ΒΙΟIΑΤΡΙΚΗ συμμετέχει ενεργά σε 
δράσεις προσφοράς στο κοινωνι-
κό σύνολο και ιδιαίτερα σε όσους  
έχουν πραγματική ανάγκη.

Σε όλους τους εντός έδρας αγώ-
νες του ΠΑΟΚ, τόσο στο πρωτά-

θλημα όσο και στην Ευρώπη, η Βι-
οΚλινική Θεσσαλονίκης διέθεσε 
ασθενοφόρο για το ενδεχόμενο 
έκτακτης διακομιδής περιστατικού  
σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Αιμοδοσίας,  
στις 14 Ιουνίου του 2018, εξασφαλί-
στηκαν από τη ΒιοΚλινική Θεσσαλο-

νίκης συνολικά 70 μονάδες αίματος.
Στη Βιοιατρική Θεσσαλονίκης 

διενεργήθηκαν ιατρικές εξετά-
σεις σε αθλητές της Αθλητικής 
Ένωσης Τυφλών «ΠΥΡΣΟΣ», ενώ 
στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης 
πραγματοποιούνται χειρουργικές 
επεμβάσεις σε ασθενείς με χρόνια  
ή άλλα σοβαρά νοσήματα.

Αγώνες  
ΠΑΟΚ

Στους εντός έδρας αγώνες του ΠΑΟΚ, τόσο στο 
πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη, ασθενοφόρο της 
ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε ετοιμότητα, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε περιστατικό
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Σε αθλητές της Αθλητικής Ένωσης Τυφλών «ΠΥΡΣΟΣ»  
διενεργήθηκαν ιατρικές εξετάσεις στη Βιοιατρική Θεσ/νίκης

Στην αιμοδοσία που διοργανώθηκε στις 14 Ιουνίου του 
2018 στις εγκαταστάσεις της ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης 
συγκεντρώθηκαν 70 μονάδες αίματος

Αθλητική 
Ένωση  

Τυφλών 
«ΠΥΡΣΟΣ»

Αιμοδοσία
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ    

Απρίλιος

34ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο
4/4 Στο πλαίσιο του 34ου Βορειοελλαδι-

κού Ιατρικού Συνεδρίου, που διεξήχθη 

από τις 4 έως τις 6 Απριλίου 2019, στο 

ξενοδοχείο «Grand Hotel Palace» στη 

Θεσσαλονίκη, ο Εμμανουήλ Σπανός, 

Επιστημονικός Σύμβουλος Κλινικών 

Μελετών και Εμπορικών Εταιρειών της 

Βιοιατρικής Θεσσαλονίκης (B.Sc., M.Sc., 

Ph.D.c), συμμετείχε στο επιστημονικό 

πρόγραμμα του συνεδρίου με προφο-

ρική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, στις 

5/4/2019 παρουσίασε τα αποτελέσματα 

συγχρονικής επιδημιολογικής μελέτης 

του στη θεματική ενότητα Παθολογία.

Μάρτιος

Φεβρουάριος

ΔΥΟ FORUM 

4o Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματολογίας

Ημερίδα με τίτλο «Αντιμετώπιση καρκίνου θυρεοειδούς αδένα»

15/3

1/3

23/2

Στο πλαίσιο του 5ου ΔΥΟ FORUM διορ-

γανώθηκε στρογγυλή τράπεζα από την 

Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιο-

λογίας της Άσκησης, με στόχο την επιστη-

μονική ενημέρωση των συμμετεχόντων 

στον 8ο Ημιμαραθώνιο Αθήνας. Προσκε-

κλημένος ομιλητής, με θέμα ομιλίας «Δι-

ατροφική προετοιμασία για αγωνίσματα 

αντοχής», ήταν και ο επιστημονικός συ-

νεργάτης του Ομίλου μας και υπεύθυνος 

του Εργομετρικού - Διατροφολογικού 

Κέντρου, Δρ. Γιάννης Αρναούτης.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχε ως 

χορηγός εταιρεία στο 4ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Στοματολογίας που διεξήχθη 

στη Θεσσαλονίκη, στο Δημαρχιακό Μέ-

γαρο, 1-2 Μαρτίου 2019. Στο πλαίσιο του 

συνεδρίου, παρουσιάστηκαν στην επιστη-

μονική κοινότητα τα νέα απεικονιστικά 

συστήματα Υπολογιστικής Τομογραφίας 

Κωνικής Δέσμης, CBCT που είναι εγκατα-

στημένα σε Διαγνωστικά Κέντρα Αττικής 

και Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και 

ειδικές εξετάσεις στοματολογικού ενδι-

αφέροντος, όπως η ανίχνευση και τυπο-

ποίηση του HPV στη στοματική κοιλότητα.  

Το Σάββατο 23/2/2019, η πυρηνική ια-

τρός Ευαγγελία Σκούρα, M.Sc., Ph.D, 

υπεύθυνη του τμήματος PET/CT της 

Βιοιατρικής Αμπελοκήπων, έδωσε διάλε-

ξη με θέμα «Υπάρχει Ρόλος στην Πυρη-

νική Ιατρική στο Μυελοειδές Καρκίνωμα 

Θυρεοειδούς;», στο πλαίσιο ημερίδας με 

τίτλο «Αντιμετώπιση καρκίνου θυρεοει-

δούς αδένα: Η ισχύς εν τη ενώσει», που 

πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του 

Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.



Bionews  Ιούνιος - Αύγουστος 2019 33

τα νέα μας
Απρίλιος

Μάϊος

Eastern Europe PET/CT Summit 2019

38ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ

Η πυρηνική ιατρός Ευαγγελία Σκούρα, 

M.Sc., Ph.D, υπεύθυνη του τμήματος 

PET/CT της Βιοιατρικής Αμπελοκήπων, 

έδωσε διάλεξη με τ ίτλο «First 

experience with 18F-PSMA PET/CT» 

στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διημερίδας, 

που διοργανώθηκε από την GE 

Healthcare, Eastern Europe PET/CT 

Summit, που πραγματοποιήθηκε στο 

ξενοδοχείο «Ηilton», στη Σόφια της 

Βουλγαρίας, 12-13 Απριλίου 2019.

Συμμετοχή του Ομίλου  στο 38ο Ετήσιο Συνέδρι-

οτης Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ., που πραγματοποιήθηκε από 

τις 2 έως και τις 4 Μαΐου 2018 στο ξενοδοχείο 

«Athos Palace» στη Χαλκιδική.

25ο Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας
Το Σάββατο 20 Απριλίου, η πυρηνι-

κός ιατρός Ευαγγελία Σκούρα, M.Sc., 

Ph.D, υπεύθυνη του τμήματος PET/CT 

της Βιοιατρικής Αμπελοκήπων, συμ-

μετείχε ως σχολιάστρια σε στρογγυλή 

τράπεζα με τίτλο «Ξετυλίγοντας τον 

μίτο της Αριάδνης…για κάθε ασθενή 

μας: Optimal management of cancer 

patients: reality or utopia? Continuous 

medical education, clinical trials and 

multidisciplinary approach for the best 

outcomes», στο πλαίσιο του 25ου Ελ-

ληνικού Συνεδρίου Κλινικής Ογκο-

λογίας, που πραγματοποιήθηκε στο 

«Athenaeum Intercontinental», στην 

Αθήνα, 18-20 Απριλίου 2019.

World Academic Venture (WAVE) Conference 2019 

Ο Εμμανουήλ Σπανός, Επιστημονικός 

Σύμβουλος Κλινικών Μελετών και Εμπο-

ρικών Εταιρειών της Βιοιατρικής Θεσ-

σαλονίκης, BSc., M.Sc. και υποψήφιος 

διδάκτορας του Ιατρικού Τμήματος του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμμετεί-

χε ως ομιλητής στο Conference του δι-

εθνούς διεπιστημονικού συνέδριου 

WAVE, που πραγματοποιήθηκε στις 

4-5 Απριλίου 2019, στο Μέγαρο Μου-

σικής Θεσσαλονίκης. Κοινό θέμα του 

συνεδρίου αποτέλεσε το «Shaping the 

Future». Ο κ. Σπανός μέσα από την ομι-

λία του έκανε απολογισμό της αντιγριπι-

κής εμβολιαστικής κάλυψης στη χώρα 

μας και τόνισε τη σημαντικότητα της 

ανοσοποίησης μέσω των εμβολίων και 

αναφέρθηκε στην κλιμακωτή παρέμ-

βαση για την πληροφόρηση της απο-

τελεσματικότητας του εμβολιασμού, 

με στόχο τη διαφύλαξη ενός βιώσιμου 

μέλλοντος με υψηλό επίπεδο υγείας. 

12/4

4/4

4/5

20/4
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O 
κόλπος και ο τράχηλος 

της μήτρας έχουν φυσι-

ολογική χλωρίδα μικρο-

βίων, που στην αναπαραγωγική 

ηλικία αποτελείται κυρίως από 

γαλακτοβακίλλους. Η ισορροπη-

μένη μικροβιακή χλωρίδα βοηθά 

στην πρόληψη των διάφορων λοι-

μώξεων και είναι σημαντική για 

την υγεία της γεννητικής περιο-

χής, αναστέλλοντας την ανάπτυ-

ξη άλλων επιβλαβών μικροοργα-

νισμών.

Οι φλεγμονές του κόλπου (κολ-

πίτιδες) και του τραχήλου της μή-

τρας (τραχηλίτιδες) είναι μεταξύ 

των συχνότερων λοιμώξεων του 

γεννητικού συστήματος των γυ-

ναικών. Ειδικά οι τραχηλίτιδες 

μπορεί να οδηγήσουν ανιόντως 

σε σοβαρές λοιμώξεις (σαλπιγ-

γίτιδα, ενδομητρίτιδα ή και από-

στημα ωοθηκών), με τελικό απο-

τέλεσμα στειρότητα. Οι λοιμώξεις 

αυτές είναι συνήθως σεξουαλικά 

μεταδιδόμενες. Τα συνήθη συ-

μπτώματα είναι κνησμός, ερύθημα 

του αιδοίου και δύσοσμα κολπικά 

υγρά. Τα νεογέννητα μπορούν να 

προσβληθούν κατά τη γέννηση, 

36

Κολπίτιδες – 
Τραχηλίτιδες

ΔΥΟ ΣΥΧΝΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

πρόληψη
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περνώντας μέσα από τον κόλπο 

της μητέρας. 

ΚΟΛΠΙΤΙΔΕΣ
Κολπίτιδα είναι η φλεγμονή του 

κόλπου. Οι πιο συχνές κολπίτιδες 

στην αναπαραγωγική ηλικία είναι:

1 
Η βακτηριδιακή κολπίτιδα 

(bacterial vaginosis) προκαλεί-

ται από αντικατάσταση της φυ-

σιολογικής χλωρίδας του κόλπου 

από αναερόβια μικρόβια - κυρίως 

από Gardnerella vaginalis, Μυκό-

πλασμα (Mycoplasma) και Ουρε-

άπλασμα (Ureaplasma). Η βακτη-

ριδιακή κολπίτιδα αποτελεί την 

πιο συχνή κολπίτιδα και την κύρια 

αιτία κολπικής υπερέκκρισης ή κα-

κοσμίας (οσμή ψαριού). Γυναίκες 

με βακτηριδιακή κολπίτιδα έχουν 

αυξημένη συχνότητα πρόωρου το-

κετού και -ως εκ τούτου- αυξημένη 

νοσηρότητα και θνησιμότητα για 

τα νεογέννητα. Η βακτηριδιακή 

κολπίτιδα σχετίζεται με τους πολ-

λαπλούς ερωτικούς συντρόφους, 

τη μη χρησιμοποίηση προφυλα-

κτικού και την έλλειψη κολπικών 

γαλακτοβακίλλων. Επιπρόσθε-

τως, αυτές οι γυναίκες είναι σε 

αυξημένο κίνδυνο για προσβολή 

από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα. Για τη θεραπεία συ-

νιστάται χορήγηση αντιβιοτικών, 

ενδοκολπικά ή από του στόματος. 

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας 

συνιστάται αποχή από σεξουαλι-

κές επαφές και χρήση προφυλα-

κτικού. Δεν συνιστάται η θεραπεία 

του σεξουαλικού συντρόφου.

2 
Η τριχομοναδική κολπίτιδα 

προκαλείται από το παράσι-

το (πρωτόζωο) Trichomonas 

vaginalis και η κλινική εικόνα χα-

ρακτηρίζεται από μια δύσοσμη 

λευκοκίτρινη κολπική έκκριση 

με ερεθισμό του αιδοίου. Για τη 

θεραπεία συνιστάται χορήγηση 

αντιβιοτικών από του στόματος. 

Συνιστάται θεραπεία και του σε-

ξουαλικού συντρόφου.

3 
Η μυκητιασική αιδοιοκολπί-

τιδα προκαλείται κυρίως από 

τον μύκητα Candida albicans 

και περιστασιακά από άλλα είδη 

Candida. Η κλινική εικόνα περι-

λαμβάνει κνησμό, πόνο κατά τη 

σεξουαλική επαφή, δυσουρία και 

παχύρρευστο κολπικό έκκριμα. 

Κατατάσσεται σε απλή και σε επι-

πλεγμένη. Η απλή μυκητιασική αι-

δοιοκολπίτιδα είναι ήπιας μορφής 

και προκαλείται συνήθως από τον 

μύκητα Candida albicans. Η επι-

πλεγμένη είναι συνήθως σοβα-

ρής μορφής αιδοιοκολπίτιδα, που 

χαρακτηρίζεται από υποτροπές, 

και προκαλείται από άλλα είδη 

Candida (όχι Candida albicans). 

Για τη θεραπεία της απλής μυκη-

τιασικής αιδοιοκολπίτιδας συστή-

νεται τοπική θεραπεία βραχείας 

διάρκειας (1-3 ημέρες) με αντιμυ-

κητιασικά (αζόλες). Σε περιπτώσεις 

επιπλεγμένης μυκητιασικής αιδοιο-

κολπίτιδας χορηγούνται αντιμυκη-

τιασικά από του στόματος ή τοπικά, 

απαιτείται δε παράταση της κλασι-

κής θεραπείας (7-14 ημέρες). Δεν 

συνιστάται η θεραπεία του σεξου-

αλικού συντρόφου, παρά μόνο σε 

περιπτώσεις βαλανίτιδας.

ΤΡΑΧΗΛΙΤΙΔΕΣ
Τραχηλίτιδα είναι η φλεγμονή του 

τραχήλου της μήτρας. Τα κύρια 

αίτια τραχηλίτιδας είναι: Γονόκοκ-

κος (Neisseria gonorrhoea), Χλα-

μύδια (Chlamydia trachomatis), 

Μυκόπλασμα (Mycoplasma hom-

inis και Mycoplasma genitalis) και 

Ουρεόπλασμα (Ureaplasma urea-

lyticum και Ureaplasma parvum).

1 
Γονόκοκκος (Neisseria gonor-

rhoea): Η N. gonorrhoea προ-

καλεί τη γνωστή γονόρροια 

(βλεννόρροια). Η μετάδοση γί-

νεται με σεξουαλική επαφή ή στο 

νεογνό κατά τη γέννηση. Στις γυ-

ναίκες προκαλεί ουρηθρίτιδα και 

τραχηλίτιδα, ενώ συχνές είναι και 

οι ασυμπτωματικές λοιμώξεις με 

αυξημένο τον κίνδυνο διασποράς. 

Ενδοτραχηλική γονόρροια μπορεί 

να επιπλέξει την εγκυμοσύνη και να 

συμβάλλει σε ρήξη υμένων και πρό-

ωρο τοκετό. Στα νεογνά προκαλεί 

επιπεφυκίτιδα. Για τη θεραπεία της 

γονοκοκκικής λοίμωξης χορηγού-

νται αντιβιοτικά. Η τελευταία 10ετία 

Δημοπούλου  
Ιωάννα

Ιατρός Βιοπαθολόγος,  
Υπεύθυνη Μικροβιολογικού  
κεντρικού Εργαστηρίου
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉΣ

Καθηγήτρια  
Τζ. Κουρέα -  
Κρεμαστινού, MD

Σύμβουλος 
Bιοπαθολογικού  
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χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη αντο-

χής του γονοκόκκου στα αντιβιοτικά 

(π.χ., φλουοροκινολόνες). Η αντοχή 

αυτή έχει συμβάλει στην αύξηση των 

γονοκοκκικών λοιμώξεων διεθνώς. 

Η έναρξη της θεραπείας εγκαίρως 

συντελεί στη μείωση του κινδύνου 

διασποράς και ανάπτυξης στειρό-

τητας στις γυναίκες.

2 
Χλαμύδια (Chlamydia tra-

chomatis): Στη γυναίκα η 

λοίμωξη συνδέεται με με-

γάλο εύρος κλινικών συνδρόμων: 

Τραχηλίτιδα, σαλπιγγίτιδα, οξύ ου-

ρηθρικό σύνδρομο, ενδομητρίτιδα, 

πυελική φλεγμονώδη νόσο (PID), 

έκτοπο κύηση και στειρότητα. Η 

μετάδοση της λοίμωξης γίνεται επί-

σης στο νεογνό κατά τη γέννηση. 

Για τη θεραπεία της λοίμωξης από 

χλαμύδια χορηγείται αντιβίωση.

3 
Τα μυκοπλάσματα (Mycoplas-

ma hominis και Mycoplasma 

genitalis), αν και ευρίσκονται 

στη φυσιολογική χλωρίδα, έχουν 

συνδεθεί με την πρόκληση λοιμώ-

ξεων, όπως πυελική φλεγμονώδη 

νόσο (PID) από κοινού με άλλους 

μικροοργανισμούς (π.χ., γονόκοκ-

κο, χλαμύδια). Επίσης, συνδέονται 

με πρόωρο τοκετό, πρόωρη ρήξη 

μεμβρανών, αυτόματες αποβολές 

και μηνιγγοεγκεφαλίτιδα σε πρό-

ωρα νεογνά. Για τη θεραπεία της 

λοίμωξης από μυκοπλάσματα χο-

ρηγείται αντιβίωση.

4 
Τ α  ο υ ρ ε ο π λ ά σ μ α τ α 

(Ureaplasma urealyticum και 

Ureaplasma parvum) ευρί-

σκονται στη φυσιολογική χλωρίδα 

και έχουν συσχετιστεί με διάφορες 

λοιμώξεις. Έχουν απομονωθεί από 

το αμνιακό υγρό γυναικών με πρό-

ωρο τοκετό, πρόωρη ρήξη μεμβρα-

νών, αυτόματες αποβολές και χορι-

οαμνιονίτιδα. Στα νεογνά μπορεί να 

προκαλέσουν μηνιγγοεγκεφαλίτι-

δα και πνευμονία. Για τη θεραπεία 

της λοίμωξης από ουρεοπλάσματα 

χορηγείται αντιβίωση.

Διάγνωση
Η άμεση μικροσκοπική εξέταση του 

κολπικού – τραχηλικού εκκρίματος, 

η χρώση κατά Gram και η καλλιέρ-

γεια συμπεριλαμβάνονται στον ερ-

γαστηριακό έλεγχο των κολπίτιδων 

– τραχηλίτιδων, που σε συνδυασμό 

με την κλινική εξέταση και το ιστορι-

κό είναι απαραίτητα για την ακριβή 

διάγνωση και τη χορήγηση της ορ-

θής θεραπείας. Η σωστή συλλογή 

του δείγματος έχει μεγάλη σημασία 

για την απομόνωση των παθογό-

νων μικροβίων. Πριν από τη λήψη 

του κολπικού ή του τραχηλικού εκ-

κρίματος δεν πρέπει να έχει προ-

ηγηθεί εσωτερική πλύση του κόλ-

που ή χρήση αλοιφών τοπικά. Για 

να γίνει εξέταση πρέπει να έχουν 

παρέλθει 8-10 ημέρες από τη λήψη 

αντιβιοτικών ή αντιμυκητισιακών 

παραγόντων. 

Στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο 

της Βιοιατρικής για την ταχεία ταυ-

τοποίηση των παθογόνων μικροορ-

γανισμών που απομονώνονται από 

τις καλλιέργειες κολπικών και τρα-

χηλικών δειγμάτων χρησιμοποιείται 

μία νέα μέθοδος, η φασματομετρία 

μάζας MALDI TOF (Matrix Assisted 

Laser Desorption Ionization Time 

of Flight). Συγκεκριμένα, χρησι-

μοποιείται το σύστημα BioTyper 

(Bruker Daltonics). Η ταυτοποίηση 

των παθογόνων μικροοργανισμών 

νωρίτερα, τουλάχιστον κατά 24 

ώρες συγκριτικά με τις συμβατικές 

μεθόδους ταυτοποίησης, καθιστά 

δυνατή την ταχύτερη χορήγηση θε-

ραπείας. Λόγω της αύξησης της μι-

κροβιακής αντοχής και της πιθανό-

τητας απομόνωσης ανθεκτικών στα 

αντιβιοτικά μικροβίων για τον έλεγ-

χο της ευαισθησίας στα αντιβιοτι-

κά, όπου είναι απαραίτητο, γίνεται 

προσδιορισμός της ελάχιστης ανα-

σταλτικής πυκνότητας (MIC) με το 

αυτοποιημένο σύστημα (MicroScan 

WalkAway – Beckman Coulter). Το 

σύστημα αυτό χρησιμοποιεί πλάκες 

μικροτιτλοποίησης για τον προσδι-

ορισμό της MIC. Επίσης, διαθέτει 

αναπτυγμένο software για την ανά-

λυση και την ερμηνεία των αποτε-

λεσμάτων και την αποθήκευση των 

πληροφοριών.

Στη Βιοιατρική για την πλήρη δι-

ερεύνηση των μυκητιασικών λοιμ-

ώξεων λειτουργεί ειδικό τμήμα για 

τις λοιμώξεις αυτές.

Προφύλαξη
Η καλή υγιεινή της γεννητικής και 

περιγεννητικής περιοχής, το καθά-

ρισμα με κατεύθυνση από εμπρός 

προς τα πίσω μετά την τουαλέτα για 

την αποφυγή μεταφοράς μικροβίων 

του εντέρου στον κόλπο, η χρησι-

μοποίηση βαμβακερών εσωρού-

χων και η αποφυγή ενδυμάτων που 

διατηρούν την περιοχή ζεστή και 

υγρή, η αποφυγή κολπικών πλύ-

σεων που διαταράσσουν τη φυσι-

ολογική μικροβιακή χλωρίδα, που 

αποτελεί προστασία του κόλπου, 

η αποφυγή πολλών και άγνωστων 

σεξουαλικών συντρόφων και η 

χρήση προφυλακτικού κατά τη σε-

ξουαλική επαφή είναι τα κύρια μέ-

τρα προφύλαξης. Προσοχή πρέπει 

να δίνεται, επίσης, σε χρήση πισί-

νας, υδροθεραπείας κ.ά., ιδιαίτερα 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 

Όσον αφορά τις εγκύους συνη-

θίζεται να γίνεται καλλιέργεια κολ-

πικού εκκρίματος λίγες μέρες προ 

του τοκετού, ώστε ο γιατρός να 

γνωρίζει τη μικροβιακή κατάσταση 

του κόλπου, κυρίως αν πρόκειται να 

γίνει φυσιολογικός τοκετός και το 

νεογέννητο περάσει από το «κανά-

λι του κόλπου» της μητέρας.

Συμπερασματικά, οι κολπίτιδες 

και οι τραχηλίτιδες είναι συχνές 

λοιμώξεις των γυναικών, θεωρού-

νται απλές αλλά μπορεί να προκα-

λέσουν μεγαλύτερα προβλήματα 

υγείας, εάν δεν δοθούν η απαραί-

τητη προσοχή και θεραπεία. 

πρόληψη



 Mη επεμβατική μέθοδος, ελεύθερη ακτινοβολίας,  
που προσφέρει απαράμιλλη ποιότητα εικόνας

 Η MRI καρδιαγγειακού βοηθά στην διάγνωση και αντιμετώπιση  
ασθενών με τις εξής ενδείξεις:

 MRI καρδιαγγειακού   
συστήματος

www.bioiatriki.gr
Βιοιατρική Χαλανδρίου      210 6800991-2

Νόσος των στεφανιαίων αγγείων

Καρδιακές μάζες και θρόμβοι

Νοσήματα του περικαρδίου

Μυοκαρδιοπάθειες

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Αρρυθμίες

Νόσοι της αορτής
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Τ
α τελευταία χρόνια κατα-

κλυζόμαστε καθημερινά 

από όρους, όπως τα γονίδια, 

το DNA, η γενετική, η επιγενετική, 

καθώς και από πληθώρα άλλων 

γενετικών επιστημονικών όρων σε 

διαφημίσεις, άρθρα, στον Τύπο και 

στο διαδίκτυο. Στους γενετιστές τί-

θεται συχνά το ερώτημα ποια χα-

ρακτηριστικά καθορίζονται από τα 

γονίδια και ποια από το περιβάλ-

λον και σε ποιο βαθμό. Για ποιες 

ασθένειες παίζει σημαντικότερο 

ρόλο η κληρονομικότητα, δηλα-

δή τα γονίδια που κληρονομούμε 

από τους γονείς μας, και για ποιες 

ο τρόπος ζωής. Ο κάθε άνθρωπος 

όμως στον πλανήτη μας είναι μο-

ναδικός και η σύγχρονη τάση είναι 

η εξατομικευμένη ιατρική, όπου 

το μοναδικό γενετικό προφίλ του 

κάθε ασθενούς, σε συνδυασμό 

με τον τρόπο ζωής, είναι αυτά που 

καθορίζουν την αντιμετώπιση της 

ασθένειας. Η επιστήμη της Γενετι-

κής συμβάλλει σημαντικά στον το-

μέα αυτό με τις γνώσεις, οι οποίες 

αποκτώνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, 

λόγω των εξελίξεων στους τομείς 

της Μοριακής Γενετικής και της 

Βιοπληροφορικής. 

Τόσο η Γενετική όσο και ο κλά-

δος της, η Επιγενετική, μελετούν 

τα γονίδια. Τα γονίδια αποτελούν 

τις βασικές μονάδες της κληρονο-

μικότητας, οι οποίες μεταφέρουν 

τη γενετική πληροφορία από γενιά 

σε γενιά και εδράζουν στα χρω-

μοσώματα. Στον άνθρωπο υπο-

Βούλα Βελισσαρίου, B.Sc., Ph.D

Κλινική Κυτταρογενετίστρια,  
Επιστημονική Διευθύντρια Τμήματος 
Κυτταρογενετικής και Μοριακής 
Κυτταρογενετικής

Γράφει η:

Γονίδια & 
περιβάλλον
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λογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 

21.000 γονίδια που κωδικοποιούν 

πρωτεΐνες, οι οποίες αποτελούν τα 

βασικότερα μόρια του κυττάρου 

για τη δομή και λειτουργία όλων 

των ιστών και οργάνων ενός ορ-

γανισμού. Η Γενετική μελετάει τη 

δομή των γονιδίων και πώς αυτά 

καθορίζουν τις λειτουργίες ενός 

οργανισμού, ενώ η Επιγενετι-

κή μελετάει αλλαγές, οι οποίες 

τροποποιούν την έκφραση των 

γονιδίων, χωρίς αλλαγές στην 

αλληλουχία του DNA (Πίνακας 

1). Τόσο οι αλλαγές στα γονίδια 

(μεταλλάξεις στο DNA) όσο και 

οι αλλαγές στην έκφραση των 

γονιδίων έχουν ως αποτέλεσμα 

αλλαγές στον φαινότυπο ενός 

οργανισμού. Ο φαινότυπος ενός 

οργανισμού είναι το αποτέλεσμα 

των χαρακτηριστικών που φαίνο-

νται, όπως είναι η μορφολογία, οι 

βιοχημικές του ιδιότητες, καθώς 

και η συμπεριφορά του. Είναι απο-

τέλεσμα της αλληλεπίδρασης του 

γονοτύπου που καθορίζεται από 

το DNA, το οποίο κληρονομείται, 

και των εξωτερικών παραγόντων 

του περιβάλλοντος που επιδρούν 

στην έκφραση των γονιδίων. Το 

σύνολο των γενετικών πληροφο-

ριών με το οποίο γεννιόμαστε, το 

οποίο βρίσκεται στο DNA που κλη-

ρονομούμε από τους γονείς μας, 

δεν αποτελεί τον μοναδικό καθο-

ριστικό παράγοντα για την υγεία 

και την ευημερία μας. Οι ζωές μας, 

οι οποίες ορίζονται ως τα φυσικά, 

βιολογικά και συναισθηματικά χα-

ρακτηριστικά της συμπεριφοράς 

μας, δεν ελέγχονται πλήρως από 

τον γενετικό μας κώδικα, αλλά και 

από τον τρόπο ζωής.

Γενετικές αλλαγές
Οι γενετικές αλλαγές τροποποι-

ούν το DNA και ονομάζονται με-

ταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις είναι 

δυνατό να συμβούν στα γονίδια 

(γονιδιακές μεταλλάξεις) και 

πρόκειται για αλλαγές στην αλ-

ληλουχία βάσεων του DNA ή στα 

χρωμοσώματα και αφορούν σε 

αλλαγές στον αριθμό ή τη δομή 

τους. Στους πολυκύτταρους ευ-

καρυωτικούς οργανισμούς, αν η 

αλλαγή συμβεί στο ωάριο ή στο 

σπερματοζωάριο, χαρακτηρίζεται 

ως γενετική μεταλλαγή και είναι 

δυνατό να κληρονομηθεί. Αντί-

θετα, αν προσβληθούν σωματικά 

κύτταρα, η μεταλλαγή αυτή ονο-

ΠΡΟΛΗΨΗ



42

πρόληψη

Bionews  Ιούνιος - Αύγουστος 2019          

μάζεται σωματική μεταλλαγή και 

δεν κληρονομείται. 

Φυσιολογικά κάθε κύτταρο έχει 

δύο αντίγραφα από κάθε γονίδιο. 

Το ένα κληρονομείται από τον 

πατέρα και το άλλο από τη μητέ-

ρα. Τα μονογονιδιακά νοσήματα 

οφείλονται σε μεταλλαγές στο 

DNA σε ένα γονίδιο. Τα συχνό-

τερα μονογονιδιακά νοσήματα 

στον ελληνικό πληθυσμό είναι η 

μεσογειακή αναιμία και η κυστική 

ίνωση. Στην πλειονότητά τους τα 

μονογονιδιακά νοσήματα κληρο-

νομούνται κατά τον υπολειπόμε-

νο τρόπο, δηλαδή όταν και οι δύο 

γονείς είναι φορείς μεταλλαγής 

στο ίδιο γονίδιο, ενώ οι ίδιοι είναι 

υγιείς, και έχουν πιθανότητα 25% 

να αποκτήσουν πάσχον παιδί. Σε 

αυτήν την περίπτωση καθοριστι-

κός παράγοντας είναι τα γονίδια. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα απο-

τελεί η μεσογειακή αναιμία. 

Οι γενετικές μεταλλάξεις ευ-

θύνονται επίσης για το 5%-10% 

των περιπτώσεων κληρονομικού 

καρκίνου. Οι περισσότεροι κλη-

ρονομικοί καρκίνοι ακολουθούν 

τον επικρατούντα χαρακτήρα, 

κατά τον οποίο η μετάλλαξη γί-

νεται μόνο στο ένα αντίγραφο 

του γονιδίου. Αυτό σημαίνει ότι ο 

γονέας με γονιδιακή αλλαγή μπο-

ρεί να μεταβιβάσει στο παιδί ένα 

αντίγραφο φυσιολογικού γονιδί-

ου ή ένα αντίγραφο του μεταλ-

λαγμένου γονιδίου. Επομένως, το 

παιδί που έχει γονέα με γονιδιακή 

μετάλλαξη έχει 50% πιθανότητες 

να κληρονομήσει αυτή τη γονι-

διακή μετάλλαξη, η οποία αυξάνει 

τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου 

σχετικού με αυτή τη μετάλλαξη, 

χωρίς όμως να είναι βέβαιο ότι θα 

εμφανίσει οπωσδήποτε καρκίνο. 

Σε αυτή την περίπτωση όμως, σε 

αντίθεση με τα κληρονομούμενα 

μονογονιδιακά νοσήματα, όπως 

η μεσογειακή αναιμία, σημαντικό 

ρόλο έχουν, δυνητικά προληπτι-

κό, η ισορροπημένη διατροφή, η 

διατήρηση κανονικού βάρους, η 

σωματική άσκηση, η μέτρια χρή-

ση αλκοολικών ποτών και η απο-

φυγή ενεργητικού ή παθητικού 

καπνίσματος.

Οι περισσότερες περιπτώσεις 

καρκίνου προκαλούνται από μια 

σειρά γονιδιακών μεταλλάξεων 

σε ένα κύτταρο κατά τη διάρκεια 

της ζωής ενός ατόμου. Αυτές οι 

μεταλλάξεις ονομάζονται σωμα-

τικές και είναι επίκτητες. Δηλα-

δή, δεν είναι κληρονομικές και 

προκαλούνται από την επίδραση 

περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Επίσης, διάφορα γονίδια είναι δυ-

νατό να αλληλεπιδρούν με απρό-

βλεπτο τρόπο με άλλα γονίδια ή 

περιβαλλοντικούς παράγοντες 

για να προκληθεί καρκίνος. Αυτό 

το είδος καρκίνου καλείται σπο-

ραδικός. Η Αμερικανική Εταιρεία 

για την Έρευνα του Καρκίνου 

(AACR) έχει δημοσιεύσει πολλές 

στατιστικές έρευνες που δείχνουν 

σαφώς ότι πάνω από το 60% των 

διαγνωσμένων νεοπλασιών δεν 

οφείλεται σε γενετικούς παράγο-

ντες αλλά στον τρόπο ζωής των 

ασθενών. 

Επιγενετικές αλλαγές 
Επιγενετικές είναι οι αλλαγές 

στην έκφραση των γονιδίων χω-

ρίς αλλαγές στην αλληλουχία του 

DNA. Τροποποιούν και ρυθμίζουν 

την έκφραση των γονιδίων και 

κατά κάποιο τρόπο προσδίδουν 

στο κύτταρο μνήμη. Το επιγενετι-

κό προφίλ αποτελεί μια συλλογή 

πληροφοριών για το ποια γονίδια 

πρέπει να εκφραστούν ή όχι στη 

συγκεκριμένη φάση της ζωής του 

κυττάρου. Οι επιγενετικοί μηχανι-

σμοί διαμορφώνουν το επιγονιδί-

ωμα («επιγενετικό κώδικα»), που 

θα μπορούσε να παρομοιαστεί με 

τις προσωπικές ρυθμίσεις που γί-

νονται στον υπολογιστή σύμφωνα 

με τις ανάγκες του χρήστη, ανάλο-

Πίνακας 1: Διαφορές Γενετικής και Επιγενετικής

ΓΕΝΕΤΊΚΗ ΕΠΊΓΕΝΕΤΊΚΗ

Αφορά τη μελέτη κληρονομούμενων 
χαρακτηριστικών και την ποικιλότητα  
των οργανισμών από αλλαγές στο DNA

Αφορά τη μελέτη χαρακτηριστικών από αλλαγές 
στην έκφραση των γονιδίων

Μελετά τη δομή, τη λειτουργία, τις αλληλεπιδράσεις 
και τις αλλαγές των γονιδίων ενός οργανισμού

Μελετά τις αλλαγές στην έκφραση των γονιδίων 
ενός οργανισμού

Περιλαμβάνει τη γoνιδιωματική,  
τη μεταγραφωματική, την πρωτεομική,  
την κληρονομικότητα, τη γενετική της εξέλιξης  
και τις γενετικές ασθένειες

Περιλαμβάνει τη γονιδιακή ρύθμιση  
και την αλληλεπίδραση γονιδίων και πρωτεϊνών 
με το περιβάλλον

Μελετά συνδυασμό των αλληλομόρφων ενός 
γονιδίου σε έναν οργανισμό

Μελετά τη μεθυλίωση και τη ακετυλίωση  
του DNA και τη χρωματίνη
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γα με τις δυνατότητες φυσικά του 

κάθε υπολογιστή.

Οι τρεις κύριοι επιγενετικοί μη-

χανισμοί είναι η μεθυλίωση του 

DNA, οι τροποποιήσεις της ιστό-

νης και η ύπαρξη μικρο-RNAs 

(miRNAs) (Εικ. 1). Οι τρεις αυτοί 

μηχανισμοί είναι σε θέση να ρυθ-

μίσουν τη μεταγραφή και επομέ-

νως την έκφραση των γονιδίων. Η 

μεθυλίωση του DNA, ο επιγενετι-

κός μηχανισμός που έχει μελετη-

θεί καλύτερα στις περισσότερες 

έρευνες, αφορά την προσθήκη 

μεθυλικών ομάδων στις κυτοσί-

νες στο DNA με την ενέργεια εν-

ζύμων. Αυτή η προσθήκη έχει σαν 

αποτέλεσμα τη συμπίεση της χρω-

ματίνης και συνεπώς την καταστο-

λή της έκφρασης του γονιδίου. Τα 

μικρο-RNAs είναι μονής αλυσίδας 

τμήματα RNA που δεν μεταφέ-

ρουν κώδικες για πρωτεϊνοσύν-

θεση και ρυθμίζουν αρνητικά την 

έκφραση των γονιδίων, δεσμεύ-

οντας περιοχές αγγελιοφόρων 

RNA (mRNAs). Οι επιγενετικές 

γονιδιακές ρυθμίσεις περιλαμ-

βάνουν κυρίως απενεργοποίηση 

(και σπανιότερα ενεργοποίηση) 

γονιδίων μέσω αναδιατάξεων 

της χρωματίνης (συμπύκνωση και 

απώλεια προσβασιμότητας σε με-

ταγραφικούς παράγοντες) ή πα-

ρεμποδίσεων της μεταφραστικής 

δραστηριότητας. 

Οι επιγενετικοί μηχανισμοί 

έχουν συσχετιστεί με έκθεση σε 

περιβαλλοντικούς ρύπους. Η έκ-

θεση σε τοξικά μέταλλα, συμπε-

ριλαμβανομένων του αρσενικού, 

του καδμίου, του μολύβδου, του 

νικελίου, του χρωμίου και του με-

θυλο-υδραργύρου, έχει συνδεθεί 

με παρεκκλίνουσες αλλαγές στη 

μεθυλίωση του DNA και τροποποι-

ήσεις της ιστόνης. Χημικά τα οποία 

προκαλούν ενδοκρινικές διαταρα-

χές και τοξικές για το αναπαραγω-

γικό σύστημα ουσίες (δισφαινόλη 

Α, διοξίνη, διαιθυλοστιλβεστρόλη, 

επίμονοι οργανικοί ρύποι, παρα-

σιτοκτόνα) και χημικά στο πόσιμο 

νερό είναι, επίσης, μερικές άλλες 

χημικές ουσίες των οποίων η σχέ-

ση τους με επιγενετικές αλλαγές 

έχει διερευνηθεί σε πειραματικές 

και εργαστηριακές μελέτες, αλλά 

και σε μελέτες σε ανθρώπους. 

Ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστό 

αν οι επιγενετικές αλλαγές, οι 

οποίες παρατηρούνται έπειτα από 

έκθεση σε τοξικές ουσίες, βρί-

σκονται στην αιτιολογική αλυσίδα 

μεταξύ έκθεσης και νοσήματος. 

Είναι πιθανόν οι αλλαγές στο επι-

γονιδίωμα να θέτουν τα εκτεθειμέ-

να άτομα επιρρεπή στην ανάπτυξη 

του νοσήματος. Υπάρχουν ανα-

φορές χημικών ουσιών, οι οποί-

ες έχουν προκαλέσει δυσμενείς 

συνέπειες και μεταδίδονται από 

γενεά σε γενεά και η μετάδοση 

επιγενετικών αλλαγών έχει προτα-

θεί ως δυνητικά ενδιάμεσο στάδιο. 

Η έκθεση σε περιβαλλοντικούς 

χημικούς παράγοντες κατά την 

προγεννητική και πρώιμη παιδική 

ηλικία σε κρίσιμα στάδια της ανά-

πτυξης έχει βρεθεί ότι προκαλεί 

επιγενετικές αλλαγές, οι οποίες, 

στη συνέχεια, ενδεχομένως να 

προκαλούν δυσμενείς επιδράσεις 

στην υγεία στην ενήλικη ζωή. 

Επιγενετική και εμβρυογένεση
Η πιο βασική επιγενετική δια-

δικασία είναι η ανάπτυξη από το 

ένα κύτταρο, το γονιμοποιημένο 

ωάριο, από το οποίο δημιουργεί-

ται ένας περίπλοκος οργανισμός, 

όπως, για παράδειγμα, ο άνθρω-

πος. Ενώ το γονιμοποιημένο ωά-

ριο αρχίζει να διαιρείται, κάποια 

γονίδια ενεργοποιούνται, άλλα 

απενεργοποιούνται, ενώ στη συ-

νέχεια αυτές οι αλλαγές πρέπει 

να απομνημονευθούν, έτσι ώστε 

το κύτταρο να διατηρήσει την ταυ-

τότητά του. Για να φτιαχτούν συ-

γκεκριμένοι τύποι ιστών και οργά-

νων πρέπει να δοθεί μία ταυτότητα 

στο κύτταρο. Στην περίπτωση της 

καρδιάς, για παράδειγμα, που εί-

ναι το πρώτο όργανο που κάνει 

την εμφάνισή του, πρέπει να δια-

τηρηθούν ενεργοποιημένα κάποια 

συγκεκριμένα γονίδια και απενερ-

γοποιημένα κάποια άλλα, ώστε 

τελικά να δημιουργηθεί το συ-

γκεκριμένο όργανο. Αν υπάρξει 

παρέμβαση σε αυτή τη διαδικασία 

και αναιρεθεί η επιγενετική μνήμη, 

το κύτταρο επιστρέφει σε μία μη 

διαφοροποιημένη κατάσταση, το 

βλαστοκύτταρο. Η αναγκαιότητα 

της επιγενετικής έγκειται σε αυτή 

τη διατήρηση των μοτίβων έκφρα-

σης των γονιδίων.

Εικόνα 1: Επιγενετικοί μηχανισμοί γονιδιακής ρύθμισης (Matouk CC 2008)
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Οι συνήθειες μιας εγκύου είναι 

δυνατό να επηρεάσουν την ανά-

πτυξη του εμβρύου. Σε ακραίες 

συνθήκες, δηλαδή όταν μία έγκυ-

ος υποσιτίζεται ή κάνει χρήση ου-

σιών, όπως οινόπνευμα ή ναρκω-

τικά, η ανάπτυξη του εμβρύου και 

κατ’ επέκταση και η φυσιολογία 

του παιδιού θα επηρεαστεί. Ένας 

από τους κύριους προγεννητικούς 

παράγοντες περιβάλλοντος που 

είναι δυνατό να αλλοιώσει το κλη-

ρονομικό μητρικό επιγονιδίωμα 

και να επηρεάσει ουσιαστικά την 

ανάπτυξη του εμβρύου και του νε-

ογνού είναι η δίαιτα της εγκύου. 

Παρ’ όλα αυτά, σε συνήθεις συν-

θήκες το περιβάλλον επηρεάζει 

σε μικρό βαθμό τη διαδικασία της 

εμβρυογένεσης, η οποία είναι μια 

πολύ καλά εδραιωμένη διαδικασία 

και μπορεί να ανταποκριθεί στις 

μικρές διακυμάνσεις του περιβάλ-

λοντος της μήτρας της μητέρας.

   

Επιγενετική και μονοζυγωτικά 
δίδυμα
Τα μονοζυγωτικά δίδυμα έχουν 

ταυτόσημο γενετικό υλικό, γιατί 

είναι το αποτέλεσμα της διαίρε-

σης ενός γονιμοποιημένου ωα-

ρίου (ζυγωτού) σε δύο γενετικά 

ταυτόσημα έμβρυα, δηλαδή σε 

πανομοιότυπα δίδυμα. Αποτελούν 

πολύτιμο εργαλείο στη μελέτη των 

γενετικών και επιγενετικών παρα-

γόντων στον φαινότυπο του ατό-

μου, προκειμένου να απαντηθεί 

το ερώτημα πόσο συνεισφέρει το 

DNA και πόσο το περιβάλλον στα 

φυσικά και νοητικά χαρακτηριστι-

κά, στην υγεία και στον χαρακτή-

ρα. Η μελέτη μονοζυγωτικών διδύ-

μων, όπου μόνο ένα πάσχει από 

κάποια ασθένεια, έχει αποτελέσει 

πεδίο μεγάλου επιστημονικού εν-

διαφέροντος στην αποκάλυψη των 

εξωτερικών επιγενετικών παραγό-

ντων που ευθύνονται για την εκ-

δήλωση της ασθένειας. Μελέτες 

έχουν δείξει ότι τα μονοζυγωτι-

κά δίδυμα νεαρής ηλικίας έχουν 

εντυπωσιακά ίδια «επιγονιδιώμα-

τα», ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες 

έχουν σημαντικές διαφορές στη 

μεθυλίωση. Συχνά βλέπουμε ότι 

είναι δυνατό ένα από τα μονοζυ-

γωτικά δίδυμα να αναπτύξει, για 

παράδειγμα, μια ασθένεια, όπως 

διαβήτη, ενώ το άλλο όχι. Αυτό 

καταδεικνύει την επίδραση του 

περιβάλλοντος. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

διαταραχών, οι οποίες είναι απο-

τέλεσμα της αλληλεπίδρασης των 

γονιδίων και του περιβάλλοντος, 

αποτελούν οι διαταραχές του 

φάσματος του αυτισμού (ASD, 

Autism Spectrum Disorders). Από 

μελέτες διδύμων έχει προκύψει ότι 

ναι μεν υπάρχει ισχυρό κληρονο-

μικό στοιχείο, όσον αφορά τις δι-

αταραχές ASD, αλλά συγχρόνως 

έχουν ενοχοποιηθεί πολλοί μη 

γενετικοί παράγοντες, οι οποίοι 

είναι δυνατό να επηρεάσουν την 

ανάπτυξη διαταραχών ASD σε 

άτομα με γενετική προδιάθεση. 

Πράγματι στα μονοζυγωτικά δίδυ-

μα, τα οποία έχουν πανομοιότυπο 

γενετικό υλικό, όταν ένα από τα δί-

δυμα έχει ASD, υπάρχει 45% πιθα-

νότητα να έχει και το άλλο, ενώ για 

τα διζυγωτικά δίδυμα η πιθανότητα 

είναι 16%. Μελέτες σε οικογένειες 

με παιδιά με ASD έχουν δείξει ότι η 

πιθανότητα απόκτησης και άλλου 

παιδιού είναι αυξημένη σε σχέση 

με τον γενικό πληθυσμό. Παρόλο 

που ο γενετικός παράγοντας εί-

ναι ισχυρός, έχουν ενοχοποιηθεί 

πολλοί επιγενετικοί παράγοντες 

που περιλαμβάνουν διάφορες 

τροφές, τον μητρικό διαβήτη και 

το στρες κατά την εγκυμοσύνη, 

την ηλικία των γονέων, τα φάρμα-

κα, την έλλειψη σε ψευδάργυρο, 

την εντομοκτόνα και τις λοιμώξεις. 

Θεωρείται ότι οι παράγοντες αυτοί 

διαταράσσουν τη λειτουργία και 

την έκφραση των γονιδίων των 

αναπτυσσόμενων νευρώνων του 

εμβρύου. Επίσης, τελευταίες με-

λέτες έχουν δείξει ότι σημαντικό 

ρόλο στην εμφάνιση διαταραχών 

ASD έχουν παράγοντες κατά τη 

διάρκεια της κύησης, όπως φάρ-

μακα, εντομοκτόνα, γενικά ουσίες, 

οι οποίες μπλοκάρουν ή μιμούνται 

ορμόνες, λοιμώξεις και το οξει-

δωτικό στρες. Για τα εμβόλια στη 

νεογνική περίοδο δεν υπάρχουν 

επαρκή στοιχεία, παρόλο που γί-

νονται υποθέσεις.

Eπιγενετική και περιβάλλον: 
Πώς ο τρόπος ζωής μπορεί 
να επηρεάσει επιγενετικές 
αλλαγές από γενιά σε γενιά
Επιδημιολογικές μελέτες έχουν 

δείξει ότι περιβαλλοντικοί παρά-

γοντες, τόσο πριν από τη γέννηση 

όσο και στα πρώτα στάδια ζωής, 

είναι δυνατό να επηρεάσουν τον 

κίνδυνο εμφάνισης διάφορων 

χρόνιων ασθενειών και διαταρα-

χών συμπεριφοράς στην ενήλικη 

ζωή. Χαρακτηριστικό παράδειγ-

μα αποτελεί μελέτη στη Δανία, 

η οποία έδειξε ότι τα άτομα που 

γεννήθηκαν την περίοδο του λι-

μού 1944-1945 και των οποίων οι 

μητέρες είχαν υποσυτιστεί πα-

ρουσίασαν αυξημένο κίνδυνο για 

στεφανιαία νόσο και παχυσαρκία. 

Αποδείχτηκε ότι σε αυτές τις πε-

ριπτώσεις υπήρχε υπομεθυλίωση 

του γονιδίου του αυξητικού παρά-

γοντα της ινσουλίνης ΙΙ (IGF 2). 

Έρευνες έχουν δείξει, επίσης, ότι 

η έκθεση εγκύων στην ατμοσφαι-

ρική ρύπανση αυξάνει τον κίνδυνο 

εμφάνισης άσθματος στα παιδιά 

και επίσης επηρεάζει την πρόσλη-

ψη της βιταμίνης D στην έγκυο, η 

οποία στη συνέχεια μεταβάλλει 

τη μεθυλίωση και δρα δυσμενώς 

στην ορθή λειτουργία του πλακού-

ντα. 

To επιγενετικό προφίλ κάθε ορ-

γανισμού διαμορφώνεται από τις 

αλληλεπιδράσεις γονιδιώματος 

και περιβαλλοντικών ερεθισμά-
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των και είναι δυνατόν να κληρο-

νομείται ακόμα και υπό μορφή 

διαταραχής. Οι πρώτες παρατη-

ρήσεις που αφορούσαν την αλ-

ληλεπίδραση περιβάλλοντος και 

γονιδιώματος έγιναν σε ζωικά 

μοντέλα ποντικών. Ανέδειξαν τη 

σημασία της φυσικής και της ψυ-

χικής κατάστασης της μητέρας, 

κατά τη διάρκεια της κύησης και 

της πρώτης βρεφικής ηλικίας στην 

εξέλιξη των απογόνων. Για παρά-

δειγμα, διαφορές στον τρόπο ανα-

τροφής στιγμάτισαν τα νεογνά με 

τρόπο που επηρέασε την εξέλιξή 

τους, μέσω βιοχημικών αλλαγών 

που αφορούν κυρίως επιγενετικές 

τροποποιήσεις. Όπως και στο ζωι-

κό μοντέλο, έτσι και στον άνθρω-

πο παρατηρήθηκε ότι η πρώτη πε-

ρίοδος της ζωής διαμορφώνει τη 

μεταγενέστερη ανταπόκριση στο 

στρες μέσω επιγενετικών τροπο-

ποιήσεων. Στα ποντίκια το φτωχό 

ενδιαφέρον της μητέρας και στον 

άνθρωπο η όποιας μορφής κα-

κοποίηση επιφέρουν αύξηση των 

επιπέδων μεθυλίωσης και αλλα-

γές στην έκφραση του υποκινητή 

του γονιδίου του υποδοχέα των 

γλυκοκορτικοειδών (GR) στην πε-

ριοχή του ιππόκαμπου που εμπλέ-

κεται στην απόκριση στο στρες 

(Εικ. 2).

Οι επιγενετικές αλλαγές συν-

δέονται επίσης με την εμφάνιση 

καρκίνου. Έρχονται στην επι-

φάνεια όλο και περισσότερα 

στοιχεία ότι γονίδια που δεν εκ-

φράζονται με τον τρόπο που θα 

έπρεπε συντελούν στην καρκινι-

κή διαδικασία. Αυτή η κατανόηση 

προσφέρει ελπίδα ότι τα επιγενε-

τικά φάρμακα θα ήταν δυνατό να 

αντιστρέψουν τέτοιες αλλαγές ή 

να επιβραδύνουν την εξέλιξη της 

νόσου. Ήδη, στην περίπτωση μυε-

λοδυσπλαστικών συνδρόμων, τα 

οποία είναι δυνατό να εξελιχθούν 

σε κάποιους τύπους λευχαιμίας, 

η θεραπεία με επιγενετικά φάρ-

μακα έχει οδηγήσει σε μεγάλη 

καθυστέρηση στην εκδήλωση 

λευχαιμίας. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η δια-

τροφή μεταβάλλει σημαντικά τους 

επιγενετικούς μηχανισμούς, επη-

ρεάζοντας τον κίνδυνο εμφάνισης 

ασθένειας. Σε αντίθεση με την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των γε-

νετικών πολυμορφισμών, μικρών 

αλλαγών στο DNA στα γονίδια, οι 

επιγενετικές αλλαγές είναι δυνα-

τό να τροποποιηθούν με διατρο-

φικές παρεμβάσεις, προκειμένου 

να βελτιωθεί η υγεία ενός ατόμου. 

Για παράδειγμα, κάποιες τροφές 

είναι δυνατό να έχουν προστατευ-

τικό ρόλο στον καρκίνο, επηρεά-

ζοντας τη μεθυλίωση ογκογονι-

δίων. Επίσης, όπως είναι ευρέως 

γνωστό η διατροφή επηρεάζει 

σημαντικά την εμφάνιση διαβήτη 

ή υπερχοληστεριναιμίας.

 Η Περιβαλλοντική Επιγενετική 

είναι αναμφίβολα ένας αναπτυσ-

σόμενος τομέας, οι εξελίξεις του 

οποίου μπορεί να προσφέρουν 

ενδείξεις για το πώς οι περιβαλ-

λοντικές τοξικές ουσίες επιδρούν 

δυσμενώς στην ανθρώπινη υγεία. 

Μέσα στον χρόνο έχει αποδειχθεί 

ότι το γονιδίωμα αλλάζει αργά 

μέσα από τυχαίες μεταλλάξεις 

και τη φυσική επιλογή τους. Αντί-

θετα, το επιγονιδίωμα μεταβάλ-

λεται ταχύτατα ως απόκριση στα 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα και 

παραμένει ευέλικτο στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον που 

επιφέρει μια διαμόρφωση ανά-

λογη των εμπειριών του καθενός. 

Συμπερασματικά, ο άνθρωπος δεν 

είναι δέσμιος μόνο του DNA και 

των γονιδίων του. Διαμορφώνο-

ντας τον τρόπο ζωής του, είναι δυ-

νατό να επηρεάσει την υγεία του 

σε μεγάλο βαθμό.

*Οι γενετικές εξετάσεις, καθώς 

και ο έλεγχος των παραγόντων 

που εμπλέκονται στην επιγενετική 

τροποποίηση της έκφρασης των 

γονιδίων πραγματοποιούνται στα 

σύγχρονα κατά ISO15189 εργαστή-

ρια Μοριακής Γενετικής και Ανα-

λυτικής Χημείας της Βιοιατρικής.

Εικόνα 2: Αλλαγές στο πρότυπο μεθυλίωσης και τον ρυθμό έκφρασης 

του γονιδίου NGF1-A σχετίζονται με περιβαλλοντικές επιδράσεις, που 

εστιάζουν στον τρόπο ανατροφής νεογνών και νεαρών ατόμων
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Τ
ο μελάνωμα προέρχεται από 

τα μελανοκύτταρα ή μελα-

νινοκύτταρα του δέρματος, 

τα οποία βρίσκονται στο κατώτερο 

στρώμα της επιδερμίδας και πα-

ράγουν τη μελανίνη, τη χρωστική 

που προσδίδει το φυσικό χρώμα 

του δέρματος. 

Η επίπτωση στις ευρωπαϊκές 

χώρες ποικίλλει και για τις μεσο-

γειακές, όπως η Ελλάδα, υπολο-

γίζεται ότι κυμαίνεται μεταξύ 3-5 

ατόμων ανά 100.000 πληθυσμού 

ανά έτος. 

Όταν η διάγνωση γίνεται σε πε-

ριορισμένο-τοπικό στάδιο της νό-

σου, η πρόγνωση είναι ευνοϊκό-

τερη (10ετής επιβίωση 75%-85%). 

Όμως, στο 6%-10% των ασθενών 

με περιοχικές ή με απομακρυ-

σμένες μεταστάσεις, η πρόγνωση 

είναι πτωχή. Επιπλέον, το 50%-

80% των ασθενών με τοπικοπε-

ριοχική νόσο και σχεδόν όλοι οι 

ασθενείς με απομακρυσμένες 

μεταστάσεις θα υποτροπιάσουν 

μετά τη θεραπεία, γεγονός που 

καθιστά απαραίτητες τη σωστή 

επανασταδιοποίηση, την αξιολό-

γηση της ανταπόκρισης στη θε-

ραπεία και την παρακολούθηση. 

Σκοπός του άρθρου είναι η περι-

γραφή της αξίας της 18F-FDG PET/

CT στη διαχείριση των ασθενών 

με μελάνωμα.

Ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT 
στην αρχική σταδιοποίηση  
του μελανώματος
Στο παρελθόν, για τη σταδιοποί-

ηση ασθενών υψηλού κινδύνου 

χρησιμοποιήθηκαν συνδυασμοί 

συμβατικών απεικονιστικών με-

θόδων, όπως η ακτινογραφία 

θώρακος, η CT και η MRI. Όμως, 

Γράφει η:

Ευαγγελία Σκούρα,  
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Πυρηνικός Ιατρός,  
Υπεύθυνη Τμήματος PET/CT,  
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων

πρόληψη

18F-FDG PET/CT 
και μελάνωμα
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με εξαίρεση τη MRI, για τη στα-

διοποίηση μεταστάσεων στον 

εγκέφαλο η 18F-FDG PET/CT εί-

ναι ανώτερη από τις μορφολογι-

κές απεικονιστικές μεθόδους κι 

έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο 

βαθμό τις άλλες μεθόδους στη 

σταδιοποίηση του μελανώματος 

προχωρημένου σταδίου. Έχει το 

πλεονέκτημα ότι δίνει πληροφο-

ρίες τόσο για τον μεταβολισμό 

όσο και για την ανατομία, ενώ 

προσφέρει ολόσωμη απεικόνι-

ση, σε μία μόνο εξέταση, από την 

κορυφή του κρανίου έως και τα 

δάχτυλα των κάτω άκρων.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Το μελάνωμα αποτελεί μια κα-

κοήθεια που προσλαμβάνει εντό-

νως τη 18F-FDG. Όμως, η 18F-FDG 

PET/CT δεν έχει ρόλο στην 

Τ-σταδιοποίηση, δηλαδή στην 

αξιολόγηση του πρωτοπαθούς 

όγκου, η οποία επιτυγχάνεται 

με την ιστοπαθολογική εξέταση, 

ενώ και στη Ν-σταδιοποίηση, που 

αφορά σε λεμφαδενικές μετα-

στάσεις, η 18F-FDG PET/CT δεν 

μπορεί να ανιχνεύσει μικρομετα-

στάσεις και γι’ αυτό δεν μπορεί 

να αντικαταστήσει τη βιοψία του 

φρουρού λεμφαδένα. Λόγω της 

χαμηλής διαγνωστικής ακρίβειας 

στην ανίχνευση λεμφαδενικών 

μικρομεταστάσεων, η 18F-FDG 

PET/CT δεν προτείνεται στη στα-

διοποίηση περιορισμένης νόσου 

σταδίου Ι και ΙΙ. 

H 18F-FDG PET/CT μπορεί να 

ανιχνεύσει όλους τους μεταστα-

τικούς λεμφαδένες που είναι με-

γαλύτεροι από 10 mm, 83% των 

λεμφαδένων που είναι > 5 mm 

και μόλις 23% όταν οι λεμφαδέ-

νες είναι <5 mm, μολονότι με τα 

σύγχρονα μηχανήματα PET/CT 

και τους νεότερους αλγορίθ-

μους ανασύστασης των εικόνων 

τα ποσοστά ευαισθησίας της με-

θόδου έχουν αυξηθεί κι επιτυγ-

χάνεται η αναγνώριση παθολο-

γικών λεμφαδένων, μικρότερου 

μεγέθους. 

Για ασθενείς με ψηλαφητή ή 

μακροσκοπική τοπικοπεριοχική 

λεμφαδενική νόσο, η 18F-FDG 

PET/CT προσφέρει αδιαμφισβή-

τητα επιπρόσθετη αξία στην αρχι-

κή σταδιοποίηση, κυρίως για την 

ανίχνευση Μ-νόσου, δηλαδή για 

απομακρυσμένες μεταστάσεις. 

Μετα-αναλύσεις που περιλάμβα-

ναν ασθενείς με προχωρημένη 

νόσο (στάδια III and IV) έδειξαν 

ότι η 18F-FDG PET/CT έχει ευαι-

σθησία 68%-87% και ειδικότητα 

92%-98% στην ανίχνευση μετα-

στάσεων.

Tο μελάνωμα προέρχεται 
από τα μελανοκύτταρα  

ή μελανινοκύτταρα  
του δέρματος, τα οποία 

βρίσκονται στο κατώτερο 
στρώμα της επιδερμίδας  

και παράγουν τη μελανίνη,  
τη χρωστική που προσδίδει  

το φυσικό χρώμα  
του δέρματος
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Επίδραση της 18F-FDG PET/
CT στην τροποποίηση του 
χειρισμού των ασθενών
Η 18F-FDG PET/CT μπορεί να τρο-

ποποιήσει τη θεραπευτική προσέγ-

γιση σε σημαντικό αριθμό ασθενών 

με αρχική σταδιοποίηση σταδίου 

ΙΙΙ, αναγνωρίζοντας επιπρόσθετες 

ή μη αναμενόμενες μεταστάσεις. 

Σε ασθενείς με γνωστές ή με πι-

θανολογούμενες μεταστάσεις που 

υποβλήθηκαν σε 18F-FDG PET/CT, 

τα ευρήματα οδήγησαν σε τρο-

ποποίηση του χειρισμού στο 49% 

των ασθενών. Συγκεκριμένα, ακύ-

ρωση χειρουργικών επεμβάσεων 

(24,4%), επιπρόσθετες χειρουργι-

κές επεμβάσεις (12,2%) και συστη-

ματική χημειοθεραπεία ή ακτινοθε-

ραπεία (12,2%).

Η πραγματοποίηση της 18F-FDG 

PET/CT στην αρχική σταδιοποί-

ηση ασθενών που είχαν αρχικά 

σταδιοποιηθεί ως στάδιο ΙΙΙ προ-

σφέρει πλεονεκτήματα στην επι-

βίωση τόσο για τους ασθενείς που 

ήταν αρνητικοί για παρουσία εκτε-

ταμένης νόσου όσο και για τους 

ασθενείς που επανασταδιοποιή-

θηκαν σε ανώτερο στάδιο λόγω 

ανίχνευσης απομακρυσμένων 

μεταστάσεων. Τα ποσοστά της 

5ετούς επιβίωσης στους ασθενείς 

στους οποίους δεν ανιχνεύθηκαν 

απομακρυσμένες μεταστάσεις 

στην 18F-FDG PET/CT ήταν 47,6%, 

έναντι 16,9% αυτών με απομακρυ-

σμένες μεταστάσεις. 

18F-FDG PET/CT  
στην αξιολόγηση της 
ανταπόκρισης στη θεραπεία
Στις περισσότερες περιπτώσεις 

μελανώματος σταδίου ΙV, οι μετα-

στατικές εστίες είναι πολλαπλές, 

ανεγχείρητες και ανθεκτικές στη 

συστηματική θεραπεία. Για περισ-

σότερες από 4 δεκαετίες, καμία 

θεραπευτική αντιμετώπιση δεν 

επέκτεινε σημαντικά τη συνολική 

επιβίωση. 

Όμως οι πρόσφατες εξελίξεις 

στην ανοσοθεραπεία είναι πολύ 

υποσχόμενες. Σε σύγκριση με τη 

χημειοθεραπεία, η ανοσοθερα-

πεία έχει βρεθεί να βελτιώνει την 

επιβίωση σε ποσοστό 15%-20% 

των ασθενών με μεταστατικό με-

λάνωμα.

Η απεικόνιση με 18F-FDG PET/

CT μπορεί να βοηθήσει στην αξιο-

λόγηση της αποτελεσματικότητας 

της ανοσοθεραπείας.

Eπιπλέον, η απεικόνιση με 
18F-FDG PET/CT μπορεί να ανα-

γνωρίσει πρώιμα ανεπιθύμητες 

ενέργειες σχετιζόμενες με την 

ανοσοθεραπεία, όπως η πνευμο-

νίτιδα, η κολίτιδα, η θυρεοειδίτιδα, 

η υποφυσίτιδα, η παγκρεατίτιδα 

και πολλές ακόμα φλεγμονώ-

δεις καταστάσεις, κάποιες από τις 

οποίες μπορεί να φανούν απειλη-

τικές για τη ζωή των ασθενών και 

χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση 

(Εικόνα 1).

18F-FDG PET/CT στην παρακο-
λούθηση (Follow-Up)
Για την παρακολούθηση ασθενών 

με μελάνωμα, δεν υπάρχει ακόμα 

μια γενικότερη παγκόσμια συμ-

φωνία για το πότε πρέπει να χρη-

σιμοποιείται και η κάθε χώρα χρη-

σιμοποιεί διαφορετικές οδηγίες. 

Τα σημερινά δεδομένα υποστη-

ρίζουν ότι η 18F-FDG PET/CT μπο-

ρεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέ-

σματα στην ανίχνευση υποτροπής 

σε ασθενείς που είναι συμπτω-

ματικοί. Η 18F-FDG PET/CT έχει 

ευαισθησία 98,5% και ειδικότητα 

90,9% στην ανίχνευση υποτρο-

πής σε κλινικά συμπτωματικούς 

ασθενείς. 

Όμως σε ασυμπτωματικούς 

ασθενείς, με αρχικό στάδιο III, η 
18F-FDG PET/CT ανίχνευσε υπο-

τροπή της νόσου στο 17,6% των 

ασθενών, ενώ σε μια άλλη μελέτη 

η 18F-FDG PET/CT ανίχνευσε υπο-

τροπή μόνο στο 5,3% των ασθε-

Εικόνα 1: Ασθενής με μεταστατικό μελάνωμα πρόσθιου θωρακικού 

τοιχώματος με μεταστατικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες και με 

οστικές μεταστάσεις έλαβε ανοσοθεραπεία. Η 18F-FDG PET/

CT πραγματοποιήθηκε για επανασταδιοποίηση κι έδειξε πλήρη 

υποχώρηση των μεταστάσεων, ενώ απεικόνισε ευρήματα κολίτιδας και 

φαρμακευτικής ηπατίτιδας λόγω της προηγηθείσας ανοσοθεραπείας
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νών που ήταν ελεύθεροι νόσου ≥ 1 

έτος μετά τη θεραπεία. Επομένως, 

η 18F-FDG PET/CT υποστηρίζεται 

ότι προσφέρει χαμηλό όφελος σε 

ασυμπτωματικούς ασθενείς. 

Στη Δανία, από το 2015, η 
18F-FDG PET/CT έχει συμπεριλη-

φθεί στο πρόγραμμα παρακολού-

θησης των ασθενών σαν εξέταση 

ρουτίνας στους 6, τους 12 και τους 

24 μήνες μετά τη θεραπεία του 

μελανώματος (σταδίου >ΙΙΒ). Στις 

ΗΠΑ, οι κατευθυντήριες οδηγίες 

του NCCN προτείνουν να αξιολο-

γείται αν θα χρησιμοποιείται η CT 

θώρακος, MRI εγκεφάλου ή καιή 

PET/CT κάθε 3-12 μήνες για τα 

στάδια IIB-IV. 

Η 18F-FDG PET/CT έχει ικανο-

ποιητική ευαισθησία και ειδικότη-

τα (89%-96% και 92%, αντίστοιχα), 

αλλά πολύ υψηλή αρνητική προ-

γνωστική αξία-NPV (95%-97%) 

για την ανίχνευση υποτροπής. Τα 

υψηλά ποσοστά της αρνητικής 

προγνωστικής αξίας σημαίνουν 

ότι μια αρνητική 18F-FDG PET/CT 

ουσιαστικά αποκλείει την ύπαρξη 

υποτροπής. 

Σε ασθενείς με κλινική ένδει-

ξη υποτροπής, η 18F-FDG PET/CT 

επηρεάζει το θεραπευτικό πλάνο, 

οδηγώντας σε αλλαγή του χειρι-

σμού των ασθενών στο 30%, λόγω 

επανασταδιοποίησης σε ανώτερο 

επίπεδο (Εικόνες 2, 3).

Συμπερασματικά, η 18F-FDG 

PET/CT αποτελεί πολύτιμη απει-

κονιστική μέθοδο για τη σταδι-

οποίηση νόσου προχωρημένου 

σταδίου, για την αξιολόγηση της 

ανταπόκρισης στη θεραπεία και 

για την ανίχνευση υποτροπής στην 

παρακολούθηση κυρίως συμπτω-

ματικών ασθενών.

Στην Ελλάδα, η εξέταση 18F-FDG 

PET/CT καλύπτεται από τα ασφα-

λιστικά ταμεία για τη σταδιοποίηση 

του μελανώματος και την ανίχνευ-

ση ή τον αποκλεισμό παρουσίας 

απομακρυσμένων μεταστάσεων.

Με τα νέας τεχνολογίας PET/CT 

μηχανήματα, όπως το Discovery 

IQ, 5-ring (από τη GE Healthcare), 

που διαθέτει η Βιοιατρική μπορού-

με πλέον να απεικονίσουμε όλο 

το σώμα του ασθενούς, από την 

κορυφή του κρανίου έως και τα 

δάκτυλα των κάτω άκρων, σε σύ-

ντομο χρονικό διάστημα, μόλις 14 

λεπτών, ενώ με τους νέους αλγό-

ριθμους ανασύστασης των εικό-

νων μπορούμε να ανιχνεύσουμε 

μικρότερου μεγέθους μεταστατι-

κές εστίες. 

ΠΡΟΛΗΨΗ

Εικόνα 2: Ασθενής με μελάνωμα δεξιού βραχίονα προσήλθε για 

διερεύνηση πιθανής υποτροπής 3 έτη μετά την αρχική χειρουργι-

κή εξαίρεση. Η 18F-FDG PET/CT έδειξε πολλαπλές μεταστάσεις σε 

λεμφαδένες στις μασχαλιαίες κοιλότητες, αλλοιώσεις στα μαλακά 

μόρια του δεξιού και του αριστερού βραχίονα, στον υποδόριο ιστό 

κι ενδομυϊκά διάσπαρτα στο σώμα, στο δεξιό επινεφρίδιο κι ενδο-

μυελικά στο αριστερό μηριαίο οστό 

Εικόνα 3: Ασθενής με μελάνωμα ράχης προσήλθε για διερεύνηση 

πιθανής υποτροπής 2 έτη μετά την αρχική χειρουργική εξαίρεση. 

Η 18F-FDG PET/CT έδειξε πολλαπλούς υπερμεταβολικούς διογκω-

μένους λεμφαδένες στο αριστερό πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, στη 

σύστοιχη μασχαλιαία κοιλότητα και, παρά τα αριστερά έσω μαστικά 

αγγεία, στο πλαίσιο μεταστατικής λεμφαδενοπάθειας
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Ο 
λειτουργικός ορισμός της 

οστεοπόρωσης βασίζεται 

στη μέτρηση της οστικής 

πυκνότητας (BMD), που υπολο-

γίζεται με το μηχάνημα DXA στη 

σπονδυλική στήλη ή και το ισχίο. 

Παρότι η διάγνωση της οστεο-

πόρωσης βασίζεται στην ποσοτική 

εκτίμηση της οστικής πυκνότητας, 

η οποία φυσικά αποτελεί καθορι-

στικό παράγοντα της αντοχής των 

οστών, η κλινική σπουδαιότητα της 

οστεοπόρωσης βρίσκεται στα κα-

τάγματα που προκαλεί.

Μια ποικιλία παραγόντων σκε-

λετικών και μη, συμβάλλουν στον 

κίνδυνο καταγμάτων. Για τον λόγο 

αυτό, εκτός της οστικής πυκνότη-

τας, για τη διάγνωση της οστεοπό-

ρωσης πρέπει να γίνεται και εκτί-

μηση του καταγματικού κινδύνου. 

Ενσωματώνοντας αρκετούς πα-

ράγοντες κινδύνου αναπτύχθηκαν 

εργαλεία υπολογισμού του κινδύ-

νου κατάγματος, από τα οποία το 

πιο γνωστό και ευρέως χρησιμο-

ποιούμενο είναι ο δείκτης FRAX. 

Κύριες εντοπίσεις οστεοπο-

ρωτικών καταγμάτων αποτελούν 

η σπονδυλική στήλη, το ισχίο, ο 

καρπός και τα άνω άκρα (βραχίο-

νες) κοντά στους ώμους. Η πιθα-

νότητα που έχει μια γυναίκα που 

βρίσκεται στην εμμηνόπαυση να 

πάθει κάποιο κάταγμα σε ένα από 

τα προαναφερθέντα σημεία στο 

υπόλοιπο της ζωής της ξεπερνά 

αυτή του καρκίνου του μαστού 

(κοντά στο 12%) και η πιθανότητα 

κατάγματος σε οποιαδήποτε από 

τα παραπάνω σημεία είναι στη 

Δυτική Ευρώπη πάνω από 40%, 

νούμερο κοντά στην πιθανότητα 

στεφανιαίας νόσου.

Τα κατάγματα που οφείλονται 

στην οστεοπόρωση είναι κύρια αι-

τία νοσηρότητας στους ενήλικες. 

Τα κατάγματα ισχίου προκαλούν 

οξύ πόνο, αδυναμία κινητικότητας 

και σχεδόν πάντα χρειάζονται νο-

σοκομειακή νοσηλεία. Η ανάνηψη 

είναι αργή και η αποκατάσταση 

συχνά ατελής. Τα σπονδυλικά κα-

τάγματα μπορεί να είναι επώδυνα, 

αλλά μερικές φορές συμβαίνουν 

και χωρίς έντονα συμπτώματα. 

Έχουν την τάση όμως να επανα-

λαμβάνονται και η επακόλουθη 

αναπηρία μεγαλώνει με τον αριθ-

μό των καταγμάτων. Τα κατάγματα 

καρπού από την άλλη προκαλούν 

και αυτά έντονο πόνο και απώλεια 

λειτουργικότητας, αλλά η λειτουρ-

γική αποκατάσταση είναι συνή-

θως καλή έως εξαιρετική.

Στους παράγοντες που καθορί-

ζουν την αντοχή του οστού, πλην 

της πυκνότητας που μετριέται με 

DXA, είναι και η μικροαρχιτεκτο-

νική του οστού, η σπουδαιότητα 

της οποίας αναγνωρίζεται όλο και 

περισσότερο τα τελευταία χρόνια, 

αν και βεβαίως ήδη περιλαμβανό-

ταν στον εννοιολογικό ορισμό της 

οστεοπόρωσης.

Στην κατεύθυνση αυτή ανα-

πτύχθηκε πρόσφατα το TBS 

(trabecular bone score), ένα λο-

γισμικό, απλό, γρήγορο και με 

επαναληψιμότητα, που βασιζόμε-

νο στην οστική υφή αποτυπώνει 

πληροφορίες που έχουν σχέση με 

τη μικροαρχιτεκτονική του σπογ-

γώδους οστού. Σε αντίθεση με την 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ

Οστεοπόρωσης  
και των καταγμάτων 

πρόληψη
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οστική πυκνότητα (BMD), τα απο-

τελέσματα TBS έχει αποδειχθεί ότι 

επηρεάζονται ελάχιστα από την 

παρουσία οστεοφύτων, συνηθι-

σμένο artifact ιδιαίτερα στις μετρή-

σεις σπονδυλικής στήλης. Χαμηλό 

TBS score σχετίζεται σταθερά με 

αύξηση των οστεοπορωτικών κα-

ταγμάτων, ανεξάρτητα τόσο από 

κλινικούς παράγοντες κινδύνου 

όσο και από την οστική πυκνότητα 

της σπονδυλικής στήλης και του 

ισχίου. Μπορεί έτσι να χρησιμοποι-

ηθεί σαν προσθήκη στις μετρήσεις 

οστικής πυκνότητας. Δεν απαιτείται 

επιπλέον χρόνος ή επιπλέον έκθε-

ση σε ακτινοβολία.

Μελέτες, συμπεριλαμβανομέ-

νης και μετα-ανάλυσης, έδειξαν 

βελτίωση της πρόγνωσης καταγ-

μάτων, όταν το TBS της σπονδυ-

λικής στήλης χρησιμοποιείται σε 

συνδυασμό με τις άλλες παρα-

μέτρους του FRAX. Έτσι το TBS 

αποτελεί προγνωστικό παράγο-

ντα καταγμάτων, ανεξάρτητα από 

το TBS, και προτείνεται η χρήση 

του για διόρθωση του FRAX σε 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 

και άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας. 

Έχει εγκριθεί και υποστηρίζεται 

η χρήση του από τις πιο έγκυρες 

εταιρείες του χώρου παγκόσμια 

IOF/ESCEO/ISCO. Αν προστεθεί 

στον FRAX η μεγαλύτερη χρησι-

μότητα του TBS εντοπίζεται σε 

άτομα με οστεοπενία, των οποί-

ων τα επίπεδα BMD βρίσκεται 

κοντά σε επίπεδα θεραπευτικής 

παρέμβασης. 

Επίσης, το TBS μπορεί να έχει 

κάποιο ρόλο στην εκτίμηση του 

καταγματικού κινδύνου σε περι-

πτώσεις δευτεροπαθούς οστεο-

πόρωσης, όπως σε σακχαρώδη 

διαβήτη, υπερπαραθυρεοειδισμό, 

οστεοπόρωση από κορτικοστε-

ροειδή ή αντιαρωματάσες. Τα 

αποτελέσματα του TBS βγαίνουν 

και μπορούν να τυπωθούν συγ-

χρόνως με την εξέταση οστικής 

πυκνότητας της σπονδυλικής 

στήλης. Η απάντηση περιέχει το 

συνολικό Trabecular Bone Score 

(TBS), δείχνει την εικόνα TBS της 

οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής 

στήλης και τιμές αναφοράς αντί-

στοιχης ηλικίας.

Οι μονάδες της Βιοιατρικής δια-

θέτουν καινούργια μηχανήματα μέ-

τρησης οστικής πυκνότητας (DXA) 

– Lunar Prodigy. Στη μονάδα των 

Ιλισίων (Μιχαλακοπούλου 2) υπάρ-

χει δυνατότητα υπολογισμού του 

δείκτη FRAX. Επίσης, αποτελεί το 

πρώτο κέντρο στην Ελλάδα που 

έχει δυνατότητα υπολογισμού του 

TBS score, αλλά και FRAX διορθω-

μένου ως προς το TBS.
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Osteoporosis in the European Union: 
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and economic burden. A report prepared 
in collaboration with the International 
Osteoporosis Foundation (IOF) and the 
European Federation of Pharmaceutical 
Industry  Assoc iat ion .  Archives  of 
Osteoporosis 8 (2013): 136.

Εξαιτίας δημογραφικών αλλαγών, ειδικότερα της παράτασης του προσδόκιμου 
επιβίωσης, υπολογίζεται ότι τα οστοπορωτικά κατάγματα θα αυξηθούν  

από 3,5 εκατομμύρια το 2010 στην Ε.Ε. σε 4,5 εκατομμύρια το 2025,  
μια αύξηση της τάξης του 28%

ΠΡΟΛΗΨΗ
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Η 
αναψυχή έχει ουσιαστικό 

ρόλο στη ζωή όλο και πε-

ρισσότερων ανθρώπων 

στον κόσμο και όταν επιλέγουν το 

μέσο ψυχαγωγίας τους τείνουν να 

το συνδυάσουν με το νερό. Με την 

εξέλιξη και την πρόοδο του πολι-

τισμού, τα ανθρωπογενή υδάτινα 

περιβάλλοντα αναψυχής βρέθη-

καν σε άνθηση, προσφέροντας 

προαγωγή της υγείας και κοινω-

νικά οφέλη, συνοδευόμενα από 

αυξημένη άνεση και προηγμέ-

νες παρεχόμενες υπηρεσίες. Στη 

σύγχρονη εποχή οι κολυμβητικές 

δεξαμενές εισήχθησαν στις κοι-

νωνίες από τους Βρετανούς τον 

19ο αιώνα, εξαπλώθηκαν ταχύτα-

τα σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο 

και έγιναν σύμβολα κοινωνικής 

κατάστασης και πηγή προσανα-

τολισμού διαφορετικών εμπειρι-

ών: Αθλητισμού, αναψυχής, χαλά-

ρωσης ή απλή ευχαρίστηση το να 

βρίσκεται κάποιος στο νερό. 

Σύμφωνα με τη Γ1/443/73 Υγ. 

Διάταξη, «κολυμβητική δεξαμενή» 

καλείται κάθε τεχνητή δεξαμενή η 

οποία τροφοδοτείται με νερό από 

κατάλληλη πηγή υδροληψίας και η 

οποία χρησιμοποιείται για ομαδική 

κολύμβηση ή αναψυχή. 

Στον αντίποδα της προσφερό-

μενης αναψυχής βρίσκονται οι 

μικροβιολογικοί, χημικοί και φυ-

σικοί κίνδυνοι που απειλούν τους 

κολυμβητές. Πολυάριθμοι μολυ-

σματικοί παράγοντες, όπως βα-

κτήρια, μύκητες, ιοί, πρωτόζωα και 

χημικοί παράγοντες, μπορούν να 

απειλήσουν τόσο την υγεία όσο 

και την επιζητούμενη άνεση των 

χρηστών των κολυμβητικών δε-

ξαμενών αναψυχής. Οι συνήθεις 

υδατογενείς παθογόνοι μικροορ-

γανισμοί μεταδίδονται διαμέσου 

της εντεροστοματικής οδού. Επί-

σης, σημαντικός αριθμός μολυ-

σματικών μη εντερικών μικροορ-

γανισμών μπορεί να μεταφερθεί 

από τις ανθρώπινες απεκκρίσεις 

(βλέννα, έμετος, σάλιο, νεκρά 

κύτταρα δέρματος). Πιθανό βιο-

λογικό κίνδυνο αποτελούν και οι 

ελεύθεροι ζώντες οργανισμοί του 

νερού, όπως τα υδρόβια βακτήρια 

(λεγεωνέλλα) και οι αμοιβάδες. 

Το νερό αποτελεί εξαιρετικό όχη-

μα μεταφοράς για τους μικροορ-

γανισμούς και για τον λόγο αυτό 

πρόληψη
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εμπλέκονται σε λοιμώξεις που 

προκαλούνται από τη χρήση κο-

λυμβητικών δεξαμενών. 

Πηγές προέλευσης
Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

άμεση πηγή παθογόνων μικροορ-

γανισμών είναι ένας προσβεβλη-

μένος κολυμβητής που μοιράζε-

ται την κολυμβητική δεξαμενή με 

τους υπόλοιπους κολυμβητές. Πιο 

σπάνια η πηγή μόλυνσης μπορεί 

να είναι κάποιο ζώο ή ο περιβάλ-

λοντας χώρος. Οι χημικοί κίνδυνοι 

που εμφανίζονται στο νερό της 

κολυμβητικής δεξαμενής προέρ-

χονται από την πηγή προέλευσης 

του νερού, τις προστιθέμενες χη-

μικές ουσίες, όπως τα απολυμα-

ντικά, και από τους ίδιους τους 

χρήστες (περιλαμβάνοντας τον 

ιδρώτα, τα ούρα, τα υπολείμματα 

σαπουνιού, τα αντηλιακά).

Η αποτελεσματική διαχείριση 

μπορεί να ελέγχει και να προλαμ-

βάνει πιθανές αρνητικές συνέπει-

ες για την υγεία, που συνδέονται 

με τη χρήση μη ασφαλών υδάτων 

αναψυχής. Η λειτουργία των κο-

λυμβητικών δεξαμενών, σε κάθε 

περίπτωση, θα πρέπει να συνάδει 

με τους κανόνες υγιεινής της κεί-

μενης νομοθεσίας, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζονται τα ευεργετικά 

αποτελέσματα της κολύμβησης 

στους χρήστες. Η ποιότητα νερού 

των κολυμβητικών δεξαμενών θα 

πρέπει γενικά να είναι σύμφωνη 

με το άρθρο 15 της Γ1/443/73 Υγ. 

Διάταξης, στο οποίο αναφέρεται 

ότι το νερό θα πρέπει να είναι: Δι-

αυγές, να έχει pH 7,2-8,2, οι ερ-

γαστηριακές εξετάσεις να πραγ-

ματοποιούνται με συχνότητα ένα 

δείγμα εβδομαδιαίως και οι απο-

δεκτές τιμές είναι αποικίες ολι-

κής μικροβιακής χλωρίδας <200 

cfu/mL, κολοβακτηριοειδή <15 

cfu/100mL, E.coli: 0 cfu/100mL. 

Επίσης, προβλέπεται η υποχρε-

ωτική απολύμανση των κολυμβη-

τικών δεξαμενών (άρθ.18), με τις 

τιμές του υπολειμματικού χλωρίου 

στο νερό της κολυμβητικής δεξα-

μενής να κυμαίνονται μεταξύ 0,4 

και 0,7 mg/L. Η απολύμανση πρέ-

πει να διενεργείται συνεχώς και το 

σύστημα ανακυκλοφορίας – κα-

θαρισμού - απολύμανσης να εξα-

σφαλίζει την καταλληλότητα του 

ΠΡΟΛΗΨΗ
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νερού από φυσικής, χημικής και 

μικροβιολογικής άποψης, να λει-

τουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποί-

ησης της δεξαμενής και επιπλέον 

για τόσο χρόνο όσος απαιτείται 

για την εξασφάλιση διαυγούς και 

κατάλληλου από μικροβιολογικής 

άποψης νερού.

Επιδημιολογικά δεδομένα  
για τα υδατογενή νοσήματα
Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγ-

χου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(Centers for Disease Control and 

Prevention – CDC), 493 εξάρσεις 

κρουσμάτων υδατογενών νοση-

μάτων σχετιζόμενες με τεχνητά 

υδατικά συστήματα αναψυχής 

καταγράφηκαν από το 2000 έως 

το 2014, προκαλώντας τουλάχι-

στον 27.219 ασθένειες και οκτώ 

θανάτους. Η μία στις τρεις εξάρ-

σεις υδατογενών νοσημάτων 

προήλθε από τη χρήση κολυμβη-

τικών δεξαμενών ξενοδοχείων και 

δεξαμενών θερμομάλαξης (spa). 

Τα ξενοδοχεία κατέχουν κυρίαρ-

χη θέση, καθώς συνδέονται με τα 

157 (32%) υδατογενή κρούσματα 

από τα συνολικά 493 κρούσματα. 

Οι μελέτες που πραγματοποιήθη-

καν για τη διερεύνηση της επίπτω-

σης των υδάτων αναψυχής στην 

υγεία των κολυμβητών κατέδει-

ξαν ότι το 58% των κρουσμάτων 

νοσημάτων που συνδέονται με τα 

ύδατα αναψυχής προκαλούνται 

από το κρυπτοσπορίδιο, ένα εν-

δοκυτταρικό παράσιτο το οποίο 

διαβιοί στο έντερο των μολυσμέ-

νων ανθρώπων και ζώων, μπορεί 

να επιβιώσει και να μολύνει τα 

επιφανειακά ύδατα και προκαλεί 

γαστρεντερικές λοιμώξεις. Το 16% 

των κρουσμάτων προκαλείται από 

βακτήρια του γένους λεγεωνέλλα, 

τα οποία ευθύνονται για τη νόσο 

των λεγεωνάριων και τον πυρετό 

Pontiac -η μετάδοση της λεγεω-

νέλλας έχει συσχετιστεί κυρίως με 

τις δεξαμενές υδρομάλαξης-, ενώ 

το 13% των κρουσμάτων συνδέο-

νται με το βακτήριο Pseudomonas 

aeruginosa, το οποίο μπορεί να 

οδηγήσει σε ωτικές λοιμώξεις, 

μολύνσεις τραυμάτων, δερματικές 

λοιμώξεις, οφθαλμικές λοιμώξεις 

κ.ά. Ως λοιμογόνοι παράγοντες 

των κολυμβητικών δεξαμενών 

συχνά εμφανίζονται η Escherichia 

coli, η Shigella και ο εντερόκοκ-

κος, με τα διερευνούμενα περι-

στατικά να υποδεικνύουν τα εξής 

ευρήματα: Ως τρόπο μετάδοσης 

την εντεροστοματική οδό, την 

ανεπαρκή χλωρίωση των υδάτων 

και τη μη σωστή λειτουργία των 

συστημάτων καταγραφής του επι-

πέδου χλωρίωσης. Αιτιολογικούς 

παράγοντες ιογενών λοιμώξεων 

αποτελούν οι εντεροϊοί, όπως οι 

Rotaviruses, οι Novoviruses, η 

Ηπατίτιδα Α, και οι αδενοϊοί. Ως 

πηγές επιμόλυνσης των κολυμ-

βητικών υδάτων από εντεροϊούς 

έχουν αναφερθεί η περιττωματική 

επιμόλυνση, η διασταύρωση αγω-

γών αποχέτευσης με αγωγούς 

υδάτων και ο εμετός κολυμβητή 

που ασθενούσε. Τέλος, μικρο-

οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να 

καταστούν παθογόνοι είναι βα-

κτήρια που προέρχονται από το 

δέρμα των κολυμβητών, όπως ο 

σταφυλόκοκκος, ο μικρόκοκκος, 

στρεπτόκοκκος κ.ά. Η κολύμβηση 

σε ύδατα επιβαρυμένα με σταφυ-

λοκοκκικά βακτήρια μπορεί να 

προκαλέσει δερματικές λοιμώξεις 

στους κολυμβητές. 

Ευρήματα σε κολυμβητικές 
δεξαμενές στην Ελλάδα
Η χώρα μας διαθέτει έντονη του-

ριστική δραστηριότητα και αυ-

ξημένη εποχιακή λειτουργία των 

κολυμβητικών δεξαμενών αναψυ-

χής σχεδόν σε όλα τα ξενοδοχεία. 

Έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες 

που εξετάζουν μικροβιολογικούς 

παραμέτρους των κολυμβητικών 

δεξαμενών και οι οποίες υπέδει-

ξαν την ύπαρξη Pseudomonas 

aeruginosa, P.fluorescens, Aero-

monas hydrophila, εντεροβακτη-

ρίων, εντερόκοκκους, Klebsiella 

pneumonia και σταφυλόκοκκου. 

Σε μελέτη που πραγματοποιήθη-

κε για την εκτίμηση του κινδύνου 

υδατογενών νοσημάτων σε κο-

λυμβητικές δεξαμενές αναψυχής, 

συγκεκριμένα ξενοδοχειακών 

μονάδων που λειτουργούν κατά 

τη θερινή περίοδο και φιλοξενούν 

επισκέπτες από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό (Νίκου Ο., Χατζηχρι-

στοδούλου Χ., Ραχιώτης Γ., Σπα-

νός Ε., Εργαστήριο Υγιεινής και 

Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), εντο-

πίστηκαν μη αποδεκτές τιμές στη 

συγκέντρωση των ολικών κολο-

βακτηριοειδών και των μικροορ-

γανισμών, E.coli, εντερόκοκκων, 

Pseudomonas aeruguinosa και 

Pseudomonas spp.

Πρόληψη
Τέλος, για την αποφυγή δυσάρε-

στων εκπλήξεων από τη χρήση 

των κολυμβητικών δεξαμενών θα 

πρέπει και οι ίδιοι οι λουόμενοι να 

συνδράμουν με τη συμπεριφορά 

τους προς αυτό. Οι χρήστες των 

δεξαμενών κολύμβησης επιβάλ-

λεται να ξεπλυθούν πριν από την 

κολύμβηση, εάν υπάρχει μη επου-

λωμένη πηγή ή ανοικτό τραύμα στο 

δέρμα και στους βλεννογόνους να 

αποφεύγεται η κολύμβηση, να μην 

εισέρχονται στο νερό τα άτομα που 

έχουν ακράτεια ούρων ή χρησιμο-

ποιούν υδατοδιαπερατές πάνες 

και όσοι έχουν νοσήσει πρόσφατα 

από γαστρεντερίτιδα και παρουσί-

ασαν διάρροια. Το επίπεδο υγιει-

νής των δημόσιων κολυμβητικών 

δεξαμενών βρίσκεται και στα χέ-

ρια των λουόμενων, πέρα από των 

υπευθύνων των χώρων. Αυτό το 

καλοκαίρι, λοιπόν, ας συμβάλλου-

με τα μέγιστα στη διαφύλαξη της 

δημόσιας υγείας! 
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Σ
ε κάποιες περιπτώσεις μπο-

ρεί να προκύψει τραύμα 

στην περιοχή του στόμα-

τος που να οδηγήσει στην πλή-

ρη εκγόμφωση του δοντιού, με 

απλά λόγια το δόντι να φύγει από 

το στόμα. Οι τραυματισμοί αυτοί 

συμβαίνουν περίπου σε ποσοστό 

5% στους ενήλικες και 15% σε παι-

διά. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 

ασθενείς ή οι γονείς ανησυχούν 

ιδιαίτερα και τηλεφωνούν τρομο-

κρατημένοι συνήθως στον οδο-

ντίατρο. Παρά τη σοβαρότητα της 

κατάστασης, υπάρχουν πολλές 

πιθανότητες να σωθεί το δόντι και 

να επανατοποθετηθεί στο στόμα, 

αρκεί να ακολουθηθούν κάποια 

συγκεκριμένα βήματα. 

Οι κυριότεροι παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιτυχία της επα-

νατοποθέτησης ενός εκγομφω-

μένου δοντιού είναι ο χρόνος που 

περνάει μέχρι να επισκεφθούμε 

τον οδοντίατρο και ο τρόπος που 

θα διαχειριστούμε το δόντι μέχρι 

την επίσκεψη αυτή. 

Αφού εκτιμηθεί η σοβαρό-

τητα του τραύματος και επιβε-

βαιωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο 

σύμπτωμα που να επιβάλει τη 

μεταφορά του ασθενούς στο νο-

σοκομείο και το μόνο πρόβλημα 

είναι το εκγομφωμένο δόντι, τα 

βήματα της αντιμετώπισης, σύμ-

φωνα με τις οδηγίες της IADT 

(International Association for 

Dental Traumatology), περιγρά-

φονται παρακάτω:

1 
Περιορίζουμε το πιθανό οίδη-

μα: Αν στο σημείο που βγήκε 

το δόντι υπάρχει αιμορραγία, 

τοποθετούμε μια γάζα και δαγκώ-

νουμε ελαφριά. Ταυτόχρονα χρη-

σιμοποιούμε κάποιο κρύο επίθεμα 

στην περιοχή.

2 
Πλένουμε το δόντι ΜΟΝΟ 

στην περίπτωση που είναι 

βρόμικο και ΜΟΝΟ με τρε-

χούμενο νερό για λίγο χρόνο 

(δέκα δευτερόλεπτα). Δεν το τυλί-

γουμε σε χαρτί ή πανί και ποτέ δεν 

το σκουπίζουμε ούτε το τρίβουμε 

για να καθαρίσει.

3 
Η ιδανική αντιμετώπιση είναι 

η προσπάθεια άμεσης επα-

νατοποθέτησης του δοντιού 

από τον ίδιο τον ασθενή στη θέση 

του. Αν, λοιπόν, είναι εφικτό, ο 

ασθενής μπορεί να πιάσει το δόντι 

από τη μύλη του -ποτέ από τη ρίζα- 

και να προσπαθήσει με ήπιες κινή-

σεις να το ξαναβάλει στη θέση του 

με τον σωστό προσανατολισμό. 

Αν το επιτύχει, μπορεί να δαγκώ-

σει μια γάζα απαλά σε εκείνο το 

σημείο, ώστε να διατηρηθεί στα-

θερή η θέση επανατοποθέτησης. 

Προσοχή: Η προσπάθεια για επα-

νατοποθέτηση του δοντιού θα πρέ-

πει να γίνεται μόνο αν πρόκειται 

για μόνιμο δόντι. Αν το δόντι είναι 

νεογιλό, δεν πρέπει να επιχειρείται 

από τον ασθενή να το ξαναβάλει 

στη θέση του, διότι μπορεί να τραυ-

ματιστεί τον διάδοχο μόνιμο. 

4 
Αν ο ασθενής δεν είναι σε 

θέση να κάνει την επανατο-

ποθέτηση, θα πρέπει να δι-

ατηρήσει το δόντι σε κάποιο υγρό 

μέσον, κατάλληλο ώστε να διατη-

ρήσει ζωντανά τα κύτταρα του πε-

ριορίζου. Πολλές έρευνες έχουν 

μελετήσει την καταλληλότητα των 

διάφορων υγρών συστατικών, 

ωστόσο δεν υπάρχει το «τέλειο» 

μέσον διατήρησης και επιπλέον τα 

πιο κατάλληλα μέσα δεν είναι ευ-

ρείας χρήσης, άρα είναι δύσκολο 

να υπάρχουν διαθέσιμα. 

Το πλέον κατάλληλο μέσον εί-

ναι το ισορροπημένο διάλυμα 

άλατος του Hank (HBSS), το οποίο 

χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία 

για τη διατήρηση οργάνων. Επειδή 

όμως αυτό είναι δύσκολο να είναι 

διαθέσιμο στον τραυματισμένο 

ασθενή, προτιμώνται κατά σειρά 

άλλα υγρά, όπως το παστεριωμέ-

νο πλήρες γάλα, ο φυσιολογικό 

ορός και το σάλιο. Μπορείτε να 

διατηρήσετε επίσης το δόντι μέσα 

στο στόμα ανάμεσα στα δόντια 

και στο μάγουλο. Καλό θα ήταν 

να αποφύγετε την αποθήκευση 

του δοντιού σε νερό. 

5 
Τηλεφωνήστε αμέσως στον 

οδοντίατρό σας και πηγαίνε-

τε όσο πιο άμεσα μπορείτε 

στο οδοντιατρείο. 

Το δόντι χρειάζεται έκτοτε στα-

θεροποίηση και παρακολούθηση, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του οδο-

ντιάτρου, και ενδοδοντική θερα-

πεία (απονεύρωση) σε ιδανικό 

χρόνο 7-10 μέρες μετά την επα-

νατοποθέτησή του, αν πρόκειται 

για μόνιμο δόντι, διότι δεν υπάρ-

χει η δυνατότητα αποκατάστασης 

της ζωτικότητας του δοντιού, αφού 

έχουν αποκοπεί τα νεύρα και τα 

αγγεία του. Επιπλέον, ο οδοντία-

τρος θα σας δώσει τις απαραίτη-

τες οδηγίες σχετικά με τη στοματι-

κή υγιεινή, τη λήψη τροφής και την 

αντιβιοτική κάλυψη που μπορεί να 

χρειάζεστε. 

Πρόληψη  των ατυχημάτων 

που μπορούν να προκαλέσουν 

τραυματισμό είναι σημαντικό να 

εφαρμόζεται, κυρίως με νάρθη-

κες προστασίας των δοντιών που 

απορροφούν τους κραδασμούς 

των χτυπημάτων. 

Στην περίπτωση που ένα εκ-

γομφωμένο δόντι δεν γίνεται να 

σωθεί, μπορείτε να συζητήσετε 

με τον οδοντίατρο σας τη λύση 

κατασκευής γέφυρας ή την τοπο-

θέτηση ενός οδοντιατρικού εμφυ-

τεύματος. 

Flores MT1, Andersson L, Andreasen 
JO, Bakland LK, Malmgren B, Barnett 
F, Bourguignon C, DiAngelis A, Hicks 
L, Sigurdsson A, Trope M, Tsukiboshi 
M, von Arx T (2007): Guidelines for the 
management of traumatic dental inju-
ries. II. Avulsion of permanent teeth.; 
Dent Traumatol. 2007 Jun;23(3):130-6. 

Poi WR, Sonoda CK, Martins CM, Melo ME, 
Pellizzer EP, de Mendonça MR, Panzarini SR. 
(2013): Storage media for avulsed teeth: a 
literature review.; Braz Dent J. 2013 Sep-
Oct;24(5):437-45
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Η βιταμίνη D 
και η συσχέτισή της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Η βιταμίνη D και ο ρόλος της 
στο ανθρώπινο σώμα
Η βιταμίνη D είναι μια λιποδιαλυτή 

βιταμίνη, που μπορεί να προσλη-

φθεί είτε μέσω της διατροφής είτε 

με τη χρήση συμπληρωμάτων. Επί-

σης, παράγεται ενδογενώς, όταν το 

δέρμα μας εκτεθεί στις υπεριώδεις 

ακτίνες από το φως του ήλιου. Αυτό 

ενεργοποιεί τη σύνθεση της συγκε-

κριμένης βιταμίνης, η οποία έχει ως 

πρόδρομο μόριο τη χοληστερόλη. 

Τον τελευταίο αιώνα αρκετές 

μελέτες έχουν επικεντρωθεί στη βι-

ταμίνη D και στη σημαντικότητά της 

σε ό,τι αφορά τη σωστή λειτουργία 

του ανθρώπινου σώματος. 

Οι πρώτες μελέτες τοποθετού-

νται πέριξ του 1930, οι οποίες για 

πρώτη φορά είχαν υποδείξει το ση-

μαντικό ρόλο που διαδραματίζει η 

βιταμίνη D στην υγεία των οστών. 

Οι έρευνες που ακολούθησαν ανέ-

δειξαν τη βιταμίνη D ως έναν από 

τους βασικότερους ρυθμιστές της 

ομοιόστασης του ασβεστίου και του 

φώσφορου στο ανθρώπινο σώμα. 

Επιπρόσθετες μελέτες συσχετί-

ζουν την έλλειψη της βιταμίνης D 

με την εκδήλωση διάφορων ασθε-

νειών, μία εκ των οποίων είναι και 

η σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) ή 

πολλαπλή σκλήρυνση, όπως συνη-

θίζεται να αποκαλείται. 

Η παθοφυσιολογία της 
σκλήρυνσης κατά πλάκας
Η ΣΚΠ αποτελεί μια χρόνια αυτο-

άνοση φλεγμονώδη νόσο, η οποία 

προσβάλλει το κεντρικό νευρι-

κό σύστημα (ΚΝΣ), δηλαδή τον 

εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. 

Ο όρος αυτοάνοση αναφέρεται 

στη μη φυσιολογική «επίθεση» του 

ανοσοποιητικού μας συστήματος 

έναντι του ίδιου του οργανισμού 

μας. Στη σκλήρυνση κατά πλάκας 

η «επίθεση» πραγματοποιείται 

ενάντια της πρωτεΐνης μυελίνης, η 

οποία περιβάλλει και προστατεύει 

τους νευρώνες του ΚΝΣ. Αυτό μπο-

ρεί να οδηγήσει στην απομυελίνω-

ση των νευρώνων ή ακόμη και στον 

εκφυλισμό τους. 

H πορεία της σκλήρυνσης κατά 

πλάκας είναι εξαιρετικά ετερογε-

νής. Στους περισσότερους ασθε-

νείς η νόσος χαρακτηρίζεται από 

διάσπαρτα νευρολογικά συμπτώ-

ματα, με επεισόδια ακραίων υπο-

τροπών, τα οποία με την πάροδο 

του χρόνου συχνά ακολουθούνται 

από προοδευτική νευρολογική 

επιδείνωση. Η νόσος παρουσιάζει 

υψηλό επιπολασμό κυρίως σε νέα 

άτομα -ηλικίας 20-50 ετών- και με 

τα μεγαλύτερα ποσοστά να εμφα-

νίζονται στις γυναίκες. Πρόκειται 

για μια δαπανηρή ασθένεια, όπου 

πάνω από το 50% των ασθενών, ει-

δικά εκείνων με προοδευτική ΣΚΠ, 

θα βιώσουν κατάθλιψη, γνωστική 

εξασθένηση και κινητική αναπηρία.

Με βάση γενετικές μελέτες, 

«genome wide association studies 

(GWAS)», η σκλήρυνση κατά πλά-

κας έχει συσχετιστεί με περισ-

σότερες από 230 γενετικές πα-

ραλλαγές. Τα γονίδια στα οποία 

εντοπίστηκαν οι παραλλαγές αυ-

τές αφορούν τη λειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήματος και 

εκφράζονται κυρίως στα Τ και Β 

λεμφοκύτταρα. Διάφοροι περιβαλ-

λοντικοί παράγοντες έχουν ταυτι-

στεί επίσης με την παθογένεια της 

νόσου, συμπεριλαμβανομένης της 

ανεπάρκειας της βιταμίνης D, του 

καπνίσματος και της έκθεσης στον 

ιό Epstein-Barr.

φάκελοs υγεία

Χάρης Στεφάνου B.Sc. (Hons), M.Sc., Ph.D
Laboratory and Quality Manager, Cyprus
Yiannoukas Medical Laboratories
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Η συσχέτιση της βιταμίνης D με 
τη σκλήρυνση κατά πλάκας
Συγκεκριμένα, χαμηλά επίπεδα 

της βιταμίνης D έχει αποδειχθεί ότι 

επηρεάζουν αρνητικά στην ενερ-

γοποίηση και τον πολλαπλασιασμό 

των κυττάρων του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Αυτό προάγει τον 

κίνδυνο ανάπτυξης της συγκεκρι-

μένης πάθησης, ενώ χαμηλά επί-

πεδα βιταμίνης D σε ασθενείς που 

πάσχουν από ΣΚΠ συσχετίστηκαν 

με την αύξηση της συχνότητας των 

υποτροπών αλλά και τη σοβαρότη-

τα των συμπτωμάτων. 

Τα ευρήματα αυτά ενισχύονται 

από παρατηρήσεις επιδημιολογι-

κών ερευνών, οι οποίες παρου-

σιάζουν την αύξηση του επιπο-

λασμού της σκλήρυνσης κατά 

πλάκας σε υψηλά γεωγραφικά 

πλάτη, στα οποία είναι χαρακτη-

ριστική η χαμηλή ηλιοφάνεια. Επι-

πρόσθετες δημοσιεύσεις αναφέ-

ρονται στη θετική επίδραση του 

ηλιακού φωτός τόσο στην αύξηση 

της παραγωγής της βιταμίνης D 

όσο και στο χαμηλό ρίσκο ΣΚΠ. 

Αυτό ενισχύεται όταν η έκθεση 

πραγματοποιείται κατά την παιδική 

ή την εφηβική ηλικία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και 

οι αναφορές της συσχέτισης του 

μήνα γέννησης ενός ατόμου με τις 

πιθανότητες εκδήλωσης της ΣΚΠ. 

Συγκεκριμένα, άτομα τα οποία 

έχουν γεννηθεί το φθινόπωρο 

παρουσιάζουν χαμηλότερες πι-

θανότητες να νοσήσουν από ΣΚΠ, 

καθότι η μητέρα τους τούς προη-

γούμενους μήνες είχε αυξημένη 

έκθεση στον ήλιο. Αντιθέτως, άτο-

μα τα οποία έχουν γεννηθεί την 

άνοιξη παρουσιάζουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο εκδήλωσης ΣΚΠ. Αυτές 

οι παρατηρήσεις υποδηλώνουν τη 

σχέση μεταξύ της έκθεσης της μη-

τέρας στον ήλιο κατά την εγκυμο-

σύνη, των επιπέδων της βιταμίνης 

D και του ρίσκου ανάπτυξης ΣΚΠ. 

Πρόσφατη συστηματική ανάλυση 

δημοσιευμένων δεδομένων, που 

αφορούσε τη μελέτη 151.978 ασθε-

νών με ΣΚΠ, υποδεικνύει την αύξη-

ση του ρίσκου ΣΚΠ σε άτομα που 

γεννήθηκαν τον Απρίλιο και τη μεί-

ωσή του σε άτομα που γεννήθηκαν 

τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. 

Ωστόσο, οι πιο πάνω αναφορές 

αντικρούονται από ευρήματα, τα 

οποία υποστηρίζουν την ανάπτυξη 

πειραματικής αυτοάνοσης εγκε-

φαλομυελίτιδας κατόπιν έκθεσης 

σε UVR. Ο φαινότυπος αυτός υπο-

στηρίζεται ότι μπορεί να προκλη-

θεί λόγω της ανοσοκατασταλτικής 

επίδρασης του ηλιακού φωτός, 

κάτι το οποίο τονίζει την αναγκαι-

ότητα ανάπτυξης ερευνών, οι οποί-

ες καλούνται να αξιολογήσουν το 

ερώτημα κατά πόσο τα επίπεδα 

της βιταμίνης D στον ορό ή η πρό-

σληψη βιταμίνης D θα μπορούσαν 

να συσχετιστούν με τον κίνδυνο 

εκδήλωσης ΣΚΠ, ανεξάρτητα από 

την έκθεση στον ήλιο. 

Αρκετές κλινικές δοκιμές, οι 

οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, 

στοχεύουν στο να ανακαλύψουν 

τις ακριβείς συγκεντρώσεις της βι-

ταμίνης D, οι οποίες θα είναι επαρ-

κείς για να προστατεύσουν από τη 

συγκεκριμένη πάθηση. 
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Η 
κολπική μαρμαρυγή είναι 

μια καρδιακή αρρυθμία 

που αφορά το 2%-3% του 

γενικού πληθυσμού και συνδέεται 

με μια σειρά δυσμενών επιπτώσε-

ων, όπως αγγειακά εγκεφαλικά 

επεισόδια, καρδιακή ανεπάρκεια, 

άνοια και αύξηση της θνητότητας. 

Η κατάλυση ή ablation της 

κολπικής μαρμαρυγής είναι μια 

ελάχιστα επεμβατική θεραπεία, 

που σκοπό έχει να απαλλάξει τον 

ασθενή από την αρρυθμία και τα 

συμπτώματα που προκαλεί. Από 

πολυάριθμες κλινικές μελέτες 

έχει φανεί ότι η κατάλυση, σε 

σύγκριση με τις διαθέσιμες φαρ-

μακευτικές θεραπείες, είναι πολύ 

αποτελεσματικότερη στη διατή-

ρηση του φυσιολογικού ρυθμού. 

Η επέμβαση γίνεται στο ηλε-

κτροφυσιολογικό εργαστήριο με 

ήπια καταστολή και απαιτεί μία 

μέρα νοσηλείας. Με απλές πα-

ρακεντήσεις στις περιοχές των 

μηριαίων φλεβών εισάγονται στο 

εσωτερικό της καρδιάς μικρο-

σκοπικοί καθετήρες, με σκοπό 

την απόδοση θεραπείας σε ειδι-

κές περιοχές της καρδιάς. Μπο-

ρεί να χρησιμοποιηθεί ενέργεια 

ραδιοσυχνότητας (RF ενέργεια) 

ή κρυοενέργεια, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του ασθενούς και 

την κρίση των θεραπόντων. 

Μετά την επέμβαση ο ασθενής 

Kολπική Mαρμαρυγή

φάκελοs υγεία
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Τμήματος Καρδιακής Ηλεκτροφυσιολογίας  
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ΒιοKλινικής Αθηνών

Σήμερα μπορούμε να τnν αντιμετωπίζουμε  
πιο αποτελεσματικά! 



63Bionews  Ιούνιος - Αύγουστος 2019 63

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

επιστρέφει ακόμα και την επόμενη 

μέρα στις συνήθεις δραστηριότητές 

του. Το ποσοστό επιτυχίας κυμαίνε-

ται από 50% έως 90% και εξαρτάται 

από τη μορφή της κολπικής μαρμα-

ρυγής (εμμένουσα ή παροξυσμική), 

τη διάρκειά της και από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του ασθενούς (π.χ., 

μέγεθος αριστερού κόλπου). 

Επεμβάσεις Κατάλυσης 
Κολπικής Μαρμαρυγής  
στη ΒιοΚλινική Αθηνών
Στη ΒιοΚλινική Αθηνών διαθέ-

τουμε ένα πλήρως εξοπλισμένο 

εργαστήριο, πλαισιωμένο από 

όλες τις απαραίτητες υποστηρι-

κτικές δομές, για τη διενέργεια 

των πλέον απαιτητικών επεμβά-

σεων. Υπό την επιστημονική δι-

εύθυνση του Δρος Π. Ιωαννίδη, 

μια πολυπρόσωπη ομάδα, που 

περιλαμβάνει καρδιολόγους, 

αναισθησιολόγους, εξειδικευ-

μένο νοσηλευτικό και τεχνικό 

προσωπικό, εγγυάται την ομαλή 

και ανεπίπλεκτη διενέργεια των 

επεμβάσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 

17 χρόνια εμπειρίας μας (2002-

2019) το ποσοστό επιπλοκών στις 

επεμβάσεις κατάλυσης κολπικής 

μαρμαρυγής είναι κατά πολύ μι-

κρότερο από την καταγεγραμμέ-

νη διεθνή εμπειρία και κυμαίνεται 

σε επίπεδα χαμηλότερα του 0,8%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πε-

ρισσότερες από αυτές τις επι-

πλοκές αποδόθηκαν σε χρήση 

παλαιοτέρων τεχνικών και πρα-

κτικών που σήμερα έχουν εγκα-

ταλειφθεί ή βελτιωθεί. Η συνεπής 

εργασία και η πολυετής εμπειρία 

μας, όπως και η εμπιστοσύνη των 

ασθενών μας, έχουν καταξιώσει 

το τμήμα ως ένα εκ των κορυφαί-

ων στον ελληνικό χώρο με βάση 

τις εθνικές σειρές καταγραφής. 

Περισσότερες πληροφορίες 

στον ιστότοπο www.eponline.gr

Η θεραπεία με κατάλυση (ablation) 
είναι το ισχυρότερο όπλο  

για την αποκατάσταση  
του φυσιολογικού ρυθμού 
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Κ
ιρσοκήλη ονομάζεται η ελι-

κοειδής διάταση των φλε-

βών του όρχεως και πρόκει-

ται για φλεβική ανεπάρκεια, όπως 

οι κιρσοί στα πόδια. Συνήθως, πιο 

συχνά παρατηρείται στον αριστερό 

όρχι και αυτό οφείλεται σε ανατο-

μικούς λόγους. 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι 

φλέβες επιτρέπουν την κίνηση του 

αίματος από την περιφέρεια του 

σώματος προς το κέντρο και από 

τις μικρότερες προς τις μεγαλύτε-

ρες φλέβες. Η αντίστροφη αυτή 

κίνηση του αίματος επιτυγχάνε-

ται χάρη σε ειδικές βαλβίδες που 

έχουν οι φλέβες και δεν επιτρέ-

πουν στο αίμα να κινηθεί προς τα 

πίσω.

Τι μπορεί να προκαλέσει  
η κιρσοκήλη;
Σε κάποιους ασθενείς, η κιρσοκή-

λη μπορεί: 

   Να επηρεάσει το σπέρμα και συ-

νεπώς τη γονιμότητα.

   Να προκαλέσει ήπια συμπτώμα-

τα πόνου ή αισθήματος βάρους ή 

δυσφορίας στον όρχι.

   Να εμποδίσει την ομαλή ανάπτυ-

ξη του όρχεως που πάσχει.

Πώς γίνεται η διάγνωση  
της κιρσοκήλης
Υποκλινική: Η διάγνωση γίνεται 

μόνο με υπερηχογραφικό έλεγχο, 

χωρίς αυτή να είναι ψηλαφητή ή 

ορατή στη δοκιμασία valsalva (αύ-

ξηση ενδοκοιλιακής πίεσης, βήχας, 

σφήξιμο κοιλιακών τοιχωμάτων).

1ου βαθμού: Οι διατεταμένες 

φλέβες ψηλαφώνται στη διαδικα-

σία αύξησης της ενδοκοιλιακής 

πίεσης (δοκιμασία valsalva), αλλά 

όχι στην ηρεμία.

2ου βαθμού: Είναι ψηλαφητή και 

σε κατάσταση ηρεμίας, αλλά δεν 

είναι ορατή μακροσκοπικά (από 

απόσταση).

3ου βαθμού: Είναι ορατή και μα-

κροσκοπικά και, όταν είναι σε προ-

χωρημένο στάδιο, παίρνει τη μορ-

φή «σακούλας με σκουλήκια». Η 

επιβεβαίωση γίνεται με υπερηχο-

γραφικό έλεγχο (έγχρωμο triplex). 

Έχω κιρσοκήλη, πρέπει  
να την αντιμετωπίσω;
Σε ένα ποσοστό ασθενών η κιρ-

σοκήλη προκαλεί μια προοδευτική 

βλάβη των όρχεων, η οποία συνδέ-

εται με υπογονιμότητα. Η χειρουρ-

γική αποκατάστασή της μπορεί να 

είναι αποτελεσματική σε αυτούς 

τους ασθενείς. Η κιρσοκήλη πρέπει 

να θεραπεύεται σε:

  Παιδιά στα οποία τεκμηριωμένα, 

με υπερηχογραφικό έλεγχο, φαί-

νεται ότι υπάρχει καθυστέρηση 

στην ανάπτυξη του όρχεως.

  Σε άντρες με επηρεασμένο σπέρ-

μα που έχουν κλινική κιρσοκήλη 

και υπογονιμότητα για τουλάχι-

στον έναν χρόνο. Η υπογονιμό-

τητα δεν πρέπει να οφείλεται σε 

άλλους λόγους.

  Η υποκλινική κιρσοκήλη δεν πρέ-

πει να χειρουργείται.

64

Μικροχειρουργική 
κιρσοκήλης

Γράφει ο:

Ιωάννης Αναγνώστου, MD, Ph.Dc
Ουρολόγος - Ανδρολόγος,  
Υποψήφιος Διδάκτωρ ΑΠΘ,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης
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Πώς αντιμετωπίζεται 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της 

κιρσοκήλης είναι αποκλειστικά 

χειρουργική. 

Τον «χρυσό κανόνα», πλέον, 

αποτελεί η μικροχειρουργική απο-

λίνωση των σπερματικών φλεβών, 

η εκτομή, δηλαδή, των φλεβών με 

χρήση μικροσκοπίου. 

Πρόκειται για ένα χειρουργείο 

ημέρας, ο ασθενής, δηλαδή, μπο-

ρεί να φύγει την ίδια ημέρα από το 

νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια του 

οποίου με τη χρήση ειδικού μικρο-

σκοπίου απολινώνονται οι φλέβες 

του όρχεως, έσω και έξω σπερμα-

τικές, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγο-

νται τραυματισμοί στις αρτηρίες και 

τα λεμφαγγεία του οργάνου, προ-

λαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο 

συνηθισμένες επιπλοκές, π.χ., νέ-

κρωση όρχεως (από διατομή της 

σπερματικής αρτηρίας) και την 

υδροκήλη (συλλογή υγρού γύρω 

από τον όρχι).
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Ιστορική αναδρομή
Το 1911 πρωτοεμφανίστηκε η εύ-

καμπτη ενδοσκόπηση, ενώ αρ-

γότερα -το 1956- αναπτύχθηκε η 

συμβατική διακοιλιακή υπερηχο-

τομογραφία. Τη δεκαετία του 1980 

έγινε συγχώνευση των δύο αυτών 

τεχνικών, υπό τη μορφή της ενδο-

σκοπικής υπερηχοτομογραφίας. 

Η εισαγωγή της παρακέντησης 

διά λεπτής βελόνας (FNA) το 1991 

έδωσε στην ενδοσκοπική υπερη-

χοτομογραφία ώθηση για κλινική 

εφαρμογή και έκτοτε ξεκίνησε μια 

ανοδική πορεία στον τομέα των 

ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών 

της γαστρεντερολογίας.

Τι είναι ενδοσκoπικός υπέρηχος
Στον ενδοσκοπικό υπέρηχο ένας 

μικρός ηχοβολέας, σε μέγεθος 

μπιζελιού, είναι ενσωματωμένος 

στην άκρη του ενδοσκοπίου. Η εν-

δοαυλική θέση του υπερήχου πα-

ρακάμπτει τα γνωστά για τη συμβα-

τική υπερηχοτομογραφία εμπόδια, 

του αέρα των κοίλων οργάνων, 

των οστών και της απόστασης. Το 

τελευταίο επιτρέπει τη χρήση υψη-

λών συχνοτήτων ηχοβολέων, που 

επιτρέπουν τη λεπτομερή απεικό-

νιση του εντερικού τοιχώματος και 

των παρακείμενων οργάνων.

Υπάρχουν δύο κυρίως ηχο-εν-

δοσκόπια. Αυτά δίνουν τη δυνα-

τότητα απεικόνισης τόσο κατά 

μήκος του άξονα του ενδοσκοπίου 

(linear) όσο και κάθετα προς αυτόν 

(radial). To «linear» ηχο-ενδοσκό-

πιο επιτρέπει τη λήψη καθοδηγού-

μενης βιοψίας. Οι βιοψίες που μπο-

ρούν να παρθούν παρέχουν υλικό 

για κυτταρολογία (FNA) ή και για 

ιστολογία (FNB), ανάλογα με τη 

θέση και την υφή της βλάβης.

H εξέταση διαρκεί περίπου 30-

60 λεπτά, γίνεται με τον ίδιο τρόπο 

όπως μια γαστροσκόπηση και υπό 

καταστολή με την παρουσία αναι-

σθησιολόγου.

Ποιες είναι οι κλινικές ενδείξεις 
του ενδοσκοπικού υπερήχου;
1. Διερεύνηση υποβλεννογόνιων 

βλαβών του οισοφάγου, του στο-

μάχου και του δωδεκαδακτύλου 

και όπου ενδείκνυται βιοψία διά 

λεπτής βελόνας. Με τον ενδο-

σκοπικό υπέρηχο δύναται να 

προσδιοριστεί από ποια στιβάδα 

του γαστρεντερικού τοιχώματος 

εξορμάται η βλάβη.

2. Σταδιοποίηση νεοπλασιών οισο-

φάγου και στομάχου. Προσδιο-

ρίζονται το βάθος διήθησης του 

καρκίνου (T stage) και η παρου-

σία παθολογικών παρακείμενων 

λεμφαδένων (N stage).

3. Βιοψία και σταδιοποίηση μαζών 

παγκρέατος. To πάγκρεας είναι 

ένα δύσκολα προσβάσιμο όργα-

νο για βιοψία με τη διαδερμική μέ-

Ενδοσκοπικός 
Υπέρηχος
Κλινικές εφαρμογές και νεότερες τεχνικές

φάκελοs υγεία

Δημοσθένης Μιχαηλίδης
MD, FRCR, FRCP
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης
Διαγνωστικό Κέντρο ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ, Κύπρος

Γράφει o:
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θοδο. Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος 

παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς 

πρόσβασης για βιοψία της βλά-

βης. Βιοψίες στην κεφαλή και την 

αγκιστροειδή απόφυση γίνονται 

μέσω του δωδεκαδακτύλου, ενώ 

στο σώμα και την ουρά του πα-

γκρέατος από το στομάχι.

4. Παρακέντηση παγκρεατικών 

κύστεων. Στο υγρό που αναρ-

ροφάται γίνεται ανάλυση για 

CEA, αμυλάσης και κυτταρολο-

γική εκτίμηση.

5. Παροχέτευση παγκρεατικών 

κύστεων. Γίνεται εσωτερική εν-

δογαστρική παροχέτευση μέσω 

πλαστικών stent.

6. Νευρόλυση κοιλιακού πλέγμα-

τος. Σε περιστατικά κοιλιακού 

άλγους που δεν ανταποκρίνεται 

σε αναλγητικά, στις περιπτώ-

σεις χρόνιας παγκρεατίτιδας ή 

καρκίνου του παγκρέατος.

7. Βιοψία λεμφαδένων μεσοθω-

ρακίου και άνω κοιλίας.

8. Βιοψία και σταδιοποίηση νεο-

πλασιών πνεύμονα.

9. Διερεύνηση για διάταση του χο-

ληδόχου πόρου και όπου ενδεί-

κνυται βιοψία. Λεπτομερή αξιο-

λόγηση του φύματος Vater και 

βιοψία. Αξιολόγηση των εξω-η-

πατικών χολαγγείων για την 

παρουσία λίθων ή κακοήθειας.

Μελλοντικές προοπτικές/
νεότερες τεχνικές

  Η ελαστογραφία επιτρέπει τη δι-

αφοροποίηση μεταξύ σκληρών 

(κακοήθων) και μαλακών (καλο-

ήθων) βλαβών.

  Η χρήση σκιαγραφικού αξιολογεί 

με ακρίβεια την αγγειοβρίθεια 

μιας βλάβης.

  Η τεχνική της «Needle-based 

confocal laser endomicroscopy» 

επιτρέπει την «οπτική» ιστολογία 

με τη χρήση φθορίζοντος σκια-

γραφικού, όπως, για παράδειγμα, 

για περαιτέρω χαρακτηρισμό πα-

γκρεατικών κυστών.

  Αποσυμπίεση του παγκρεατικού 

ή κοινού χοληδόχου πόρου εκεί 

όπου η ERCP έχει αποτύχει.

  Παροχέτευση της χοληδόχου κύ-

στης σε οξεία χολοκυστίτιδα σε 

ασθενείς που δεν μπορεί να γίνει 

χολοκυστεκτομή και σε περιστα-

τικά καρκίνου του παγκρέατος.

  Παροχέτευση αποστημάτων, 

όπως μεσοθωρακίου, περιηπα-

τικά, υποδιαφραγματικά ή στον 

ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακο.

  Η τεχνική tattooing μέσω ενδο-

σκοπικού υπέρηχου προ-εγχει-

ρητικά μπορεί να υποβοηθήσει 

τον εντοπισμό της παγκρεατικής 

βλάβης και να μειώσει τον χρόνο 

της λαπαροσκοπικής περιφερι-

κής παγκρεατεκτομής.

  Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος, επί-

σης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στην εντοπισμένη θεραπευτική 

αγωγή υπό τη μορφή χημειοθε-

ραπείας, κατάλυσης με αλκοόλη, 

εισαγωγής δεικτών για εντοπι-

σμένη ακτινοθεραπεία και φω-

τοδυναμική θεραπεία.

  Στο μέλλον ο ρόλος του ενδο-

σκοπικού υπερήχου πιθανόν να 

επεκταθεί και σε αγγειογραφίες, 

π.χ., κλάδους του αλλήρειου τρί-

ποδα, της ηπατικής φλέβας και 

σε μέτρηση της πυελοφλεβικής 

πίεσης, αλλά και σε θεραπευ-

τικές εφαρμογές για την αντι-

μετώπιση αιμορραγίας από γα-

στρικούς κιρσούς και εμβολισμό 

ανευρυσμάτων.

  Επίσης, σαν χειρουργική μέθο-

δος -Natural orifice transluminal 

endoscopic surgery (NOTES)- 

μια υποσχόμενη μέθοδος αφαί-

ρεσης εσωτερικών οργάνων 

διάμεσου φυσιολογικών ανατο-

μικών οδών, όπως η γαστρεντε-

ρική οδός, π.χ., χολοκυστεκομή.

Συμπέρασμα
Ο ενδοσκοπικός υπέρηχος είχε 

μια αλματώδη πορεία τα τελευ-

ταία 25 χρόνια. Έχει αποκτήσει 

μια γκάμα από εργαλεία για την 

ακριβέστερη αξιολόγηση βλαβών 

του άνω πεπτικού συστήματος. 

Με τις νεότερες τεχνικές ο ενδο-

σκοπικός υπέρηχος τώρα δίνει τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η 

κεντρική θέση της εντερικής οδού 

σαν πρόσβαση σε πολλά άλλα πα-

ρακείμενα όργανα του σώματος.

Εικόνες 1, 2: Εξελκώμενο GIST (GastroIntestinal Stromal Tumour) 
στομάχου

Εικόνα 3: Υπερηχογενές λίπωμα 
στομάχου

Εικόνα 4: Βιοψία FNB σε αδενο-
καρκίνωμα παγκρέατος
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O 
ενδοβρογχικός υπέρηχος 

(ΕΒUS) είναι μια υβριδική 

ενδοσκοπική τεχνική που 

συνδυάζει την απλή επισκόπηση 

των αεραγωγών αλλά ταυτόχρονα 

και τον υπέρηχο. Με αυτήν τη μέ-

θοδο όταν μια μάζα δεν είναι προ-

σεγγίσιμη με την απλή επισκόπηση 

αλλά υπάρχει πέριξ του τοίχωμα-

τος των αεραγωγών, μπορούμε 

να πάρουμε κατευθυνόμενη βιο-

ψία με την κεφαλή του υπερήχου, 

χωρίς να χάνουμε χρόνο από τη 

διάγνωση. Επίσης, όταν υπάρχουν 

διογκωμένοι λεμφαδένες, τότε το 

διαγνωστικό εργαλείο επιλογής 

είναι ο ενδοβρογχικός υπέρηχος 

(EBUS) που θα μας δώσει λύση 

εάν πρόκειται για κακοήθεια ή 

καλοήθεια (π.χ., σαρκοείδωση), 

χωρίς χειρουργείο. Λίγα λόγια για 

τον καρκίνου του πνεύμονα, όπου 

πολύ συχνά χρησιμοποιείται ο εν-

δοβρογχικός υπέρηχος (EBUS). O 

καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο 

συχνός καρκίνος για τους άνδρες 

έπειτα από τον καρκίνο του προ-

στάτη και για τις γυναίκες έπειτα 

από τον καρκίνο του μαστού. 

Η έγκαιρη διάγνωση και στα-

διοποίηση είναι υψίστης σημασί-

ας. Η διάγνωση κάποιας ύποπτης 

βλάβης μπορεί να γίνει με τακτι-

κούς απεικονιστικούς ελέγχους, 

εφόσον κάποιος ανήκει στην 

ομάδα υψηλού κινδύνου, όπως 

οι καπνιστές, και στη συνέχεια 

με μια σειρά από ενδοσκοπικές 

τεχνικές. Εφόσον παρατηρηθεί 

εύρημα σε απεικονιστικό έλεγ-

χο (π.χ., μάζα, διογκωμένοι λεμ-

φαδένες), με μια σειρά από εξε-

τάσεις, όπως βρογχοσκόπηση, 

ενδοβρογχικό υπέρηχο (ΕBUS) 

ή βιοψία υπό την καθοδήγηση 

αξονικού ή υπερήχου, θα γίνει βι-

οψία για να γίνει η διάγνωση. Ο 

ενδοβρογχικός υπέρηχος (ΕBUS) 

είναι το εργαλείο επιλογής για τη 

σταδιοποίηση του καρκίνου του 

πνεύμονα μαζί με το ποζιτρονικό 

/ αξονικό τομογράφο (PET/CT), 

καθώς μόνο με τη σταδιοποίηση 

μπορεί να αξιολογηθεί η μετέπει-

τα θεραπευτική προσέγγιση του 

αρρώστου. Μετά τη σταδιοποί-

ηση, το ογκολογικό συμβούλιο, 

που είναι άκρως απαραίτητο στις 

μέρες μας, θα καθοδηγήσει τον 

ασθενή στη σωστή αντιμετώπιση 

(θεραπεία - χειρουργείο). Καθώς 

σήμερα υπάρχουν «στοχευμένες 

θεραπείες» με τη μορφή χαπιού 

ή ανοσοθεραπείας, θα πρέπει 

να ενημερώνεται ο ασθενής και 

να γίνεται μοριακός έλεγχος στο 

υλικό της βιοψίας. 

Γράφει o:
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ΒιοΚλινικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης
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ΚΛΙΝΙΚΆ ΣΕΝΆΡΙΆ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1ο:  
Λειομύωμα οισοφάγου

Aσθενής, άνδρας 55 ετών, κα-

πνιστής προσέρχεται με αξονική 

τομογραφία θώρακος, όπου αποι-

κονίζεται μάζα γύρω από τον αρι-

στερό στελεχιαίο βρόγχο και τον 

οισοφάγο (Εικόνα 1). Δεν υπήρχε 

ενδοβρογχική βλάβη (Εικόνα 2) 

και έγινε βιοψία του παθολογικού 

ιστού με την καθοδήγηση του υπε-

ρήχου του συστήματος (Εικόνα 3). 

Το αποτέλεσμα ήταν λειομύωμα 

του οισοφάγου.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3ο:  
Β-Λέμφωμα

Ασθενής γυναίκα 44 ετών, με 

γνωστό ιστορικό πνευμονικής 

υπέρτασης υπό αγωγή από καρδι-

ολόγους, προσέρχεται με λεμφα-

δενικό μπλοκ παραλλαγή θέσης 4 

δεξιά (Εικόνα 1). Το λεμφαδενικό 

μπλοκ αποικονίζεται με τον υπέρη-

χο του συστήματος στην εικόνα 2.

Εικόνα 2 Εικόνα 3

Εικόνα 1

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2ο:  
Σαρκοείδωση

Γυναίκα, ασθενής 46 ετών, προ-

σέρχεται με πρόσφατο PET-CT 

με θετικούς πυλαίους λεμφαδέ-

νες και υποτροπιδικό από 5,5 έως 

7,6 SUV.

Εικόνα 2
Διάγνωση, 
σαρκοείδωση

Εικόνα 1
Αριστερά απεικόνιση 
του υποτροπιδικού 
λεμφαδένα με τον 
υπέρηχο του συστήματος 
και δεξιά εικόνα PET-CT 
λήψη μεσοθωρακίου

Εικόνα 2 Εικόνα 3. Διάγνωση, B-λέμφωμα

Εικόνα 1
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4ο:  
Τ-Λέμφωμα 

Ασθενής 55 ετών προσέρχεται 

με πλευριτική συλλογή αριστε-

ρού ημιθωρακίου και διογκωμένο 

υποτροπιδικό λεμφαδένα (Εικόνα 

1 αξονική θώρακος και Εικόνα 2 

απεικόνιση του λεμφαδένα με τον 

υπέρηχο του συστήματος). Εικόνα 2Εικόνα 1

Εικόνα 3
Διάγνωση,  
T- λέμφωμα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 5ο:  
Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα

Ασθενής 65 ετών καπνιστής προ-

σέρχεται με πρόσφατο PET-CT 

και θετικό μπλοκ λεμφαδένων 

παρατραχειακά (δεξιά, εικόνα 1).

Εικόνα 2
Απεικόνιση του μπλοκ λεμφαδένων 

Εικόνα 1

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 6ο:  
Θύμωμα

Άντρας 60 ετών προσέρχεται με 

μάζα πρόσθιου μεσοθωρακικού 

χώρου. Η μάζα στον συγκεκριμέ-

νο ασθενή είναι προσπελάσιμη με 

το σύστημα Convex-Probe EBUS 

(Εικόνα 1). Εικόνα 1 Εικόνα 2. Διάγνωση, θύμωμα

Εικόνα 3
Διάγνωση, αδενοκαρκίνωμα 
πνεύμονα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 7ο:  
Έκτοπος θυροειδής

Σε ασθενή κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσής του για 

χειρουργείο χολής διαπιστώνεται δύσκολη διασωλή-

νωση λόγω παρεκτόπισης τραχείας. Μετά το πέρας του 

χειρουργείου, διαπιστώνεται παρατραχειακός ιστός, 

ο οποίος έπειτα από βιοψία (Εικόνα 1) με το σύστημα 

Convex-Probe EBUS διαπιστώνεται ότι είναι έκτοπος 

θυρεοειδικός ιστός (Εικόνες 2, 3).

Εικόνα 1

Εικόνες 2, 3 



 Aξονική τομογραφία θώρακος σε υπερσύγχρονο  
αξονικό τομογράφο 64 τομών τελευταίας γενιάς που εξασφαλίζει  

την καλύτερη δυνατή εικόνα και επεξεργασία αποτελεσμάτων
 Eύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο μελέτης  

των στεφανιαίων αρτηριών αλλά και της θωρακικής αορτής
 Δεν είναι επεμβατική μέθοδος

 Πραγματοποιείται γρήγορα και δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα  
με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα

 CCT Αξονική Τομογραφία 
Καρδιάς

www.bioiatriki.gr  210 6966000
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Γράφει ο:

Αβραμίδης Ιάκωβος MD, Ph.D, FEBGH

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ 
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης
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Τι είναι ο καρκίνος  
του παχέος εντέρου;
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου 

είναι ένας κακοήθης όγκος που 

προκαλείται στην εσωτερική επι-

φάνεια του παχέος εντέρου, το 

κομμάτι, δηλαδή, του πεπτικού 

σωλήνα στο οποίο επικάθονται τα 

άχρηστα προϊόντα πέψης.

Πόσο μεγάλο είναι  
το πρόβλημα;
Είναι ένας πολύ συχνός και θανα-

τηφόρος καρκίνος. 

Κάθε χρόνο παγκοσμίως ο καρ-

κίνος του παχέος εντέρου διαγι-

γνώσκεται σχεδόν σε 1.000.000 

ανθρώπους. 

Στις δυτικές κοινωνίες αποτελεί 

τον τρίτο σε συχνότητα καρκίνο 

και τη δεύτερη αιτία θανάτου από 

καρκίνο, με παρόμοια συχνότητα 

σε άνδρες και σε γυναίκες.

Η πιθανότητα ένα άτομο να πα-

ρουσιάσει στη διάρκεια της ζωής 

του τη νόσο είναι 6% και το 50% θα 

πεθάνουν από τη νόσο.

Πού οφείλεται ο καρκίνος  
του παχέος εντέρου;
Τα αίτια του καρκίνου παραμένουν 

άγνωστα. Περιβαλλοντικοί και γε-

νετικοί παράγοντες αυξάνουν τον 

κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του 

παχέος εντέρου.

Πώς προκαλείται ο καρκίνος 
του παχέος εντέρου;
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου 

αναπτύσσεται αργά. Συχνά αρχίζει 

με τη μορφή ενός μικρού πολύπο-

δα. Οι πολύποδες είναι καλοήθης 

όγκοι που προβάλλουν μέσα στο 

έντερο. Οι πολύποδες αυτοί μπορεί 

να είναι προκαρκινικά αδενώματα, 

τα οποία σταδιακά εξελίσσονται σε 

πλήρη μορφή καρκίνου. Ευτυχώς, 

όλοι οι πολύποδες δεν εξελίσσο-

νται σε καρκίνο. 

Υπάρχουν συμπτώματα  
που μπορούμε να προσέξουμε;
Σε αρχικά στάδια ο καρκίνος του 

παχέος εντέρου δεν εμφανίζει συ-

νήθως συμπτώματα.

Επισκεφθείτε τον γαστρεντε-

ρολόγο σας αμέσως, αν παρατη-

ρήσετε κάποια από τα παρακάτω 

συμπτώματα:

   Αίμα στα κόπρανα

   Αλλαγή των συνηθειών του εντέ-

ρου (διάρροια, δυσκοιλιότητα ή 

εναλλαγή των δύο ή στο σχήμα 

των κοπράνων)

   Αναιμία

   Ανεξήγητη απώλεια βάρους

   Αίσθηση ότι το έντερο δεν αδειά-

ζει πλήρως μετά την αφόδευση

   Πόνο στην κοιλιά, φούσκωμα

Τα παραπάνω συμπτώματα δεν 

σχετίζονται απαραίτητα με καρκίνο 

του παχέος εντέρου.

Μπορώ να μειώσω τον κίνδυνο;
Έρευνες έδειξαν ότι 2 στους 3 

καρκίνους του παχέος εντέρου 

μπορούν να προληφθούν με αλ-

λαγή στη διατροφή και με φυσική 

άσκηση. Οι διατροφικές μας συ-

νήθειες ευθύνονται περίπου για 

30% των περιστατικών καρκίνου 

στις δυτικές κοινωνίες. 

Η ΠΡΌΛΗΨΗ  σώζει  ζωές

φάκελοs υγεία
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   Βάλτε στη διατροφή σας κυρίως 

φυτικές τροφές, όπως φρούτα, 

λαχανικά, όσπρια και δημητρια-

κά ολικής αλέσεως. Τα φρούτα 

και τα λαχανικά έχουν βιταμίνες 

που δυναμώνουν το ανοσοποι-

ητικό μας σύστημα. Περιορίστε 

την κατανάλωση κόκκινου κρέ-

ατος και λιπαρών τροφών.

   Διατηρήστε το βάρος σας σε φυ-

σιολογικά επίπεδα. Τα υπέρβα-

ρα και παχύσαρκα άτομα έχουν 

αυξημένο κίνδυνο για πολλούς 

καρκίνους, όπως και γι’ αυτόν 

του παχέος εντέρου.

   Αυξήστε τη σωματική σας δρα-

στηριότητα, για τουλάχιστον 30 

λεπτά κάθε μέρα. Η σωματική 

άσκηση δυναμώνει το ανοσοποι-

ητικό μας σύστημα και κρατάει 

υγιές το πεπτικό μας σύστημα.

   Περιορίστε το αλκοόλ.

Πώς γίνεται ο προληπτικός 
έλεγχος του ασυμπτωματικού 
πληθυσμού για την ανεύρεση 
πολυπόδων ή καρκίνου 

παχέος εντέρου σε πρώιμο 
στάδιο;
Είναι πολύ σημαντικό να βρείτε τον 

καρκίνο πριν να εξαπλωθεί. Αν ο 

καρκίνος του παχέος εντέρου δια-

γνωστεί νωρίς, μπορεί να θεραπευ-

τεί με μεγάλη επιτυχία.

Για την πρόληψή του συνιστώνται: 

α.  Η δοκιμασία ανίχνευσης αιμο-

σφαιρίνης στα κόπρανα

β. Κολονοσκόπηση 

γ. Εικονική κολονοσκόπηση 

δ. Ορθοσιγμοειδοσκόπηση 

Τι είναι η εξέταση ανίχνευσης 
αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα;
Εντοπίζει τις ελάχιστες ποσότητες 

αίματος, που κανονικά δεν είναι 

ορατές με γυμνό μάτι, στις κενώσεις. 

Επί θετικού αποτελέσματος, απαιτεί-

ται εξέταση με κολονοσκόπηση.

Τι είναι η κολονοσκόπηση;
Είναι μια εξειδικευμένη εξέταση, 

που επιτρέπει τη συνεχή καταγρα-

φή της εσωτερικής επιφάνειας του 

εντέρου σε οθόνη. Η κολονοσκό-

πηση είναι η μοναδική αποτελε-

σματική διαγνωστικά και θεραπευ-

τικά εξέταση του παχέος εντέρου.

Τι είναι η 
ορθοσιγμοειδοσκόπηση;
Εξετάζει εσωτερικά τα τελευταία 

60 εκ. του παχέος εντέρου. Το μει-

ονέκτημα είναι ότι εξετάζει μόνο το 

αριστερό τμήμα του εντέρου.

Τι είναι η εικονική 
κολονοσκόπηση;
Αποτελεί εναλλακτική μέθοδο 

κολονοσκόπησης σε άτομα που 

δεν θέλουν ή δεν είναι δυνατό να 

υποβληθούν σε κολονοσκόπηση. 

Μειονέκτημα είναι ότι, αν βρεθεί 

κάποια βλάβη, απαιτείται έλεγχος 

και με κολονοσκόπηση.

Ποιοι πρέπει να κάνουν 
προληπτικό έλεγχο;
Οποιοσδήποτε μπορεί να πάθει 

καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυ-

ξημένο κίνδυνο έχουν:

   Άτομα ηλικίας άνω των 45ετών 

(μετά την ηλικία αυτή η πιθανό-

τητα εμφάνισης της νόσου διπλα-

σιάζεται σε κάθε δεκαετία ζωής).

   Άτομα με οικογενειακό ιστορικό 

πολυπόδων ή καρκίνου του παχέ-

ος εντέρου.

   Άτομα με ιδιοπαθή φλεγμονώδη 

νόσο (μακροχρόνια ελκώδη κο-

λίτιδα ή νόσο του Crohn).

   Άτομα με οικογενειακό ιστορικό 

οικογενούς αδενωματώδους πο-

λυποδίασης.

   Άτομα με οικογενειακό ιστορικό 

κληρονομικού μη πολυποδισια-

κού καρκίνου παχέος εντέρου.

   Υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα.

   Άτομα με κακές διατροφικές συ-

νήθειες και έλλειψη σωματικής 

δραστηριότητας, καθώς και 

   οι καπνιστές.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου 

μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα και 

να σώσει τη ζωή σου! Ενημερωθεί-

τε από τον γαστρεντερολόγο σας.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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Η 
πλαστική χειρουργική εί-

ναι περισσότερο γνωστή 

στη συνείδηση του κόσμου 

ως μία ειδικότητα που ασχολείται 

αποκλειστικά με την αισθητική, 

την ομορφιά και γενικώς με «ζη-

τήματα» που ουσιαστικά δεν απο-

τελούν πραγματικά προβλήματα 

υγείας, αλλά αφορούν κυρίως τη 

βελτίωση της «εικόνας» ενός κατά 

τα άλλα υγιούς σώματος. Την πε-

ποίθηση αυτή ενισχύουν: 

α) Τα μέσα ενημέρωσης (γρα-

πτός και ηλεκτρονικός Τύπος), με 

τη συνεχή, σχεδόν ανεξέλεγκτη, 

προβολή θεμάτων που άπτονται 

της αισθητικής χειρουργικής. 

β) Οι «επιταγές» της μόδας και 

του σύχρονου life style. 

γ) Οι ίδιοι οι πλαστικοί χειρουρ-

γοί, που στην πλειονότητά τους 

προβάλλουν αποκλειστικά αυτό 

το κομμάτι της δουλειάς τους, κα-

θώς είναι το πλέον «εμπορικό».

 Ωστόσο, η ειδικότητα της πλα-

στικής χειρουργικής δημιουργή-

θηκε αρχικά από την ανάγκη της 

ιατρικής να αντιμετώπισει και να 

«επανόρθωσει» πραγματικά προ-

βλήματα υγείας, που αφορούν το 

τραύμα, το έγκαυμα, την ογκολο-

γία του δέρματος και των μαλακών 

μορίων, τις συγγενείς ανωμαλίες, 

τη χειρουργική της άκρας χείρας, 

τα χρόνια έλκη κ.λπ. Για τον λόγο 

αυτό, η πλήρης ονομασία της ει-

δικότητας είναι Πλαστική Επανορ-

θωτική και Αισθητική Χειρουργική. 

Όλοι οι πλαστικοί χειρουργοί στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό εκπαιδεύο-

νται, κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής 

τους, στην επανορθωτική χειρουρ-

γική, αποτελώντας, μάλιστα, αυτή 

και το κύριο τμήμα της ειδικότητας. 

Αργότερα, βέβαια, ο καθένας ακο-

λουθεί τον δρόμο του και επιλέγει 

στην επαγγελματική του διαδρομή 

να ασχολείται με τις περιπτώσεις 

εκείνες για τις οποίες έχει εκπαι-

δευτεί καλύτερα, του προσφέρουν 

περισσότερη ικανοποίηση και πι-

θανώς μεγαλύτερο κέρδος. Πολλοί 

συνάδελφοι, πάντως, επιλέγουν 

παράλληλα με την ενασχόλησή 

τους με την αισθητική χειρουργική 

να ασχολούνται ενεργά και με αυτό 

το κομμάτι της ειδικότητας, γιατί, 

παρόλο που είναι το πιο απαιτητικό 

από άποψη βαθμού δυσκολίας, είναι 

αυτό που τους προσφέρει και τον 

μεγαλύτερο βαθμό ευχαρίστησης 

κατά την άσκησή της.

Αντικείμενο Επανορθωτικής 
Πλαστικής Χειρουργικής 
Η Επανορθωτική Πλαστική Χει-

ρουργική ασχολείται με: 

1 Την αφαίρεση όγκων κεφαλής, 

τραχήλου, όγκων του δέρμα-

τος - υποδορίου και των μαλακών 

μορίων (μυς, περιτονίες κ.λπ.), με 

σύχρονη αποκατάσταση των ελ-

λειμμάτων που προκύπτουν

2 Την αντιμετώπιση της παράλυ-

σης του προσωπικού νεύρου

3 Την αντιμετώπιση του εγκαύ-

ματος και την αποκατάσταση 

των μετεγκαυματικών ουλών

4 Την αποκατάσταση μετατραυ-

ματικών ελλειμμάτων άνω και 

κάτω άκρου

5 Την αποκατάσταση προβλημα-

τικών ακρωτηριαστικών κολο-

βωμάτων

Γράφει ο:

Χρήστος Μ. Ασημομύτης

Πλαστικός Χειρουργός,  
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινικής Αθηνών
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Επανορθωτική Χειρουργική 
ΤΟ ΒΑΡΥ ΟΠΛΟ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
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6 Την ανάπλαση του μαστού 

έπειτα από μαστεκτομή

7 Την αντιμετώπιση των κατα-

κλίσεων και άλλων χρόνιων 

ελκών (φλεβικά, αρτηριακά, δια-

βητικά)

8 Τη θεραπεία και την αποκατά-

σταση των συγγενών ανωμα-

λιών

9 Τη χειρουργική της άκρας χεί-

ρας.

 Είναι προφανές ότι το εύρος 

της ειδικότητας είναι τεράστιο 

και είναι σχεδόν αδύνατο ένας 

πλαστικός χειρουργός να μπορεί 

να το παρακολουθήσει σε όλη 

του την έκταση και να το καλύψει 

μόνος του. Για τον λόγο αυτό, οι 

περισσότεροι εξιδικεύονται σε 

συγκεκριμένους τομείς, ιδιαίτερα 

αυτούς που είναι οι πιο απαιτητι-

κοί, όπως η χειρουργική κεφαλής 

και τραχήλου και η χειρουργική 

των συγγενών ανωμαλιών σε παι-

διά (σχιστίες, κρανιοπροσωπικές 

ανωμαλίες κ.λπ.).

Έτσι, στα περισσότερα νοσοκο-

μεία του εξωτερικού, οι κλινικές 

πλαστικής χειρουργικής χωρίζο-

νται σε τμήματα, που αποτελούν 

σημεία αναφοράς μιας μεγά-

λης γεωγραφικής περιοχής για 

συγκεκριμένες παθήσεις, όπου 

συγκεκριμένες ομάδες χειρουρ-

γών διενεργούν συγκεκριμένες 

επεμβάσεις σε μεγάλους αριθ-

μούς ετησίως. Με τον τρόπο αυτό 

εξασφαλίζονται υψηλά ποσοστά 

επιτυχίας, ελαχιστοποίηση των 

επιπλοκών, δημιουργία νέων τε-

χνικών και εξαγωγή συπμερασμά-

των με στατιστικά σημαντική αξία. 

Όλα αυτά οδηγούν στην πρόοδο 

της ειδικότητας, που τις τελευταί-

ες τέσσερις δεκαετίες έχει κάνει 

εντυπωσιακά άλματα.

Στην πορεία αυτή καθοριστικό 

παράγοντα έπαιξε η λεπτομερής 

κατανόηση της ανατομίας του αν-

θρώπινου σώματος, με την εξα-

ντλητική, ερευνητική μελέτη στα 

εργαστήρια ανατομίας και ιδιαίτε-

ρα η συστηματική χαρτογράφηση 

της αγγείωσης και της νεύρωσης 

όλων των ανατομικών δομών. Η 

κατανόηση της ανατομίας οδήγη-

σε στην επινόηση νέων χειρουρ-

γικών τεχνικών, που προστέθηκαν 

στη φαρέτρα του επανορθωτικού 

χειρουργού και του επέτρεψαν να 

επιλύει προβλήματα που κάποτε 

φάνταζαν δυσεπίλυτα. Οι τεχνι-

κές αυτές του έδωσαν τη δυνατό-

τητα να μπορεί κατά τη διάρκεια 

μιας επέμβασης να «μεταφέρει» 

τμήματα ιστών με δική τους αιμά-

τωση από μία περιοχή του σώμα-

τος σε μία άλλη, για να καλύψει 

ένα έλλειμμα που προέκειψε από 

τραύμα, αφαίρεση όγκου κ.λπ. Ο 

μεταφερόμενος αυτός ιστός με 

τη δική του αιμάτωση ονομάζεται 

«κρημνός». Έχουν περιγραφεί 

και συνεχίζουν να περιγράφο-

νται εκατοντάδες τέτοιοι κρημνοί 

σε όλο το ανθρωπινο σώμα, που 

μπορεί να περιέχουν δέρμα, λί-

πος, μύες τένοντες, νεύρα, οστά 

και συνδυασμούς τους, ικανοί 

να καλύψουν ποικιλία ελλειμμά-

των. Η επιλογή του κατάλληλου 

κρημνού γίνεται ανάλογα με τη 

θέση, τη σύσταση και το μέγεθος 

του ελλείμματος και εκεί πλέον 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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φάκελοs υγεία
μεγάλο ρόλο παίζει η εμπειρία 

του χειρουργού. Κάθε πλαστι-

κός χειρουργός που σέβεται τον 

εαυτό του, κατά τη διάρκεια της 

ειδικότητας, αλλά και κατά την 

άσκηση του επαγγέλματός του, 

έχει περάσει ατελείωτες ώρες σε 

εργαστήρια ανατομίας, σε νεκρο-

τομία και σεμινάρια «παρασκευής 

κρημνών», στην προσπάθειά του 

να μάθει καλύτερα το ανθρώπινο 

σώμα και να δοκιμάσει χειρουργι-

κές τεχνικές προτού τις εφαρμό-

σει στους ασθενείς του. 

Μικροχειρουργική
Η πραγματική επανάσταση, 

όμως, ήρθε με την προσθήκη της 

μικροχειρουργικής, που αποτελεί 

το «βαρύ πυροβολικό» της πλα-

στικής χειρουργικής. Η μικρο-

χειρουργική είναι μια τεχνική με 

την οποία ο χειρουργός μεταφέ-

ρει έναν κρημνό από ένα σημείο 

του σώματος σε ένα άλλο, τελεί-

ως απομακρυσμένο, κόβοντας 

τα αγγεία που το αιματώνουν 

από τη δότρια περιοχή, και εν 

συνεχεία αναστομώνωντάς το, 

με αγγεία που βρίσκονται στην 

περιοχή-δέκτη, εξασφαλίζοντας 

έτσι εκ νέου την αιμάτωση του 

κρημνού. Πρόκειται, δηλαδή, για 

ένα είδος αυτομεταμόσχευσης. 

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται 

δυνατή η κάλυψη μεγάλων ελ-

λειμμάτων, όταν οι ιστοί από τις 

γειτονικές περιοχές δεν επαρ-

κούν σε ποσότητα και σε ποιότη-

τα για λειτουργικά και αισθητικά 

αποδεκτή αποκατάσταση. Έτσι 

ο επανορθωτικός χειρουργός 

δεν δεσμεύεται μέσα στα στενά 

πλαίσια περιορισμένων επιλο-

γών, αλλά μπορεί να σχεδιάσει 

ελεύθερα την αποκατάσταση, 

επιλέγοντας τον κατάλληλο 

συνδυασμό ιστών, ακόμα και αν 

αυτοί βρίσκονται μακριά από την 

προβληματική περιοχή.

 Οι επεμβάσεις αυτές είναι 

πολύωρες (μπορεί να διαρκούν 

ακόμα και μία ημέρα!) και για τη 

διενέργειά τους χρειάζονται ει-

δικός εξοπλισμός (χειρουργικό 

μικροσκόπιο, εργαλεία μικρο-

χειρουργικής), ομάδες έμπειρων 

χειρουργών, που λειτουργούν 

ταυτόχρονα, τουλάχιστον δύο 

αναισθησιολόγοι και εξειδικευ-

μένο νοσηλευτικό προσωπικό 

χειρουργείου (εργαλειοδότριες, 

βοηθοί αναισθησιολόγου κ.λπ.). 

Ωστόσο, η λίστα των ιδιαίτερων 

απαιτήσεων δεν σταματά εδώ. 

Μετεγχειρητικά ο ασθενής χρει-

άζεται νοσηλεία σε ΜΕΘ (Μο-

νάδα Εντατικής Θεραπείας) και 

αργότερα σε νοσηλευτικό τμήμα 

με εκπαιδευμένες γι’ αυτό τον 

σκοπό νοσηλεύτριες και πάντο-

τε υπό τη στενή ιατρική παρακο-

λούθηση των χειρουργών του, 

καθώς οι πρώτες ημέρες μετά 

την επέμβαση είναι κρίσιμες 

για τη βιωσιμότητα του κρημνού 

αλλά και για τη γενική κατάσταση 

της υγείας του ασθενούς. Τέλος, 

αργότερα, και κατά τη διάρκεια 

της αποθεραπείας, είναι πιθανό 

να χρειαστούν συμπληρωματικές 

θεραπείες (χημειοθεραπείες και 

ακτινοθεραπείες στους ογκολο-

γικούς ασθενείς), φυσιοθεραπεί-

ες, λογοθεραπείες κ.λπ. 

 Είναι, λοιπόν, αυτονόητο ότι 

τέτοιου είδους επεμβάσεις δεν 

είναι και δεν πρέπει ν’ αποτελούν 

«one man show», καθώς για την 

επιτυχία τους χρειάζεται η άριστη 

συνεργασία μιας μεγάλης ομά-

δας ειδικών. Οι μεταμοσχεύσεις 

αυτές, σε έμπειρα χέρια, έχουν 

επιτυχία σε ποσοστό πάνω από 

95%! Η επιλογή των ασθενών 

που είναι υποψήφιοι για μικρο-

χειρουργικές αποκαταστάσεις 

γίνεται με αυστηρά κριτήρια. Δεν 

είναι όλοι οι ασθενείς κατάλλη-

λοι υποψήφιοι για τέτοιου είδους 

επεμβάσεις και οι ενδείξεις πρέ-

πει να τίθενται με σαφήνεια.

Τα τελευταία χρόνια έχει δο-

κιμαστεί, με σχετική επιτυχία, η 

μικροχειρουργική μεταμόσχευ-

ση ιστών από δότες. Στις 27 Νο-

εμβρίου του 2005 έγινε η πρώτη 

επιτυχής μεταμόσχευση τμήματος 

προσώπου από συμβατό δότη, 

που ήταν εγκεφαλικά νεκρός, σε 

γυναίκα ασθενή που είχε υποστεί 

ακρωτηριαστικό τραυματισμό στο 

πρόσωπο από δάγκωμα σκύλου, 

στην Amiens της Γαλλίας, από 

την ομάδα του καθηγητή Jean-

Michel Dubernard. Ακολούθησαν 

και άλλες επιτυχείς προσπάθειες 

στη Γαλλία, την Κίνα και τη Μεγά-

λη Βρετανία, ενώ στις Ηνωμένες 

Πολιτείες η πρώτη ολική μεταμό-

σχευση προσώπου έγινε τον Δε-

κέμβριο του 2008 στην Cleveland 

Clinic από την ομάδα της καθηγή-

τριας Maria Siemionow. Αποτελεί 

πράγματι μια συγκλονιστική εξέ-

λιξη της πλαστικής χειρουργικής, 

που αγγίζει τα όρια της επιστη-

μονικής φαντασίας. Έχει μετα-

μοσχευθεί, επίσης με επιτυχία, 

ολόκληρο άνω άκρο. Ωστόσο, οι 

H επανορθωτική 
χειρουργική  

με τις νέες τεχνικές της 
 και τη διαρκή εξέλιξή της 

προσφέρει λύσεις  
σε προβλήματα που  

μέχρι πρότινος  
φαίνονταν άλυτα, 

βελτιώνοντας  
τη λειτουργικότητα,  

την αισθητική εμφάνιση 
και εν τέλει την ποιότητα 

ζωής των ασθενών  
οι οποίοι καταφεύγουν  

σε αυτή
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ασθενείς αυτοί, όπως και κάθε 

ασθενής που λαμβάνει ξένο μό-

σχευμα (νεφρό, ήπαρ, πνεύμονες, 

καρδιά κ.λπ.), πρέπει για το υπό-

λοιπο της ζωής τους να παίρνουν 

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα για 

να μην απορρίψει ο οργανισμός 

τους το μόσχευμα. Τα φάρμακα 

αυτά έχουν σοβάρες παρενέργει-

ες και οι ασθενείς αυτοί είναι ευ-

άλωτοι σε λοιμώξεις. Επίσης, αν 

και η αιμάτωση του μεταμοσχευ-

μένου τμήματος αποκαθίσταται 

αμέσως, κατά τη διάρκεια της 

επέμβασης, με τις αναστομώσεις 

των αγγείων που κάνει ο χειρουρ-

γός και οι οποίες εξασφαλίζουν 

τη βιωσιμότητά του, η σύνδεση 

των νεύρων του μοσχεύματος με 

τα νεύρα του λήπτη δεν οδηγούν 

και στην άμεση επανανεύρωση. 

Η διαδικασία αυτή γίνεται σταδι-

ακά, διαρκεί μήνες, αλλά ποτέ το 

μόσχευμα δεν αποκτά το 100% 

της λειτουργικότητάς του. Είναι, 

λοιπόν, φανερό ότι οι μεταμο-

σχεύσεις αυτού του είδους, αν 

και εντυπωσιακές, παρουσιάζουν 

για την ώρα πολλά προβλήματα 

και πιθανώς να έχουν ένδειξη σε 

εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις 

και υπό προϋποθέσεις.

Είναι πολύ σημαντικό, για πα-

ράδειγμα, να αποκατασταθεί η 

νέκρωση στο στέρνο ενός ασθε-

νούς που προκλήθηκε ως επι-

πλοκή έπειτα από μια επέμβαση 

«bypass» ή να διαμορφωθεί κα-

τάλληλα το κολόβωμα του ακρω-

τηριασμένου μέλους ενός ασθε-

νούς, έτσι ώστε αυτός να μπορεί 

να περπατήσει φορώντας την κα-

τάλληλη πρόθεση. Εάν, μάλιστα, 

στον ίδιο ασθενή ο πλαστικός χει-

ρουργός μπορέσει να σώσει και 

να διατηρήσει την άρθρωση του 

γόνατος, τότε του εξασφαλίζει πιο 

φυσιολογική βάδιση. Είναι μεγά-

λη η προσφορά του πλαστικού 

χειρουργού σε μια γυναίκα που 

έχει υποστεί μαστεκτομή, όταν 

-κατά μία έννοια- της δίνει πίσω 

τον «χαμένο» της μαστό ή όταν 

διορθώνει μια σχιστία σε ένα μω-

ράκι, που λόγω αυτής δεν μπορεί 

να σιτιστεί κανονικά και να μιλή-

σει σωστά ή όταν αντιμετωπίζει με 

επιτυχία έναν όγκο στο πρόσωπο 

ενός ασθενούς, προσφέροντάς 

του θεραπεία αλλά και λειτουρ-

γική και αισθητική αποκατάσταση. 

Συμπερασματικά όμως πρέπει 

να αναφερθεί ότι η επανορθωτι-

κή χειρουργική με τις νέες τεχνι-

κές της και τη διαρκή εξέλιξή της 

προσφέρει λύσεις σε προβλήμα-

τα που μέχρι πρότινος φαίνονταν 

άλυτα, βελτιώνοντας τη λειτουρ-

γικότητα, την αισθητική εμφάνιση 

και εν τέλει την ποιότητα ζωής 

των ασθενών οι οποίοι καταφεύ-

γουν σε αυτή.

Η επανορθωτική χειρουργική 

είναι όμορφη. Δοκιμάζει την ικα-

νότητα, την αντοχή, την κρίση, τη 

φαντασία και την ευρηματικότητα 

του χειρουργού. Η ικανοποίηση 

που νιώθει, όταν έχει φέρει εις 

πέρας μια δύσκολη περίπτωση, 

είναι πολύ μεγάλη. Πάνω από 

όλα όμως, η επανορθωτική χει-

ρουργική είναι χρήσιμη. Δίνει 

λύσεις, εκεί όπου όλοι οι άλλοι 

γιατροί σηκώνουν τα χέρια.
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Ε
ίναι η γνωστή εγχείρηση δι-

αφράγματος. Το ρινικό διά-

φραγμα είναι φυσιολογικό, 

ανατομικό τμήμα του εσωτερικού 

της μύτης. Χωρίζει τη μύτη σε δύο 

ίσα μέρη και στηρίζει το εξωτερικό 

μέρος της. Όλοι έχουμε ρινικό διά-

φραγμα. Όταν όμως είναι στραβό, 

είτε εκ γενετής είτε από τραυμα-

τισμούς, τότε η μύτη δεν αναπνέει 

καλά. Η κακή αναπνοή από τη μύτη 

είναι επιβλαβής για τον οργανισμό. 

Προκαλεί προβλήματα στα αυτιά, 

στον λαιμό, στα πνευμόνια, στο κυ-

κλοφορικό και αυξάνει το ροχαλη-

τό και τις άπνοιες.

Η εγχείρηση του διαφράγματος 

σήμερα γίνεται με γενική αναισθη-

σία και συνδυάζεται με επέμβαση 

στις ρινικές κόγχες για καλύτερη 

αναπνοή. Όταν χρειάζεται, κάνου-

με ταυτόχρονα και ρινοπλαστική.

  Η διάρκεια της επέμβασης είναι 

περίπου 30 λεπτά

  Ο χρόνος παραμονής στο νοσο-

κομείο είναι 1 ημέρα

  Η επέμβαση γίνεται με νυστέρι 

ή με Laser

  Στις ρινικές κόγχες επεμβαίνου-

με με Laser, ραδιοσυχνότητες ή 

κάνουμε κογχοπλαστική

  Το διάφραγμα είναι ανώδυνη 

επέμβαση, χωρίς οιδήματα ή με-

λανιές και το αποτέλεσμα είναι 

πάντοτε εγγυημένα πολύ καλό

  Το διάφραγμα δεν ξαναγίνεται  

όταν επέμβουμε σωστά

  Η εγχείρηση πρέπει να γίνεται 

έγκαιρα πριν να εμφανιστούν τα 

προβλήματα από το κυκλοφορι-

κό, τα πνευμόνια και τα αυτιά

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

1
Τι είναι το ρινικό διάφραγμα;

Το ρινικό διάφραγμα υπάρχει 

φυσιολογικά σε κάθε άνθρω-

πο. Βρίσκεται στο εσωτερικό της 

μύτης, την οποία χωρίζει σε δύο ίσα 

μέρη και σχηματίζει συμμετρικά 

δεξιά και αριστερά τις δύο ρινικές 

κοιλότητες, από τις οποίες εισέρ-

χεται και εξέρχεται φυσιολογικά 

ο αναπνεόμενος αέρας. Αποτε-

λείται από δύο τμήματα, το οστέι-

νο στο βάθος και το χόνδρινο, το 

οποίο αντιστοιχεί στο κινητό μέρος 

ρινικού 
διαφράγματος

Γράφει ο:

Ευθύμιος Χριστόπουλος MD, Ph.D

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, 
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοKλινικής Αθηνών

φάκελοs υγεία

ΠΛΑΣΤΙΚΉ

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
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της μύτης. Στηρίζει καθοριστικά 

τη μύτη, ιδίως το χόνδρινο τμήμα 

του, και διαμορφώνει σημαντικά 

το εξωτερικό σχήμα της μύτης. 

Όταν το ρινικό διάφραγμα είναι 

φυσιολογικό, είναι ευθύ (ίσιο) και 

ευρίσκεται στη σωστή του θέση. Εί-

ναι ακριβώς στο μέσον της μύτης, 

δεν προκαλεί κανένα αναπνευ-

στικό πρόβλημα και επιτρέπει στη 

μύτη να εκτελεί τις φυσιολογικές 

της λειτουργίες, που είναι αφε-

νός η καλή ρινική αναπνοή και η 

όσφρηση και αφετέρου ο καθαρι-

σμός και η ρύθμιση της υγρασίας 

και της θερμοκρασίας του εισπνε-

όμενου αέρα. Η μύτη έτσι λειτουρ-

γεί σωστά, δεν προκαλεί κανένα 

πρόβλημα αναπνοής και δεν ευ-

θύνεται για δύσπνοια, ροχαλητό 

και άπνοιες.

2 
Τι είναι η σκολίωση 

του ρινικού διαφράγματος;

Όταν το ρινικό διάφραγμα 

δεν είναι ίσιο, όπως πρέπει, αλλά 

«στραβό», παραμορφωμένο ή πα-

ρουσιάζει κάποια απόκλιση από τη 

φυσιολογική του θέση, τότε λέμε 

ότι υπάρχει σκολίωση ρινικού δια-

φράγματος (το κοινό διάφραγμα, 

όπως συνηθίζεται, ή ότι ο ασθε-

νής έχει διάφραγμα). Μπορεί να 

αφορά το οστέινο ή το χόνδρινο 

τμήμα του ή και τα δύο, να έχει δι-

άφορες μορφές, όπως το S ή το C, 

και να κάνει απόφραξη σε μία ή 

περισσότερες περιοχές των ρινι-

ρινικού 
διαφράγματος

κών κοιλοτήτων. Ο κάθε ασθενής 

έχει διαφορετική σκολίωση και η 

εγχείρηση πρέπει να είναι εξατομι-

κευμένη, ακριβής και λεπτομερής. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν 

κάποια σκολίωση του ρινικού δι-

αφράγματος. Σε λίγους, όμως, 

η σκολίωση είναι έντονη και το 

εσωτερικό της μύτης εμφανίζει ση-

μαντικές ανατομικές και λειτουρ-

γικές διαταραχές, προκαλώντας 

έτσι σοβαρά αναπνευστικά προ-

βλήματα, που καθιστούν αναγκαία 

την επέμβαση.

3 
Πώς δημιουργείται  

η σκολίωση του ρινικού 

διαφράγματος;

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες 

δημιουργίας σκολίωσης ρινικού 

διαφράγματος είναι κληρονομι-

κοί και σχετίζονται με το φύλο, 

τη φυλή και την καταγωγή του 

ανθρώπου. Στην Ελλάδα, π.χ., 

η σκολίωση του διαφράγματος 

είναι πολύ συχνή. Ο άνθρωπος 

γεννιέται με τα γονίδια που προ-

καλούν σκολίωση, η οποία γίνε-

ται εμφανής όταν ολοκληρωθεί η 

ενηλικίωση του στα 17 ή 18 χρόνια. 

Άλλες αιτίες σκολίωσης του δια-

φράγματος είναι οι τραυματισμοί 

ή η έντονη πίεση της μύτης από τη 

στιγμή του τοκετού μέχρι την παιδι-

κή και την εφηβική ηλικία. Πολλές 

φορές οι τραυματισμοί αυτοί δεν 

αξιολογούνται, παρότι έχουν προ-

καλέσει διαταραχή στην εξέλιξη 

της μύτης, με αποτέλεσμα το ρινικό 

διάφραγμα να μην αναπτύσσεται 

ομαλά και να είναι μικρότερο ή 

μεγαλύτερο από αυτό που αντι-

στοιχεί στη μύτη. Μερικές φορές 

παραμορφώνεται και η εξωτε-

ρική εμφάνιση της μύτης, οπότε 

χρειάζεται και  ρινοπλαστική. 

Στους ενήλικες που έχουν φυσιο-

λογικό ρινικό διάφραγμα η μόνη 

αιτία πρόκλησης σκολίωσης ρινι-

κού διαφράγματος είναι η έντονη 

εξωτερική κάκωση της μύτης, η 
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οποία δημιουργεί τη μετατραυμα-

τική σκολίωση του διαφράγματος.

4 
Πώς μας επηρεάζει;

Η σκολίωση ρινικού δια-

φράγματος προκαλεί δυ-

σκολία αναπνοής από τη μύτη, η 

οποία γίνεται εντονότερη κατά 

τη διάρκεια του ύπνου. Ο ασθε-

νής αναπνέει περισσότερο από 

το στόμα, με αποτέλεσμα να έχει 

συχνά φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, 

τραχειοβρογχίτιδα, ανήσυχο ύπνο, 

ροχαλητό, άπνοιες στον ύπνο και 

μερικές φορές ιγμορίτιδα, ωτίτιδα, 

κεφαλαλγία, βαροτραύμα ή προ-

βλήματα από την καρδιά και τα 

πνευμόνια, λόγω αυξημένων αντι-

στάσεων στην είσοδο του αέρα. 

Εάν η σκολίωση είναι στο χόνδρινο 

τμήμα του, στις περισσότερες πε-

ριπτώσεις δημιουργεί δυσμορφία 

στο κινητό μέρος της μύτης. Έτσι η 

μύτη γίνεται λοξή, στραβή, με με-

γάλη κορυφή ή με δυσμορφίες στα 

ρουθούνια. Στις περιπτώσεις αυτές 

η εγχείρηση του διαφράγματος 

συνδυάζεται με ρινοπλαστική.

5 
Πώς ελέγχεται  

το διάφραγμα;

Η εξέταση του ρινικού δια-

φράγματος και γενικά του εσωτε-

ρικού της μύτης γίνεται συνήθως 

με ειδικό εργαλείο που λέγεται 

ρινοσκόπιο. Η λεπτομερής όμως 

εξέταση και πλήρης αξιολόγηση 

των ρινικών κοιλοτήτων γίνεται με 

τα ειδικά ενδοσκόπια μύτης, πα-

ρακολουθείται με camera και ίσως 

καταγράφεται ηλεκτρονικά. Η όλη 

εξέταση λέγεται video-ενδοσκόπη-

ση και μόνο αυτή δίνει τη δυνατό-

τητα απεικόνισης όλων των περιο-

χών του ρινικού διαφράγματος, των 

ρινικών κογχών, του ρινοφάρυγγα 

και των περιοχών της μύτης που 

επηρεάζουν τις λειτουργίες των 

ιγμορείων - παραρρινικών κόλπων 

και των αυτιών. Ο πλήρης αυτός εν-

δοσκοπικός έλεγχος είναι απαραί-

τητος για να διορθώσουμε με την 

εγχείρηση όλα τα προβλήματα της 

μύτης και να κερδίσουμε έτσι όλα 

τα πλεονεκτήματα της επέμβασης.

6 
Πώς θεραπεύεται;

Η σκολίωση ρινικού δια-

φράγματος θεραπεύεται 

πάντοτε χειρουργικά. Η σύγχρο-

νη χειρουργική τεχνική λέγεται 

πλαστική ρινικού διαφράγματος, 

η οποία έχει σκοπό τον ευθεια-

σμό (ίσιωμα) του διαφράγματος, 

τόσο του οστέινου όσο και του 

χόνδρινου τμήματος. Η επέμβα-

ση γίνεται μέσα από τη μύτη, χω-

ρίς εξωτερικές τομές, είναι σχε-

τικά δύσκολη και πρέπει να γίνει 

σωστά σε όλες τις περιοχές του 

ρινικού διαφράγματος. Επειδή 

το ρινικό διάφραγμα έχει πολλές 

παραλλαγές, κάθε επέμβαση εί-

ναι ξεχωριστή και απαιτεί μεγάλη 

εμπειρία για να πετύχουμε το επι-

θυμητό αποτέλεσμα. Όπως είναι 

γνωστό, η καθοριστική συμμετοχή 

του διαφράγματος στο σχήμα και 

τη δομή της μύτης μας επιβάλλει 

να εφαρμόσουμε τεχνική που δεν 

θα διαταράσσει την αρχιτεκτονική 

και τη στήριξη της μύτης, διότι δια-

φορετικά θα προκληθούν επιπλο-

κές, όπως πτώση της κορυφής, ει-

σολκή της στυλίδας, εφιππιοειδής 

μύτη κ.λπ., οι οποίες διορθώνονται 

πολύ δύσκολα. Ιδιαίτερη προσοχή 

χρειάζεται στις περιπτώσεις που η 

σκολίωση αφορά το χόνδρινο τμή-

μα του διαφράγματος. Εάν αυτή 

είναι έντονη, θα χρειαστεί ολική 

ανακατασκευή και σταθεροποί-

ηση του τμήματος αυτού, η οποία 

είναι μικροχειρουργική επέμβαση 

και απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και 

ικανότητες. Πρέπει να τονιστεί εδώ 

ότι απαγορεύεται να αφαιρεθεί το 

ελεύθερο άκρο του ρινικού δια-

φράγματος που στηρίζει την κορυ-

φή και τη στυλίδα της μύτης. Εάν 

υπάρχει και δυσμορφία της μύτης, 

η πλαστική ρινικού διαφράγματος 

συνδυάζεται με ρινοπλαστική. Εάν 

συνυπάρχει υπερτροφία των κάτω 

ρινικών κογχών ή των μέσων ρινι-

κών κογχών, τότε γίνεται πλαστική 

αυτών, δηλαδή κογχοπλαστική, κι 

έτσι διευρύνεται η αναπνευστική 

οδός της μύτης, διευκολύνοντας 

τον αναπνεόμενο αέρα να εισέρ-

χεται και να εξέρχεται εύκολα. Η 

επέμβαση ολοκληρώνεται με πλή-

ρη ενδοσκοπικό έλεγχο όλων των 

περιοχών του ρινικού διαφράγ-

ματος και των ρινικών κογχών και 

τελειοποίηση με ενδοσκοπική χει-

ρουργική όλων των παραμέτρων, 

που είναι απαραίτητες για τη σωστή 

αναπνευστική λειτουργία της μύτης. 

Αν ο ασθενής πάσχει από ιγμορί-

τιδα - παραρρινοκολπίτιδα ή έχει 

άλλες παθήσεις των παραρρινικών 

Το ρινικό διάφραγμα 
είναι φυσιολογικό, 
ανατομικό τμήμα 

του εσωτερικού της 
μύτης. Χωρίζει τη μύτη 
σε δύο ίσα μέρη και 

στηρίζει το εξωτερικό 
μέρος της. Όταν όμως 

είναι στραβό, είτε 
εκ γενετής είτε από 
τραυματισμούς, τότε 
η μύτη δεν αναπνέει 

καλά. Η κακή αναπνοή 
από τη μύτη είναι 

επιβλαβής για  
τον οργανισμό 
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κόλπων (κύστεις, πολύποδες), μπο-

ρεί να γίνει ταυτόχρονα ενδοσκοπι-

κή χειρουργική των κόλπων αυτών.

7 
Πόσο διαρκεί η επέμβαση;

Για να γίνει η αποκατάσταση 

των συνηθισμένων προβλη-

μάτων σκολίωσης ρινικού δια-

φράγματος χρειάζονται περίπου 

30 λεπτά. Όταν όμως υπάρχουν ιδι-

αίτερες ανατομικές διαταραχές του 

εσωτερικού της μύτης και απαιτείται 

μικροχειρουργική αποκατάσταση 

αυτών, τότε ο χρόνος αυξάνεται 

περίπου κατά 15-30 λεπτά.

8 
Ποιος είναι ο ειδικός 

ιατρός;

Η εγχείρηση σκολίωσης ρινι-

κού διαφράγματος είναι πολύ συ-

χνή. Δυστυχώς, πολλοί ασθενείς 

υποβάλλονται σε επέμβαση αλλά 

μετά δεν αναπνέουν ικανοποιητικά 

ή αναπνέουν για μικρό χρονικό δι-

άστημα. Όπως είπαμε πιο πάνω, η 

σωστή επέμβαση είναι δύσκολη. Ο 

έμπειρος, ειδικός ωτορινολαρυγ-

γολόγος πρέπει, αφού εξετάσει 

λεπτομερώς και ενδοσκοπικά τη 

μύτη και τον ρινοφάρυγγα, να κά-

νει ολοκληρωμένη πλαστική ρινι-

κού διαφράγματος, κογχοπλαστική 

ή ρινοπλαστική, αν απαιτείται, για 

να προσφέρει στον ασθενή ελεύ-

θερη ρινική αναπνοή για όλη τη ζωή 

του. Δεν επιτρέπεται σήμερα, με την 

υψηλή τεχνολογία που διαθέτουμε, 

ο ασθενής να υποβάλεται στη δο-

κιμασία της εγχείρησης και να μην 

αναπνέει καλά έπειτα από αυτήν.

9 
Ή επέμβαση γίνεται με τοπι-

κή ή με γενική αναισθησία;

Το καλύτερο σύγχρονο πρό-

γραμμα είναι ο συνδυασμός γενικής 

και τοπικής αναισθησίας. Είναι απο-

τελεσματικό και βοηθάει τον ασθενή 

να κερδίσει τα πλεονεκτήματα της 

γενικής και της τοπικής αναισθησί-

ας. Εάν χρειάζεται μικρή διόρθωση 

του ρινικού διαφράγματος, η τοπική 

είναι αρκετή. Όταν όμως απαιτείται 

εκτεταμένη πλαστική ρινικού δια-

φράγματος και πλαστική στις ρινικές 

κόγχες, τότε ο συνδυασμός γενικής 

και τοπικής αναισθησίας είναι επι-

βεβλημένος. Ο έμπειρος και ικανός 

αναισθησιολόγος παρακολουθεί 

και ελέγχει με μηχανήματα ακριβεί-

ας όλες τις λειτουργίες της καρδιάς, 

των πνευμόνων, των αγγείων και του 

εγκεφάλου του ασθενούς και είναι 

εκεί για να τον βοηθήσει κάθε στιγ-

μή, καθιστώντας τη γενική αναισθη-

σία απόλυτα ασφαλή.

10 
Πονάει η εγχείρηση 

διαφράγματος;

Η πλαστική ρινικού δια-

φράγματος είναι ίσως η πιο ανώ-

δυνη χειρουργική επέμβαση. Η 

γενική αναισθησία βοηθάει ώστε 

να μη νιώσει ο ασθενής καθόλου 

πόνο στην εγχείρηση και έπειτα από 

αυτήν, τις περισσότερες φορές δεν 

χρειάζεται να πάρει ούτε ένα παυ-

σίπονο. Εξωτερικά δεν υπάρχουν 

πρηξίματα, μελανιές ή ράμματα. 

Οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι 

για εγχείρηση είναι φοβισμένοι, 

διότι έχουν ακούσει ανθρώπους 

που έκαναν στο παρελθόν επέμ-

βαση για διάφραγμα να τους πε-

ριγράφουν πόνους, ταλαιπωρία, 

αιμορραγίες και διστάζουν να υπο-

βληθούν σε πλαστική ρινικού δια-

φράγματος. Όταν όμως κάνουν οι 

ίδιοι εγχείρηση, αυτό που με έμφα-

ση μου λένε είναι το εξής: «Γιατρέ, 

αν ήξερα ότι θα ήταν τόση εύκολη 

η διαδικασία της επέμβασης, θα την 

είχα κάνει από χρόνια».
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11 

Πότε είναι η κατάλληλη 

ηλικία;

Για να κάνουμε εγχείρηση 

στο ρινικό διάφραγμα, πρέπει να 

έχουν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη 

και η τελική διαμόρφωση τόσο του 

διαφράγματος όσο και ολόκληρης 

της μύτης και γενικά του προσώ-

που. Έτσι σήμερα θεωρούμε ότι η 

πιο κατάλληλη ηλικία για τις γυναί-

κες είναι μετά τα 16 ή 17 χρόνια και 

για τους άνδρες μετά τα 18 χρό-

νια. Σε παιδιά και εφήβους απα-

γορεύεται να κάνουμε πλαστική 

ρινικού διαφράγματος, διότι δια-

ταράσσεται η εξέλιξη ανάπτυξης 

της μύτης, εκτός αν, έπειτα από 

σοβαρό τραυματισμό στη μύτη, 

υπάρχει έντονο πρόβλημα ανα-

πνοής. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

επεμβαίνουμε συντηρητικά, με 

σεβασμό στους αναπτυξιακούς 

μηχανισμούς της μύτης και του δι-

αφράγματος.

12 
Ποιο είναι το κόστος  

της εγχείρησης;

Το συνολικό κόστος εγ-

χείρησης του ρινικού διαφράγμα-

τος περιλαμβάνει τα έξοδα για την 

κλινική (προεγχειρητικός έλεγ-

χος, χειρουργείο και νοσηλεία), 

την αμοιβή του αναισθησιολόγου 

και την αμοιβή του χειρουργού 

(εγχείρηση και μετεγχειρητική 

φροντίδα). Η κλινική έχει σύμβα-

ση με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, 

τα οποία καλύπτουν μέρος των 

εξόδων. Εάν ο ασθενής διαθέτει 

και ιδιωτική ασφάλιση από την 

εργασία του ή ατομικό συμβό-

λαιο, τότε το κόστος της εγχείρη-

σης αναλαμβάνει να το καλύψει 

σχεδόν εξ ολοκλήρου η ιδιωτική 

ασφάλιση.

13 
Είναι δυνατόν να έχει 

προβλήματα η μύτη 

μετά την επέμβαση;

Όταν εφαρμόζονται τεχνικές του 

παρελθόντος ή όταν δεν υπάρ-

χουν αρκετή γνώση, εμπειρία και 

ικανότητα, μπορεί να προκλη-

θούν κάποια προβλήματα ανα-

πνοής, δομής και στήριξης της 

μύτης. Σήμερα, ο εξειδικευμένος 

χειρουργός ωτορινολαρυγγο-

λόγος με τη σωστή εφαρμογή 

της ενδεδειγμένης πλαστικής 

ρινικού διαφράγματος μόνο θε-

τικά αποτελέσματα θα προσφέ-

ρει στη μύτη και τον ασθενή. 

Η επέμβαση γίνεται με χειρι-

σμούς ακριβείας, απόλυτα ελεγ-

χόμενους, με μικροχειρουργική, 

όπου απαιτείται, και όταν υπάρ-

χουν γνώση, ικανότητα και με-

γάλη εμπειρία, το αποτέλεσμα 

είναι εξασφαλισμένο, άριστο και 

διαχρονικό. Το εξωτερικό τμήμα 

της μύτης εάν είναι φυσιολογικό 

δεν αλλάζει καθόλου. Εάν όμως 

υπάρχει πρόβλημα δυσμορφίας 

της μύτης, τότε μπορεί να γίνει 

ταυτόχρονα και  ρινοπλαστι-

κή από τον ίδιο ιατρό για βελ-

τίωση της εξωτερικής εμφάνισης 

αυτής.

14 
Μετεγχειρητική 

φροντίδα

Μετά την εγχείρηση ο 

ασθενής παραμένει στην κλινική 

για ένα βράδυ και το πρωί της επο-

μένης πηγαίνει στο σπίτι του. Μπο-

ρεί να επιστρέψει στην εργασία 

του σε 2-3 ημέρες, αποφεύγοντας 

τη βαριά σωματική δραστηριότητα 

και τη γυμναστική για 15-20 ημέ-

ρες. Καλό είναι να μην τραυματί-

σει τη μύτη του. Θα χρειαστεί για 

λίγες ημέρες να πάρει κατάλληλο 

αντιβιοτικό, προστατεύοντας έτσι 

το εγχειρητικό τραύμα από οποια-

δήποτε φλεγμονή. Την πρώτη 

εβδομάδα η αναπνοή από τη μύτη, 

λόγω εγχειρητικού τραύματος, θα 

είναι μέτρια. Σε 5-7 ημέρες θα γί-

νει η πρώτη περιποίηση του εσω-

τερικού της μύτης και η αναπνοή 

θα γίνει καλή. Στο τέλος της επού-

λωσης, το τέλειο αποτέλεσμα της 

αναπνοής εκτιμάται πάλι με πλήρη 

ενδοσκοπικό έλεγχο του εσωτερι-

κού της μύτης. Εάν ο ασθενής έχει 

υποβληθεί ταυτόχρονα σε ενδο-

σκοπική εγχείρηση των ιγμορείων 

- παραρρινικών κόλπων, γίνεται 

λεπτομερής έλεγχος και αυτών.

15 
Αν κάνω εγχείρηση, 

ξαναγίνεται  

το διάφραγμα;

Η σύγχρονη εγχείρηση του δια-

φράγματος, όπως είπαμε, λέγεται 

πλαστική του ρινικού διαφράγμα-

τος. Εάν η εγχείρηση γίνει σωστά 

και πλήρης, το ρινικό διάφραγμα 

θα παραμείνει όπως το φτιάξαμε 

για όλη τη ζωή και η μύτη θα πα-

ρέχει άριστη αναπνοή για πάντα.

16
  Έχω κάνει εγχείρηση 

διαφράγματος, αλλά 

δεν αναπνέω καλά, 

πού οφείλεται;

Αν η αναπνοή δεν είναι καλή μετά 

την εγχείρηση αυτό οφείλεται σε 

κακή εκτίμηση του προβλήματος 

ή σε κακή τεχνική της επέμβασης. 

Όπως είπαμε, η σωστή εγχείρηση 

περιλαμβάνει την πλήρη πλαστική 

του ρινικού διαφράγματος, την 

πλαστική των ρινικών κογχών, τη 

ρινοπλαστική -εάν χρειάζεται- και 

την πιθανή ενδοσκοπική εγχείρη-

ση για ιγμορίτιδα - παραρρινο-

κολπίτιδα, αν αυτή συνυπάρχει. 

Αν όλα αυτά εκτιμηθούν και γί-

νουν σωστά, θα ανήκετε κι εσείς 

σε όλους αυτούς τους πρώην 

ασθενείς μου που με επισκέπτο-

νται πάλι ή με συναντούν στον 

δρόμο ή σε συγκεντρώσεις και 

μου λένε: «Γιατρέ, μου έχεις αλ-

λάξει τη ζωή μου. Αναπνέω όλη 

μέρα και όλη νύχτα ελεύθερα, 

κοιμάμαι ήρεμα και ξεκούραστα, 

χωρίς να ροχαλίζω. Γιατρέ, αυτό 

που νιώθω είναι ασύλληπτο και 

απερίγραπτα υπέροχο. Αναπνέω 

ελεύθερα και το κεφάλι μου είναι 

ελαφρύ σαν να ξαναγεννήθηκα».



Ωτορινολαρυγγολογικό 
Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου

Κλινική ΩΡΛ εξέταση

Ακοομέτρηση, έλεγχος  
ακοής - βαρυκοΐας 

Θεραπεία ιλίγγου

Θεραπεία αιφνίδιας βαρυκοΐας

Έλεγχος και θεραπεία  
ρινορραγίας

Ενδοσκοπική χειρουργική

Πλαστική ρινικού διαφράγματος

Ρινοπλαστική

Φωνομικροχειρουργική

Εγχείρηση ροχαλητού

Παρωτιδεκτομή - Χειρουργική  
σιελογόνων αδένων

Αμυγδαλεκτομή

Τυμπανοπλαστική

Εγχείρηση χρόνιας ωτίτιδας

Εγχείρηση ωτοσκλήρυνσης

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



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



 

γυναίκα

| 86 - 89 | DCIS

| 90 - 92 | Ο ρόλος της μαίας στη σύγχρονη μαιευτική



86 Bionews  Ιούνιος - Αύγουστος 2019          

DC ISDC ISDC IS
1 Τι είναι το DCIS;

Το Ενδοπορικό Καρκίνωμα In 

Situ (Ductal Carcinoma In Situ) 

εμφανίζεται στο 12% των περιπτώ-

σεων κακοήθειας ως μια πρώιμη 

μορφή καρκίνου του μαστού. 

Ο καρκίνος του μαστού εμφανί-

ζεται όταν τα κύτταρα του αδένα 

αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται 

με μη φυσιολογικό ρυθμό. 

Οι μαστοί αποτελούνται από 

ινώδη στοιχεία, αδενικό ιστό και 

λίπος. Όταν τα καρκινικά κύτταρα 

αναπτύσσονται αλλά παραμένουν 

εντός των πόρων και δεν τους δια-

περνούν (in situ), τότε αυτή η κα-

τάσταση ονομάζεται DCIS. Σε αυτή 

τη φάση, τα καρκινικά κύτταρα δεν 

έχουν αναπτύξει την ικανότητα να 

εξαπλωθούν εκτός των πόρων και 

να διηθήσουν τον υπόλοιπο μα-

ζικό αδένα του μαστού, γεγονός 

που έχει ως αποτέλεσμα πολύ 

καλή πρόγνωση.

2 Ποια είναι τα συμπτώματα 
του DCIS;
Το DCIS συνήθως δεν πα-

ρουσιάζει συμπτώματα και η διά-

γνωσή του γίνεται τυχαία έπειτα 

από μαστογραφία που έχει πραγ-

ματοποιηθεί είτε στο πλαίσιο του 

προσυμπτωματικού ελέγχου είτε 

για άλλον λόγο.

Σπανιότερα εμφανίζεται σε 

ασθενείς που έχουν εμφανίσει 

αλλαγές, όπως ένας όγκος ή η 

Γράφει ο:

Παππάς Παναγιώτης MD, M.Sc.

Ειδικός Χειρουργός Μαστού,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινικής Αθηνών
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εκροή υγρού από τη θηλή. Ωστό-

σο, είναι πολύ πιθανό σε ασθε-

νείς με DCIS και κλινικά ευρήματα 

στον μαστό να συνυπάρχει διηθη-

τικός καρκίνος.

Ορισμένες, επίσης, ασθενείς με 

DCIS, αν και σπανιότερα, εμφανί-

ζουν και έναν τύπο εξανθήματος 

γύρω από τη θηλή, που γνωστή και 

ως νόσος Paget.

3  Πώς γίνεται η διάγνωση;
H διάγνωση του DCIS γίνε-

ται με πληθώρα εξετάσεων, 

όπως:

   Κλινική εξέταση από  

τον χειρουργό μαστού

   Μαστογραφία

     Υπερηχογράφημα μαστών 

   Βιοψία

Διάγνωση αποτιτανώσεων
Αρκετά συχνά και κατά τον προ-

συμπτωματικό έλεγχο με μαστο-

γραφία ενδέχεται να διαπιστωθεί 

η ύπαρξη μικροαποτιτανώσεων 

στον έναν ή και στους δύο μα-

στούς. Οι αποτιτανώσεις είναι 

εναποθέσεις ασβεστίου και στη 

μαστογραφία εμφανίζονται ως 

μικρά λευκά στίγματα σε διαφο-

ρετικά μεγέθη και σχηματισμούς. 

Η ύπάρξη μικροαποτιτανώσεων 

μπορεί να είναι ένδειξη DCIS, χω-

ρίς, ωστόσο, να σημαίνει ότι όλες 

οι αποτιτανώσεις είναι ύποπτες. 

Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι 

ξεκάθαρο αν αυτές είναι καλοή-

θους μορφολογίας ή όχι, θα χρει-

αστούν περαιτέρω εντοπιστικές 

(μεγεθυντικές) μαστογραφικές 

λήψεις ή ακόμα και βιοψία με 

χρήση οδηγού σύρματος. Η βιο-

ψία με οδηγό σύρμα σημαίνει ότι 

προτού η ασθενής οδηγηθεί στο 

χειρουργείο, τοποθετείται ένας 

ειδικός λεπτός συρμάτινος οδη-

γός (στερεοτακτικά) στην περιο-

χή των ύποπτων αποτιτανώσεων, 

ώστε ο χειρουργός να αφαιρέσει 

ολόκληρη την περιοχή με υγιή 

όρια. Διεγχειρητικά το παρασκεύ-

ασμα που έχει αφαιρεθεί στέλ-

νεται για ακτινογραφία, ώστε να 

διαπιστωθεί ότι η περιοχή με τις 

αποτιτανώσεις έχει αφαιρεθεί 

πλήρως προτού σταλεί το δείγμα 

για ιστοπαθολογική εξέταση. Σε 

αρκετές περιπτώσεις στην περι-

οχή της εκτομής τοποθετούνται 

μεταλλικοί δείκτες (clips), ούτως 

ώστε, αν χρειαστεί άλλο χειρουρ-

γείο ή βιοψία, να είναι εύκολος 

ο εντοπισμός της προηγηθείσας 

επέμβασης.

4 Πώς βαθμονομείται  
το DCIS;
Η βαθμονόμηση του DCIS 

πραγματοποιείται με βάση την 

κατάσταση των κυττάρων που πα-

ρατηρούνται μικροσκοπικώς. Αυτή 

έχει να κάνει με τη διαφοροποίησή 

τους σε σχέση με τα φυσιολογικά 

κύτταρα του μαστού και το πόσο 

γρήγορα πολλαπλασιάζονται. 

   Χαμηλού βαθμού DCIS: Τα καρ-

κινικά κύτταρα μοιάζουν αρκετά 

με τα φυσιολογικά και πολλα-

πλασιάζονται αργά.

   Ενδιάμεσου βαθμού DCIS: Τα 

καρκινικά κύτταρα μοιάζουν λι-

γότερο με τα φυσιολογικά και 

αναπαράγονται ταχύτερα.

   Υψηλού βαθμού DCIS: Τα καρ-

κινικά κύτταρα είναι πολύ διαφο-

ροποιημένα από τα φυσιολογικά 

και αναπαράγονται ταχέως.

5 Μπορεί το DCIS  
να μετατραπεί  
σε διηθητικό καρκίνο;

Εάν το DCIS δεν αντιμετωπιστεί 

εγκαίρως, τα καρκινικά κύτταρα 

ενδέχεται να αναπτύξουν την ικα-

νότητα εξάπλωσης και εκτός των 

γαλακτοφόρων πόρων στον περι-

βάλλοντα μαστικό αδένα. Σε αυτή 

την περίπτωση υπάρχει δημιουργία 

διηθητικού καρκίνου του μαστού. 

Ο διηθητικός καρκίνος πάντα έχει 

πιθανότητα να εξαπλωθεί και σε 

άλλα σημεία του σώματος και τότε 

μιλάμε για μεταστατικό καρκίνο. 

Το μέγεθος και ο βαθμός 

(Grade) αποτελούν συνήθως δεί-

κτη πιθανότητας μετατροπής του 

DCIS σε διηθητικό καρκίνο.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις 

όπου δεν εξελίσσεται σε διηθητικό 

καρκίνο ή εξελίσσεται πολύ αργά.

6 Μπορεί το DCIS  
να παραμείνει δίχως 
αντιμετώπιση - θεραπεία;

Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν 

υπάρχει σαφής μηχανισμός πρό-

βλεψης εξέλιξης του DCIS σε δι-

ηθητικό καρκίνο, η θεραπευτική 

αντιμετώπισή του ενδείκνυται 

πάντα. Σκοπός της θεραπείας, 

λοιπόν, είναι η αφαίρεση ολόκλη-

ρης της περιοχής με τη βλάβη και 

μείωση του κινδύνου που αναφέρ-

θηκε. Υπάρχει μεγάλη έρευνα εν 

εξελίξει και πολλές μελέτες ασχο-

λούνται με το ποιοι τύποι DCIS θα 

μπορούσαν να εξελιχθούν σε διη-

θητικό καρκίνο και πρέπει να θε-

ραπεύονται χειρουργικά και ποιοι 

απλώς θα πρέπει να παρακολου-

θούνται εντατικά.

7
Πώς θεραπεύεται  
το DCIS;

Χειρουργική επέμβαση

Η χειρουργική αφαίρεση αποτε-

λεί την αρχική θεραπεία του DCIS. 

Αυτή μπορεί να είναι αφαίρεση με 

διατήρηση του μαστού και ονομά-

ζεται ογκεκτομή ή ευρεία τοπική 

εκτομή ή μαστεκτομή, δηλαδή, 

αφαίρεση ολόκληρου του μα-

στού. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις 

πραγματοποιείται και μαστεκτομή 

με διατήρηση της θηλής.

Οι θεραπευτικές επιλογές είναι 

κάτι που πρέπει να συζητείται πά-

ντα και λεπτομερώς με τον θερά-

ποντα ειδικό χειρουργό μαστού. 

Η μαστεκτομή συνήθως ενδεί-

κνυται εάν:



88 Bionews  Ιούνιος - Αύγουστος 2019          

γυναίκα

   Το DCIS είναι αρκετά εκτεταμέ-

νο και εξαπλώνεται σε ευρύ τμή-

μα του μαστού.

   Το DCIS βρίσκεται σε περισσό-

τερες από μία περιοχές στον μα-

στό και η ογκεκτομή αυτών των 

περιοχών δεν κρίνεται δυνατή ή 

επαρκής.

   Δεν κρίνεται δυνατή ή επαρκής 

η ογκεκτομή με επίτευξη ελεύ-

θερων ορίων (καθαρού ιστού) 

πέριξ του DCIS. 

   Κατά τη χειρουργική επέμβαση 

διατήρησης του μαστού, το τμή-

μα της ογκεκτομής αποστέλλεται 

για παθολογοανατομική εξέτα-

ση (βιοψία). Αν διαπιστωθεί ότι 

υπάρχουν καρκινικά κύτταρα 

εντός ή πλησίον των ορίων εκτο-

μής, τότε ενδέχεται να χρειαστεί 

συμπληρωματική εκτομή. 

   Εάν η μαστεκτομή δεν ενδείκνυ-

ται και η ασθενής την επιθυμεί, 

τότε πρέπει να συζητήσει με τον 

θεράποντα χειρουργό της το εν-

δεχόμενο της άμεσης ή απώτερης 

αποκατάστασής της με ενθέματα 

σιλικόνης ή με τη χρήση αυτόλο-

γου ιστού, δηλαδή ιστού από άλλα 

τμήματα του σώματός της. 

Εντοπισμός

Το DCIS αποτελεί μια αψηλάφητη 

βλάβη συνήθως και γι’ αυτό τον 

λόγο πριν από την αφαίρεσή του 

απαιτείται μια ακόμη επέμβαση που 

εκτελείται από ειδικό ακτινολόγο 

και ονομάζεται εντοπισμός με οδη-

γό σύρμα. Την ίδια ημέρα και πριν 

από την εισαγωγή στο χειρουργείο, 

η ασθενής οδηγείται στο ακτινο-

λογικό τμήμα, όπου με τη βοήθεια 

μαστογράφου και με τοπική αναι-

σθησία υποβάλλεται στη διαδικα-

σία εντοπισμού. Ένα λεπτό σύρμα 

τοποθετείται στην περιοχή της βλά-

βης (DCIS) και σταθεροποιείται μέ-

χρι την επέμβασή της. Το άκρο του 

σύρματος μέσα στον μαστό βρίσκε-

ται εντός της περιοχής που πρόκει-

ται να αφαιρεθεί και ουσιαστικά θα 

καθοδηγήσει τον χειρουργό ώστε 

να βρει και να αφαιρέσει ολόκλη-

ρη την περιοχή με το DCIS. Εν συ-

νεχεία, ο ιστός που αφαιρείται θα 

σταλεί για ακτινογραφία, ώστε να 

διαπιστωθεί αν έχει αφαιρεθεί σω-

στά και με απεικονιστικά ελεύθερα 

όρια εκτομής. 

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται 

μαστεκτομή, δεν εκτελείται ο εντο-

πισμός, καθώς αφαιρείται και απο-

στέλλεται για βιοψία ολόκληρος ο 

μαστός.

Αφαίρεση λεμφαδένων

Σε ασθενείς με DCIS δεν απαιτεί-

ται συνήθως βιοψία του φρουρού 

λεμφαδένα ή ευρύτερος μασχαλι-

αίος λεμφαδενικός καθαρισμός, 

καθώς τα καρκινικά κύτταρα δεν 

έχουν αναπτύξει την ικανότητα 

Φυσιολογικός 
πόρος

Διηθητικός 
καρκίνος

DCIS
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εξάπλωσής τους εκτός των γα-

λακτοφόρων πόρων στον πέριξ 

μαζικό αδένα. Έτσι δεν υπάρχει 

κίνδυνος εξάπλωσης του καρκί-

νου στους λεμφαδένες ή σε άλλα 

όργανα (μετάσταση).

Ωστόσο όταν συνυπάρχει DCIS 

με διηθητικό καρκίνο, τότε απαι-

τείται η βιοψία των μασχαλιαίων 

λεμφαδένων, καθώς υπάρχει ο 

κίνδυνος μεταστατικής νόσου 

τόσο στους λεμφαδένες όσο και 

σε άλλα όργανα. 

Εάν έχει αποφασιστεί μαστε-

κτομή, υπάρχει περίπτωση βιοψί-

ας φρουρού λεμφαδένα, καθώς 

ενδέχεται να βρεθεί και διηθητική 

νόσος στον μαστό.

Νεοεπικουρική  

(συμπληρωματική) θεραπεία

Ακτινοθεραπεία

Κατά την ακτινοθεραπεία χρησι-

μοποιείται ακτινοβολία, η οποία 

καταστρέφει τα πιθανά εναπο-

μείναντα καρκινικά κύτταρα στο 

σημείο που πραγματοποιήθηκε η 

χειρουργική επέμβαση. 

Χορηγείται σε εξωτερική βάση 

4-6 εβδομάδες μετά την επέμβα-

ση, καθημερινά (Δευτέρα - Παρα-

σκευή), για περίπου 3 εβδομάδες. 

Ορμονοθεραπεία 

Η χορήγηση ορμονικών σκευα-

σμάτων ενδείκνυται μόνο σε πε-

ριπτώσεις όπου υπάρχουν θετικοί 

ορμονικοί υποδοχείς στα καρκι-

νικά κύτταρα οι οποίοι δεσμεύ-

ουν τα οιστρογόνα (ορμόνες). Σε 

αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε μη 

ορμονοεξαρτώμενους υποδοχείς, 

η χορήγηση της ορμονοθεραπεί-

ας δεν προσδίδει κάποιο όφελος. 

Τα οφέλη της ορμονοθεραπείας 

σε ασθενείς με θετικούς οιστρο-

γονικούς υποδοχείς ποικίλλουν 

σε σχέση και με τις υπόλοιπες 

θεραπείες που χορηγούνται, ενώ 

δεν ενδείκνυται για όλες τις ασθε-

νείς με DCIS. Η ταμοξιφαίνη και 

οι αναστολείς της αρωματάσης 

(αναστροζόλη, λετροζόλη κ.ά.) 

είναι μερικά από τα σκευάσματα 

που συνήθως χρησιμοποιούνται 

σήμερα και ο βασικός τους ρόλος 

είναι η μείωση των υποτροπών 

(επανεμφάνισης) της νόσου.

Το DCIS αποτελεί έναν πολύ 

πρώιμο καρκίνο με εξαιρετική 

πρόγνωση, εφόσον αντιμετωπι-

στεί έγκαιρα και από εξειδικευμέ-

νο προσωπικό στις παθήσεις μα-

στού. Μετά τη διάγνωση, απαιτείται 

πλήρης ενημέρωση και συζήτηση 

με τον ειδικό χειρουργό μαστού, 

ώστε η ασθενής να λάβει την εν-

δεδειγμένη θεραπεία, βασιζόμενη 

στα πιο σύγχρονα θεραπευτικά 

πρωτόκολλα και τις νεότερες κα-

τευθυντήριες οδηγίες.

Το DCIS αποτελεί 
έναν πολύ 

πρώιμο καρκίνο 
με εξαιρετική 

πρόγνωση, εφόσον 
αντιμετωπιστεί 

έγκαιρα και από 
εξειδικευμένο 

προσωπικό στις 
παθήσεις μαστού
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Α
πό την ελληνική μυθο-

λογία, η θεά του τοκετού 

Ειλείθυια, υπό την επίβλε-

ψη των Τριών Μοιρών, βοηθούσε 

τον τοκετό της κάθε γυναίκας και 

η μαία ήταν από τότε ένα σεβαστό 

πρόσωπο.

Συνεργάζεται με τις γυναίκες με 

σκοπό την παροχή υποστήριξης, 

περίθαλψης και συμβουλών κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του 

τοκετού αλλά και της λοχείας.

Κάθε επίτοκος ή λεχωίδα και το 

έμβρυο ή το νεογνό της αποτε-

λούν για τη μαία ξεχωριστή οντό-

τητα. Η μαιευτική φροντίδα είναι 

καθολική και βασίζεται στη μονα-

δικότητα και την ιδιαιτερότητα της 

κάθε γυναίκας. Ο ρόλος της είναι 

σημαντικός τόσο για τη γυναίκα 

όσο και για την οικογένεια και την 

κοινωνία γενικότερα. 

Η μαία καλείται να συντονίσει 

διαφορετικούς ανθρώπους και 

ειδικότητες και να καταφέρει να 

επικοινωνήσει μεταξύ τους όλους 

τους εμπλεκόμενους επαγγελμα-

τίες υγείας, μαιευτήρα -γυναικο-

λόγο, παιδίατρο-νεογνολόγο και 

αναισθησιολόγο.

Σε έναν συνεχόμενα εξελισ-

σόμενο τομέα υγείας, η αναθε-

ώρηση της παλιάς γνώσης της 

μαιευτικής και ο εμπλουτισμός 

της με νέα, σε συνδυασμό με 

τη σύγχρονη τεχνολογία, κρίνει 

επιτακτική την ανάγκη εξέλιξης 

και των μαιών, εάν επιθυμούν να 

παραμείνουν στο προσκήνιο και 

Ο ρόλος της μαίας 
στη σύγχρονη μαιευτική
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να μην είναι απλοί παρατηρητές, 

κουβαλώντας την πολυετή εμπει-

ρία τους.

Η εποπτεία, η φροντίδα, η καθο-

δήγηση, η υποστήριξη και η πα-

ρέμβαση που παρέχουν σε κάθε 

επίτοκο συνηγορεί στο να θεω-

ρούνται από τις γυναίκες ως φύ-

λακας-άγγελος της μητέρας και 

του νεογνού της κατά τη διάρκεια 

του τοκετού, καθώς και κατά τις 

πρώτες μέρες έπειτα από αυτόν. 

Σύμφωνα με παγκόσμιες μελέ-

τες, οι τοκετοί των οποίων η εξέ-

λιξη παρακολουθείται από μαία 

έχουν χαμηλά ποσοστά αναίτιων 

παρεμβάσεων. Στην Ελλάδα, η 

αναίτια παρέμβαση στον τοκε-

τό, σύμφωνα με τα στοιχεία του 

υπουργείου Υγείας, κατέχει συ-

γκριτικά υψηλά ποσοστά.

Η τέχνη της μαιευτικής εξελίσ-

σεται διαρκώς. Το επίπεδο των 

μαιών θα πρέπει να είναι υψηλό 

σε γνώση, αντίληψη και πολιτισμό, 

αλλά και η ψυχική υγεία τους θα 

πρέπει να είναι σε άριστη κατά-

σταση, ώστε να μπορούν με ειρή-

νη ψυχής και πνεύματος να αντε-

πεξέλθουν στον σημαντικό και 

δύσκολο ρόλο τους. 

Το Μαιευτικό Τμήμα της 
ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης
 Η ΒιοΚλινική στηρίζει ενεργά τον 

μητρικό θηλασμό και τη γαλουχία 

σε πρόωρα βρέφη. Ο μητρικός 

θηλασμός είναι δικαίωμα κάθε 

νεογνού. Νεογνολόγοι και μαίες 

με την πολυετή εμπειρία τους θα 

στηρίξουν, θα καθοδηγήσουν και 

θα ενημερώσουν για τα πλεονε-

κτήματα και την τέχνη του μητρι-

κού θηλασμού. 

Επίσης, προσφέρει δωρεάν 

υπηρεσίες με μαθήματα ανώδυ-

νου τοκετού, διατροφής και ψυ-

χολογίας κατά την εγκυμοσύνη 

από έμπειρη μαία, εξειδικευμένη 

διατροφολόγο και ψυχολόγο. Τα 

σεμινάρια αυτά θα βοηθήσουν τη 

μέλλουσα μητέρα να κατανοήσει 

όλες τις μεταβολές που συμβαί-

νουν και να αποδεχτεί τη μητρό-

τητα.

Η ΒιοΚλινική Θεσσαλονί-

κης παρέχει ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ και υπηρεσίες 

rooming in και «τοκετό σαν στο 

σπίτι».

   Το rooming in είναι η παραμονή 

του βρέφους στο ίδιο δωμάτιο 

με τη μητέρα του από τη στιγμή 

της γέννησής του και για όλο το 

24ωρο μέχρι την έξοδό του από 

το μαιευτήριο. Το rooming in 

αποτελεί ένα από τα δέκα βήμα-

τα που προτείνουν ο ΠΟΥ και η 

UNICEF για επιτυχημένο μητρικό 

θηλασμό.

   Αίθουσα «ΕΛΕΥΘΩ»: Τοκετός 

σε συνθήκες «σαν στο σπίτι». 

Η φιλοσοφία του προγράμμα-

τος είναι η γυναίκα να αισθάνε-

ται σαν να γεννάει στο σπίτι της, 

αλλά με την ασφάλεια και τη δι-

ακριτική παρακολούθηση μιας 

πλήρως οργανωμένης γενικής 

κλινικής.

   Τα μαθήματα ψυχοπροφύλα-

ξης αναπτύσσουν θέματα που 

αφορούν τις αλλαγές στο σώμα 

της γυναίκας κατά τη διάρκεια 

της κύησης, τα συναισθήματα 

του ζευγαριού και τον σημαντι-

κό ρόλο του πατέρα.

   Τα μαθήματα διατροφής στην 

εγκυμοσύνη έχουν ως στόχο να 

Στην απαρχή κάθε 
νέας ζωής είναι εκεί!

Αφανείς ηρωίδες  
σε κάθε γέννα,  

οι μαίες επιτελούν 
σπουδαίο έργο και 
ο ρόλος τους είναι 
αληθινά ζωοδόχος!
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κατανοήσει η έγκυος ότι η δια-

τροφή διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο τόσο στην καλή έκβαση 

της κύησης όσο και στην περίο-

δο της λοχείας. Η ισορροπημέ-

νη διατροφή είναι κύριο μέλημά 

μας για δύο βασικούς λόγους:

1. Για να είναι το γάλα της θη-

λάζουσας μητέρας ποιοτικά και 

ποσοτικά επαρκές, ώστε να τρέ-

φεται σωστά το νεογνό.

2. Η λεχώνα αυτή τη μαγική πε-

ρίοδο που διανύει έχει ανάγκη 

από γεύματα που θα τη δυναμώ-

σουν και θα της προσφέρουν όλα 

όσα χρειάζεται για να ανταποκρι-

θεί στα ασταθή ωράρια του μω-

ρού της.

   Τα μαθήματα ψυχολογίας στην 

εγκυμοσύνη έχουν στόχο την 

παροχή συμβουλών κι υποστή-

ριξης στους μέλλοντες γονείς.

 Εδώ και 35 χρόνια η άρτια ορ-

γάνωση και στελέχωση του Μαι-

ευτικού - Γυναικολογικού Τμή-

ματος εξασφαλίζει την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών και φροντί-

ζει την υγεία της γυναίκας και του 

νεογνού. Οι σύγχρονες υποδομές 

και ο εξοπλισμός εξασφαλίζουν 

ένα ασφαλές περιβάλλον για τη 

γέννηση ενός υγιούς παιδιού. 

 Βασικές αξίες του Ομίλου εί-

ναι η φροντίδα και η κάλυψη κάθε 

ανάγκης της επιτόκου. Αυτό επι-

τυγχάνεται από το άριστα εκπαι-

δευμένο προσωπικό, την 24ωρη 

γραμμή επικοινωνίας, αλλά και 

την 24ωρη ιατρική κάλυψη με 

ενεργή εφημερία από ειδικούς 

ιατρούς (γυναικολόγο, παιδία-

τρο-νεογνολόγο, αναισθησιολό-

γο, παθολόγο, καρδιολόγο, χει-

ρουργό και εντατικολόγο).

Υπάρχει καθημερινά δυνατό-

τητα επίσκεψης και ξενάγησης 

στους χώρους της Κλινικής και 

ενημέρωσης από την έμπειρη 

ομάδα των μαιών του τμήματος. 



Μαιευτικό Τμήμα 
ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ
Μητροπόλεως 86, 54 622 Θεσσαλονίκη • Τ 2310 372 600 • email: thes.bioclinic@bioclinic.gr

www.bioclinic.gr

Το Μαιευτικό Τμήμα της ΒιοΚλινικής εξασφαλίζει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και φροντίζει  
την υγεία της γυναίκας και του νεογνού. Διαθέτει σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα αλλά και τις κατάλληλες  

υποδομές, που θα επιτρέψουν στην γυναίκα να γεννήσει ένα υγιές παιδί με ασφάλεια όπως: 

  Πλήρως ανακαινισμένες αίθουσες τοκετών και δωμάτια

  Έμπειρες μαίες και ανθρώπινο πρόσωπο

   Πρωτοποριακά προγράμματα τοκετών ενός ή δύο ημερών

 Στήριξη στο μητρικό θηλασμό και εκπαίδευση, 

  24ωρη υποστήριξη Ειδικών Ιατρών και Εργαστηρίων 

  Πλήρως εξοπλισμένη και στελεχωμένη Νεογνική 
Μονάδα

  24ωρη καθημερινή παρουσία Γυναικολόγου και 
Αναισθησιολόγου και Παιδιάτρου - Νεογνολόγου

  Κάλυψη όλων των αναγκών του προγεννητικού 
ελέγχου (υπέρηχοι, Papp A, αμνιοπαρακέντηση, 
διαβητολογικός - καρδιολογικός έλεγχος εγκύου κ.λπ.)

  Οικονομικά προγράμματα τοκετών



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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Σ
τη σημερινή κοινωνία η κα-

τανάλωση σνακ αποτελεί 

σημαντικό κομμάτι της ημε-

ρήσιας ενεργειακής πρόσληψης 

ενός ατόμου. Ως διατροφικό σνακ 

ορίζεται η επιπρόσθετη κατανά-

λωση τροφής ή ποτού μεταξύ των 

κυρίως γευμάτων (δηλαδή πρωι-

νού, μεσημεριανού και βραδινού). 

Υπάρχουν διάφοροι παράγο-

ντες, όπως είναι το αίσθημα της 

πείνας, η τοποθεσία κατανάλω-

σης, η κουλτούρα, η απόλαυση 

της τροφής, η ψυχολογική κατά-

σταση και η διάθεση του ατόμου, 

οι οποίοι θα παίξουν και αυτοί τον 

ρόλο τους στο είδος και την πο-

σότητα του σνακ που θα κατανα-

λωθεί 1. Δυστυχώς, για πολλούς 

το σνακ εκλαμβάνεται ως ένα 

μικρό, φθηνό, συσκευασμένο 

τρόφιμο, το οποίο συνηθέστερα 

είναι χαμηλό σε θρεπτικά συστα-

τικά και υψηλό σε θερμίδες (π.χ., 

ζαχαρούχα ποτά, κέικ, κρουασάν, 

σφολιατοειδή κ.ά.). Οι συγκεκρι-

μένες επιλογές, όμως, συμβάλ-

λουν ελάχιστα στον κορεσμό 

μετά την κατανάλωσή τους, ενώ 

παράλληλα αυξάνουν σημαντικά 

τη συνολική ημερήσια πρόσληψη 

ενέργειας, με τελικό αποτέλε-

σμα την αύξηση του σωματικού 

βάρους και μακροπρόθεσμα τις 

αυξημένες πιθανότητες εμφάνι-

σης παχυσαρκίας και συνοδών 

νοσημάτων2.

Από την άλλη, σύμφωνα με με-

λέτες, η επιλογή ενός κατάλλη-

λου, υγιεινού σνακ, υψηλής θρε-

πτικής αξίας σε καθημερινή βάση 

φαίνεται να βοηθάει 1,2 : 

   Στη βελτίωση δεικτών καρδιαγ-

γειακής υγείας: Μειώνοντας την 

ολική χοληστερόλη, την «κακή» 

χοληστερόλη (LDL), τα υψηλά 

επίπεδα τριγλυκεριδίων (TG) και 

βελτιώνοντας τη ρύθμιση της αρ-

τηριακής πίεσης.

   Στην κάλυψη των αναγκών σε 

θρεπτικά συστατικά, όπως βι-

ταμίνης C, Ε, φυλλικού οξέος, 

ασβεστίου, μαγνησίου, σίδηρου, 

νατρίου, καλίου και φυτικών ινών.

   Στη διαχείριση της πείνας, προά-

γοντας τον κορεσμό και μειώνο-

ντας το τσιμπολόγημα ενδιάμεσα 

από τα γεύματα.

   Στη ρύθμιση του σωματικού βά-

ρους.

   Στην αναδόμηση των μυών 

έπειτα από έντονη φυσική δρα-

στηριότητα, όσον αφορά τους 

ασκούμενους.

Ποια είναι όμως τα υγιεινά 
σνακ και ποια η σύστασή τους;
Το «κλειδί» φαίνεται να είναι η 

Γράφει η:

Iωάννα Στεργίου, M.Sc.

Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος,
Επιστημονική Συνεργάτιδα  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

διατροφή

Τι είναι, τι μου προσφέρουν και τι να προτιμήσω

Διατροφικά σνακ
Ιδέες για 

συνδυασμούς 
υγιεινών σνακ 

Γιαούρτι με φρούτα  
και chia seeds
Γιαούρτι με 4 κομμάτια ανανά, 
4 φράουλες, 1 κ. γλυκού μέλι, 
1 κ. γλυκού ταχίνι, 1 κ. σούπας 
chia seed και τριμμένα καρύδια

Toast με αβοκάντο και cottage
2 φέτες ψωμί ολικής άλεσης, 
αβοκάντο, 1 κ. σούπας τυρί 
cottage, 50 γρ. σολομό 
καπνιστό και φύλλα ρόκας

Μπάρες ενέργειας
Μπάρες με 120 γρ. νιφάδες 
βρόμης, 100 γρ. ταχίνι με 
κακάο, 100 γρ. μέλι, 2 κ. σούπας 
cranberries και διάφορους 
ξηρούς καρπούς
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συνετή επιλογή των κατάλληλων 

σνακ που μπορούν να συνεισφέ-

ρουν πολύτιμα θρεπτικά συστατι-

κά στην καθημερινή διατροφή και 

να συμβάλλουν στην ικανοποίη-

ση της πείνας και τη διατήρηση 

του βάρους εντός των φυσιολο-

γικών ορίων. Τέτοια είναι τα σνακ 

με αυξημένη περιεκτικότητα σε 

πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά 

λιπαρά. 

Μερικά πρακτικά και χορταστι-

κά σνακ που αξίζει να εντάξουμε 

στη διατροφή μας είναι το για-

ούρτι, τα τυριά με χαμηλά λιπαρά, 

οι ξηροί καρποί, τα δημητριακά 

ολικής άλεσης, τα φρούτα και τα 

λαχανικά.

Μερικές συμβουλές για να έχε-

τε εύκολα και καθημερινά υγιει-

νές επιλογές, όπου και εάν βρί-

σκεστε, είναι:

   Γεμίστε το σπίτι σας με ποικιλία 

φρέσκων φρούτων και λαχανι-

κών. 

   Φροντίστε να ετοιμάσετε τα 

φρούτα και τα λαχανικά που θα 

πάρετε μαζί σας από το προη-

γούμενο βράδυ (πλύσιμο, κόψι-

μο, καθάρισμα, πακετάρισμα).

   Αποφύγετε την αγορά συσκευ-

ασμένων σνακ, όπως μπισκότα, 

κρουασάν, καραμέλες ή τσιπς.

   Έχετε μαζί σας μια μικρή ποσό-

τητα ξηρών καρπών ή και απο-

ξηραμένων φρούτων.

   Ετοιμάστε σπιτικές μπάρες δη-

μητριακών από το Σαββατοκύ-

ριακο, χρησιμοποιώντας αγνά 

υλικά που θα σας κρατήσουν 

χορτάτους, όπως βρόμη, ταχίνι, 

μέλι και ξηρούς καρπούς.

1.  Julie M. Hess, et al. The benefits of 
defining “snacks”. Physiology & Behavior 
2018

2.  Julie M. Hess, et al. What Is a Snack, Why 
Do We Snack, and How Can We Choose 
Better Snacks? Review of the Definitions 
of Snacking, Motivations to Snack, 
Contributions to Dietary Intake, and 
Recommendations for Improvement. 
American Society for Nutrition. Adv 
Nutr 2016

ΔΙΑΤΡΟΦΉ
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«Σνακ» άσκησης

Γράφει ο:

Γιάννης Αρναούτης M.Sc., Ph.D

Διδάκτωρ Τμήματος Επιστήμης  
Διαιτολογίας - Διατροφής,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ
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Η 
αξία της φυσικής δραστη-

ριότητας για ένα τεράστιο 

φάσμα δεικτών υγείας είναι 

πλέον καλά τεκμηριωμένη. Ωστό-

σο, μία και ίσως η πιο κοινή από 

τις δικαιολογίες για την μη ένταξή 

της στην καθημερινότητά μας εί-

ναι η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου. 

Πρόσφατη  μελέτη όμως, από το 

εργαστήριο του Μ. Gibala και των 

συνεργατών του, έρχεται και κα-

ταρρίπτει το συγκεκριμένο επιχεί-

ρημα, προτείνοντας το «σπάσιμο» 

της ημερήσιας άσκησης μέσα στο 

24ωρο σε πολύ μικρές δόσεις, οι 

οποίες και αποκαλούνται «σνακ» 

άσκησης.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, 24 νε-

αροί, υγιείς, μη φυσικά δραστήριοι 

ενήλικες χωρίστηκαν σε δύο ομά-

δες. Η ομάδα παρέμβασης ανέβαι-

νε με γρήγορο ρυθμό 60 σκαλο-

πάτια, 3 φορές την ημέρα, με 1 έως 

4 ώρες διάλειμμα μεταξύ των προ-

σπαθειών, 3 ημέρες την εβδομάδα. 

Η άλλη ομάδα δεν έκανε κάποιου 

είδους φυσική δραστηριότητα. Η 

συνολική διάρκεια της μελέτης 

ήταν 6 εβδομάδες. Πριν και μετά 

το πέρας της μελέτης μετρήθηκαν 

δείκτες καρδιοαναπνευστικής ικα-

νότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

σημαντική βελτίωση της καρδιο-

αναπνευστικής ικανότητας, της 

τάξεως του 5%, στην ομάδα που 

έκανε αυτή τη σύντομης διάρκειας 

άσκηση.

Τα προαναφερθέντα αποτε-

λέσματα δεν υποστηρίζουν ότι ο 

συγκεκριμένος τύπος άσκησης 

μπορεί ή πρέπει να αντικαταστήσει 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο φυσικής 

δραστηριότητας ή ότι μπορεί να 

βελτιώσει τα επίπεδα της φυσικής 

κατάστασης ενός ατόμου. Προτεί-

νει, ωστόσο, έναν πιθανό εναλ-

λακτικό τρόπο σε άτομα που θεω-

ρούν ότι δεν έχουν τον χρόνο για 

να ασκηθούν για το πώς μπορούν 

να εντάξουν τη φυσική δραστηριό-

τητα στη ζωή τους, αποκομίζοντας 

θετικά οφέλη για την υγεία τους.

 Άλλωστε, οι μικρές αλλαγές θα 

οδηγήσουν και στις μεγάλες… 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμέ-
νη μελέτη δεν εξέτασε άλλους δείκτες 
υγείας (π.χ., μεταβολικούς, επίπεδα αρ-
τηριακής πίεσης, γλυκόζης κ.ά.).
 

Jenkins EM, Nairn LN, Skelly LE, Little 

JP, Gibala M. Do Stair Climbing Exercise 

“Snacks” Improve Cardiorespiratory Fit-

ness? Appl Physiol Nutr Metab. 2019 

διατροφή



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
Δ

ευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας

ΕΛΛΑΔΑ







www.bioiatriki.gr    •    www.bioclinic.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΌΦΌΥΛΗ 
Θεμιστοκλή Σοφούλη 35  
54 655, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 801559

ΣΤΆΥΡΌΥΠΌΛΗ 
Οδός Λαγκαδά 234,  
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη, 
54 629, Τηλ.: 2310 669629

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

ΧΆΛΚΊΔΆ ΕΥΒΌΊΆΣ 
28ης Οκτωβρίου 13,  
34100, Χαλκίδα 
Τηλ.:  222 1440980

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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