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EDITOR’S NOTE

Η 
Βιοιατρική, πάντα πι-

στή στο όραμα και 

την αποστολή της για 

συνεχή βελτίωση της 

ζωής των ανθρώπων, βρίσκεται 

στο επίκεντρο της αναπτυξια-

κής της πορείας, συνεχίζοντας 

το πολυδιάστατο επενδυτικό 

της σχέδιο και επιβεβαιώνο-

ντας για ακόμη μια φορά την 

ηγετική της θέση στον κλάδο 

της υγείας. 

Το πολυετές πλάνο επενδύσε-

ων και ανάπτυξης βρίσκεται σε 

πλήρη λειτουργία και είμαστε 

πολύ ικανοποιημένοι με τους 

ρυθμούς υλοποίησης, τόσο 

αναφορικά με τη διεύρυνση 

του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Πε-

ρίθαλψης, με νέες Διαγνωστικές Μονάδες και Οδο-

ντιατρεία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όσο και με 

τη δραστηριοποίηση και ανάπτυξη του Ομίλου στην 

Κύπρο.

Οι εξελίξεις στον χώρο της ιατρικής, σε επίπεδο υπη-

ρεσιών αλλά και εξυπηρέτησης, μας οδηγούν στο να 

θέτουμε διαρκώς νέους στόχους και να αποτελούμε 

σημείο αναφοράς και αξιοπιστίας, διευρύνοντας τις 

δραστηριότητες σε νέους τομείς, αγορές και παροχές 

υπηρεσιών. 

Το φθινόπωρο του 2019 θα έχουμε τη χαρά να εγκαι-

νιάσουμε νέες πολυδύναμες Διαγνωστικές Μονάδες 

στο Περιστέρι, στην Καλογρέζα και στον Αγ. Δημήτριο, 

καθώς επίσης και καινοτόμες υπηρεσίες, όπως το σύγ-

χρονο Εργομετρικό & Διατροφολογικό Κέντρο του Ομί-

λου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ, που θα παρέχει μια οργανωμένη και 

άρτια εξοπλισμένη αθλητική υποστήριξη σε συλλόγους, 

προπονητές, γυμναστές, επαγγελματίες, αλλά και ερα-

σιτέχνες αθλητές, κάθε ηλικίας και αθλήματος, καθώς 

και το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής & Μακροβιότητας, 

που θα περιλαμβάνει: Εξατομικευμένα προγράμματα 

προληπτικού ιατρικού ελέγχου, προγράμματα μείωσης 

του κινδύνου για χρόνιες ασθένειες που εστιάζουν 

στην πρόληψη της παχυσαρ-

κίας, του διαβήτη και των καρ-

διαγγειακών παθήσεων, όπως 

επίσης και πρωτοποριακά για 

τα ελληνικά δεδομένα ολιστικά 

προγράμματα ευεξίας και μα-

κροβιότητας, συμπεριλαμβα-

νομένων των καινοτόμων προ-

γραμμάτων «Holistic Wellness 

for Life», «Premium Antiaging» 

και «Functional Aging». H ουσι-

ώδης διαφορά των προγραμμά-

των αυτών σε σχέση με τα ήδη 

υπάρχοντα είναι ο επεμβατικός 

χαρακτήρας των προγραμμά-

των στον τρόπο ζωής των εξε-

ταζόμενων και η χρόνια παρα-

κολούθηση και επαναξιολόγηση 

αυτών, με βασικό και τελικό 

σκοπό την υιοθέτηση ενός υγι-

ούς τρόπου ζωής, ανεξάρτητα από την ηλικία.

Οι στρατηγικές συνεργασίες μας με κορυφαίες δι-

εθνείς εταιρείες, όπως η εταιρεία Βιοτεχνολογίας 

Caligenix, που καινοτομεί σε λύσεις ευεξίας προσαρ-

μοσμένες στον τρόπο ζωής και στα γονιδιωματικά δε-

δομένα, το DHI Global Medical Group, που αποτελεί 

τον παγκόσμιο ηγέτη στη Διάγνωση, στην Πρόληψη 

και τη Θεραπεία της τριχόπτωσης, καθώς και η εισα-

γωγή νέων υπηρεσιών στην Αισθητική και Επεμβατική 

Δερματολογία αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι 

ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ αποτελεί βασικό πρωταγωνιστή 

στις εξελίξεις που αφορούν την έγκυρη και έγκαιρη 

πρόληψη και θέτει τα θεμέλια για μια ολιστική προσέγ-

γιση στις υπηρεσίες ευεξίας και μακροβιότητας.

Στον  Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ επενδύουμε διαρκώς στην 

τεχνολογία και εφαρμόζουμε τα πιο σύγχρονα και και-

νοτόμα πληροφοριακά συστήματα, όπως ο Ψηφιακός 

Φάκελος Υγείας που δημιουργήσαμε, με στόχο πάντα 

την άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα στα αποτελέσμα-

τα, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε τόσο στο 

συνεχώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον υγείας όσο και 

στις προσδοκίες όλων των πολιτών που μας εμπιστεύ-

ονται την υγεία τους 38 ολόκληρα χρόνια. 

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

Γεώργιος Σπανός
Αντιπρόεδρος  

και Διευθύνων Σύμβουλος,  
Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
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«Εργαστηριακή 
Διαγνωστική»

Τ
η Δευτέρα 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 

παρουσίαση του βιβλίου (3η έκδοση) του κ. 

Ευάγγελου Σπανού, Πρόεδρου του Ομίλου 

Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, «Εργαστηριακή Δια-

γνωστική» στην αίθουσα «Ν. Σκαλκώτα» στο Μέγαρο 

Μουσικής. Το βιβλίο παρουσίασαν οι διακεκριμένοι 

επιστήμονες:

  Χρούσος Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδια-

τρικής & Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ

  Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος, Πρύτανης Πα-

νεπιστημίου Αθηνών, Αιματολόγος-Ογκολόγος 

  Παυλάτος Φώτης, Καθηγητής Ενδοκρινολογίας.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος κ. 

Πορτοσάλτε  Άρης. Ο γνωστός σκηνογράφος κ. Γιάν-

νης Μετζικώφ ανέλαβε την οργάνωση της εκδήλωσης.

Κατά την παρουσίαση, οι ομιλητές αναφέρθηκαν 

στην πολυσχιδή δραστηριότητα του κ. Σπανού, ανα-

γνωρίζοντας το σημαντικό έργο που επιτελεί στον 

χώρο της Υγείας και της διά βίου εκπαίδευσης. 

Έκαναν λόγο για ένα πολύτιμο βιβλίο, το οποίο έχει 

χρηστική αξία και καλύπτει ένα σημαντικό κενό στη 

βιβλιογραφία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ISBN: 978-960-8203-47-1

Εργαστηριακή Διαγνωστική

Επιλογή Εργαστηριακών Αναλύσεων & Ερμηνεία Αποτελεσμάτων

Ευάγγελος Σπανός
M.D., M.Sc., Ph.D.

3
η

ΕΚ
ΔΟ

ΣΗ
Εργαστηριακή Διαγνω

στική
Ευάγγελος Σπανός
M

.D
., M

.Sc., Ph.D
.

Α’ ΤΟΜΟΣ

Α’ ΤΟΜΟΣ

Τα νέα μας
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«Εργαστηριακή Διαγνωστική»

Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο εργαστηριακών ανα-

λύσεων, έναν «οδηγό» -όπως χαρακτηρίστηκε από 

τους ομιλητές- για τους κλινικούς ιατρούς, και ιδι-

αίτερα τους νέους, με σκοπό την κατά το δυνατόν 

καλύτερη επιλογή εργαστηριακών εξετάσεων και 

τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

Άλλωστε, η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας 

απαιτεί συνεχή ενημέρωση και υψηλή ικανότητα προ-

σαρμογής. Στο πλαίσιο αυτό, ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 

μετά την επιτυχημένη έκδοση της «Εργαστηριακής 

Ενδοκρινολογίας» και της «Κλινικής Χημείας», ευελ-

πιστεί ότι και το νέο πολύτομο και πιο ολοκληρωμέ-

νο εγχειρίδιο «Εργαστηριακή Διαγνωστική» θα τύχει 

ανάλογης υποδοχής.

Το βιβλίο περιλαμβάνει δύο τόμους. Ο πρώτος 

τόμος εμπεριέχει μια εξαιρετικά χρήσιμη εισαγω-

γή, που αναλύει τις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου, 

καθώς και τους παράγοντες που μπορεί να επηρε-

άσουν τα αποτελέσματα. Εδώ περιλαμβάνονται τα 

προληπτικά μέτρα, ο ενδοεργαστηριακός ποιοτικός 

έλεγχος, οι μέθοδοι του ποιοτικού ελέγχου απο-

τελεσμάτων ασθενών και ο εξωτερικός ποιοτικός 

έλεγχος.

Επιπλέον, γίνεται εκτενής περιγραφή  στην εφαρ-

μοσμένη κλινική χημεία, που περιλαμβάνει τις 

εξετάσεις της κλασικής αναλυτικής χημείας, την 

ανάλυση επιπέδων φαρμάκων, την τοξικολογία και 

την αλλεργία. Το τμήμα αυτό συνεχίζεται και ολο-

κληρώνεται στον 2ο τόμο του συγγράμματος και 
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περιλαμβάνει  την κυτταρομετρία ροής, την ερμη-

νεία αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων 

και τις δυναμικές δοκιμασίες.

Παρουσίαση

Κατά την παρουσίαση του τρίτου κατά σειρά επι-

στημονικού συγγράμματός του, της «Εργαστηρια-

κής Διαγνωστικής», ο Πρόεδρος του Ομίλου Εται-

ρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ κ. Ευάγγελος Σπανός 

έκανε μια σύντομη αναδρομή στη σχέση του με τα 

ιατρικά συγγράμματα. Όπως είπε «ανατρέχοντας 

στο παρελθόν, διαπιστώνω ότι η σχέση μου με τα 

ιατρικά συγγράμματα υπήρξε όχι μόνο πολύπλευρη 

και διαχρονική, αλλά θα έλεγα -χωρίς ίχνος υπερ-

βολής- ότι έπαιξε και καθοριστικό ρόλο στη ζωή 

μου».

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το πρώτο έτος των 

σπουδών του έως και το τέταρτο πουλούσε μετα-

χειρισμένα ιατρικά συγγράμματα, προκειμένου 

να καλύπτει τόσο τις προσωπικές του οικονομικές 

ανάγκες όσο και της οικογένειάς του. «Αυτό ίσως 

σήμερα να ακούγεται υπερβολικό, αλλά θέλω να 

σας υπενθυμίσω ότι την εποχή εκείνη τα πανεπι-

στημιακά συγγράμματα όχι μόνο δεν διανέμονταν 

δωρεάν, αλλά ήταν και πανάκριβα, ιδιαίτερα στην 

Τα νέα μας
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ιατρική σχολή, όπου, για παράδειγμα, η Ανατομία 

κόστιζε 1.000 δρχ. και η Παθολογία 3.000 δρχ., τι-

μές απρόσιτες για ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών 

της Ιατρικής Σχολής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Σπανός, στην «ΡΟΤΟ-

ΝΤΑ», ένα μικρό βιβλιοπωλείο που ίδρυσε με τον 

αδελφό του, απέναντι από το κεντρικό κτίριο του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταχειρισμένα 

ελληνικά και καινούρια ξενόγλωσσα ιατρικά συγ-

γράμματα.

Εκείνη την περίοδο, άρχισε και η συγγραφική δρα-

στηριότητα του Προέδρου του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 

εκδίδοντας ιατρικές σημειώσεις, αρχικά στο μά-

θημα της Ανατομίας και στη συνέχεια στα μα-

θήματα της Παιδιατρικής και της Γυναικολογίας 

Μαιευτικής.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο κ. Σπανός αναφέρθη-

κε στις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Λονδίνο 

(Βασιλική Μεταπτυχιακή Ιατρική Σχολή 1972),  με 

υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 

και συστατική επιστολή από τον Καθηγητή κ. Παυ-

λάτο, τον οποίο και ευχαρίστησε δημόσια.

Αναφερόμενος στον Όμιλο Εταιρειών Υγείας 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ο κ Σπανός είπε ότι «ξεκίνησε τη λει-

τουργία του το 1981, ως ένα μικρό εξειδικευμένο 

ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ
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ενδοκρινολογικό εργαστήριο με μετοχικό κεφά-

λαιο 200.000 δρχ. (περίπου 600 ευρώ). Επρόκειτο 

για μια τυπική ελληνική, μικρή οικογενειακή επιχεί-

ρηση. Εγώ δούλευα στο εργαστήριο, η γυναίκα μου 

ως γραμματέας και αιμολήπτρια και απασχολούσα-

με μια παρασκευάστρια ως βοηθό».

Και αποκάλυψε ότι «το εργαστήριο αυτό, παρότι 

μικρό, ξεκίνησε με δύο σημαντικά πλεονεκτήματα 

σε σχέση με τον ανταγωνισμό, την εισαγωγή  ραδι-

οανοσοαναλύσεων στους προσδιορισμούς ορμο-

νών και την εφαρμογή για πρώτη φορά μεθόδων 

εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να 

γίνει γρήγορα γνωστό για την αξιοπιστία των αποτε-

λεσμάτων, αρχικά στην ενδοκρινολογική κοινότητα 

και αμέσως μετά στο σύνολο του ιατρικού κόσμου». 

Σήμερα η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί τον κορυφαίο 

ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας περίθαλψης στη 

χώρα μας, με περισσότερα από 40 Διαγνωστικά 

Κέντρα, στα οποία απασχολούνται 3.000 εργα-

ζόμενοι από τους οποίους περισσότεροι από 700 

είναι γιατροί. Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος το 

Ομίλου «το 2019 προγραμματίζουμε την ανάπτυξη 

10 επιπλέον μικρών και μεγάλων διαγνωστικών κέ-

ντρων στη Θεσσαλονίκη και άλλων 10 στο Λεκανο-

πέδιο Αττικής».

Ο κ. Σπανός μιλώντας για το νέο του βιβλίο είπε: 

«Πρόκειται για μια συλλογική χρονοβόρα προσπά-

θεια, που καλύπτει όλο το φάσμα εξετάσεων της 

Εργαστηριακής Ιατρικής. Το βιβλίο αυτό διανέμεται 

δωρεάν, όπως άλλωστε και τα δύο προηγούμενα, 

και ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα πραγματικά 

χρήσιμο σύγχρονο εργαλείο στα χέρια του ιατρι-

κού κόσμου που θα βοηθήσει στην πρόγνωση, στην 

πρόληψη, στη διάγνωση και τη θεραπευτική παρα-

κολούθηση των διάφορων νοσημάτων». Κλείνο-

ντας την ομιλία του, δεν παρέλειψε να ευχαριστή-

σει για μια ακόμη φορά όλους τους συντελεστές 

του βιβλίου για τη σημαντική συμβολή τους στην 

κοινή προσπάθεια. 

ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ
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EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ



Συνέντευξη του κ. Ευάγγελου Σπανού  
στην ιστοσελίδα «Nextdeal», ενότητα Υγεία

ΕΓΡΑΨΑΝ
για εμάς...
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Συνέντευξη του κ. Ευάγγελου Σπανού στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής»

15Bionews  Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2019 



16 Bionews  Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2019          

Με μεγάλη επιτυχία διενεργήθη-

κε στις Σπέτσες η 1η Επιστημονική 

Συνάντηση «Σύγχρονες Προσεγ-

γίσεις Κλινικής Καρδιολογίας», 

στις 14-16 Ιουνίου 2019. Το συνέ-

δριο διοργανώθηκε υπό την επι-

στημονική επιμέλεια της Εταιρείας 

Πρόληψη Καρδιαγγειακής Νόσου 

σε συνεργασία με την Ελληνική 

Εταιρεία Καρδιακής Ηλεκτροφυ-

σιολογίας. Σημαντική συμμετοχή 

είχε και το Τμ. Καρδιακής Ηλε-

κτροφυσιολογίας & Βηματοδό-

τησης της ΒιοΚλινικής Αθηνών, 

καθώς δόθηκε η δυνατότητα να 

παρουσιαστούν οι σύγχρονες 

εξελίξεις και το επιστημονικό έργο 

του Τμήματος στον τομέα της κα-

τάλυσης (ablation) της κολπικής 

μαρμαρυγής, που προσφάτως 

έγινε αντικείμενο δημοσιεύσεων 

σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά.

Ο Επιστημονικός Διευθυντής 

του Τμ. Καρδιακής Ηλεκτροφυσι-

ολογίας & Βηματοδότησης της Βι-

οΚλινικής Αθηνών και Πρόεδρος 

της Ελληνικής Εταιρείας Καρδια-

κής Ηλεκτροφυσιολογίας, κ. Πα-

ναγιώτης Ιωαννίδης, ανέφερε: 

«Θελήσαμε στη θεματολογία του 

συνεδρίου να καλύψουμε με τον 

επαρκέστε-

ρο τρόπο θέ-

ματα αιχμής 

της σύγχρο-

νης κλινικής 

και επεμβα-

τικής καρ-

διολογίας». 

Στο συνέδριο, από μέρους του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, παρευρέ-

θηκαν ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος 

Σπανός, ο Διευθύνων Σύμβουλος 

κ. Γεώργιος Σπανός και ο Σύμβου-

λος Διοίκησης, Επίκουρος Καθη-

γητής Στατιστικής Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, κ. Σωτήρης Μπερσίμης.

Καρδιολογικό Συνέδριο με τη χορηγία  
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαδραστική Προσέγγιση ασθενών με νεοπλασία 
του πεπτικού συστήματος

Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα
Η πυρηνικός ιατρός Ευαγγελία Σκού-

ρα, M.Sc., Ph.D, υπεύθυνη του Τμήμα-

τος PET/CT της Βιοιατρικής Αμπελο-

κήπων, συμμετείχε ως πρόεδρος στη 

διάλεξη με τίτλο «Η αξία του PET/CT 

scan στα νεοπλάσματα του πεπτικού», 

στο πλαίσιο του Επιστημονικού Συ-

νεδρίου με τίτλο «Διαδραστική Προ-

σέγγιση ασθενών με νεοπλασία του 

πεπτικού συστήματος: Διαγνωστικά 

και θεραπευτικά διλήμματα», το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Ιουνί-

ου 2019, στο  ξενοδοχείο «Crowne 

Plaz», στην Αθήνα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο Εμμανουήλ Σπανός B.Sc., M.Sc., 

Ph.D. (c), Επιστημονικός Σύμ-

βουλος Κλινικών Μελετών και 

Εμπορικής Διεύθυνσης του Ομί-

λου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Θεσσαλονίκης, 

συμμετείχε ως μέλος της Επιστη-

μονικής Επιτροπής του 25ου Επι-

στημονικού Συνεδρίου Φοιτητών 

Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ) και 

του 13ου Διεθνές Forum, το οποίο 

έλαβε χώρα στις 10-12 Μαΐου 

2019 στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, 

πραγματοποίησε στο πλαίσιο του 

συνεδρίου ομιλία, με θέμα «Εκ-

φοβισμός μεταξύ επαγγελματιών 

υγείας: Μελέτη σύγκρισης της δη-

μόσιας και ιδιωτικής πρωτοβάθμι-

ας φροντίδας υγείας». 

Παράλληλα παρουσίασε σε 

ηλεκτρονικά αναρτημένη ανα-

κοίνωση (e-poster) τα ευρήματα 

επιδημιολογικής έρευνας για τον 

επιπολασμό της ανοσοποίησης 

των επαγγελματιών υγείας έναντι 

της Ηπατίτιδας Β.

25ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής  
Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ) & 13ο Διεθνές Forum

Τα νέα μας
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

3ο Ασφαλιστικό Συνέδριο  
της Ναυτεμπορικής
Ο  Όμιλος Εταιρειών Υγείας 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχε στο 3ο 

Ασφαλιστικό Συνέδριο της Ναυτε-

μπορικής, με τίτλο «Η ασφαλιστική 

αγορά “συνταγογραφεί” λύσεις 

για την υγεία», που πραγματοποι-

ήθηκε την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου 

παρουσιάστηκε ένα σαφές πλαίσιο 

των προοπτικών συνέργειας μεταξύ 

των κλάδων ασφάλισης και υγείας, 

σε μια εποχή που οι νέες ανάγκες 

της κοινωνίας σε θέματα υγείας δη-

μιουργούν και νέες απαιτήσεις για 

την ασφαλιστική αγορά, ενώ συγ-

χρόνως το έντονο δημογραφικό 

πρόβλημα της Ελλάδας διογκώνει 

τις προκλήσεις για μια ορθολογικό-

τερη ασφάλιση της υγείας.

Τα θέματα που επισημάνθηκαν 

στο πλαίσιο του Συνεδρίου ήταν 

οι τρόποι συνεργασίας που πρέπει 

να ανακαλύψουν ο δημόσιος και 

ο ιδιωτικός τομέας, ξεπερνώντας 

τις όποιες ιδεοληψίες και πιθανές 

αντιπαραθέσεις και στόχο τη μείω-

ση του κόστους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με εκ παραλλήλου αύ-

ξηση της ποιότητας των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών υγείας. 

Μεταξύ των ομιλητών, στο πάνελ 

με θέμα «Ασφαλιστική αγορά: Πώς 

“απαντά” στις νέες ανάγκες της κοι-

νωνίας σε θέματα υγείας και πώς 

οικοδομεί έναν νέο κώδικα “επικοι-

νωνίας” με τις ιδιωτικές κλινικές», ο 

κ. Σωτήρης Μπερσίμης, Επίκουρος 

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραι-

ώς και Σύμβουλος Διοίκησης στη 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, αναφέρθηκε στην 

αναδιοργάνωση του Ομίλου, με 

κύριο άξονα την εφαρμογή νέων 

τεχνολογιών.

Ειδική αναφορά στο Συνέδριο 

έγινε στην απουσία κινήτρων 

ένταξης των πολιτών στην ιδιωτική 

ασφάλιση, καθώς δεν υπάρχουν 

φοροαπαλλαγές ή ένα γενικότε-

ρο σχετικό πλαίσιο προσέλκυσης, 

όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια σε 

όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ
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10th PHARMA & HEALTH CONFERENCE

Mε την υποστήριξη  
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Σ
το επίκεντρο του επετεια-

κού 10ου Pharma & Health 

Conference βρέθηκαν οι 

προτεραιότητες που πρέπει να 

έχει η πολιτική υγείας στη χώρα 

μας, σύμφωνα με τη νέα κυβέρ-

νηση. Το Συνέδριο πραγματο-

ποιήθηκε στις 18 Ιουλίου 2019 

στο ξενοδοχείο «Athenaeum 

InterContinental», με την υπο-

στήριξη και του Ομίλου Εται-

ρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Στο 

πλαίσιο του Συνεδρίου πραγμα-

τοποιήθηκε ειδική, κλειστή συνά-

ντηση με τη συμμετοχή του νέου 

υπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κι-

κίλια και του νέου υφυπουργού 

Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ-

πρόσωποι συλλόγων ασθενών, 

επιστημονικών και κοινωνικών 

φορέων, καθώς και στελεχών 

από την αγορά υγείας, μεταξύ 

των οποίων ο Πρόεδρος του Ομί-

λου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑ-

ΤΡΙΚΗ, κ. Ευάγγελος Σπανός. 

Το συνέδριο οργανώθηκε από 

την Ethos Media, το οικονομικό 

και επιχειρηματικό portal banks.

com.gr, τον ενημερωτικό ιστότο-

πο υγείας www.virus.com.gr και 

το περιοδικό «Pharma & Health 

Business Magazine».

ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ

www.bioiatriki.gr

ΠΡΟΛΆΒΕΤΕ ΤΗ ΓΗΡΆΝΣΗ 

Γνωρίστε το DNA  
του δέρματός σας

SKIN 
CARE
DNA TEST

 210 6966000 • e-mail: biolongevity@bioiatriki.gr

Τα νέα μας
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www.bioiatriki.gr

ΠΡΟΛΆΒΕΤΕ ΤΗ ΓΗΡΆΝΣΗ 

Γνωρίστε το DNA  
του δέρματός σας

SKIN 
CARE
DNA TEST

 210 6966000 • e-mail: biolongevity@bioiatriki.gr
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O  
Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ 

εγκαινίασε πρόσφατα μια νέα συνεργασία 

με την αμερικανική εταιρεία Caligenix. H 

Caligenix, με έδρα το Λος Άντζελες, είναι μια εταιρεία 

που εξειδικεύεται στον προληπτικό γονιδιακό έλεγχο 

και συγκεκριμένα στον έλεγχο όσον αφορά τον με-

ταβολισμό των θρεπτικών συστατικών, τις τροφικές 

δυσανεξίες, την καρδιομεταβολική υγεία, την ευεξία, 

καθώς και την υγεία του δέρματος, με σκοπό να προά-

γει μια βέλτιστη υγιή ζωή. Αν και σχετικά νεοσύστατη 

εταιρεία, η Caligenix έχει εξασφαλίσει, σε μικρό χρο-

νικό διάστημα, συνεργασίες με σημαντικές εταιρείες 

παγκοσμίως, όπως η Nestlé και η Abbott Nutrition, 

και αποτελεί μία από τις επικρατέστερες εταιρείες 

γονιδιακού ελέγχου για «Wellness» στις ΗΠΑ.

Με αφορμή τη σύναψη της συνεργασίας μεταξύ 

των δύο εταιρειών, πραγματοποιήθηκε εκδήλω-

ση στον Όμιλο Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ. Το 

γκρουπ της Caligenix έδωσε μια λεπτομερή παρου-

σίαση των καινούριων υπηρεσιών που θα παρέχο-

νται στους πελάτες από τον  Όμιλο Εταιρειών Υγείας 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ, με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση όλων 

των συνεργατών.

Τα δύο κύρια προϊόντα που παρουσιάστηκαν στην 

εκδήλωση ήταν: 

1. Γονιδιακό screening για την υγεία του δέρματος 

Caligenix
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΉ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΉΜΕΡΙΔΕΣΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΉΜΕΡΙΔΕΣΤα νέα μας
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και των γενετικών παραγόντων που προδιαθέτουν 

στη γήρανση του δέρματος. 

2. Γονιδιακό screening για τη διατροφή και την ευ-

εξία, με σκοπό τον εντοπισμό των γενετικών παραγό-

ντων που επηρεάζουν τη διαχείριση του σωματικού 

βάρους, τη σύσταση σώματος, τον μεταβολισμό των 

θρεπτικών ουσιών, την καρδιομεταβολική υγεία, τις 

τροφικές δυσανεξίες και τις διατροφικές συνήθειες.

Οι νέες υπηρεσίες προληπτικού γονιδιακού ελέγ-

χου για ευεξία και υγεία του δέρματος θα παρέχο-

νται προσεχώς σε όλες τις μονάδες του Ομίλου Εται-

ρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, συμπεριλαμβανομένων 

των μονάδων Θεσσαλονίκης και Κύπρου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ



ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Ομί-

λου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με την GE, πρω-

τοπόρο στον χώρο του PET, πραγματοποιήθηκε το 

Σάββατο 29/6/2019 στη συνεδριακή αίθουσα της 

Βιοιατρικής Αμπελοκήπων εκπαιδευτικό σεμινά-

ριο, με θέμα «Basics of PET and CT imaging».

Εκπαιδεύτρια του σεμιναρίου  ήταν η κ. Έφη Ξε-

νίδου, Application Specialist της GE, με τη συμμε-

τοχή  Πυρηνικών ιατρών, Φυσικών ιατρικής και Τε-

χνολόγων από τα εργαστήρια PET/CT Δημόσιων 

Νοσοκομείων (Νοσοκομείο Παίδων, Νοσοκομείο 

Άγ. Σάββα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΡΙΟ Πά-

τρα κ.ά.).

Προσκεκλημένοι ήταν χρήστες GE PET από τα 

νοσοκομεία Ευαγγελισμού, Παίδων Αγία Σοφία, 

Άγιος Σάββας, Άγιοι Ανάργυροι και του Πανεπι-

στημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ  

«Basics of PET and CT imaging»
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Τα νέα μας
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ΠΑΟΚ EDUCATION 

Groin Pain in Football 2019
Ο  Όμιλος Εταιρειών Υγείας 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, συμμετέχοντας ενερ-

γά στις δράσεις του προγράμματος 

PAOK Education, στήριξε ως χο-

ρηγός το «1st Medical Conference 

– Groin Pain in Football: From A – 

Z» της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το οποίο πραγ-

ματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 

15 Ιουνίου 2019 στη Θεσσαλονίκη. 

Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν ομιλίες διακε-

κριμένων επιστημόνων και να ενη-

μερωθούν για θέματα που άπτονται 

της διάγνωσης, της θεραπείας και 

της αποκατάστασης των αθλητών 

και τα οποία αποτελούν μείζονα 

προβλήματα της σύγχρονης Αθλη-

τιατρικής. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

Sponsors Day PAOK 2019
Η  ΠΑΕ ΠΑΟΚ  διοργάνωσε για 

ακόμη μια χρονιά την καθιε-

ρωμένη βραδιά χορηγών την 

Πέμπτη 18/7/2019. Η λαμπερή 

αυτή εκδήλωση έλαβε χώρα 

στους κήπους του Alfredo 

Restaurant του «Regency 

Casino Thessaloniki», προς 

τιμήν των χορηγών και υπο-

στηρικτών που βρίσκονται στο 

πλευρό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την 

τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. 

Τον  Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εκ-

προσώπησαν οι κ. Γεώργιος 

Σπανός και Εμμανουήλ Σπα-

νός από το Τμήμα Εμπορικής 

Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, ο 

Γενικός Διευθυντής της ΒιοΚλι-

νικής Θεσσαλονίκης κ. Ιωάν-

νης Βλασσόπουλος και ο HR 

Manager κ. Νικόλαος Δίκης.
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10η Εθελοντική Αιμοδοσία  
Εργαζομένων
Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 10η 

Εθελοντική Αιμοδοσία Εργαζομένων στην 

Αθήνα, σε συνεργασία με την κινητή μονάδα 

αιμοδοσίας του Λαϊκού ΓΝΑ, στο κτίριο της 

Bιοιατρικής Αμπελοκήπων, με σκοπό την 

ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος Εθελοντών 

Αιμοδοτών του Ομίλου Εταιριών Υγείας 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Αθήνα.

Η Τράπεζας Αίματος Εθελοντών Αιμοδοτών 

στην Αθήνα λειτουργεί από το 2012 και στηρίζει 

έμπρακτα τους εργαζόμενους σε δύσκολες 

στιγμές, καλύπτοντας ανάγκες για αίμα τόσο 

των ιδίων όσο και των οικογενειών τους.

Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους 

αιμοδότες που στήριξαν τη 10η εθελοντική 

αιμοδοσία.

Εθελοντική       Αιμοδοσία Δίνουμε αίμα Δίνουμε Ζωή

Βιοιατρική Αμπελοκήπων, Λ. Κηφισίας 132 & Παπαδά (αίθουσα 1ου ορόφου)
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣΓενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Λαϊκό

Τράπεζα Αίματος Εργαζομένων

Φροντίζουμε τους ανθρώπους μας

ATTIKH • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τα νέα μας
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Eθελοντική αιμοδοσία  
στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης

www.bioiatriki.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 372600

για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή ΑιμοδότηΠΈΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ώρες 09:00 – 13:00Στη ΒιοKλινική Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 86
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Εθελοντική              Αιμοδοσία 
Δίνουμε Aίμα Δίνουμε Ζωή

Σε συνεργασία με  την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Την Πέμπτη 11/07/2019 πραγ-

ματοποιήθηκε η εθελοντική αι-

μοδοσία στη ΒιοΚλινική Θεσσα-

λονίκης, στο πλαίσιο της δράσης 

PAOK Action. 

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ 

συνδιοργάνωσαν για ακόμη μία 

χρονιά την καθιερωμένη ετήσια 

εθελοντική αιμοδοσία, ενισχύο-

ντας τη μακρόχρονη συνεργασία 

τους. Ο συντονισμός της αιμοδο-

σίας πραγματοποιήθηκε από το 

Τμήμα Εμπορικής Διεύθυνσης 

Θεσσαλονίκης, υπό την επιστη-

μονική συνδρομή του Διευθυντή 

Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Α. Καμπα-

λώνη, με φορέα διενέργειας το 

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ-

σαλονίκης. 

Οι φίλοι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οι εργα-

ζόμενοι του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

και της ΒιοΚλινικής Θεσσαλονί-

κης προσέφεραν στην αιμοδο-

σία, συμμετέχοντας, παράλληλα, 

στην κλήρωση για δώρα από τον 

ΠΑΟΚ και για ένα εισιτήριο δι-

αρκείας για τη σεζόν 2019-2020. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 

όλους τους συμμετέχοντες αι-

μοδότες για την ανεκτίμητη και 

σημαντική προσφορά τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

Μια πανδαισία θεάματος και χρωμάτων παρουσία-

σαν οι αθλητές και αθλήτριες του Νηρέα Χαλανδρί-

ου, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 

22 Ιουνίου, για τη συμπλήρωση των 30 χρόνων ζωής 

του Συλλόγου.

Οι αθλητές, στο γεμάτο από κόσμο Δημοτικό Κο-

λυμβητήριο Χαλανδρίου, όπου πραγματοποιήθηκε 

η εκδήλωση, ξεσήκωσαν θύελλα ενθουσιασμού και 

περηφάνιας, τονίζοντας τη σημασία στην έννοια του 

υγιούς αθλητισμού, της ευγενούς άμιλλας και του ευ 

αγωνίζεσθαι σε συνδυασμό και με τον πρωταθλητισμό.

Η εκδήλωση έγινε με την υποστήριξη του βασι-

κού χορηγού του Συλλόγου, του Ομίλου Εταιρειών 

Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, και στο πρόγραμμα των επι-

δείξεων μετείχαν όλες οι ομάδες της Κολύμβησης, 

της Υδατοσφαίρισης και της Συγχρονισμένης Κο-

λύμβησης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλό-

γου Δημήτρης Γιακουμάτος «η εκδήλωση για τα “30 

χρόνια του ΝΗΡΕΑ Χαλανδρίου - Η ΙΣΤΟΡΙΑ” ήταν 

μία από τις λαμπρότερες σε όλα αυτά τα χρόνια της 

λειτουργίας του συλλόγου. Θα ήθελα να ευχαρι-

στήσω όλους, τους γονείς, τις αθλήτριες και τους 

αθλητές, τους προπονητες, τη γραμματεία του συλ-

λόγου, χωρίς να ξεχνώ, φυσικά, και τα μελη του Δ.Σ. 

Ευχαριστώ, φυσικά, ιδιαιτέρως, τον χορηγό μας, τον  

Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ».

ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Εκδήλωση για τα 30 χρόνια  
του Συλλόγου

Τα νέα μας
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Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης 

των Κορασίδων κατέκτησε το χάλ-

κινο μετάλλιο στο 1ο Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα, που διεξήχθη στο 

Κίρισι της Ρωσίας. Την αποστολή 

κατά την άφιξή της στο αεροδρό-

μιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» υπο-

δέχθηκε, μεταξύ άλλων, το μέλος 

του Δ.Σ. της Κολυμβητικής Ομο-

σπονδίας Ελλάδας και πρόεδρος 

του Νηρέα Χαλανδρίου, Δημή-

τρης Γιακουμάτος, ο οποίος έκα-

νε ιδιαίτερη αναφορά στον Όμιλο 

Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και 

στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνο-

ντα Σύμβουλο του Ομίλου, Γιώργο 

Σπανό. 

Με την αποστολή επέστρεψαν 

και οι τρεις διεθνείς του Νηρέα, η 

αρχηγός Φωτεινή Τριχά, η Σοφία 

Τορνάρου και η Μυρτώ Κάσσαρη. 

Ο κ. Γιακουμάτος δήλωσε: «Συγχα-

ρητήρια στις κοπέλες και στο τεχνι-

κό τιμ για την τεράστια διάκριση. Η 

σπουδαία δουλειά που γίνεται στα 

κλιμάκια των εθνικών ομάδων 

συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, 

ακόμη και σε αυτές τις μικρές 

ηλικίες. Φυσικά, είμαι εξαιρετικά 

χαρούμενος για τη συμμετοχή σε 

αυτήν την επιτυχία των τριών κο-

ριτσιών του Νηρέα. Μπράβο τους, 

μας έκαναν όλους υπερήφανους. 

Αντικατοπτρίζεται στα πρόσωπά 

τους και η πολύ καλή και μεθοδική 

δουλειά που γίνεται και στην υδα-

τοσφαίριση του συλλόγου μας. Και 

σε ανώτερα! Ευχαριστώ ιδιαίτερα, 

για τη συμβουλή του σε όλα αυτά, 

τον επικεφαλής του μεγάλου χορη-

γού μας Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, τον κ. 

Γιώργο Σπανό».

ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ: Ομάδα Υδατοσφαίρισης

Χάλκινο μετάλλιο στο  
1ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

O  Όμιλος Εταιρειών Υγείας  

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, στο πλαίσιο της Εται-

ρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, 

υποστηρίζει την κοινωφελή, μη 

κερδοσκοπική οργάνωση Αποστο-

λή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ», μέσω του προ-

γράμματος «Χαρί-ζουμε παιδικά 

χαμόγελα». Το πρόγραμμα αφορά 

την πρόληψη και τη θεραπεία οδο-

ντιατρικών αναγκών παιδιών από 

ευπαθείς ομάδες που προέρχονται 

από Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, 

Κοινωφελών Ιδρυμάτων και MKO 

στον Νομό Αττικής. Πέραν των οδο-

ντιατρικών υπηρεσιών που παρέ-

χονται στα Πρότυπα Οδοντιατρεία 

του Ομίλου, BiomedSmile, ο  Όμι-

λος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διανέμει έντυπο 

ενημερωτικό υλικό, με συμβουλές 

για την καλύτερη φροντίδα της στο-

ματικής υγείας και στόχο την εκπαί-

δευση στην προληπτική οδοντιατρι-

κή αγωγή, μέσω ενημέρω σης των 

παιδιών και των κηδεμόνων τους. 

Το πρόγραμμα έχει αποκλειστικό 

χορηγό την εταιρεία MYTILINEOS.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

Το κόλπο είναι...
Τοποθετήστε τη βούρτσα σε γωνία 45°, µισή στα ούλα 
και µισή στα δόντια και καθαρίστε µε µικρές κυκλι-
κές κινήσεις, χωρίς πίεση. Αυτό είναι όλο κι όλο που 
χρειάζεται. 

Καθαρίζετε τα δόντια και την ουλοδοντική σχισµή 
απαλά και αποτελεσµατικά. 

Η πίεση σε συνδυασµό µε σκληρή ή µεσαίας σκλη-
ρότητας οδοντόβουρτσα συχνά τραυµατίζει τα ούλα 
και τα δόντια.

Σωστό καθάρισµα 
µε οδοντόβουρτσα
Οι πιο κάτω οδηγίες θα σας βοηθήσουν να καθαρί-
ζετε τα δόντια σας σωστά. Το βούρτσισµα µε µικρές 
κυκλικές κινήσεις χωρίς καθόλου πίεση, ίσως σας 
πάρει λίγο χρόνο να το συνηθίσετε. Είναι όπως ο 
χορός, το σκι, το τρέξιµο... τελειοποιείται µε την εξά-
σκηση. Ζητήστε από τον οδοντίατρο να ελέγξει την 
πρόοδό σας.

Το σύστηµα καθαρισµού
Ακολουθείτε πάντα το ίδιο µοτίβο. Πρώτα την εξω-
τερική πλευρά των δοντιών, µετά την εσωτερική, 
πρώτα τα κάτω δόντια, µετά τα πάνω.

Μικρές κυκλικές 
κινήσεις 
χωρίς πίεση
Να θυµάστε πως 
η οδοντόβουρτσα 
καθαρίζει τα δόντια 
σας ακόµα κι αν 
δεν ασκείτε 
καθόλου πίεση.

H κοινωφελής, µη κερδοσκοπική οργάνωση Αποστολή 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ιδρύθηκε το 2010 µε σκοπό την ανιδιο-
τελή προσφορά ιατροφαρµακευτικής στήριξης ευά-
λωτων οµάδων και ατόµων που δεν έχουν πρόσβαση 
σε υπηρεσίες Υγείας και έχει υλοποιήσει µέχρι σήµερα 
σειρά προγραµµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το 2019, η οργάνωση ξεκίνησε το πρόγραµµα «Χα-
ρί-ζουµε παιδικά χαµόγελα», µε σκοπό την πρόληψη 
και θεραπεία των οδοντιατρικών αναγκών 500 παι-
διών ευπαθών οµάδων που προέρχονται από τις Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες ∆ήµων, Κοινωφελών Ιδρυµάτων 
και µη κερδοσκοπικών φορέων στο Νοµό Αττικής.

Στόχοι του προγράµµατος είναι:
   Ο διαγνωστικός οδοντιατρικός έλεγχος
   Η παροχή οδοντιατρικής παρέµβασης όπου χρει-
άζεται

   Η εκπαίδευση στην προληπτική οδοντιατρική φρο-
ντίδα και αγωγή στοµατικής υγείας, µέσω ενηµέρω-
σης των παιδιών και των κηδεµόνων τους

Το πρόγραµµα υλοποιείται σε συνεργασία µε τον Όµιλο 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από την 
εταιρία MYTILINEOS.
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Πώς να βουρτσίζετε 

σωστά τα δόντια σας

O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και η ΜΚΟ  
Αποστολή «ΑΝΘΡΏΠΟΣ» δίπλα στα παιδιά  
από ευπαθείς ομάδες του Νομού Αττικής

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

Νέα Διαγνωστικά Κέντρα
1 ΑΙΓΑΛΕΩ

Θηβών 513, Τ.Κ. 12243,  
Αιγάλεω 

Τηλ.: 214 4023390

2 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 
Γούναρη 131, Τ.Κ. 16561,  

Γλυφάδα 
Τηλ.: 214 4023480

  ΑΙΓΑΛΕΩ 

 1       ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ

 4

     ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

2

ΧΑΛΚΙΔΑ

3

www.bioiatriki.gr

3 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
28ης Οκτωβρίου 13,  
Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα 
Τηλ.:  222 1440980

4 ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ 
Βυζαντίου 87, Τ.Κ. 14234,  

Καλογρέζα  
Τηλ.:  214 4047790

Ο  Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, δίνοντας ιδιαίτερη ση-

μασία στην έγκυρη και έγκαιρη πρόληψη, υποστηρίζει την Εκστρα-

τεία Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την 

πρόληψη των παθήσεων του προστάτη και θέμα «Προλαμβάνω, 

Προστατεύομαι», που σχεδίασε η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία 

(ΕΟΕ), προτρέποντας κάθε άνδρα μετά την ηλικία των 50 ετών να  

πραγματοποιήσει τον προσυμπτωματικό έλεγχο.

Κατά την εβδομάδα 23-27 Σεπτεμβρίου 2019, που έχει οριστεί ως 

Εβδομάδα Δωρεάν Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον Καρκίνο 

του Προστάτη, ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ θα παρέχει δωρεάν τον 

αιματολογικό έλεγχο για το Προστατικό Ειδικό Αντιγόνο (PSA), ο 

οποίος γίνεται με μία απλή, ολιγόλεπτη αιμοληψία, στο δίκτυο των 

Διαγνωστικών Μονάδων του Ομίλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

καθώς και στο Δίκτυο συνεργαζόμενων εργαστηρίων στην επαρ-

χία. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

της ανάπτυξης μιας εθνικής κοινωνικής δράσης από την Ελληνική 

Ουρολογική Εταιρεία και ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ενημέ-

ρωση, έλεγχο και έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων του προστάτη.

Εκστρατεία ενημέρωσης  
για την πρόληψη των παθήσεων του προστάτη

Τα νέα μας
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τα νέα μας ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ

Νέα Διαγνωστικά Κέντρα
1 ΑΙΓΑΛΕΩ

Θηβών 513, Τ.Κ. 12243,  
Αιγάλεω 

Τηλ.: 214 4023390

2 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 
Γούναρη 131, Τ.Κ. 16561,  

Γλυφάδα 
Τηλ.: 214 4023480

  ΑΙΓΑΛΕΩ 

 1       ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ

 4

     ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

2

ΧΑΛΚΙΔΑ

3

www.bioiatriki.gr

3 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 
28ης Οκτωβρίου 13,  
Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα 
Τηλ.:  222 1440980

4 ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ 
Βυζαντίου 87, Τ.Κ. 14234,  

Καλογρέζα  
Τηλ.:  214 4047790
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Μ
ε το πολυετές πλάνο επενδύσεων σε πλήρη 

ανάπτυξη, και πάντα με το όραμα για την πα-

ροχή άριστων υπηρεσιών υγείας, ο Όμιλος 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εγκαινίασε τρία νέα Διαγνωστικά Κέ-

ντρα, στην Άνω Γλυφάδα (Γούναρη 131), στο Αιγά-

λεω (Θηβών 513) και στην πόλη της Χαλκίδας (28ης 

Οκτωβρίου 13).

Οι τρεις νέες μονάδες περιλαμβάνουν υπερσύγ-

χρονο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο (αιματολογικό, 

ανοσολογικό, βιοχημικό, ορμονολογικό, αναλυτικής 

βιοχημείας, μικροβιολογικό, μυκητολογικό), Εργα-

στήριο Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας, Κυττα-

ρολογικό και άρτια οργανωμένο και εξοπλισμένο 

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, διασφαλίζοντας 

τη συνολική αποδοτικότητα και ποιότητα των εξετά-

σεων και τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης.

Eπιπλέον, στις Διαγνωστικές Μονάδες της Χαλκί-

δας και της Άνω Γλυφάδας λειτουργεί Τμήμα Υπε-

ρήχων, που είναι εξοπλισμένο με τελευταίου τύπου 

μηχανήματα και πραγματοποιεί όλα τα υπερηχογρα-

φήματα σώματος (άνω & κάτω κοιλίας, θυρεοειδούς, 

triplex αγγείων άνω και κάτω άκρων, μαστών, triplex 

καρωτίδων, μαλακών μορίων), καθώς και Καρδιολο-

γικό Τμήμα, όπου διεξάγονται ηλεκτροκαρδιογρά-

φηματα, triplex καρδιάς, δοκιμασία κοπώσεως, holter 

καρδιακού ρυθμού και holter αρτηριακής πίεσης.

Με τις νέες προσθήκες, το Δίκτυο Διαγνωστικών 

Κέντρων του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

διαθέτει πλέον 31 Μονάδες στον Νομό Αττικής, 1 

στον Νομό Ευβοίας  και 10 στον Νομό Θεσσαλο-

νίκης, αριθμώντας συνολικά τα 42 στην Ελλάδα, 

εξυπηρετώντας 3 εκατομμύρια πολίτες ετησίως 

και διεξάγοντας πάνω από 16 εκατομμύρια εξε-

τάσεις τον χρόνο.

Ανάπτυξη του Ομίλου με  
νέα Διαγνωστικά Κέντρα 

Τα νέα μας
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ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Eγκαταστάθηκε στη ΒιοΚλινική 

Θεσσαλονίκης το νέο LASER 

C-LAS του γερμανικού οίκου 

A.R.C LASER. 

Το CO
2 
LASER (Laser 

διοξειδίου του άνθρακα) 

θεωρείται το καλύτερο «νυστέρι» 

για όλες τις χειρουργικές 

ειδικότητες. Είναι παγκοσμίως 

καταξιωμένο, γιατί παρέχει στον 

χειρουργό δυνατότητα για τομές 

με μεγάλη ακρίβεια και ελάχιστο 

θερμικό τραύμα. 

To C-LAS ενσωματώνει την πιο 

σύγχρονη τεχνολογία CO
2
 LASER 

που είναι διαθέσιμη σήμερα. 

Είναι μικρό σε όγκο και βάρος, 

αερόψυκτο, με δυνατότητα 

επιλογής του συστήματος 

μεταφοράς της ενέργειας 

μεταξύ αρθρωτού βραχίονα και 

κυματοδηγού (οπτική ίνα). 

Ο κεραμικός σωλήνας 

παραγωγής LASER, σε 

συνδυασμό με τη διέγερση του 

αερίου διοξειδίου του άνθρακα 

με πηγή ραδιοσυχνοτήτων, 

παρέχει απόλυτη σταθερότητα 

στην παραγωγή της ακτινοβολίας 

CO
2
 LASER για πάρα  

πολλά χρόνια.  

Ο  Όμιλος Εταιρειών Υγείας  

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ πρωτοπορεί, 

επενδύοντας συστηματικά στις 

πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, 

με επίκεντρο την παροχή του 

υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών 

στους ασθενείς.

Νέο  
LASER  
C-LAS
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Στον  Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ξεκίνησε 

τη λειτουργία του το Κέντρο Παι-

διατρικής Απεικόνισης, που πε-

ριλαμβάνει το Τμήμα Κλασσικής 

Ακτινολογίας και Υπερήχων και 

το Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφί-

ας και Αξονικής Τομογραφίας, με 

σκοπό την παροχή ολοκληρωμέ-

νων ιατρικών υπηρεσιών για παι-

διά έως 16 ετών και τη διασφάλιση 

στην επιλογή ασφαλών ακτινολο-

γικών μεθόδων που υπαγορεύ-

ουν οι ιδιαιτερότητες της προσέγ-

γισης των νεογνών, βρεφών και 

παιδιών. Το Κέντρο είναι στελε-

χωμένο με έμπειρο επιστημονικό 

προσωπικό, για να καλύψει την 

αναγκαιότητα μιας εξειδικευμένης 

οργανωμένης ομάδας, αποτελού-

μενης, πέραν του ειδικού παιδοα-

κτινολόγου –νευροακτινολόγου, 

από ειδικό παιδοαναισθησιολόγο 

και έμπειρους ακτινοφυσικούς, 

τεχνολόγους και νοσηλευτές, στο 

να επιμελούνται όλες τις φάσεις 

της εξέτασης, από την προετοιμα-

σία της μέχρι τη διάγνωση.

Στο Τμήμα Μαγνητικής Τομο-

γραφίας εξετάζονται παιδιά ηλικίας 

1 ημέρας έως 16 ετών και πραγμα-

τοποιούνται όλες οι εξετάσεις μα-

γνητικού συντονισμού, ενώ πραγ-

ματοποιούνται εξειδικευμένες 

εξετάσεις που αφορούν το κεντρι-

κό νευρικό σύστημα, ειδικές εξε-

τάσεις ακτινολογίας του σώματος, 

όπως Μαγνητική Φασματοσκοπία, 

Μελέτη του Τανυστή Διάχυσης  και 

Δεσμιδογραφία, Τεχνικές Αιμάτω-

σης (Perfusion) και Μελέτη Ροής 

του Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού, Τε-

χνικές Εγκεφαλικής Ογκομετρίας, 

Λειτουργική Μαγνητική Τομογρα-

φία (fMRI) και Έλεγχος Επιληψίας. 

Στις ειδικές εξετάσεις του σώματος 

με MRI περιλαμβάνονται: Ολόσω-

μη Μαγνητική Τομογραφία Σώμα-

τος, Μαγνητική Χολαγγειοπαγκρε-

ατογραφία (MRCP), Μαγνητική 

Ουρογραφία και Μαγνητική Εντε-

ρογραφία.

Επιπλέον, εκτελούνται κλασι-

κές ακτινολογικές εξετάσεις με 

ακτινοπροστασία των γονάδων 

(με ή χωρίς σκιαγραφικό, αναλό-

γως την περίπτωση), καθώς και 

Υπερηχογραφήματα 2D (απλά/

ασπρόμαυρα): εγκεφάλου, οισο-

φάγου, στομάχου (για γαστροοι-

σοφαγική παλινδρόμηση), πυλω-

ρού (για υπερτροφική πυλωρική 

στένωση), δωδεκαδακτύλου και 

γενικότερα λεπτού εντέρου (για 

συστροφή, εγκολεασμό κ.λπ.), 

παχέος εντέρου (π.χ., σκωληκοει-

δούς απόφυσης και μεσεντέριων 

λεμφαδένων, για σκωληκοειδί-

τιδα και μεσεντέριο λεμφανίτιδα 

αντίστοιχα), οργάνων της άνω και 

κάτω κοιλίας του οπισθοπεριτονα-

ϊκού και πλευριτικού χώρου (για 

πλευριτική συλλογή), θυρεοειδούς 

(για απλασία, υποπλασία, βρογχο-

κήλη όζους), θύμου αδένα (π.χ., 

σε έκτοπη θέση) και γενικότερα 

τραχήλου, σιελογόνων αδένων, 

μαλακών μορίων οπουδήποτε στο 

σώμα (π.χ., περινεϊκά, στο κρανίο, 

στο θωρακικό τοίχωμα), ισχίων, 

όλων των αρθρώσεων των άνω 

και κάτω άκρων (π.χ., για σηπτική 

αρθρίτιδα ή υμενίτιδα), καθώς και 

υπερηχογράφημα τελικού νηματί-

ου του νωτιαίου μυελού (π.χ., για 

καθήλωση του νωτιαίου μυελού).

Τέλος, στο Τμήμα Υπερήχων 

πραγματοποιούνται Υπερηχογρα-

φήματα (έγχρωμα triplex) για 

έλεγχο της αγγείωσης των πα-

ρεγχυματικών οργάνων (π.χ., σε 

περίπτωση συστροφής όρχεως, 

συστροφής κύστης Morgani ή συ-

στροφής ωοθηκών) και γενικότερα 

όλων των τραχηλικών, περιφερικών 

αγγείων των άνω και κάτω άκρων, 

σπλαχνικών αγγείων (ηπατοσπλη-

νικού άξονα, σε περίπτωση κυστι-

κής ίνωσης), εγκεφαλικών αγγεί-

ων (διαμέσου της πρόσθιας πηγής 

όταν αυτή είναι ανοικτή ή διακροτα-

φικά) σε μεγαλύτερα παιδιά.

Κέντρο Παιδιατρικής Απεικόνισης 
Τμήματα Υπερήχων, Μαγνητικής 
Τομογραφίας & Αξονικής Τομογραφίας

Κέντρο Παιδιατρικής Απεικόνισης

www.bioiatriki.gr  210 6966000

TMHMATA

Υπερήχων

Μαγνητικής Τομογραφίας* 

Αξονικής Τομογραφίας

*Στο Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας 
εξετάζονται παιδιά ηλικίας  

1 ημέρας έως 16 ετών και πραγματοποι-
ούνται όλες οι εξετάσεις μαγνητικού 

συντονισμού

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ
Μαγνητική Φασματοσκοπία (MR spectroscopy)

Μελέτη του Τανυστή Διάχυσης (DTI)  
και Δεσμιδογραφία (Tractography)

Τεχνικές Άιμάτωσης (Perfusion)

Μελέτη Ροής του Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού

Τεχνικές Εγκεφαλικής Ογκομετρίας

Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (fMRI)

Έλεγχος Επιληψίας

Ολόσωμη Μαγνητική Τομογραφία Σώματος  
(Whole Body MRI)

Μαγνητική Χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP)

Μαγνητική Ουρογραφία

Μαγνητική Εντερογραφία

Τα νέα μας
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τα νέα μαςΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κέντρο Παιδιατρικής Απεικόνισης

www.bioiatriki.gr  210 6966000

TMHMATA

Υπερήχων

Μαγνητικής Τομογραφίας* 

Αξονικής Τομογραφίας

*Στο Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας 
εξετάζονται παιδιά ηλικίας  

1 ημέρας έως 16 ετών και πραγματοποι-
ούνται όλες οι εξετάσεις μαγνητικού 

συντονισμού

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ
Μαγνητική Φασματοσκοπία (MR spectroscopy)

Μελέτη του Τανυστή Διάχυσης (DTI)  
και Δεσμιδογραφία (Tractography)

Τεχνικές Άιμάτωσης (Perfusion)

Μελέτη Ροής του Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού

Τεχνικές Εγκεφαλικής Ογκομετρίας

Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (fMRI)

Έλεγχος Επιληψίας

Ολόσωμη Μαγνητική Τομογραφία Σώματος  
(Whole Body MRI)

Μαγνητική Χολαγγειοπαγκρεατογραφία (MRCP)

Μαγνητική Ουρογραφία

Μαγνητική Εντερογραφία
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Bιοχημικός, Επιστημονική Σύμβουλος 
Προληπτικής Ιατρικής & Μακροβιότητας  
ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Ο 
καινοτόμος γενετικός 

έλεγχος «SkinCare DNA 

Test» είναι πλέον άμεσα 

διαθέσιμος σε όλες τις διαγνω-

στικές μονάδες του Ομίλου Εται-

ρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην 

Αττική και προσεχώς σε Θεσσα-

λονίκη και Κύπρο. Το SkinCare 

DNA Test παρέχει τη δυνατότητα 

εξατομικευμένης αξιολόγησης 

της υγείας του δέρματος, αλλά 

και πρόβλεψης της συμπεριφο-

ράς στη γήρανση, εντοπίζοντας 

συγκεκριμένους πολυμορφι-

σμούς (μικροαλλαγές) στο DNA 

μας, οι οποίοι αυξάνουν τον κίν-

δυνο δυσλειτουργίας καίριων μη-

χανισμών που σχετίζονται με την 

υγεία του δέρματος, καθώς και με 

τη διαδικασία της γήρανσης.

Συγκεκριμένα, ελέγχει γενετι-

κούς πολυμορφισμούς στα γονί-

δια που ρυθμίζουν:

  Την αντοχή και ελαστικότητα 

του δέρματος (πρόωρη 

απώλεια κολλαγόνου).

  Τη γλυκοζυλίωση του 

δέρματος, που προκαλεί 

ρυτίδες και χαλάρωση.

  Τη βλάβη που προκαλεί 

η έκθεση στον ήλιο - 

φωτογήρανση (πανάδες).

  Την αντίσταση στο οξειδωτικό 

στρες. 

  Την ευαισθησία του δέρματος 

και τη φλεγμονή.

Είναι ένα απολύτως ασφαλές 

τεστ για όλο τον πληθυσμό, άν-

δρες και γυναίκες, που ενδιαφέ-

ρονται για την υγεία του δέρματός 

τους, καθώς και για την πρόληψη 

της γήρανσης. Συνιστάται για όλες 

τις ηλικίες, γιατί οι γενετικές μας 

προδιαθέσεις μάς συνοδεύουν 

από τη γέννησή μας, οπότε είναι 

σημαντικό να τις γνωρίζουμε από 

νωρίς για να ξέρουμε πώς να προ-

στατευτούμε.

H διαδικασία είναι ιδιαίτερα 

απλή και αναίμακτη και περιλαμ-

βάνει τρία βήματα για την ολο-

κλήρωσή της:

1ο βήμα: Συλλογή δείγματος σι-

έλου του εξεταζόμενου. 
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SKIN 
CARE
DNA TEST

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ 

Γνωρίστε το DNA του δέρματός σας



2ο βήμα: Συμπλήρωση ενός 

απλού και σύντομου ερωτηματο-

λογίου από τον εξεταζόμενο, την 

ίδια ημέρα.

3ο βήμα: 3-4 εβδομάδες μετά 

τη συλλογή του δείγματος, ο εξε-

ταζόμενος παραλαμβάνει μια 

αναλυτική αναφορά που εξηγεί 

τα αποτελέσματα του γονιδιακού 

ελέγχου με απλό και κατανοητό 

τρόπο (σχηματικά).

Σημαντικό είναι ότι σε αυτή την 

αναφορά εμπεριέχονται συγκε-

κριμένες συστάσεις προς τον 

εξεταζόμενο, σύμφωνα με τα γε-

νετικά του αποτελέσματα:

  Τι συστατικά χρειάζεται το δέρ-

μα του, ούτως ώστε να μειώσει 

την τυχόν φυσική του προδιά-

θεση στη γήρανση, είτε υπό τη 

μορφή τοπικών σκευασμάτων 

(π.χ., κρέμα προσώπου, ορό 

κ.λπ.) είτε υπό τη μορφή συ-

μπληρωμάτων διατροφής.

  Ποιες ειδικές θεραπείες θα 

μπορούσε να ακολουθήσει με 

τον δερματολόγο του για την 

καλύτερη υγεία του προσώπου 

του και την αντιμετώπιση της 

φυσικής του προδιάθεσης απέ-

ναντι στη γήρανση.

Τα οφέλη του SkinCare DNA 

Τest είναι πολλαπλά. Είναι ένα 

προγνωστικό τεστ. Ο εξεταζό-

μενος ανακαλύπτει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της γενετικής 

του σύστασης που προδιαθέτουν 

στη γήρανση του δέρματος. Ταυ-

τόχρονα, μέσω της αναλυτικής 

αναφοράς που ακολουθεί το τεστ, 

ενημερώνεται ως προς το πώς 

μπορεί να αντισταθμίσει και να 

μειώσει αυτή τη φυσική του προ-

διάθεση. Με τη χρήση σύγχρονης 

τεχνολογίας και επιστημονικής 

ανάλυσης, γίνεται ταυτοποίηση 

των καταλληλότερων συστατικών 

και τρόπων θεραπείας του δέρμα-

τος που χρειάζεται το κάθε άτομο 

ξεχωριστά, σύμφωνα με τους πο-

λυμορφισμούς στο DNA του. 

ΓΥΝΑΙΚΑ - ΑΝΔΡΑΣ
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Η 
μασταλγία θεωρείται πε-

ρισσότερο σύμπτωμα, 

παρά πάθηση. Είναι πολύ 

συχνή στην παραγωγική φάση 

της γυναίκας, σε ποσοστό 70%, 

και πολύ σπάνια θεωρείται πρω-

ταρχική εκδήλωση κακοήθειας.

Η μασταλγία διακρίνεται:

   στη φυσιολογική μασταλγία

   στη δευτεροπαθή μασταλγία

   στην κυκλική μασταλγία και

   στη μη κυκλική μασταλγία.

Φυσιολογική μασταλγία
Η φυσιολογική μασταλγία είναι η 

μασταλγία πριν από την έμμηνο 

ρύση ή προεμμηνορυσιακή, που 

παρουσιάζεται σχεδόν σε όλες τις 

γυναίκες και στην κύηση.

Δευτεροπαθής μασταλγία
Η δευτεροπαθής μασταλγία μπο-

ρεί να οφείλεται ή σε παθήσεις 

του μαστού, όπως είναι η φλεγ-

μονή, το απόστημα, η υποθηλαία 

πορεκτασία, ο τραυματισμός, το 

αιμάτωμα, η μετεγχειρητική μα-

σταλγία, ή σε εξωμαστικές πα-

θήσεις, όπως η νόσος Tietze 

(οστεοχονδρίτιδα στην περιοχή 

συνένωσης πλευρών - στέρνου), 

η εξωγενής λήψη οιστρογόνων, η 

γυναικομαστία στους άνδρες, η 

μυαλγία και η αντανάκλαση του 

πόνου από άλλα αίτια με πρωτο-

παθή εστία εκτός μαστού, όπως 

καρδιολογικά ή πνευμονολογικά.

Κυκλική μασταλγία
Η κυκλική μασταλγία είναι η πιο 

συχνή και παρατηρείται στα 2/3 

των γυναικών με μασταλγία και 

έχει σχέση με την έμμηνο ρύση. 

Συνήθως, οι γυναίκες αυτές είναι 

ηλικίας 30-40 ετών και ο πόνος 

τους εντοπίζεται κυρίως στα άνω 

έξω τεταρτημόρια και στους δύο 

μαστούς. Τα αίτια συνήθως είναι 

ορμονικά (αυξημένα επίπεδα οι-

στρογόνων και μειωμένα προγε-

στερόνης, αύξηση προλακτίνης και 

θυρεοειδικών ορμονών), αλλά και 

ψυχολογικά. Έχει επιπτώσεις στη 

σωματική και σεξουαλική ζωή των 

γυναικών σε ποσοστό 30%-40%.

Μη κυκλική μασταλγία
Είναι λιγότερο συχνή, περίπου 

30%, και δεν έχει σχέση με την 

έμμηνο ρύση. Εντοπίζεται κυρίως 

στον ένα μαστό και σε μεγαλύ-

τερες ηλικίες, συνήθως 40-50 

ετών. Στα πιθανότερα αίτια κα-

τατάσσεται η ειδική κατασκευή 

του μαστού, όπως η ινοκυστική 

μαστοπάθεια.

Θεραπεία της μασταλγίας
Η θεραπεία της μασταλγίας είναι 

συνήθως συντηρητική. Το 85% 

θεραπεύεται με ψυχολογική υπο-

στήριξη και τη διαβεβαίωση ότι 

δεν υπάρχει καρκίνος. Το υπό-

λοιπο 15% με χορήγηση κυρίως 

αντιφλεγμονωδών σκευασμάτων, 

ιδίως στις περιπτώσεις που συνυ-

πάρχει ινοκυστική μαστοπάθεια.  

Η διακοπή του καπνίσματος, του 

καφέ, του τσάι και της σοκολά-

τας φαίνεται να συμβάλει θε-

τικά στη μείωση του πόνου. Σε 

κάποιες περιπτώσεις χορηγού-

νται πιο ειδικά φάρμακα, όπως 

είναι η ταμοξιφαίνη και η ντανα-

ζόλη, ειδικά όταν οφείλεται σε 

αποδεδειγμένα ορμονικά αίτια.  

Επίσης, η βιταμίνη E, η βιταμίνη 

B1 και τα διουρητικά μπορούν να 

συμβάλουν θετικά στην αντιμετώ-

πιση του πόνου.

Γράφει ο:

Ζουριδάκης Π. Ιωάννης MD, M.Sc.

Γενικός Χειρουργός - Μαστολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινική Πειραιά
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ΠΌΝΌΣ ΣΤΌ ΣΤΗΘΌΣ

ή μασταλγία



ΓΥΝΑΙΚΑ
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ΧΡΌΝΙΑ 

φλεβική ανεπάρκεια  
& κιρσοί
Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη 
Θεσσαλονίκη η νέα αναίμακτη μέθοδος 
αντιμετώπισης της φλεβίτιδας και των κιρσών 
VENASEAL™ από τον ειδικό αγγειοχειρουργό 
συνεργάτη της ΒιοΚλινικής Δημήτριο Μαύρο

Γράφει ο:

Δημήτριος Μαύρος

Αγγειοχειρουργός, 
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοKλινική Θεσσαλονίκης

Η 
νέα κόλλα σύγκλεισης 

φλεβών VENASEAL™ είναι 

ο μοναδικός τρόπος αντι-

μετώπισης της χρόνιας φλεβικής 

ανεπάρκειας και των κιρσών που 

πραγματοποιείται εντελώς ανώδυ-

να και αναίμακτα, χωρίς τη χρήση 

περιοχικής τοπικής αναισθησίας, 

που απαιτεί η επέμβαση σαφη-

νεκτομής με χρήση laser. Μέσω 

εξειδικευμένης συσκευής διοχε-

τεύεται στην πάσχουσα φλέβα η 

ειδική κόλλα, με το αποτέλεσμα 

σύγκλεισης της φλέβας να είναι 

άμεσο και μόνιμο.

40 Bionews  Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2019          



Τα πλεονεκτήματα της επέμβασης 

για τον/την ασθενή είναι:

1Δεν απαιτεί ΚΑΝΕΝΑΝ τρόπο 

αναισθησίας, ούτε καν την 

περιοχική τοπική αναισθησία.

2Μείωση στο ελάχιστο του 

χρόνου αποθεραπείας 

με ΑΜΕΣΗ επιστροφή στην 

καθημερινότητα.

3H κόλλα έχει σχεδιαστεί 

για μόνιμη τοποθέτηση στη 

φλέβα και μέσω χρόνιας ινώδους 

ανάπτυξης απορροφάται από τον 

οργανισμό.

ΓΥΝΑΙΚΑ - ΑΝΔΡΑΣ
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Π
ρέπει να έχουμε στο μυα-

λό μας ότι η διαγνωστική 

απεικόνιση στην παιδια-

τρική δεν αποτελεί μια απλή με-

ταφορά, σε μικρότερο μέγεθος, 

όσων ισχύουν στην απεικόνιση 

των ενηλίκων, αλλά μια αυτόνο-

μη οντότητα, που η ιδιαιτερότητα 

της νοσολογίας του παιδιού και η 

διαφορετικότητα στην εφαρμογή 

των διαγνωστικών τεχνικών την 

καθιστούν μια διακριτή υποειδι-

κότητα της ακτινολογίας.

Τα τελευταία 25 χρόνια, η παι-

διατρική ακτινολογία έχει αυξήσει 

εκθετικά όχι μόνο τον αριθμό των 

εξετάσεων και των εφαρμογών 

της, αλλά έχει πλέον κυρίαρχο 

ρόλο στη διαγνωστική διαδικασία 

των παθολογικών καταστάσεων 

της παιδικής ηλικίας.

Στον τομέα της παιδιατρικής 

νευροακτινολογίας η μελέτη του 

κεντρικού νευρικού συστήματος 

έχει αλλάξει ριζικά, με τη μαγνη-

τική τομογραφία να αποτελεί τη 

μέθοδο εκλογής στη συντριπτι-

κή πλειονότητα των παθήσεών 

του. Το βασικό ερώτημα εδώ και 

αρκετά χρόνια δεν είναι αξονι-

κή (CT) ή μαγνητική τομογραφία 

(MRI), αλλά η σωστή επιλογή του 

MR πρωτοκόλλου, προσαρμοσμέ-

νου, κατά περίπτωση, στη μελε-

τούμενη παιδιατρική παθολογία.

Αξονική τομογραφία ή 
μαγνητική τομογραφία;
Η σημαντικά υψηλή διαγνωστική 

ακρίβεια της μαγνητικής τομο-

γραφίας έχει οδηγήσει σε μεγά-

λη μείωση της χρήσης της αξονι-

κής τομογραφίας. Ο περιορισμός 

σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με 

την αποφυγή της ιονίζουσας ακτι-

νολογίας, που είναι περισσότερο 

βλαπτική στην παιδική ηλικία απ’ 

ό,τι στην ενήλικη ζωή. Για να έχει 

κανείς μια ποσοτικοποιημένη 

αντίληψη πρέπει να γνωρίζει ότι η 

απορροφούμενη δόση ακτινοβο-

λίας σε μια αξονική τομογραφία 

εγκεφάλου (με το σύνηθες πρω-

τόκολλο των ενηλίκων) υπολογί-

ζεται σε 2,3mSv, που είναι αντί-

στοιχη της απορροφούμενης σε 

έναν χρόνο κοσμικής ακτινοβο-

λίας και αντίστοιχη περίπου 100 

απλών ακτινογραφιών θώρακα. 

Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια τα 

τελευταία χρόνια, τόσο από τους 

επιστημονικούς φορείς όσο και 

από τις κατασκευάστριες εταιρεί-

ες, για τον περιορισμό της χρή-

σης της αξονικής τομογραφίας, 

με τον προσδιορισμό αυστηρότε-

ρων ενδείξεων αλλά και τη χρήση 

ειδικών πρωτοκόλλων χαμηλής 

δόσης (low dose). 

Παιδιατρική  
Νευροακτινολογία

Γράφει o:

Γιάννης Νίκας

Παιδοακτινολόγος,  
Επιστημονικός Υπεύθυνος  
Τμήματος Παιδιατρικής Αξονικής  
& Μαγνητικής Τομογραφίας
ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Τεχνικές & ιδιαιτερότητες
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΠΑΙΔΙ

Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι σήμερα 

η αξονική τομογραφία αποτελεί 

απεικονιστική μέθοδο πρώτης 

εκλογής στα επείγοντα νευρολο-

γικά και νευροχειρουργικά περι-

στατικά (συμπεριλαμβανομένου 

του μετεγχειρητικού follow-up) 

στη διερεύνηση των οστικών βλα-

βών του σπλαχνικού και εγκεφα-

λικού κρανίου και τη μελέτη των 

λιθοειδών οστών. 

Η μαγνητική τομογραφία 
του κεντρικού νευρικού 
συστήματος στην παιδική 
ηλικία 
Οι ιδιαιτερότητες της εξέτασης 

στην παιδική ηλικία είναι πολλές, 

που σχετίζονται τόσο με τη μελέ-

τη του αναπτυσσόμενου εγκε-

φάλου στα πρώτα τα χρόνια της 

ζωής όσο και με την αναγκαιό-

τητα της χρήσης τεχνικών αναι-

σθησίας (καταστολής) σε παιδιά 

ηλικίας μικρότερης των 5-6 ετών. 

Είναι προφανής, λοιπόν, η ανα-

γκαιότητα μιας εξιδεικευμένης 

οργανωμένης ομάδας (team) 

αποτελούμενης, εκτός από τον 

ειδικό παιδοακτινολόγο –νευρο-

ακτινολόγο, από ειδικό παιδο-

αναισθησιολόγο και έμπειρους 

ακτινοφυσικούς, τεχνολόγους 

και νοσηλευτές, που πρέπει να 

επιμελείται όλες τις φάσεις της 

εξέτασης, από την προετοιμασία 

της μέχρι τη διάγνωση.

Η μαγνητική τομογραφία αποτε-

λεί μια μέθοδο υψηλής διαγνωστι-

κής ακρίβειας που εξαρτάται από 

πολλές παραμέτρους, σε αντίθε-

ση με την αξονική που εξαρτάται 

μόνο από τον συντελεστή απορ-

ρόφησης της ακτινοβολίας. Οι 

σημαντικότεροι παράμετροι που 

χρησιμοποιούνται στη δημιουργία 

των εικόνων είναι οι χρόνοι χαλά-

ρωσης Τ1 και Τ2, αλλά και άλλοι 

που συμμετέχουν στη μεταβολή 

της αντίθεσης, όπως η πυκνότη-

τα των πρωτονίων, η παρουσία 

κινούμενων υγρών (εγκεφαλο-

νωτιαίο υγρό και αίμα) και ενδο-

γενών παραμαγνητικών ουσιών 

(ασβέστιο, παράγωγα αιμοσφαι-

ρίνης) κ.ά.

Η μελέτη είναι πολυεπίπεδη, όχι 

μόνο στο επίπεδο αναφοράς, που 

είναι το εγκάρσιο, αλλά και στο 

οβελιαίο και το στεφανιαίο, ενώ 

με τη χρήση 3D τεχνικών υπάρχει 

η δυνατότητα πολυεπίπεδων ανα-

συνθέσεων.

Εκτός από τις βασικές ακολου-

θίες, που εξαρτώνται από τις πα-

ραπάνω παραμέτρους, χρησιμο-

ποιείται ένας μεγάλος αριθμός 

τεχνικών, που με συντομία θα 

περιγράψουμε. 

Παιδιατρική  
Νευροακτινολογία
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Μαγνητική αγγειογραφία
Αγγειογραφικές τεχνικές για τη 

μελέτη των αρτηριών και φλεβών 

του εγκεφάλου χρησιμοποιού-

νται πάνω από 25 χρόνια. Στην 

πορεία του χρόνου όμως υπήρξε 

μια πολύ μεγάλη βελτίωση της 

ποιότητας των εικόνων και αυ-

ξήθηκε η διακριτική ικανότητα 

υψηλής αντίθεσής τους (spatial 

resolution). Έτσι, οι σημερινές 

αγγειογραφίες, ιδιαίτερα από 

μηχανήματα υψηλού μαγνητικού 

πεδίου (3 Tesla), προσεγγίζουν τη 

διαγνωστική ακρίβεια της ψηφια-

κής (επεμβατικής) αγγειογραφί-

ας. Αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμες 

τεχνικές στη μελέτη των αγγειο-

παθειών που συνδέονται με τα 

αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 

(stroke) της παιδικής ηλικίας, 

φλεβικής ή αρτηριακής αιτιολο-

γίας, που, βέβαια, διαφέρουν αι-

τιολογικά από αυτά των ενηλίκων 

(συνδεόμενα με τραύμα, γενε-

τικούς παράγοντες, διαταραχές 

πήξης, καρδιακά νοσήματα, αγ-

γειίτιδες κ.ά.).

Διάχυση (Diffusion)
Η τεχνική της διάχυσης αφορά 

τη μελέτη της μικροσκοπικής κί-

νησης των μορίων του νερού 

στον εξωκυττάριο χώρο, λόγω 

της τυχαίας θερμικής κίνησης. 

Υπάρχουν δύο τύποι εικόνων: α) 

Οι εικόνες διάχυσης (Diffusion 

Weighted Imaging – DWI) και 

β) οι χάρτες ADC (Apparent 

Diffusion Coefficient), που έχουν 

πλέον ενταχθεί στα πρωτόκολλα 

ρουτίνας στην εξέταση του εγκε-

φάλου, γιατί έχουν και το πλεο-

νέκτημα της ταχείας απόκτησης 

εικόνων (ακόμη και σε λιγότερο 

από 1 λεπτό).

Η κύρια εφαρμογή της ήταν αρ-

χικά στην εγκεφαλική ισχαιμία, 

εστιακή ή διάχυτη, λόγω της ευ-

αισθησίας της στην ανάδειξη του 

κυτταροτοξικού οιδήματος. Σήμε-

ρα, όμως, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 

και σε άλλες παθολογίες, όπως 

στους όγκους εγκεφάλου (δίνο-

ντας πληροφορίες για την κυττα-

ροβρίθειά τους), στις εγκεφαλι-

κές φλεγμονές (εγκεφαλίτιδες, 

αποστήματα) και στα μεταβολικά 

νοσήματα (μεταβολές του σή-

ματος ανάλογα με τη μορφή του 

εγκεφαλικού οιδήματος, όπως εν-

δομυελικό ή ωσμωτικό). 

Μαγνητική επιδεκτικότητα 
(Susceptibility)
Η τεχνική της μαγνητικής επι-

δεκτικότητας (Susceptibil ity 

Weighted Imaging – SWI) εκμε-

ταλλεύεται τις διαφορές της μα-

γνητικής επιδεκτικότητας μετα-

ξύ των ιστών για την παραγωγή 

αντίθεσης (contrast). Επιτρέπει 

την απεικόνιση των αιμοφόρων 

αγγείων και των ιστών με αυξημέ-

νο φορτίο σιδήρου και αποτελεί 

ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδο στην 

ανάδειξη αιμορραγικών αλλοιώ-

σεων και αγγειακών ανωμαλιών. 

Φασματοσκοπία  
(MR Spectroscopy)
Μεταξύ των λεγόμενων «προ-

ηγμένων τεχνικών» αυτή με τη 

μεγαλύτερη ιστορία, παλαιότερη 

κι από αυτή των τεχνικών απει-

κόνισης, είναι η φασματοσκοπία. 

Με τη μορφή φάσματος και όχι 

εικόνων καταγράφεται η συγκέ-

ντρωση μεταβολιτών χαμηλού 

μοριακού βάρους (N-ακετυλο-α-

σπαρτικό οξύ, λακτάση, χολίνη, 

κρεατίνη, λιπίδια, μυο-ινοσιτό-

λη), η συγκέντρωση των οποί-

ων μεταβάλλεται σε διάφορες 

παθολογικές καταστάσεις, σε 

σχέση με το υγιές παρέγχυμα. 

Χρησιμοποιούνται τεχνικές μο-

νού voxel (single voxel) και πολ-

λαπλών voxels (multi voxel) για 

τη μελέτη μεταβολικών νοσημά-

των και όγκων εγκεφάλων (για 

τη διαφοροδιάγνωσή τους από 

άλλες παθολογίες, την αξιολό-

γηση της κυτταροβρίθειάς τους 

κ.ά.), στην ισχαιμική παθολογία, 

στην επιληψία και σε φλεγμονώ-

δεις καταστάσεις.

Τανυστής Διάχυσης – 
Δεσμιδογραφία (Diffusion 
Tensor Imaging – 
Tractography)
Πρόκειται για τεχνική που βασί-

ζεται σε αυτή της μοριακής διά-

χυσης και καταγράφει in vivo την 

αρχιτεκτονική της λευκής ουσίας. 

Παρέχει ποιοτικές και ποσοτικές 

πληροφορίες για τη μυελίνωση 

των νευραξόνων, την ακεραιότη-

τα των δεματίων της λευκής ουσί-

ας και της κατεύθυνσής τους στο 

εγκεφαλικό παρέγχυμα. Με τη 

δεσμιδογραφία (tractography) 

επιτυγχάνεται η τρισδιάστατη 

ανασύνθεση των εικόνων με 

εντυπωσιακό τρόπο. Η χρήση της 

αυξάνει τα τελευταία χρόνια και 

οι εφαρμογές της διευρύνονται 

πέρα από την ογκολογία και τον 

προεγχειρητικό έλεγχο μιας χω-

ροκατακτητικής βλάβης.
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Αιμάτωση (Perfusion)
Υπάρχουν τεχνικές που επιτρέ-

πουν την αξιολόγηση της εγκε-

φαλικής αιμάτωσης με τη χρήση 

ή όχι σκιαγραφικού μέσου. Ειδι-

κότερα μπορεί να ληφθούν πλη-

ροφορίες για τον αιματικό όγκο 

μιας περιοχής, τον χρόνο της 

αιματικής διέλευσης από αυτή, 

όπως και την τοπική αιματική ροή. 

Οι τεχνικές αυτές είναι ιδιαίτε-

ρα σημαντικές στην εγκεφαλική 

ισχαιμία, εστιακή ή διάχυτη, αλλά 

και στον χαρακτηρισμό των όγκων 

εγκεφάλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για τη χρήση της στα παιδιά πα-

ρουσιάζει η τεχνική Arterial Spin 

Labeling, γιατί επιτρέπει την άμε-

ση και μη επεμβατική μέτρηση της 

ροής του αίματος σε επιλεγμένες 

περιοχές του εγκεφάλου χωρίς τη 

χρήση παραμαγνητικής ουσίας και 

χωρίς την έκθεση σε ακτινοβολία.

Λειτουργική απεικόνιση 
(Functional Ιmaging)
Οι περιγραφόμενες τεχνικές 

με τον γενικό όρο «λειτουργική 

απεικόνιση» εκμεταλλεύονται 

την παραμαγνητική επίδραση του 

αποξυγονωμένου αίματος (δεο-

ξυαιμοσφαιρίνης) που σωρεύεται 

στις λειτουργικά ενεργές εγκε-

φαλικές περιοχές. Με την τεχνι-

κή αυτή λαμβάνονται εικόνες του 

εγκεφάλου κατά τη διάρκεια δρα-

στηριότητας ή εφαρμογής ερεθι-

σμάτων και σε φάση ηρεμίας και με 

ειδική επεξεργασία (subtraction) 

αναδεικνύεται η λειτουργική εγκε-

φαλική δραστηριότητα, σαν αποτέ-

λεσμα αυξημένης αιματικής ροής. 

Πρόκειται για τεχνικές που χρησι-

μοποιούνται περισσότερο από 25 

χρόνια στη νευροφυσιολογία και 

τη νευροψυχιατρική, κυρίως ερευ-

νητικά. Οι πλέον πρακτικές εφαρ-

μογές τους αφορούν τον προεγχει-

ρητικό έλεγχο όγκων εγκεφάλου 

και τη χειρουργική της επιληψίας. 

Ογκομετρικές τεχνικές 
(Volumetric Analysis 
Techniques)
Πρόκειται για τεχνικές που επι-

τρέπουν την ποσοτικοποίηση της 

φαιάς και της λευκής ουσίας του 

εγκεφάλου. Τα ογκομετρικά δε-

δομένα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα 

στη μελέτη νευροεκφυλιστικών 

νοσημάτων, δυσπλαστικών συν-

δρόμων και της επιληψίας του 

κροταφικού λοβού.

H αναγκαιότητα μιας εξιδεικευμένης οργανωμένης ομάδας (team) 
αποτελούμενης, εκτός από τον ειδικό παιδοακτινολόγο - νευροακτινολόγο,  

από ειδικό παιδοαναισθησιολόγο και έμπειρους ακτινοφυσικούς, τεχνολόγους 
και νοσηλευτές, που πρέπει να επιμελείται όλες τις φάσεις της εξέτασης,  

από την προετοιμασία της μέχρι τη διάγνωση, είναι προφανής 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΠΑΙΔΙ
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Έ
χει υπολογιστεί ότι περίπου 

1 στα 30 νεογνά πάσχει 

από ένα σοβαρό γενετικό 

νόσημα. Η συντριπτική πλειονότη-

τα αυτών των ασθενειών οφείλεται 

σε χρωμοσωματικές ανωμαλίες 

ή σε μεταλλάξεις σε ένα γονίδιο. 

Αυτές οι γενετικές βλάβες είναι 

είτε το αποτέλεσμα μιας νέας γε-

νετικής ανωμαλίας στο έμβρυο, η 

οποία δεν έχει κληρονομηθεί από 

κάποιο γονέα, είτε το αποτέλεσμα 

γενετικών μεταλλάξεων τις οποί-

ες κληρονόμησε το έμβρυο από 

ανυποψίαστους γονείς φορείς. Ο 

προγεννητικός έλεγχος είναι το 

σύνολο των εξετάσεων που πραγ-

ματοποιούνται πριν από τη γέννηση, 

με σκοπό να διαπιστωθούν σοβα-

ρές, κυρίως γενετικές παθήσεις, ή 

άλλες πιθανές ανωμαλίες στη διά-

πλαση του εμβρύου. Σκοπός είναι η 

απόκτηση ενός σωματικά και νοητι-

κά υγιούς παιδιού. 

Εξετάσεις προγεννητικού 
ελέγχου
Oι προγνωστικές (screening 

tests), όπως η μέτρηση βιοχημι-

κών δεικτών (PAPP-a και β-hCG), 

στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. 

Με τα εργαστηριακά αποτελέ-

σματα, σε συνδυασμό με το υπε-

ρηχογράφημα, τη μέτρηση της 

αυχενικής διαφάνειας και την ηλι-

κία της μητέρας, είμαστε σε θέση 

να εκτιμήσουμε τον πιθανό κίν-

Βούλα Βελισσαρίου, B.Sc., Ph.D

Κλινική Κυτταρογενετίστρια,  
Επιστημονική Διευθύντρια Τμήματος 
Κυτταρογενετικής και Μοριακής 
Κυτταρογενετικής

Γράφει η:

Προγεννητικός Έλεγχος 
Γενετικών Νοσημάτων
ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
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δυνο τον οποίο έχει το έμβρυο να 

πάσχει από κάποια χρωμοσωματι-

κή ανωμαλία, όπως το σύνδρομο 

Down. Τα τελευταία έτη, μεγαλύ-

τερης αξιοπιστίας προγνωστική 

γενετική εξέταση αποτελεί η μη 

επεμβατική προγεννητική πρό-

γνωση του συνδρόμου Down και 

άλλων χρωμοσωματικών ανω-

μαλιών του εμβρύου στο ελεύ-

θερο εμβρυϊκό DNA στο αίμα 

της εγκύου (NIPT: Non Invasive 

Prenatal Testing).

Οι διαγνωστικές, με τις οποί-

ες είναι δυνατό να μελετηθεί το 

γενετικό υλικό του εμβρύου προ-

κειμένου να διαγνωστεί η πιθανή 

παρουσία σοβαρού γενετικού 

νοσήματος. Πραγματοποιούνται 

είτε στον πλακούντα είτε σε κύτ-

ταρα του εμβρύου, κατόπιν των 

επεμβατικών μεθόδων λήψης 

χοριακών λαχνών στο πρώτο τρί-

μηνο της κύησης ή αμνιοπαρακέ-

ντησης στο δεύτερο τρίμηνο και 

έχουν ένα κίνδυνο περίπου 0,5%-

1% αποβολής. 

Γενετικά νοσήματα
Περίπου 4% των νεογνών πά-

σχουν από κάποιο αμιγές ή μερι-

κώς γενετικό νόσημα. Τα γενετι-

κά νοσήματα ανήκουν βασικά σε 

τρεις κατηγορίες:

  Χρωμοσωματικές ανωμαλίες ή 

ανισοζυγίες.

  Mονογονιδιακά νοσήματα, τα 

οποία οφείλονται σε βλάβη σε 

ένα γονίδιο.

  Πολυγονιδιακά-πολυπαρα-

ΠΡΟΛΗΨΗ

γοντικά νοσήματα, τα οποία 

οφείλονται σε βλάβη σε πολλά 

διαφορετικά γονίδια και σε εξω-

τερικούς παράγοντες. Σε αυτή 

την κατηγορία ανήκουν ο δια-

βήτης, ο αυτισμός, οι καρδιοπά-

θειες, η σχιζοφρένεια και πολλά 

άλλα. Λόγω πολυπλοκότητας, η 

προγεννητική τους διάγνωση με 

γενετικές εξετάσεις δεν είναι 

σήμερα εφικτή.

Χρωμοσωματικές ανωμαλίες 
ή ανισοζυγίες
Οφείλονται σε ανωμαλίες στον 

αριθμό ή τη δομή των χρωμο-

σωμάτων και αποτελούν τα συ-

χνότερα γενετικά νοσήματα 

στον άνθρωπο. Στο εργαστήριο 

οι ανωμαλίες που αφορούν τα 

χρωμοσώματα παρατηρούνται 

στο μικροσκόπιο και μελετώνται 

με τον καρυότυπο με μεθόδους 

της Κυτταρογενετικής (Εικόνα 

1). Τα χρωμοσώματα είναι ορατά 

μόνο στο μικροσκόπιο και πάνω 

τους είναι οργανωμένα χιλιάδες 

γονίδια. Τα γονίδια αποτελούνται 

από DNA και μελετώνται μόνο με 

μεθόδους μοριακής βιολογίας. Ο 

άνθρωπος έχει 46 χρωμοσώματα 

σε όλα τα κύτταρα στο σώμα του. 

Εξαίρεση αποτελούν οι γαμέτες, 

δηλαδή το ωάριο και το σπερμα-

τοζωάριο, τα οποία περιέχουν 23. 

Στα θήλεα άτομα ο καρυότυπος 

είναι 46,ΧΧ, ενώ στα άρρενα 

46,ΧΥ.

Ένα έμβρυο το οποίο για κά-

ποιον λόγο συγκεντρώνει πε-

ρισσότερα ή λιγότερα από 46 

χρωμοσώματα θα παρουσιάσει 

κάποια ανωμαλία στη διάπλαση 

και λειτουργία του οργανισμού 

του. Ένα καθολικό χαρακτηριστι-

κό όλων των χρωμοσωματικών 

ανωμαλιών, με εξαίρεση εκείνων 

που αφορούν τα χρωμοσώματα 

του φύλου, αποτελεί η ήπια έως 

βαρύτατη νοητική υστέρηση. Η 

τρισωμία 21, η παρουσία δηλαδή 
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ενός επιπλέον χρωμοσώματος 21, 

κλινική εκδήλωση της οποίας είναι 

το σύνδρομο Down, αποτελεί τη 

συχνότερη χρωμοσωματική ανω-

μαλία στον άνθρωπο, με συχνότη-

τα 1 στα 700 νεογέννητα (Εικόνα 

2). Άλλες συχνές χρωμοσωματι-

κές ανωμαλίες αποτελούν η τρι-

σωμία 18 (σύνδρομο Edwards) κι 

αυτές που αφορούν τα χρωμοσώ-

ματα φύλου, όπως η μονοσωμία Χ 

στα θήλεα (σύνδρομο Turner) και 

το επιπλέον Χ στα άρρενα (σύν-

δρομο Klinefelter). 

Υπάρχουν μικρές χρωμοσωμα-

τικές ανισοζυγίες με συχνότητα 

περίπου 1 στις 600 γεννήσεις, τα 

μικροελλείμματα και οι μικροδι-

πλασιασμοί, οι οποίες δεν παρα-

τηρούνται στο μικροσκόπιο, δεν 

φαίνονται στον συμβατικό καρυ-

ότυπο και είναι αιτία σοβαρών 

συνδρόμων. Οι συχνότερες από 

αυτές είναι δυνατό να ελεγχθούν 

με μεθόδους μοριακής κυτταρο-

γενετικής, όπως είναι η μέθοδος 

Χρωμοσωματικής Ανάλυσης με 

Μικροσυστοιχίες ή αλλιώς Μορι-

ακός Καρυότυπος (Εικόνα 3), και 

να επιβεβαιωθούν με στοχευμέ-

νο έλεγχο με μεθόδους όπως εί-

ναι η ΜLPA (πολλαπλή ενίσχυση 

ανιχνευτών εξαρτώμενη από την 

αντίδραση λιγάσης). Tα συχνότε-

ρα σύνδρομα μικροελλειμμάτων 

με κλινική σημασία αναγράφο-

νται στον Πίνακα 1. Τα ποσοστά 

των εμβρύων με χρωμοσωματι-

κές ανωμαλίες με κλινική σημα-

σία στο σύνολο των προγεννητι-

κών διαγνώσεων οι οποίες έχουν 

πραγματοποιηθεί στο εργαστήριό 

μας απεικονίζονται στο Σχήμα 1.

Η πιθανότητα απόκτησης παι-

διού με σύνδρομο Down (τρισω-

μία 21), καθώς και με οποιαδήποτε 

άλλη αριθμητική χρωμοσωματική 

ανωμαλία αυξάνεται σημαντικά 

με την ηλικία της εγκύου. Ενώ, 

λοιπόν, στην ηλικία των 35 ετών 

ο κίνδυνος απόκτησης παιδιού 

με σύνδρομο Down είναι 0,26%, 

στην ηλικία των 45 ετών ο κίνδυ-

νος είναι 5,26%, δηλαδή, κατά 20 

φορές μεγαλύτερος. Σε αντίθεση 

με τις αριθμητικές ανωμαλίες των 

χρωμοσωμάτων, τα σύνδρομα 

μικροελλειμμάτων-μικροδιπλα-

σιασμών δεν σχετίζονται με την 

ηλικία της εγκύου.

Σε περίπτωση ευρήματος στον 

καρυότυπο του εμβρύου, ενδέχε-

ται να ζητηθεί χρωμοσωματικός 

έλεγχος των γονέων, προκειμέ-

νου να διαπιστωθεί αν το εύρημα 

είναι οικογενές ή de novo. Επί-

σης, είναι δυνατό ένα υγιές άτομο 

να είναι φορέας κάποιας χρωμο-

σωματικής αναδιάταξης, δηλα-

δή τα χρωμοσώματα να έχουν 

ανταλλάξει γενετικό υλικό μετα-

Εικόνα 1: Καρυότυπος 
φυσιολογικής όψεως άρρενος 
εμβρύου (Εργαστήριο 
Κυτταρογενετικής, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ)

Εικόνα 2: Παθολογικός 
καρυότυπος θήλεος εμβρύου με 
τρισωμία 21 (σύνδρομο Down) 
(Εργαστήριο Κυτταρογενετικής, 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ)

Εικόνα 3:  Παθολογικός Μοριακός Καρυότυπος. Mικροδιπλασιασμός στο 
έμβρυο, μεγέθους περίπου 4.9Mb, στο μακρύ σκέλος του χρωμοσώματος 
22 (22q), κατά την προγεννητική διάγνωση (Εργαστήριο Μοριακής 
Κυτταρογενετικής, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ)
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ξύ τους, χωρίς να υπάρχει περίσ-

σεια ή έλλειμμα γενετικού υλικού. 

Τότε προκαλούνται προβλήματα 

στην αναπαραγωγή και υπάρχει 

κίνδυνος απόκτησης πάσχοντος 

παιδιού με σοβαρή χρωμοσωμα-

τική ανωμαλία.

Mονογονιδιακά νοσήματα
Τα γονιδιακά νοσήματα μελε-

τώνται στο DNA με τεχνικές της 

Μοριακής Βιολογίας. Οφείλονται 

σε μεταλλαγές στο DNA των γονι-

δίων και τα συχνότερα από αυτά, 

όπως η μεσογειακή αναιμία, η 

κυστική ίνωση, η μη-συνδρομική 

νευροαισθητήρια προομιλητική 

βαρηκοΐα, η νωτιαία μυϊκή ατρο-

φία, κληρονομούνται κατά τον 

υπολειπόμενο τρόπο. Δηλαδή, 

όταν και οι δύο γονείς είναι φο-

ρείς της μεταλλαγής, έχουν 25% 

πιθανότητα να αποκτήσουν πά-

σχον παιδί. Άλλα μονογονιδιακά 

νοσήματα κληρονομούνται κατά 

τον επικρατή χαρακτήρα, δηλαδή 

έχουμε έναν μόνο γονέα πάσχο-

ντα και υπάρχει πιθανότητα 50% 

απόκτησης πάσχοντος παιδιού. 

Είναι δυνατόν η νοητική υστέρη-

ση και οι δυσμορφίες να οφεί-

λονται σε γονιδιακές βλάβες. 

Τυπικό παράδειγμα αποτελεί το 

σύνδρομο εύθραστου Χ, το οποίο 

αποτελεί συχνή αιτία νοητικής 

στέρησης και προσβάλλει περί-

που 1/2.000-1/4.000 αγόρια και 

1/2.500-1/8.000 κορίτσια. Επιπλέ-

ον, υπάρχει η δυνατότητα διάγνω-

σης μονογονιδιακών νοσημάτων 

τα οποία εμφανίζονται de novo (εκ 

νέου) στο έμβρυο, χωρίς δηλαδή 

να είναι οι γονείς φορείς, όπως 

οι σκελετικές δυσπλασίες (π.χ., 

αχονδροπλαστικός νανισμός). 

Υπάρχουν καταγεγραμμένα πε-

ρισσότερα από 9.000 νοσήματα 

τα οποία οφείλονται σε μεταλλά-

ξεις σε κάποιο γονίδιο. Σήμερα, 

για τον μοριακό έλεγχο ενός με-

γάλου αριθμού μονογονιδιακών 

νοσημάτων με κλινική σημασία 

εφαρμόζεται η μοριακή μέθοδος  

νέας γενιάς αλληλούχησης του 

DNA του εμβρύου με τη μέθοδο 

Clinical Exome Sequencing.

H προγεννητική διάγνωση 

αφορά επίσης οικογένειες που 

ξέρουμε ότι ένας ή και οι δύο γο-

νείς είναι φορείς μεταλλάξεων ή 

πάσχει. Απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί η γνώση των μεταλλά-

ξεων στον/στους γονέα/γονείς 

πριν να είναι δυνατή η διάγνω-

ση στο έμβρυο. Ο έλεγχος στο 

έμβρυο γίνεται σε δείγμα DNA 

εμβρυϊκών κυττάρων, κυρίως χο-

ριακών λαχνών ή κυττάρων αμνι-

ακού υγρού. Τα συχνότερα γε-

νετικά νοσήματα στον άνθρωπο 

με τις συχνότητες στις γεννήσεις 

καταγράφονται στον Πίνακα 2.

Eπεμβατική Προγεννητική 
Διάγνωση

Πώς και πότε κατά την 

εγκυμοσύνη πραγματοποιείται 

η προγεννητική διάγνωση με 

επεμβατικές μεθόδους;

  Mε λήψη χοριακών λαχνών 

(τροφοβλάστη) στις 11-12 εβδο-

μάδες της κύησης.

  Με λήψη αμνιακού υγρού (αμνι-

οπαρακέντηση) στις 17-20 

εβδομάδες.

  Με λήψη εμβρυϊκού αίματος 

(ομφαλοκέντηση) μετά την 20ή 

εβδομάδα.

Ο κίνδυνος αποβολής, τόσο για 

τη λήψη χοριονικών λαχνών όσο 

και την αμνιοπαρακέντηση, είναι 

περίπου 0,5%-10%. Στους παρα-

πάνω ιστούς του εμβρύου είναι 

δυνατό το εργαστήριο να πραγ-

ματοποιήσει έλεγχο για χρωμο-

σωματικές ανωμαλίες με τον κα-

ρυότυπο-μοριακό καρυότυπο ή 

και μοριακό έλεγχο για γονιδιακά 

νοσήματα.

Ποιες είναι οι κυριότερες 

ενδείξεις για γενετικό έλεγχο 

του εμβρύου με επεμβατικές 

μεθόδους;

  Προχωρημένη αναπαραγωγι-

κή ηλικία της εγκύου, συνήθως 

πάνω από τα 35 έτη.

  Αυξημένος κίνδυνος στον βιο-

χημικό ή υπερηχογραφικό προ-

γεννητικό έλεγχο 1ου ή 2ου 

τριμήνου (PAPP-A, αυξημένη 

αυχενική διαφάνεια, Α- test).

Σχήμα 1: Τα ποσοστά των εμβρύων με χρωμοσωματικές ανωμαλίες με 
κλινική σημασία τα οποία διαγνώστηκαν κατά την προγεννητική διάγνωση 
στο εργαστήριο Κυτταρογενετικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής της 
Βιοιατρικής
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  Αυξημένος κίνδυνος έπειτα 

από μη επεμβατική πρόγνωση 

με ελεύθερο εμβρυϊκο DNA 

στο αίμα της εγκύου (NIPT: Non 

Invasive Prenatal Testing).

  Υπερηχογραφικές ανωμαλίες 

του εμβρύου.

  Γονέας φορέας χρωμοσωματι-

κής αναδιάταξης.

  Προηγούμενο παιδί ή κύηση με 

χρωμοσωματική ανωμαλία.

  Οικογενειακό ιστορικό μονογο-

νιδιακού νοσήματος, το οποίο 

διαγιγνώσκεται με βιοχημική ή 

DNA ανάλυση.

  Οικογενειακό ιστορικό φυλο-

σύνδετου νοσήματος.

  Κίνδυνος για βλάβες του νωτι-

αίου σωλήνα.

Σε πόσο χρονικό διάστημα 

βγαίνουν τα αποτελέσματα και 

πόσο ασφαλή είναι;

Επειδή στην προγεννητική διά-

γνωση είναι σημαντικό να υπάρ-

χουν αποτελέσματα όσο το δυνατό 

νωρίτερα, κυρίως όταν υπάρχουν 

σοβαρές ενδείξεις για την παρου-

σία χρωμοσωματικής ανωμαλίας 

στο έμβρυο, όπως είναι, για πα-

ράδειγμα, η αυξημένη αυχενική 

διαφάνεια, σε όλα τα δείγματα 

χοριακών λαχνών και αμνιακού 

υγρού εφαρμόζεται η πλέον δια-

δεδομένη μέθοδος ταχείας προ-

γεννητικής διάγνωσης, η ποσοτική 

φθορίζουσα αντίδραση της πολυ-

μεράσης (QF-PCR: quantitative 

fluorescent polymerase chain 

reaction). Με τη μέθοδο αυτή, 

εξάγεται ένα πρώτο αποτέλεσμα 

για την ανίχνευση των πιο συχνών 

χρωμοσωματικών ανωμαλιών, οι 

οποίες αφορούν τα χρωμοσώ-

ματα 13, 18, 21, Χ και Y (σύνδρομα 

Edwards, Patau, Down, Klinefelter, 

Turner). Το μεγάλο πλεονέκτημα 

της συγκεκριμένης μεθοδολογί-

ας είναι ότι δεν είναι απαραίτητη 

η καλλιέργεια των κυττάρων. Από 

μια μικρή ποσότητα χοριακών 

Σχήμα 2: Τα στάδια της γενετικής προγεννητικής διάγνωσης σε δείγ-

μα χοριακών λαχνών ή αμνιακού υγρού, όπως ακολουθούνται σήμερα 

διεθνώς

Σχήμα 3: Οι εξελίξεις στον προγεννητικό έλεγχο και στην προγεννητική 

διάγνωση των χρωμοσωματικών ανωμαλιών του εμβρύου τα τελευταία 

50 έτη. Στην επεμβατική διάγνωση, η ανάλυση με τον μοριακό καρυό-

τυπο επιτρέπει τη διάγνωση ενός μεγάλου αριθμού χρωμοσωματικών 

ανισοζυγιών στο έμβρυο. Στη μη επεμβατική πρόγνωση, το κυκλοφο-

ρούν ελεύθερο DNA του εμβρύου (cff DNA) στο αίμα της εγκύου καθι-

στά δυνατή την ασφαλή πρόγνωση των συχνοτέρων χρωμοσωματικών 

ανωμαλιών του εμβρύου χωρίς τον κίνδυνο της αποβολής
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λαχνών ή αμνιακού υγρού είναι 

δυνατό να απομονωθεί αρκετό 

DNA για την εξαγωγή του απο-

τελέσματος σε λίγες ώρες. Η ευ-

αισθησία της μεθόδου είναι 99% 

για τα χρωμοσώματα τα οποία 

ελέγχονται. Σε περίπτωση κατά 

την οποία τα αποτελέσματα είναι 

ξεκάθαρα ως προς την παθολο-

γία του εμβρύου και συνάδουν με 

τα υπερηχογραφικά ευρήματα ή 

τα αποτελεσματα του προγεννη-

τικού βιοχημικού ελέγχου, είναι 

δυνατό, κατόπιν γενετικής συμ-

βουλευτικής, οι γονείς να προχω-

ρήσουν σε διακοπή της κύησης. 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα 

αποτελέσματα είναι φυσιολογικά, 

ακολουθεί απαραιτήτως ο πλή-

ρης χρωμοσωματικός έλεγχος 

του εμβρύου με συμβατικό και 

μοριακό καρυότυπο. Εκτός από 

την ανίχνευση των συχνοτέρων 

χρωμοσωματικών ανωμαλιών του 

εμβρύου, η παραπάνω μεθοδολο-

γία είναι σε θέση να ανιχνεύσει 

την παρουσία DNA μητρικής συ-

νήθως προέλευσης στο υπό εξέ-

ταση δείγμα. Σημαντική είναι, επί-

σης, η δυνατότητα ταυτοποίησης 

διδύμων σε δίδυμες κυήσεις. Στο 

Σχήμα 2 απεικονίζονται όλα τα 

στάδια της γενετικής προγεννητι-

κής διάγνωσης χρωμοσωματικών 

ανωμαλιών και, εφόσον απαιτεί-

ται, μοριακού γονιδιακού ελέγχου 

του εμβρύου σε δείγμα χοριακών 

λαχνών ή αμνιακού υγρού, όπως 

ακολουθούνται σήμερα διεθνώς.

Σύνδρομο Συχνότητα Κλινικά χαρακτηριστικά

Di George 22q11.2 1/4.000

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

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

Williams 7q11.23 1/10.000

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

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

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

Prader-Willi/Angelman 
15q11-q13

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

Smith-Magenis 17p11.2 1/25.000
Βαριά-βαρύτατη νοητική υστέρηση, υποτονία, 
καθυστέρηση στην ομιλία, μικρά δυσπλαστικά αυτιά 
(απώλεια ακοής), μικρο-βραχυκεφαλία

Sotos 5q35.2-35.3 1/12.000
Νοητική υστέρηση, γρήγορη ανάπτυξη, 
ακρομεγαλία

Langer-Giedion 
8q23.3-q24.13

1/50.000
Νοητική υστέρηση, πολλαπλές δυσμορφίες 
προσώπου

Miller-Dieker 17p13.3 1/50.000

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

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

Wolf-Hirschhorn 4p16.3 1/95.000
Νοητική υστέρηση, βαριά καθυστέρηση 
ανάπτυξης, μικροκεφαλία, τυπικά χαρακτηριστικά 
περικεφαλαίας

Πίνακας 1: Συχνότητα συνδρόμων μικροελλειμμάτων και κλινικά χαρακτηριστικά
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Για τις χρωμοσωματικές ανω-

μαλίες, το πρώτο αποτέλεσμα 

βγαίνει με τη μέθοδο QF-PCR σε 

1-3 ημέρες, με την οποία αποκλεί-

ονται τα συχνότερα χρωμοσωμα-

τικά σύνδρομα, όπως οι βασικές 

τρισωμίες (Down κ.ά.), με σιγου-

ριά περίπου 99%. Σε 5-7 ημέρες 

έχουμε το αποτέλεσμα του μορι-

ακού καρυοτύπου (CMA) και, τέ-

λος, σε 15-17 ημέρες του συμβα-

τικού καρυοτύπου.

Για τα μονογονιδιακά νοσήμα-

τα, όπως η μεσογειακή αναιμία ή 

η κυστική ίνωση, τα αποτελέσματα 

δίνονται σε 2-4 ημέρες. Ο έλεγ-

χος πραγματοποιείται σε DNA του 

εμβρύου, το οποίο απομονώνεται 

από χοριακές λάχνες ή αμνιακό 

υγρό. Στον Πίνακα 3 καταγρά-

φονται οι προγεννητικές διαγνω-

στικές γενετικές εξετάσεις που 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρ-

κεια της κύησης στα διαπιστευμέ-

να κατά ISO15189 εργαστήρια του 

τμήματος Κυτταρογενετικής και 

Μοριακής Γενετικής της Βιοιατρι-

κής. Όλες οι παραπάνω εργαστη-

ριακές εξετάσεις πραγματοποι-

ούνται στα διαπιστευμένα κατά 

ISO15189 εργαστήρια του Ομίλου 

Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Σήμερα, υπάρχει τρόπος να ελεγ-

χθεί αν το έμβρυο πάσχει από γε-

νετικό νόσημα χωρίς να υποστεί 

η έγκυος επεμβατική μέθοδο, 

όπως τη λήψη χοριονικών λα-

χνών ή την αμνιοπαρακέντηση;

Με τις εξετάσεις μη επεμβατικής 

πρόγνωσης με ελεύθερο εμ-

βρυϊκο DNA στο αίμα της εγκύ-

ου (NIPT: Non Invasive Prenatal 

Testing), οι οποίες περιγράφο-

νται στη συνέχεια, είναι δυνατό 

να υπάρξει αποτέλεσμα για τις 

συχνότερες τρισωμίες του εμ-

βρύου, καθώς και για στοχευμέ-

να σύνδρομα μικροελλειμάτων σε 

10-15 ημέρες.

Μη επεμβατική πρόγνωση του 
συνδρόμου Down και άλλων 
χρωμοσωματικών ανωμαλιών 
με ελεύθερο εμβρυϊκό DNA 
στο αίμα της εγκύου (NIPT: 
Non Invasive Prenatal Testing)
Η δυνατότητα να πραγματοποι-

είται ασφαλής πρόβλεψη της 

χρωμοσωματικής σύστασης του 

εμβρύου χωρίς τον κίνδυνο απο-

βολής, από τη λήψη χοριακών λα-

χνών ή την αμνιοπαρακέντηση, 

υπήρξε για πολλά χρόνια άπιαστο 

όνειρο στον προγεννητικό έλεγ-

χο. Σήμερα θεωρείται ένας από 

τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους 

τομείς στον χώρο της υγείας και η 

εξέταση εφαρμόζεται καθημερινά 

σε μεγάλο αριθμό εγκύων σε όλο 

τον πλανήτη. Καθοριστικό για να 

επιτευχθεί η NIPT υπήρξε η ανα-

κάλυψη ότι στο αίμα της εγκύου 

κυκλοφορεί ελεύθερο DNA του 

εμβρύου (cff DNA). Το ελεύθερο 

εμβρυϊκό DNA είναι σε πολύ μι-

Tα συχνότερα γενετικά νοσήματα στον άνθρωπο

ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

 ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΦΟΡΕΩΝ

Σύνδρομο Down 1:700
Χρωμοσωματικός - 

τρισωμία 21
Καρυότυπος, 

QF-PCR

Μικροελλείμματα/μι-
κροδιπλασιασμοί 

1:1.200
Xρωμοσωματικός  

(di George, Prader-
Willi, Williams κ.ά.)

MLPA

β- θαλασσαιμία (beta-
globin)

*
Γονιδιακός  

υπολειπόμενος
Μοριακός 
έλεγχος

8-10%

Κυστική ίνωση (CF) 1:2.500
Γονιδιακός  

υπολειπόμενος
Μοριακός 
έλεγχος

4%

Συγγενής βαρηκοΐα 
(Cx26)

1:3.300
Γονιδιακός  

υπολειπόμενος
Μοριακός 
έλεγχος

3,5%

Nωτιαία Μυϊκή Ατροφία 
(SMA)

1:10.000
Γονιδιακός  

υπολειπόμενος
Μοριακός 
έλεγχος

2%

Eύθραυστο Χ 
(fragile-X)

1:4.000 άρρενα
1:8.000 θήλεα

Γονιδιακός φυλοσύν-
δετος με φαινόμενα 

επίσπευσης

Μοριακός 
έλεγχος

0,4%

 *  Ή συχνότητα γέννησης παιδιού με β-θαλασσαιμία έχει ελαχιστοποιηθεί στην Ελλάδα  
μετά την προγεννητική διάγνωση που πραγματοποιείται τα τελευταία 30 έτη

Πίνακας 2: Τα συχνότερα γενετικά νοσήματα στον άνθρωπο με τις συχνότητες στις γεννήσεις 
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κρή ποσότητα στο αίμα της εγκύ-

ου σε σχέση με το μητρικό κι αυτό 

αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 

τεχνικές δυσκολίες στην ασφαλή 

πρόγνωση των χρωμοσωματικών 

ανευπλοειδιών του εμβρύου. Η 

προέλευσή του είναι από κύτταρα 

του πλακούντα σε απόπτωση και 

βρίσκεται κατακερματισμένο στο 

αίμα της εγκύου. Κρίσιμες παρά-

μετροι στην ορθή εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων αποτελούν πα-

ράγοντες όπως το κλάσμα εμβρυ-

ϊκού DNA, το βάρος της εγκύου, 

αν πρόκειται για δίδυμη κύηση κ.ά. 

Σήμερα, έπειτα από πολύχρονη 

έρευνα ενός εντυπωσιακού αριθ-

μού ερευνητικών ομάδων, η NIPT 

αποτελεί μέρος του προγεννη-

τικού ελέγχου. Σημαντικό μέρος 

της επιτυχημένης εφαρμογής του 

τεστ αποτελεί η ενημέρωση του 

ζευγαριού για τις δυνατότητες και 

τους περιορισμούς από εξειδι-

κευμένο επιστήμονα γενετιστή. Η 

εξέταση έχει ανιχνευσιμότητα η 

οποία προσεγγίζει το 99,9% για 

τα σύνδρομα Down (τρισωμία 

21), Edwards (τρισωμία 18), Patau 

(τρισωμία 13) και ανευπλοειδίες 

των χρωμοσωμάτων του φύλου 

Χ και Υ. Επίσης, προσφέρεται για 

την πρόγνωση στοχευμένων συν-

δρόμων μικροελλειμμάτων. Είναι 

δυνατό να εφαρμοστεί από τη 10η 

εβδομάδα μέχρι το τέλος της κύ-

ησης και πραγματοποιείται με τη 

λήψη 20 cc αίματος από την έγκυο 

χωρίς καμία προετοιμασία.

Πίνακας 3: Οι προγεννητικές διαγνωστικές γενετικές εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται κατά  
τη διάρκεια της κύησης στα διαπιστευμένα κατά ISO15189 εργαστήρια του τμήματος Κυτταρογενετικής  
και Μοριακής Γενετικής του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

Γενετική εξέταση Εβδομάδα κύησης Δείγμα Νόσημα

Ταχεία προγεννητική 
διάγνωση 
QF-PCR

11η-23η
Χοριακές λάχνες (DNA)

Αμνιακό υγρό (DNA)

Χρωμοσωματικές 
ανωμαλίες του εμβρύου 
(τρισωμίες 13, 18, 21 και 
ανευπλοειδίες Χ και Υ)

Μοριακός καρυότυπος 
CMA

11η-23η
Χοριακές λάχνες (DNA)

Αμνιακό υγρό (DNA)
Χρωμοσωματικές 

ανωμαλίες του εμβρύου

Συμβατικός καρυότυπος 11η-23η

Χοριακές λάχνες 
(Καλλιέργεια)
Αμνιακό υγρό 
(Καλλιέργεια)

Χρωμοσωματικές 
ανωμαλίες του εμβρύου

Στοχευμένος έλεγχος 
μικροελλειμμάτων/ 
μικροδιπλασιασμών MLPA

11η-23η
Χοριακές λάχνες (DNA)

Αμνιακό υγρό (DNA)
Χρωμοσωματικές 

ανωμαλίες του εμβρύου

Mοριακός έλεγχος μεταλλά-
ξεων με αλληλούχηση νέας 
γενιάς εξωνίων σε γονίδια 
με κλινική σημασία (Clinical 
Exome Sequencing)

11η-23η
Χοριακές λάχνες (DNA)

Αμνιακό υγρό (DNA)

Γονιδιακά νοσήματα

Μη επεμβατική πρόγνωση 
χρωμοσωματικών ανωμα-
λιών με ελεύθερο εμβρυϊκό 
DNA στο αίμα της εγκύου 
NIPT

11η και μετά Αίμα εγκύου

Χρωμοσωματικές 
ανωμαλίες του εμβρύου
(τρισωμίες 13, 18, 21 και 
ανευπλοειδίες Χ και Υ)

Γονιδιακός έλεγχος (θα-
λασσαιμία, κυστική ίνωση, 
νωτιαία μυϊκή ατροφία, 
αχονδροπλασία κ.ά.)

11η-23η
Χοριακές λάχνες (DNA)

Αμνιακό υγρό (DNA)
Μονογονιδιακά 

νοσήματα

Έλεγχος λοίμωξης από Το-
ξόπλασμα, Παρβοϊός, ΗΙV, 
Ερυθρά, Ερπητοϊοί (CMV, 
VZV, ASV1-2, EBV)

17η-23η
Αμνιακό υγρό (DNA 

λοιμωξιογόνου 
παράγοντα)

Λοιμώξεις
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Με τη βοήθεια της βιοπληροφο-

ρικής υπολογίζεται ο κίνδυνος να 

πάσχει το έμβρυο από το σύνδρο-

μο Down και τις συχνότερες χρω-

μοσωματικές ανωμαλίες. Η εξέ-

ταση έχει 99% πιθανότητα ορθής 

πρόγνωσης. Όταν ο κίνδυνος βρε-

θεί αυξημένος, συνιστάται αμνιο-

παρακέντηση για επιβεβαίωση της 

παρουσίας της χρωμοσωματικής 

ανωμαλίας. Το αμνιακό υγρό σε 

αυτή την περίπτωση εξετάζεται 

χωρίς χρέωση στα υπερσύγχρο-

να εργαστήρια Κυτταρογενετικής 

και Μοριακής Γενετικής του Ομί-

λου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Όταν ο κίνδυνος 

είναι χαμηλός, με την προϋπόθεση 

ότι δεν παρουσιαστούν υπερηχο-

γραφικά ευρήματα, δεν χρειάζεται 

επεμβατική διαδικασία.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με κρι-

τήριο την παροχή των πλέον αξι-

όπιστων εξετάσεων της αγοράς 

προσφέρει δύο NIPT εξετάσεις: 

Το Harmony (Ariosa, Roche) 

και τα νέας γενιάς VERACITY 

και VERAgene (NIPD Genetics). 

Το Harmony αποστέλλεται σε 

εργαστήριο στις ΗΠΑ, ενώ τα 

VERACITY και VERAgene ανα-

πτύχθηκαν και παρέχονται από κέ-

ντρο στην Κύπρο (NIPD Genetics). 

Στην ανάπτυξή τους συνετέλεσαν 

και επιστήμονες από την Ελλά-

δα, μεταξύ των οποίων η υπο-

γράφουσα. Η μεθοδολογία την 

οποία χρησιμοποιεί το VERACITY 

είναι η αλληλούχηση του DNA 

με αναλυτές νέας γενιάς (NGS: 

Next Generation Sequencing) 

και είναι στοχευμένη στις περιο-

χές των χρωμοσωμάτων τα οποία 

εξετάζονται, δηλαδή στα χρωμο-

σώματα 13, 18, 21, Χ και Υ. Επίσης, 

ελέγχονται και τέσσερα σύνδρο-

μα μικροελλειμμάτων (di George, 

1p36, Wolf-Hirschhorn και Smith-

Magenis). Στις κλινικές μελέτες η 

ευαισθησία και η ειδικότητα του 

VERACITY το κατατάσσει ως ένα 

από τα πλέον αξιόπιστα τεστ πα-

γκοσμίως.

Συμβουλευτική
Οι εξελίξεις στον προγεννητικό 

έλεγχο και στην προγεννητική 

διάγνωση των χρωμοσωματικών 

ανωμαλιών του εμβρύου τα τε-

λευταία 50 έτη απεικονίζονται 

στο Σχήμα 3. Στην επεμβατική δι-

άγνωση, η ανάλυση με το μοριακό 

καρυότυπο επιτρέπει τη διάγνωση 

ενός μεγάλου αριθμού χρωμοσω-

ματικών ανισοζυγιών στο έμβρυο. 

Στη μη επεμβατική πρόγνωση, το 

κυκλοφορούν ελεύθερο DNA του 

εμβρύου (cff DNA) στο αίμα της 

εγκύου καθιστά δυνατή την ασφα-

λή πρόγνωση των συχνότερων 

χρωμοσωματικών ανωμαλιών του 

εμβρύου χωρίς τον κίνδυνο της 

αποβολής.

Τα εργαστήρια του τμήματος 

Κυτταρογενετικής και Μοριακής 

Γενετικής, καθώς και όλα τα δια-

γνωστικά και απεικονιστικά εργα-

στήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 

είναι πρωτοπόρα στην παροχή 

υπηρεσιών στους μέλλοντες γο-

νείς. Έμπειροι γενετιστές στον 

τομέα της προγεννητικής διάγνω-

σης είναι σε θέση να προσφέρουν 

γενετική συμβουλευτική στις πε-

ριπτώσεις όπου απαιτείται. Η γε-

νετική συμβουλευτική παρέχεται 

όταν υπάρχουν εργαστηριακά ευ-

ρήματα τα οποία χρήζουν συζήτη-

σης. Επίσης, οι συνεργάτες ιατροί 

συχνά παραπέμπουν για συμβου-

λευτική, όταν κρίνουν ότι οι πιθα-

νότητες για συγγενείς ανωμαλίες 

είναι αυξημένες στις κυήσεις τις 

οποίες παρακολουθούν. Οι παρα-

πέμποντες ιατροί ενημερώνονται 

προφορικά, αλλά και γραπτά για 

κάθε περίπτωση.



www.bioiatriki.gr

ΑΚΡΊΒΕΊΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΑΞΊΟΠΊΣΤΊΑ

MOΝΑΔΊΚΟΣ Μη Επεμβατικός Προγεννητικός  Ελέγχος  
(ΝΙΡΤ: Non Invasive Prenatal Testing)

Ολοκληρωμένη εικόνα της εγκυμοσύνης  
με ένα μόνο τεστ για έγκυες όλων των ηλικιών,  

από τη 10η εβδομάδα της κύησης
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Τ
ο λέμφωμα Hodgkin (γνω-

στό και ως νόσος του 

Hodgkin) είναι ένα είδος 

λεμφώματος, δηλαδή μια κακοή-

θης νόσος, που προέρχεται από 

τα λεμφοκύτταρα. Τις τελευταίες 

δεκαετίες, η πρόγνωση του λεμ-

φώματος Hodgkin έχει βελτιωθεί 

χάρη στα νέα χημειοθεραπευτικά 

φάρμακα και τις καινούριες θε-

ραπευτικές στρατηγικές. Το 1940 

ήταν ένα σχεδόν ανίατο νόσημα, 

ενώ σήμερα το λέμφωμα Hodgkin 

θεωρείται ένας τύπος καρκίνου με 

μία από τις καλύτερες προγνώσεις. 

Στο κείμενο που ακολουθεί θα 

παρουσιάσουμε τις κύριες εφαρ-

μογές της 18F-FDG PET/CT στη 

σταδιοποίηση, την αξιολόγηση 

της ανταπόκρισης στη θεραπεία 

και τον ρόλο της στις θεραπευ-

τικές αποφάσεις σε ασθενείς με 

λέμφωμα Hodgkin.

Αρχική διάγνωση
Το πιο κοινό σύμπτωμα της νόσου 

του Hodgkin είναι μια ανώδυνη 

διόγκωση λεμφαδένων (συχνότε-

ρα στον τράχηλο, τις μασχαλιαί-

ες κοιλότητες και τις βουβωνικές 

χώρες). Άλλα συμπτώματα μπο-

ρεί να περιλαμβάνουν πυρετό, 

νυχτερινές εφιδρώσεις, αίσθημα 

κούρασης, απώλεια βάρους και 

κνησμό (φαγούρα του δέρματος). 

Τα συμπτώματα αυτά δεν είναι 

παθογνωμονικά, δηλαδή δεν κα-

θορίζουν με βεβαιότητα την ύπαρ-

ξη της νόσου, καθώς μπορεί να 

προκληθούν από πολλές συνηθι-

σμένες και αθώες ασθένειες. Εάν 

όμως τα συμπτώματα επιμείνουν 

για περισσότερο από 2 εβδομά-

δες, είναι σημαντικό να επισκε-

φθεί ο ασθενής τον γιατρό του. 

Γράφει η:

Ευαγγελία Σκούρα,  
MD, M.Sc., Ph.D

Πυρηνικός Ιατρός,  
Υπεύθυνη Τμήματος PET/CT 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων

18F-FDG  
PET/CT
στο λέμφωμα Hodgkin
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Η τελική διάγνωση θα γίνει με 

την πραγματοποίηση βιοψίας σε 

κάποιον ύποπτο διογκωμένο λεμ-

φαδένα, καθώς είναι ο μόνος σί-

γουρος τρόπος για να διαγνωστεί 

η ύπαρξη ή όχι της νόσου. 

Σε περιπτώσεις όπου ο κλινικός 

γιατρός υποψιάζεται λέμφωμα 

Hodgkin, αλλά η ιστολογική δι-

άγνωση δεν έχει γίνει είτε γιατί 

δεν υπήρχε αρκετό υλικό είτε 

γιατί δεν είναι εμφανής η κατάλ-

ληλη θέση βιοψίας, η 18F-FDG 

PET/CT μπορεί να βοηθήσει στην 

επιλογή της πιο κατάλληλης-προ-

σβάσιμης θέσης για βιοψία - κυ-

ρίως με την ανάδειξη υπερμετα-

βολικού λεμφαδένα που δεν είχε 

απεικονιστεί ή αξιολογηθεί στις 

προηγούμενες απεικονιστικές 

εξετάσεις.

Προθεραπευτική αξιολόγηση 
-  Σταδιοποίηση
Η 18F-FDG PET/CT έχει πολύ 

υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευ-

ση λεμφαδενικής νόσου, καθώς 

προσλαμβάνει εντόνως 18F-FDG 

στο 97%-100% των περιπτώσεων, 

ενώ έχει και υψηλή ειδικότητα. 

ΠΡΟΛΗΨΗ

Η 18F-FDG PET/CT ανιχνεύει με 

μεγαλύτερη ακρίβεια την έκταση 

του λεμφώματος Hodgkin σε σύ-

γκριση με την αξονική τομογρα-

φία (CT), κυρίως σε περιπτώσεις 

εξωλεμφαδενικής συμμετοχής. 

Η ευαισθησία της CT και της 
18F-FDG PET/CT είναι 82,6% και 

92,2% στην ανίχνευση λεμφαδε-

νικής και 37% και 72,7% στην ανί-

χνευση εξωλεμφαδενικής νόσου, 

αντίστοιχα, ενώ η ειδικότητα είναι 

εξαιρετική και για τις δύο μεθό-

δους (97%-99%). 

Η 18F-FDG-PET/CT έχει μεγα-

18F-FDG  
PET/CT
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Εικόνα 1: Ασθενής 54 ετών με λέμφωμα Hodgkin. 

1α: Αρχική σταδιοποίηση. Η 18F-FDG PET/CT έδειξε πολλαπλούς διογκωμένους λεμφαδένες στον τράχηλο, 

τις υπερκλείδιες χώρες, το μεσοθωράκιο, τις πνευμονικές πύλες, τις μασχαλιαίες κοιλότητες, την κοιλία και την 

πύελο με αυξημένη πρόσληψη 18F-FDG (SUVmax έως 10) και υπερμεταβολικές εστίες στο ήπαρ και τον σπλήνα

1β: Επανασταδιοποίηση έπειτα από 2 κύκλους χημειοθεραπείας (interim PET/CT). Η 18F-FDG PET/CT έδειξε 

πλήρη μεταβολική ανταπόκριση, με υποχώρηση των εστιών στο ήπαρ και τη σπλήνα και μεγάλου βαθμού 

υποχώρηση των διαστάσεων και του βαθμού πρόσληψης 18F-FDG των υπερμεταβολικών λεμφαδένων, έχοντας 

παραμείνει μικροί υπολειπόμενοι λεμφαδένες, χωρίς παθολογική πρόσληψη 18F-FDG
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λύτερη ευαισθησία κατά 10%-20% 

συγκριτικά με τη CT, γεγονός που 

οδηγεί σε σταδιοποίηση σε ανώ-

τερο στάδιο κατά 10%-40% και σε 

τροποποίηση της θεραπευτικής 

απόφασης στο 9%-20% των περι-

πτώσεων. 

Η ευαισθησία της 18F-FDG PET/

CT είναι ανώτερη στην ανίχνευση 

συμμετοχής του σπληνός  και του 

μυελού των οστών (ευαισθησία 

83% και 70%) συγκριτικά με τη 

CT (36,8% και 13,3%, αντίστοιχα). 

Συγκεκριμένα, για την ανίχνευση 

πιθανής διήθησης του μυελού, η 
18F-FDG PET/CT δείχνει σαφώς 

υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση 

με τη συμβατική απεικόνιση, πο-

σοστό υψηλότερο ακόμα κι από 

τη βιοψία του μυελού. Σε μια με-

τα-ανάλυση, που περιέλαβε 995 

ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν λέμ-

φωμα Hodgkin, η ευαισθησία και 

η ειδικότητα της 18F-FDG PET/CT 

για την ανίχνευση διήθησης του 

μυελού των οστών ήταν 96,9% και 

99,7%, αντίστοιχα.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Εικόνα 2: Ασθενής 35 ετών με λέμφωμα Hodgkin. 

2α: Αρχική σταδιοποίηση. Η 18F-FDG PET/CT έδειξε πολλαπλούς διογκωμένους λεμφαδένες στον τράχηλο, το 

μεσοθωράκιο, τις πνευμονικές πύλες και τις μασχαλιαίες κοιλότητες με εντόνως αυξημένη πρόσληψη 18F-FDG 

(SUVmax έως 21.2)

2β: Επανασταδιοποίηση μετά το τέλος της χημειοθεραπείας. Η 18F-FDG PET/CT έδειξε πλήρη μεταβολική 

ανταπόκριση, με μεγάλου βαθμού υποχώρηση των διαστάσεων και του βαθμού πρόσληψης 18F-FDG των 

υπερμεταβολικών λεμφαδένων, έχοντας παραμείνει μικροί υπολειπόμενοι λεμφαδένες, χωρίς παθολογική 

πρόσληψη 18F-FDG
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Η 18F-FDG PET/CT επιτρέπει σε 

μία μόνο εξέταση, με μη επεμβα-

τική διαδικασία, τη σταδιοποίηση 

λεμφαδενικής κι εξωλεμφαδενι-

κής νόσου, προσφέροντας ισχυ-

ρή προγνωστική αξία.

Αξιολόγηση της ανταπόκρισης 
στη θεραπεία
Η 18F-FDG PET/CT βελτιώνει την 

αξιολόγηση της ανταπόκρισης 

στη θεραπεία σε σύγκριση με τη 

συμβατική απεικόνιση.

Στη βιβλιογραφία αναφέρο-

νται δύο χρονικές στιγμές αξιο-

λόγησης της ανταπόκρισης, η μία 

περιλαμβάνει την PET/CT στο 

τέλος της 1ης γραμμής χημειο-

θεραπείας (±ακτινοθεραπεία) 

και η δεύτερη το Interim PET/CT, 

κατά τη διάρκεια της 1ης γραμμής 

χημειοθεραπείας, που συνήθως 

πραγματοποιείται έπειτα από δύο 

κύκλους θεραπείας.

Πρώιμη αξιολόγηση  
της ανταπόκρισης στη 
θεραπεία (interim PET/CT)
Σε έναν μεγάλο αριθμό μελετών 

η πρώιμη αξιολόγηση με 18F-FDG 

PET/CT της ανταπόκρισης στη 

θεραπεία (συνήθως έπειτα από 

δύο κύκλους χημειοθεραπείας, 

interim PET/CT) έχει δείξει υψηλή 

προγνωστική αξία. Αυτή η πρώιμη 

εκτίμηση οδηγεί σε αξιολόγηση 

της χημειοευαισθησίας του όγκου 

κι επομένως αναγνωρίζει τους 

ασθενείς με διαφορετική έκβαση 

στους πρώτους κύκλους της 1ης 

γραμμής χημειοθεραπείας (Εικό-

να 1).

Στις μελέτες που έχουν γί-

νει φαίνεται ότι το ποσοστό 

των ασθενών που έχουν θετική 
18F-FDG PET/CT, δηλαδή υπολει-

πόμενη πρόσληψη 18F-FDG, έπει-

τα από δύο κύκλους χημειοθε-

ραπείας είναι ~ 20%. Οι ασθενείς 

αυτοί, στους οποίους η εξέταση 
18F-FDG PET/CT δείχνει υπολει-

πόμενη πρόσληψη, έχουν χειρό-

τερα ποσοστά όσον αφορά την 

επιβίωση, δηλαδή αποτελεί έναν 

ισχυρό προγνωστικό παράγοντα 

χαμηλής επιβίωσης ελεύθερης 

προόδου νόσου (PFS 27% ένα-

ντι 91% για ασθενείς με αρνητική 

PET) και για τη συνολική επιβίω-

ση (OS 62,5% έναντι 98,2%).

Λόγω της ικανότητας της 
18F-FDG PET/CT να αναγνωρίζει 

ασθενείς που ανταποκρίνονται 

πτωχά στη θεραπεία, η εξέταση 

χρησιμοποιείται για να καθορι-

στεί η στρατηγική για τον καλύ-

τερο έλεγχο της νόσου ή για τη 

μείωση της τοξικότητας.

Αξιολόγηση της ανταπόκρισης 
στο τέλος της θεραπείας
Η εξέταση 18F-FDG PET/CT στο 

τέλος της θεραπείας θα επιβεβαι-

ώσει την κατάσταση της νόσου 

και την ανταπόκριση στη θερα-

πεία. Η 18F-FDG PET/CT παρέχει 

προγνωστικές πληροφορίες με 

μεγαλύτερη ακρίβεια από τη CT, 

λόγω της ικανότητάς της να δια-

κρίνει τον βιώσιμο όγκο (ο οποί-

ος προσλαμβάνει 18F-FDG) από 

ινώδεις-νεκρωτικές αλλοιώσεις 

(οι οποίες δεν προσλαμβάνουν 
18F-FDG) σε ασθενείς με υπολει-

πόμενη μάζα (Εικόνα 2). 

Στο τέλος της θεραπείας, η αξι-

ολόγηση με 18F-FDG PET/CT έχει 

ευαισθησία 100%, ειδικότητα 92%, 

θετική και αρνητική προβλεπτική 

αξία 92,3% και 100%, αντίστοιχα, 

και προσφέρει μια καλύτερη σχέ-

ση κόστους - αποτελεσματικότη-

τας σε σύγκριση με τη συμβατι-

κή απεικόνιση. Σε ασθενείς με 

αρνητική εξέταση 18F-FDG PET/

CT μετά το τέλος της θεραπείας, 

η 5ετής επιβίωση χωρίς πρόοδο 

της νόσου είναι 92%.

Παρακολούθηση
Δεν υπάρχει ρόλος της 18F-FDG 

για χρήση της στην καθημερινή 

ρουτίνα σε ασθενείς με πλήρη 

μεταβολική ανταπόκριση. Αντίθε-

τα, ένδειξη της πραγματοποίησης 
18F-FDG PET/CT αποτελεί η ανί-

χνευση υποτροπής σε περίπτωση 

κλινικής υποψίας. 

Συμπεράσματα
Σήμερα, η 18F-FDG PET/CT απο-

τελεί την κύρια απεικονιστική μέ-

θοδο για τη σταδιοποίηση και την 

παρακολούθηση της ανταπόκρι-

σης στη θεραπεία στο λέμφωμα 

Hodgkin. 

Αξιολογεί με μεγαλύτερη ακρί-

βεια την ανταπόκριση της νόσου, 

με καλύτερο και σαφέστερο χα-

ρακτηρισμό της πιθανής υπολει-

πόμενης νόσου, ενώ βοηθά στη 

διαφοροδιάγνωση ίνωσης από 

την υπολειπόμενη νόσο. 

Η πρώιμη αξιολόγηση της αντα-

πόκρισης στη θεραπεία με το 

interim 18F-FDG PET/CT φαίνε-

ται να έχει υψηλή προγνωστική 

αξία και να αποτελεί έναν ακριβή 

προβλεπτικό παράγοντα για την 

ανταπόκριση στο τέλος της θερα-

πείας, αλλά και για την επιβίωση.

Tο λέμφωμα Hodgkin 
(γνωστό και ως 

νόσος του Hodgkin) 
είναι ένα είδος 

λεμφώματος, δηλαδή 
μια κακοήθης νόσος 

που προέρχεται  
από τα λεμφοκύτταρα.
Σήμερα το λέμφωμα 
Hodgkin θεωρείται  

ένας τύπος καρκίνου  
με μία από  

τις καλύτερες 
προγνώσεις 



 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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Ο 
WNV μεταδίδεται στους 

ανθρώπους μέσω των 

δηγμάτων μολυσμένων 

κουνουπιών. Η μόλυνση είναι 

ασυμπτωματική σε περίπου 80% 

των μολυσμένων ανθρώπων. Το 

20% των ανθρώπων που έχουν 

μολυνθεί με WNV θα αναπτύξουν 

συμπτώματα που περιλαμβάνουν 

πυρετό (West Nile Fever), πονο-

κέφαλο, κόπωση και πόνους στο 

σώμα, ναυτία και έμετο περιστασι-

ακά με δερματικό εξάνθημα (στον 

κορμό του σώματος) και διογκω-

μένους λεμφαδένες.

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ ΩΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΉΣ

Γράφουν οι:

Εμμανουήλ Σπανός

B.Sc., M.Sc. in Applied Public Health  
and Environmental Hygiene,  
M.Sc. in Healthcare Management,  
Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Επιστημονικός Συνεργάτης Κλινικών 
Μελετών και Εμπορικών Εταιρειών 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Θεσσαλονίκης

WNV
Ο ιός του Δυτικού 
Νείλου 

Αντώνης Παπαδόπουλος

Υπεύθυνος Εργαστηρίου  
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Θεσσαλονίκης
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Εμβόλια για την αντιμετώπιση 

του WNV δεν είναι ακόμη διαθέ-

σιμα για τους ανθρώπους. 

Η θεραπεία είναι υποστηρικτική 

για τους ασθενείς, με κατεύθυνση 

την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

Στοιχεία για τον ιό
Ο ιός εντοπίστηκε και απομονώ-

θηκε για πρώτη φορά σε γυναίκα 

με εμπύρετη νόσο το 1937 στην 

επαρχία του Δυτικού Νείλου στην 

Ουγκάντα. Ο ιός του Δυτικού Νεί-

λου (WNV) είναι ένας RNA ιός, 

ο οποίος ανήκει στην οικογένεια 

Flaviviridae (αντιγονικό σύμπλεγ-

μα ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας), 

γένος Flavivirus και είναι αρμποι-

ός (arbovirus). Η ονομασία αυτή 

προέρχεται από τα αρχικά των αγ-

γλικών λέξεων arthropod-borne 

viruses, που δηλώνει ότι ο ιός με-

ταδίδεται με αρθρόποδα, όπως τα 

κουνούπια. 

Ο ιός του Δυτικού Νείλου εντο-

πίζεται συνήθως στην Αφρική, 

την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, 

τη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική 

Ασία. Διατηρείται στη φύση σε 

έναν κύκλο που περιλαμβάνει τη 

μετάδοση μεταξύ πτηνών και κου-

νουπιών. 

ΠΡΟΛΉΨΉ

Μετάδοση του WNV
Ο κύκλος μετάδοσης του ιού στο 

θηλυκό κοινό κουνούπι (culex 

spp) ξεκινά με την αναρρόφηση 

ενός γεύματος αίματος από το 

μολυσμένο πτηνό. Στη συνέχεια 

μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα 

10-14 ημερών, όπου ο ιός πολλα-

πλασιάζεται στα εντερικά κύτταρα 

του κουνουπιού, εισβάλοντας τε-

λικώς στους σιελογόνους αδένες. 

Εφεξής το κουνούπι παραμένει 

μολυσμένο για όλη του τη ζωή 

και δύναται να μεταδίδει τον ιό σε 

πολλαπλούς ξενιστές (άνθρωπο, 

θηλαστικά).

Κύρια οδός μετάδοσης του WNV 

στον άνθρωπο είναι τα τσιμπήματα 

από μολυσμένα κουνούπια. Ο άν-

θρωπος εμφανίζει χαμηλή ιαμία, 

με συνέπεια την ελαττωμένη ικα-

νότητα μετάδοσης του WNV. Σύμ-

φωνα με τον WHO, μέχρι στιγμής 

δεν έχει τεκμηριωθεί καμία μετά-

δοση από τον άνθρωπο σε WNV 

μέσω περιστασιακής επαφής και 

δεν έχει αναφερθεί μετάδοση 

WNV σε εργαζόμενους στον το-

μέα της υγειονομικής περίθαλψης, 

όταν έχουν τεθεί σε εφαρμογή συ-

νήθεις προφυλάξεις ελέγχου της 

μόλυνσης. Έχει αναφερθεί μετά-

δοση του WNV σε εργαστηριακό 

προσωπικό. Σπάνιες περιπτώσεις 

μετάδοσης του ιού που έχουν ανα-

φερθεί είναι με τη μεταμόσχευση 

οργάνων, τις μεταγγίσεις αίμα-

τος και το μητρικό γάλα. Υπάρχει 

αναφερθείσα περίπτωση κάθετης 

μετάδοσης WNV από μητέρα σε 

έμβρυο.

Συμπτώματα της λοίμωξης
Η περίοδος επώασης της νόσου 

στον άνθρωπο διαρκεί από 2 έως 

14 ημέρες και στην περίπτωση 

ανοσοκατασταλμένου ασθενούς 

μπορεί να παραταθεί.

Ποσοστό <1% των προσβεβλη-

μένων μπορεί να οδηγηθεί σε 

σοβαρές ή νευρο-επεμβατικές 

Το 20% 
των ανθρώπων που 
έχουν μολυνθεί με 

WNV θα αναπτύξουν 
συμπτώματα που 
περιλαμβάνουν 

πυρετό (West Nile 
Fever), πονοκέφαλο, 

κόπωση και πόνους 
στο σώμα, ναυτία και 
έμετο περιστασιακά 

με δερματικό 
εξάνθημα (στον 

κορμό του σώματος) 
και διογκωμένους 

λεμφαδένες

Εμβόλια για  
την αντιμετώπιση  

του WNV  
δεν είναι ακόμη 

διαθέσιμα για τους 
ανθρώπους 

Αντώνης Παπαδόπουλος

Υπεύθυνος Εργαστηρίου  
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Θεσσαλονίκης
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λοιμώξεις, σύμφωνα με το CDC. 

Η νευροϊνεργική ασθένεια προ-

καλείται από μόλυνση και φλεγ-

μονή της επιφανειακής κάλυψης 

του εγκεφάλου (μηνιγγίτιδα) ή 

βαθύτερη μόλυνση του ίδιου του 

εγκεφάλου (εγκεφαλίτιδα). Τα 

συμπτώματα της σοβαρής νόσου 

περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, υψη-

λό πυρετό, δυσκαμψία του αυχένα, 

λήθαργο, αποπροσανατολισμό, 

κώμα, τρόμο, σπασμούς, μυϊκή 

αδυναμία και παράλυση. Σοβαρές 

ασθένειες μπορεί να εμφανιστούν 

σε άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, 

ωστόσο άτομα ηλικίας άνω των 50 

ετών και μερικά άτομα με ανοσο-

καταστολή -για παράδειγμα, ασθε-

νείς με μεταμόσχευση- διατρέχουν 

τον υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης 

σοβαρών ασθενειών όταν μολυν-

θούν με WNV.

Εργαστηριακή διάγνωση
Ο ιός του Δυτικού Νείλου μπορεί 

να διαγνωστεί με ορολογικές με-

θόδους σε δείγματα αίματος και 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού. 

Η εργαστηριακή διάγνωση του 

ιού του Δυτικού Νείλου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με ανίχνευση 

IgG αντισωμάτων ή σημαντική αύ-

ξηση στους τίτλους αντισωμάτων, 

σε δύο σειριακά δείγματα που 

συλλέχθηκαν σε διάστημα μιας 

εβδομάδας, με τη δοκιμασία Έν-

ζυμο Συζευγμένης Ανοσοπροσ-

ρόφησης (ELISA) ή ανίχνευση 

IgM αντισωμάτων (ELISA). Επι-

πλέον ιική ανίχνευση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τη δοκιμασία 

εξουδετέρωσης της κυτταροπα-

θογόνου δράσης, με τη μοριακή 

τεχνική της αλυσιδωτής αντί-

δρασης πολυμεράσης, με αντί-

στροφη μεταγραφάση (reverse-

transcriptase PCR, rtPCR) και, 

τέλος, με απομόνωση του ιού με 

κυτταρική καλλιέργεια, η οποία 

πραγματοποιείται αποκλειστικά 

σε εργαστήρια αναφοράς.

Πρόληψη - Μείωση  
του κινδύνου μετάδοσης  
στους ανθρώπους
Ελλείψει εμβολίου, ο μόνος τρό-

πος για τη μείωση της μετάδοσης 

του ιού του Δυτικού Νείλου στους 

ανθρώπους είναι η ευαισθητοποί-

ηση σχετικά με τους παράγοντες 

κινδύνου και η εκπαίδευση των 

ανθρώπων σχετικά με τα μέτρα 

που μπορούν να λάβουν για να 

μειώσουν την έκθεση στον ιό.

Τα εκπαιδευτικά μηνύματα δημό-

σιας υγείας πρέπει να επικεντρώ-

νονται στη μείωση του κινδύνου 

μετάδοσης του WNV μέσω των 

κουνουπιών. Οι προσπάθειες για 

την αποτροπή της μετάδοσης θα 

πρέπει αρχικά να επικεντρωθούν 

στην προσωπική και συνολική 

προστασία από τα τσιμπήματα των 

κουνουπιών, μέσω της χρήσης 

εντομοπαγίδων, προσωπικών εντο-

μοαπωθητικών, της επιλογής ανοι-

χτόχρωμων ρούχων (μπλούζες και 

παντελόνια με μακριά μανίκια) και 

αποφεύγοντας την υπαίθρια δρα-

στηριότητα σε ώρες αιχμής δράσης 

των κουνουπιών, δηλαδή τις απο-

γευματινές ώρες μέχρι την αυγή. 

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει 

φροντίδα για την υλοποίηση ολο-

κληρωμένων προγραμμάτων για 

την καταπολέμηση των κουνουπιών 

και των εστιών τους. 

*Οι εργαστηριακές εξετάσεις 
για τη διάγνωση της λοίμωξης 
από τον ιό του Δυτικού Νείλου 
πραγματοποιούνται στα σύγχρονα 
εργαστήρια του  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Μολυσμένο  
πτηνό

Θηλυκό κοινό 
κουνούπι το 

οποίο μολύνεται

Μετάδοση του ιού σε 
πολλαπλούς ξενιστές 

(άνθρωπο, θηλαστικά)
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Β
ρίσκονται παντού. Σε όλες 

τις επιφάνειες, στο δέρ-

μα μας, αλλά κυρίως στα 

χέρια μας, τα οποία έρχονται σε 

επαφή με τα πάντα και τους πά-

ντες γύρω μας.  Γι’ αυτό τον λόγο 

τα χέρια και η υγιεινή τους είναι ο 

πιο σημαντικός και αποτελεσμα-

τικός τρόπος καταπολέμησης και 

ασπίδα μετάδοσης κι εξάπλωσης 

των μικροβίων.

 Η υγιεινή των χεριών αναφέρε-

ται γενικά σαν όρος στο πλύσιμο 

των χεριών και είναι ο πιο απλός 

τρόπος απομάκρυνσης των μικρο-

βίων από τα χέρια μας με νερό και 

σαπούνι, απλό ή αντιμικροβιακό, 

χρήση αντισηπτικού διαλύματος, 

αλκοολούχα σκευάσματα κ.λπ.

 Στους χώρους υγειονομικής 

φροντίδας, είναι το πιο αποτελε-

σματικό όπλο κατά της εξάπλωσης 

των λοιμώξεων, χωρίς να μετα-

φέρονται μικροοργανισμοί από 

έναν ασθενή σε άλλο ασθενή, 

εξαλείφοντας έτσι τις πιθανότητες 

ενδονοσοκομειακής λοίμωξης. Η 

συμμόρφωση με τις ενδεδειγμέ-

νες πρακτικές υγιεινής των χεριών 

οδηγεί στη μείωση μετάδοσης των 

μικροοργανισμών.

 Η ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης 

ακολουθεί Πρωτόκολλα και Δια-

δικασίες με βάση τα Πρότυπα ISO 

9001/2015 και 15224. Άλλωστε, η 

υγιεινή των χεριών είναι ένας από 

τους Δείκτες Ποιότητας κι Ασφά-

λειας για μας και το ποσοστό ενδο-

νοσοκομειακών λοιμώξεων στους 

Τάνια Καραγιώργη

Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης

Γράφει η:

δεν τα μοιραζόμαστε

Τα μικρόβια 

ΠΡΟΛΗΨΗ
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χώρους νοσηλείας, στα χειρουρ-

γεία, στη ΜΕΘ κ.λπ. είναι μηδενικό.

Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και 

τα δωμάτια νοσηλείας είναι καλυμ-

μένα με αντισηπτικά, προς χρήση 

όχι μόνο από τους νοσηλευτές, 

τους γιατρούς, τους φυσιοθερα-

πευτές κ.λπ., αλλά κυρίως από τους 

ασθενείς και τους επισκέπτες των 

χώρων της Κλινικής.

Η καθαρή φροντίδα είναι 
ασφαλής φροντίδα
Η χρήση γαντιών, αν και είναι επι-

βεβλημένη στην περιποίηση και τις 

ιατρικές και νοσηλευτικές παρεμ-

βάσεις, δεν μας απαλλάσσει από 

τη σωστή πρακτική της υγιεινής 

των χεριών, πριν και έπειτα από 

οποιαδήποτε επαφή και πράξη που 

έχει σχέση με τον ασθενή και το 

άψυχο περιβάλλον του. Τα γάντια, 

άλλωστε, δεν παρέχουν πλήρη 

προστασία και μπορεί να γίνει επι-

μόλυνση των χεριών μας κατά την 

αφαίρεσή τους.

Ο χρόνος πλυσίματος είναι πολύ 

σημαντικός και πρέπει να υπερ-

βαίνει τα 20 δευτερόλεπτα, το 

στέγνωμα των χεριών επίσης, το 

οποίο ιδανικά θα πρέπει να γίνεται 

με χάρτινες πετσέτες μίας χρήσης, 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέ-

πει απαραίτητα να γίνεται σωστά, 

διότι τα υγρά χέρια μπορούν πιο 

εύκολα να επιμολυνθούν και να 

μεταδώσουν μικροοργανισμούς. 

Τα μακριά και τα τεχνητά νύχια, 

τα οποία έχουν υψηλές συγκε-

ντρώσεις σε βακτήρια και μύκη-

τες, θα πρέπει να αποφεύγονται, 

να καθαρίζονται με επιμέλεια και 

το μήκος τους να μην υπερβαίνει 

το 0,5 cm.

Το πιο σημαντικό όμως είναι η 

κατανόηση από όλους μας ότι το 

πλύσιμο των χεριών στην καθημε-

ρινή μας ζωή κι όχι η υγιεινή των χε-

ριών μόνο από τους επαγγελματίες 

υγείας είναι από τα σημαντικότερα 

μέτρα πρόληψης με χαμηλό κόστος 

εφαρμογής, με τεκμηριωμένα απο-

τελέσματα και ο καλύτερος και ο 

πιο απλός τρόπος για τη δική μας 

προστασία και των γύρω μας.

Χωρίς υπερβολές, χωρίς υπέρ-

μετρη χρήση αντισηπτικών και 

σκευασμάτων, τα οποία μπορούν 

να προκαλέσουν ερεθισμό, ξηρό-

τητα και καταστροφή της φυσιολο-

γικής χλωρίδας του δέρματος των 

χεριών μας. 

Παγκόσμια 
Ημέρα 
Πλυσίματος  
των Χεριών είναι 
η 15η Οκτωβρίου

Θεσπίστηκε για την ενημέ-

ρωση, την ευαισθητοποίη-

ση και την κατανόηση από 

όλους μας της μεγάλης ση-

μασίας του πλυσίματος των 

χεριών, σαν τον πιο οικονο-

μικό και απλό τρόπο για την 

πρόληψη μετάδοσης των 

ασθενειών. Αν αδιαφορού-

με για τη δημόσια, αποκλεί-

εται να αδιαφορήσουμε για 

την ατομική και οικογενεια-

κή μας υγεία. Για την υγεία 

των δικών μας ανθρώπων 

και των παιδιών μας σαν 

τρόπος ζωής. Είσοδος στο 

σπίτι, προσωπική υγιεινή, 

φαγητό, παιχνίδι, φτέρνι-

σμα, καθημερινότητα με αλ-

λαγή συμπεριφοράς και όχι 

απλώς προϊόντων υγιεινής, 

άμεσα συνδεδεμένη με το 

πλύσιμο των χεριών.

 Ατελείωτες οι μελέτες, 

άπειρες οι παρουσιάσεις 

κι οι σχετικές εργασίες. Κι 

όλα, μα όλα, καταλήγουν 

στα ίδια συμπεράσματα:

   Ας μην αφήνουμε καμία 

ευκαιρία για πρόληψη να 

πάει χαμένη

   Ας πλένουμε τα χέρια μας 

τακτικά και σωστά κι ας πα-

ρασυρθεί κι απομακρυνθεί 

από τα χέρια μας ένας με-

γάλος αριθμός βλαβερών 

μικροοργανισμών 

   Ας θυμίζουμε στα παιδιά 

μας να πλένουν τακτικά 

και σωστά τα χέρια τους 

τρίβοντάς τα. Θέλουμε 

παιδιά καθαρά και υγιή.
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Ε
ίναι δεδομένο ότι το καλοκαί-

ρι είναι η κατάλληλη περίο-

δος για χαλάρωση, διασκέ-

δαση και εξόδους. Τα παραπάνω, 

όμως, συχνά συνδυάζονται με την 

παράλληλη κατανάλωση τροφί-

μων – ροφημάτων υψηλών σε θερ-

μίδες και λιπαρά, τα όποια τελικώς 

προσθέτουν κατά μέσο όρο 2 με 4 

έξτρα κιλά. Ωστόσο, δεν υπάρχει 

μεγάλος λόγος ανησυχίας. Η επι-

στροφή στην καθημερινότητα, με 

τη βοήθεια κάποιων απλών συμ-

βουλών, θα οδηγήσει γρήγορα 

και στην ομαλή επαναφορά του 

σωματικού βάρους.

1 Κάντε ένα καλό ξεκίνημα 

το πρωί με ένα ενεργειακό 

γεύμα

Ξεκινήστε την ημέρα με ένα 

καλό και ισορροπημένο γεύμα, το 

οποίο θα δώσει στον οργανισμό 

την απαραίτητη ενέργεια που χρει-

άζεται και θα ενισχύσει το αίσθημα 

πληρότητας για πολλές ώρες. Εν-

δεικτικές επιλογές ενός πλήρους 

πρωινού θα μπορούσαν να είναι: 

Scrambled eggs με φυσικό χυμό 

πορτοκάλι ή γιαούρτι 2% με μέλι, 

μπανάνα και ξηρούς καρπούς.

2 Προετοιμάστε καλά  

τα  γεύματά σας 

Προγραμματίστε τα γεύματά 

σας πριν ξεκινήσει η εβδο-

μάδα, ώστε να είστε εφοδιασμέ-

νοι πλήρως με υγιεινά τρόφιμα. 

Σκεφτείτε τα σνακ και τα γεύματα 

που θέλετε να προετοιμάσετε και 

κάντε μια λίστα αγορών. Έξυπνα 

σνακ είναι τα φρούτα, οι ξηροί 

καρποί, τα παξιμάδια ολικής ή χα-

ρουπιού, το γιαούρτι και άλλα. 

3 Καταναλώστε πρωτεΐνη 

υψηλής βιολογικής αξίας 

σε κάθε σας γεύμα

Οι πρωτεΐνες αυξάνουν τις 

καύσεις του οργανισμού, δημιουρ-

γούν γρήγορα την αίσθηση κορε-

σμού και βοηθούν στη διατήρηση 
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της μυϊκής μάζας κατά την απώλεια 

των παραπανίσιων κιλών. Προτιμή-

στε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής 

αξίας, όπως κοτόπουλο, γαλοπούλα, 

μοσχαρίσιο φιλέτο, ψάρια, γαλακτο-

κομικά χαμηλών λιπαρών και αυγά. 

4 Καταναλώστε πολύ νερό

Το νερό υποστηρίζει τη βέλτι-

στη ενυδάτωση και τη σωστή 

λειτουργία του οργανισμού, 

ενώ μπορεί να περιορίσει την όρε-

ξη, επιφέροντας το αίσθημα της πλη-

ρότητας. 2 έως 2,5 λίτρα την ημέρα 

(περίπου 8 έως 10 ποτήρια) θα πρέ-

πει να είναι ο στόχος για να επιτευ-

χτούν τα βέλτιστα επίπεδα σωματι-

κών υγρών.

5 Παρακολουθήστε  

την πρόοδό σας

Ένα πολύ καλό εργαλείο για 

την παρακολούθηση της ορ-

θής κατανάλωσης των γευμάτων 

είναι η ημερήσια καταγραφή τροφί-

μων. Μέσω αυτής της διαδικασίας, 

γίνονται εφικτοί ο εντοπισμός των 

«αδύνατων» σημείων μέσα στην 

ημέρα, καθώς και η μελλοντική δι-

όρθωσή τους. Για την ε παρακολού-

θηση δε της φυσικής δραστηριότη-

τας, η χρήση ειδικών εφαρμογών 

στο κινητό ή κάποιο αθλητικό ρολόι 

για μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούν 

να αποδειχτούν πολύ χρήσιμα εργα-

λεία. Στοχεύστε στα 10.000 βήματα 

καθημερινά.

6 Κοιμηθείτε νωρίτερα  

το βράδυ

Κατά τις ημέρες των διακοπών, 

οι συνήθειες του ύπνου είναι 

διαφορετικές. Βεβαιωθείτε συνεπώς 

μετά την επιστροφή ότι θα πηγαίνε-

τε για ύπνο νωρίτερα από το συνη-

θισμένο. Μειώστε τα φώτα, κλείστε 

όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, 

ακούστε χαλαρή μουσική, πιείτε ένα 

φλιτζάνι τσάι ή διαβάστε ένα βιβλίο, 

προσπαθώντας να επιτύχετε τον στό-

χο 7 έως 8 ώρες ύπνου καθημερινά.
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για τα καρδιαγγειακά 

Σ
ύμφωνα με πρόσφατα δε-

δομένα της Αμερικανικής 

Καρδιολογικής Εταιρείας, η 

καρδιαγγειακή νόσος (CVD) είναι 

μία από τις σημαντικότερες αιτίες 

θανάτου παγκοσμίως, αντιπροσω-

πεύοντας άνω του 31,5% των αιτί-

ων ολικής θνησιμότητας [1].

Τα ανθυγιεινά πρότυπα διατρο-

φής, όπως η υπερβολική πρόσλη-

ψη νατρίου, τα πρόσθετα σάκχαρα 

και τα ανθυγιεινά λίπη, σε συνδυ-

ασμό με την έλλειψη άσκησης, την 

παχυσαρκία, τη γήρανση, τη γενε-

τική προδιάθεση και το κάπνισμα, 

μεταξύ άλλων, είναι οι κυριότεροι 

παράγοντες που οδηγούν στην 

ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθή-

σεων (CVD).

Επιστημονικά στοιχεία αναφέ-

ρουν ότι διατροφικές συνήθειες 

που είναι κοντά στο πρότυπο της 

μεσογειακής διατροφής συμ-

βάλλουν στην αντιμετώπιση των 

CVD’s και παίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διαχείριση και άλλων 

παραγόντων κινδύνου, όπως το 

υπερβολικό βάρος, η υπέρταση, ο 

διαβήτης και η δυσλιπιδαιμία, ενώ 

φαίνεται μέχρι και να προλαμβά-

νουν την εκδήλωση καρδιαγγεια-

κής νόσου [2]. 

Η μεσογειακή δίαιτα (MeDiet) 

έχει μελετηθεί ευρέως για τις 

καρδιομεταβολικές της ιδιότητες 

και τα ευεργετικά αποτελέσματα 

που προσφέρει γενικότερα στην 

υγεία. Συγκεκριμένα, στη μελέτη 

ATTICA φάνηκε ότι 10% αύξηση 

της προσκόλλησης στη MeDiet 

συσχετίστηκε με 15% μειωμένη 

πιθανότητα κινδύνου εμφάνισης 

CVD [3]. Επιπρόσθετα στη μελέ-

τη PREDIMED (Prevención con 

Dieta Mediterránea), τη μεγαλύ-

τερη παρεμβατική μελέτη σχετικά 

με τη MeDiet, η οποία περιέλαβε 

7.447 άνδρες και γυναίκες, 50-

80 ετών, χωρίς εγκατεστημένη 

καρδιαγγειακή νόσο, αλλά με 

ισχυρούς παράγοντες κινδύνου 

εμφάνισης CVD, φάνηκε ότι οι 

συμμετέχοντες που ακολούθη-

σαν τη MeDiet είχαν σημαντικά 

χαμηλότερη εμφάνιση περιστα-

τικών CVD (30%), σε σύγκριση 

με αυτούς που ακολούθησαν δί-

αιτα χαμηλών λιπαρών. Σημειώ-

θηκε για ακόμη μια φορά η αξία 

της μεσογειακής διατροφής και 

ιδιαίτερα η κατανάλωση του έξ-

τρα παρθένου ελαιόλαδου και 

των ξηρών καρπών στην πρόλη-

ψη των καρδιαγγειακών παθή-

σεων, αλλά και η υπεροχή της 

έναντι άλλων διατροφικών προ-

τύπων, όπως αυτών με χαμηλά 

λιπαρά [4].

Μέχρι τώρα, τα κύρια οφέλη της 

μεσογειακής δίαιτας (MeDiet) 

έναντι των CVD σχετίζονται με τη 

βελτίωση της αρτηριακής πίεσης 

(BP), του λιπιδαιμικού προφίλ, του 

μεταβολισμού της γλυκόζης, των 

αρρυθμιών και του μικροβιακού 

εντέρου. O κύριος μηχανισμός 

που εξηγεί τη σχέση μεταξύ της 

MeDiet και του χαμηλού επιπολα-

σμού των CVD είναι η αντιφλεγ-

μονώδης δράση στο αγγειακό 

τοίχωμα, η οποία επιτυγχάνεται 

μέσω της ρύθμισης της έκφρασης 

προ-αθηρογενών γονιδίων, όπως 

η κυκλοοξυγενάση-2 (COX-2), η 

χημειοτακτική πρωτεΐνη μονοκυτ-

τάρων-1 (MCP-1) και η λιποπρωτε-

ΐνη χαμηλής πυκνότητας 1 (LRP1).

Αρκετές μελέτες και μετα-α-

ναλύσεις κατέδειξαν ότι τα ευ-

εργετικά αποτελέσματα προέρ-

χονται λόγω των συνεργιστικών 

επιδράσεων ποικίλων θρεπτικών 

συστατικών της μεσογειακής δι-

ατροφής και όχι ενός μεμονωμέ-

νου συστατικού. 

Τα κυριότερα ευεργετικά τρό-
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για τα καρδιαγγειακά 

φιμα της μεσογειακής διατροφής 

είναι [2, 5]:

 Το ελαιόλαδο και η ελιά: Βελ-

τιώνουν σημαντικά την ενδοθηλι-

ακή δυσλειτουργία.

 Οι ξηροί καρποί, ειδικά τα φι-

στίκια και τα καρύδια: Μειώνουν 

τον κίνδυνο ανάπτυξης CVD και 

βελτιώνουν το λιπιδαιμικό προφίλ.

 Ή μέτρια κατανάλωση αλκοο-

λούχων ποτών που έχουν υποστεί 

ζύμωση, κυρίως κόκκινου κρασιού 

και μπίρας: Έχουν καρδιοπροστα-

τευτικά αποτελέσματα μέσω αντιαι-

μοπεταλικών, αγγειοδιασταλτικών 

και αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων.

 Οι φυτικές ίνες από φρούτα, 

λαχανικά, προϊόντα ολικής αλέ-

σεως και όσπρια: Μειώνουν τη 

συγκέντρωση χοληστερόλης και 

βελτιώνουν την αρτηριακή πίεση.

 Τα αντιοξειδωτικά μέσω φρού-

των και λαχανικών, όπως ψευδάρ-

γυρος (Zn), σελήνιο (Se), μαγνή-

σιο (Μg), βιταμίνη C και Ε: Έχουν 

ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση.

 Πολλαπλές βιοδραστικές ενώ-

σεις, όπως ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, 

λυκοπένιο και πολυφαινόλες: Μει-

ώνουν τα επίπεδα LDL και βελτιώ-

νουν τους δείκτες φλεγμονής και 

οξειδωτικού στρες.

 2-3 gr φυτικών στερολών ή 

φυτοστερολών: Μειώνουν τη LDL 

κατά περίπου 6%-15%.

 Το τσάι: Bελτιώνει την αρτηρι-

ακή λειτουργία και μειώνει τη  συ-

γκέντρωση χοληστερόλης.

Συμπερασματικά, είναι προ-

φανές ότι ακόμη και κάποιες μι-

κρές, εύκολα εφαρμόσιμες και 

διατηρούμενες αλλαγές στη δι-

ατροφή, σε συνδυασμό με έναν 

δραστήριο τρόπο ζωής μπορούν 

να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε 

εξαιρετικά συναφή κλινικά αποτε-

λέσματα [2,5]. 
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Ενδεικτικό ημερήσιο πρόγραμμα μεσογειακής διατροφής

Πρωινό
1 φέτα ψωμί ολικής άλεσης με 1 αυγό βραστό, ντοματίνια
& 1 φυσικό χυμό πορτοκάλι

Δεκατιανό Τσάι και 1 φρούτο εποχής

Μεσημεριανό

-  Ψάρι ψητό με πατάτα πλακί, χόρτα εποχής με ελαιόλαδο  
και 1 φέτα ψωμί ολικής άλεσης

                                   ή 
-  Όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβίθια) με σαλάτα ντομάτα, αγγούρι, ελιές και ψωμί 

ολικής άλεσης

Απογευματινό 1 γιαούρτι χαμηλό σε λιπαρά με 1 κουτάλι γλυκού μέλι & ξηρούς καρπούς

Βραδινό
Σαλάτα ντάκο με παξιμάδι ολικής, τομάτα, κρεμμύδι, ανθότυρο, κάππαρη και 
ελαιόλαδο και 1 ποτηράκι κόκκινο κρασί
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

Ε
ίναι γνωστό ότι το πρόβλη-

μα της παχυσαρκίας έχει 

πάρει διαστάσεις επιδημίας, 

ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, 

με τεράστιες αρνητικές επιπτώ-

σεις τόσο σε δείκτες υγείας όσο 

και σε οικονομικό επίπεδο για το 

σύστημα υγείας. Αν και η αιτιο-

λόγηση είναι πολυπαραγοντική, 

η γενεσιουργός αιτία έγκειται 

στη μακροχρόνια ανισορροπία 

μεταξύ πρόσληψης και δαπά-

νης ενέργειας, υπέρ φυσικά της 

πρώτης. Συνεπώς, ο μοναδικός 

αποτελεσματικός τρόπος για την 

καταπολέμηση της παχυσαρκίας 

(πέρα από φαρμακευτικές - ια-

τρικές παρεμβάσεις) είναι η δη-

μιουργία ενός χρόνιου αρνητικού 

ισοζυγίου. 

Πληθώρα μελετών έχουν απο-

δείξει ότι για την επιτυχή επίτευξη 

αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου, 

η πιο δραστική τακτική συνδυάζει 

δίαιτα, άσκηση και συμπεριφορι-

στικές αλλαγές [1]. Αδιαμφισβή-

τητα, οι διατροφικές παρεμβάσεις 

είναι ο πιο αποτελεσματικός τρό-

πος για την απώλεια σωματικού 

βάρους. Ωστόσο, η προσκόλληση 

σε έναν φυσικά δραστήριο τρόπο 

ζωής έχει αποδειχτεί ότι συνει-

σφέρει πολλαπλώς. Προφανώς 

αυξάνοντας τις καταναλισκόμενες 

θερμίδες, αλλά παράλληλα μειώ-

νοντας σημαντικά την κεντρική πα-

χυσαρκία και το σπλαχνικό λίπος 

και προκαλώντας πλήθος ευεργε-

τικών σωματικών (π.χ., βελτίωση 

ινσουλινοευαισθησίας, οστικής 

και μυϊκής υγείας κ.ά.), πνευμα-

τικών (μείωση κινδύνου εξέλιξης 
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άνοιας) και ψυχολογικών αλλαγών 

(π.χ., μείωση επιπέδων άγχους και 

περιστατικών κατάθλιψης) πέρα 

από την απώλεια βάρους.

Ο μηχανισμός με τον οποίο η 

άσκηση ενισχύει την απώλεια αυτή 

προκύπτει μέσω της επιτάχυνσης 

της διάσπασης των μεγαλύτερων 

αποθηκών ενέργειας του ανθρώ-

πινου σώματος (του γλυκογόνου 

και των τριακυλογλυκερών). Συ-

γκεκριμένα, η άσκηση επιταχύ-

νει τη γλυκογονόλυση στους μυς 

και στο ήπαρ, τη γλυκόλυση, τον 

κύκλο του κιτρικού οξέος και την 

οξειδωτική φωσφορυλίωση στους 

μυς, τη λιπόλυση στους μυς και 

στο ήπαρ και την οξείδωση των 

λιπαρών οξέων στους μυς. Όλες 

αυτές οι προαναφερθείσες επι-

δράσεις επιτυγχάνονται μέσω της 

έκκρισης συγκεκριμένων ορμο-

νών, οι οποίες με τη σειρά τους 

ενεργοποιούν ένζυμα των παρα-

πάνω καταβολικών μονοπατιών.

Δεδομένου ότι πολλοί παχύσαρ-

κοι άνθρωποι με μειωμένη καρδι-

οαναπνευστική ικανότητα δεν εί-

ναι εξοικειωμένοι με την άσκηση 

και παράλληλα έχουν αυξημένο 

κίνδυνο μυοσκελετικών τραυμα-

τισμών, λόγω υπερβάλλοντος βά-

ρους, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

ακολουθούμενη άσκηση να είναι 

ασφαλής και να τους κάνει να νιώ-

θουν άνετα, εξασφαλίζοντας την 

προσκόλληση σε αυτή, που είναι 

και ο απώτερος στόχος. Συνεπώς, 

έννοιες όπως ο όγκος και ο τύπος 

άσκησης είναι κεφαλαιώδους ση-

μασίας που χρήζουν περαιτέρω 

ανάλυσης.

Όγκος άσκησης
Ο όγκος της άσκησης καθορίζει 

την ενεργειακή δαπάνη και εξαρ-

τάται από τη διάρκεια και την έντα-

ση. Αν και οι γενικές συστάσεις για 

τη βελτίωση υγείας αναφέρουν ως 

χρονικό όριο τα 150 λεπτά μέτριας 

έντασης άσκησης εβδομαδιαίως, 

για την επίτευξη κλινικά σημα-

ντικής απώλειας βάρους (>5%) η 

σύσταση ανεβαίνει στα 225-420 

λεπτά άσκησης την εβδομάδα [2]. 

Όσον αφορά την ένταση της άσκη-

σης, η σύσταση είναι της τάξης του 

60%-75% της μέγιστης καρδιακής 

συχνότητας. Στο σημείο αυτό αξίζει 

να αναφερθεί ότι η συνολική διάρ-

κεια της καθημερινής άσκησης δεν 

είναι απαραίτητο να πραγματοποι-

είται εφάπαξ, αλλά φαίνεται να έχει 

αντίστοιχα οφέλη αν «σπάει» και 

σε μικρότερα κομμάτια μέσα στην 

ημέρα, τονίζοντας την άποψη ότι 

κάθε λεπτό μετράει. 

Τύπος άσκησης
Ο πιο μελετημένος και παράλληλα 

αποτελεσματικός τύπος άσκησης 

για απώλεια βάρους είναι οι αε-

ρόβιου τύπου ασκήσεις. Έντονο 

περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία, 

κολύμβηση, χορός, κηπουρική ή 

και δουλειές σπιτιού, όλες έχουν 

σημαντική συμβολή. Ωστόσο, αξί-

ζει να επισημανθεί ότι πρόσφατα 

επιστημονικά δεδομένα αναδει-

κνύουν και την αξία της άσκησης 

με αντιστάσεις, καθώς και της 

έντονης διαλειμματικής άσκησης 

(ΗΙΙΤ), εντός ενός ημερήσιου προ-

γράμματος άσκησης.

Η άσκηση με αντιστάσεις διεγεί-

ρει εξίσου τη λιπόλυση με την αε-

ρόβια άσκηση, ωστόσο, λόγω των 

μεγάλων διαλειμμάτων, η ενεργει-

ακή δαπάνη είναι μικρότερη. Παρ’ 

όλα αυτά, η προκαλούμενη αύξη-

ση της άλιπης μάζας και η συνα-

κόλουθη αύξηση του μεταβολικού 

ρυθμού ηρεμίας, μαζί με την αύξη-

ση της μυϊκής δύναμης, καθιστούν 

το συγκεκριμένο είδος ασκήσεων 

εξαιρετικά σημαντικό [3]. 

Η διαλειμματική άσκηση (ΗΙΙΤ), 

η οποία χαρακτηρίζεται από μι-

κρής διάρκειας πολύ έντονης 

δραστηριότητας εναλλασσόμε-

νης με διαστήματα ξεκούρασης, 

έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια 

άκρως δημοφιλής στρατηγική. Τα 

αποτελέσματα αρκετών ερευνών 

συνηγορούν υπέρ της αποτελε-

σματικότητάς της, με βασικό πλε-

ονέκτημα το ότι απαιτεί περίπου 

40% λιγότερο χρόνο για την ολο-

κλήρωσή της. Ωστόσο, πρέπει να 

τονιστεί ότι λόγω της δυσκολίας 

πραγματοποίησής της, η διαμόρ-

φωση ενός αντίστοιχου προγράμ-

ματος άσκησης από έναν ειδικό 

επιβάλλεται και στο εκάστοτε 

πρόγραμμα θα πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση σε παράγοντες 

όπως η προθέρμανση, η αποθερα-

πεία, η προοδευτικότητα, η εξατο-

μίκευση και άλλα [4].

Συνοψίζοντας, είναι ξεκάθαρο 

ότι η άσκηση είναι ένα αναπόσπα-

στο εργαλείο για τη ρύθμιση του 

σωματικού βάρους. Είναι σημα-

ντικό οι επαγγελματίες υγείας να 

κατανοήσουν ότι η άσκηση είναι 

φάρμακο και ότι οι ευεργετικές 

της ιδιότητες ξεπερνούν τα στενά 

όρια της απώλειας βάρους και λί-

πους και της διατήρησης αυτής της 

απώλειας, μια και αποδεδειγμένα 

συνεισφέρει βελτίωση της σωμα-

τικής, της πνευματικής, της κοινω-

νικής υγείας ενός ατόμου και στην 

εν γένει βελτίωση της ποιότητας 

της ζωής του [5]. 
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Γνωρίζετε  
ότι...

01

02

03

04

05

06

Οι φράουλες 

είναι γνωστές για 

τις αντιοξειδωτι-

κές τους ιδιότη-

τες και τα πολλα-

πλά τους οφέλη 

στην υγεία. Γνω-

ρίζατε ότι μία 

κούπα φρέσκες 

φράουλες πε-

ριέχει το 160% 

της καθημερινής 

συνιστώμενης 

ποσότητας σε βι-

ταμίνη C, με μόνο 

50 θερμίδες;

Τα κεράσια  

αποτελούν έναν 

υγιεινό τρόπο 

για να μειωθεί η 

φλεγμονή των 

μυών και των 

αρθρώσεων μετά 

την άσκηση και 

να αποκαταστα-

θούν  

οι μυϊκές «βλά-

βες» και βοηθούν 

στην καταπολέ-

μηση των ημικρα-

νιών, χάρη στην 

ανθοκυανίνη και 

τα βιοφλαβο-

νοειδή, ενώσεις 

που λειτουργούν 

παρόμοια με την 

ασπιρίνη. 

Το σουσάμι 

περιέχει 

συστατικά που 

μειώνουν τη 

χοληστερόλη 

και την πίεση του 

αίματος και είναι 

γνωστό για τις 

αντιοξειδωτικές 

του δράσεις.  

Βάλτε το σήμερα 

κιόλας στη 

διατροφή σας 

μέσω του χαλβά, 

του ταχινιού ή του 

σησαμέλαιου.

Γνωρίζατε ότι 

τα cranberries, 

πλούσια σε 

βιταμίνες C και E 

και γνωστά για την 

αντιοξειδωτική 

τους δράση, 

ενισχύουν μεταξύ 

άλλων την υγεία 

του ουροποιητικού 

συστήματος, των 

μαλλιών και της 

επιδερμίδας;

Οι μπανάνες 

είναι πλούσιες 

σε κάλιο και 

βιταμίνες, αλλά 

και εξαιρετική 

πηγή φυτικών ινών 

που συμβάλλουν 

στη μείωση της 

αρτηριακής 

πίεσης και της 

αρθρίτιδας. 

Εντάξτε τες στη 

διατροφή σας 

καθημερινά 

ως ένα υγιεινό, 

ενδιάμεσο γεύμα.

Τα καρύδια 

περιέχουν 

ωμέγα-3 

λιπαρά οξέα 

σε μεγαλύτερη 

συγκέντρωση απ’ 

ό,τι οι υπόλοιποι 

ξηροί καρποί και 

είναι πλούσια 

σε φυτικές ίνες 

και πρωτεΐνες. 

Εντάξτε τα στην 

καθημερινή 

διατροφή σας ως 

ένα ενδιάμεσο 

γεύμα για να 

επωφεληθείτε από 

τις ευεργετικές 

ιδιότητές τους.
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Κάταγμα ισχίου
Γιατί ο πόνος στο ισχίο έπειτα  
από πτώση σε μεγαλύτερη ηλικία  
πρέπει να «θεωρείται» κάταγμα; 
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Τ
ο κάταγμα ισχίου είναι συ-

χνότερο σε άτομα μεγάλης 

ηλικίας έπειτα από πτώση 

στο σπίτι ή από άμεσο χτύπημα 

στην πλάγια επιφάνεια του  ισχί-

ου. Υπολογίζεται ότι 1,6 εκατομ-

μύρια κατάγματα ισχίου συμβαί-

νουν κάθε χρόνο παγκοσμίως, 

ενώ το 2050 ο αριθμός αυτός 

-λόγω αύξησης του μέσου όρου 

ζωής- αναμένεται να αυξηθεί στα 

6 εκατομμύρια. Το πιο σημαντικό 

είναι ότι το 25% των ασθενών με 

κάταγμα ισχίου αποβιώνουν τον 

πρώτο χρόνο μετά το κάταγμα, 

ενώ το 50% ζει με κάποιο βαθ-

μό αναπηρίας. Η οστεοπόρω-

ση, η κακοήθεια (καρκίνος) και 

τα κατάγματα κόπωσης (stress 

fracture) είναι μερικές αιτίες που 

αδυνατίζουν το οστό και κάνουν 

το ισχίο ευάλωτο στο κάταγμα. Σε 

πιο σοβαρές καταστάσεις, μπορεί 

να συμβεί κάταγμα ενώ το άτομο 

απλώς στέκεται ή συστρέφει το 

άκρο του. Ωστόσο, παρατηρεί-

ται και σε νεότερα άτομα έπειτα 

από σοβαρά ατυχήματα, όπως τα 

τροχαία. Κλινικά, κάθε άτομο άνω 

των 60 ετών που παραπονείται 

για πόνο στην περιοχή του ισχίου 

έπειτα από πτώση πρέπει να θεω-

ρείται ότι έπαθε κάταγμα ισχίου, 

εκτός κι αν ο ακτινολογικός έλεγ-

χος αποδείξει το αντίθετο. 

Τι συμπτώματα προκαλεί;
Το κάταγμα  προκαλεί  πόνο στην 

έξω επιφάνεια του ισχίου αλλά 

και στη βουβωνική περιοχή, που 

επιδεινώνεται με την προσπάθεια 

του ασθενούς να κάνει κάμψη ή 

στροφή του ισχίου, καθώς και 

αδυναμία να σταθεί και να βαδί-

σει. Αν το οστό έχει τέλειο (πλή-

ρες) κάταγμα, το πόδι φαίνεται 

κοντύτερο και συχνά έχει στροφή 

προς τα έξω. 

Τύποι καταγμάτων ισχίου 
Ανάλογα με το σημείο του οστού 

που έχει συμβεί το κάταγμα ισχί-

ου διακρίνεται σε κάταγμα: 

Α: Ενδαρθρικό, που μπορεί να 

είναι κεφαλής ή υποκεφαλικό. 

Το υποκεφαλικό συμβαίνει στο 

επίπεδο του αυχένα του μηρι-

αίου οστού και μπορεί να προ-

καλέσει απώλεια της αιματικής 

άρδευσης (αιμάτωσης) της μη-

ριαίας κεφαλής. 

Β: Διατροχαντήριο. Τα κατάγ-

ματα αυτά συμβαίνουν ανάμεσα 

στον αυχένα του μηριαίου και 

μια χαμηλότερη οστική προε-

ξοχή, που λέγεται ελάσσονας 

τροχαντήρας. Συνήθως, διέρχο-

νται μεταξύ του μείζονος και του 

ελάσσονος τροχαντήρα. Ο μεί-

ζων τροχαντήρας είναι η οστική 

προεξοχή που είναι ψηλαφητή 

στο δέρμα της έξω επιφάνειας 

του ισχίου. 

Γ: Υποτροχαντήριο. Συμβαίνει 

κάτω από το επίπεδο του ελάσ-

σονος τροχαντήρα μέχρι και 7,5 

εκατοστά χαμηλότερα. 

Διάγνωση 
Η διάγνωση γίνεται με ακτινο-

γραφίες λεκάνης-ισχίων και μη-

ριαίου. Σε κάποιες περιπτώσεις 

ένα ατελές ρωγμώδες κάταγμα 

μπορεί να μη φαίνεται στην απλή 

ακτινογραφία. Σε τέτοιες περι-

πτώσεις, συστήνεται η μαγνητική 

τομογραφία ή αξονική τομογρα-

φία, με την πρώτη να υπερέχει 

στη διάγνωση ενός «κρυμμένου» 

κατάγματος. 

Ποια είναι η θεραπεία;
Η αντιμετώπιση των περισσότε-

ρων καταγμάτων είναι χειρουρ-

γική, με στόχο τη γρήγορη κι-

νητοποίηση των αρρώστων, και 

πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν 

νωρίτερα (κατά προτίμηση εντός 

24 ωρών από τη στιγμή που συ-

νέβη το κάταγμα). Ωστόσο, θα 

πρέπει να προηγηθούν όλες οι 

απαραίτητες εξετάσεις και να 

εκτιμηθεί η γενική κατάσταση 

του ασθενούς, πριν οδηγηθεί 

στο χειρουργείο. Ο φόβος ότι τα 

ηλικιωμένα άτομα δεν μπορούν 

να αντεπεξέλθουν σε μια τέτοια 

εγχείρηση είναι υπερβολικός 

σε σύγκριση με τον κίνδυνο να 

παραμείνουν στο κρεβάτι, όπου 

κινδυνεύουν από σοβαρές επι-

πλοκές, όπως θρομβοφλεβίτιδα 

και φλεβοθρόμβωση, πνευμο-

νική εμβολή, υποστατική πνευ-

μονία, δερματικές κατακλίσεις 

κ.λπ. Επιπλέον, η αναισθησία που 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ
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χρησιμοποιείται κυρίως είναι η 

επισκληρίδια ενδοραχιαία, στην 

οποία ανταποκρίνονται καλά τα 

ηλικιωμένα άτομα με χρόνια καρ-

διοαναπνευστικά προβλήματα. 

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί γενική αναι-

σθησία. Πολύ σπάνια, σε περί-

πτωση που τοποθετηθούν μόνο 

κοχλίες διαδερμικά, είναι δυνατό 

το χειρουργείο να γίνει με τοπι-

κή αναισθησία σε συνδυασμό με 

καταστολή («μέθη»). 

Πότε δεν χρειάζεται 
χειρουργείο; 
Η χειρουργική αντιμετώπιση δεν 

ενδείκνυται όταν: 

Α: Η γενική υγεία του ασθενούς 

είναι εξαιρετικά επιβαρυμένη για 

να υποβληθεί σε κάποια μορφή 

αναισθησίας. 

Β: Ο ασθενής δεν περπατούσε 

πριν και ήταν περιορισμένος στο 

κρεβάτι ή σε αναπηρική καρέκλα. 

Συγκεκριμένοι τύποι καταγ-

μάτων μπορεί να θεωρούνται 

αρκετά σταθεροί για να αντιμε-

τωπιστούν συντηρητικά. Επειδή, 

όμως, υπάρχει ο κίνδυνος κάποια 

τέτοια «σταθερά» κατάγματα να 

παρεκτοπιστούν στην πορεία, θα 

πρέπει να παρακολουθούνται τα-

κτικά με ακτινογραφίες. Επίσης, 

οι ασθενείς θα πρέπει να εξετά-

ζονται για πιθανές επιπλοκές από 

την παρατεταμένη ακινητοποίηση. 

Επιλογή χειρουργικής 
θεραπείας 
Το είδος της χειρουργικής θε-

ραπείας που ακολουθείται για 

το κάταγμα ισχίου εξαρτάται από 

τον τύπο του κατάγματος. 

Ενδαρθρικά κατάγματα 
Τα κατάγματα κεφαλής αντιμε-

τωπίζονται με στόχο την επιδι-

όρθωση και αποκατάσταση του 

χόνδρου της κεφαλής που έχει 

τραυματιστεί ή παρεκτοπιστεί. 

Συχνά και η κοτύλη μπορεί να 

έχει υποστεί κάταγμα. Η αντιμε-

τώπιση, ανάλογα με τον τύπο του 

κατάγματος, μπορεί να γίνει με 

πρόσθια ή με οπίσθια προσπέλα-

ση και σε κάποιες περιπτώσεις με 

συνδυασμό προσπελάσεων. 

Τα υποκεφαλικά κατάγματα αντι-

μετωπίζονται είτε με κοχλίωση με 

αυλοφόρες βίδες (cannulated 

screws), που τοποθετούνται δια-

δερμικά, είτε με μεγάλο ήλο που 

ολισθαίνει μέσα στην οπή μιας 

μεταλλικής πλάκας που καθηλώ-

νεται με βίδες πάνω στο μηριαίο 

(Dynamic Hip Srew D.H.S. ή ήλω-

ση Richards). 

Ο ήλος αυτός, που έχει τη δυνα-

τότητα ολίσθησης, καταφέρνει να 

συμπιέσει την εστία του κατάγμα-

τος, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη 

σταθερότητα και ταχύτερη πώ-

ρωση. Σε κάποιες περιπτώσεις, 

μπορεί να απαιτείται μια δεύτερη 

βίδα, η οποία τοποθετείται πα-

ράλληλα με τον ολισθαίνοντα 

ήλο για να εξασφαλίσει στροφική 

σταθερότητα. 

Σε περίπτωση που έχουμε πα-

ρεκτοπισμένο διαυχενικό (υπο-

κεφαλικό) κάταγμα σε νεότερο 

ασθενή γίνεται προσπάθεια να 

αναταχθεί και να ευθυγραμμιστεί 

το κάταγμα μέσα από μια ευρύτε-

ρη χειρουργική τομή. Το κάταγμα 

συγκρατείται και πάλι με τις πα-

ραπάνω χειρουργικές τεχνικές. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αι-

ματική παροχή στην κεφαλή του 

μηριαίου μπορεί να καταστραφεί 

τη στιγμή του κατάγματος  και να 

οδηγήσει σε άσηπτη νέκρωση 

της κεφαλής του μηριαίου. 

Σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλι-

κίας, η πιθανότητα η μηριαία κε-

φαλή να έχει χάσει την αιμάτω-

σή της και να υποστεί νέκρωση 

είναι μεγαλύτερη. Γι’ αυτό είναι 

προτιμότερο να αφαιρεθεί κατά 

τη διάρκεια του χειρουργείου και 

να αντικατασταθεί (ημιολική αρ-

θροπλαστική του ισχίου). Σε άλ-

λες περιπτώσεις, με μεγαλύτερη 

φθορά (οστεοαρθρίτιδα) στην 

κοτύλη, είναι δυνατό να πραγμα-

τοποιηθεί ολική αρθροπλαστική 

ισχίου. 

Διατροχαντήριο και 
υποτροχαντήριο κάταγμα
Η σύγχρονη τάση για την αντιμε-

τώπιση των διατροχαντήριων και 

υποτροχαντήριων καταγμάτων 

είναι η ενδομυελική ήλωση. Ο 

ενδομυελικός ήλος τοποθετεί-

ται στον αυλό του μηριαίου μέσα 

από προσπέλαση και οπή που 

δημιουργείται στο άκρο του μεί-

ζονα τροχαντήρα υπό ακτινολο-

γική καθοδήγηση. Εν συνεχεία, 

τοποθετείται ολισθαίνουσα βίδα 

διά του ήλου, η οποία επιτρέπει 

τη συμπίεση στην εστία του κα-

τάγματος. 

Η τεχνική αυτή αποτελεί πιο 

απαιτητική χειρουργικά μέθοδο, 

αλλά με μικρότερες χειρουργι-

κές τομές, μικρότερη διεγχειρη-

τική απώλεια αίματος, ενώ, όταν 

ο χειρουργός ορθοπαιδικός εί-

ναι έμπειρος στη συγκεκριμένη 

μέθοδο, ο χειρουργικός χρόνος 

είναι μικρότερος. Ωστόσο, αντι-

μετωπίζονται και με την κλασική 

μέθοδο ήλωσης με πλάκα και 

ολισθαίνοντα ήλο (Dynamic 

Hip Screw – D.H.S. ή ήλωση 

Richards). 

Κλινικά, κάθε άτομο άνω των 60 ετών που παραπονείται 
για πόνο στην περιοχή του ισχίου έπειτα από πτώση 

πρέπει να θεωρείται ότι έπαθε κάταγμα ισχίου, εκτός 
κι αν ο ακτινολογικός έλεγχος αποδείξει το αντίθετο 
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Μετά το χειρουργείο… 
Στόχος του χειρουργείου είναι η 

σταθεροποίηση του κατάγματος, 

ώστε να ακολουθήσει άμεση κι-

νητοποίηση του ασθενούς. Την 

πρώτη μετεγχειρητική ημέρα, ο 

ασθενής κάθεται στο κρεβάτι ή 

σε πολυθρόνα και, εφόσον το 

επιτρέπει η γενική του κατάστα-

ση, μπορεί να βαδίσει με περι-

πατητήρα «Π» ή πατερίτσες και 

μερική φόρτιση του άκρου. 

Όταν σταθεροποιηθεί η γενική 

κατάσταση του ασθενούς (συνή-

θως σε 2-4 ημέρες), εξέρχεται 

από το νοσοκομείο με οδηγίες 

για αντιπηκτική αγωγή, να φορά 

ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμέ-

νης συμπίεσης και παυσίπονα 

επί πόνου. Εφόσον δεν τοποθε-

τηθούν απορροφήσιμα ράμματα, 

τα ράμματα αφαιρούνται περίπου 

σε 14 ημέρες. 

Νέος ακτινολογικός έλεγχος 

γίνεται σε 6 εβδομάδες από την 

ημέρα του χειρουργείου. Σε περί-

πτωση οστεοσύνθεσης (ολισθαί-

νοντα ήλο και πλάκα, κοχλίωση ή 

ενδομυελική ήλωση με ολισθαί-

νουσα βίδα), πλήρης φόρτιση 

του κάτω άκρου χωρίς «Π» 

ή πατερίτσες συνιστάται 

στις περισσότερες πε-

ριπτώσεις στις 6 εβδο-

μάδες από το χειρουρ-

γείο έπειτα από τη 

διένεργεια νέας ακτι-

νογραφίας. 

Σε περίπτωση ημιο-

λικής αρθροπλαστικής, 

ο ασθενής βαδίζει με 

τη βοήθεια του «Π» ή με 

πατερίτσες στηρίζοντας 

το χειρουργημένο πόδι στον 

βαθμό που το ανέχεται χωρίς 

πόνο και η πλήρης φόρτιση συμ-

βαίνει νωρίτερα. 

Όταν η αντιμετώπιση του κα-

τάγματος γίνει με ολική αρθρο-

πλαστική, ο ασθενής βαδίζει με 

βοήθημα για 4-6 εβδομάδες.

Bionews  Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2019 
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Τί είναι ο θυρεοειδής αδένας;
Ο θυρεοειδής είναι ένας αδένας σε 

σχήμα πεταλούδας και βρίσκεται 

στο κατώτερο μέρος της πρόσθιας 

επιφάνειας του τραχήλου. Παράγει 

τις θυρεοειδικές ορμόνες, οι οποίες, 

μέσω του αίματος, μεταφέρονται σε 

κάθε ιστό του σώματος και βοηθούν 

στην ορθή διαχείρηση της ενέργει-

ας, της σωστής θερμοκρασίας του 

σώματος και στην καλή λειτουργία 

της καρδιάς, του εγκεφάλου, των 

μυών, του γαστρεντερικού συστή-

ματος και άλλων οργάνων.

Τι προκαλεί τη νόσο Graves’;
Η νόσος ενεργοποιείται από μια 

διαδικασία στο ανοσοποιητικό 

σύστημα του σώματος, το οποίο, 

υπό φυσιολογικές συνθήκες, μας 

προστατεύει από ξένους εισβο-

λείς, όπως τα βακτήρια και οι ιοί. 

Το ανοσοποιητικό σύστημα κατα-

στρέφει τους ξενους εισβολείς με 

τα αντισώματα, τα οποία παράγο-

νται από τα λεμφοκύτταρα. Συχνά, 

όμως, το ανοσοποιητικό σύστημα 

παρασύρεται στην παραγωγή 

αντισωμάτων, τα οπoία, μέσω δια-

σταυρούμενης αντίδρασης (cross-

reaction), αντιδρούν με πρωτεΐνες 

των ίδιων των κυττάρων του, προ-

καλώντας την καταστροφή αυτών 

των κυττάρων. 

Στη νόσο του Graves’, αυτά τα 

αντισώματα (που ονομάζονται 

αντισώματα του υποδοχέα της θυ-

ρεοτροπίνης TRAb ή ανοσοσφαι-

ρίνες διέγερσης του θυρεοειδούς 

TSI) κάνουν το αντίθετο, προκαλώ-

ντας την υπερδραστηριότητα των 

θυρεοειδικών κυττάρων. Τα αντι-

σώματα συνδέονται με υποδοχείς 

ΝΌΣΌΣ 
Γράφει ο:

Λάζαρος Λαζάρου

Ενδοκρινολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοKλινική Θεσσαλονίκης 

του

Graves'
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της επιφάνειας των θυρεοειδικών 

κυττάρων και τα διεγείρουν να 

υπερπαράγουν και να απελευθε-

ρώνουν θυρεοειδικές ορμόνες.

Ποια είναι τα συμπτώματα  
της νόσου Graves’;
Υπερθυρεοειδισμός: Η πλειονό-

τητα των συμπτωμάτων της νόσου 

προκαλούνται από την υπερβολική 

παραγωγή των θυρεοειδικών ορ-

μονών από τον θυρεοειδή αδένα.

Μερικά από αυτά τα συμπτώματα 

περιλαμβάνουν: 

  Ταχυκαρδία

 Τρόμο χεριών

  Απώλεια σωματικού βάρους

  Διαταραχές ύπνου

  Μυϊκή αδυναμία

  Νευροψυχιατρικές διαταραχές

  Δυσανεξία στη ζέστη.

Oφθαλμοπάθεια: Η νόσος του 

Graves’ είναι το μόνο είδος υπερ-

θυρεοειδισμού που σχετίζεται με 

φλεγμονή των οφθαλμών, οίδημα 

των ιστών γύρω από τα μάτια και 

εξόφθαλμο. Συνολικά το 1/3 των 

ασθενών με νόσο του Graves’ 

αναπτύσσουν κάποια σημεία και 

συμπτώματα της οφθαλμοπάθειας 

Graves’, αλλά μόνο περίπου το 5% 

έχει μέτρια έως σοβαρή φλεγμονή 

που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή 

ή μόνιμη διαταραχή της όρασης. Οι 

ασθενείς που εμφανίζουν οφθαλ-

μικές εκδηλώσεις της νόσου θα 

πρέπει να αξιολογηθούν από 

οφθαλμίατρο και ενδοκρινολόγο.

Η οφθαλμική συμπτωματολογία 

εμφανίζεται συχνότερα έξι μήνες 

πριν ή μετά τη διάγνωση της νό-

σου Graves’. Σπάνια, μπορεί να 

εμφανιστεί αρκετό διάστημα μετά 

τη θεραπεία της νόσου. Σε ορισμέ-

νους πάλι ασθενείς, ο υπερθυρε-

οειδισμός δεν εκδηλώνεται ποτέ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

ΝΌΣΌΣ 

ή μπορεί να είναι υποθυρεοειδι-

κοί. Σε ό,τι αφορά τη σοβαρότητα 

των οφθαλμικών συμπτωμάτων, 

δεν σχετίζεται με τη βαρύτητα του 

υπερθυρεοειδισμού.

Πρώιμες εκδηλώσεις της δια-

ταραχής είναι η ερυθρότητα ή η 

φλεγμονή στα μάτια, η διόγκωση 

των οφθαλμών λόγω φλεγμονής 

των ιστών πίσω από τον οφθαλμι-

κό βολβό ή η διπλωπία. Η μειωμέ-

νη όραση και η διπλωπία εμφανί-

ζονται συνήθως αργότερα. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι οι καπνιστές εκ-

δηλώνουν συχνότερα και σε βα-

ρύτερη μορφή οφθαλμική νόσο.

Δερματοπάθεια: Σπάνια ασθε-

νείς με νόσο Graves’ εμφανίζουν 

μια άμορφη κοκκινωπή πάχυνση 

του δέρματος μπροστά από τις 

κνήμες, γνωστή ως προκνημι-

αίο μυξοίδημα (δερματοπάθεια 

Graves’). Συνήθως είναι ανώδυ-

νη και σχετικά ήπια, αλλά σε λί-

γες περιπτώσεις είναι επώδυνη. 

Όπως και με την οφθαλμοπάθεια, 

έτσι και η δερματοπάθεια δεν εκ-

δηλώνεται ταυτόχρονα με την εμ-

φάνιση του υπερθυρεοειδισμού.

Πώς αντιμετωπίζεται  
η νόσος Graves’;
Όλοι οι υπερθυρεοειδικοί ασθε-

νείς αντιμετωπίζονται αρχικά με 

β-αποκλειστές. Οι θεραπευτι-

κές επιλογές για τον έλεγχο του 

υπερθυρεοειδισμού από τη νόσο 

Graves’ περιλαμβάνουν τα αντι-

θυρεοειδικά φάρμακα, τη χορή-

γηση ραδιενεργού ιωδίου ή τη 

χειρουργική επέμβαση.

Ο ενδοκρινολόγος θα ενημε-

ρώσει τον ασθενή για την κάθε 

θεραπευτική επιλογή, αναλύο-

ντάς του τα οφέλη, τις πιθανές 

παρενέργειες, τον αναμενόμενο 

χρόνο ανάκαμψης ή αποκατάστα-

σης και το κόστος.

Πηγή Πληροφοριών:  

American Thyroid Association



ή εκφυλιστική 
αρθροπάθεια
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Η 
οστεοαρθρίτιδα είναι πά-

θηση που εμφανίζεται στην 

ίδια συχνότητα σε όλες τις 

χώρες του κόσμου. Μετά τη συ-

μπλήρωση των σαράντα ετών δεν 

είναι λίγοι εκείνοι που έχουν ήδη 

αναπτύξει ασυμπτωματικές εκφυ-

λιστικές αλλοιώσεις του χόνδρου 

σε αρθρώσεις που στηρίζουν το 

βάρος του σώματος.

Ταξινόμηση
 Διακρίνεται σε:

  Πρωτοπαθή (ιδιοπαθής, αγνώ-

στου αιτιολογίας)

  Δευτεροπαθή που προκαλείται 

από συγκεκριμένη πάθηση ή 

ανωμαλία στη σχέση των αρθρι-

κών επιφανειών.

Αιτιοπαθογένεια
Στην πρωτοπαθή οστεοαρθρίτιδα 

παίζουν ρόλο παράγοντες ιδιο-

συστασιακοί και κληρονομικοί 

(μειονεκτικότητα του αρθρικού 

χόνδρου).

Η δευτεροπαθής είναι δυνατόν 

να προκληθεί από:

1 Υπερβολική ή ανομοιόμορφη 

φόρτιση ενός φυσιολογικού 

χόνδρου, όπως συμβαίνει σε 

δυσπλασία του ισχίου, σε ραιβό 

ή βλαισό γόνατο ή ύστερα από 

ενδαρθρικό κάταγμα, όπου δεν 

έγινε ανατομική ανάταξη και 

άφησε ανωμαλίες στην αρθρική 

επιφάνεια (μετατραυματική αρ-

θρίτιδα).

2 Φυσιολογική φόρτιση ενός πα-

θολογικού αρθρικού χόνδρου, 

όπου μπορεί να έχει δημιουργηθεί 

από μικροβιακές φλεγμονές, ρευ-

ματοειδή αρθρίτιδα, απολυματική 

οστεοχονδρίτιδα, οστεοχονδρω-

μάτωση κ.λπ.

3 Βλάβη του υποχόνδριου οστού 

ενώ ο χόνδρος είναι φυσιολο-

γικός, όπως στην οστεοχονδρίτιδα 

του ισχίου, στην άσηπτη νέκρωση 

του μηριαίου, του αστραγάλου 

κ.λπ.

Κλινική εικόνα
Ο πόνος είναι το πρώτο σύμπτωμα 

της πάθησης. Εμφανίζεται αρχικά 

ύστερα από κόπωση, στη συνέχεια 

έπειτα από μεγάλης ή μικρής διάρ-

κειας ακινησία. Τελικά ο πόνος γί-

νεται συνεχής, ακόμη και κατά την 

ανάπαυση (πόνος ηρεμίας, rest 

pain) ενώ πολλές φορές έχουμε 

πόνο νυχτερινής αφύπνισης. Αρκε-

τά συχνά, παρά την εξέλιξη, υπάρ-

χουν περίοδοι χωρίς πόνο, που 

κρατούν από ημέρες έως μήνες.

Η δυσκαμψία της άρθρωσης 

αποτελεί το δεύτερο σύμπτωμα 

που εκδηλώνεται αρχικά ύστερα 

από ανάπαυση, προοδευτικά επι-

δεινώνεται και τελικά γίνεται μό-

νιμη και περιορίζει τις κινήσεις της 

άρθρωσης. Η παραμόρφωση της 

άρθρωσης αποτελεί την τελική κα-

τάληξη της πάθησης και είναι συ-

νήθως τυπική για κάθε άρθρωση.

Έτσι το ισχίο παίρνει θέση προ-

σαγωγής, κάμψης και εξωτερικής 

στροφής, ενώ το γόνατο κατά κα-

νόνα θέση ραιβότητας και κάμψης.

Στα χέρια προσβάλλονται οι 

τελικές φαλαγγοφαλαγγικές αρ-

θρώσεις στη ραχιαία επιφάνεια 

και δημιουργούνται οι χαρακτηρι-

στικοί όζοι του Heberden.

Κατά την κλινική εξέταση, διαπι-

στώνεται τοπική ευαισθησία κατά 

την ψηλάφηση, περιορισμός στις 

κινήσεις της άρθρωσης, ατροφία 

και μερική καθήλωση του σκέλους 

σε ανώμαλες θέσεις.

Ακτινολογικά ευρήματα

1Στένωση του μεσάρθριου δια-

στήματος

2Σκλήρυνση των αρθρικών επι-

φανειών

3Κύστεις στο υποχόνδριο οστό

4 Οστεόφυτα, δηλαδή οστικές 

προσεκβολές που αναπτύσ-

σονται σε θέσεις που προσφύο-

νται ο αρθρικός θύλακος και οι 

σύνδεσμοι.

Η ακτινολογική εικόνα δεν συμβα-

δίζει πάντα με τη βαρύτητα της κλινι-

κής συμπτωματολογίας (άρρωστοι 

που οι ακτινογραφίες παρουσιάζουν 

σοβαρές αλλοιώσεις, ιδιαίτερα στη 

σπονδυλική στήλη, μπορεί να έχουν 

ελαφρά συμπτώματα και αντίστρο-

φα άρρωστοι με ελαφρές αλλοιώ-

σεις να υποφέρουν).

Θεραπεία
Διακρίνεται σε συντηριτική και 

χειρουργική. Η συντηρητική πε-

ριλαμβάνει φαρμακευτική αντι-

φλεγμονώδη αγωγή.

Όλα τα φάρμακα αυτά μπορεί 

να βλάψουν το βλεννογόνο του 

στομάχου και δεν χορηγούνται αν 

υπάρχει έλκος.

Στις περιπτώσεις αυτές, η χο-

ρήγηση υπόθετων, χωρίς να είναι 

ακίνδυνη, μπορεί να δοκιμαστεί.

Στη φαρμακευτική αγωγή, 

εντάσσονται και φάρμακα για την 

ενίσχυση, την προστασία και την 

επιβράδυνση του εκφυλισμού του 

αρθρικού χόνδρου.

Η ενδαρθρική έγχυση κορτιζό-

νης σε μονοαρθρικές εντοπίσεις 

έχει περιοριστεί τα τελευταία χρό-

νια, επειδή προκάλει καταστροφή 

του αρθρικού χόνδρου. Σύμφωνα 

με τις τελευταίες έρευνες, η κατα-

στροφή αυτή οφείλεται:

1 Σε καταβολική δράση της κορτι-

ζόνης επί του μεταβολισμού του 

κολλαγόνου

2Στην άμεση και ταχεία άρση 

του πόνου που επιτρέπει την 

ελεύθερη χρήση της άρθρωσης 

που πάσχει, με αποτέλεσμα την 

ταχύτερη καταστροφή της.

Κατά την περίοδο της φαρμα-

κευτικής αγωγής, εάν τα συμπτώ-

ματα είναι έντονα, συνιστάνται η 

ανάπαυση της άρθρωσης και ο 

περιορισμός των κινήσεων στο 

ελάχιστο.

Η φυσικοθεραπεία έχει σκοπό, 

όταν η πάθηση βρίσκεται σε πα-

ρόξυνση, να βελτιώσει την τοπική 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ
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κυκλοφορία της άρθρωσης και να 

χαλαρώσει το μυϊκό σπασμό γύρω 

από αυτήν. Για τον σκοπό αυτό 

χρήσιμοποιούνται συνήθως θερμά 

επιθέματα, υπέρηχοι, διαθερμίες 

και μικροκύματα. Όταν η παρόξυν-

ση υποχωρήσει, προστίθενται στο 

θεραπευτικό σχήμα ενεργητικές 

ασκήσεις των μυών, που αποσκο-

πούν στην αύξηση της σταθερότη-

τας της άρθρωσης και επομένως 

στην ελάττωση του πόνου και βελ-

τίωση της λειτουργίας της.

Χειρουργική θεραπεία

1 Οστεοτομίες

2 Ολική αρθροπλαστική, μονοδι-

αμερισματική (γόνατο), ολική 

επιφάνειας (ισχίο)

3Αρθρόδεση

Οι οστεοτομίες δρουν μηχα-

νικά, διορθώνοντας τον άξονα 

φόρτησης της άρθρωσης, και βι-

ολογικά, με βελτίωση της ενδο-

οστικής φλεβικής κυκλοφορίας, 

δηλαδή της συμφόρησης που πα-

ρατηρείται στην οστεοαρθρίτιδα. 

Εφαρμόζεται σε περπτώσεις με 

αλλοιώσεις μέτριου βαθμού και 

ικανοποιητική κινητικότητα της 

άρθρωσης, δηλαδή σε νεαρά σχε-

τικά άτομα. Δίνουν καλά αποτελέ-

σματα σε ισχίο και γόνατο, ιδίως 

όταν υπάρχει νυκτερινός πόνος 

όπου υποχώρει εντυπωσιακά.

Οι ολικές αρθροπλαστικές γί-

νονται με μεγάλη επιτυχία σήμερα 

σε ισχίο και γόνατο και είναι η Νο 

1 επιλογή παγκοσμίως για οστεο-

αρθρίτιδα σε άτομα μέσης και με-

γαλύτερης ηλικίας. Ολική αθρο-

πλαστική επιφάνειας στο ισχίο και 

μονοδιαμερισματική στο γόνατο 

εφαρμόζονται σε νεότερα - δρα-

στήρια άτομα (αθλητές), τα οποία 

έχουν καλό υποχόνδριο οστό (χω-

ρίς κύστεις) και μικρού βαθμού αλ-

λοιώσεις σε αρθρικές επιφάνειες 

και στον αρθρικό χόνδρο.

Οι αρθροδέσεις εφαρμόζονται 

εξαιρετικά σπάνια σήμερα.
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Οι ολικές 
αρθροπλαστικές 

γίνονται  
με μεγάλη επιτυχία 
σήμερα σε ισχίο και 

γόνατο και είναι η Νο 
1 επιλογή παγκοσμίως 
για οστεοαρθρίτιδα 
σε άτομα μέσης και 

μεγαλύτερης ηλικίας 
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Η 
σπονδυλική στήλη (Σ.Σ.) 

σχηματίζει τον αξονικό 

σκελετό. Στηρίζοντας υπό 

μορφήν ελαστικής ράβδου, σχή-

ματος διπλού «S», τον κορμό (κε-

φαλή, τράχηλος και πύελος) και 

τα άνω και κάτω άκρα, καλείται 

να συμβάλλει σε δύο λειτουργικά 

αναγκαίες ιδιότητες, την «ακαμ-

ψία» και την «πλαστικότητα». Η 

θωρακοοσφυϊκή μοίρα της σπον-

δυλικής στήλης στο οβελιαίο επί-

πεδο εμφανίζει δύο κυρτώματα. 

Το θωρακικό, το οποίο στρέφει το 

κυρτό προς τα πίσω και ονομάζε-

ται κυφωτικό, και το οσφυϊκό, το 

οποίο στρέφει το κυρτό προς τα 

εμπρός και ονομάζεται λορδωτικό.

Βασικές αρχές
Η σκολίωση είναι σύνθετη, νο-

σολογική οντότητα και οφείλεται 

σε τρισδιάστατη στροφική παρα-

μόρφωση, η οποία στη θωρακική 

μοίρα παρασύρει και τις πλευρές 

σχηματίζοντας τον χαρακτηριστικό 

σκολιωτικό ήβο, κοινώς καμπούρα. 

Τα σπονδυλικά σώματα στρέφουν 

προς το κυρτό του κυρτώματος και 

οι ακανθώδεις αποφύσεις προς 

το κοίλο. Στη θωρακική μοίρα της 

σπονδυλικής στήλης, λόγω της 

συμμετοχής και των πλευρών στη 

στροφική παραμόρφωση, προκα-

λείται ασυμμετρία των ημιθωρα-

κίων και δημιουργία δύσμορφων 

προπετειών. 

Το κύριο πρόβλημα στη σκο-

λίωση της θωρακοοσφυϊκής και 

της οσφυϊκής μοίρας δεν είναι το 

κοσμητικό, αλλά η διαταραχή της 

ισορροπίας του κορμού, καθώς 

επίσης, και ο πόνος που προκαλεί-

ται με την πρόοδο της ηλικίας από 

προοδευτική εγκατάσταση εκφυ-

λιστικών αρθριτικών αλλοιώσεων 

στην πάσχουσα περιοχή.

Σε μεγάλα παραμελημένα θω-

ρακικά σκολιωτικά κυρτώματα, τα 

ενδοθωρακικά σπλάγχνα και τα 

μαλακά μόρια συμπιέζονται προς 

την περιοχή του κυρτού. Έτσι, εκτός 

από το σοβαρό κοσμητικό πρόβλη-

μα, παρατηρείται να συνυπάρχει 

και μείωση της ζωτικής χωρητικό-

τητας, εικόνα πνευμονικής ατελε-

κτασίας και μετατόπιση της καρ-

διάς προς τα κάτω, με συνέπεια την 

εγκατάσταση αναπνευστικής και 

καρδιακής ανεπάρκειας. 

Η σκολίωση της οποίας το κύρ-

τωμα είναι εύκαμπτο και διορθώ-

νεται πλήρως με την πλάγια κλίση 

του κορμού προς το κυρτό ονομά-

ζεται λειτουργική. Η σκολίωση της 

οποίας το κύρτωμα είναι δύσκαμπτο 

και δεν διορθώνεται πλήρως με 

την πλάγια κλίση του κορμού προς 

το κυρτό κατά τον ακτινολογικό 

έλεγχο, ονομάζεται οργανική. 

Συνήθη αίτια λειτουργικής σκο-

λίωσης είναι η κήλη του μεσο-

σπονδυλίου δίσκου, η οποία λόγω 

ριζιτικού ερεθισμού - ισχιαλγία 

προκαλεί ανταλγική σκολίωση, 

εγκατεστημένη ανισοσκελία, 

φλεγμονές, κακή στάση κ.λπ. 

Στη συντριπτική πλειονότητα 

των σκολιωτικών κυρτωμάτων, η 

αιτιολογία παραμένει άγνωστη και 

γι’ αυτό η μορφή αυτή της σκολίω-

σης καλείται ιδιοπαθής (85%). Στο 

10% των οργανικών σκολιωτικών 

κυρτωμάτων η αιτιολογία είναι 

συγγενής. Η αιτιολογία των συγ-

γενών σκολιώσεων χαρακτηρί-

ζεται από αποτυχία σχηματισμού, 

αποτυχία επιμερισμού ή μεικτές 

μορφές. Το 5% του συνόλου των 

σκολιωτικών κυρτωμάτων οφείλε-

ται σε παθήσεις ή σύνδρομα όπως, 

π.χ., πάθηση ανωτέρου κινητικού 

νευρώνα (εγκεφαλική παράλυ-

ση), πάθηση κατωτέρου κινητικού 

νευρώνα (πολιομυελίτιδα), μυϊκή 

δυστροφία, νευροϊνωμάτωση, κα-

τάγματα Σ.Σ., φλεγμονές κ.λπ.

Η ιδιοπαθής σκολίωση, ανάλογα 

με την ηλικία κατά την οποία εμ-

φανίζεται, διακρίνεται σε νηπιακή 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

85%
Στη συντριπτική 
πλειοψηφία  
τον σκολιωτικών 
κυρτωμάτων,  
η αιτιολογία 
παραμένει άγνωστη 
και γι' αυτό η μορφή 
αυτή της σκολίωσης 
καλείται ιδιοπαθής.  
Στο 10%  
των οργανικών 
σκολιωτικών 
κυρτωμάτων  
η αιτιολογία  
είναι συγγενής 
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(0-3 ετών), παιδική (εμφανίζεται 

από την ηλικία των 3 ετών έως την 

έναρξη της ήβης), εφηβική (κατά 

τη διάρκεια της εφηβείας και μέχρι 

την πλήρη σκελετική ωρίμανση) 

και σε σκολίωση ενηλίκων (απο-

καλύπτεται μετά την πλήρη σκελε-

τική ωρίμανση).

Η ιδιοπαθής σκολίωση είναι πά-

θηση του αναπτυσσόμενου σκε-

λετού, που εμφανίζεται συχνότε-

ρα στα κορίτσια (1 προς 4). Όσο 

αυξάνει το μέγεθος του σκολιωτι-

κού κυρτώματος τόσο αυξάνεται η 

συχνότητα (1 προς 7) στα κορίτσια.  

Κλινική εξέταση
Η κλινική εξέταση για την αποκά-

λυψη ενός κυρτώματος μικρού ή 

μέσου μεγέθους γίνεται συνήθως 

με το τεστ επίκυψης (Adam’s test). 

Σύμφωνα με αυτό, ο εξεταστής 

που κάθεται στην πλευρά της κε-

φαλής του εξεταζομένου ελέγχει 

οποιαδήποτε διαφορά ύψους με-

ταξύ των δύο ημιμορίων του κορ-

μού του, ενώ ο εξεταζόμενος βρί-

σκεται σε θέση επίκυψης. Κατόπιν, 

σε όρθια θέση ελέγχονται η κλίση 

της λεκάνης του εξεταζόμενου κα-

θώς και η πιθανή ύπαρξη ανισορ-

ροπίας του κορμού. Από πολλούς 

χρησιμοποιείται στην κλινική εξέ-

ταση του ασθενούς ένα ειδικό όρ-

γανο, το σκολιόμετρο, που μετρά 

τη στροφή των σπονδύλων στην 

περιοχή του ήβου.

Ακτινολογικός έλεγχος
Όταν υπάρχει υποψία σκολίωσης, 

αρκεί για πρώτη προσέγγιση μια 

απλή οπισθοπρόσθια ακτινογρα-

φία σπονδυλικής στήλης σε όρθια 

θέση και με μεγάλο ακτινολογικό 

film, ώστε να απεικονίζεται σ’αυτό 

ολόκληρη η σπονδυλική στήλη.

Ειδικές ακτινολογικές λήψεις 

(π.χ., ακτινογραφίες σε πλάγια 

κλίση του κορμού, δεξιά και αρι-

στερά, σε ύπτια θέση με έλξη) 

απαιτούνται μόνο πριν από την 

εφαρμογή διορθωτικών κηδεμό-

νων ή ένδειξης χειρουργικής θε-

ραπείας. 

Εξέλιξη των κυρτωμάτων
Είναι γενικά παραδεκτό πως η εξέ-

λιξη των σκολιωτικών κυρτωμάτων 

δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί 

με ακρίβεια. Ωστόσο, οι εκτεταμέ-

νες έρευνες του μαθητικού πλη-

θυσμού για την ανακάλυψη της 

σκολίωσης και άλλων παραμορ-

φώσεων της σπονδυλικής στήλης 

καθώς και οι συστηματικές επανε-

ξετάσεις των σκολιωτικών παιδιών 

ανέδειξαν κάποιους παράγοντες 

που ο συνδυασμός τους μπορεί, 

σε γενικές γραμμές, να οριοθετή-

σει αδρά την πιθανή εξέλιξη ενός 

κυρτώματος. Τέτοιοι παράγοντες 

είναι: το φύλο (η σκολίωση τείνει 

να επιδεινώνεται περισσότερο 

στα κορίτσια), η ηλικία (τα σκολι-

ωτικά κυρτώματα επιδεινώνονται 

συχνά στις μικρές ηλικίες και στην 

περίοδο της ταχείας αναπτύξεως 

των παιδιών κατά τη διάρκεια της 

εφηβείας), η σκελετική ωρίμανση 

(η πιθανότητα επιδείνωσης ελατ-

τώνεται όσο συμπληρώνεται η 

σκελετική ωρίμανση του παιδιού), 

το μέγεθος του κυρτώματος (η πι-

θανότητα και ο βαθμός επιδείνω-

σης μεγαλώνουν ανάλογα με το 

μέγεθος του κυρτώματος) και το 

είδος του κυρτώματος (τα δεξιά 

θωρακικά και τα διπλά οργανικά 

κυρτώματα επιδεινώνονται περισ-

σότερο, σε αντίθεση με τα οσφυϊ-

κά κυρτώματα, τα οποία συνήθως 

δεν επιδεινώνονται πολύ). 

Αντιμετώπιση - 
Παρακολούθηση
Σε παιδιά και εφήβους με σκολι-

ώση <20ο συνιστάται περιοδική 

παρακολούθηση. Η επανεξέταση 

περιλαμβάνει κλινικό έλεγχο και 

απλή οπισθοπρόσθια ακτινογρα-

φία σπονδυλικής στήλης σε όρθια 

θέση. Η συχνότητα της επανεκτί-

μησης καθορίζεται από τους πα-

ράγοντες κινδύνου που προανα-

φέρθηκαν (συνήθως ανά 4 με 6 

μήνες). Περιοδική παρακολούθη-

ση συνιστάται, επίσης, σε ασθε-

νείς με σκολίωση ενηλίκων.

Συντηρητική θεραπεία
Σε παιδιά με σκολίωση μεταξύ 

20ο και 40ο και επιδεινούμενου 

κυρτώματος συνιστάται από τους 

περισσότερους ερευνητές η συ-

ντηρητική θεραπεία. Η θεραπεία 

περιλαμβάνει εφαρμογή κηδεμό-

νων τύπου Milwaykee με πωγωνο-

ϊνιακό τμήμα ή τύπου Boston που 

φθάνουν μέχρι τις μασχάλες. Οι 

κηδεμόνες εφαρμόζονται συνή-

θως 22-23 ώρες το εικοσιτετράω-

ρο, μέχρι την ηλικία της σκελετικής 

ωρίμανσης. 

Χειρουργική θεραπεία
Η χειρουγική θεραπεία έχει έν-

δειξη σε παιδιά με κυρτώματα 

>40ο και ενήλικες με επώδυνα 

κυρτώματα θωρακοοσφυϊκής και 

οσφυϊκής μοίρας >40ο με συνυ-

πάρχουσα απώλεια της οσφυϊκής 

λόρδωσης και ανισορροπία του 

κορμού. Η χειρουργική θεραπεία 

συνίσταται σε διόρθωση του σκο-

λιωτικού κυρτώματος με διαυ-

χενικούς κοχλίες, ράβδους και 

σπονδυλοδεσία του σκολιωτικού 

κυρτώματος. Η συνήθης προσπέ-

λαση είναι η οπισθία, αλλά σε δύ-

σκαμπτα κυρτώματα είναι δυνατό 

να συνδυαστεί με προσθία. 

Πρόληψη - εξέταση  
του σχολικού πληθυσμού 
(School Screening)
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μικρού 

και μετρίου μεγέθους θωρακικά 

κυρτώματα, όπως, επίσης, τα χα-

μηλά θωρακοoσφυϊκά και οσφυ-

ϊκά, που δεν προκαλούν έντο-

νη δυσμορφία, τα παιδιά και το  

περιβάλλον τους δεν υποψιάζο-

νται την ύπαρξη της παραμόρ-
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φωσης. Για το λόγο αυτό, οι πιο 

πολλοί συμφωνούν ότι η προ-

ληπτική μαζική εξέταση των 

παιδιών σε ηλικίες υψηλού κιν-

δύνου για σκολίωση είναι σημα-

ντική για την ανακάλυψη πρό-

δρομων μορφών της πάθησης. 

Η διαδικασία αυτή του μαζικού 

μαθητικού προληπτικού ελέγχου  

για σκολίωση, έννοια καθιερωμέ-

νη διεθνώς σαν School Screening, 

στοχεύει στην πρώιμη αναγνώριση, 

παρακολούθηση και, όπου χρειά-

ζεται, αντιμετώπιση της πάθησης.
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Κύπρος, P.O 23297, 1680 Λευκωσία  

 +357 22 861000 
   info@evresisdiagnostic.com

www.evresisdiagnostic.com
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00-20.00.  
Σάββατο: 08.00-14.00

ΙΑΤΡΙΚΈΣ ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ  

Υψηλής Ποιότητας στην Κύπρο

 
94 - 96 Χημείο Γιαννουκά

97   Συνεργασία Χημείο Γιαννουκά | Όμιλος Βιοιατρική  
με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο

98 - 99 Άλφα Εύρεσις

100 - 101  «Οδηγός Πρόσβασης» σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας 
στην Κύπρο

102 - 105 7 τύποι αναιμίας
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Τ
ο ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΑ 

ιδρύθηκε το 1975 από τον 

Δρ. Νίκο Σ. Γιαν νουκά. Το 

2000, με πρωτοβουλία του κ. 

Κυριάκου Ν. Γιαννουκά, έγι νε το 

πρώτο Χημείο στην Κύπρο που 

ανέπτυξε δίκτυο περιφερειακών 

παραρ τημάτων/αιμοληπτηρίων, 

στοχεύ οντας την καλύτερη εξυ-

πηρέτηση των εξεταζόμενων.

Στα τέλη του 2017 το ΧΗΜΕΙΟ 

ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ εντάχθηκε στον 

Όµιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και μετονομά-

στηκε σε ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | 

ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με στόχο 

την ανανέωση και διεύρυνση του 

Δικτύου παραρτημάτων στη Λευ-

κωσία, καθώς και τη δημιουργία 

νέων παραρτημάτων σε Λεμεσό, 

Πάφο και Λάρνακα.

Σήμερα, τα 12 συνολικά παραρ-

τήματα που λειτουργούν, προσφέ-

ρουν τη μεγαλύτερη γεωγραφική 

κάλυψη στην Κύπρο στις περιοχές: 

Άγιο Δομέτιο, Αγλαντζιά, Αστρο-

Χημείο 
Γιαννουκά
ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΏΝ/ΑΙΜΟΛΗΠΤΗΡΙΏΝ
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ΚΥΠΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΏΝ/ΑΙΜΟΛΗΠΤΗΡΙΏΝ

μερίτη, Λακατάμια, Λατσιά, Μα-

κεδονίτισσα, Στρόβολο, Αρεδιού, 

Τσέρι, Πάφο, Λεμεσό και Λάρνα-

κα, ενώ παράλληλα διατίθενται και 

ειδικά mobile units για κατ’ οίκον 

αι µοληψίες, σε περιπτώσεις που 

οι εξεταζόμενοι δεν δύνανται ή 

δεν επιθυμούν να μετακινηθούν.

Τα δείγματα μεταφέρονται με 

ταχύτητα και ασφάλεια στα κε-

ντρικά εργαστήρια του ΧΗΜΕΙΟΥ 

ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑ

ΤΡΙΚΗ, όπου διενεργούνται όλων 

των ειδών οι εργαστηριακές εξε-

τάσεις.

Με στόχο την αναβάθμιση της 

ποιότητας των αποτελεσμάτων, το 

ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί ένα από τα 

πρώτα κλινικά εργαστή ρια στην 

Κύπρο που εφάρμοσε το διεθνές 

πρότυπο διαπίστευ σης εξετάσε-

ων ISO 15189, που αφορά τη διαπί-

στευση των κλινικών εργαστηρίων 

με αντικειμενικά κριτήρια, για την 

απόδειξη της τεχνικής τους ικα-

νότητας και το οποίο υπερκαλύ-

πτει το ISO 9001, που αφορά την 

εφαρμογή δι αδικασιών, και ενσω-

ματώνει όλες τις απαιτήσεις που 

πρέπει να ικανοποιούν τα κλινικά 

εργαστή ρια προκειμένου να είναι 

τεχνι κά άρτια και ικανά να παρά-

γουν έγκυρα αποτελέσματα. Το 

2018, ο αριθμός των διαπιστευμέ-

νων εξετάσεων διευρύνθηκε ση-

μαντικά και πλέον προσφέρονται 

πάνω από 400 διαπιστευμένες 

40 άτοµα 
εξειδικευμένο 

ανθρώπινο
δυναμικό

Αυτόματοι  
αναλυτές  
SIEMENS 
Ρομποτικά 

διασυνδεδεμένοι

 Διαπιστευμένες 
εξετάσεις

 Certified  
Courier 
Service

Σύστημα 
Εργαστηριακής 
Διασύνδεσης 

 sLIS  
INFOMED
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1 3 5 72 4 6 8

1975

Ίδρυση  
ΧΗΜΕΊΟΥ  

ΓΊΑΝΝΟΥΚΑ

Ανάληψη  
Λειτουργίας  

Χημείου  
G.O.C. Limassol 

Πλήρης Aναβάθμιση 
και Aυτοματοποίηση 

Eργαστηρίου με 
Ρομποτική ΛειτουργίαISO 17025

ISO 15189 Διεύρυνση  
Διαπίστευσης 

ISO 15189

2η γενιά  
ΧΗΜΕΊΟΥ  

ΓΊΑΝΝΟΥΚΑ

Ένταξη στον  
Όμιλο ΒΊΟΊΑΤΡΊΚΗ

2003 2017 6/2018

2000 2011 2017 6/2018

9

10/2018

Έναρξη Eργασιών 
Νέων Παραρτημάτων 

σε Πάφο, Λεμεσό  
και Λάρνακα

εξετά σεις και συνολικά άνω των 

3.000 διαφορετικών εξετάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει 

να γίνει στην εγκατάσταση του 

ρομποτικού μηχανήματος διασύν-

δεσης αναλυτών Versacell X3 της 

SIEMENS, αλλά και των πλήρως 

αυτοματοποιημένων αναλυτών 

για καλλιέργειες της BD BACTEC 

& PHOENIX, καλύπτοντας πρωτο-

ποριακά τους τομείς βιοχημείας 

και μικροβιολογίας.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 Ιφιγένειας 59, 2003 Λευκωσία, Κύπρος

 77 77 13 10 - Από το εξωτερικό: +357 22204900

 info@yiannouka.com.cy • www.labcy.com

Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.00-19.00, Σάββατο: 07.00-13.00

ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

  Αγλαντζιά, Άγιος Δομέτιος, Λακατάμια, Λατσιά, Μακεδονίτισσα, 

Στρόβολος, Αστρόμεριτης, Λεμεσός, Τσέρι, Αρεδιού, Πάφος, Λάρνακα

Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30-12.30 & 15.00-18.00,  

Πέμπτη & Σάββατο: 07.30-13.00  



ΚΥΠΡΟΣ

Το Γερµανικό Ογκολογικό Κέ

ντρο (GOC) αποτελεί τη μεγαλύ-

τερη ιδιωτική επένδυση στον χώρο 

της υγείας στην Κύπρο, με εγκατα-

στάσεις  11.000 τ.µ. στην πολή της 

Λεμεσού.

Προσφέρει υπηρεσίες υψηλού 

επιπέδου σε καρκινοπαθείς και 

διαθέτει, μεταξύ άλλων, σύγχρονα 

τμήματα εξωτερικής και επεμβατι-

κής ακτινοθεραπείας, θαλάμους 

ραδιενεργού ιωδίου και τμήμα 

PET SCAN.

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | 

ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ανέλαβε 

να εξοπλίσει, να οργανώσει, να 

επανδρώσει πλήρως και να ανα-

λάβει τη λειτουργία του κλινικού 

εργαστηρίου εντός των εγκατα-

στάσεων του Γερμανικού Ογκο-

λογικού Κέντρου, που, πλέον, από 

το 2018 έχει λάβει και εφαρμόζει 

το διεθνές πρότυπο διαπίστευσης 

εξετάσεων ISO 15189.

Το κλινικό εργαστήριο του GOC, 

όπως όλα του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙ-

ΚΗ, είναι από τα πλέον σύγχρονα 

και καλύτερα εξοπλισμένα ιδιω-

τικά Χημεία στην Κύπρο, με σύγ-

χρονους, πλήρως αυτοματοποι-

ημένους αναλυτές των μεγάλων 

οίκων, ενώ χρησιμοποιεί αποκλει-

στικά εργοστασιακά αντιδραστή-

ρια της ίδιας εταιρείας, διασφαλί-

ζοντας την ποιότητα και πιστότητα 

των διενεργούμενων αναλύσεων.

Συνεργασία  
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
µε το Γερµανικό Ογκολογικό Κέντρο

97Bionews  Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2019 
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Μ
ε την ενσωμάτωση του 

Διαγνωστικού Κέντρου 

ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ στον  Όµι

λο Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

υλοποιείται ένα διευρυμένο σχέ-

διο εκσυγχρονισμού τόσο της λει-

τουργίας και των εγκαταστάσεων 

όσο και της αναβάθμισης της υλι-

κοτεχνικής υποδομής.

Στο Διαγνωστικό Κέντρο ΑΛΦΑ 

ΕΥΡΕΣΙΣ προσφέρονται εξειδι-

κευμένες υπηρεσίες, όπως ο εν-

δοσκοπικός υπέρηχος, η ηπατική 

ελαστογραφία, η ολοκληρωμένη 

εξέταση μαγνητικής τομογραφίας 

καρδίας και η μαγνητική τομογρα-

φία εμβρύου, υπηρεσίες οι οποίες 

δεν προσφέρονται σε άλλο Δια-

γνωστικό Κέντρο παγκύπρια.

Το Κέντρο, διατηρώντας το 

υψηλό ποιοτικό επίπεδο των υπη-

ρεσιών του, διευρύνει συνεχώς 

το φάσμα των εξετάσεων που 

πραγματοποιεί, όπως το Ψηφιακό 

ακτινολογικό X-RAY, ο ψηφιακός 

ορθοπαντομογράφος (πανοραμι-

κές και κεφαλομετρικές ακτινο-

γραφίες και 3D), καθώς επίσης 

και ο ψηφιακός Μαστογράφος 

τελευταίας τεχνολογίας και υψη-

λής διακριτικής ικανότητας. Οι  

υπηρεσίες αυτές συμπληρώνουν 

τις ήδη υφιστάμενες:

Άλφα Εύρεσις

ΔΙΑΓΝΏΣΤΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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  Λ. Αθαλάσσας 99Α, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, P.O 23297, 1680 Λευκωσία  
 +357 22 861000 
  info@evresisdiagnostic.com • www.evresisdiagnostic.com

Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00-20.00. Σάββατο: 08.00-14.00

ΔΙΑΓΝΏΣΤΙΚΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

  Μαγνητική Τομογραφία - MRI

  Αξονική Τομογραφία - CT

  Ψηφιακή Μαστογραφία – 

Digital Mammography

  Υπερηχογράφημα - Ultrasound

  Ενδοσκοπικός Υπέρηχος – 

Endoscopic Ultrasound

  Ενδοσκοπική Κάψουλα – 

Endoscopic Capsule

  Ηπατική Ελαστογραφία - 

Fibroscan

  Ψηφιακό ακτινολογικό -  

Digital X-RAY

  Ψηφιακό ορθοπαντομογράφο – 

3D Dental

Από τις αρχές Ιουνίου 2019, 
το Διαγνωστικό Κέντρο 
ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ εξυπηρετεί 
τους ασφαλισμένους  
του ΓεΣΥ, με στόχο  
τη βελτιστοποίηση στους 
χρόνους και στην ποιότητα 
υπηρεσιών προς όλους  
τους πολίτες

ΚΥΠΡΟΣ
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Q&A
Ο 

Όµιλος Εταιρειών Υγείας 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετέχει 

ενεργά στην προσπάθεια 

εφαρμογής της νέας διαδικασίας 

για την παροχή υπηρεσιών πρω-

τοβάθμιας υγείας στους δικαιού-

χους του ΓεΣΥ (Γενικό Σύστημα 

Υγείας),  έχοντας ως δέσμευ-

ση και όραμα τη «Βελτίωση της 

ποιότη τας ζωής των πολιτών μέσα 

από καινοτόμες, ποιοτικές και 

πλήρως προσβάσιμες από όλους 

υπηρε σίες υγείας».

Πλέον, οι πολίτες της Κύπρου 

έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες 

του Ομίλου σε νέες και ανακαι-

νισμένες μονάδες, τόσο μέσω 

του ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ στην Λευκω-

σία όσο και μέσω του ΧΗΜΕΙΟΥ 

ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ Παγκύπρια (Λευκω-

σία, Λάρνα κα, Λεμεσό και Πάφο), 

είτε μέσω ΓεΣΥ είτε ως ιδιώτες ή 

και μέσω των ιδιωτικών ασφαλι-

στικών τους προγραμμάτων.

Ειδικότερα, από την 1η Ιουνίου 

2019, μόνη προϋπόθεση για την 

άμεση εξυπηρέτηση των δικαιού-

χων μέσω του ΓεΣΥ, αποτελούν η 

προηγούμενη εγγραφή τους σε 

αυτό και η παραπομπή για εξετά-

σεις μέσω αυτού από τον Προσω-

πικό Ιατρό τους ή άλλο εγγεγραμ-

μένο στο ΓεΣΥ Ειδικό Ιατρό.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των 

πολιτών, και με στόχο να διευκο-

λύνουμε τη νέα διαδικασία, συλ-

λέξαμε στοιχεία και απαντάμε σε 

βασικά ερωτήματα που έχουν σχέ-

ση με την πρόσβαση, τις υπηρεσί-

ες και τις παροχές που αφορούν 

στους δικαιούχους του ΓεΣΥ.

Ερωτήσεις  
& Απαντήσεις
Ποια είναι η προϋπόθεση χρήσης 

των υπηρεσιών κλινικού εργα

στηρίου ή ακτινοδιαγνωστικού 

µέσω ΓεΣΥ;

Η προηγούμενη επίσκεψη του δι-

καιούχου (όχι μόνο εγγραφή) σε 

Προσωπικό Ιατρό (ΠΙ) ή και ειδι-

κό ιατρό και η παραπομπή του για 

εξε τάσεις από τον ιατρό του μέσω 

της πλατφόρμας του ΟΑΥ.

Μπορεί κάποιος να λάβει υπη

ρεσίες κλινικού εργαστηρίου ή 

ακτινοδιαγνωστικού µέσω του 

ΓεΣΥ χωρίς να κρατά παραπε

µπτικό;

ΝΑΙ, αλλά μόνο εφόσον επισκέ-

φτηκε τον ιατρό του πρώτα και είτε 

δεν του τύπωσε το παραπεμπτικό 

ή το τύπωσε αλλά το έχασε ή ξέ-

χασε ο δικαιούχος. Στην περίπτω-

ση αυτή, με το ID Number και την 

ημερομη νία γέννησης έχουμε τη 

δυνατότη τα να βρούμε το παρα-

πεμπτικό και να το αναπαράγουμε, 

εξυπηρετώ ντας τον δικαιούχο.

Μπορεί κάποιος να µην επισκε

φτεί ιατρό ή να µην πάει σε συµ

βεβληµένο ιατρό και να έρθει µε 

απλή συνταγή ή και χωρίς συντα

γή για εξετάσεις;

ΝΑΙ, αλλά μόνο ιδιωτικά ή μέσω 

της ασφάλειάς του. ΌΧΙ μέσω του 

ΓεΣΥ.

Υπάρχει ηµεροµηνία λήξης στα 

παραπεµπτικά;

ΝΑΙ, συνήθως 30 ημέρες, με την 

σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας στην Κύπρο

«Οδηγός Πρόσβασης» 



Q&A
ημερομηνία λήξης να αναγράφε-

ται πάνω στο παραπεμπτικό. 

Μπορώ να προσκοµίσω το ίδιο 

παραπεµπτικό σε περισσότερα 

του ενός κλινικά εργαστήρια ή 

ακτινοδιαγνωστικά;

ΌΧΙ. Κάθε παραπεμπτικό είναι μο-

ναδικό και μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί μία και μόνο φορά.

Γιατί σε µία και µόνο επίσκεψη 

λαµβάνω πολλαπλά παραπεµπτι

κά κλινικού εργαστηρίου;

Σύμφωνα με τον κανονισμό λει-

τουργίας του ΓεΣΥ, οι εξετάσεις 

κλινικού εργαστηρίου χωρίζονται 

σε 4 κατηγορίες: Αιματολογικές, 

Βιοχημικές, Ανοσολογικές & Μι-

κροβιολογικές. Για κάθε κατηγο-

ρία το σύστημα παράγει διαφορε-

τικό παραπεμπτικό. Οπότε σε μία 

και μόνο επίσκεψη μπορούμε να 

έχουμε έως και 4 παραπεμπτικά.

Ποια είναι η συµπληρωµή για εξε

τάσεις και πώς καταβάλλεται;

Σχετικά με τη συμπληρωμή ισχύ-

ουν τα ακόλουθα για τον γενικό 

πληθυσμό, καθώς υπάρχουν και 

ειδικές εξαιρέσεις μηδενικής συ-

μπληρωμής που αναφέρονται διε-

ξοδικά στο portal του ΟΑΥ:

Ετήσια οροφή ανά δικαιούχο: 

  Γενικός Πληθυσμός: 150€ | 

Χαμηλοσυνταξιούχοι: 75€ 

  Λήπτες βοηθήματος ΕΕΕ: 75€ | 

Παιδιά: 75€

Οροφή ανά εξέταση:

  1€ ανά ανάλυση κλινικού 

εργαστηρίου, ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, με μέγιστη 

συμπληρωμή ανά παραπεμπτικό 

(κατηγορία) τα 10€. 

  10€ ανά ακτινοδιαγνωστική 

εξέταση

Τι ισχύει αν όταν γράφτηκαν οι 

εξετάσεις µου δεν είχα ακόµη συ

µπληρώσει την ετήσια οροφή συ

µπληρωµών και κατά την προσέ

λευσή µου για την υλοποίησή τους 

έπειτα από Χ χρονικό διάστηµα η 

οροφή µου αυτή έχει συµπληρω

θεί; Θα πληρώσω τελικά περισσό

τερα εντός του έτους;

ΌΧΙ. Κάθε κλινικό εργαστήριο 

(Χημείο) και ακτινοδιαγνωστικό 

κέντρο οφείλει να εισέρχεται στο 

σύστημα και να δεσμεύει το παρα-

πεμπτικό του εξεταζόμενου με την 

προσέλευση του δικαιούχου σε 

αυτό. Σε αυτό το στάδιο, η συμπλη-

ρωμή του διορθώνεται κατάλληλα 

από το ίδιο το σύστημα, οπότε και 

τυπώνεται νέο παραπεμπτικό και 

δεν επιβαρύνεται περαιτέρω ο δι-

καιούχος.

Τι γίνεται αν θελήσει ο δικαιούχος να 

προσθέσει ο ίδιος µια εξέταση που 

δεν έχει γραφτεί στο παραπεµπτικό;

Η ορθή λύση είναι να καταφύγει 

στον ΠΙ και, εφόσον κι αυτός το 

κρίνει σκόπιμο, να γίνει:

  Είτε αποδέσμευση του παλαιού 

παραπεμπτικού, διόρθωσή του 

και έκδοση νέου

  Eίτε έκδοση νέου πρόσθετου 

παραπεμπτικού με την επιθυμητή 

εξέταση. Διαφορετικά, η εξέτα-

ση αυτή δεν αποζημιώνετε από 

το ΓεΣΥ και υλοποιείται ιδιωτικά.

Μπορεί ο ιατρός να προτείνει συ

γκεκριµένο κλινικό εργαστήριο 

ή ακτινοδιαγνωστικό κέντρο για 

την υλοποίηση των εξετάσεων;

ΌΧΙ μόνο δεν μπορεί και δεν θα 

πρέπει, καθώς αυτό επηρεάζει την 

ελεύθερη πρόσβαση του δικαιού-

χου, αλλά, αν το πράξει, αποτελεί 

και αδίκημα, για το οποίο τιμωρείται.

Μπορεί ένα κλινικό εργαστήριο 

ή ακτινοδιαγνωστικό να αρνηθεί 

να υλοποιήσει τις εξετάσεις µου;

ΌΧΙ, εφόσον έχει συμβληθεί με τον 

ΟΑΥ για τη συγκεκριμένη κατηγο-

ρία εξετάσεων. Επίσης, δεν μπορεί 

να εκτελέσει μερικώς το παραπε-

μπτικό και να στείλει τον δικαιούχο 

σε άλλο κέντρο για όσες δεν μπο-

ρεί να υλοποιήσει το ίδιο, καθώς 

κάθε παραπεμπτικό μπορεί να δε-

σμευτεί μία και μόνο φορά.

Μπορεί ένα κλινικό εργαστήριο 

ή ακτινοδιαγνωστικό να ζητήσει 

πρόσθετη πληρωµή του δικαιού

χου για εξετάσεις που υλοποιού

νται µέσω του ΓεΣΥ, πέρα από το 

ποσό της συµπληρωµής;

Απόλυτα ΌΧΙ.
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Ο
ι πιο συνηθισμένοι τύποι 

αναιμίας είναι:

1.  Αναιμία λόγω έλλειψης σιδή-

ρου

2.  Απλαστική αναιμία

3. Αιμολυτική αναιμία

4.  Θαλασσαιμία (μεσογειακή 

αναιμία)

5.  Δρεπανοκυτταρική αναιμία

6.  Κακοήθης αναιμία

7.  Αναιμία Fanconi

1 Αναιμία λόγω έλλειψης 
σιδήρου

Η πιο συχνή μορφή αναιμίας είναι 

η σιδηροπενική αναιμία, που συ-

νήθως οφείλεται σε περιπτώσεις 

κακής διατροφής και σε χρόνια 

απώλεια αίματος, που προκαλείται 

από την υπερβολική εμμηνόρροια. 

Επίσης, αυξημένες ανάγκες για 

σίδηρο, όπως στην ανάπτυξη του 

εμβρύου κατά την εγκυμοσύνη και 

τα παιδιά που υποβάλλονται σε τα-

χεία ανάπτυξη στην παιδική ηλικία 

και την εφηβεία, μπορεί να προκα-

λέσουν σιδηροπενική αναιμία.

Αιτίες
Η έλλειψη σιδήρου εμφανίζεται 

όταν ο ρυθμός απώλειας ή χρήσης 

του σιδήρου είναι περισσότερος 

από τον ρυθμό απορρόφησης και 

χρήσης του. Χρόνια απώλεια αίμα-

τος: Πιο συχνά λόγω της υπερβολι-

κής εμμήνου ρύσεως ή αιμορραγία 

μέσα ή από το έντερο, ως αποτέλε-

σμα ενός πεπτικού έλκους, γαστρί-

τιδα ή αιμορροΐδες.

Θεραπεία
Η θεραπεία για αναιμία με έλλειψη 

σιδήρου θα εξαρτηθεί από την αιτία 

και τη σοβαρότητα της κατάστασης. 

Οι θεραπείες μπορεί να περιλαμ-

βάνουν διατροφικές αλλαγές και 

συμπληρώματα, φάρμακα και χει-

ρουργική επέμβαση. Η σοβαρή 

αναιμία λόγω έλλειψης σιδήρου 

μπορεί να απαιτήσει θεραπεία στο 

νοσοκομείο, μεταγγίσεις αίματος, 

απόρριψη σιδήρου ή ενδοφλέβια 

θεραπεία με σίδηρο.

2 Απλαστική  
αναιμία

Η απλαστική αναιμία είναι μια δια-

ταραχή του αίματος, στην οποία ο 

μυελός των οστών του οργανισμού 

δεν παράγει αρκετά νέα αιμοσφαί-

ρια. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

μια σειρά από προβλήματα υγείας, 

όπως αρρυθμίες, μια διευρυμένη 

καρδιά, καρδιακή ανεπάρκεια, λοι-

μώξεις και αιμορραγία. Η απλαστική 

αναιμία είναι μία σπάνια, αλλά σο-

βαρή κατάσταση. Μπορεί να ανα-

πτυχθεί είτε ξαφνικά είτε αργά και 

τείνει να επιδεινωθεί με τον χρόνο, 

εκτός αν η αιτία αναγνωριστεί και 

αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Αιτίες
Η βλάβη στα βλαστικά κύτταρα 

του μυελού των οστών προκαλεί 

απλαστική αναιμία. Σε περισσότε-

ρους από τους μισούς ανθρώπους 

                              ΤΎΠΟΙ 7αναιμίας

Γράφει ο:

Κυριάκος Γιαννουκάς  
B.Sc. (Hons.), M.Sc. (Merit.), FIBMS

Πρόεδρος Δ.Σ. Κύπρου
ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
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αναιμίας
που έχουν απλαστική αναιμία η αι-

τία της διαταραχής είναι άγνωστη. 

Ένας αριθμός από επίκτητες ασθέ-

νειες, καταστάσεις και παράγοντες 

μπορεί να προκαλέσει απλαστική 

αναιμία, συμπεριλαμβανομένων 

τοξίνες, όπως φυτοφάρμακα, αρσε-

νικό και βενζόλιο, ακτινοβολία και 

χημειοθεραπεία, φάρμακα, όπως η 

χλωραμφαινικόλη, λοιμώδη νοσή-

ματα, όπως ηπατίτιδα, ιός Epstein-

Barr, κυτταρομεγαλοϊός, παρβοϊός 

B19 και HIV, αυτοάνοσες διαταρα-

χές, όπως ο λύκος, η ρευματοειδής 

αρθρίτιδα και κληρονομικές αιτίες.

Θεραπεία 
Η θεραπεία για απλαστική αναιμία 

περιλαμβάνει μεταγγίσεις αίματος, 

μεταμοσχεύσεις κυττάρων του αί-

ματος, του μυελού των βλαστικών 

κυττάρων και φαρμακευτική αγω-

γή. Αυτές οι θεραπείες μπορεί είτε 

να αποτρέψουν είτε να περιορίσουν 

τις επιπλοκές, την ανακούφιση των 

συμπτωμάτων και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. Σε ορισμένες πε-

ριπτώσεις, η θεραπεία μπορεί να εί-

ναι δυνατή με μεταμοσχεύσεις κυτ-

τάρων του αίματος και του μυελού 

των βλαστικών κυττάρων. Αποφυγή 

της αιτίας της απλαστικής αναιμίας, 

όπως η έκθεση σε μια τοξίνη, μπο-

ρεί επίσης να θεραπεύσει την κα-

τάσταση.

3 Αιμολυτική  
αναιμία

Η αιμολυτική αναιμία είναι μια κατά-

σταση στην οποία τα ερυθρά αιμο-

σφαίρια καταστρέφονται και απο-

μακρύνονται από την κυκλοφορία 

του αίματος πριν από την κανονική 

διάρκεια ζωής τους. Μια σειρά από 

ασθένειες, συνθήκες και παράγο-

ντες μπορεί να προκαλέσουν την 

καταστροφή των ερυθρών στο 

αίμα. Η αιμολυτική αναιμία μπορεί 

να οδηγήσει σε διάφορα προβλή-

ματα υγείας, όπως κόπωση, πόνος, 

αρρυθμίες, διευρυμένη καρδιά και 

καρδιακή ανεπάρκεια. Υπάρχουν 

πολλοί τύποι αιμολυτικών αναιμιών, 

μερικοί από τους οποίους κληρονο-

μούνται και άλλοι που εκδηλώνο-

νται από διαφορές αίτιες.

Αιτίες
Η άμεση αιτία της αιμολυτικής αναι-

μίας είναι η πρόωρη καταστροφή 

των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Μια 

σειρά από ασθένειες, συνθήκες 

και παράγοντες μπορεί να προκα-

λέσουν τον οργανισμό να κατα-

στρέψει τα ερυθρά αιμοσφαίριά 

του. Αυτές οι αιτίες μπορούν είτε 

να κληρονομηθούν είτε να απο-

κτηθούν. Μερικές φορές, η αιτία 

της αιμολυτικής αναιμίας δεν είναι 

γνωστή. Σε κληρονομικές αιμολυ-

τικές αναιμίες, τα γονίδια που ελέγ-

χουν πώς παράγονται τα ερυθρά 

αιμοσφαίρια είναι ελαττωματικά. 

Διαφορετικά είδη ελαττωματικών 

γονίδιων καθορίζουν τις διάφορες 

μορφές κληρονομικής αιμολυτικής 

αναιμίας. Σε κάθε τύπο κληρονομι-

κής αιμολυτικής αναιμίας, ο οργα-

ΚΎΠΡΟΣ
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νισμός δημιουργεί μη φυσιολογικά 

ερυθρά αιμοσφαίρια. Το πρόβλημα 

με τα ερυθρά αιμοσφαίρια μπορεί 

να επηρεάζουν την αιμοσφαιρίνη, 

την κυτταρική μεμβράνη ή τα έν-

ζυμα (G-6PD) που διατηρούν υγιή 

ερυθρά αιμοσφαίρια. Στην επίκτητη 

αιμολυτική αναιμία, ο οργανισμός 

παράγει φυσιολογικά ερυθρά αιμο-

σφαίρια, ωστόσο κάποια ασθένεια, 

νόσημα ή παράγοντας καταστρέφει 

τα κύτταρα πολύ νωρίς. Παραδείγ-

ματα περιλαμβάνουν διαταραχές 

του ανοσοποιητικού συστήματος, 

λοιμώξεις και αντιδράσεις σε φάρ-

μακα ή μεταγγίσεις αίματος.

Θεραπεία
Οι θεραπείες για την αιμολυτική 

αναιμία περιλαμβάνουν μεταγγί-

σεις αίματος, φάρμακα, πλασμα-

φαίρεση, χειρουργική επέμβα-

ση, μεταμοσχεύσεις βλαστικών 

κυττάρων αίματος και μυελού και 

αλλαγές στον τρόπο ζωής. Άτομα 

που έχουν ήπια αιμολυτική αναιμία 

μπορεί να μη χρειάζονται θεραπεία, 

εφόσον η κατάσταση δεν επιδεινώ-

νεται. Άτομα με σοβαρή αιμολυτική 

αναιμία συνήθως χρειάζονται συ-

νεχή θεραπεία.

4 Θαλασσαιμία  
(μεσογειακή αναιμία)

Οι θαλασσαιμίες είναι κληρονο-

μικές διαταραχές που παράγουν 

στον οργανισμό λιγότερα υγιή 

ερυθρά αιμοσφαίρια και λιγότε-

ρη αιμοσφαιρίνη (μια πλούσια σε 

σίδηρο πρωτεΐνη στα ερυθρά αι-

μοσφαίρια). Οι δύο κύριοι τύποι 

θαλασσαιμίας είναι η α- και β-θα-

λασσαιμία. Η πιο σοβαρή μορφή 

της α-θαλασσαιμίας είναι γνωστή 

και ως α- θαλασσαιμία ή hydrops 

fetalis, ενώ η σοβαρή μορφή της β- 

θαλασσαιμίας είναι γνωστή ως μεί-

ζονα θαλασσαιμία ή αναιμία Κού-

λεϊ. Οι θαλασσαιμίες επηρεάζουν 

τόσο τους άνδρες όσο και τις γυ-

ναίκες και εμφανίζονται πιο συχνά 

σε ανθρώπους ιταλικής, ελληνικής, 

Μέσης Ανατολής (εξού και η ονο-

μασία της ως μεσογειακή αναιμία), 

ασιατικής και αφρικανικής καταγω-

γής. Στις σοβαρές μορφές γίνεται 

διάγνωση σε πρώιμη παιδική ηλικία 

και είναι διά βίου παθήσεις.

Αιτίες
Η αιμοσφαιρίνη στα ερυθρά αιμο-

σφαίρια έχει δύο είδη πρωτεϊνικών 

αλυσίδων: α-globin και β-globin. 

Αν ο οργανισμός δεν παράγει αρ-

κετές από αυτές τις πρωτεϊνικές 

αλυσίδες, τα ερυθρά αιμοσφαίρια 

δεν σχηματίζονται σωστά και δεν 

μπορούν να μεταφέρουν αρκετό 

οξυγόνο. Τα γονίδια είναι αυτά που 

ελέγχουν πώς ο οργανισμός δη-

μιουργεί τις αλυσίδες πρωτεϊνών 

αιμοσφαιρίνης. Όταν αυτά τα γονί-

δια αλλοιώνονται, εμφανίζονται οι 

θαλασσαιμίες. Οι θαλασσαιμίες εί-

ναι κληρονομικές διαταραχές, που 

μεταδίδονται από τους γονείς στα 

παιδιά τους μέσω γονιδίων. Οι άν-

θρωποι που κληρονομούν ελαττω-

ματικά γονίδια αιμοσφαιρίνης από 

τον ένα γονέα αλλά φυσιολογικά 

γονίδια από τον άλλο είναι φορείς. 

Οι φορείς συχνά δεν έχουν ενδεί-

ξεις της νόσου, εκτός από την ήπια 

αναιμία. Ωστόσο, μπορούν να μετα-

δώσουν τα αλλοιωμένα γονίδια στα 

παιδιά τους.

Θεραπεία
Η θεραπεία για θαλασσαιμίες 

εξαρτάται από τον τύπο και τη σο-

βαρότητα της νόσου. Τα άτομα που 

είναι φορείς ή έχουν ήπια μορφή 

θαλασσαιμίας άλφα ή βήτα χρειά-

ζονται ελάχιστη ή καθόλου θερα-

πεία. Τρεις θεραπείας που γίνονται 

για σοβαρές μορφές θαλασσαιμί-

ας περιλαμβάνουν τις μεταγγίσεις 

αίματος, το σίδηρο θεραπεία απο-

σιδήρωσης και τα συμπληρώματα 

φυλλικού οξέος.

5 Δρεπανοκυτταρική  
αναιμία

Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι 

μια σοβαρή ασθένεια, στην οποία 

Η αναιμία είναι παθολογική κατάσταση του 
οργανισμού, κατά την οποία κυκλοφορεί μικρότερη 

από τη φυσιολογική μάζα αριθμού ερυθρών 
αιμοσφαιρίων στο αίμα. Η αναιμία αναγνωρίζεται με 
τον εργαστηριακό προσδιορισμό δεικτών της μάζας 

των κυκλοφορούντων ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
όπως είναι ο αιματοκρίτης, η συγκέντρωση της 

αιμοσφαιρίνης στο αίμα και ο αριθμός  
των ερυθρών ανά κυβικό χιλιοστό αίματος

ΦΎΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΎΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΑΝΑΙΜΙΑ
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ο οργανισμός παράγει ερυθρά 

αιμοσφαίρια σε σχήμα δρεπανιού 

«C». Τα φυσιολογικά ερυθρά αι-

μοσφαίρια έχουν σχήμα δίσκου 

και κινούνται εύκολα μέσω των 

αιμοφόρων αγγείων. Τα ερυθρά 

αιμοσφαίρια περιέχουν την αιμο-

σφαιρίνη (μια πρωτεΐνη πλούσια 

σε σίδηρο που δίνει στο αίμα το 

κόκκινο χρώμα του και μεταφέρει 

το οξυγόνο από τους πνεύμονες 

στο υπόλοιπο σώμα). Τα δρεπανο-

κύτταρα περιέχουν μη φυσιολογι-

κή αιμοσφαιρίνη που προκαλεί 

τα κύτταρα να έχουν ένα σχήμα 

δρεπανιού, το οποίο δεν τους επι-

τρέπει να μετακινιούνται εύκολα 

μέσα από τα αιμοφόρα αγγεία, 

με αποτέλεσμα να δημιουργούν 

μάζες που κολλούν στα αιμοφόρα 

αγγεία. Οι μάζες των δρεπανο-

κύτταρων μπλοκάρουν τη ροή του 

αίματος στα αιμοφόρα αγγεία που 

οδηγούν στα άκρα και τα όργανα. 

Μπλοκαρισμένα αιμοφόρα αγγεία 

μπορεί να προκαλέσουν πόνο, σο-

βαρές λοιμώξεις και βλάβη των 

οργάνων. Στη δρεπανοκυτταρική 

αναιμία εμφανίζεται ένας χαμηλό-

τερος από τον φυσιολογικό αριθ-

μό ερυθρών αιμοσφαιρίων, επειδή 

τα δρεπανοκύτταρα δεν διαρκούν 

πολύ, συνήθως πεθαίνουν έπειτα 

από περίπου 10 έως 20 ημέρες, 

και ο οργανισμός δεν μπορεί να 

αναπαράγει ερυθρά αιμοσφαίρια 

αρκετά γρήγορα για να τα αντικα-

ταστήσει.

Αιτίες
Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι 

μια κληρονομική, διά βίου ασθέ-

νεια. Οι άνθρωποι που έχουν την 

ασθένεια κληρονομούν δύο αντί-

γραφα του δρεπανοκυτταρικού 

γονιδίου, ένα από κάθε γονέα.

Θεραπεία
Η δρεπανοκυτταρική αναιμία δεν 

έχει ευρέως διαθέσιμη θεραπεία. 

Ωστόσο, θεραπείες μπορεί να βο-

ηθήσουν στην ανακούφιση των 

συμπτωμάτων και τη θεραπεία επι-

πλοκών. Οι στόχοι της θεραπείας 

είναι να ανακουφίσει τον πόνο, την 

πρόληψη λοιμώξεων, τις οφθαλμι-

κές βλάβες, τα εγκεφαλικά επεισό-

δια και άλλες επιπλοκές. Οι μεταμο-

σχεύσεις μυελού των οστών μπορεί 

να προσφέρουν θεραπεία σε μικρό 

αριθμό περιπτώσεων δρεπανοκυτ-

ταρικής αναιμίας.

6 Κακοήθης  
αναιμία

Η κακοήθης αναιμία είναι μια κα-

τάσταση κατά την οποία ο οργανι-

σμός δεν μπορεί να παράγει υγιή 

ερυθρά αιμοσφαίρια, επειδή δεν 

έχει αρκετή βιταμίνη Β12. Οι άνθρω-

ποι που έχουν κακοήθη αναιμία δεν 

μπορούν να απορροφήσουν αρ-

κετή βιταμίνη Β12, λόγω έλλειψης 

του ενδογενούς παράγοντα (μια 

πρωτεΐνη που γίνεται στο στομάχι). 

Ωστόσο, κι άλλες συνθήκες και πα-

ράγοντες μπορεί να προκαλέσουν 

ανεπάρκεια βιταμίνης Β12.

Αιτίες
Η έλλειψη εγγενούς παράγοντα 

είναι μια κοινή αιτία της ολέθριας 

αναιμίας, καθώς ο οργανισμός δεν 

μπορεί να απορροφήσει αρκετή βι-

ταμίνη Β12.

Κάποια κακοήθης αναιμία μπορεί 

να παρουσιαστεί επειδή το λεπτό 

έντερο δεν μπορεί να απορροφή-

σει σωστά βιταμίνη Β12, λόγω ελλεί-

ψεις βακτηρίων στο λεπτό έντερο, 

και από ορισμένες ασθένειες που 

παρεμβαίνουν στην απορροφήσει 

της βιταμίνη Β12. 

Μερικές φορές, οι άνθρωποι 

αναπτύσσουν κακοήθης αναιμία 

επειδή δεν παίρνουν αρκετή βιτα-

μίνη Β12 μέσω της διατροφής τους.

Θεραπεία
Η κακοήθης αναιμία αντιμετωπίζε-

ται με την αντικατάσταση της βιτα-

μίνης B12 που λείπει στο σώμα. Οι 

άνθρωποι που πάσχουν από αυτή 

την ασθένεια μπορεί να χρειάζο-

νται χρόνια θεραπεία.

7 Αναιμία  
Fanconi

Η αναιμία Fanconi ή FA είναι μια 

σπάνια, κληρονομική διαταραχή 

του αίματος, που οδηγεί σε αποτυ-

χία του μυελού των οστών να πα-

ράγει αίμα. Η FA είναι ένας τύπος 

απλαστικής, όπου καταστρέφεται ο 

μυελός των οστών, με αποτέλεσμα 

να τον εμποδίζει να παράγει αρκε-

τά νέα αιμοσφαίρια, ώστε ο οργα-

νισμός να λειτουργεί κανονικά. Η 

FA μπορεί, επίσης, να προκαλέσει 

το μυελό των οστών να κάνει πολ-

λά αλλοιωμένα κύτταρα του αίμα-

τος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως 

λευχαιμία.

Αιτίες
Η FA είναι μια κληρονομική ασθέ-

νεια που μεταδίδετε από τους γο-

νείς στα παιδιά μέσω των γονιδίων. 

Τουλάχιστον 13 ελαττωματικά γονί-

δια συνδέονται με τη FA. Η FA ανα-

πτύσσεται όταν και οι δύο γονείς 

μεταδώσουν το ίδιο ελαττωματικό 

γονίδιο FA στο παιδί τους. Οι άν-

θρωποι που έχουν μόνο ένα ελατ-

τωματικό γονίδιο είναι FA φορείς, 

που σημαίνει ότι δεν έχουν FA αλλά 

μπορούν να περάσουν το ελαττω-

ματικό γονίδιο στα παιδιά τους.

Θεραπεία
Η θεραπεία της FA βασίζεται στην 

ηλικία ενός ατόμου και στο πόσο 

καλά ή άσχημα ο μυελός των οστών 

του ατόμου παράγει νέα αιμοσφαί-

ρια. Οι τέσσερις κύριοι τύποι θερα-

πείας της FA είναι:

1. Μεταμόσχευση βλαστικών 

κυττάρων αίματος και μυελού

2. Θεραπεία ανδρογόνων

3. Συνθετικοί αυξητικοί 

παράγοντες

4. Γονιδιακή θεραπεία.

ΚΎΠΡΟΣ



 ΛΕΜΕΣΌΣ

 ΠΑΦΌΣ

 ΛΑΡΝΑΚΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαγνωστικά Εργαστήρια  
Κύπρου



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 
λοιπού ενημερωτικού υλικού, εάν το επιλέξετε. Για να εγγραφείτε ως συνδρομητής παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παραπάνω φόρμα και να την παραδώσετε στη 
γραμματεία της μονάδας στην οποία βρίσκεστε ή να την αποστείλετε στην έδρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, στην ταχυδρομική διεύθυνση Δαβάκη 1, 11526, Αθήνα, 3ος όροφος, Τμή-
μα 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 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



φροντίζουμε  
για την υγεία σας



φροντίζουμε  
για την υγεία σας
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ΕΥΌΣΜΌΣ
Καραολή & Δημητρίου 150,
56221, Τηλ.: 2310 774540

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΌΝΊΚΗ

ΑΓΊΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Λ. Μεσογείων 384, 15342 
Τηλ.: 210 6007006

ΑΓΊΌΣ ΣΤΕΦΑΝΌΣ
Χελμού 24, 14565 
Τηλ.: 210 6215200 

ΑΊΓΑΛΕΩ
Λ. Θηβών 513, 122 43, Αιγάλεω 
Τηλ.: 2144023390

ΑΛΊΜΌΣ
Λ. Βουλιαγμένης 578, 16452
Τηλ.: 210 9937770

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

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ 
Γούναρη 131, 16561, Γλυφάδα
Τηλ.: 214 4023480

ΒΑΡΗ
Λ. Βάρης 6, 16673, Βούλα
Τηλ.: 214 4169630

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

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

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

ΊΛΊΣΊΑ
Μιχαλακοπούλου 2-6, 11528, 
Τηλ.: 210 7263800

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

ΚΑΛΌΓΡΕΖΑ
Βυζαντίου 87, Καλογρέζα
Τηλ.: 214 4047790

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

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

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

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

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

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

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΊΑ
Ελευθερίου Βενιζέλου 163,  
14671, Νέα Ερυθραία
Τηλ.: 214 4168240

ΝΕΑ ΊΩΝΊΑ
Μελίνας Μερκούρη 34, 14121, 
Τηλ.: 210 2836208

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

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

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

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

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

ΠΕΊΡΑΊΑΣ
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. ΑΜΕΡΊΚΗΣ
Πατησιών 180, 11257, Πατήσια
Τηλ.: 214 4001420

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

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

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

ΧΑΛΚΊΔΑ ΕΥΒΌΊΑΣ 
28ης Οκτωβρίου 13, 34100, 
Χαλκίδα, Τηλ.:  222 1440980

ΑΤΤΊΚΗ

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

Φιλελλήνων 34
18536, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4582200 

Μητροπόλεως 86 
54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 372600

Αθηνών ΘεσσαλονίκηςΠειραιά

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

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

ΚΑΛΛΊΘΕΑ
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 155,  
1ος όροφος,  
176 72, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9537648

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

ΜΑΡΚΌΠΌΥΛΌ
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

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

ΑΤΤΊΚΗ ΘΕΣΣΑΛΌΝΊΚΗ

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

ΚΥΠΡΌΣ

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

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