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Η 
φετινή άνοιξη βρίσκει όλο τον πλανήτη σε ύψιστο συναγερμό για τον νέο 

κορωνοϊό, που εμφανίστηκε πριν μερικούς μήνες στην Κίνα και ήδη έχει 

εξαπλωθεί σε δεκάδες χώρες, ανάμεσά τους και την Ελλάδα. 

Η καθηγήτρια Τζένη Κουρέα – Κρεμαστινού, επιστημονική υπεύθυνη 

του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, εξηγεί στο Bionews 

όσα πρέπει όλοι να ξέρουμε για τον νέο ιό και συνιστά πάνω από όλα ψυχραιμία και 

ευλαβική τήρηση των βασικών κανόνων προφύλαξης της Δημόσιας Υγείας.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με διαρκή δέσμευση στην ποιότητα, εγκαινιάζει νέες 

υπηρεσίες στον Όμιλο, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Ψηφιακός Φάκελος Υγείας είναι η νέα δωρεάν υπηρεσία που παρέχει 

άμεση και εύκολη online πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα εξετάσεων που έχουν 

πραγματοποιηθεί στις διαγνωστικές μονάδες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.  

Μάλιστα, η πρόσβαση στα αποτελέσματα εξετάσεων δεν αφορά μόνο τις πιο 

πρόσφατες αλλά και παλαιότερες εξετάσεις. 

Εγκαινιάζεται και μια σειρά από υπηρεσίες κατ’ οίκον, με τις οποίες παρέχεται 

εξειδικευμένη φροντίδα στο χώρο του ασθενή. Το ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ κατ’ οίκον 

περιλαμβάνει δεκάδες υπηρεσίες, από μια απλή αιμοληψία μέχρι υπερηχογραφήματα 

και οδοντιατρικές πράξεις που μπορούν να προγραμματιστούν στον χώρο του ασθενή, 

χωρίς μετακινήσεις για τον ίδιο. 

Στο ανοιξιάτικο τεύχος του Bionews, εξειδικευμένοι συνεργάτες του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ μιλούν για μια σειρά από ιατρικά ζητήματα που απασχολούν όλο  

και περισσότερους ανθρώπους, ενώ αναλύουν και διάφορες επιστημονικές  

εξελίξεις για μια σειρά από ιατρικές ειδικότητες.

Οι ειδικοί εξηγούν τα πάντα για τον μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο,  

μέσω του οποίου μπορούν να διαγνωστούν δεκάδες μονογονιδιακές ασθένειες. 

Δίνονται χρήσιμες πληροφορίες στους γονείς σχετικά με τους παιδικούς 

πονοκεφάλους, τις αιτίες και την αντιμετώπισή τους. 

Κι ενώ η άνοιξη ευνοεί την έξαρση του άσθματος, οι γιατροί προτείνουν  

4 βήματα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των κρίσεων. 

Στον τομέα της διατροφής και άθλησης, εξειδικευμένοι επιστήμονες εξηγούν στο 

Bionews  με ποιες τροφές μπορούμε να  διώξουμε την κούραση, πώς θα αποφύγουμε 

το «πιάσιμο» στο γυμναστήριο αλλά και ποιες ασκήσεις είναι σύμμαχοί μας στην 

αντιμετώπιση της υπέρτασης. 

Εισαγωγικό Σημείωμα
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Αποφύγετε την κοντινή επαφή με άλλα άτομα  
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Μην αγγίζετε τα μάτια,  
τη μύτη και το στόμα σας

Όταν βήχετε ή φταρνίζεστε καλύψτε  
το στόμα και τη μύτη με ένα χαρτομάντιλο  
ή με τον αγκώνα σας

Απορρίψτε αμέσως το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο 
και πλύνετε τα χέρια σας

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Παραμείνετε Υγιείς
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Σ
το τέλος Δεκεμβρίου του 

2019, ο Παγκόσμιος Οργα-

νισμός Υγείας (ΠΟΥ) ενη-

μερώθηκε για εμφάνιση επιδημίας 

πνευμονίας άγνωστης αιτιολογίας 

στην πόλη Wuhan (πρωτεύουσα 

της επαρχίας Hubei) στην Κίνα. 

Τα περισσότερα κρούσματα είχαν 

επιδημιολογική συσχέτιση με μία 

ψαραγορά της πόλης, όπου εκτός 

από θαλασσινά, πωλούνται πολλά 

είδη ζωντανών ζώων (κοτόπουλα, 

τρωκτικά και διάφορα άγρια ζώα).

Στις 7 Ιανουαρίου οι κινεζικές 

αρχές επιβεβαίωσαν την απομό-

νωση ενός νέου κορωνοϊού από 

τα κλινικά δείγματα των ασθενών, 

ο οποίος αναγνωρίστηκε ως το 

παθογόνο αίτιο της συρροής των 

κρουσμάτων. Στον νέο αυτό ιό 

δόθηκε προσωρινά η ονομασία 

2019-novel Coronavirus, επειδή 

εντοπίστηκε πρώτη φορά τον Δε-

κέμβριο του 2019, και ήταν ένας 

νέος ιός γιατί δεν είχε εμφανιστεί 

άλλη φορά σε ανθρώπινο πληθυ-

σμό. Στις 11 Φεβρουαρίου 2020 ο 

ΠΟΥ ονόμασε το νέο ιό CoViD-19 

(CoronaVirus Disease 2019). 

Οι κορωνοϊοί έχουν πάρει το 

όνομά τους από τις ακίδες γλυ-

κοπρωτεΐνης που σαν κορώνα 

περιβάλλουν την επιφάνεια του 

ιού και χρησιμεύουν για την προ-

σκόλλησή τους στους ιστούς και 

την είσοδό τους μέσα στα κύτταρα. 

Οι ανθρώπινοι κορωνοϊοί (Human 

Corona-Virus - HCoVs) για πολλά 

χρόνια θεωρούνταν ως αβλαβή, 

όχι σημαντικά παθογόνα για τον 

άνθρωπο που προκαλούσαν το 

«κοινό κρυολόγημα» σε κατά τα 

άλλα υγιή άτομα.

Όμως κατά τον 21ο αιώνα εμφα-

νίστηκαν και άλλοι δύο νέο τύποι 

κορωνοϊού με υψηλή παθογονι-

κότητα. Ο πρώτος εμφανίστηκε 

το 2002 με ξενιστή τις νυχτερίδες 

και προκάλεσε το σοβαρό οξύ 

αναπνευστικό σύνδρομο (SARS-

CoV). Ξεκίνησε από την επαρχία 

Guandong της Κίνας, αλλά προκά-

λεσε παγκόσμια εγρήγορση αφού 

μεταδόθηκε σε περισσότερες από 

25 χώρες. Η επιδημία SARS-CoV 

τελείωσε μετά από 2 περίπου χρό-

νια, με τη λήψη κλασικών μέτρων 

Δημόσιας Υγείας και έχοντας προ-

καλέσει 8.098 κρούσματα και 774 

θανάτους. Το κόστος αντιμετώπι-

σης του SARS-CoV ανήλθε παγκό-

σμια στα 30-100 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Ο δεύτερος νέος κορω-

νοϊός εμφανίστηκε το 2012 αρχικά 

στη Μέση Ανατολή και προκάλεσε 

οξύ αναπνευστικό σύνδρομο γνω-

στό ως MERS-CoV (Middle East 

Coronavirus). Ο φυσικός ξενιστής 

του MERS-CoV φαίνεται ότι είναι 

επίσης οι νυχτερίδες, αλλά η μετά-

δοση στον άνθρωπο αποδίδεται σε 

ενδιάμεσο ξενιστή, που είναι η κα-

Γράφει η:

Καθηγήτρια  
Τζ. Κουρέα -  
Κρεμαστινού, MD

Eπιστημονική 
Υπεύθυνη 
Bιοπαθολογικού  
Eργαστηρίου  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ 

ΝΈΟΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ:   
CoViD-19 με νέο όνομα SARS-CoV-2

Έπαγρύπνηση  
με ψυχραιμία
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μήλα. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2019 

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

είχε καταγράψει 2.494 περιστατι-

κά MERS-CoV και 858 θανάτους 

κυρίως στη Σαουδική Αραβία. Και 

οι δύο αυτοί νέοι κορωνοϊοί προ-

ήλθαν από το ζωικό περιβάλλον 

και προκάλεσαν επιδημία σε πα-

γκόσμιο επίπεδο με ανησυχητική 

νοσηρότητα και θνητότητα.

Η πρόσφατη γονιδιακή ανάλυση 

του CoViD-19 έδειξε ότι, μολονότι 

ανήκει στην ίδια οικογένεια, δια-

φέρει γενετικά και επιδημιολογικά 

από τους άλλους δύο κορωνοϊούς. 

Θεωρείται όμως βέβαιο πως και 

οι τρεις αυτοί «νέοι» ιοί διαφορο-

ποιήθηκαν από κορωνοϊούς που 

πλήττουν τις νυχτερίδες, κυρίως 

ένα είδος ασιατικής νυχτερίδας 

που ζει στην Κίνα. Για όλους τους 

κορωνοϊούς μελετώνται και διάφο-

ροι ενδιάμεσοι ξενιστές όπως ζώα 

περι-οικιακά που «διευκολύνουν» 

την αναδιάταξη (recombination) 

και μεταλλαγή του ιού, προκαλώ-

ντας γενετική διαφοροποίηση. 

Θεωρείται ότι η επιφανειακή γλυ-

κοπρωτεΐνη του ιού με το σχήμα 

της ακίδας (spike) είναι απαραί-

τητη για την προσέλκυση του ιού 

από τα κύτταρα υποδοχής του ξε-

νιστή. Μετάλλαξη στο γονίδιο της 

πρωτεΐνης αυτής ευθύνεται για 

την ικανότητα που απέκτησε ο ιός 

να υπερπηδήσει το τείχος των «ει-

δών» και να μεταδίδεται από άν-

θρωπο σε άνθρωπο, προκαλώντας 

το φόβο μιας πανδημίας. 

Τι πρέπει να ξέρουμε 
Ο νέος κορωνοϊός CoViD-19 μετα-

δίδεται πολύ εύκολα από άνθρωπο 

σε άνθρωπο με την αναπνευστική 

οδό (μεγάλα σταγονίδια βήχα, 

φτέρνισμα, άμεση επαφή με μο-

λυσμένες εκκρίσεις του αναπνευ-

στικού). Η λοίμωξη ξεκινά με ήπια 

συμπτώματα κοινού κρυολογή-

ματος (βήχα, μυαλγίες, κόπωση) 

και εξελίσσεται με υψηλό πυρε-

Τα μέτρα προφύλαξης δεν 

είναι άλλα από τους βασι-

κούς κανόνες προφύλαξης 

της Δημόσιας Υγείας, οι 

οποίοι ισχύουν για όλες τις 

ανάλογες περιπτώσεις: 

1 Αποφυγή συνωστισμού 

και επαφής με ασθενείς 

που έχουν συμπτώματα λοί-

μωξης του αναπνευστικού 

(π.χ. φτέρνισμα, βήχας κ.ά.)

2 Αποφυγή χειραψίας και 

επαφής των χεριών με 

το στόμα, τη μύτη, τα μάτια

3 Κάλυψη του στόματος 

και της μύτης με χαρ-

τομάντιλο κατά τη διάρκεια 

του βήχα ή του φτερνίσμα-

τος. Άμεση απόρριψη του 

χαρτομάντιλου μετά τη χρή-

ση και άμεσο πλύσιμο των 

χεριών. Σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει χαρτομάντιλο 

το φτέρνισμα/βήχας πρέπει 

να γίνει στο μανίκι, ώστε τα 

σωματίδια να μην κυκλοφο-

ρήσουν στο περιβάλλον

4 Σχολαστικό πλύσιμο 

(όχι ξέπλυμα) των χε-

ριών με νερό και σαπούνι 

για τουλάχιστον 20 δευ-

τερόλεπτα, στέγνωμα με 

αέρα ή καθαρή πετσέτα/

χαρτοπετσέτα ή επάλειψη 

των χεριών με αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα

5 Χρήση μάσκας μιας 

χρήσεως και σωστή 

εφαρμογή της στο στόμα 

και τη μύτη

6 Χρήση γαντιών μιας 

χρήσεως σε περίπτω-

ση περιποίησης ασθενών, 

α ιμοληψιών,  ιατρικών 

πράξεων, καθαρισμού 

επιφανειών, διαχείρισης 

μολυσματικών ουσιών και 

απόρριψή τους αμέσως 

μετά την εκτέλεση της ερ-

γασίας.

 

τό, αναπνευστική δυσχέρεια και 

δύσπνοια. Σε ηλικιωμένα άτομα 

η λοίμωξη είναι βαρύτερη. Ο μέ-

σος χρόνος επώασης είναι περί-

που 5-7 ημέρες και ο ανώτερος 

14 ημέρες. Η μετάδοση του ιού 

γίνεται κυρίως κατά τη διάρκεια 

των συμπτωμάτων. Υπάρχουν εν-

δείξεις ότι μπορεί να μεταδίδεται 

και κατά τη διάρκεια του χρόνου 

επωάσεως, πριν δηλαδή εμφανι-

στούν τα συμπτώματα, γεγονός 

που δυσχεραίνει την αποτελεσμα-

τικότητα ελέγχου της διασποράς. 

Η μετάδοση αφορά κυρίως σε άτο-

μα που έχουν στενή επαφή, όπως 

μέλη της ίδιας οικογένειας, σε συ-

νωστισμό, εργαζόμενους σε υγει-

ονομικές μονάδες. Δεν υπάρχουν 

ενδείξεις για αερογενή μετάδοση 

με μικρά σωματίδια αέρα σε μεγά-

λες αποστάσεις. Η απόσταση για 

τη μετάδοση είναι περίπου 1,5 με 2 

μέτρα, όσο μακριά δηλαδή μπορεί 

να φτάσουν μεγάλα σωματίδια με 

τον βήχα ή το φτέρνισμα. Μετά-

δοση γίνεται και με τα χέρια που 

ίσως έχουν μολυνθεί με άμεση 

ή έμμεση επαφή από εκκρίσεις ή 

μολυσμένες επιφάνειες εφόσον 

Πώς θα  
προστατευθούμε
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δεν λαμβάνονται σωστές προφυ-

λάξεις. Ο ιός έχει ήδη ανιχνευθεί 

στα κόπρανα και η μετάδοση μπο-

ρεί να γίνει και από τη γαστρεντε-

ρική οδό, όπως συμβαίνει και με 

τους άλλους κορωνοϊούς. Δεν 

είναι γνωστό ακόμα πόσο χρόνο 

μπορεί να επιβιώσει ο CoViD-19 σε 

επιφάνειες. Γι’ αυτό και ένα βασι-

κό μέτρο προφύλαξης και αποφυ-

γής της λοίμωξης είναι η χρήση 

προφυλακτικής μάσκας, σωστό 

πλύσιμο των χεριών και τήρηση 

των βασικών κανόνων υγιεινής.

Η μολυσματικότητα του ιού είναι 

σχετικά χαμηλή και υπολογίζεται 

σε 2,2 άτομα, δηλαδή ένα άτομο 

μπορεί να μεταδώσει τη νόσο σε 

2,2 άλλα άτομα. Η θνητότητα του 

ιού (πόσοι από αυτούς που νόση-

σαν χάνουν τη ζωή τους) μέχρι 

στιγμής είναι της τάξεως του 2%-

4% ενώ πολύ μεγαλύτερη ήταν 

του SARS (9,5%) και του MERS 

(34,5%). Ο εργαστηριακός έλεγ-

χος για την ανίχνευση του ιού γί-

νεται με μοριακές τεχνικές. 

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία 

για τον CoViD-19. Χρησιμοποιού-

νται τα υπάρχοντα αντιϊικά φάρ-

μακα (Lopinavir, Ritonavir που 

χρησιμοποιούνται για τον HIV) και 

Interferon. Η θεραπεία είναι κυρί-

ως υποστηρικτική και γίνεται σε 

εξειδικευμένα κέντρα με συνθή-

κες νοσηλείας κατάλληλες για την 

αποφυγή διασποράς της λοίμωξης. 

Η παρασκευή εμβολίου προς το 

παρόν δεν έχει δώσει τελικό απο-

τέλεσμα. Οι επιστήμονες υποστη-

ρίζουν ότι είναι σε σωστό δρόμο 

και μία σειρά μελετών βρίσκεται 

σε στάδιο κλινικών δοκιμών.

Εν τω μεταξύ, ο ιός CoViD-19 

εξαπλώνεται ταχύτατα. Εκτός 

της Κίνας, όπου τα κρούσματα 

είναι πλέον δεκάδες χιλιάδες και 

οι θάνατοι αρκετές εκατοντάδες, 

περιστατικά έχουν καταγραφεί σε 

περισσότερες από 25 χώρες, ανά-

μεσά τους και πολλές ευρωπαϊκές. 

Στην Ελλάδα, το πρώτο επιβε-

βαιωμένο κρούσμα ανακοινώθη-

κε στις 26 Φεβρουαρίου. 

Με αυτά τα δεδομένα, η Πα-

γκόσμια Κοινότητα έχει σημάνει 

συναγερμό. Ο Παγκόσμιος Ορ-

γανισμός Υγείας, οι αμερικανικοί 

και ευρωπαϊκοί αρμόδιοι φορείς 

(CDC, ECDC) και οι υπηρεσίες 

Δημόσιας Υγείας όλων των κρα-

τών έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για 

τον περιορισμό κατά το δυνατόν 

του ιού, προτείνοντας συγχρόνως 

τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. 

Η Κίνα έχει επιβάλει «καραντίνα», 

γεγονός που δεν έχει ξανασυμβεί 

σε τέτοια έκταση, με πολύ αυστη-

ρά μέτρα για την επιτήρησή της. 

Αρκετά κρουαζιερόπλοια εφαρ-

μόζουν καραντίνα 14 ημερών (όσο 

είναι ο ακραίος χρόνος επώασης). 

Ορισμένα κράτη έχουν επιβάλει 

έλεγχο των επιβατών στις πύλες 

εισόδου της χώρας τους και δίδο-

νται οδηγίες προφύλαξης για πρό-

ληψη δευτερογενούς μετάδοσης. 

Ο CoViD-19 έχει προκαλέσει 

πολλές επιπτώσεις στην οικονο-

μική και κοινωνική ζωή του πλη-

θυσμού παγκοσμίως. Ο ΠΟΥ έχει 

εκτιμήσει ότι χρειάζονται 615 εκα-

τομμύρια δολάρια για την αντιμε-

τώπιση του νέου ιού σε παγκόσμιο 

επίπεδο. 

Το βάρος γενικά πρέπει να δο-

θεί στην εκστρατεία για ουσιαστι-

κή ενημέρωση του πληθυσμού 

για τα ατομικά μέτρα προφύλα-

ξης, στην ψυχραιμία και στη θετι-

κή συμπεριφορά του πληθυσμού 

στις οδηγίες των Υπηρεσιών Δη-

μόσιας Υγείας. Τα τηλεοπτικά μη-

νύματα δεν αρκούν, χρειάζεται 

ζωντανή ενημέρωση. Μέσα όμως 

από όλη την εξέλιξη των νέων μι-

κροοργανισμών που συστηματικά 

εμφανίζονται τον τελευταίο αιώνα, 

αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία 

της κλιματικής αλλαγής και της αν-

θρώπινης συμπεριφοράς. Ο πλη-

θυσμός αναπτύσσεται ραγδαία, το 

φαγητό γίνεται λιγότερο, η κατα-

στροφή των δασών επιτρέπει στα 

άγρια ζώα του δάσους να πλησιά-

ζουν τον άνθρωπο. Το μικροβίωμα 

των ζώων υφίσταται μεταλλάξεις 

για να αντισταθεί στο ανθρώπινο 

είδος. Η ισορροπία του σύμπαντος 

μπορεί να περιορίσει τις μεταβο-

λές που έρχονται.
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Τι είναι CoViD-19 και  
τι SARS–CoV-2;
Ο νέος κορωνοϊός-2019 ονομάζεται τώρα SARS-

CoV-2, ενώ η ασθένεια που προκαλεί ονομάζεται 

CoViD-19. O ιός αποτελεί ένα νέο στέλεχος 

κορωνοϊού που απομονώθηκε για πρώτη φορά 

στον άνθρωπο το Δεκέμβριο του 2019.

Πώς μεταδίδεται ο ιός;
Ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.  

Η μετάδοση θεωρείται ότι γίνεται κυρίως μέσω 

του αναπνευστικού συστήματος, με σταγονίδια 

από το φτέρνισμα, το βήχα ή την εκπνοή. Ένα 

περιστατικό  θεωρείται περισσότερο μεταδοτικό 

όταν εμφανίζει συμπτώματα, αλλά θα μπορούσε να 

είναι μεταδοτικό και στην ασυμπτωματική φάση.  

Ποια είναι τα συμπτώματα  
της CoViD-19 λοίμωξης;
Τα κύρια συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν: 

Πυρετό, βήχα, πονόλαιμο, αρθραλγίες, μυαλγίες, 

καταβολή και δυσκολία στην αναπνοή.

Πόσοι ασθενείς εμφανίζουν  
σοβαρή νόσο;
Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ήπια νόσο. 

Στις βαριές πειριπτώσεις, ο ασθενής μπορεί να 

εμφανίσει σοβαρή πνευμονία και να χρειαστεί 

νοσηλεία σε νοσοκομείο.

Ποια άτομα κινδυνεύουν 
περισσότερο;
Τα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου 

(π.χ. ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, άτομα με σακχαρώ-

δη διαβήτη, ηπατοπάθειες ή πνευμονοπάθειες) είναι 

πιθανότερο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.

Πότε πρέπει κάποιος να ελεγχθεί  
για CoViD-19;
Εάν έχει οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού 

(αιφνίδια έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα 

παρακάτω συμπτώματα: Πυρετό, βήχα, δύσπνοια), 

με ή χωρίς ανάγκη νοσηλείας. 

ΚΑΙ

Στενή επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα 

λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2

ή

Ιστορικό ταξιδιού σε πληττόμενες από τον SARS-

CoV-2 περιοχές.  

Εάν κάποιος υποψιάζεται ότι έχει προσβληθεί 

από τον ιό, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα 

με τον ΕΟΔΥ (Τηλ.: 210 52 12 054) και όχι να 

επισκεφθεί χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας 

χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ΕΟΔΥ.

Γιατί ο αριθμός των κρουσμάτων 
αυξάνεται τόσο γρήγορα;
Οι δύο βασικές αιτίες για την ταχεία αύξηση του 

αριθμού των κρουσμάτων είναι ότι ο ιός μεταδίδεται 

από άνθρωπο σε άνθρωπο και ότι έχει βελτιωθεί η 

δυνατότητα ανίχνευσής του.

Τι σημαίνει έχω έρθει σε επαφή  
με τον ιό;
«Επαφή», ως προς τον CoViD-19, είναι ένα άτομο 

που δεν παρουσιάζει συμπτώματα ενώ μπορεί να 

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–COV-2

Από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 
Υγείας (ΕΟΔΥ)

CoViD-19 
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έχει έρθει σε επαφή με περιστατικό νοσούντος ή και 

ασυμπτωματικού ατόμου από τον CoViD-19. Ο κίν-

δυνος μόλυνσης εξαρτάται από τον βαθμό έκθεσης 

στον ιό και για να προσδιορισθεί χρειάζεται συγκε-

κριμένη διερεύνηση από το προσωπικό του ΕΟΔΥ.

Πώς μπορώ να προφυλαχθώ  
από το CoViD-19;
Γενικά προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς ιών 

του αναπνευστικού, περιλαμβανομένου του νέου 

κορωνοϊού SARS-CoV-2, αναφέρονται κατωτέρω:

ΟΔΉΓΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΥΓΙΕΙΝΉΣ

   Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την εργασία 

οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα 

λοίμωξης αναπνευστικού

   Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι 

δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει 

συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή 

πταρμό (φτέρνισμα). Αυτό ιδιαίτερα ισχύει για τα 

άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες

   Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και 

το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης

   Σε βήχα ή φτέρνισμα κάλυψη της μύτης και του 

στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με 

χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου 

χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και 

επιμελές πλύσιμο των χεριών

   Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με 

υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, 

πριν τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην 

τουαλέτα, και προσεκτικό στέγνωμα χεριών 

με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και 

απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων

   Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών, μπορεί 

να εφαρμοστεί καλό τρίψιμο των χεριών με 

αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα 

με αλκοόλη.

Τι να κάνω εάν έχω στενή επαφή  
με κάποιον που υποψιάζομαι  
πως έχει CoViD-19;
Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΥ στο τηλέφωνο  

210 52 12 054 και μην πραγματοποιήσετε επίσκεψη 

σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίς 

πρότερη ενημέρωση του ΕΟΔY.

Μπορεί η μάσκα να με προστατεύσει 
αποτελεσματικά από το CoViD-19;
Η χρήση μάσκας εμποδίζει τη μετάδοση της νόσου 

από αυτούς που είναι άρρωστοι στους υπόλοιπους. 

Η μάσκα χρησιμοποιείται για την προστασία  

των επαγγελματιών υγείας και δεν συστήνεται  

η χρήση της στον υγιή πληθυσμό.

Υπάρχει εμβόλιο για το CoViD-19;
Δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμο εμβόλιο 

για το CoViD-19, γι΄αυτό έχει μεγάλη σημασία 

η έγκαιρη διάγνωση και η εφαρμογή μέτρων 

πρόληψης διασποράς της νόσου. Αρκετές 

φαρμακευτικές εταιρείες εργάζονται για  

την παρασκευή εμβολίου.
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Τ
ην ψηφιακή πλατφόρμα 

Bioiatriki Digital εισάγει 

στις μονάδες του ο Όμιλος 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, συνεχίζοντας την 

αναβάθμιση των υπηρεσιών του, 

με στόχο την άριστη εξυπηρέτηση 

των πολιτών.

Μέσω της πλατφόρμας αυτής 

λειτουργεί ο Ψηφιακός Φάκελος 

Υγείας, που δημιουργείται για 

κάθε ασθενή εύκολα, γρήγορα 

και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Τι προσφέρει; 
Ο Ψηφιακός Φάκελος Υγείας 

παρέχει άμεση και εύκολη πρό-

σβαση στα ιατρικά δεδομένα 

που σχετίζονται με εξετάσεις οι 

οποίες έχουν πραγματοποιηθεί 

στις διαγνωστικές μονάδες του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Μάλιστα, 

η online πρόσβαση στα αποτε-

λέσματα εξετάσεων δεν αφορά 

μόνο τις πιο πρόσφατες αλλά και 

παλαιότερες εξετάσεις. Το ιατρι-

κό ιστορικό που διατηρείται στον 

Ψηφιακό Φάκελο Υγείας ανατρέ-

χει σε εξετάσεις που έχουν πραγ-

ματοποιηθεί από το 2015 και μετά. 

Έτσι, ο χρήστης της υπηρεσί-

ας μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

συγκρίνει παλιά και νέα αποτε-

λέσματα. Ταυτόχρονα μπορεί να 

«μοιραστεί» τα αποτελέσματα 

αυτά με τον θεράποντα γιατρό 

του, όπου κι αν αυτός βρίσκεται 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Δυναμική είσοδος  
στην ψηφιακή εποχή 
Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εγκαινιάζει  
τον ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΓΕΙΑΣ
 

Τα νέα μας
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ΝΈΈΣ ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ

Πλέον, οι ασθενείς δεν θα χρει-

άζεται να διατηρούν «χάρτινο αρ-

χείο» των εξετάσεών τους, αφού 

θα μπορούν σε κάθε στιγμή να 

ανατρέχουν στο ιατρικό ιστορικό 

τους, από τον υπολογιστή ή το κι-

νητό τους τηλέφωνο. 

Πώς θα αποκτήσετε  
τον προσωπικό σας  
Ψηφιακό Φάκελο Υγείας;
Η διαδικασία δημιουργίας του 

Ψηφιακού Φακέλου Υγείας εί-

ναι απλή και μπορεί να γίνει από 

όλους. 

Για την εγγραφή τους στην 

υπηρεσία, οι χρήστες πρέπει 

απαραίτητα να έχουν: 

  Προσωπικό λογαριασμό 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mail)

  Προσωπικό αριθμό κινητού 

τηλεφώνου

  Αστυνομική ταυτότητα ή δια-

βατήριο ή βιβλιάριο υγείας. 

Με τα παραπάνω στοιχεία, 

κάθε χρήστης πρέπει να προ-

σέλθει στη γραμματεία του Δια-

γνωστικού Κέντρου του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ που τον εξυπηρετεί 

και να ζητήσει την ενεργοποίηση 

της υπηρεσίας. 

Η Γραμματεία θα ζητήσει επι-

βεβαίωση των στοιχείων ταυτό-

τητας και επικοινωνίας, καθώς 

και ενυπόγραφη συγκατάθεση / 

εξουσιοδότηση εγγραφής στον 

Ψηφιακό Φάκελο Υγείας. Η υπη-

ρεσία ενεργοποιείται άμεσα και 

ο χρήστης λαμβάνει με γραπτό 

μήνυμα έναν προσωπικό κωδικό 

και με email αναλυτικές οδηγίες 

σύνδεσης στο φάκελό του. 

Πώς θα χρησιμοποιείτε  
το φάκελό σας;
Μετά την ενεργοποίηση της υπη-

ρεσίας, ο χρήστης εισέρχεται 

στην ηλεκτρονική σελίδα www.

bioiatrikidigital.gr

Με την εισαγωγή των στοιχεί-

ων του έχει πλέον άμεση πρό-

σβαση σε όλα τα ιατρικά αρχεία 

που τον αφορούν.  

Ο Ψηφιακός Φάκελος Υγείας 

είναι αυστηρά προσωπικός και 

άρα προσβάσιμος αποκλειστικά 

από τον ίδιο τον χρήστη ο οποίος 

μέσω της πλατφόρμας μπορεί να 

εκτυπώσει τις εξετάσεις του. 

O Ψηφιακός Φάκελος Υγείας 
δημιουργείται για κάθε ασθενή  

εύκολα, γρήγορα και χωρίς  
οικονομική επιβάρυνση



ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ κατ’ οίκον: 
Ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας στην πόρτα σας

Η 
αύξηση του προσδόκιμου 

ζωής στις ανεπτυγμένες χώ-

ρες επιτάσσει ένα σύστημα 

υγείας διαφορετικό από αυτό το 

οποίο παραδοσιακά γνωρίζουμε. 

Εφόσον οι άνθρωποι αντιμετωπί-

ζουν πλέον πολλές μακροχρόνιες 

παθήσεις, χρειάζεται και ανάλο-

γη προσαρμογή του συστήματος 

υγείας με μεταφορά της φροντίδας 

υγείας σε εξωνοσοκομειακές δο-

μές ή την κοινότητα. Αυτό προϋπο-

θέτει 3 πράγματα:

1  Διαφοροποίηση των επαγγελμα-

τιών υγείας με δεξιότητες προ-

σανατολισμένες προς αυτήν την 

κατεύθυνση

2  Βελτίωση των παρεχόμενων 

πληροφοριών στον ασθενή, 

έτσι ώστε να αυτο-διαχειρίζεται 

την πάθηση σε κάποιο βαθμό

3  Διευκόλυνση της προσβασιμότη-

τας στις κατάλληλες υπηρεσίες.

Παραδείγματα των παραπάνω απο-

τελούν η παροχή υπηρεσιών υγείας 

στο χώρο του ασθενούς, η επικοι-

νωνία με κατάλληλα και εναλλακτι-

κά μέσα και η χρήση βοηθητικών 

τεχνολογιών (assistive technology). 

Έτσι λοιπόν προσφέρεται ση-

μαντικός χώρος για καινοτομία, 

στην οποία o Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  

επενδύει με την ανάπτυξη των ολο-

κληρωμένων και εύκολα προσβάσι-

μων υπηρεσιών Bioiatriki at Home. 

Παράλληλα διερευνώνται και-

νοτόμες λύσεις βοηθητικών τε-

χνολογιών προς διευκόλυνση του 

ασθενούς. Ωστόσο οι διαθέσιμες 

τεχνολογίες δεν είναι πανάκεια 

στην αντιμετώπιση των χρόνιων 

παθήσεων, ενώ η ερευνητική βι-

βλιογραφία συχνά υποδεικνύει τον 

ανθρώπινο παράγοντα ως εμπόδιο 

στην υλοποίηση σχετικών προγραμ-

μάτων. Οι υπηρεσίες Bioiatriki at 

Home μπορούν να παρέχουν την 

απαραίτητη εκπαίδευση και υπο-

στήριξη στον ασθενή αυξάνοντας 

τις πιθανότητες επιτυχίας της φρο-

ντίδας υγείας στο σπίτι. 

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
υγείας εύκολα προσβάσιμες
Εύκολα προσβάσιμες υπηρεσί-

ες υγείας είναι αυτές στις οποίες 

έχουν πρόσβαση όλοι, ανεξαρ-

τήτως δυνατότητας κίνησης, και 

υπηρεσίες οι οποίες επιτρέπουν 

στον άνθρωπο να ακολουθεί το 

φυσιολογικό πρόγραμμά του, αντί 

να το ορίζουν. Παρέχονται λοιπόν 

όπου βρίσκεται υπό φυσιολογικές 

συνθήκες ο ασθενής, ενώ η συμ-

βουλευτική πρέπει να ξεκινάει από 

ένα τηλεφωνικό κέντρο κλινικής 

διαλογής (triage). 

Επιλογές και αυτοδιαχείριση
Σε ένα μοντέρνο, πολυ-παραγοντι-

κό (π.χ. δημόσιες & ιδιωτικές υπη-

ρεσίες) σύστημα υγείας ο ασθενής 

συχνά δρα ως «καταναλωτής» ο 

οποίος διαχειρίζεται τις επιλογές 

του και μπορεί να λάβει αποφάσεις 

επ’ αυτών. Για να είναι σε θέση να 

λάβει τις σωστές αποφάσεις πρέπει 

να αναπτύξει γνώση των επιπτώ-

σεων της ασθένειας και των δια-

θέσιμων επιλογών. Συνεπώς είναι 

σημαντικό για τους παρόχους να δί-

νουν όσο το δυνατόν περισσότερες 

επιλογές στον ασθενή, μέσω ολο-

κληρωμένων υπηρεσιών υγείας.
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Με το Bioiatriki at Home, o  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

προσφέρει πλέον ολοκληρωμένη φροντίδα Υγεί-

ας στο χώρο των ασθενών, με δεκάδες υπηρεσίες 

κατ’ οίκον. Με ένα απλό τηλεφώνημα,  το έμπειρο 

και εξειδικεύμενο προσωπικό του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙ-

ΚΗ φτάνει στο σπίτι και παρέχει την εξατομικευμένη 

φροντίδα που κάθε ασθενής χρειάζεται.  

Πλέον, οι αιμοληψίες για κάθε είδους εξέταση μπο-

ρούν να γίνουν στο σπίτι ή ακόμη και στο χώρο ερ-

γασίας του ασθενή.  Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων 

αλλά και οδοντίατροι επισκέπτονται τους ασθενείς 

στο δικό τους χώρο, με τη δυνατότητα να πραγματο-

ποιήσουν κατ’ οίκον μια σειρά από ιατρικές πράξεις. 

Επιπλέον, με σύγχρονο φορητό εξοπλισμό  μπο-

ρούν να πραγματοποιηθούν κατ’  οίκον ακτινογρα-

φίες και υπερηχογραφήματα. 

Όλες οι σχετικές πληροφορίες για  

τη νέα υπηρεσία Bioiatriki at Home παρέχονται  

στο τηλέφωνο 210 9975600

Bioiatriki at Home και τεχνολογία στη διαχείριση μακροχρόνιων παθήσεων

 Δημήτριος Τούλας  R.N. M.Sc., 
Υπεύθυνος Τμήματος Bioiatriki at Home  

Τα νέα μας
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ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η αυτοδιαχείριση των παθήσεων 

έχει πρακτικές επιπτώσεις και στην 

πρόληψή τους, μέσω των αποφά-

σεων και δράσεων που ο ασθενής 

λαμβάνει έτσι ώστε να προλάβει ένα 

μη επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Όμιλος 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προσφέρει ένα σύνο-

λο υπηρεσιών που στοχεύουν στην 

πρόληψη, μέσω ολοκληρωμένων 

check up στο σπίτι & το γραφείο. 

Τι μπορεί να μας προσφέρει 
η τεχνολογία στη διαχείριση 
μακροχρόνιων παθήσεων; 
Η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνο-

λογία δίνει τη δυνατότητα σε ορι-

σμένες περιπτώσεις να εξαλειφθεί 

η απόσταση για χρήση υπηρεσιών, 

να μειωθούν τα κόστη και να δι-

ευκολυνθεί η καθημερινότητα του 

ασθενούς. Σε γενικές γραμμές οι 

λύσεις assistive technology μπο-

ρούν να χωριστούν σε 2 γενικές 

κατηγορίες: 

1  Λύσεις που χρησιμοποιούνται για 

σκοπούς επικοινωνίας και πλη-

ροφόρησης

2 Λύσεις που συμβάλλουν στην 

παροχή της καθαυτής θεραπείας.

Παραδείγματα assistive 

technology (πίνακας)

Το internet έφερε ίσως τη σημαντι-

κότερη εξέλιξη από όλες τις τεχνο-

λογίες, ωστόσο τα τελευταία χρόνια 

βλέπουμε αυτό να συμβαίνει και 

με άλλες καινοτομίες. Για παρά-

δειγμα, η σχεδόν καθολική χρήση 

smartphones δίνει τη δυνατότητα 

χρήσης απείρων εφαρμογών. Η 

ανάπτυξη δικτύων 4G και σύντομα 

5G μας επιτρέπει την αξιόπιστη απο-

μακρυσμένη μεταφορά τεράστιων 

όγκων δεδομένων, τα οποία στη 

συνέχεια μπορούν να αναλυθούν 

από μια εφαρμογή τεχνητής νοημο-

σύνης για παράδειγμα. Αντίστοιχα 

εξελίσσεται και η εμπορική πλευ-

ρά της παροχής υπηρεσιών υγείας 

μέσω της χρήσης των websites και 

πληρωμών μέσω καρτών, smart 

phone κ.τ.λ. Αυτό μας δείχνει ότι 

σταδιακά εγκαθίσταται η υποδομή 

η οποία είναι απαραίτητη για τη με-

τάβαση αυτών των λύσεων από το 

ερευνητικό πεδίο στην αγορά. 

Τι σημαίνουν όλα αυτά  
στην πράξη; 
Όπως είδαμε παραπάνω, ο Όμιλος 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναπτύσσει ένα οικο-

σύστημα υπηρεσιών προσαρμο-

σμένων στις νέες ανάγκες του συ-

στήματος υγείας και του πληθυσμού. 

Κάποιες από αυτές έχουν ήδη υλο-

ποιηθεί, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, 

όπως το assistive technology, η διε-

ρεύνηση συνεχίζεται. Το σημαντικό-

τερο ίσως κομμάτι αυτής της διαδρο-

μής είναι να καθορίσουμε σωστά τις 

προτεραιότητές μας. 

Η σχετική βιβλιογραφία έχει δεί-

ξει κατ’ επανάληψη ότι είναι λάθος 

να βασίζουμε προγράμματα υγείας 

πάνω σε συγκεκριμένες υπάρχου-

σες τεχνολογίες – είναι πιο σωστό 

να συμβαίνει το αντίθετο. Με λίγα 

λόγια, οι λύσεις να είναι «needs-led 

and not technology-driven». 

Επικοινωνία/Πληροφόρηση Θεραπεία

Βοηθήματα επικοινωνίας Νεφελοποιητές

Wearables TENs (ηλεκτροδιέγερση)

Analytics Apps με χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Παρακολούθηση σακχάρου Χορήγηση ινσουλίνης

Κουμπί πανικού Αντλίες γαστροστομίας

Παραδείγματα assistive technology 1

HOME

Αιμοληψίες 
κατ’ οίκον &  
στο χώρο  
εργασίας

Οδοντιατρικές  
Υπηρεσίες  
κατ’ οίκον

Ακτινογραφίες &  
υπερηχογραφήματα 

κατ’ οίκον

Γιατρός στο σπίτι  
ή στο χώρο  
εργασίας



14 Bionews  Μάρτιος - Ιούνιος 2020          

Μ
ε δεδομένη τη δέσμευση 

του Παγκόσμιου Οργανι-

σμού Υγείας για καθολική 

υγειονομική κάλυψη έως το 2030, 

γίνεται αντιληπτό ότι η βέλτιστη 

υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί 

να επιτευχθεί με απλή διασφάλιση 

των σχετικών υποδομών και προ-

μηθειών. 

Απαιτείται η στοχοθεσία στην 

ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, 

που θα περιλαμβάνει την παροχή 

έγκαιρης, δίκαιης, ολοκληρωμέ-

νης, αποτελεσματικής, ασφαλούς 

και ανθρωποκεντρικής φροντίδας. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ποιότη-

τα της περίθαλψης στις περισσότε-

ρες χώρες, ιδιαίτερα στις χώρες με 

χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, δεν 

είναι άριστη, γεγονός που αυξά-

νει την πρόκληση αλλά και τη δυ-

σκολία για τις μονάδες υγείας που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Σήμερα οι πάροχοι υπηρεσιών 

υγείας προκειμένου να εφαρμό-

σουν ένα επιτυχημένο μοντέλο 

διοίκησης και λειτουργίας, βα-

σίζονται στην εφαρμογή συστη-

μάτων διαχείρισης της ποιότητας 

όπως τα πρότυπα ISO ή άλλα ανα-

γνωρισμένα πρότυπα όπως Joint 

Commission Accreditation for 

Healthcare Organizations (κυρίως 

στις Ηνωμένες Πολιτείες). 

Αναμφίβολα το πρότυπο ISO 

9001 είναι από τα πλέον γνωστά 

και ευρέως αποδεκτά και εφαρ-

μοσμένα πρότυπα και συχνά προ-

απαιτούμενο για τις συνεργασίες 

των φορέων υγείας όπως για πα-

ράδειγμα με ασφαλιστικούς φο-

ρείς (ιδιωτικούς και δημόσιους).  

Η πιστοποίησή του δηλώνει ότι 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των 

πελατών, διασφαλίζεται η συνε-

χής βελτίωση και ανάπτυξη του 

συστήματος διαχείρισης της ποι-

ότητας. Ωστόσο, οι φορείς υγείας 

που επιδιώκουν να διαφοροποιη-

θούν πρέπει να διασφαλίσουν ότι 

η διαχείριση των πιθανών κινδύνων 

γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο 

και ότι επιτυγχάνεται πραγματικά η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, 

η μείωση του κόστους και η αύξηση 

της ικανοποίησης των ενδιαφερο-

μένων μερών (συγγενείς ασθε-

νών, θεράπων ιατρός, ανθρώπινο 

δυναμικό, συνεργάτες, δημόσιοι 

ασφαλιστικοί φορείς, ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρείες, κ.ά.).  

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποι-

ότητας ΕΝ 15224 είναι το πρώτο 

πρότυπο ISO που αφορά αμιγώς 

τα συστήματα διαχείρισης της ποι-

ότητας στην υγειονομική περίθαλ-

ψη. Επικεντρώνεται στις κλινικές 

διαδικασίες, στη μέτρηση δεικτών 

ποιότητας και δίνει έμφαση στην 

εκτίμηση και διαχείριση των κιν-

δύνων προκειμένου να διασφαλί-

ζεται η συνεχής αναβάθμιση των 

υπηρεσιών υγείας. Βασίζεται στο 

πρότυπο ISO 9001, και επιπρόσθε-

τα συμπεριλαμβάνει συγκεκριμέ-

νες απαιτήσεις για:

  την αποτελεσματικότητα και  

την καταλληλότητα της 

φροντίδας υγείας των ασθενών

  την ασφάλεια των ασθενών και 

  τη διαχείριση των κλινικών 

κινδύνων.

Σύμφωνα με το EN 15224, υπάρ-

χουν 11 χαρακτηριστικά ποιότητας 

για την φροντίδα υγείας που παρέ-

χει ένας οργανισμός και θα πρέπει 

να ελέγχονται και να αξιολογού-

νται ετησίως ως μέρος της πιστο-

ποίησης. Αυτά είναι:

1 Κατάλληλη φροντίδα: Να είναι 

σχετική με τις κλινικές ανάγκες 

του ασθενούς και να βασίζεται 

στην τρέχουσα γνώση

2 Διαθεσιμότητα: Η κατάλληλη 

φροντίδα να είναι διαθέσιμη 

ώστε να εξυπηρετείται ο ασθενής

3 Συνέχεια: Η φροντίδα του 

ασθενή να είναι συντονισμέ-

νη ανάμεσα στους επαγγελματί-

ες υγείας και στους οργανισμούς 

διαχρονικά

4 Αποτελεσματικότητα: Να επι-

τυγχάνεται το βέλτιστο, επιθυ-

μητό αποτέλεσμα

5 Αποδοτικότητα: Η καλύτερη 

δυνατή σχέση μεταξύ των απο-

τελεσμάτων που επιτεύχθηκαν και 

των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν

6 Δικαιοσύνη: Κατάλληλη φρο-

ντίδα για όλους ανεξάρτητα 

από το φύλο, το πολιτιστικό, εθνι-

κό, κοινωνικό, γλωσσικό ή άλλο 

υπόβαθρο

7 Γνώση / εμπειρία: Η φροντί-

δα θα πρέπει να βασίζεται σε 

επιστημονικά στοιχεία ή / και την 

εμπειρία που βασίζεται στη γνώση 

και την καλύτερη πρακτική

8 Ασθενο-κεντρική φροντίδα: 

Εφαρμόζεται με ευαισθησία και 

σεβασμό ως προς τις ανάγκες, τις 

προσδοκίες και τις ιδιαιτερότητες 

του ασθενή και περιλαμβάνει τη 

Διαρκής δέσμευση στην ποιότητα
Συνδυασμένα πρότυπα ποιότητας με στόχο την ολική 
διαχείριση της ποιότητας και τη συνεχή βελτίωσή της

Τα νέα μας



15Bionews  Μάρτιος - Ιούνιος 2020   

φυσική, ψυχολογική και κοινωνική 

ακεραιότητά του

9 Συμμετοχή του ασθενή: Ο 

ασθενής εμπλέκεται στις απο-

φάσεις για την φροντίδα του

10 Ασφάλεια του ασθενή: Η 

φροντίδα παρέχεται στον 

ασθενή τη στιγμή που είναι πιο ευ-

εργετική ή απαραίτητη και κίνδυνοι 

που συνδέονται με τις κλινικές δια-

δικασίες πρέπει να προσδιορίζονται 

και να τίθενται υπό έλεγχο 

11 Προσβασιμότητα: Κατάλλη-

λη φροντίδα προσβάσιμη σε 

όλους.

Ο  Όμιλος Εταιρειών ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

έχει στο δυναμικό του τρεις Κλι-

νικές που διαθέτουν εξειδικευ-

μένα ιατρικά τμήματα, σύγχρονο 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με 

υπεύθυνο, έμπειρο και εξειδικευ-

μένο  επιστημονικό, νοσηλευτικό 

και διοικητικό προσωπικό και άρι-

στες ξενοδοχειακές υποδομές.  

Οι ΒιοΚλινικές Αθηνών, Θεσσα-

λονίκης και Πειραιά είναι πανελ-

λαδικά οι πρώτες μονάδες δευ-

τεροβάθμιας περίθαλψης που 

έχουν πιστοποιηθεί με το πρότυπο 

EN 15224. Επιπρόσθετα, η ΒιοΚλι-

νική Θεσσαλονίκης έχει πιστοποι-

ηθεί και κατά ISO 22000 εφόσον 

διαθέτει υπηρεσίες εστίασης.

Τα οφέλη που αποκομίζουμε από 

το σύνολο των συστημάτων ποιό-

τητας που εφαρμόζονται είναι η 

αύξηση της συνολικής παραγωγι-

κότητας, η μεγιστοποίηση των επι-

πέδων απόδοσης, η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας στην αγορά 

(βλ. διάγραμμα).

Συνεπώς, η εφαρμογή και η συ-

στηματική αξιολόγηση του συστή-

ματος διαχείρισης της ποιότητας 

των ΒιοΚλινικών με το πρότυπο 

EN 15224 είναι σημαντική γιατί με 

αυτόν τον τρόπο δεσμευόμαστε 

σε έναν μακροπρόθεσμο στόχο 

παροχής των καλύτερων υπηρεσι-

ών υγείας στα πλαίσια της Ολικής 

Διαχείρισης της Ποιότητας και της 

Συνεχούς Βελτίωσης Ποιότητας 

(TQM-CQI).

Μαρία Γερμενή, 

Διευθύντρια Βελτίωσης 

Ποιότητας

Κορίννα Ζανιώτη,  

Υπεύθυνη Μετρολογίας & 

Επεξεργασίας Δεδομένων

Βιβλιογραφία

1. WHO - OECD - World Bank. Delivering 
quality health services: a global 
imperative for universal health 
coverage. July 2018, p. 11.

2. United Nations. Political Declaration 
of the High-level Meeting on Universal 
Health Coverage “Universal Health 
Coverage: Moving Together to Build a 
Healthier World”. 23/09/2019.

3. WHO - OECD. Improving healthcare 
quality in Europe Characteristics, 
effectiveness and implementation of 
different strategies, 2019, p. 213.

4. ΕΛΟΤ ΕΝ15224:2017

Συνεχής Βελτίωση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

ΕΥΘΥΝΗ  
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΠΟΡΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ, 
ΑΝΑΛΥΣΗ & 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ

Ανάγκες  
& προσδοκίες  

ασθενών  

Ασθενείς  
& άλλοι πελάτες

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ

Ικανοποίηση  
ασθενών  
& άλλων  
πελατών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
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Τα νέα μας

Τ
ο Διατροφολογικό Κέντρο του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ επεκτάθηκε και στη Θεσσαλο-

νίκη. Βασικός στόχος του είναι η βέλτιστη δι-

ατροφική υποστήριξη με επιδίωξη την επίτευξη των 

εκάστοτε προσωπικών στόχων. Οι επαναλαμβανό-

μενες συνεδρίες θα αποσκοπούν στην τροποποίηση 

της διατροφικής συμπεριφοράς και στην κάλυψη των 

ενεργειακών απαιτήσεων δίχως στερήσεις αλλά με 

γνώμονα τις διατροφικές ιδιαιτερότητες και προτι-

μήσεις του καθενός, με στόχο την αλλαγή τρόπου 

ζωής, την εξασφάλιση υψηλών επιπέδων υγείας και 

τη διατήρηση μόνιμων αποτελεσμάτων. 

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
  Ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση)

  Σωματομετρήσεις

  Εκτίμηση αιματολογικών εξετάσεων

  Εκτίμηση διατροφικών αναγκών

  Διατροφική συμβουλευτική

  Συμβουλευτική περί συμπληρωμάτων

  Συζήτηση ειδικών απαιτήσεων

  Στοχοθεσία

   Εξατομικευμένο διαιτολόγιο, διαρκώς ανανεώσιμο

Υπεύθυνη του Κέντρου είναι η Διαιτολόγος - Δια-

τροφολόγος και Βιολόγος, Ιωάννα Αδαμίδου. 

Νέο Διατροφολογικό Κέντρο  
στη Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ
Βασ. Όλγας 154, 54645, Θεσσαλονίκη

 2310 8810100 
   nutrition_thess@bioiatriki.gr

Ανάλυση σύστασης σώματος και στοχοποίηση

Διατροφική συμβουλευτική

Ορθή διαχείριση σωματικού βάρους

Πρόγραμμα χρήσης αθλητικών συμπληρωμάτων (tailor made) 

Διατροφική παρακολούθηση αθλητών υψηλού επιπέδου

www.bioiatriki.gr
ΑΘΗΝΑ  210 6966282   •   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   2310 880100

 
Διατροφολογικό Κέντρο

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ανάλυση σύστασης σώματος και στοχοποίηση

Διατροφική συμβουλευτική

Ορθή διαχείριση σωματικού βάρους

Πρόγραμμα χρήσης αθλητικών συμπληρωμάτων (tailor made) 

Διατροφική παρακολούθηση αθλητών υψηλού επιπέδου

www.bioiatriki.gr
ΑΘΗΝΑ  210 6966282   •   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   2310 880100

 
Διατροφολογικό Κέντρο

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



18 Bionews  Μάρτιος - Ιούνιος 2020          

Έ
να εξειδικευμένο τμήμα 

παροχής υπηρεσιών υγει-

ονομικής φροντίδας στην 

Εμπορική Ναυτιλία λειτουργεί στη 

Μονάδα του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

Πειραιά, όπου εξυπηρετείται πλή-

θος ναυτιλιακών εταιρειών για τον 

ιατρικό έλεγχο, τόσο των πληρω-

μάτων θαλάσσης όσο και του διοι-

κητικού προσωπικού. 

Οι παροχές προς τους ναυτι-

κούς περιλαμβάνουν:

  Κάρτες ναυτολόγησης

  Drug & Alcohol test (11 ουσιών)

  Ψυχομετρικά test

  Ειδικές τιμές για Νοσηλεία  

& χειρουργικά πακέτα

  Οδοντιατρική κάλυψη

  Διενέργεια ελέγχου ναρκωτικών 

ουσιών επί πλοίου

Οι γενικότερες παροχές προς 

τις ναυτιλιακές εταιρείες συμπε-

ριλαμβάνουν:

  Δυνατότητα πραγματοποίησης 

εξωτερικής αιμοληψίας στα 

γραφεία της εταιρείας

  Παροχές και εκπτώσεις προς 

τους εργαζομένους για όλες τις  

Διαγνωστικές Mονάδες του  

Ομίλου σε Αττική & Θεσσαλονίκη

  Παροχές και εκπτώσεις στις Κλι-

νικές του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

(ΒιοΚλινική Αθηνών - Πειραιά - 

Θεσσαλονίκης)

  Παροχές και εκπτώσεις προς 

τους εργαζομένους στα Οδοντι-

ατρεία BiomedSmile του Ομίλου

Το Ναυτιλιακό Τμήμα στεγάζε-

ται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

εντός της Μονάδας του Πειραιά 

και διαθέτει:

  Ξεχωριστή Γραμματεία, με ειδικά 

καταρτισμένο προσωπικό για τις 

ανάγκες του Ναυτιλιακού Τομέα

  Πιστοποιημένους Ιατρούς, οι 

οποίοι διαθέτουν βεβαιώσεις 

του Τμήματος Ναυτεργασίας του 

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλί-

ας, προκειμένου να μπορούν να 

υπογράφουν τις Κάρτες Ναυτο-

λόγησης

  Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων

  Ειδικούς χώρους συλλογής δειγ-

μάτων των ναυτικών, ώστε να τη-

ρούνται, με αυστηρά κριτήρια, τα 

πρωτόκολλα διαδικασίας συλλο-

γής των δειγμάτων.

Το Ναυτιλιακό Τμήμα ανήκει 

στη Διεύθυνση Ασφαλιστικών 

Εταιρειών & Οργανισμών, υπό τον 

κ. Βελισσάριο Παππά. Ο Όμιλος 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των Ασφαλιστικών 

εταιρειών για περισσότερο από 

25 χρόνια, αναβαθμίζοντας συνε-

χώς το επίπεδο των υπηρεσιών και 

προσφέροντας tailor-made προϊο-

ντικές λύσεις σε ατομικά και ομα-

δικά προγράμματα προληπτικού 

και διαγνωστικού ελέγχου υγείας.

Υπηρεσίες προς ναυτιλλομένους 

Ηρ. Πολυτεχνείου 55-57,  

5ος όροφος

Αλεξάνδρα Καραβοκυρού

Διεύθυνση Ασφαλιστικών 

Εταιρειών & Οργανισμών

 210-6966177 

   b2b@bioiatriki.gr

Τα νέα μας
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Θεσσαλονίκης

Ιατρείο Κλινικής 
Αιματολογίας

Στο Αιματολογικό Ιατρείο  

στο πλαίσιο της διαγνωστικής 

προσέγγισης εκτελούνται 

εξειδικευμένες διαγνωστικές 

πράξεις από έμπειρη ομάδα 

κλινικών αιματολόγων όπως: 

  Μελέτη επιχρίσματος 

περιφερικού αίματος

  Εκτέλεση και μελέτη 

μυελογράμματος

  Εκτέλεση οστεομυελικής 

βιοψίας

Πραγματοποιείται η διάγνωση, 

θεραπευτική αντιμετώπιση και 

παρακολούθηση όλων των 

νοσημάτων του αίματος και κυρίως 

των νεοπλασματικών παθήσεων. 

Σε συνεργασία με τα τμήματα 

του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

(Ογκολογικό, ΡΕΤ-CT, 

Σπινθηρογράφημα, Εργαστήρια) 

είναι σε θέση να ανταποκριθεί  

σε κάθε ανάγκη των ασθενών.

Σε ποιες παθήσεις ειδικεύεται  
ένας Αιματολόγος;
Η Αιματολογία αποτελεί υποειδικότητα της Πα-
θολογίας. Ο Αιματολόγος έχει ως αντικείμενο τη 
διάγνωση και την αντιμετώπιση ή θεραπεία των 
παθήσεων του αίματος και των σχετιζόμενων με 
αυτό οργάνων και πιο συγκεκριμένα:

1 Κακοήθειες του αίματος όπως λευχαιμίες, 
λεμφώματα, πολλαπλούν μυέλωμα κ.ά.

2 Διαταραχές στην πήξη  
του αίματος (αρτηριακή και φλεβική 

θρόμβωση, αιμορραγίες, καθ’ έξιν αποβολές)

3 Κληρονομικές διαταραχές των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων (μεσογειακή αναιμία)

4 Μεταμόσχευση μυελού  
των οστών

5 Αιμοδότες και  
μετάγγιση αίματος

Πότε χρειάζεται να απευθυνθεί  
ο ασθενής στον Αιματολόγο;
 Ένας ασθενής θα ζητήσει τη βοήθεια του αιματο-
λόγου όταν υπάρχουν:
  Διαταραχές στις αιματολογικές εξετάσεις - 
δηλαδή αυξημένες ή ελαττωμένες τιμές στον 
αιματοκρίτη, στα αιμοπετάλια και στα λευκά 
αιμοσφαίρια, στις πρωτεΐνες του αίματος 
(σφαιρίνες, παράγοντες πήξης, μονόκλωνο 
κλάσμα, ταχύτητα καθίζησης κ.τ.λ.)
  Θρομβώσεις, ανεξήγητες αιμορραγίες  
ή καθ’ έξιν αποβολές
  Παθολογικές καταστάσεις, όπως η διόγκωση 
του σπλήνα, των λεμφαδένων ή του θύμου 
αδένα
  Σημάδια διερεύνησης κάποιας μεσογειακής 
πάθησης

 Σε ορισμένες περιπτώσεις γιατροί άλλων ειδι-
κοτήτων ζητούν τη συμβουλευτική βοήθεια ενός 
αιματολόγου. 
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Ακράτεια και άλλα «ταμπού» 
Όσα θέλετε να ξέρετε,  
από το Πρότυπο Ιατρείο Ουρογυναικολογίας  

Το πυελικό έδαφος είναι η περιοχή 

του σώματος που «κλείνει» την κοι-

λιακή κοιλότητα προς τα κάτω και 

συμβάλλει στο να κρατούνται στη 

θέση τους τα όργανα, τα οποία βρί-

σκονται στο εσωτερικό της κοιλιάς.

Με τον όρο χαλάρωση του πυ-

ελικού εδάφους αναφερόμαστε 

σε διάφορες ανατομικές ανω-

μαλίες οι οποίες αφορούν στη 

στήριξη του κόλπου και των γεν-

νητικών οργάνων.

Αίτια: 

  Συμβαίνει με τους τοκετούς. 

Όσο περισσότεροι τοκετοί ενδε-

χομένως και τόσο περισσότερη 

χαλάρωση

  Χρόνια αύξηση της πίεσης επά-

νω στο πυελικό έδαφος π.χ. 

λόγω παχυσαρκίας ή λόγω βα-

ριάς σωματικής εργασίας όπου 

η γυναίκα σηκώνει βάρη. Το 

πυελικό έδαφος και η ουροδό-

χος κύστη ή ακόμη και η μήτρα 

ή και το έντερο κατεβαίνουν 

προς τα κάτω

  Εάν κατέβει η κύστη έχουμε την 

κυστεοκήλη (μοιάζει σαν μικρή 

«φούσκα», που τη νιώθει η γυ-

ναίκα στην είσοδο του κόλπου)

  Εάν κατέβει το έντερο (ορθό) 

έχουμε την ορθοκήλη (επειδή η 

κατάσταση αυτή αφορά συνή-

θως το τελικό τμήμα του εντέ-

ρου, το ορθό)

  Εάν κατέβει η μήτρα έχουμε 

πρόπτωση μήτρας.

Αποτελεσματική θεραπεία και 

αποκατάσταση

1 Πρόληψη και αντιμετώπιση με 

ειδική γυμναστική (ειδικά μετά 

τον τοκετό, π.χ. με κολπικούς κώ-

νους στο σπίτι για σύσφιξη των 

μυών του πυελικού εδάφους). Η 

ειδική αυτή γυμναστική μπορεί 

να βοηθήσει τη γυναίκα και σε 

αντιμετώπιση σεξολογικών προ-

βλημάτων.

Σε περιπτώσεις με ελαφρά 

συμπτώματα, π.χ. μικρή απώλεια 

ούρων μετά τη γέννα, στο βήχα, 

μετά από έντονο γέλιο, μπορεί 
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να αποτραπεί η περαιτέρω επι-

δείνωση με ελάττωση περιττού 

βάρους και με ειδική γυμνα-

στική για τους μυς του πυελικού 

εδάφους.

Η εκγύμναση των μυών της πε-

ριοχής μπορεί να σταματήσει τη 

χαλάρωση και είναι σε θέση να 

βελτιώσει ή να σταματήσει μια 

ακράτεια ούρων ελαφράς ακόμη 

μορφής.

Η πρόληψη στηρίζεται σε ενη-

μέρωση πάνω στην ανατομία της 

περιοχής και σε έγκαιρη έναρξη 

γυμναστικής π.χ. μετά από τον 

τοκετό. Σε ήπια συμπτώματα μπο-

ρεί να επιχειρηθεί φαρμακευτική 

αγωγή.

2 Χειρουργική θεραπεία.  

 Εξατομικευμένη  

αντιμετώπιση

Μια προχωρημένη κατάσταση 

χαλάρωσης αντιμετωπίζεται με 

χειρουργική επέμβαση.

Οι περισσότερες ασθενείς 

με πρόπτωση πυελικών οργά-

νων συνήθως παρουσιάζουν 

προβλήματα χαλάρωσης που 

εντοπίζονται σε διάφορα σημεία 

(π.χ. κυστεοκήλη με ή χωρίς ορ-

θοκήλη ή πρόπτωση της μήτρας) 

και είναι σημαντικό να αποκατα-

σταθούν όλα τα ελλείματα που 

οδηγούν στην πρόπτωση για να 

υπάρχει ένα αποδεκτό ανατομι-

κό αποτέλεσμα για την ασθενή.

Βοήθεια σε θέμα ακράτειας 

ούρων μπορεί να υπάρξει και με 

χειρουργικό τρόπο με τοποθέτη-

ση κάτω από την ουρήθρα ειδι-

κής ταινίας, ώστε να εμποδίζεται 

η απώλεια ούρων π.χ. σε βήχα, 

φτάρνισμα κ.λπ.

Σε περίπτωση χαλάρωσης με 

δημιουργία κυστεοκήλης ή ορ-

θοκήλης υπάρχει η δυνατότητα 

τοποθέτησης ειδικού πλέγματος 

για να συγκρατεί τα όργανα στη 

θέση τους.

Βοήθεια στη γυναίκα σε προβλήματα  
της «ευαίσθητης περιοχής»  

(χαλάρωση με ακράτεια, πρόπτωση  
μήτρας, κυστεοκήλη, ορθοκήλη)

Ακράτεια  
ούρων

Ως ακράτεια ούρων 
χαρακτηρίζεται η 
κατάσταση κατά την οποία 
παρουσιάζεται ακούσια 
εκροή ούρων συνεχώς ή 
κατά διαστήματα.

Καταστάσεις που μπορεί 
να οδηγήσουν σε 
ακράτεια ούρων είναι:

  Πρόπτωση της κύστης 
και της μήτρας λόγω 
ανεπάρκειας των ιστών 
του πυελικού εδάφους, 
που οφείλεται σε 
τοκετούς, σε παχυσαρκία, 
ιδιοσυστασία της 
γυναίκας ή σε βαριά 
σωματική εργασία

  Ανεπάρκεια της 
ουρήθρας, που 
παρουσιάζεται συχνά 
στην εμμηνόπαυση και 
οφείλεται σε ατροφία 
του ουροποιογεννητικού 
συστήματος

  Ψυχολογικοί παράγοντες

  Βλάβες του νευρικού 
συστήματος

Σήμερα, η διάγνωση 
στηρίζεται στο ιστορικό  
της ασθενούς,  
τη γυναικολογική  
εξέταση,  
την υπερηχογραφική 
εξέταση και την 
ουροδυναμική.

Με την ουροδυναμική 
προσδιορίζονται, με 
τη βοήθεια ειδικού 
τεχνολογικού εξοπλισμού, 
η πίεση στην κύστη και 
στην ουρήθρα καθώς  
και άλλες παράμετροι.



22 Bionews  Μάρτιος - Ιούνιος 2020          

Εξειδικευμένη αντιμετώπιση  
του διαβητικού ποδιού 

Ξεκίνησε στη ΒιοΚλινική 

Θεσσαλονίκης η λειτουργία 

Ιατρείου – Κλινικής Διαβητικού 

Ποδιού, σε συνεργασία με  

τον Ειδικό Παθολόγο – 

Διαβητολόγο δρα Χρήστο 

Μανέ, Πρόεδρο της Ελληνικής 

Εταιρείας Μελέτης Διαβητικού 

Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ).

Η Κλινική στελεχώνεται από 

εξειδικευμένη επιστημονική 

ομάδα, με στόχους την πρόληψη, 

τη διάγνωση, τη φροντίδα και  

τη θεραπεία.

Με  το νέο ακτινολογικό 

υπέρηχο  LOGIQ P9 της 

General Electric  εξοπλί-

στηκαν τα χειρουργεία της 

ΒιοΚλινικής Θεσσαλονί-

κης. Παρέχει εξαιρετικής 

ποιότητας εικόνα, διαθέτει  

μεγάλη γκάμα κεφαλών 

και ευέλικτο σχεδιασμό  

ώστε να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες και  απαιτή-

σεις πολλών διαφορετικών 

εφαρμογών και επεμβα-

τικών πράξεων. Ο Όμιλος 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ επενδύει στην 

τεχνολογία ως βασικό μο-

χλό της ανάπτυξής του.

Νέος Ακτινολογικός Υπέρηχος 

Αναβάθμιση του αξονικού  
τομογράφου Brilliance 64

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του 

αξονικού τομογράφου Brilliance 

64 της ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης 

στην προηγμένη πλατφόρμα 

iPatient της Phillips διασφαλίζοντας 

τη συμβατότητα με όλες τις νέες 

εφαρμογές και καινοτομίες, 

προσφέροντας εξαιρετικά υψηλές 

ταχύτητες και ποιότητα εικόνας 

περιορίζοντας ταυτόχρονα  

την έκθεση των εξεταζόμενων  

σε ακτινοβολία.

Θεσσαλονίκης
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Τα νέα μας

Στο Βοτανικό, με θέα την Ακρόπολη και το Λυκαβηττό 

πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πί-

τας για το 2020. 

Στο χώρο εκδηλώσεων του Eleon-Loft κληρώθηκαν 

τα δώρα που συνόδευαν το φλουρί, ενώ η διοίκηση 

του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ τίμησε με αναμνηστικό δώρο 

88 εργαζόμενους (65 στην Αθήνα και 23 στη Θεσσα-

λονίκη) οι οποίοι συμπλήρωσαν 10 χρόνια εργασίας 

στον Όμιλο. 

Συνολικά, στην οικογένεια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

μέχρι σήμερα, 811 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων 

έχουν  συμπληρώσει 10ετία. 

Η διοίκηση ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για την 

προσφορά και την αφοσίωσή τους όλα αυτά τα χρόνια 

και ευχήθηκε να συνεχίσουν την επιτυχημένη επαγγελ-

ματική πορεία τους στον  Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Ξεχωριστές εκδηλώσεις για την κοπή της Πρωτοχρο-

νιάτικης πίτας και κληρώσεις δώρων πραγματοποιήθη-

καν στη ΒιοΚλινική Αθηνών, στη ΒιοΚλινική Πειραιά 

καθώς και στη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο. 

Οι πρώτες εκδηλώσεις της χρονιάς

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αναμνηστική φωτογραφία από την Κοπή πίτας στη 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Θεσσαλονίκης

Αναμνηστική φωτογραφία από την Κοπή πίτας  

της ΒιοΚλινικής Αθηνών

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδήλωση
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Εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκα-

ταστάσεις του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

Θεσσαλονίκης (Β. Όλγας) πραγ-

ματοποίησαν φοιτητές του προ-

πτυχιακού προγράμματος BA 

(Hons) Business Management της 

Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Mediterranean College Θεσ-

σαλονίκης, την Παρασκευή 1 Νο-

εμβρίου 2019, συνοδευόμενοι από 

τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο της 

Σχολής κ. Θεοχάρη Δημήτριο. 

Η επίσκεψη έλαβε χώρα στο 

πλαίσιο του μαθήματός τους, με 

στόχο να έρθουν οι φοιτητές σε 

επαφή με ιδιωτικό φορέα παρο-

χής ιατρικών υπηρεσιών περίθαλ-

ψης με πολυδιάστατο σύνολο πα-

ρεχόμενων υπηρεσιών.

Τους φοιτητές υποδέχθηκε ο 

κ. Σπανός Εμμανουήλ, Επιστη-

μονικός Σύμβουλος Κλινικών 

Μελετών και Εμπορικών Εται-

ρειών του Τμήματος Εμπορικής 

Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, ο 

οποίος τους ενημέρωσε για τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητές 

του. Επιπλέον, οι φοιτητές είχαν 

τη δυνατότητα να ενημερωθούν 

για τα συστήματα ποιότητας που 

εφαρμόζει ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

για τη διαχείριση και τη συνεχή 

βελτίωση των υπηρεσιών υγεί-

ας, μέσω των οποίων επιτυγ-

χάνει σταθερό επίπεδο υπηρε-

σιών, μείωση του κόστους των 

αστοχιών, επαύξηση της εμπιστο-

σύνης των εξεταζομένων καθώς 

και ευαισθητοποίηση του ανθρώ-

πινου δυναμικού σε θέματα που 

αφορούν την ποιότητα των παρε-

χόμενων υπηρεσιών.

Οι φοιτητές της Σχολής  
Διοίκησης Επιχειρήσεων  
του Mediterranean College  
Θεσσαλονίκης στον  Όμιλο 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Θεσσαλονίκης

Στην αποφοίτηση 
του 
Mediterranean 
College
Υψηλόβαθμα στελέχη 

του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

βρέθηκαν στην 40ή 

Επετειακή Τελετή 

Αποφοίτησης του  

Mediterranean College   

η οποία 

πραγματοποιήθηκε 

στις 20 Φεβρουαρίου 

στο Μέγαρο Μουσικής 

Θεσσαλονίκης.

Επίτιμοι καλεσμένοι της 

γενικής διευθύντριας 

και τελετάρχη της 

απονομής πτυχίων 

κας Βενιωτά, ήταν ο 

κ. Γεώργιος Σπανός, 

Υπεύθυνος Εμπορικής 

Διεύθυνσης βόρειας 

Ελλάδας, ο κ. Εμμανουήλ 

Σπανός, Επιστημονικός 

Σύμβουλος όπως και  

ο κ. Στέφανος 

Δημόπουλος, 

Υπεύθυνος του 

Τμήματος Επιστημονικής 

Ενημέρωσης 

Θεσσαλονίκης.
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Ολοκληρώθηκε το Final Four  
του 21ου Κυπέλλου Ελλάδος 
που φιλοξένησε η Χ.Α.Ν.Θ.  
στις εγκαταστάσεις της και 
θεωρήθηκε ως ένα από τα πιο 
αξιόλογα τουρνουά στην ιστορία 
του μπάσκετ με αμαξίδιο.
Κυπελλούχος Ελλάδος 2019 
αναδείχθηκε η Δωδεκάνησος,  
που νίκησε στον τελικό τον Άτλα, 
με 57-53.  Με το τέλος  
των αγώνων βραβεύθηκαν 
οι ομάδες που συμμετείχαν, 
στους διαιτητές και τους κριτές, 
στον MVP και τον καλύτερο σκόρερ 
του Final-4 (και τις δυο διακρίσεις  
κέρδισε ο Σταύρος Δίτσης  
του Μ. Αλεξάνδρου).
Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ - 
ΒιοΚλινική ήταν ένας από  
τους χορηγούς που στήριξαν  
το τουρνουά. 

ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ

O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δίπλα στους αθλητές

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Τα νέα μας

6ο Ετήσιο Συνέδριο Ιατρικού Τουρισμού
H CrossBorderMedCare συμμετείχε στο 6ο Ετή-

σιο Συνέδριο Ιατρικού Τουρισμού που πραγ-

ματοποιήθηκε από τις 12/2-14/2 στην Αθήνα και 

συγκεκριμένα στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt. Την  

CrossBorderMedCare εκπροσώπησαν οι Γεώρ-

γιος Στυλιανίδης - Διευθύνων Σύμβουλος, Μαρία 

Διονυσάτου – Network & Business Development 

Executive, Γεωργία Παπαδήμα - Network & 

Business Development Assistant.

Στο εν λόγω συνέδριο συμμετείχαν 120 σύνε-

δροι από 24 χώρες. Κατά την διάρκεια των δύο 

πρώτων ημερών έλαβαν χώρα παρουσιάσεις και 

ανοιχτές συζητήσεις ενώ την τρίτη μέρα  του συ-

νεδρίου πραγματοποιήθηκαν κατ’ ιδίαν συναντή-

σεις μεταξύ των συνέδρων. 

Η επιτυχημένη παρουσία της  CrossBorderMedCare 

επισφραγίστηκε με πάνω από 15 συναντήσεις με 

εταιρείες από όλο τον κόσμο, στοχεύοντας στην 

περαιτέρω διείσδυσή της στον παγκόσμιο χάρτη της 

παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε διεθνείς ασθενείς. 

Αντιπροσωπεία του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και της ΒιοΚλινικής 

Αθηνών επισκέφθηκε το Αναρρωτήριο 

της Πεντέλης, μοίρασε δώρα, αγκαλιές, 

πολλά χαμόγελα και ρουχισμό σε όλα 

τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί.

Το παρών έδωσαν ο Διευθυντής της 

ΒιοΚλινικής Αθηνών κ. Αθανάσιος 

Βλάχος, η διευθύνουσα Νοσηλευτικής 

κ. Ουρανία Σερέτη, εργαζόμενοι της 

ΒιοΚλινικής, καθώς και η υπεύθυνη 

Marketing & Επικοινωνίας  του  

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ κ. Ολυμπία 

Κουρούπη. Στο ίδρυμα τους 

υποδέχτηκαν ο Διευθυντής του 

Παραρτήματος κ. Καραγκούνης 

Σπυρίδων και η υπεύθυνη Χορηγιών  

κ. Ζαλπαρίνη Αικατερίνη, εθελοντές 

και φυσικά τα παιδιά.  

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και η ΒιοΚλινική Αθηνών στο Κέντρο  
Προστασίας Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ» του Αναρρωτηρίου Πεντέλης
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Η 
μη επεμβατική προγεννη-

τική πρόγνωση των συχνό-

τερων γενετικών νοσημά-

των (ΝΙΡΤ: Non Invasive Prenatal 

Testing), χωρίς να υποβάλλουμε 

την έγκυο σε επεμβατική μέθοδο 

με κίνδυνο αποβολής περίπου 

0,5%, αποτελεί σήμερα σημαντικό 

τμήμα της φροντίδας της εγκύου 

και του εμβρύου. Είναι γνωστό 

εδώ και 30 χρόνια ότι στο αίμα 

της εγκύου κυκλοφορούν κύτ-

ταρα και ελεύθερο DNA του εμ-

βρύου. Ωστόσο, μόνον περίπου 

10% της συνολικής ποσότητας 

του DNA, το οποίο απομονώνε-

ται από μια αιμοληψία, ανήκει στο 

έμβρυο και αυτό μας δυσκολεύει 

πολύ να το ξεχωρίσουμε από το 

μητρικό. Για αυτόν το λόγο όλο το 

DNA (μητρικό και εμβρυϊκό), το 

οποίο απομονώνεται από το αίμα 

της εγκύου, επεξεργάζεται και με 

τη χρήση νέων πρωτοποριακών 

μεθόδων μοριακής βιολογίας και 

τη βοήθεια της βιοπληροφορικής 

υπολογίζεται ο κίνδυνος να πά-

σχει το έμβρυο από το σύνδρο-

μο Down (τρισωμία 21) με 99% 

πιθανότητα ορθής πρόγνωσης. 

Το σύνδρομο Down αποτελεί τη 

συχνότερη χρωμοσωματική ανω-

μαλία στον άνθρωπο (1 στις 700 

γεννήσεις) και σχετίζεται με μέ-

τρια ως βαριά νοητική υστέρηση 

και ενίοτε με συγγενείς ανωμαλί-

ες. Eπίσης, με τα σύγχρονα ΝΙΡΤ 

τεστ ελέγχονται και οι τρισωμίες 

των χρωμοσωμάτων 13 (σύν-

δρομο Patau) και 18 (σύνδρομο 

Edwards), καθώς και οι ανευ-

πλοειδίες των χρωμοσωμάτων 

του φύλου Χ και Υ (σύνδρομα 

Turner και Klinefelter). Όταν ο 

κίνδυνος βρεθεί αυξημένος, συ-

νιστάται αμνιοπαρακέντηση για 

επιβεβαίωση της παρουσίας της 

χρωμοσωματικής ανωμαλίας. Η 

συχνότητα της τρισωμίας 21, κα-

θώς και όλων των ανωμαλιών 

του αριθμού των χρωμοσωμάτων, 

αυξάνεται σημαντικά με την ηλι-

κία της εγκύου. Ενώ λοιπόν στην 

ηλικία των 35 ετών ο κίνδυνος 

απόκτησης παιδιού με σύνδρο-

μο Down είναι 0,26%, στην ηλι-

κία των 45 ετών ο κίνδυνος είναι 

5,26%, δηλαδή 20 φορές μεγαλύ-

τερος. Το διευρυμένο VERACITY, 

το οποίο παρέχεται από τον Όμιλο 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και συγκαταλέγεται 

μεταξύ των πλέον αξιόπιστων ΝΙΡΤ 

τεστ διεθνώς, ελέγχει επιπρόσθετα 

τέσσερα επιλεγμένα χρωμοσωμα-

τικά σύνδρομα μικροελλειμμάτων 

(DiGeorge, 1p36, Smith-Magenis, 

Βούλα Βελισσαρίου, B.Sc., Ph.D

Κλινική Κυτταρογενετίστρια,  
Επιστημονική Διευθύντρια  
Τμήματος Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Γράφει η:

Ένα εργαλείο για 100 ασθένειες 
O μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος VERAGENE 
στοχεύει σε 2.000 γενετικές μεταλλάξεις 99 γονιδίων 
για τον έλεγχο αυτοσωμικών υπολειπόμενων και 
φυλοσύνδετων ασθενειών 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑΖΩΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ

Wolf Hirschhorn). Τα μικροελ-

λείμματα δε σχετίζονται με την 

ηλικία της εγκύου και έχουν σο-

βαρές συνέπειες για τη σωματική 

και νοητική υγεία του εμβρύου.

Μονογονιδιακά νοσήματα: 
Έλεγχος γονέων στο πλαίσιο 
του ΝΙΡΤ
Εκτός από τις χρωμοσωματικές 

ανωμαλίες, ένα έμβρυο είναι δυ-

νατό να πάσχει από κάποιο γονι-

διακό νόσημα. Τα μονογονιδιακά 

νοσήματα οφείλονται σε μεταλλα-

γές στο DNA των γονιδίων και τα 

συχνότερα στον ελληνικό πληθυ-

σμό είναι η μεσογειακή αναιμία 

και η κυστική ίνωση. Στην πλειο-

ψηφία τους κληρονομούνται κατά 

τον υπολειπόμενο τρόπο, δηλαδή 

όταν και οι δύο γονείς είναι φο-

ρείς μεταλλαγής στο ίδιο γονίδιο, 

οι οποίοι, ενώ οι ίδιοι είναι υγιείς, 

έχουν πιθανότητα 25% να αποκτή-

σουν πάσχον παιδί (Σχήμα 1). Στα 

φυλοσύνδετα υπολειπόμενα νο-

σήματα, όταν η μητέρα είναι υγιής 

φορέας, η πιθανότητα πάσχοντος 

άρρενος εμβρύου είναι 50%. Σε 

αντίθεση με τις χρωμοσωματικές 

ανευπλοειδίες, τα μονογονιδιακά 

νοσήματα δε σχετίζονται με την 

ηλικία της εγκύου. Επίσης, δεν 

υπάρχουν βιοχημικοί ή υπερηχο-

γραφικοί δείκτες κατά την κύηση, 

οι οποίοι θα ήταν χρήσιμοι στην 

έγκαιρη ανίχνευσή τους. 

Το VERAgene αποτελεί μια νέα 

εργαστηριακή εξέταση μη επεμ-

βατικού προγεννητικού ελέγχου 

(ΝΙΡΤ: Non Invasive Prenatal 

Testing), η οποία υπολογίζει τον 

κίνδυνο να πάσχει το έμβρυο από 

κάποιο μονογονιδιακό νόσημα, 

επιπρόσθετα με τις τρισωμίες 13, 

18, 21, των ανευπλοειδιών του φύ-

λου Χ, Υ και επιλεγμένων μικρο-

ελλειμμάτων (DiGeorge, 1p36, 

Smith-Magenis, Wolf Hirschhorn) 

με ακρίβεια πάνω από 99%. Οι 

μονογονιδιακές ασθένειες, οι 

οποίες εξετάζονται σχετίζονται 

με σοβαρές ή ήπιες διαταραχές, 

όπως συγγενείς ανωμαλίες, κα-

θυστέρηση ανάπτυξης κ.ά. 

Μέχρι σήμερα το VERAgene 

προσφερόταν για 50 μονογο-

νιδιακά νοσήματα. Τώρα διευ-

ρύνεται και καλύπτει πλέον μια 

ομάδα από 100 μονογονιδιακές 

αυτοσωμικές υπολειπόμενες 

και φυλοσύνδετες ασθένειες. 

Ο νέος έλεγχος μονογονιδιακών 

ασθενειών VERAgene στοχεύει 

σε 2.000 γενετικές μεταλλάξεις 

σε 99 γονίδια για τον έλεγχο 100 
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αυτοσωμικών υπολειπόμενων 

και φυλοσύνδετων ασθενειών. 

Οι ασθένειες που ελέγχονται 

από το VERAgene παρουσιάζουν 

μέτριο έως σοβαρό φαινότυπο 

και έχουν σοβαρό αντίκτυπο 

στην ποιότητα της ζωής. Συν-

δυάζοντας την ανίχνευση των 

ανευπλοειδιών και συνδρόμων 

μικροελλειμμάτων με τον έλεγ-

χο των μονογονιδιακών ασθε-

νειών, το VERAgene προσφέρει 

μια ολοκληρωμένη εικόνα της 

εγκυμοσύνης στους μελλοντι-

κούς γονείς από τη 10η κιόλας 

βδομάδα της κύησης. Υπολογί-

ζεται ότι σε κυήσεις μετρίου ή 

υψηλού κινδύνου ο αθροιστικός 

κίνδυνος να πάσχει το έμβρυο 

από χρωμοσωματική ανευπλο-

ειδία, μικροέλλειμμα ή από ένα 

από τα μονογονιδιακά νοσήμα-

τα, τα οποία ελέγχονται με το 

VERAgene, είναι 1 στα 50. Στην 

περίπτωση κατά την οποία ο κίν-

δυνος βρεθεί αυξημένος, συνι-

στάται επεμβατική προγεννητική 

διάγνωση με λήψη χοριακών λα-

χνών ή αμνιοπαρακέντηση.

Πώς πραγματοποιείται  
το VERAgene;
Δεν απαιτείται καμία προετοιμα-

σία του ζεύγους. Πραγματοποιεί-

ται με απλή αιμοληψία στην έγκυο 

μετά την 11η εβδομάδα της κύησης 

και στοματικό επίχρισμα από τον 

βιολογικό πατέρα. Απαραίτητη θε-

ωρείται η ενημέρωση του ζεύγους 

από τους εξειδικευμένους γενε-

τιστές του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 

προκειμένου να δοθούν οι ορθές 

πληροφορίες σε σχέση με τις πι-

θανότητες να πάσχει το έμβρυο. 

Επίσης, απαραίτητη είναι η γρα-

πτή συγκατάθεση των γονέων και 

η δήλωση της γεωγραφικής τους 

καταγωγής. Το VERAgene δια-

τίθεται για μονήρεις και δίδυμες 

κυήσεις, συμπεριλαμβανομένων 

κυήσεων από εξωσωματική γο-

νιμοποίηση (IVF), οι οποίες είναι 

τουλάχιστον 10 εβδομάδων. Δεν 

είναι δυνατό να πραγματοποιη-

θεί σε κυήσεις, οι οποίες έχουν 

επιτευχθεί με δότρια ωαρίων ή 

δότη σπέρματος, σε παρένθετες, 

καθώς και σε δίδυμες κυήσεις με 

εξαφανισθέν δίδυμο. 

Αποτελέσματα
Ο χρόνος απάντησης είναι περί-

που 12 ημέρες. Όταν ο κίνδυνος 

είναι χαμηλός, με την προϋπό-

θεση ότι δεν παρουσιάστηκαν 

υπερηχογραφικά ευρήματα, δεν 

χρειάζεται επεμβατική διαδικα-

σία. Αν ο κίνδυνος είναι αυξη-

μένος, για οποιαδήποτε γενετική 

διαταραχή από αυτές που ελέγ-

χονται, ο έλεγχος στο έμβρυο 

πραγματοποιείται σε αμνιακό 

υγρό χωρίς χρέωση. 

Ενημέρωση μελλοντικών 
γονέων
Το ζευγάρι έχει τη δυνατότητα να 

ενημερωθεί από ειδικούς γενετι-

στές του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για 

την εξέταση και, κατόπιν συμβου-

λευτικής με τον θεράποντα ιατρό 

της εγκύου, να επιλέξει αν θα κά-

νει ή όχι επεμβατικό έλεγχο, με 

τη λήψη χοριακών λαχνών ή την 

αμνιοπαρακέντηση. Σε κάθε περί-

πτωση η απόφαση είναι του ζευγα-

Σχήμα 1. Ο υπολειπόμενος τρόπος κληρονόμησης μονογονιδιακών διαταραχών. 
Όταν και οι δύο γονείς είναι φορείς κάποιας μεταλλαγής στο ίδιο γονίδιο, η πιθα-
νότητα να αποκτήσουν πάσχον παιδί είναι 25%. Η πιθανότητα ένα παιδί να είναι 
υγιής φορέας είναι 50%, ενώ υπάρχει πιθανότητα 25% ένα παιδί να είναι υγιές 
χωρίς να είναι φορέας.

           25%                          50%                             25%
ΥΓΙΕΣ ΠΑΙΔΙ      YΓΙΗ ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΡΕΙΣ       ΠΑΣΧΟΝ ΠΑΙΔΙ

Α: φυσιολογικό αλληλόμορφο γονιδίου      a: παθολογικό αλληλόμορφο γονιδίου  με μετάλλαξη
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

ριού. Αν επιλέξει τον επεμβατικό 

έλεγχο με λήψη τροφοβλάστης ή 

αμνιακού υγρού, θα έχει αφ' ενός 

μεν τον κίνδυνο μιας αποβολής 

ενός πιθανά υγιούς εμβρύου, αφ' 

ετέρου δε τη μέγιστη δυνατή πλη-

ροφορία για τις χρωμοσωματικές 

ανωμαλίες του εμβρύου με το 

μοριακό καρυότυπο. Αν επιλέξει 

τη μη επεμβατική πρόγνωση στο 

αίμα με ΝΙΡΤ, δε θέτει σε κανέναν 

κίνδυνο την κύηση, αλλά υπάρχει 

μικρή πιθανότητα απόκτησης ενός 

παιδιού με σπάνιες χρωμοσωματι-

κές ανωμαλίες, οι οποίες ανιχνεύ-

ονται μόνο μετά από επεμβατικό 

έλεγχο. Εφόσον όμως επιλέξει 

τη μη επεμβατική πρόγνωση στο 

αίμα της εγκύου, ο επιπρόσθετος 

έλεγχος με το VERAgene μειώνει 

ακόμη περισσότερο την πιθανότη-

τα γέννησης παιδιού με σοβαρή 

γενετική διαταραχή. Οι μελλοντι-

κοί γονείς ενημερώνονται πλή-

ρως, προκειμένου να έχουν όλες 

τις πληροφορίες, ώστε να είναι σε 

θέση να επιλέξουν.

Tο νέο VERAgene 100 επιτρέ-

πει στους επαγγελματίες υγείας 

και στους μελλοντικούς γονείς 

να λαμβάνουν τεκμηριωμένες 

αποφάσεις σχετικά με τη διάγνω-

ση, την πρόληψη, την καλύτερη 

κλινική διαχείριση και τη συνι-

στώμενη θεραπεία. Βασισμένο 

στην πρωτοποριακή τεχνολογική 

πλατφόρμα της NIPD Genetics, το 

VERAgene έχει επικυρωθεί από 

διάφορες κλινικές μελέτες για την 

αξιοπιστία και την ακρίβειά του. 

Το VERAgene δημιουργήθηκε 

μέσω της ανάγκης να καλυφθεί 

το κενό που υπήρχε στις προγεν-

νητικές εξετάσεις, ώστε να εντο-

πίζονται οι μονογονιδιακές ασθέ-

νειες, οι οποίες δεν μπορούσαν 

να ανιχνευθούν με τη χρήση συμ-

βατικών προγεννητικών ελέγχων. 

Η σημαντική, κλινική χρησιμότητά 

του, καθώς επίσης και η ισχυρή, 

τεχνολογική πλατφόρμα, πάνω 

στην οποία έχει σχεδιαστεί και 

αναπτυχθεί, του έχουν προσδώ-

σει παγκόσμια αναγνωσιμότητα 

ως καινοτόμο, ακριβή και υψηλής 

απόδοσης προγεννητικό έλεγχο. 

Το VERAgene ανοίγει πραγματι-

κά ένα νέο κεφάλαιο στον τομέα 

του προγεννητικού ελέγχου.

Περισσότερες πληροφορίες για 

το VERAgene στο τμήμα Γενετι-

κής και Μοριακής Βιολογίας του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Επιστημο-

νικά Υπεύθυνη Δρ Βούλα Βελισ-

σαρίου.

ΖΩΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ



Ο 
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε συνεργασία με 

τη NIPD GENETICS είναι σε θέση να 

προσφέρει τη νέα συνδυαστική εξέτα-

ση VERAgene στο αίμα της εγκύου, με την οποία, 

εκτός από τον κίνδυνο για  χρωμοσωματικές ανω-

μαλίες του εμβρύου (VERACITY) στο ελεύθερο 

εμβρυϊκό DNA (τρισωμίες 13, 18, 21, ανευπλοειδίες 

Χ και Υ, μικροελλείμματα), θα υπολογίζεται επι-

πλέον ο κίνδυνος να πάσχει το έμβρυο από ένα 

από 100 μονογονιδιακά νοσήματα, κατόπιν λήψης 

δείγματος και από το βιολογικό πατέρα (παρειακό 

επίχρισμα). Τα μονογονιδιακά νοσήματα, τα οποία 

εξετάζονται έχουν σοβαρές κλινικές επιπτώσεις 

για την υγεία και κληρονομούνται κατά τον υπο-

λειπόμενο ή φυλοσύνδετο τρόπο. 

Δηλαδή, θα πρέπει ή και οι δύο γονείς, που είναι 

κατά τα άλλα υγιείς, να είναι φορείς μετάλλαξης 

στο ίδιο γονίδιο ή να είναι η μητέρα φορέας με-

τάλλαξης σε γονίδιο που εδράζεται στο φυλετικό 

χρωμόσωμα Χ.

Ο συνολικός κίνδυνος να πάσχει το έμβρυο από 

κάποια από τις χρωμοσωματικές ανωμαλίες ή από 

ένα από τα 100 μονογονιδιακά νοσήματα, τα οποία 

εξετάζονται, είναι 1 στα 50 στο γενικό πληθυσμό. 

Όταν ο κίνδυνος κατόπιν της εξέτασης βρίσκεται 

αυξημένος, συστήνεται επεμβατική προγεννητική 

διάγνωση στο αμνιακό υγρό κατόπιν αμνιοπαρα-

κέντησης. 

Το συνολικό κόστος της νέας συνδυαστικής εξέ-

τασης, η οποία περιλαμβάνει το διευρυμένο έλεγ-

χο των χρωμοσωματικών ανωμαλιών του εμβρύου, 

καθώς και έλεγχο των γονέων για τυχόν μεταλλά-

ξεις σε 100 από τα συχνότερα μονογονιδιακά νο-

σήματα, είναι 590 ευρώ. Σε περίπτωση αυξημένου 

κινδύνου, η επιβεβαίωση σε αμνιακό υγρό και η 

απαραίτητη γενετική συμβουλή θα παρέχεται στο 

ζευγάρι δωρεάν.

Η νέα συνδυαστική εξέταση αποτελεί καινοτομία 

στο χώρο της μη επεμβατικής προγεννητικής διά-

γνωσης. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν είναι 

εφικτός ο μη επεμβατικός έλεγχος του εμβρύου 

για μονογονιδιακά κληρονομούμενα νοσήματα και 

στην πλειοψηφία τα πάσχοντα έμβρυα δεν παρου-

σιάζουν υπερηχογραφικά ευρήματα. 

Υπάρχουν τεστ στην αγορά, τα οποία ελέγχουν 

μόνον επικρατείς de novo (νέες) μεταλλάξεις.

Στην κλινική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε 

σε έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό, το 

VERAgene φαίνεται να έχει πάνω από 99% ευαι-

σθησία και ειδικότητα. 

Στην παραπάνω μελέτη συμμετείχε και ο Όμιλος  

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και μεταξύ των συγγραφέων είναι η 

Δρ Βούλα Βελισσαρίου, Επιστημονική Υπεύθυνη 

του τμήματος Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας. 

Η εξέταση, όπως και το VERACITY, είναι δυνατό 

να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Διαγνωστικό 

Κέντρο του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ χωρίς ραντεβού 

και χωρίς καμία προετοιμασία. Απαραίτητη είναι η 

λήψη δείγματος και από το βιολογικό πατέρα.
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Δημοσίευση της Κλινικής Μελέτης 
και επικύρωσης του VERAgene
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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



Η 
κεφαλαλγία δεν αποτελεί 

πρόβλημα μόνο των ενη-

λίκων αλλά απασχολεί και 

μεγάλο αριθμό παιδιών, ιδιαίτερα 

της σχολικής ηλικίας. Από στατι-

στικές προκύπτει ότι το 20%-30% 

των παιδιών παρουσιάζουν πονο-

κέφαλο μία φορά την εβδομάδα, 

ενώ 6% περισσότερες φορές ή 

καθημερινά. Οι συχνές κεφαλαλ-

γίες μπορούν να υποβαθμίσουν 

σημαντικά την ποιότητα ζωής των 

παιδιών, επηρεάζοντας τις σχολι-

κές επιδόσεις, παρεμποδίζοντας 

τη χαρά του παιχνιδιού, ενώ κά-

ποιες φορές δημιουργούν ενδο-

οικογενειακές προστριβές, γιατί 

οι γονείς πιστεύουν ότι το παιδί 

υποκρίνεται ότι έχει πονοκέφαλο 

για να αποφύγει το σχολείο ή κά-

ποια άλλη δραστηριότητα. Γι’ αυτό 

πρέπει να αναγνωρίζονται και να 

αντιμετωπίζονται έγκαιρα.

Τύποι κεφαλαλγίας στα παιδιά
Πρωταρχική σημασία έχει ο προσ-

διορισμός του τύπου της κεφαλαλ-

γίας γιατί καθορίζει την πρόγνωση 

και τη θεραπευτική αντιμετώπιση. 

Ένας κύριος διαχωρισμός των κε-

φαλαλγιών είναι σε πρωτοπαθείς 

και δευτεροπαθείς. Οι πρωτοπα-

θείς φαίνεται να έχουν γενετική 

προδιάθεση ενώ οι δευτεροπαθείς 

αποτελούν ένα από τα συμπτώμα-

τα ενός άλλου κύριου νοσήματος.

Τα κυριότερα είδη πρωτοπα-

θούς κεφαλαλγίας είναι:

  η ημικρανία

  η κεφαλαλγία τάσης και

  η αθροιστική κεφαλαλγία (σπά-

νια στην παιδική ηλικία)

Η ημικρανία αποτελεί μια έντο-

νη και υποτροπιάζουσα μορφή 

κεφαλαλγίας, τον πιο συχνό πρω-

τοπαθή τύπο μέχρι την εφηβεία. Η 

γενετική προδιάθεση πιστοποιεί-

ται και από την παρουσία της και 

σε άλλα μέλη της οικογένειας του 

παιδιού.

Τα μικρά παιδιά με δυσκολία 

περιγράφουν με ικανοποιητικό 

τρόπο τα χαρακτηριστικά της κε-

φαλαλγίας τους αλλά οι γονείς 

αναφέρουν ότι το παιδί τους ξαφ-

νικά πιάνει το κεφάλι του και δια-

μαρτύρεται ότι ζαλίζεται και θέλει 

να κάνει εμετό, ενώ μπορεί να 

το ενοχλούν θόρυβοι, τα δυνατά 

φώτα, οι κινήσεις ή διάφορες μυ-

ρωδιές. Η διάθεσή του είναι μει-

ωμένη, είναι συνήθως ωχρό και 

νυστάζει. Σε ποσοστό 10%-30% 

των πασχόντων η ημικρανία συ-

νοδεύεται από «αύρα», ένα νευ-

ρολογικό φαινόμενο που διαρκεί 

από λίγα λεπτά μέχρι 

μία ώρα και μπορεί να 

εκδηλωθεί με διάφορα 

συμπτώματα κυρίως 

από τα μάτια (λάμψεις, 

χρωματιστές γραμμές, θό-

λωση της όρασης ή αίσθηση 

ότι τα αντικείμενα μικραίνουν εί-

ναι οι πιο συχνά περιγραφόμενες 

διαταραχές). 

 Η ημικρανία διαχωρίζεται σε:

α.  κλασική (με αύρα που 

προηγείται της κεφαλαλγίας 

έως και 30 λεπτά)

β.   κοινή ημικρανία (χωρίς αύρα) 

γ.  επιπεπλεγμένη (στην οποία 

συνυπάρχουν κινητικές 

διαταραχές, διαταραχή της 

ισορροπίας και αιμωδίες) και

δ.  κοιλιακή ημικρανία (με 

εμφάνιση υποτροπιάζοντος 

κοιλιακού άλγους και εμέτων)

 Η κεφαλαλγία τάσης εμφανίζε-

ται κατά κύριο λόγο σε μεγαλύτε-

ρα παιδιά και εφήβους. Πρόκειται 

για ήπιας προς μέτριας βαρύτητας 

αμφοτερόπλευρη συσφιγκτική κε-

φαλαλγία που σπάνια συνοδεύε-

ται από φωνοφοβία, φωτοφοβία 

ή ναυτία και ο έφηβος ακολου-

θεί συνήθως χωρίς πρόβλημα τις 

δραστηριότητές του.

 Η αθροιστική κεφαλαλγία εί-

Όσα πρέπει να ξέρετε για την κεφαλαλγία  
στην παιδική ηλικία 

«Μαμά, πονάει το κεφάλι μου»

Γράφει o:

Γιάννης Νίκας

Παιδοακτινολόγος,  
Επιστημονικός Υπεύθυνος  
Τμήματος Παιδιατρικής Αξονικής  
& Μαγνητικής Τομογραφίας
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
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ναι σπάνια στην παιδική ηλικία. 

Χαρακτηρίζεται από επεισόδια ιδι-

αίτερα έντονου πόνου, διάρκειας 

περίπου 30 λεπτών, γύρω από τα 

μάτια. Συχνά προστίθενται ναυτία, 

έμετος, φωνοφοβία ή φωτοφοβία, 

δακρύρροια, ερυθρότητα του μα-

τιού, βλεφαρόπτωση και καταρ-

ροή. Ο τύπος αυτός χαρακτη-

ρίζεται από περιοδικότητα 

στην εμφάνιση των συ-

μπτωμάτων σε σταθε-

ρή ώρα στη διάρκεια 

της μέρας, για χρο-

νική περίοδο που 

κυμαίνεται από 15 

έως 30 ημέρες.

 Οι δευτεροπαθείς κεφαλαλγί-

ες προκαλούνται συνήθως: 

α. κατά τη διάρκεια ενός εμπύ-

ρετου νοσήματος (περιλοιμώδης 

κεφαλαλγία)

β. από φλεγμονές των παραρ-

ρινίων κόλπων, ιδιαίτερα συχνό 

αίτιο στην παιδική ηλικία

γ. από όγκους εγκεφάλου. 

Αν και είναι αρκετά σπάνιοι 

στην παιδική ηλικία, προκαλούν 

τη μεγαλύτερη ανησυχία τόσο 

στους γονείς όσο και στους 

παιδιάτρους. Η κεφαλαλγία στις 

περιπτώσεις αυτές έχει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να 

ανησυχήσουν. Εμφανίζεται τις 

πρωινές ώρες, μπορεί να ξυπνή-

σει το παιδί, παρουσιάζει σταδια-

κή επιδείνωση και σταθερότητα. 

Απεικόνιση
Η καλή συνεργασία των γονιών με 

το γιατρό (παιδίατρο ή παιδονευ-

ρολόγο) είναι η βάση για τη διά-

γνωση αλλά και τη διαχείριση του 

παιδικού πονοκεφάλου.

Η μαγνητική τομογραφία, αλλά 

και άλλες εξετάσεις όπως το 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και 

η οφθαλμολογική εξέταση, είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμες στην αναγνώ-

ριση μιας παθολογίας σε πρώιμη 

φάση, που μπορεί να αλλάξει την 

προγνωστική σημασία της κεφα-

λαλγίας. 

Η μαγνητική τομογραφία προτι-

μάται από την αξονική τομογρα-

φία γιατί, εκτός του ότι παρουσι-

άζει μεγαλύτερη ευαισθησία και 

ειδικότητα στη μελέτη του εγκε-

φάλου, είναι μια απόλυτα ασφα-

λής μέθοδος που δεν χρησιμο-

ποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία. Αν 

και στη μεγάλη πλειονότητα των 

περιπτώσεων κεφαλαλγίας δεν 

εμφανίζει παθολογικά ευρήματα, 

βοηθά σημαντικά και στις περι-

πτώσεις αρνητικών αποτελεσμά-

των, στο να κατευνάσει το φόβο 

και την αγωνία των γονέων.

«Μαμά, πονάει το κεφάλι μου»
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20%-30% των παιδιών 
παρουσιάζουν 

πονοκέφαλο μία φορά 
την εβδομάδα, ενώ  
6% περισσότερες 

φορές ή καθημερινά
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Τ
ο φθόριο είναι ένα φυσικό 

ορυκτό που βοηθά στην 

ενίσχυση της προστασίας 

των δοντιών και εμποδίζει τη δη-

μιουργία τερηδόνας. Η φθορίωση 

θεωρείται μια αποτελεσματική 

θεραπεία ενάντια στην τερηδό-

να, για δεκαετίες. Το φθόριο ενι-

σχύει την αδαμαντίνη (σμάλτο) 

των δοντιών και καταπολεμά τα 

βακτήρια που βλάπτουν τα δόντια 

και τα ούλα. Το φθόριο είναι ιδι-

αίτερα χρήσιμο στις περιπτώσεις 

ασθενών που ανήκουν σε ομάδες 

με υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης τε-

ρηδόνας.

 Η τερηδόνα εμφανίζεται όταν 

τα βακτήρια συσσωρεύονται στα 

δόντια και τα ούλα και σχηματί-

ζουν ένα κολλώδες στρώμα πλά-

κας. Η πλάκα παράγει οξέα που 

διαβρώνουν τα δόντια και τον 

ιστό των ούλων. Εάν η πλάκα δι-

απεράσει το σμάλτο, τα βακτήρια 

Φθόριο και οδοντική υγεία

Τα τέσσερα «SOS» για  
τη φθορίωση των δοντιών

Γράφει η:

Κατερίνα Παπαϊωαννίδου

Χειρουργός Οδοντίατρος
BIOMEDSMILE
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μπορούν να βλάψουν τα νεύρα 

στο κέντρο του δοντιού. 

Τι συμβαίνει κατά  
τη φθορίωση;
Η θεραπεία της φθορίωσης γίνεται 

με τη μορφή ενός εξαιρετικά συ-

μπυκνωμένου διαλύματος, αφρού, 

γέλης ή βερνικιού που επαλείφο-

νται στις επιφάνειες των δοντιών. 

Η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί 

με στυλεό, βούρτσα, δίσκο ή στο-

ματικό διάλυμα.

Αυτές οι θεραπείες περιέχουν 

πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση 

φθορίου από ό,τι στο νερό ή την 

οδοντόκρεμα. Χρειάζονται μόνο 

λίγα λεπτά για να εφαρμοστούν 

και συστήνεται να αποφύγετε να 

φάτε ή να πιείτε για 30 λεπτά μετά 

τη θεραπεία, έτσι ώστε το φθόριο 

να απορροφηθεί πλήρως.

Ποια τα οφέλη  
της φθορίωσης;
Το φθόριο λειτουργεί επαναφέ-

ροντας τα ανόργανα στοιχεία και 

ενισχύοντας το σμάλτο, όπου τα 

βακτήρια μπορεί να διαβρώσουν 

και να εισχωρήσουν στο εσωτερι-

κό των δοντιών. Ενώ παράλληλα 

εμποδίζει την ανάπτυξη επιβλα-

βών στοματικών βακτηρίων. Η 

φθορίωση βοηθά στη μείωση της 

εμφάνισης τερηδόνας με εξαιρε-

τικά αποτελέσματα όταν υποβο-

ηθιέται και από καλή στοματική 

υγιεινή.

Το ADA και τα Κέντρα Ελέγχου 

και Πρόληψης Ασθενειών συνι-

στούν ίχνη φθορίου να υπάρχουν 

στο πόσιμο νερό.

Πόσο φθόριο χρειάζεστε;
Η Αμερικανική Οδοντιατρική Ένω-

ση (ADA) συστήνει επαγγελματι-

κή θεραπεία με φθόριο κάθε 3, 6 

ή 12 μήνες, ανάλογα με την υγεία 

του στόματος. Αν ανήκετε σε ομά-

δα υψηλού τερηδονικού κινδύνου, 

ο οδοντίατρός σας μπορεί επίσης 

να συνταγογραφήσει ένα ειδικό 

διάλυμα φθορίου για χρήση στο 

σπίτι.

Ομάδες υψηλού τερηδονικού 

κινδύνου:

  Χρήση ναρκωτικών 

  Υπερβολική χρήση αλκοόλ 

  Διατροφικές διαταραχές

  Κακή στοματική υγιεινή

  Έλλειψη επαγγελματικής 

οδοντιατρικής περίθαλψης

  Κακή διατροφή

  Ξηροστομία 

  Ανωμαλίες αδαμαντίνης 

Οι τροφικές πηγές φθοριούχου 

είναι:

  Το τσάι

  Το νερό

  Τρόφιμα μαγειρεμένα στο νερό

  Ψάρια που τρώγονται με τα οστά 

τους

  Βρεφική φόρμουλα

Η βέλτιστη πρόσληψη φθορίου 

προέρχεται από τρόφιμα, νερό 

και συμπληρώματα. 

Εάν το παιδί σας είναι ηλικίας 

κάτω των 3 ετών, θα πρέπει να 

βουρτσίζει τα δόντια του με στε-

νή παρακολούθηση. Εφαρμόστε 

μόνο μια λεπτή στρώση οδοντόπα-

στας φθορίου στην οδοντόβουρ-

τσά τους. Η οδοντόπαστα πρέπει 

να καλύπτει λιγότερο από το ήμισυ 

των τριχών ή να μην είναι μεγαλύ-

τερη από έναν κόκκο ρυζιού.

Ποσότητα φθοριούχου οδοντό-

παστας μεγέθους μπιζελιού συνι-

στάται για παιδιά ηλικίας 3 έως 6 

ετών, ενώ θα πρέπει να βεβαιώ-

νεστε ότι πάντα ξεπλένουν πολύ 

καλά το στόμα τους κατά το πέ-

ρας του βουρτσίσματος.

Υπάρχουν παρενέργειες  
στο φθόριο;
Όπως και κάθε φάρμακο, η μεγά-

λη έκθεση σε φθόριο μπορεί να 

έχει αρνητικές επιπτώσεις. Η δη-

λητηρίαση με φθόριο είναι πολύ 

σπάνια σήμερα, αν και η χρόνια 

υπερβολική έκθεση μπορεί να 

βλάψει την ανάπτυξη οστών και 

δοντιών σε μικρά παιδιά. Πολλές 

παιδικές οδοντόκρεμες δεν περι-

λαμβάνουν φθόριο.

Υπερβολική έκθεση σε φθόριο 

μπορεί να προκαλέσει:

  Λευκές κηλίδες στα δόντια

  Αποχρωματισμό και σκασίματα 

  Προβλήματα στην ομοιόσταση 

οστών

  Πολύ πυκνά οστά που δεν είναι 

πολύ δυνατά

Η οξεία τοξικότητα, όπως η 

υπερδοσολογία από χάπια συ-

μπλήρωσης φθορίου, μπορεί να 

προκαλέσει:

  Ναυτία

  Διάρροια

  Κούραση

  Υπερβολική εφίδρωση 

  Θάνατο 

Η φθορίωση είναι μια θεραπεία 

που βοηθά στην πρόληψη και τον 

περιορισμό της τερηδόνας, που 

πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από 

ειδικούς. 
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Σύμφωνα με την κλινική 
MAYO οι συνιστώμενες 
ημερήσιες ποσότητες 
φθορίου είναι:

  ΓΈΝΝΗΣΗ ΈΩΣ 3 ΈΤΩΝ: 

0,1 έως 1,5 χιλιοστόγραμμα 

(mg)

  ΗΛΙΚΙΑ 4 ΈΩΣ 6 ΈΤΩΝ:

 1 έως 2,5 mg

  ΗΛΙΚΙΑ 7 ΈΩΣ 10 ΈΤΩΝ: 

1,5 έως 2,5 mg

  ΈΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΈΝΗΛΙΚΈΣ: 

1,5 έως 4 mg



Τ
ο σύνδρομο χρόνιας κό-

πωσης (Chronic Fatigue 

Syndrome) χαρακτηρίζεται 

από μια ασυνήθιστα έντονη κού-

ραση που εξαντλεί τον ανθρώπινο 

οργανισμό σωματικά, συναισθη-

ματικά και ψυχικά, και δεν μπορεί 

να αποκατασταθεί μετά από έναν 

καλό ύπνο. Το 40% των υγιών ενη-

λίκων, με το μεγαλύτερο ποσοστό 

να προέρχεται από γυναίκες, αντι-

μετωπίζει σημαντική παθολογική 

κόπωση χωρίς να το γνωρίζει. 

Μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 

«αόρατη νόσος» και αυτό γιατί 

εκδηλώνεται με συμπτώματα που 

εμφανίζονται αυθόρμητα και είναι 

παρόμοια με αυτά της γρίπης.

Κύρια αίτια εμφάνισης της χρό-

νιας κόπωσης είναι το χρόνιο 

εργασιακό στρες και η ψυχική 

εξάντληση, ενώ, σύμφωνα με το 

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων, τα διαγνωστικά κρι-

τήρια χαρακτηρίζονται από μια συ-

στοιχία μη κλινικών συμπτωμάτων 

όπως: η γνωστική δυσλειτουργία, 

οι πονοκέφαλοι, οι διογκωμένοι και 

επώδυνοι λεμφαδένες, το ευερέθι-

στο έντερο, οι διαταραχές ύπνου, ο 
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Γράφει η:

Iωάννα Στεργίου, M.Sc.

Κλινική Διαιτολόγος -  
Διατροφολόγος,
Επιστημονική Συνεργάτιδα  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

Οι τροφές  
που νικούν  
την κούραση 
Η διατροφική αντιμετώπιση  
του Συνδρόμου  
Χρόνιας Κόπωσης
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πονόλαιμος, ο πόνος μυών και αρ-

θρώσεων, η πρωινή δυσκαμψία και 

η αδιαθεσία. 

Λόγω του εύρους των συμπτω-

μάτων που έχει το CFS, οι προσεγ-

γίσεις της θεραπείας ποικίλλουν. 

Τα κύρια θεραπευτικά πρωτόκολ-

λα για την αντιμετώπιση της χρό-

νιας κόπωσης περιλαμβάνουν 

φαρμακευτική θεραπεία (αντι-

καταθλιπτικά, κορτικοστεροει-

δή), γνωστική συμπεριφοριστική 

θεραπεία, προοδευτικά αυξανό-

μενη άσκηση και ισορροπημένη 

διατροφή. 

Σύμφωνα με μια πρόσφατη ανα-

λυτική μελέτη, πολλά υποσχόμε-

νες είναι και οι διατροφικές παρεμ-

βάσεις στη θεραπεία του CFS, οι 

οποίες φαίνεται να βελτιώνουν τη 

σοβαρότητα της κόπωσης, μειώνο-

ντας τη φλεγμονή και ενισχύοντας 

το ανοσοποιητικό σύστημα. Έχουν 

μελετηθεί διάφορα αντιφλεγμο-

νώδη και αντιοξειδωτικά θρεπτικά 

συστατικά των τροφίμων, ωστόσο 

τα αντιφλεγμονώδη διατροφικά 

πρότυπα και όχι ένα μεμονωμένο 

συστατικό φαίνεται να είναι αποτε-

λεσματικότερα στη βελτίωση των 

συμπτωμάτων του CFS.

Τα πιο μελετημένα θρεπτικά 
συστατικά με ευεργετικές 
επιδράσεις είναι:

  Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα

Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 

και ιδιαίτερα τα ω-3 είναι γνωστά 

για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές 

τους και είναι σημαντικά για τη μεί-

ωση της κόπωσης. Η μειωμένη πρό-

σληψή τους οδηγεί σε μειωμένη 

λειτουργία του εγκεφάλου, αλλά 

και σε εξασθενημένη ανοσολογική 

απόκριση του οργανισμού. Τα ω-3 

λιπαρά οξέα βρίσκονται σε υψηλές 

ποσότητες στο σολομό, στη σαρδέ-

λα και στο σκουμπρί, στα καρύδια 

και στον λιναρόσπορο.

  Αντιοξειδωτικές βιταμίνες

Οι ασθενείς με CFS παρουσιάζουν 

μειωμένη αντιοξειδωτική ικανότητα 

και είναι περισσότερο επιρρεπείς 

στην οξείδωση του οργανισμού. 

Αυξημένη πρόσληψη τροφών 

πλούσιων σε βιταμίνη Α, όπως το 

συκώτι, ο κρόκος αυγού, το σπανά-

κι, η πατάτα, το καρότο και τα πορ-

τοκάλια, και τροφών πλούσιων σε 

βιταμίνη Ε, όπως τα αμύγδαλα, το 

αβοκάντο και οι ελιές, φαίνεται να 

έχει θετική επίδραση στην αντιμε-

τώπιση της φλεγμονής. 

  Βιταμίνη D

Η βιταμίνη D βοηθά στην ισορροπία 

του συστήματος οξειδοαναγωγής, 

βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστη-

μα και υποστηρίζει τη φυσιολογική 

Οι τροφές  
που νικούν  
την κούραση 
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αποκατάσταση του οργανισμού. 

Επιπρόσθετα έχει θετική επίδραση 

στο δέρμα και το φραγμό του βλεν-

νογόνου, γεγονός που μειώνει τον 

κίνδυνο μικροβιακής εισβολής. 

Τα ψάρια, ο κρόκος, τα μανιτάρια 

και τα ενισχυμένα γαλακτοκομικά 

προϊόντα είναι τα κύρια τρόφιμα 

που περιέχουν υψηλές ποσότητες 

βιταμίνης D.

  Πολυφαινόλες

Σημαντικό ρόλο στη μείωση της κό-

πωσης φαίνεται να διαδραματίζουν 

οι πολυφαινόλες και πιο συγκεκρι-

μένα οι ισοφλαβόνες που βρίσκο-

νται στη σόγια και τα προϊόντα της, 

η γαλλική πολυφαινόλη επιγαλλο-

κατεχίνη (EGCG) που βρίσκεται 

στο πράσινο τσάι και η κερκετίνη, 

μια κίτρινη χρωστική ουσία που βρί-

σκεται στα φρούτα και τα βότανα.

  Πρωτεΐνη και Αμινοξέα

Η επαρκής κατανάλωση πρωτεΐ-

νης και ιδιαίτερα η πρωτεΐνη ορού 

γάλακτος είναι μείζονος σημασίας 

για τη διατήρηση της μυϊκής δύνα-

μης σε άτομα με CFS. Τροφές που 

περιέχουν μεγάλη ποσότητα πρω-

τεΐνης είναι ζωικά τρόφιμα όπως 

ψάρια, κρέας, πουλερικά, αυγά 

και τυριά και φυτικά τρόφιμα όπως 

όσπρια και ξηροί καρποί.

  Προβιοτικά

Τα βακτηρίδια του γαλακτικού 

οξέος και οι δίαιτες με υψηλή πε-

ριεκτικότητα σε διαιτητικές ίνες 

έχουν προταθεί ως θεραπεία για 

τη διαταραγμένη μικροχλωρίδα 

των ατόμων με CFS, βελτιώνοντας 

το φλεγμονώδες προφίλ και ανα-

κουφίζοντας τα συμπτώματα του 

εντέρου. Προβιοτικά μπορούμε να 

βρούμε εύκολα μέσω της διατρο-

φής στο κεφίρ, το γιαούρτι και το ξι-

νόγαλο, το σπιτικό τουρσί, τις πίκλες 

και τα μαλακά τυριά.

  Ρίζες φυτών

Βιοδραστικές ενώσεις, όπως ο 

πολυσακχαρίτης ginseng και το 

εκχύλισμα τζίντζερ, φαίνεται να 

επηρεάζουν θετικά τη φλεγμονώ-

δη δραστηριότητα και τη μικροβι-

ακή σύνθεση της μικροχλωρίδας.

Τα πιο μελετημένα 
αντιφλεγμονώδη διατροφικά 
πρότυπα είναι:

  Fatigue reduction diet

Δίαιτα ενισχυμένη σε ψάρια, δη-

μητριακά ολικής αλέσεως και λα-

χανικά όπως πράσινα φυλλώδη 

λαχανικά και ντομάτες. 

  Leaky Gut Diet

Δίαιτα χαμηλή σε υδατάνθρα-

κες, αλλεργιογόνα γάλακτος 

και γλουτένη σε συνδυασμό με 

αντιοξειδωτικές ουσίες (NAIOS) 

όπως γλουταμίνη, συνένζυμο 

Q10 κ.ά.

  Μεσογειακή διατροφή

Δίαιτα υψηλή σε δημητριακά ολι-

κής άλεσης, όσπρια, καρύδια, 

ψάρι, άπαχο κρέας, γαλακτοκομι-

κά, ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά 

και μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, 

κυρίως κόκκινο κρασί.

  Nordic diet

Η μεσογειακή δίαιτα της Βόρειας 

Ευρώπης, υψηλή σε τρόφιμα ολι-

κής άλεσης και μη ραφιναρισμέ-

νων σακχάρων, ψαριών και άπα-

χου κρέατος, γαλακτοκομικών 

προϊόντων, κραμβελαίου, φρού-

των και λαχανικών, όπως μούρα 

και λάχανο.
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  Να συμπληρώνετε τουλάχιστον επτά ώρες ύπνου ημερησίως 

  Αποφύγετε το αλκοόλ, τη νικοτίνη και την καφεΐνη πριν κοιμηθείτε, καθώς αυτά μπορούν  
να διαταράξουν τον επακόλουθο ύπνο

  Κρατήστε το υπνοδωμάτιο σκοτεινό, ήσυχο και δροσερό για να διευκολυνθεί η διαδικασία  
του ύπνου

  Ακολουθήστε μια υγιεινή ισορροπημένη διατροφή και πιείτε άφθονο νερό καθ’ όλη  
τη διάρκεια της ημέρας

  Αποφύγετε τρόφιμα με πολλά λιπαρά και ζάχαρη, καθώς και το φαγητό απ’ έξω

  Ασκηθείτε όσο το δυνατόν πιο συχνά

  Βρείτε τρόπους για να χαλαρώσετε (π.χ. γιόγκα, διαλογισμό)

  Διατηρήστε ένα λογικό πρόγραμμα εργασίας και αφιερώστε χρόνο  
για τον εαυτό σας καθημερινά

για τη διαχείριση του  
Συνδρόμου Χρόνιας ΚόπωσηςTips Tips 

Υγεία

Εξειδικευμένες 
διαγνωστικές 

εξετάσεις  
για αθλητές

Εργομετρική  
αξιολόγηση

Διατροφική 
παρακολούθηση  
υψηλού επιπέδου

Ενίσχυση 
προπονητικών 
προσαρμογών

Εργομετρικό  
Κέντρο

&
Κέντρο  

Διατροφής 
Αθλητών

ΒΕΛΤΙΣΤΗ
 Α

Π
Ο

Δ
Ο

Σ
Η

www.bioiatriki.gr

Εργομετρικό & Διατροφολογικό Κέντρο Αττικής
 210 6966282

Κέντρο Διατροφής Θεσσαλονίκης
 2310 8810100



Υγεία

Εξειδικευμένες 
διαγνωστικές 

εξετάσεις  
για αθλητές

Εργομετρική  
αξιολόγηση

Διατροφική 
παρακολούθηση  
υψηλού επιπέδου

Ενίσχυση 
προπονητικών 
προσαρμογών

Εργομετρικό  
Κέντρο

&
Κέντρο  

Διατροφής 
Αθλητών

ΒΕΛΤΙΣΤΗ
 Α

Π
Ο

Δ
Ο

Σ
Η

www.bioiatriki.gr

Εργομετρικό & Διατροφολογικό Κέντρο Αττικής
 210 6966282

Κέντρο Διατροφής Θεσσαλονίκης
 2310 8810100



Bionews  Μάρτιος - Ιούνιος 2020          

Π
όσες φορές δεν έχουμε 

ακούσει το «πήγα γυμνα-

στήριο και είμαι πιασμένος». 

Πόσο συχνά δεν έχουμε κι εμείς οι 

ίδιοι «πιαστεί», έχοντας κάνει κά-

ποια έντονη αθλητική δραστηριό-

τητα έπειτα από πολύ καιρό. Αυτό 

το αίσθημα, λοιπόν, κακουχίας και 

πόνου έπειτα από έντονη άσκηση 

ονομάζεται καθυστερημένη μυ-

ϊκή κακουχία (Delayed Onset of 

Muscle Soreness – DOMS). 

Τι είναι η καθυστερημένη μυϊκή 
κακουχία; 
Είναι το αίσθημα πόνου και δυ-

σκαμψίας που προκαλείται έπειτα 

από έντονη ή ασυνήθιστη, όχι συ-

στηματική άσκηση. Εμφανίζεται 24 

ώρες μετά την άσκηση και κορυ-

φώνεται 48 με 72 ώρες μετά. Οι 

εμπλεκόμενοι μύες εμφανίζουν 

τοπική ευαισθησία, αίσθημα αδυ-

ναμίας, ενώ μειώνεται και η τρο-

χιά-εύρος της κίνησης. Το αίσθη-

μα αυτό της κακουχίας μπορεί να 

υφίσταται μέχρι και μία εβδομά-

δα μετά την άσκηση σε κάποιες 

ακραίες περιπτώσεις. 

Τι προκαλεί την καθυστερημένη 
μυϊκή κακουχία; 
Τι συμβαίνει έπειτα από έντονη, όχι 

συστηματική, άσκηση; Όταν έπειτα 

από ένα χρονικό διάστημα που ξε-

περάσει τις τέσσερις με έξι εβδο-

μάδες αποφασίσουμε να ασκη-

42

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το «πιάσιμο»

Τι γίνεται όταν αποφασίσουμε  
να ασκηθούμε έπειτα από καιρό… 

DOMS
Γράφει o:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρόπουλος 

Φυσιοθεραπευτής
Επιστημονικός Συνεργάτης ΒιοΚλινικής Αθηνών
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ΖΩΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ

θούμε, οι μύες μας δεν είναι έτοιμοι 

για αυξημένη επιβάρυνση. Ιδιαίτε-

ρα όταν αυτή έχει υψηλές δυνά-

μεις και υψηλές ταχύτητες (high 

and fast loads) και περισσότερο 

αρνητικά - έκκεντρα φορτία κατά 

τη διάρκεια της άσκησης (πλειομε-

τρικές συσπάσεις). Αξιοσημείωτο 

είναι ότι η άσκηση δεν χρειάζεται 

να διαρκέσει πολύ χρόνο για να 

εμφανιστεί το DOMS. Ακόμη και 

καλά προπονημένοι ή επαγγελ-

ματίες αθλητές αν αυξήσουν την 

προπονητική τους ένταση απότο-

μα θα εμφανίσουν «μυϊκό πυρε-

τό», όπως κάποιοι ερευνητές απο-

καλούν αυτήν τη μετα-ασκησιακή 

οντότητα. 

Τι ακριβώς συμβαίνει; 
Η απότομη επιβάρυνση στους μυς 

έχει ως αποτέλεσμα μηχανικό και 

μεταβολικό στρες, που προκαλεί 

βλάβη σε κάποιες μυϊκές ίνες. Η 

αυξημένη καταπόνηση οδηγεί σε 

μικρορήξεις μυϊκών ινιδίων και τελι-

κά σε αντικατάστασή τους από νέες 

πιο ανθεκτικές και εξειδικευμένες 

στον τύπο της άσκησης που έχου-

με κάνει. Γι’ αυτό και τις πρώτες 

ημέρες έπειτα από έντονη άσκηση 

έχουμε αύξηση βιοχημικών παρα-

γόντων, όπως της CPK και της LDH, 

που υποδηλώνουν μυϊκή βλάβη. Η 

ακολουθία αυτών των γεγονότων 

προκαλεί και όλη τη διαδικασία του 

καθυστερημένου μυϊκού πόνου.

Ποιος θα κάνει τη διάγνωση,  
τι ακριβώς έχει συμβεί; 
Στις περισσότερες περιπτώσεις 

δεν θα χρειαστεί περαιτέρω διε-

ρεύνηση, μια και τα συμπτώματα θα 

υποχωρήσουν γρήγορα μόνα τους, 

αλλά αν κάποιο σύμπτωμα επιμένει 

ένας εξειδικευμένος σε αθλητικές 

κακώσεις ορθοπαιδικός ιατρός ή 

φυσικοθεραπευτής μπορεί να απο-

κλείσει κάποιο πιο σοβαρό τραυ-

ματισμό, όπως αρθρική κάκωση, 

μυϊκή θλάση ή ρήξη. 

Μπορεί να θεραπευτεί  
το DOMS; Τι βοηθάει και τι όχι…
Πολλές θεωρίες και προτάσεις 

υπάρχουν για την ανακούφιση των 

συμπτωμάτων. Τα μη στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη (NSAID) δεν μπο-

ρούν να δράσουν προφυλακτικά. 

Φαίνεται να μειώνουν τον πόνο, όχι 

όμως την αδυναμία, ενώ καθυστε-

ρούν και τη διαδικασία μυϊκής επού-

λωσης και πιθανόν και την αναμε-

νόμενη μυϊκή υπερτροφία μετά την 

άσκηση. Συνεπώς, δεν συστήνονται 

για την αντιμετώπιση του DOMS. Οι 

έντονες διατάσεις και η βαθιά μά-

λαξη μπορεί να αυξήσουν τα συ-

μπτώματα, ενώ η ήπια μάλαξη και 

η ήπια άσκηση τα μειώνουν -έστω 

προσωρινά-, λόγω αύξησης της αι-

ματικής ροής στην περιοχή. Με τον 

ίδιο τρόπο φαίνεται να βοηθάει και 

η μάλαξη με foam roller. Η εφαρμο-

γή αναλγητικών ρευμάτων (TENS) 

ή υπερήχων επίσης μόνο παροδικά 

αποτελέσματα μπορούν να έχουν. 

Κάποιες έρευνες δείχνουν θετικά 

αποτελέσματα μετά την εφαρμογή 

δόνησης, ενώ υπάρχουν έρευνες, 

τέλος, που τάσσονται υπέρ της κρυ-

οθεραπείας, ενώ άλλες υπέρ της 

θερμοθεραπείας, χωρίς ωστόσο 

σαφή και βάσιμα αποτελέσματα. 

Όσον αφορά τροφές που μπορεί 

να βοηθούν στη μείωση του DOMS, 

έχει προταθεί η κατανάλωση σνακ 

με υδατάνθρακες και πρωτεΐνη 

(αναλογία 4/1) αμέσως μετά την 

άσκηση, χυμός από κεράσι ή κα-

τανάλωση ανανά και καρπουζιού. 

Συμπληρώματα διατροφής, όπως 

BCAA-αμινοξεα διακλαδισμένης 

αλύσου, γλουταμίνη, λευκίνη και 

συμπλήρωμα hmb προτείνεται να 

έχουν κάποια προστατευτικη δρά-

ση. Αν και κάποιες έρευνες είναι εν-

θαρρυντικές, δεν υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία για τη βοήθεια που μπο-

ρούν να προσφέρουν. Τέλος, ενώ 

η αφυδάτωση αυξάνει τη μυϊκή κα-

κουχία, η ενυδάτωση πριν ή μετά την 

άσκηση δεν φαίνεται να τη μειώνει. 

Μπορεί να υπάρξει πρόληψη 
του DOMS;
H λήψη σκευασμάτων, όπως αντι-

φλεγμονώδη φάρμακα, δεν μπορεί 

να βοηθήσει στην πρόληψη της κα-

θυστερημένης μυϊκής κακουχίας, 

ενώ τελευταίες έρευνες δείχνουν 

κάποια προφυλακτική δράση από 

τη λήψη αντιισταμινικών φαρμάκων. 

Το έλλειμμα βιταμίνης D και η έλ-

λειψη ύπνου αυξάνουν την ένταση 

και τη διάρκεια του DOMS, όπως, 

επίσης, και οποιοδήποτε φυσικό ή 

μεταβολικό στρες ή διαταραχή του 

ανοσοποιητικού μας συστήματος. 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες θα 

ήταν καλό να ελεγχθούν πριν από 

έντονη άσκηση. Ο καφές, το τσάι, η 

κουρκουμίνη, η πιπερίνη, τα έλαια 

ψαριών, καθώς και το ζέσταμα και 

οι διατάσεις πριν από την άσκηση 

έχουν προταθεί για προφύλαξη 

έναντι του DOMS χωρίς πλήρως 

βάσιμες αποδείξεις.

Αυτό που διαπιστωμένα βοηθάει 

το DOMS είναι το… DOMS. Η έκθεση 

σε έντονη, μη συνηθισμένη άσκηση 

και τελικά η καθυστερημένη μυϊκή 

κακουχία έχει προφυλακτική δρά-

ση έναντι καινούριας κακουχίας 

για περίπου τέσσερις εβδομάδες. 

Η επαναλαμβανόμενη άσκηση σε 

τακτά χρονικά διαστήματα φαίνεται 

να είναι το μόνο που διαπιστωμένα 

βοηθάει στο να μην επαναληφθεί 

το DOMS. Επίσης, η προοδευτική 

μυϊκή επιβάρυνση προφυλάσσει 

από μυϊκή βλάβη και DOMS. 

Συνεπώς, αν θέλετε να αποφύγε-

τε τις ανεπιθύμητες συνέπειες της 

έντονης άσκησης, εξετάστε τυχόν 

παραμέτρους που μπορούν να τις 

επιδεινώσουν, σχεδιάστε ένα πρό-

γραμμα με σύνεση, με προοδευτι-

κότητα στην ένταση και την ταχύτη-

τα της άσκησης και αποφύγετε τις 

υπερβολές. Το σίγουρο είναι ότι 

το «πιάσιμο» δεν είναι απαραίτητο 

για την αύξηση της δύναμης ή της 

αντοχής και δεν επιταχύνει την επί-

τευξή τους.

Τι γίνεται όταν αποφασίσουμε  
να ασκηθούμε έπειτα από καιρό… 



Η άσκηση «σύμμαχος»  
στην καταπολέμηση  
της υπέρτασης
Η επίδραση της γυμναστικής στην αρτηριακή πίεση

Ω
ς υπέρταση ορίζεται η συ-

στολική αρτηριακή πίεση 

(ΣΑΠ) μετρημένη στο ια-

τρείο ≥ 140 mm Hg και/ή διαστο-

λική αρτηριακή πίεση (ΔΑΠ) ≥ 90 

mm Hg, επιβεβαιωμένη με δύο το 

λιγότερο μετρήσεις, πραγματοποι-

ηθείσες σε τουλάχιστον δύο διαφο-

ρετικές επισκέψεις. 

Τα φυσιολογικά όρια και η κατά-

ταξη της υπέρτασης για τους ενήλι-

κες, βάσει των πρόσφατων οδηγιών 

από το American Heart Association, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 

Τα αυξημένα επίπεδα αρτηριακής 

πίεσης αποτελούν ανεξάρτητο και 

ισχυρό προγνωστικό παράγοντα 

για την πρόκληση καρδιαγγειακών 

παθήσεων (π.χ. εγκεφαλικό επει-

σόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια, έμ-

φραγμα του μυοκαρδίου), τα οποία 

με τη σειρά τους είναι και η βασική 

αιτία θανάτου παγκοσμίως κύρια 

για τις αναπτυγμένες χώρες, αλλά 

και σταδιακά και για τις αναπτυσσό-

μενες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

περίπου 78 εκατομμύρια Αμερικα-

νοί (50 εκατομμύρια άνδρες και 28 

εκατομμύρια γυναίκες), ποσοστό 

που πλησιάζει στο 40% του ενήλι-

κου πληθυσμού στις ΗΠΑ, έχουν 

αρτηριακή πίεση >140/90 mm Hg. 

Η αιτία ανάπτυξης της υπέρτασης 

στο 90%-95% των περιπτώσεων 

δεν είναι γνωστή, αλλά παράγοντες 

όπως: Η διατροφή πλούσια σε αλάτι 

και λιπαρά, η παχυσαρκία, το κάπνι-

σμα και έλλειψη σωματικής δραστη-

ριότητας, τεκμηριωμένα συμβάλ-

λουν στην εξέλιξη της πάθησης. 

Όσον αφορά την άσκηση, η συ-

στηματική σωματική δραστηριότη-

τα έχει αποδειχθεί ως ο παράγο-

ντας-κλειδί τόσο για την πρόληψη 

όσο και για τη θεραπεία, αλλά και 

για τον έλεγχο της υψηλής αρτηρι-

ακής πίεσης. Κατά μέσο όρο, η συ-

στηματική αερόβια άσκηση φαίνεται 

να μειώνει τη ΣΑΠ και ΔΑΠ ηρεμίας 

κατά 4-7 mm Hg αμέσως μετά το τέ-

λος της συνεδρίας της άσκησης, με 

τη μείωση αυτή να διατηρείται μέχρι 

και για 24 ώρες. Τα άτομα, δε, που 

εμφανίζουν υψηλότερα αρχικά επί-

πεδα αρτηριακής πίεσης βλέπουν 

και τις μεγαλύτερες μειώσεις. Μα-

κροπρόθεσμα, οι μειώσεις αυτού 

Γράφει ο:

Γιάννης Αρναούτης M.Sc., Ph.D

Υπεύθυνος Εργομετρικού-Διατροφολογικού Κέντρου,
Διδάκτωρ Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής,
Επιστημονικός Συνεργάτης Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

Πίνακας 1

Ιδανική πίεση ΣΑΠ < 120 mm Hg και ΔΑΠ <80 mm Hg

Φυσιολογική πίεση ΣΑΠ < 130 mm Hg και ΔΑΠ <85 mm Hg

Οριακή υπέρταση ΣΑΠ 130-139 mm Hg και ΔΑΠ 85-89 mm Hg

Υπέρταση ΣΑΠ 140-159 mm Hg και ΔΑΠ 90-99 mm Hg

Στάδιο 2 ΣΑΠ 160-179 mm Hg και ΔΑΠ 100-109 mm Hg

Στάδιο 3 ΣΑΠ >180 mm Hg και ΔΑΠ >110 mm Hg
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του βεληνεκούς φαίνεται να οδη-

γούν σε ελάττωση του συνολικού 

κινδύνου πρόκλησης καρδιαγγεια-

κών κατά 20 μέχρι και 30%. Θετικές 

αλλαγές επίσης παρατηρούνται και 

μορφολογικά, με εμφανή σημάδια 

υποστροφής της υπερτροφίας του 

μυοκαρδίου, αλλά και του μεγέθους 

της αριστερής κοιλίας σε άτομα με 

υπέρταση η προ-υπέρταση τα οποία 

συμμετέχουν συστηματικά σε προ-

γράμματα άσκησης. 

Πρόσφατα επιστημονικά δεδομέ-

να αρχίζουν και αναδεικνύουν τον 

παράλληλο σημαντικό ρόλο των 

ασκήσεων αντιστάσεων (2 ημέρες 

την εβδομάδα) και των ασκήσε-

ων ευλυγισίας/ισορροπίας (>2-3 

ημέρες την εβδομάδα, π.χ. yoga, 

stretching κ.λπ.) στη ρύθμιση της 

αρτηριακής πίεσης, ωστόσο αποδε-

δειγμένα η αερόβια άσκηση είναι 

ο σημαντικότερος σύμμαχος, με τα 

χαρακτηριστικά της οποίας να πα-

ρουσιάζονται στον πίνακα 2. 

Επιπλέον έμμεσα οφέλη της συ-

στηματικής άσκησης, με άμεσο 

ωστόσο αντίκτυπο στη ρύθμιση της 

αρτηριακής πίεσης, είναι και η πα-

ράλληλη μείωση του % λίπους, της 

περιφέρειας της μέσης, καθώς και 

η μακροπρόθεσμη διατήρηση της 

προκληθείσης απώλειας βάρους.

Προφανώς για τη συμμετο-

χή ενός υπερτασικού ατόμου σε 

οποιοδήποτε τύπο άσκησης, απαι-

τείται πρωτίστως η σύμφωνη γνώμη 

του θεράποντος ιατρού. Δεδομέ-

νου ότι η κάθε περίπτωση χρήζει και 

της αντίστοιχης ρύθμισης στη φαρ-

μακευτική αγωγή η οποία ακολου-

θείται, απαιτείται και εξατομικευμέ-

νη σύσταση.  Ενώ, τέλος, κανόνες οι 

οποίοι δεν θα πρέπει να αμελούνται 

και θα πρέπει να τηρούνται απαρέ-

γκλιτα είναι η αρχή της προοδευτι-

κής επιβάρυνσης, της εξατομίκευ-

σης, αλλά και η κατανόηση της αξίας 

της προθέρμανσης και της αποθε-

ραπείας για τον ασκούμενο. 

Βιβλιογραφία

1. Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. 
Η Θεραπευτική Άσκηση ως 
Συμπληρωματική Θεραπεία. 
Κατευθυντήριες Οδηγίες.

2. https://www.heart.org/en/health-
topics/high-blood-pressure/
changes-you-can-make-to-
manage-high-blood-pressure/
getting-active-to-control-high-
blood-pressure

3. https://www.mayoclinic.org/
diseases-conditions/high-blood-
pressure/in-depth/high-blood-
pressure/art-20045206

Πίνακας 2

«FITT» Αερόβια άσκηση

Συχνότητα
(Frequency)

5-7 ημέρες την εβδομάδα

Ένταση
(Intensity)

Μέτρια ένταση (11-14 σε μία υποκειμενική  
κλίμακα κόπωσης από το 6-20)

Διάρκεια
(Time)

≥30 λεπτά την ημέρα συνεχόμενης ή αθροιστικής 
άσκησης

 Είδος  
(Type)

Δραστηριότητες που επιστρατεύουν μεγάλες 
μυϊκές ομάδες (π.χ., περπάτημα, ποδηλασία, 
τρέξιμο, χορός, κολύμβηση) 

ΖΩΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ
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Τ
ο άσθμα είναι μια ετερογε-

νής χρόνια φλεγμονώδης 

νόσος των αεραγωγών. 

Πρόκειται για χρόνια πάθηση, η 

οποία εμφανίζει υφέσεις και εξάρ-

σεις που μπορεί να οδηγήσουν 

τον ασθενή στα επείγοντα.

Για τα άτομα με άσθμα, ένα 

«σχέδιο διαχείρισης άσθματος» 

είναι ο καλύτερος τρόπος για την 

πρόληψη των συμπτωμάτων. Το 

«σχέδιο διαχείρισης άσθματος» 

είναι κάτι που θα δημιουργήσετε 

σε συνεργασία με τον γιατρό σας 

για τον αποτελεσματικότερο έλεγ-

χο τόσο του άσθματός σας όσο και 

των επεισοδίων άσθματος. 

Τέσσερα μέρη του σχεδίου δια-

χείρισης άσθματος είναι:

1Γνωρίστε από πού 

προκαλείται το άσθμα και 

ελαχιστοποιήστε την επαφή  

με αυτούς τους παράγοντες

Η αποφυγή των διεγέρσεων του 

άσθματος είναι ο καλύτερος τρό-

πος για να μειώσετε την ανάγκη 

σας για φάρμακα και να αποφύ-

γετε τα επεισόδια άσθματος. Αλλά 

πρώτα πρέπει να μάθετε τι είναι 

αυτά που το διεγείρουν. Κάθε 

φορά που έχετε ένα επεισόδιο 

άσθματος, σκεφτείτε πού ήσασταν 

και τι κάνατε. Απαντήστε σε ερω-

τήσεις όπως οι κάτωθι:

 Ήμουν στο κρεβάτι ή σκούπιζα;

 Ήμουν κοντά σε κάποιο ζώο; 

 Ήμουν κοντά σε καπνό τσιγάρου;

  Είμαι κρυωμένος ή έχω κάποια 

λοίμωξη;

  Έτρεχα, έπαιζα ή έκανα κάποια 

άσκηση;

  Ήμουν αναστατωμένος, ενθου-

σιασμένος ή κουρασμένος;

Συζητήστε τις σημειώσεις σας 

με το γιατρό σας για να αναζητή-

σετε τυχόν αιτίες που διεγείρουν 

το άσθμα σας. Καθώς αναγνωρί-

ζετε τους παράγοντες ενεργοποί-

ησής του, μιλήστε για το ποιες από 

αυτές μπορείτε να αποφύγετε. Για 

παράδειγμα, εάν είστε αλλεργικοί 

στα ακάρεα σκόνης, θα πρέπει να 

τοποθετήσετε ένα αεροστεγές κά-

λυμμα γύρω από το μαξιλάρι και 

το στρώμα. Μπορεί επίσης να θέ-

λετε να μιλήσετε με το γιατρό σας 

σχετικά με τις θεραπείες αλλερ-

γίας που μπορούν να βοηθήσουν 

στην πρόληψη των συμπτωμάτων 

αλλεργίας.

2 Πάρτε αγωγή για το άσθμα 

σύμφωνα με τις οδηγίες  

του γιατρού σας

Τα φάρμακα για το άσθμα συ-

νήθως εισπνέονται μέσω μιας 

μηχανής που ονομάζεται νεφε-

λοποιητής, μέσω μιας μικρής 

συσκευής που ονομάζεται δο-

σομετρική συσκευή εισπνοής 

(ονομάζεται επίσης συσκευή ει-

σπνοής, MDI) ή μέσω συσκευής 

εισπνοής ξηρής σκόνης (DPI). 

Για την καλή λειτουργία των ει-

σπνευστήρων, πρέπει να τα χρη-

σιμοποιήσετε σωστά. Ωστόσο, 

περισσότεροι από τους μισούς 

χρήστες που χρησιμοποιούν συ-

σκευές εισπνοής δεν τις χρησι-

μοποιούν σωστά. Ζητήστε από το 

γιατρό σας να παρακολουθήσει 

και να ελέγξει την τεχνική σας. 

Εάν το άσθμα σας δεν είναι 

πολύ ήπιο, υπάρχουν πιθανότη-

τες να έχετε συνταγές για λήψη 

τουλάχιστον δύο διαφορετικών 

φάρμακων. Αυτό μπορεί να σας 

προκαλέσει σύγχυση. Όσο περισ-

σότερο καταλαβαίνετε τι κάνουν 

αυτά τα φάρμακα και γιατί βοη-

θούν τόσο πιο πιθανό είναι να τα 

χρησιμοποιήσετε σωστά.

Αν και υπάρχουν μερικές πιθα-

νές παρενέργειες από τη λήψη 

φαρμάκων για το άσθμα, τα οφέλη 

από τον έλεγχο του άσθματός σας 

υπερτερούν αυτού του κινδύνου. 

Συζητήστε με το γιατρό σας κάθε 

φάρμακο για το άσθμα για να μά-

θετε περισσότερα σχετικά με τα 

αποτελέσματά του.

3 Παρακολουθήστε το άσθμα 

και αναγνωρίστε τα πρώτα 

σημάδια επιδείνωσής του

Τα επεισόδια άσθματος δεν εμ-

φανίζονται σχεδόν ποτέ χωρίς 

Έλεγχος του άσθματος  
σε 4 βήματα 

Γράφει ο:

Γεώργιος Βεργόπουλος, MD

Παθολόγος,  
Επιστημονικός Συνεργάτης 
ΒιοΚλινική Αθηνών,  
Μέλος Ιατρικού Τμήματος CrossBorderMedCare



47Bionews  Μάρτιος - Ιούνιος 2020   

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

προειδοποίηση. Μερικοί άνθρω-

ποι αισθάνονται πρώιμα συμπτώ-

ματα, όπως: βήχα, σφίξιμο στο 

στήθος και/ή αίσθημα κόπωσης. 

Αλλά να έχετε κατά νου ότι, επει-

δή οι αεραγωγοί στους πνεύμο-

νες στενεύουν αργά, μπορεί να 

μην αισθανθείτε τα συμπτώματα 

έως ότου οι αεραγωγοί σας μπλο-

καριστούν. Το κλειδί για τον έλεγ-

χο του άσθματός σας είναι η λήψη 

του φαρμάκου σας όσο το δυνα-

τόν νωρίτερα από την εμφάνιση 

συμπτωμάτων επιδείνωσης.

Υπάρχει μια απλή συσκευή 

τσέπης που ονομάζεται μέγιστος 

μετρητής ροής (ροόμετρο), ο 

οποίος μπορεί να βοηθήσει στην 

ανίχνευση των ωρών στένωσης 

των αεραγωγών σας, ακόμα και 

ημερών, προτού αισθανθείτε συ-

μπτώματα. Απλά εισπνέετε, σύμ-

φωνα με τις οδηγίες του γιατρού 

σας, για να παρακολουθείτε τους 

αεραγωγούς σας. 

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας 

για τον κατάλληλο μετρητή ροής 

για εσάς. Ο γιατρός σας μπορεί 

να διαιρέσει τους αριθμούς μέ-

γιστης ροής σε ζώνες (πράσινο= 

ασφαλές, κίτρινο= προσοχή, κόκ-

κινο= έκτακτης ανάγκης) και να 

αναπτύξετε μαζί του ένα «σχέδιο 

διαχείρισης άσθματος». Ο μέγι-

στος αριθμός ροής σας θα σας 

βοηθήσει να ξέρετε:

  Ποια φάρμακα πρέπει  

να πάρετε

 Πόσο πρέπει να πάρετε

 Πότε να το πάρετε

  Πότε πρέπει να καλέσετε  

το γιατρό σας

  Πότε πρέπει να επιδιώξετε  

την επείγουσα φροντίδα

Η σωστή χρήση του ροόμετρου 

σημαίνει λιγότερα συμπτώματα, 

λιγότερες κλήσεις προς τον για-

τρό σας και λιγότερες επισκέψεις 

στο νοσοκομείο!

4  Να είστε έτοιμοι να 

αντιμετωπίσετε το άσθμα 

όταν αυτό χειροτερεύει

Με την εφαρμογή του «σχεδίου 

διαχείρισης του άσθματος» θα 

ξέρετε ακριβώς τι πρέπει να κά-

νετε σε περίπτωση ενός οξέος 

επεισοδίου άσθματος ή έκτακτης 

ανάγκης. 

Σε κάθε περίπτωση ο γιατρός 

σας θα είναι πάντα δίπλα σας για 

να σας συμβουλέψει και να σας 

καθοδηγήσει. 

Ένα αποτελεσματικό 
«σχέδιο διαχείρισης 
άσθματος»  
θα σας επιτρέψει:

  Να είστε ενεργός χωρίς 

συμπτώματα άσθματος

  Τη συμμετοχή στην άσκηση  

και τον αθλητισμό

  Να κοιμάστε όλη τη νύχτα 

χωρίς συμπτώματα άσθματος

  Να μην επηρεάζει το σχολείο  

ή την εργασία σας

  Να έχετε ελάχιστες ή καθόλου 

ανεπιθύμητες ενέργειες από 

φάρμακα για το άσθμα

  Να μην έχετε επεισόδια 

άσθματος που θα σας 

οδηγήσουν στο νοσοκομείο

ΖΩΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ



Επεμβατικό  
Πνευμονολογικό Κέντρο

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΑΘΉΝΩΝ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΆΝΟΥ 15, Τ 210 6962600

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86, Τ 2310 372600

www.bioclinic.gr

 Aπλή Βρογχοσκόπηση

Βρογχοσκόπηση με ακτινοσκόπηση

Ενδοβροχγικός υπέρηχος (EBUS) Convex Probe 

Διαθωρακική βιοψία υπό την καθοδήγηση αξονικού

Θωρακοσκόπηση
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Γράφουν οι:

Ιωάννα Αδαμίδου, MS, RD

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος 
& Βιολόγος,
Υπεύθυνη Εργομετρικού-
Διατροφολογικού  
Κέντρου Θεσσαλονίκης,  
Επιστημονική Συνεργάτιδα 
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

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

Παγκόσμια Ημέρα Νερού 
Νερό: Πηγή ζωής για τον άνθρωπο

Η 
Παγκόσμια Ημέρα για το 

Νερό (World Water Day) 

καθιερώθηκε έπειτα από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

του ΟΗΕ στις 22 Δεκεμβρίου του 

1992 στο πλαίσιο της συνδιάσκε-

ψης του ΟΗΕ για το Περιβάλλον 

και την Ανάπτυξη, με την οποία 

όριζε την 22η Μαρτίου ως Παγκό-

σμια Ημέρα για το Νερό. 

Ο άνθρωπος έχει ανάγκη το 

νερό για την επιβίωσή του, και 

παράλληλα με αυτόν και όλα τα 

συστήματα πάνω στα οποία έχει 

δομηθεί η σύγχρονη κοινωνία 

και στα οποία βασίζεται, όπως η 

ύδρευση και αποχέτευση, η υγει-

ονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, 

οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία. 

Το νερό αποτελεί τον πολυτιμότε-

ρο πόρο που διαθέτει η ανθρωπό-

τητα, με συνέπεια η εκμετάλλευσή 

του να απαιτεί ορθότητα και υπευ-

θυνότητα. Καθώς ο παγκόσμιος 

πληθυσμός αυξάνεται, παράλ-

ληλα αυξάνεται και η ζήτηση για 

νερό με αποτέλεσμα να εξαντλού-

νται ταχύτερα φυσικοί πόροι και 

να επηρεάζονται τα φυσικά οικο-

συστήματα. Η κοινωνία θα πρέπει 

να ανταποκριθεί στην πρόκληση 

της εξισορρόπησης των αναγκών 

νερού, εξασφαλίζοντας παράλ-

ληλα προσβασιμότητα σε όλους 

τους πολίτες. 

Μικροβιολογική Ποιότητα 
Νερού - Υδατογενή Νοσήματα 
Ως Νερό Ανθρώπινης Κατανάλω-

σης ορίζεται: Το νερό, είτε στη φυ-

σική του κατάσταση είτε μετά από 

επεξεργασία, που προορίζεται για 

πόση, μαγείρεμα, παρασκευή τρο-

φής, ανεξάρτητα της προέλευσής 

του και με ποιο τρόπο φθάνει στον 

καταναλωτή (δίκτυο ύδρευσης, 

εμφιαλωμένες φιάλες, βυτία), και 

το νερό που χρησιμοποιείται στην 

παραγωγή και επεξεργασία τρο-

φίμων σε βιομηχανική κλίμακα, 

στην παραγωγή ουσιών που προ-

ορίζονται για ανθρώπινη κατανά-

λωση και σε μονάδες αιμοκάθαρ-

σης - τεχνητού νεφρού. Συνεπώς 

το νερό για ανθρώπινη κατανά-

λωση πρέπει να μην περιέχει χη-

μικές ουσίες, μικροοργανισμούς 

και ραδιενεργά στοιχεία. Πρέπει 

να είναι ακίνδυνο και ασφαλές.

Μια σημαντική ομάδα νοσημά-

των που οφείλονται στο πόσιμο 

νερό είναι τα υδατογενή νοσή-

ματα (water-borne diseases) τα 

οποία προκαλούνται από την πόση 

νερού μολυσμένου με κόπρανα 

ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης 

ή ούρα που περιέχουν παθογόνα 

βακτήρια ή ιούς. Στην κατηγορία 

των υδατογενών νοσημάτων πε-

ριλαμβάνονται 1. λοιμώξεις, οι 

οποίες μπορεί να είναι: Γαστρε-

ντερίτιδες, ύστερα από την είσο-

δο παθογόνων μέσω της εντε-

ροστοματικής οδού, πνευμονίες, 

λόγω της εισπνοής μολυσμένων 

μικροσταγονιδίων νερού, δερμα-

τοπάθειες, μέσω της επαφής με 

μολυσμένο νερό, 2. μη λοιμώδη 

νοσήματα των αναπνευστικού συ-

στήματος, και 3. αλλεργίες.

Για τη διασφάλιση της μικρο-

βιολογικής ποιότητας του νερού 

έχουν τεθεί Δείκτες πόσιμου νε-

ρού σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ1 (δ)/

ΓΠ οικ. 67322. Οι δείκτες που 

έχουν επιλεγεί είναι βακτήρια, 

η ανίχνευση των οποίων υπο-
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δηλώνει ότι το νερό πιθανώς 

έχει μολυνθεί από κόπρανα. 

Βακτήρια-δείκτες είναι: τα ολι-

κά κολοβακτηριοειδή, το E.coli, 

και οι εντερόκοκκοι που πρέπει 

να μην εμφανίζεται παρουσία 

τους σε δείγμα 100ml νερού (0 

cfu/100ml), ενώ για τα κοινά αε-

ρόβια δεν πρέπει να εμφανίζεται 

ασυνήθης μεταβολή τους.

Μηδέν θερμίδες, μεγάλη 
διατροφική αξία
Το ανθρώπινο σώμα γεννιέται 

αποτελούμενο από νερό κατά 

>70%, με το ποσοστό αυτό να μει-

ώνεται σταδιακά στην πορεία της 

ζωής και να προσεγγίζει το 55% 

στους ηλικιωμένους. Το αντρικό 

σώμα έχει μεγαλύτερη περιεκτι-

κότητα σε νερό, σε αντίθεση με 

το γυναικείο που εκ φύσεως έχει 

πιο αυξημένο ποσοστό λίπους. 

Το νερό διαχέεται σε ολόκληρο 

το σώμα, εντός των κυττάρων 

αλλά και στον εξωκυττάριο χώρο. 

Εντοπίζεται σε μεγαλύτερο ποσο-

στό στο αίμα, στους μυς και σε 

διάφορα ζωτικά όργανα όπως 

στους πνεύμονες, τα νεφρά, την 

καρδιά και τον εγκέφαλο, ακόμη 

και στα οστά. Ως εκ τούτου, συμ-

μετέχει σε αναρίθμητες λειτουρ-

γίες που υποστηρίζουν την ομοι-

όσταση και συμβάλλουν στην 

υγεία και ευεξία.

Μέσω της κυκλοφορίας του 

αίματος όπου εμπεριέχεται, το 

νερό μεταφέρει θρεπτικά συ-

στατικά, γλυκόζη, ορισμένα φάρ-

μακα, υδατοδιαλυτές βιταμίνες, 

ιχνοστοιχεία και άλλες ενώσεις 

σε όλο το σώμα, συμβάλλοντας 

στη συνέχεια στην απορρόφησή 

τους. Αποτελεί επίσης το μέσο 

μεταφοράς των περιττών συ-

στατικών που φιλτράρονται από 

τους νεφρούς και αποβάλλονται 

με τα ούρα. Βοηθάει στην πέψη 

της προσλαμβανόμενης τροφής 

αλλά και του αλκοόλ. Επιπρό-

σθετα, ενυδατώνει τις αρθρώ-

σεις προστατεύοντάς τις από την 

τριβή και τους κραδασμούς. Από 

τις σημαντικότερες λειτουργίες 

του νερού είναι η θερμορύθμιση 

στο πλαίσιο της ομοιόστασης: Η 

εφίδρωση είναι ένας πολύ αποτε-

λεσματικός τρόπος μείωσης της 

θερμοκρασίας του σώματος σε 

συνθήκες έντονης ζέστης.

Νερό χάνουμε καθημερινά 

μέσω της απώλειας υγρών που 

συμβαίνει με την εφίδρωση, την 

ούρηση και τις κενώσεις. Ο ορ-

γανισμός διαθέτει λειτουργικές 

ικανότητες που του επιτρέπουν 

να διατηρεί το ισοζύγιο του νερού 

στο σώμα εντός κάποιων φυσιο-

λογικών ορίων. Ο μηχανισμός της 

δίψας ενεργοποιείται στον ορ-

γανισμό όταν το συνολικό νερό 

στο σώμα έχει μειωθεί κατά 1%. 

Συνεπώς, όταν νιώθουμε δίψα, 

η αφυδάτωση υφίσταται ήδη και 

μπορεί να προκαλέσει εσφαλμέ-

νη αίσθηση πείνας και συνεπαγό-

μενη κατανάλωση περισσότερων 

θερμίδων, δυσκοιλιότητα, κούρα-

ση και έλλειψη συγκέντρωσης, 

ακόμη και ζαλάδα ή πονοκέφαλο. 

Είναι σημαντικό να προσλαμβά-

νουμε ημερησίως περίπου 2-2,5 

λίτρα (8 ποτήρια) νερό και υγρά 

(σούπες, χυμοί, τσάι, ροφήματα 

και αφεψήματα, τροφές πλού-

σιες σε νερό όπως τα φρούτα 

και τα λαχανικά) προς αποφυγή 

αφυδάτωσης αλλά και δυσκοιλι-

ότητας, σχηματισμού πέτρας στα 

νεφρά ή ουρολοιμώξεων. 

Όταν πίνουμε άφθονο νερό, η 

επιδερμίδα μας είναι ενυδατω-

μένη εκ των έσω και διατηρεί την 

ελαστικότητά της, διευκολύνε-

ται η πέψη των τροφών, ενισχύ-

εται ο μεταβολισμός και η καλή 

υγεία της καρδιάς. Την περίσσεια 

υγρών ο οργανισμός θα την απο-

βάλει με τα ούρα. Τα επίπεδα ενυ-

δάτωσης μπορούν να ελεγχθούν 

μέσω του χρώματος των ούρων, 
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που πρέπει ιδανικά να είναι πολύ 

ανοιχτό κίτρινο. Εάν είναι σκούρο 

κίτρινο, τότε το σώμα έχει ανάγκη 

από περισσότερο νερό.

Τα 2-2,5 λίτρα υγρών την ημέ-

ρα αποτελούν μια γενικευμένη, 

ωστόσο χρήσιμη οδηγία για τον 

ευρύ πληθυσμό. Από κει και πέρα, 

οι εξατομικευμένες ανάγκες για 

ενυδάτωση διαμορφώνονται 

ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, 

τη φυσική δραστηριότητα ή το 

άθλημα, το κλίμα και την εποχή 

του χρόνου, την ύπαρξη εγκυμο-

σύνης, λοχείας ή κάποιας παθο-

λογικής κατάστασης. Ο πυρετός, 

ο εμετός και η διάρροια, ιδίως 

όταν παρατείνονται, προκαλούν 

μεγάλη απώλεια υγρών που πρέ-

πει να αναπληρώνονται σταδιακά 

μέσα από νερό, σούπες, χυμούς, 

ροφήματα και αφεψήματα. Κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και 

του θηλασμού αυξάνεται η δίψα 

και οι ανάγκες της γυναίκας σε 

υγρά, που ενθαρρύνουν και το 

αντανακλαστικό καθόδου του 

μητρικού γάλατος στο στήθος. 

Επίσης, μια διατροφή πλούσια σε 

φυτικές ίνες χρειάζεται περισσό-

τερο νερό που ευνοεί την καλή 

λειτουργία του εντέρου.

Άσκηση και εφίδρωση
Αυξημένη εφίδρωση προκύπτει 

στο ζεστό καλοκαιρινό κλίμα και 

σε έντονη μυϊκή εργασία ή σωμα-

τική άσκηση, όπου η αναπλήρωση 

υγρών καθίσταται αναγκαία. Στον 

αθλητισμό, ειδικότερα, η απώλεια 

υγρών είναι αξιοσημείωτη λόγω 

της παρατεταμένης εφίδρωσης 

που είναι εντονότερη στα θερμά 

κλίματα, γι’ αυτό και συστήνεται η 

κατανάλωση 150-200 ml νερού ή 

ισοτονικού ποτού ανά 20-30 λεπτά 

κατά τη διάρκεια της προπόνησης. 

Οι αθλητές ενθαρρύνονται 

να καταναλώνουν αρκετά υγρά 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, 

καθώς και τρόφιμα με υψηλή πε-

ριεκτικότητα σε νερό, όπως τα 

φρούτα και τα λαχανικά, για να 

παραμένουν σε βέλτιστα επί-

πεδα υδάτωσης προς αποφυγή 

κραμπών, για αντοχή και καλή 

αθλητική απόδοση.

  Προσπαθήστε να αυξήσετε σταδιακά την ποσότητα του νερού που πίνετε

  Έχετε ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερό δίπλα σας στο σπίτι ή στο γραφείο, στο οποίο 
μπορείτε να προσθέσετε φέτες αγγουράκι, μέντα, φέτες λεμόνι, πιπερόριζα (ginger)

  Εάν χρησιμοποιείτε ποτήρι, σημειώνετε μια παύλα για κάθε ποτήρι νερό που πίνετε κατά  
τη διάρκεια της ημέρας

  Ένα καλό θερμός στο κατάλληλο μέγεθος (μικρό για ατομική χρήση ή μεγάλο για  
τις καλοκαιρινές εκδρομές που διψάτε πολύ) μπορεί να διατηρήσει τη θερμοκρασία  
του νερού στα επιθυμητά επίπεδα

  Συνοδεύετε τα κύρια γεύματα με νερό, που διευκολύνει στην πέψη δίχως να φορτώνει το γεύμα 
με έξτρα θερμίδες. Το γάλα και ο χυμός μπορούν να καταναλωθούν στο πρωινό, στο δεκατιανό 
και στο απογευματινό

  Ξεδιψάστε πάντοτε με νερό, και πιείτε οτιδήποτε άλλο για τη γεύση, τα θρεπτικά συστατικά,  
την απόλαυση, την καλή παρέα

  Πίνετε νερό μαζί με το αλκοόλ, για να διευκολύνετε την πέψη του που ξεκινάει από το στομάχι, 
αλλά και για να αποφύγετε να ξεδιψάσετε με το αλκοόλ αυτό καθεαυτό

  Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από οποιαδήποτε φυσική δραστηριότητα πίνετε αρκετό νερό, 
ακόμη περισσότερο εάν έχει ζέστη

για καλή  
ενυδάτωσηTips Tips 
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Η 
Μαγνητική Τομογραφία 

αρχικά χρησιμοποιήθηκε 

ως διαγνωστικό εργαλείο 

στην αρχική σταδιοποίηση σε άν-

δρες με διαγνωσμένο καρκίνο του 

προστάτη πριν από την προστα-

τεκτομή ή την ακτινοθεραπεία. Η 

Μαγνητική Τομογραφία σ’ αυτήν 

την περίπτωση παρέχει πληρο-

φορίες για την παρουσία ή την 

απουσία εξωκαψικής νόσου ή τη 

συμμετοχή των αγγειονευρικών 

δεματίων και των σπερματοδόχων 

κύστεων και έτσι βοηθάει στη δι-

αφοροποίηση των σταδίων Τ1/Τ2 

από το στάδιο Τ3.

Η δυνατότητα διάκρισης μεταξύ 

των όγκων που περιορίζονται στον 

προστάτη (≤ Τ2c) και αυτών που 

εκτείνονται εκτός του προστάτη 

(≥Τ3α) είναι ένα σημαντικό στοι-

χείο για την επιλογή της θεραπείας.

Επίσης στην αρχική σταδιοποίη-

ση του καρκίνου του προστάτη με 

τη Μαγνητική Τομογραφία μπορεί 

να γίνει εκτίμηση των λεμφαδέ-

νων της πυέλου.

Σημαντικές τεχνολογικές εξε-

λίξεις που έχουν συμβάλει στην 

αύξηση της χρησιμότητας στην 

κλινική πράξη της Μαγνητικής 

Τομογραφίας του προστάτη περι-

λαμβάνουν τη χρήση Μαγνητικών 

Τομογράφων υψηλού μαγνητικού 

πεδίου καθώς και την ανάπτυ-

ξη καινοτόμων ακολουθιών που 

χρησιμοποιούνται συνδυαστικά 

(πολυπαραμετρική μαγνητική το-

μογραφία) έτσι ώστε να βελτιώ-

νεται η δυνατότητα ανάδειξης και 

χαρακτηρισμού αλλοιώσεων στον 

προστάτη αδένα.

Η υψηλότερη ισχύς του μαγνητι-

κού πεδίου βελτιώνει τη διακριτική 

ικανότητα αλλά και την ταχύτητα 

της εξέτασης.

Γενικότερα θεωρείται απαραίτη-

τη η χρήση μαγνητικού πεδίου ≥1,5 

Τesla για την απεικόνιση του προ-

στάτη, ενώ αρκετά ακαδημαϊκά 

και εξειδικευμένα κέντρα προτεί-

νουν μαγνητικό πεδίο 3 Tesla ως 

την ιδανική επιλογή. Ο συνολικός 

χρόνος της εξέτασης, περιλαμβα-

νομένης της προετοιμασίας του 

ασθενούς και της φλεβοκέντησης, 

υπολογίζεται στα 40-50 λεπτά.

Τρεις διαφορετικές ακολουθίες 

περιλαμβάνονται στην πολυπαρα-

μετρική Μαγνητική Τομογραφία:

1. Η ακολουθία μοριακής διάχυ-

σης (DWI) με υπολογισμό του φαι-

νομενικού συντελεστή διαχύσεως 

(ADC), 2. Η ακολουθία Τ2 προσα-

νατολισμού και 3. Η δυναμική ακο-

λουθία μετά την ενδοφλέβια χο-

ρήγηση παραμαγνητικής ουσίας.

Με την ακολουθία μοριακής δι-

αχύσεως (DWI) εκτιμάται ο βαθ-

μός κυτταροβρίθειας των ιστών 

υπολογίζοντας την κινητικότητα ή 

τη διάχυση των μορίων του νερού 

μέσα στους ιστούς. Γενικά, ο καρ-

κίνος του προστάτη έχει υψηλή 

κυτταροβρίθεια και απεικονίζεται 

σαν μία περιοχή εστιακού περιορι-

σμού της διαχύσεως των ελεύθε-

ρων μορίων του νερού. Αυτή η πε-

ριοχή περιορισμού της διαχύσεως 

απεικονίζεται ως μία εστία υψηλού 

σήματος στις εικόνες DWI.

Με τις ακολουθίες Τ2 προσανα-

τολισμού παράγονται εικόνες με 

εξαιρετική ευκρίνεια στην απει-

κόνιση των μαλακών ιστών παρέ-

χοντας τη δυνατότητα διάκρισης - 

διαχωρισμού της περιφερικής από 

τη μεταβατική ζώνη. Στις ακολου-

θίες Τ2 προσανατολισμού ο καρ-

κίνος απεικονίζεται ως περιοχή με 

χαμηλής εντάσεως σήμα.

Δυναμικές ακολουθίες λαμβά-

νονται μετά την ενδοφλέβια χο-

ρήγηση παραμαγνητικής ουσίας. 

Σε αυτές τις εικόνες ο καρκίνος 

του προστάτη απεικονίζεται σαν 

εστιακή περιοχή με πρώιμη σκι-

αγραφική ενίσχυση σε σχέση με 

τον υπόλοιπο αδένα.

Δέσποινα Σαββίδου, MD, Ph.D
Διευθύντρια Τμήματος Αξονικού  
και Μαγνητικού Τομογράφου
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Γράφει η:

Ο ρόλος της Μαγνητικής 
Τομογραφίας στον 
καρκίνο του προστάτη
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Η διεθνής ομάδα εργασίας στη 

μαγνητική τομογραφία του προ-

στάτη (International Prostate MRI 

Working Group) έχει αναπτύξει 

οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης 

της πολυπαραμετρικής μαγνητι-

κής τομογραφίας αλλά και για τον 

τρόπο καταγραφής των ευρημά-

των (PI-RADS).

Με το σύστημα PI-RADS κατηγο-

ριοποιούνται οι αλλοιώσεις στον 

προστάτη ανάλογα με την πιθανό-

τητα παρουσίας καρκίνου, σύμφω-

να με μια κλίμακα πέντε κατηγορι-

ών, με την κατηγορία PI-RADS 1 να 

αντιστοιχεί σε αλλοιώσεις όπου ο 

κλινικά σημαντικός καρκίνος είναι 

πολύ απίθανο να υπάρχει και την 

κατηγορία PI-RADS 5 να προσδι-

ορίζει αλλοιώσεις όπου η πιθανό-

τητα κλινικά σημαντικού καρκίνου 

είναι υψηλή.

Έτσι, πέραν της αρχικής σταδιο-

ποίησης του καρκίνου του προστά-

τη, στις ενδείξεις της πολυπαραμε-

τρικής Μαγνητικής Τομογραφίας 

περιλαμβάνονται οι εξής:

   Όταν υπάρχει ένδειξη για βι-

οψία προστάτη ενώ έχει προη-

γηθεί αρνητική διουρηθρική βι-

οψία υπό την καθοδήγηση των 

υπερήχων

   Η διαθέσιμη βιβλιογραφία υπο-

δεικνύει ότι η διενέργεια της 

πολυπαραμετρικής Μαγνητικής 

Τομογραφίας πριν από τη βιοψία 

στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 

κλινικά υποψία καρκίνου στον 

προστάτη βοηθάει στη διάγνω-

ση κλινικά σημαντικής νόσου, 

ενώ μπορεί να βοηθήσει στην 

αποφυγή μη αναγκαίων βιοψιών. 

Ορισμένα κέντρα στο εξωτερικό 

προτείνουν τη διενέργεια της 

παλυπαραμετρικής Μαγνητικής 

Τομογραφίας σε όλους τους άν-

δρες πριν από την προγραμματι-

σμένη βιοψία προστάτη

   Σε ασθενείς με νόσο με μικρό 

κίνδυνο (low risk) να αποδει-

χθεί κλινικά σημαντική, οι οποίοι 

επιλέγουν στενή παρακολούθη-

ση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

η πολυπαραμετρική Μαγνητική 

Τομογραφία έτσι ώστε να επιβε-

βαιωθεί η απουσία κλινικά σημα-

ντικής (high-grade) νόσου.

Εστιακή αλλοίωση στο δεξιό πλάγιο τμήμα της περιφερικής ζώνης του προστάτη με υψηλής εντάσεως σήμα 

στην ακολουθία διαχύσεως, με χαμηλής εντάσεως σήμα στην ακολουθία Τ2 προσανατολισμού και έντονη 

πρώιμη σκιαγραφική ενίσχυση, πολύ ύποπτη για την παρουσία κλινικά σημαντικού καρκίνου. (PI-RADS 5)

ΖΩΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ
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1  Τι είναι ο θυρεοειδής 
αδένας;

Ο θυρεοειδής αδένας, ένας από 

τους πολλούς αδένες του ενδο-

κρινικού μας συστήματος, αποτε-

λείται από 2 λοβούς δεξιά και αρι-

στερά της τραχείας στο μπροστινό 

κεντρικό τμήμα του λαιμού, κάτω 

ακριβώς από το «μήλο του Αδάμ». 

Παράγει τη θυροξίνη (Τ4) και την 

τριιωδοθυρονίνη (Τ3), οι οποί-

ες ρυθμίζουν πολλές σημαντικές 

λειτουργίες του οργανισμού μας 

όπως τη θερμοκρασία, τον καρ-

διακό ρυθμό, τον μεταβολισμό κ.ά.

Διάφορες διαταραχές μπορούν 

να συμβούν στον θυρεοειδή αδέ-

να, περισσότερο συχνά σε γυναί-

κες αλλά και σε άνδρες, έφηβους 

και παιδιά. Οι πιο συνηθισμένες 

οφείλονται σε αυτοάνοσους μη-

χανισμούς και προκαλούν υποθυ-

ρεοειδισμό ή υπερθυρεοειδισμό.

2 Γιατί πρέπει  
να τον αφαιρέσω;

Παρόλο που αρκετές περιπτώσεις 

θυρεοειδικών παθήσεων αντι-

μετωπίζονται αποτελεσματικά με 

φάρμακα, ο συνηθέστερος λό-

γος αφαίρεσης του θυρεοειδούς 

είναι η ύπαρξη «ύποπτου» όζου 

που εντοπίστηκε με υπέρηχο και 

ο οποίος στην κυτταρολογική που 

ακολούθησε μετά από βιοψία με 

λεπτή βελόνη (FNA) έδειξε:

  Καρκίνο θυρεοειδούς

  Υψηλή πιθανότητα για καρκίνο 

  Αμφίβολο αποτέλεσμα

Θυρεοειδεκτομή όμως συνιστά-

ται και σε περιπτώσεις όπου οι όζοι 

μπορεί να είναι καλοήθεις, όμως:

  Αυξάνονται σε μέγεθος 

ή δημιουργούν μεγάλες 

πολυοζώδεις βρογχοκήλες που 

προκαλούν συμπτώματα όπως 

δυσκαταποσία ή δύσπνοια

  Προκαλούν συμπτώματα 

υπερθυρεοειδισμού (μονήρης 

«τοξικός» όζος)

Τέλος, περιπτώσεις της νόσου 

του Graves (αυτοάνοση διαταραχή 

που προκαλεί υπερθυρεοειδισμό), 

όπου η συντηρητική θεραπεία 

έχει αποτύχει ή δεν είναι καθό-

λου καλά ανεκτή από τον ασθενή, 

αντιμετωπίζονται χειρουργικά.

3  Τι εξετάσεις χρειάζονται 
προεγχειρητικά;

Όπως και για άλλες επεμβάσεις, 

ο προεγχειρητικός έλεγχος πε-

ριλαμβάνει πλήρες ιστορικό και 

φυσική εξέταση του καρδιοανα-

πνευστικού συστήματος, ΗΚΓ, 

ακτινογραφία θώρακος καθώς και 

μια σειρά αιματολογικών εξετάσε-

ων και πηκτικότητας.

Σημαντικό να τονίσουμε ότι όσοι 

ασθενείς έχουν βράγχος φωνής 

ή έχουν υποβληθεί στο παρελθόν 

σε οποιαδήποτε επέμβαση στον 

λαιμό θα πρέπει να υποβάλλονται 

σε λαρυγγοσκόπηση προεγχειρη-

τικά, έτσι ώστε να γνωρίζουμε εάν 

τα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα 

που ελέγχουν την κινητικότητα 

των φωνητικών χορδών λειτουρ-

γούν φυσιολογικά.

Τέλος, σε περιπτώσεις όζων 

ύποπτων για καρκίνο θυρεοειδούς 

οι ασθενείς θα πρέπει να κάνουν 

υπερηχογράφημα χαρτογράφη-

σης τραχήλου για εντοπισμό τυ-

χόν ύποπτων τραχηλικών λεμφα-

δένων έτσι ώστε να αφαιρεθούν 

ταυτόχρονα με τον θυρεοειδή.

4 Τι είδους επέμβαση  
θα χρειαστεί να κάνω 

ανάλογα με την περίπτωση;
Σε όλες τις περιπτώσεις που έχου-

Γράφει ο:

Δημήτριος Μιχ. Γιάλβαλης MD M.Sc.

Γενικός Χειρουργός-Χειρουργός 
Ενδοκρινών Αδένων 
Επιστημονικός Συνεργάτης 
ΒιοΚλινική Αθηνών

ερωτήσεις & 
απαντήσεις για  
τη θυρεοειδεκτομή7 
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με να αντιμετωπίσουμε καλοήθη 

νόσο, σε περιπτώσεις καρκίνου 

θυρεοειδούς που περιορίζεται 

στον αδένα χωρίς προσβολή των 

τραχηλικών λεμφαδένων και πά-

ντα με κριτήριο τον συνολικό όγκο 

του θυρεοειδούς αδένα μπορεί να 

πραγματοποιηθούν:

  Ολική θυρεοειδεκτομή ανοικτή

  Ελάχιστα επεμβατική θυρεοει-

δεκτομή

  Ελάχιστα επεμβατική ενδοσκοπι-

κή θυρεοειδεκτομή (mivat)

Στις περιπτώσεις όμως που ο 

ασθενής έχει υποψία για καρκί-

νο θυρεοειδούς ή επιβεβαιωμέ-

νο καρκίνο με λεμφαδενικές με-

ταστάσεις η επέμβαση εκλογής 

είναι:

  Ολική θυρεοειδεκτομή με κε-

ντρικό ή και πλάγιο λεμφαδενικό 

καθαρισμό τραχήλου (ανάλογα 

με την εντόπιση των λεμφαδέ-

νων στην προεγχειρητική χαρ-

τογράφηση).

5 Ποιες οι συνήθεις 
επιπλοκές της επέμβασης;

Η χειρουργική μου ομάδα χρησι-

μοποιεί όλα τα σύγχρονα εργα-

λεία, όπως νευροδιεγέρτη, ψαλί-

δι υπερήχων, ειδικά ενδοσκόπια 

και εργαλεία μικροχειρουργικής, 

με τα οποία, ταυτόχρονα με την 

εμπειρία και εξειδίκευσή μας, δι-

ασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια 

όσο και η αποτελεσματικότητα 

της όποιας επέμβασης αφορά τον 

θυρεοειδή, αλλά και όλους τους 

ενδοκρινείς αδένες. 

Συνήθεις επιπλοκές είναι:

  Αιμορραγία

  Τραυματισμός παλίνδρομου λα-

ρυγγικού νεύρου με προσωρινή 

βραγχνάδα

  Παροδικός υποπαραθυρεοειδι-

σμός με επακόλουθη υπασβε-

στιαιμία.

6 Τι πρέπει να προσέχω μετά 
την επέμβαση;

Την ίδια μέρα μετά την επέμβα-

ση μιλάτε κανονικά και σιτίζεστε 

κανονικά χωρίς κανένα πρόβλη-

μα. Μετά την έξοδό σας από την 

Κλινική χρειάζεται για διάστημα 2 

εβδομάδων να αποφεύγονται οι 

έντονες δραστηριότητες (άρση 

βάρους και έντονη γυμναστική) 

για να μειωθεί ο κίνδυνος αιμα-

τώματος αλλά και δυσμορφίας ή 

ρήξης του τραχηλικού τραύματος. 

Κατά τα λοιπά η επιστροφή στις 

υπόλοιπες συνήθεις καθημερινές 

λειτουργίες είναι άμεση, μόλις σε 

2-3 μέρες. 

Τέλος, επειδή έχει αφαιρεθεί 

όλος ο θυρεοειδής αδένας, θα 

είστε σε αντιθυρεοειδική αγωγή 

(εφ’ όρου ζωής) και πιθανόν και 

αγωγή με ασβέστιο και Βιταμίνη 

D για βραχύ χρονικό διάστημα.

7 Πώς επιλέγω 
 χειρουργό;

Είναι διεθνώς παραδεκτό ότι οι 

επεμβάσεις στον θυρεοειδή και 

παραθυρεοειδή αδένα (και γενικά 

στους ενδοκρινείς) θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται από χειρουρ-

γούς που έχουν εξειδικευτεί και 

εκτελούν τέτοιες επεμβάσεις σε 

τακτική βάση. 

Ο κος Γιάλβαλης έχει εξει-

δικευτεί στο Τμήμα Ενδοκρινι-

κής Χειρουργικής του Πανεπι-

στημιακού Νοσοκομείου King’s 

College Hospital του Λονδίνου 

και πραγματοποιεί με την ομάδα 

του πλήθος επεμβάσεων και επα-

νεπεμβάσεων θυρεοειδούς, πα-

ραθυρεοειδών και επινεφριδίων 

στην Κλινική μας.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ



Π
ραγματοπο ιήθηκε  με 

απόλυτη επιτυχία και για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα 

η μέθοδος της Ηλεκτροχημειο-

θεραπείας από την ομάδα του 

κ. Παναγιώτη Παππά, MD, M.Sc., 

ειδικού Χειρουργού Μαστού στη 

ΒιοΚλινική Αθηνών και επιστη-

μονικού συνεργάτη του Royal 

Free Hospital NHS Trust στο 

Λονδίνο.

Η επέμβαση πραγματοποιή-

θηκε στη ΒιοΚλινική Αθηνών σε 

ασθενή 52 ετών με μεταστατικό 

καρκίνο μαλακών μορίων – δέρ-

ματος στην περιοχή της μασχά-

λης και του βραχίονα. Έγινε υπό 

γενική αναισθησία και η ασθενής 

ανένηψε αμέσως, με ήπιο μετεγ-

χειρητικό πόνο και μεταφέρθηκε 

πολύ γρήγορα στο θάλαμο νοση-

λείας, ενώ εξήλθε από την Κλινι-

κή την επόμενη ημέρα.

Τι είναι η 
Ηλεκτροχημειοθεραπεία
Η Ηλεκτροχημειοθεραπεία (ECT- 

Electrochemotherapy) είναι μια 

επαναστατική μέθοδος χημειοθε-

ραπείας για καρκίνους που έχουν 

προσβάλει το δέρμα του θώρακα, 

της ράχης, των άνω άκρων και 

της κοιλιακής χώρας.

 Είναι ένας συνδυασμός:

α) Χημειοθεραπείας που εγχύ-

εται εντός του όγκου ή στην κυ-

κλοφορία του αίματος

β) Χρήσης ηλεκτρικών ώσεων 

συγκεκριμένης και ελεγχόμενης 

δοσολογίας, όπου ο χημειοθερα-

πευτικός παράγοντας εισχωρεί 

στα καρκινικά κύτταρα με ηλε-

κτροδιάτρηση.

Ηλεκτρόδια μεταδίδουν ένα 

ηλεκτρικό παλμό στον όγκο και 

αλλάζουν το εξωτερικό στρώμα 

του καρκινικού κυττάρου (μεμ-

βράνη) με αποτέλεσμα να κα-

θιστά ευκολότερη την εισαγωγή 

του χημειοθεραπευτικού παρά-

γοντα (Μπλεομυκίνη) μέσα στα 

καρκινικά κύτταρα.

 

Τύποι καρκίνου  
του δέρματος που  
η ηλεκτροχημειοθεραπεία 
μπορεί να θεραπεύσει
Η ηλεκτροχημειοθεραπεία χρη-

σιμοποιείται για καρκίνους που 

αναπτύχθηκαν ή έχουν εξαπλω-

θεί στο δέρμα και στα μαλακά 

μόρια σε διαφορετικά σημεία του 

σώματος. Αυτοί περιλαμβάνουν:

  Τον καρκίνο του μαστού που 

έχει εξαπλωθεί στο δέρμα και 

τον υποδόριο ιστό

  Το Βασικοκυτταρικό και το 

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 

του δέρματος

 Το Μελάνωμα

 Το Σάρκωμα Kaposi

  Τον καρκίνο της κεφαλής και 

του τραχήλου που έχουν εξα-

πλωθεί στο δέρμα και τα μαλα-

κά μόρια της περιοχής.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι βλά-

βες αυτές εμφανίζονται με εξελ-

κώσεις και νευροπαθητικό πόνο 

και επηρεάζουν σημαντικά την 

ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η Ηλεκτροχημειοθεραπεία έχει 

εγκριθεί από το Εθνικό Ινστιτού-

το Υγείας και Φροντίδας Αρι-

στείας (NICE- National Institute 

for Health and Care Excellence) 

του Ηνωμένου Βασιλείου ως θε-

ραπεία για να ανακουφίσει τα 

συμπτώματα στα άτομα με καρ-

κίνο στο δέρμα, τα μαλακά μό-

ρια και άλλους ιστούς. Μπορεί 

να βοηθήσει στον έλεγχο των 

συμπτωμάτων, όταν οι ασθενείς 

δεν ανταποκρίνονται σε άλλες 

θεραπείες, όπως η χημειοθερα-

πεία και η ακτινοθεραπεία. 

 

Πώς πραγματοποιείται;
Η Ηλεκτροχημειοθεραπεία στα πε-

ρισσότερα κέντρα πραγματοποι-

Γράφει ο:

Παναγιώτης Παππάς MD. M.Sc

Ειδικός Χειρουργός Παθήσεων Μαστού,
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Ένα επαναστατικό «όπλο»  
στη μάχη κατά του καρκίνου, 
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είται στην αίθουσα του χειρουρ-

γείου και υπό γενική αναισθησία, 

ενώ μετά οι ασθενείς χρειάζεται 

να παραμείνουν στο νοσοκομείο 

συνήθως για μια ημέρα.

Κατά την επέμβαση, εγχύεται 

ενδοφλεβίως μια χημειοθερα-

πευτική ουσία (Μπλεομυκίνη ή 

Σισπλατίνη) και στη συνέχεια τα 

ειδικά ηλεκτρόδια (βελόνες) το-

ποθετούνται στην περιοχή της 

βλάβης και αρχίζει η διαδικασία 

της χορήγησης των ηλεκτρικών 

ώσεων από εξειδικευμένο χει-

ρουργό. Σε ορισμένες περιπτώ-

σεις ενδέχεται να προηγηθεί και 

χειρουργικός καθαρισμός μέ-

ρους της βλάβης όταν αυτό κριθεί 

απαραίτητο από το χειρουργό.

Οι ηλεκτρικοί παλμοί προέρ-

χονται από μια ειδική συσκευή 

(Cliniporator, IGEA, Carpi, Italy). 

Ο χειρουργός  τοποθετεί τα ηλε-

κτρόδιο πάνω στις περιοχές του 

δέρματος με τις μεταστατικές 

καρκινικές βλάβες για συγκε-

κριμένο χρόνο και σε συγκε-

κριμένο βάθος και κατανομή. Η 

επέμβαση έχει διάρκεια περίπου 

30-35 λεπτών αλλά ενδέχεται να 

διαρκέσει περισσότερο ανάλογα 

με το μέγεθος και τον αριθμό των 

βλαβών που υπάρχουν.

 

Ανεπιθύμητες ενέργειες  
της Ηλεκτροχημειοθεραπείας
Δεν έχουν παρατηρηθεί μείζονες 

μετεγχειρητικές επιπλοκές μετά 

από την επέμβαση.

Η συνηθέστερη ανεπιθύμητη 

ενέργεια είναι το μετεγχειρητικό 

άλγος στην περιοχή όπου πραγ-

ματοποιείται η τοποθέτηση των 

ηλεκτροδίων στο δέρμα αλλά 

είναι συνήθως ήπιο, διαρκεί για 

λίγες μόνον ώρες και αντιμετωπί-

ζεται με απλή παυσίπονη αγωγή.

 

Τι δείχνουν οι μελέτες για  
την Ηλεκτροχημειοθεραπεία
Μέχρι στιγμής, οι ερευνητές 

έχουν χρησιμοποιήσει την Ηλε-

κτροχημειοθεραπεία για τον 

έλεγχο των συμπτωμάτων του 

μεταστατικού ή υποτροπιάζοντος 

καρκίνου του μαστού στο δέρμα, 

όταν οι άλλες θεραπείες έχουν 

αποτύχει ή δεν μπορούν να εφαρ-

μοστούν για διάφορους λόγους.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 

είναι ενθαρρυντικά και σε ορι-

σμένες περιπτώσεις ασθενών 

εντυπωσιακά. Σε αρκετές περι-

πτώσεις και στο συνολικό 75% 

των ασθενών υπάρχει θετική 

ανταπόκριση στη θεραπεία τις 

πρώτες κιόλας δύο εβδομάδες 

(45% πλήρη ανταπόκριση και 

30% μερική ανταπόκριση).

Η ομάδα του κ.Παππά έχει 

πραγματοποιήσει  πληθώρα 

επεμβάσεων Ηλεκτροχημειοθε-

ραπείας στο Royal Free Hospital 

London Foundation Trust. Ο ίδιος 

είναι ο μοναδικός εξειδικευμένος 

και πιστοποιημένος στην συγκε-

κριμένη μέθοδο στην Ελλάδα. 

«Η ομάδα μου και εγώ με με-

γάλη χαρά αποφασίσαμε να 

εφαρμόσουμε την συγκεκριμένη 

μέθοδο και στην Ελλάδα καθώς 

θεωρούμε, μετά από την πολυετή 

εμπειρία μας, πως έχει να προ-

σφέρει αρκετά σε συγκεκριμένη 

μερίδα ασθενών με μεταστατικό 

και υποτροπιάζοντα καρκίνο μα-

στού αλλά και αρκετών άλλων 

τύπων καρκίνου», δηλώνει στο 

Bionews. Και προσθέτει: «Όπως 

συνήθιζε να λέει ο μέντορας και 

αείμνηστος δάσκαλός μου καθη-

γητής Keshtgar Mo, είναι μια πολ-

λά υποσχόμενη νέα θεραπεία, που 

χρησιμοποιεί ένα παλαιό και καλό 

χημειοθεραπευτικό παράγοντα 

και θα χαρίσει ποιότητα ζωής σε 

αρκετούς συνανθρώπους μας».

Η Ηλεκτροχημειοθεραπεία 

εφαρμόζεται στη ΒιοΚλινική Αθη-

νών σύμφωνα με τις κατευθυντή-

ριες οδηγίες «European Standard 

Operating Procedures of ECT» 

(ESOPE) του 2006. Η δε ανταπό-

κριση των ασθενών αξιολογεί-

ται με την χρήση των κριτηρίων 

RECIST (Response Evaluation 

Criteria in Solid Tumors).



 Ποια είναι διαφορά της PET 
από άλλες απεικονιστικές 
εξετάσεις;
Η PET δείχνει τις μεταβολικές αλ-

λαγές που συμβαίνουν σε κυτταρι-

κό επίπεδο σε ένα όργανο ή ιστό. 

Αυτό είναι σημαντικό γιατί η νόσος 

συνήθως ξεκινά σε κυτταρικό επί-

πεδο. Η CT και η MRI δεν μπορούν 

να αναδείξουν προβλήματα σε 

επίπεδο κυττάρου, μπορούν να ανι-

χνεύσουν βλάβες αργότερα, όταν 

η νόσος τροποποιεί τη δομή των 

οργάνων ή των ιστών και υπάρ-

χουν ανατομικές αλλοιώσεις.

 Σύγκριση της ακτινικής 
επιβάρυνσης στην εξέταση 
PET/CT με τις υπόλοιπες 
εξετάσεις
Η εξέταση PET/CT έχει δύο συ-

νιστώσες, αφού ουσιαστικά πε-

ριλαμβάνει δύο εξετάσεις που 

πραγματοποιούνται μαζί: Την PET 

(τομογραφία εκπομπής ποζιτρονί-

ων) και την CT (αξονική τομογρα-

φία). Συνήθως στην PET/CT δεν 

πραγματοποιούμε διαγνωστική 

CT αλλά CT χαμηλής δόσης που 

χρησιμοποιείται κυρίως για τον 

εντοπισμό των αλλοιώσεων που 

απεικονίζονται στην PET, με αποτέ-

λεσμα η ακτινοβολία να είναι πολύ 

χαμηλότερη.

Η ακτινική επιβάρυνση από την 

ΡΕΤ είναι ακόμα μικρότερη κι 

εξαρτάται από τη δόση του ραδιο-

φαρμάκου (όπως η 18F-FDG) που 

χορηγούμε, η οποία εξαρτάται από 

το βάρος του ασθενούς, και είναι η 

ίδια, ανεξάρτητα με τον αν απεικο-

νίσουμε όλο το σώμα ή μόνο ένα 

συγκεκριμένο τμήμα του σώματος. 

Συνολικά, η ακτινική επιβάρυνση 

των ασθενών από μια ολόσωμη 

εξέταση PET/CT κυμαίνεται από 

9,4 έως 14,8 mSv στις διάφορες 

μελέτες. Για να γίνει κατανοητό ότι 

η τιμή αυτή δεν είναι τόσο υψηλή, η 

ακτινική επιβάρυνση των ασθενών 

από μια διαγνωστική CT κοιλίας και 

πυέλου είναι περίπου 20mSv, δη-

λαδή αρκετά μεγαλύτερη από μια 

ολόσωμη PET/CT. 

Στα καινούρια PET/CT μηχανή-

ματα, όπως αυτό που διαθέτει ο 

Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Discovery 

IQ PET/CT, GE Healthcare), οι δό-

Γράφει η:

Ευαγγελία Σκούρα,  
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Πυρηνικός Ιατρός,  
Υπεύθυνη Τμήματος PET/CT 
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Τομογραφία Εκπομπής  
Ποζιτρονίων (PET/CT)
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Η εξέταση PET/CT 

(Τομογραφία Εκπομπής 

Ποζιτρονίων) αποτελεί  

πλέον μια καθιερωμένη 

εξέταση απεικόνισης  

των ογκολογικών ασθενών. 

Η PET/CT απεικόνιση στην 

ογκολογία διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στην:  

  Απόκτηση προγνωστικών 
πληροφοριών  

  Έγκαιρη διάγνωση   

  Επιλογή της καλύτερης  
θέσης για βιοψία  

 Αρχική σταδιοποίηση  

  Πρώιμη εκτίμηση της  
ανταπόκρισης στη θερα-
πεία και τον σχεδιασμό 
της ακτινοθεραπείας  

  Επανασταδιοποίηση  
μετά τη θεραπεία

  Ανίχνευση πιθανής  
υποτροπής  

Υπάρχουν κίνδυνοι και παρενέργειες;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
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σεις που χορηγούμε είναι ακόμα 

μικρότερες. To Discovery IQ PET/

CT έχει μεγαλύτερη ευαισθησία, 

έως 22 cps/kBq (έναντι των 7cps/

kBq στα παλαιότερης γενιάς μη-

χανήματα), με πολύ καλή ποιότητα 

εικόνας, με αποτέλεσμα η δόση να 

μπορεί να μειωθεί στο μισό. Αυτό 

που φοβίζει τους ασθενείς στην 

εξέταση PET είναι το γεγονός ότι 

η ακτινοβολία προέρχεται από το 

ραδιοφάρμακο που χορηγούμε 

ενδοφλεβίως, ενώ στη CT η ακτι-

νοβολία εκπέμπεται από το μηχά-

νημα, όμως η ακτινική επιβάρυνση 

είναι μικρότερη. Φυσικά στις απλές 

ακτινογραφίες η ακτινοβολία είναι 

πολύ μικρότερη ενώ σε εξετάσεις 

όπως το υπερηχογράφημα (US) 

και η μαγνητική τομογραφία (MRΙ), 

δεν υπάρχει έκθεση σε ιονίζουσα 

ακτινοβολία.

 Οι επαναλαμβανόμενες 
απεικονιστικές εξετάσεις  
στον ίδιο ασθενή αυξάνουν  
την ακτινική επιβάρυνση;
Η απάντηση είναι ναι. Όμως, οι μη-

χανισμοί επιδιόρθωσης στο σώμα 

είναι ενεργοί και τα χρονικά διαστή-

ματα που μεσολαβούν μεταξύ των 

εξετάσεων βοηθούν να μειωθούν 

οι επιδράσεις της ακτινοβολίας. 

 Οι ασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη διατρέχουν κάποιον 
επιπλέον κίνδυνο  
στην εξέταση;
Η απάντηση είναι όχι.

Μολονότι στην εξέταση ΡΕΤ χο-

ρηγείται στον ασθενή μια μικρή 

ποσότητα ραδιενεργής γλυκόζης 

αυτό δεν επηρεάζει τον διαβήτη 

(γιατί το φάρμακο είναι πολύ λίγο). 

Όμως, είναι σημαντικό το σάκχα-

ρο του ασθενούς να είναι ρυθμι-

σμένο όταν έρθει για την εξέταση 

(σάκχαρο <150-200 mg/dl), ώστε 

να υπάρχουν τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα. 

 Μπορεί ένας ασθενής  
να κάνει αξονική ή μαγνητική 
τομογραφία την ίδια μέρα  
που θα υποβληθεί σε PET/CT;
Η PET/CT δεν θα επηρεάσει την 

πραγματοποίηση των υπολοίπων 

εξετάσεων. Όμως εάν έχουν προ-

γραμματιστεί άλλες εξετάσεις μετά 

την PET/CT προτείνεται αυτές να 

γίνονται μετά από 6-8 ώρες ώστε 

να μην υπάρχει ακτινοβόληση του 

προσωπικού.

Φυσικά η CT και η MRI μπορούν 

να πραγματοποιηθούν πριν την 

εξέταση PET/CT χωρίς να δημι-

ουργήσουν πρόβλημα (αρκεί να 

μην χορηγηθεί ενδοφλέβιο ιω-

διούχο σκιαγραφικό υλικού που 

μπορεί να επηρεάσει τις μετρήσεις 

του SUVmax στην ΡΕΤ).

 Μετά την εξέταση PET/
CT οι ασθενείς πρέπει να 
περιορίσουν τις καθημερινές 
δραστηριότητές τους;
Η απάντηση είναι όχι.

Μολονότι η εξέταση περιλαμ-

βάνει τη χορήγηση μιας μικρής 

ποσότητας ραδιενεργού ουσίας, 

που οδηγεί σε μικρή ακτινοβόλη-

ση των ατόμων που είναι δίπλα 

του, το ποσό της ακτινοβολίας 

που εκπέμπεται από τον ασθε-

νή μετά την εξέταση είναι χαμη-

λό. Ο ασθενής μπορεί να φέρει 

εις πέρας όλες τις καθημερινές 

δραστηριότητες χωρίς κανένα 

κίνδυνο για τους άλλους, έχο-

ντας μόνο περιορισμό στη στενή 

επαφή με έγκυες γυναίκες και 

παιδιά (συνιστάται η διατήρηση 

απόστασης μεγαλύτερης των δύο 

μέτρων για 6 με 8 ώρες μετά το 

τέλος της εξέτασης). 

 Υπάρχει κάποιος κίνδυνος 
στην εξέταση PET/CT; 
Τα ραδιοφάρμακα που χορηγού-

νται στην ΡΕΤ, όπως και σε όλες τις 

μεθόδους της πυρηνικής ιατρικής, 

θεωρούνται ασφαλή, γιατί η χορη-

γούμενη δόση είναι χαμηλή. 

Το ραδιοϊσότοπο έχει μικρό 

χρόνο ημιζωής και διασπάται τα-

χέως, ώστε δεν υπάρχει ανιχνεύ-

σιμη ακτινοβολία έπειτα από λίγες 

ώρες.  

Το ραδιοφάρμακο 18F-FDG (που 

συνήθως χρησιμοποιείται) αποτε-

λεί ανάλογο της γλυκόζης και τα 

αναφερόμενα στη βιβλιογραφία 

περιστατικά αλλεργίας είναι σπα-

νιότατα και ήπια, ενώ οι ασθενείς 

πρέπει να γνωρίζουν ότι τα ραδι-

οφάρμακα δεν σχετίζονται με τα 

σκιαγραφικά που χορηγούνται 

στην CT και την MRI. 

Ασθενείς με νεφρική δυσλει-

τουργία ή ανεπάρκεια μπορούν να 

υποβληθούν στην PET/CT, χωρίς 

καμιά νεφρική επιβάρυνση.  

Δεν υπάρχει καμία επίδραση σε 

ασθενείς με θυρεοειδικές διατα-

ραχές, γιατί τα ραδιοφάρμακα επι-

σημαίνονται με ραδιενεργό φθό-

ριο και όχι με ιώδιο.

Με βάση στοιχεία και από  
την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας (IΑΕΑ)



Ο 
εγκέφαλος είναι το όρ-

γανο το οποίο ρυθμίζει 

τη λειτουργία του οργα-

νισμού και συντονίζει την επιμέ-

ρους λειτουργία των οργάνων 

του σώματος. Ο ρόλος του «αρ-

χηγού» του σώματος τον προσω-

ποποίησε ώστε να ομιλούμε για 

«εγκέφαλο» μιας ομάδας έως 

«εγκέφαλο» του αυτοκινήτου, 

υπονοώντας τον αρχηγό ή έναν 

απλό υπολογιστή αντίστοιχα.

Τον ηγεμονικό ρόλο του εγκε-

φάλου είχαν παρατηρήσει οι αρ-

χαίοι Αιγύπτιοι και σαφέστερα οι 

Αρχαίοι Έλληνες με κορυφαίους 

τον Αλκμέωνα («Εν τω εγκεφάλω 

το ηγεμονικόν») και φυσικά τον 

Ιπποκράτη. Το μεγαλείο αυτής 

της παρατήρησης είναι ότι έγινε 

σε μια εποχή όπου επιστεύετο ότι 

το κέντρο της ψυχής και το θυμι-

κόν εντοπίζονταν στην καρδιά, το 

διάφραγμα και το επιγάστριο (πε-

ριοχή του στομάχου). Αυτό ίσχυε 

επί αιώνες μέχρι τα υστερότερα 

χρόνια του μεσαίωνα, ώσπου οι 

ανατόμοι και αργότερα οι φυσι-

ολόγοι να αρχίσουν να περιγρά-

φουν τον εγκέφαλο και τις κυριό-

τερες λειτουργίες του.

Η σπουδαιότητα αλλά και η λε-

πτότητα του εγκεφάλου απαιτούν 

μια ειδική προστασία μέσα στην 

κρανιακή κοιλότητα η οποία είναι 

ένα «σκληρό» οστέινο περίβλη-

μα, το κρανίο, το οποίο επενδύ-

εται από μεμβράνες σκληρές και 

ανθεκτικές έως αραχνοΰφαντες, 

Γράφει ο:

Παναγιώτης Δ. Τούλας

Νευροακτινολόγος
Σύμβουλος 
Απεικόνισης  
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

Εγκέφαλος: 
Ο «αρχηγός» 
του ανθρώπινου 
σώματος
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τις μήνιγγες. Επιπλέον ο εγκέφα-

λος κολυμπάει σε ένα υγρό συνε-

χώς ανανεούμενο, το εγκεφαλο-

νωτιαίο υγρό.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

αποτελείται από ένα στηρικτικό 

σκελετό, τη νευρογλοία, και τα 

νευρικά κύτταρα, τους νευρώ-

νες, οι οποίοι εκτιμώνται σε 100 

δισεκατομμύρια περίπου. Οι νευ-

ρώνες αυτοί συνδέονται και επι-

κοινωνούν μεταξύ τους σχημα-

τίζοντας ένα είδος κυκλώματος 

ή και λειτουργικού πολύπλοκου 

πλέγματος με πολλές και πολλα-

πλές διακλαδώσεις και αλληλε-

πιδράσεις.

Η επικοινωνία των κυττάρων 

επιτελείται μέσω συνάψεων οι 

οποίες είναι συνδέσεις λειτουρ-

γικές με μεσολαβητές χημικές 

ουσίες (νευροδιαβιβαστές και 

ηλεκτρολύτες). Η στοιχειώδης δε 

επικοινωνία είναι ηλεκτροχημική, 

δηλαδή, διαμέσου των νευρώνων 

μεταδίδεται κάτι σαν ηλεκτρι-

κό ρεύμα το οποίο μεταφέρεται 

από το κέντρο στην περιφέρεια 

και αντίστροφα, αλλά και μεταξύ 

νευρώνων υπό μορφήν κλειστών 

κυκλωμάτων. 

Μακροσκοπικά, δηλαδή, παρα-

τηρώντας με γυμνό μάτι τον εγκέ-

φαλο, θα δούμε ότι αποτελείται 

από συμμετρικά μέρη, τα οποία 

συνδέονται μεταξύ τους, αλλά 

και διακριτές ανατομικές περι-

οχές όπως τα δύο εγκεφαλικά 

ημισφαίρια, την παρεγκεφαλίδα 

και το στέλεχος στο οποίο «ακου-

μπούν» τα προαναφερθέντα.

Η διαφοροποίηση των περιοχών 

του εγκεφάλου οφείλεται στη δια-

φορετική ανάπτυξη τμημάτων αυ-

τού κατά τη διάρκεια της εξέλιξης 

του ανθρώπινου είδους με σκοπό 

τη διεκπεραίωση των λειτουργιών 

του. Για παράδειγμα, η οσφρητι-

κή περιοχή στα ζώα είναι πολύ 

πιο μεγάλη από την ανθρώπινη. Ο 

ανθρώπινος εγκεφαλικός φλοιός 

όμως είναι πολύ πιο εκτεταμένος 

από αυτόν των ζώων, πράγμα το 

οποίο μας καθιστά πιο έξυπνους. 

Επιπλέον ο εγκεφαλικός φλοιός 

είναι η έδρα της σκέψης και όχι 

μόνον και οφείλει σε σκεπτόμενα 

όντα σαν τον άνθρωπο να είναι 

ογκώδης συγκριτικά.

Η επιμέρους οργάνωση του 

εγκεφάλου για την επιτέλεση 

απλών ή και πολύπλοκων λει-

τουργιών μάς οδήγησε στην πε-

ριγραφή διαφόρων περιοχών 

υπευθύνων για την επιτέλεση 

αυτών των λειτουργιών, είτε από 

μόνες τους είτε σε συνεργασία 

μεταξύ τους.

Στα εγκεφαλικά ημισφαίρια δι-

ακρίνουμε τους ινιακούς λοβούς 

πίσω, οι οποίοι είναι τα κέντρα της 

όρασης, τους βρεγματικούς λο-

βούς, οι οποίοι αποτελούν έδρα 

των λεγόμενων πρωτογενών αι-

σθητικοκινητικών περιοχών αλλά 

και κέντρα συνειρμικής - λογικής 

σκέψης και κινητικά κέντρα του 

λόγου, τους μετωπιαίους λοβούς 

μπροστά, οι οποίοι έχουν να κά-

νουν με ανώτερες λειτουργίες 

και αισθήματα και καθορίζουν 

τη συμπεριφορά (τον χαρακτήρα 

μας) και κάτω μπροστά τους κρο-

ταφικούς λοβούς, οι οποίοι είναι 

τα κέντρα της μνήμης αλλά και 

κατανόησης του λόγου, καθώς 

και των ενστίκτων.

Υπάρχουν επίσης συγκεκρι-

μένες περιοχές οι οποίες δια-

φοροποιούνται είτε λειτουργικά 

είτε ανατομικά αλλά ανήκουν 

σε πολλούς λοβούς και συμμε-

τέχουν σε πολλές λειτουργίες, 

π.χ. βασικά γάγγλια, μεταιχμιακό 

σύστημα κ.λπ.

Λόγω της σπουδαιότητας του 

εγκεφάλου ως ρυθμιστικού ορ-

γάνου υπευθύνου για την επιβίω-

ση του οργανισμού έχει εξασφα-

λιστεί η τροφοδοσία του με αίμα 

από πολλά μεγάλα αγγεία τα 

οποία αναστομώνονται, δηλαδή, 

επικοινωνούν μεταξύ τους. Έτσι, 

αν ένα από αυτά κλείσει, τότε τα 

άλλα σε μεγάλο βαθμό τις πε-

ρισσότερες φορές καλύπτουν τη 

βλάβη αυτή. Άλλωστε ο εγκέφα-

λος αναλογικά με τον όγκο αυ-

τού δέχεται σημαντική ποσότητα 

αίματος.

Όταν μια περιοχή του εγκεφά-

λου δραστηριοποιείται για να επι-

τελέσει μια συγκεκριμένη απλή ή 

πολύπλοκη ενέργεια, τότε συμ-

βαίνουν σε τοπικό επίπεδο φυσι-

κοχημικές και ηλεκτρομαγνητικές 

μεταβολές. Αυτές οι μεταβολές 

αντικατοπτρίζουν τον αυξημένο 

μεταβολισμό τοπικά και χρονικά.

Με διάφορες μεθόδους μπο-

ρούμε να μελετήσουμε αυτές τις 

λειτουργίες. Για παράδειγμα, με 

το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 

(ΗΕΓ) καταγράφουμε ειδικά ρεύ-

ματα (δυναμικά), με το Μαγνη-

τοεγκεφαλογράφημα (MEG) μα-

γνητικά πεδία, με την τομογραφία 

εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) τον 

ειδικό μεταβολισμό κ.ο.κ.

Με την Αξονική Τομογραφία 

τις τελευταίες δεκαετίες είχαμε τη 

δυνατότητα να δούμε ανατομικές 

λεπτομέρειες του εγκεφάλου.

Τα τελευταία είκοσι περίπου 

χρόνια μπήκε στην καθημερινή 

πράξη η Μαγνητική Τομογραφία, 

Ο  εγκέφαλος  
είναι το όργανο  

το οποίο ρυθμίζει  
τη λειτουργία  

του οργανισμού  
και συντονίζει  
την επιμέρους 

λειτουργία  
των οργάνων  
του σώματος
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η οποία μας δίδει λεπτομερέστε-

ρες εικόνες του εγκεφάλου, χω-

ρίς τη χρήση ιοντίζουσας ακτι-

νοβολίας. Επιπλέον αποκτήσαμε 

τη δυνατότητα να βλέπουμε την 

κατάσταση των αγγείων του εγκε-

φάλου χωρίς τις επεμβατικές αγ-

γειογραφικές εξετάσεις και χρή-

ση καθετήρων.

Με τη μαγνητική απεικόνιση 

σε Μαγνητικό Τομογράφο με τη 

μέθοδο της Μαγνητικής Φασμα-

τοσκοπίας (MRS) έχουμε επίσης 

τη δυνατότητα μέτρησης ουσιών 

(μεταβολιτών) του υγιούς εγκε-

φάλου και των βλαβών αυτών και 

έτσι πολλές φορές αποφεύγεται 

μια ανοικτή βιοψία η οποία προϋ-

ποθέτει μια έστω μικρή τραυματι-

κή επέμβαση.

Τα τελευταία χρόνια μπήκε 

στην κλινική καθημερινή πράξη 

της Απεικόνισης με Μαγνητικό 

Τομογράφο η λεγόμενη Λει-

τουργική Μαγνητική Τομογραφία 

(Functional MRI-fMRI). Με αυτήν 

τη μέθοδο μπορούμε να εντοπί-

σουμε ακριβώς την περιοχή η 

οποία εκτελεί συγκεκριμένη λει-

τουργία (π.χ. ποια περιοχή κινεί το 

χέρι, το πόδι, τη γλώσσα ή ποια 

περιοχή είναι υπεύθυνη για την 

ομιλία, την όραση).

Κατά τη μελέτη αυτών των στοι-

χειωδών λειτουργιών σιγά-σιγά η 

μελέτη επεκτάθηκε και σε πιο πο-

λύπλοκες - σύνθετες λειτουργίες 

(π.χ. σκέψη, αισθήματα κ.λπ.).

Για παράδειγμα, όταν ένας 

άνθρωπος κινεί τα δάχτυλα του 

χεριού βλέπουμε την αντίστοιχη 

περιοχή του εγκεφάλου. Όταν 

είπαμε σε έναν άνθρωπο χω-

ρίς χέρι (ακρωτηριασμένο) να 

σκεφτεί, να φανταστεί ότι κινεί 

το χέρι, πάλι είδαμε την περιοχή 

αυτή. Όταν το επαναλάβαμε σε 

άλλον άνθρωπο να φανταστεί ότι 

κινεί το χέρι του, χωρίς να το κι-

νεί, είδαμε την αντίστοιχη περιοχή 

του εγκεφάλου.

 Αυτό στοιχειωδώς μας δίδει μια 

πρώτη απεικόνιση της σκέψης, 

αφού μπορούμε να δούμε ποιο 

από τα δύο χέρια σκέφτηκε-φα-

ντάστηκε ότι κινεί κάποιος βλέ-

ποντας τις εικόνες σε λειτουργική 

Μαγνητική Τομογραφία.

Όλα αυτά, δηλαδή, οι νευροε-

πιστήμονες έχουν κάθε λόγο να 

τα εξερευνούν, διότι όσο καλύ-

τερα γνωρίζουν τον εγκέφαλο 

τόσο καλύτερα μπορούν να τον 

θεραπεύσουν, ειδικά σε παθή-

σεις που ακόμα ελλιπώς γνωρί-

ζουμε (π.χ. σχιζοφρένεια - κατά-

θλιψη - επιληψία).

Από την άλλη μεριά η αίσθηση 

ότι κάποιος μπορεί να «διαβάσει» 

τη σκέψη μας ή τα αισθήματά μας, 

έστω και στοιχειωδώς προς το πα-

ρόν, μας τρομάζει και μας παρα-

πέμπει σε ταινίες επιστημονικής 

φαντασίας.

Η μελέτη σε βάθος του εγκε-

φάλου δεν συνεπάγεται και χει-

ραγώγηση αυτού. Η ελευθερία 

βούλησης-σκέψης δεν περιορίζε-

ται. Επιπλέον ο σκεπτόμενος και 

ενημερωμένος εγκέφαλος, δηλα-

δή ο ενήμερος άνθρωπος - πολί-

της αντανακλαστικά αναπτύσσει 

τις άμυνές του σε οποιασδήποτε 

μορφής έξωθεν παρέμβαση.
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Τι είναι 
Την τελευταία 10ετία, η υπολο-

γιστικά βοηθούμενη διάγνω-

ση (Computer-Aided Diagnosis 

-CAD) αποτελεί ένα ραγδαία ανα-

πτυσσόμενο πεδίο έρευνας. Ένα 

CAD λογισμικό είναι σχεδιασμέ-

νο στην ανίχνευση της παθολογί-

ας ή στην πρόβλεψη την εξέλιξής 

μιας νόσου. Συνήθως βασίζεται 

σε σειρές από αυτοματοποιημέ-

νες εργασίες που περιλαμβάνουν 

επεξεργασία με αλγορίθμους τε-

χνητής νοημοσύνης για την εξα-

γωγή πολλαπλών χαρακτηριστι-

κών και ταξινόμηση/ομαδοποίησή 

τους. Οι εφαρμογές είναι πολλές 

στην ιατρική, ειδικά στο πεδίο της 

ιατρικής απεικόνισης, όπου χρει-

άζεται η ταυτόχρονη σύγκριση 

μεγάλου αριθμού εικόνων. Εκεί 

συναντάμε λογισμικά που με-

τρούν παραμέτρους σχετικές με 

την καρδιακή λειτουργία ή την αυ-

τόματη αναγνώριση και χαρακτη-

ρισμό μη φυσιολογικών δομών σε 

εξετάσεις ρουτίνας. 

Η αυτοματοποιημένη ογκομέ-

τρηση εγκεφάλου, από εικόνες 

μαγνητικού συντονισμού, είναι μια 

σύγχρονη CAD τεχνική η οποία 

βοηθά τη διάγνωση και την παρα-

κολούθηση ασθενών με παθήσεις 

που σχετίζονται με την εγκεφαλική 

ατροφία. Παράλληλα συμβάλλει 

στην έρευνα για την κατανόηση 

Αυτοματοποιημένη  
Ογκομέτρηση Εγκεφάλου

Γράφει ο:
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Φυσικός MRI
Επιστημονικός Συνεργάτης 
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της φύσης και του μηχανισμού 

εξέλιξης αυτών των παθήσεων. 

Τέτοιες είναι η πολλαπλή σκλή-

ρυνση, η άνοια, η κατάθλιψη, η 

νόσος Parkinson, η επιληψία. 

Πώς γίνεται
Για την αυτοματοποιημένη ογκο-

μέτρηση απαιτούνται εικόνες 

από τρισδιάστατες σαρώσεις του 

εγκεφάλου με λεπτές τομές χωρίς 

παραμαγνητική ουσία. Από τις ει-

κόνες αυτές (Εικόνα 1) σταδιακά 

γίνεται η εξαγωγή του εγκεφά-

λου (brain extraction), η αναγνώ-

ριση των επιμέρους δομών και 

τμηματοποίηση του εγκεφάλου 

(segmentation) και η μέτρηση 

των όγκων της κάθε δομής με αλ-

γορίθμους που στηρίζονται στην 

αναγνώριση της διαφορετικής 

τονικής αντίθεσης (contrast) κατά 

την απεικόνιση. 

Η αποτελεσματικότητα καθενός 

από αυτά τα λογισμικά ελέγχθηκε 

στη διάρκεια της ανάπτυξής τους 

από εκατοντάδες αντίστοιχες 

ογκομετρήσεις επιμέρους δομών 

οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 

με το χέρι από ομάδες ειδικών. 

Επίσης μετρήθηκαν οι όγκοι από 

φυσιολογικούς εθελοντές και των 

δύο φύλων από όλες τις ηλικιακές 

ομάδες. 

Έτσι αναπτύχθηκε μια μεγάλη 

βάση δεδομένων με το φυσιολο-

γικό εύρος τιμών όγκων για κάθε 

περιοχή του εγκεφάλου κατά 

φύλο και ηλικία. Το αποτέλεσμα 

της μέτρησης για κάθε εξεταζόμε-

νο συγκρίνεται με το αναμενόμε-

νο ως φυσιολογικό και κατατάσ-

σεται ως μέγεθος. 

Στην αναφορά της ογκομέτρη-

σης παρουσιάζονται οι μετρήσεις 

των όγκων των επιμέρους ανατο-

μικών δομών του εγκεφάλου, ως 

απόλυτες τιμές και ως ποσοστό 

του όγκου της ενδοκρανιακής 

κοιλότητας. Επίσης διαπιστώνο-

νται και τυχόν ασυμμετρίες των 

Εικόνα 1.
Επεξεργασία εικόνων 

τρισδιάστατης ακο-

λουθίας Τ1 βαρύτητας 

από το λογισμικό αυτό-

ματης ογκομέτρησης 

VolBrain. Στην πρώτη 

σειρά η «εξαγωγή  

του εγκεφάλου».  

Στη δεύτερη σειρά  

ο χαρακτηρισμός των 

ιστών λευκή ουσία, 

φαιά ουσία, ΕΝΥ.  

Στην τρίτη σειρά δια-

χωρισμός μακροδο-

μών δεξί και αριστερό 

ημισφαίρια και παρε-

γκεφαλίδα.  

Στην τέταρτη σειρά 

χαρακτηρισμός δομών 

του υποφλοιώδους 

ιστού

Εικόνα 2.
Το λογισμικό εντοπίζει εστίες απομυελίνωσης για τον προσδιορισμό 

του εστιακού φορτίου (lesion burden)



67Bionews  Μάρτιος - Ιούνιος 2020   

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

δομών εάν αυτές μοιράζονται και 

στα δύο ημισφαίρια. 

CAD λογισμικά - Η συμβολή 
τους στην ιατρική
Στόχος των CAD λογισμικών δεν 

είναι η αντικατάσταση της ακτι-

νολογικής διάγνωσης. Ο ρόλος 

τους είναι συμπληρωματικός και 

συμβουλευτικός. Είναι ένα ακόμα 

σύγχρονο εργαλείο στην υπηρε-

σία της ιατρικής.

H ογκομέτρηση εγκεφάλου 

αφορά κυρίως επανεξεταζόμε-

νους ασθενείς, στους οποίους η 

κάθε μεταβολή μπορεί να είναι 

σημαντική για τη λήψη της από-

φασης έναρξης, αλλαγής ή δια-

κοπής μιας θεραπείας. Η σημασία 

της οφείλεται στην ικανότητα του 

λογισμικού να εντοπίσει ακόμα 

και μικρές αλλαγές της τάξης του 

1% οι οποίες δεν γίνονται αντιλη-

πτές ή θεωρούνται ασήμαντες. 

Πολλές φορές η ογκομέτρηση 

μπορεί να επιβεβαιώσει τη διά-

γνωση του ιατρού ή να τεκμηρι-

ώσει μια αλλαγή στην κλινική ει-

κόνα του εξεταζόμενου. Σε άλλες 

περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει 

στην εξέλιξη του τρόπου παρακο-

λούθησης μιας νόσου (πρόγνω-

ση). Η παράμετρος του εστιακού 

φορτίου (lesion burden) κρίνεται 

πλέον ως ιδιαίτερα σημαντική 

στην παρακολούθηση ασθενών 

με πολλαπλή σκλήρυνση (Εικόνα 
2). Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι 

η μέθοδος αξιολογείται ακόμη ως 

ερευνητική και δεν αντικαθιστά 

την ιατρική γνωμάτευση.

Η επιτυχής παρακολούθηση 

της εξέλιξης μιας νόσου με τη 

μέθοδο της ογκομέτρησης δεν 

είναι ιδιαίτερα απλή. Απαιτεί την 

αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων 

πρωτοκόλλων στις εξετάσεις μα-

γνητικού συντονισμού. Αλλιώς, 

διαφορές σε χαρακτηριστικά των 

εικόνων, όπως η αντίθεση, μπορεί 

να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα 

της μέτρησης και να αμφισβητή-

σουν την αξιοπιστία της μεθόδου. 

Με αίσθημα ευθύνης και πριν από 

τη χρήση, δοκιμάσαμε και συγκρί-

ναμε διάφορα προγράμματα ανα-

κοινώνοντας τα αποτελέσματα 

στην ελληνική και διεθνή επιστη-

μονική κοινότητα. 

Ογκομέτρηση εγκεφάλου  
στον  Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
Αυτή τη στιγμή, στο εργαστήριο 

μαγνητικού συντονισμού του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκή-

πων, Τμήμα Νευροακτινολογί-

ας, υπό τη διεύθυνση του Δρος 

Παναγιώτη Τούλα, μπορούν να 

πραγματοποιηθούν:

α.  Γενική ογκομέτρηση 

εγκεφάλου 

β.  Υπολογισμός εστιακού 

φορτίου σε ασθενείς με 

πολλαπλή σκλήρυνση

γ. Ογκομέτρηση ιπποκάμπων 

δ.  Ογκομέτρηση 

παρεγκεφαλίδας 

ε.  Ογκομέτρηση δομών  

που σχετίζονται με τη νόσο  

του Parkinson.



Η 
συνδεσμοπλαστική του 

προσθίου χιαστού συνδέ-

σμου είναι μια ευρέως δια-

δεδομένη ορθοπαιδική εγχείρηση 

με περίπου 400.000 νέα περι-

στατικά παγκοσμίως κάθε έτος 

που στόχο έχει να αποκαταστήσει 

έναν από τους κυριότερους στα-

θεροποιητικούς παράγοντες του 

γόνατος. Η φυσιολογική ανατομία 

του προσθίου χιαστού συνδέσμου 

φαίνεται στην Εικόνα 1.

Ωστόσο, παρά τη συνεχή εξέ-

λιξη και βελτίωση των τεχνικών 

αποκατάστασης του προσθίου 

χιαστού, ένα ποσοστό 11% (3,2%-

27%) των επεμβάσεων αυτών 

αποτυγχάνει με αποτέλεσμα ο 

ασθενής να οδηγείται ξανά στο 

χειρουργείο. Στα αίτια αυτής της 

αποτυχίας συμπεριλαμβάνονται 

το εμμένον αίσθημα στροφικής 

αστάθειας και η επαναρήξη του 

μοσχεύματος. Χαρακτηριστικά 

πολλοί ασθενείς αναφέρουν ότι 

στην προσπάθεια να αλλάξουν 

κατεύθυνση κατά τη βάδιση ή σε 

αθλητικές δραστηριότητες έχουν 

την αίσθηση ότι το γόνατο εξακο-

λουθεί να «φεύγει»! Αυτό οδηγεί 

σε χαλάρωση του μοσχεύματος, 

φθορά των μηνίσκων (κυρίως του 

έσω) και πιθανή αρθρίτιδα στο 

μέλλον. 

Μια σημαντική ανακάλυψη
Η επιστημονική κοινότητα κατανό-

ησε πως η συνδεσμοπλαστική του 

προσθίου χιαστού δεν οδηγεί πά-

ντοτε στα επιθυμητά αποτελέσμα-

τα. Το 2013 ο Steven Claes από το 

Βέλγιο σε μια προσπάθεια κατα-

νόησης της υπολειπόμενης στρο-

φικής αστάθειας δημοσιεύει την 

ανακάλυψη ενός νέου συνδέσμου 

από την έξω πλευρά του γόνατος, 

του προσθίου έξω πλαγίου συν-

δέσμου (anterolateral ligament). 
Οι εμβιομηχανικές μελέτες που 

ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τον 

σημαντικό στροφικό σταθερο-

ποιητικό ρόλο του πρόσθιου έξω 

πλάγιου συνδέσμου (anterolateral 

ligament) (Εικόνα 2).

Η εποχή του πρόσθιου 
έξω πλάγιου συνδέσμου 
(anterolateral ligament)...
Το 2015 έρχονται οι πρώτες ερ-

γασίες από το FIFA Center-Jean 

Mermoz της Λυών στη Γαλλία 

που υποστηρίζουν ότι η ταυτό-

χρονη συνδεσμοπλαστική του 

πρόσθιου χιαστού και του πρό-

σθιου έξω πλάγιου συνδέσμου 

(anterolateral ligament) είναι 

ίσως η επόμενη μεγάλη επανά-

σταση!

 Επόμενες μελέτες καταδεικνύ-

ουν ότι με την τεχνική αυτή: 

  Μειώνεται η στροφική αστάθεια

  Μειώνονται οι υποτροπές - απο-

τυχίες μετά το χειρουργείο

  Προστατεύονται πιθανότατα οι 

μηνίσκοι από μελλοντική ρήξη 

Η πιο σύγχρονη καινοτομία 
στη Συνδεσμοπλαστική 
του Προσθίου Χιαστού 
διαθέσιμη πλέον στην Ελλάδα 
Anterolateral Ligament  
(Πρόσθιος έξω πλάγιος σύνδεσμος)
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  Προστατεύεται η συρραφή των 

μηνίσκων

  Επιστρέφουν οι αθλητές σε 

υψηλό επαγγελματικό επίπεδο. 

Η αποκατάσταση  
του πρόσθιου έξω πλάγιου 
συνδέσμου από τον  
συνεργάτη της Κλινικής μας 
Αχιλλέα Μπουτσιάδη, MD, Ph.D 
Ο κ. Μπουτσιάδης εκπαιδεύτηκε 

στην ταυτόχρονη συνδεσμοπλα-

στική του προσθίου χιαστού και 

του προσθίου έξω πλαγίου συν-

δέσμου κατά τη μετεκπαίδευσή 

του στη Γαλλία. 

Αναπτύσσει μια νέα τεχνι-

κή πιο απλοποιημένη μαζί με 

τους Johannes Barth και Jean-

Claude Panisset και δημοσιεύ-

εται σε επιστημονικό περιοδικό 

(Arthroscopy Techniques, 2017).

Σε πάνω από 800 επεμβάσεις 

που πραγματοποιήθηκαν με την 

τεχνική αυτή το ποσοστό απο-

69Bionews  Μάρτιος - Ιούνιος 2020   



70 Bionews  Μάρτιος - Ιούνιος 2020          

Εικόνες 3 & 4. Σκίτσο και αρθροσκοπική εικόνα ταυτόχρονης συνδεσμοπλαστικής προσθίου χιαστού, 
προσθίου έξω πλάγιου συνδέσμου (anterolateral ligament) και πλήρης διατήρηση του υπολείμματος 
του προσθίου χιαστού

Εικόνα 1. Εικόνα Φυσιολογικού Γόνατος όπου 
απεικονίζονται ο πρόσθιος χιαστός, ο οπίσθιος 
χιαστός και οι μηνίσκοι

Εικόνα 2. Εικόνα που καταδεικνύει την ανατομική 
θέση του προσθίου έξω πλαγίου συνδέσμου- 
Anterolateral Ligament

τυχίας παραμένει πολύ χαμηλό 

(<2,5%).

Σε εργασία του κ. Μπουτσιάδη 

που παρουσιάστηκε στο συνέ-

δριο της ευρωπαϊκής εταιρείας 

αρθροσκόπησης (ESSKA), η τε-

χνική αυτή φαίνεται να ελέγχει 

καλύτερα από όλες τη στροφική 

αστάθεια του γόνατος.

Διατήρηση της βιολογίας  
του γόνατος κατά  
τη Συνδεσμοπλαστική  
του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου 
Κατά την επέμβαση αποκατά-

στασης του προσθίου χιαστού 

χρησιμοποιούνται συνήθως τε-

νόντια μοσχεύματα από τον ίδιο 

τον ασθενή τα οποία υποκαθι-

στούν τον ρηχθέντα σύνδεσμο. 

Μάλιστα, ο τελευταίος αφαιρείται 

πλήρως κατά την επέμβαση της 

συνδεσμοπλαστικής.

Μελέτες έχουν δείξει πως ο 

«τραυματισμένος» πρόσθιος χια-

στός σύνδεσμος περιέχει σημα-

ντικά βιολογικά στοιχεία που ονο-

μάζονται μηχανοϋποδοχείς.

Κατανοώντας τη βιολογική ση-

μασία του «υπολείμματος» του 

προσθίου χιαστού ο κ. Μπουτσι-

άδης αναπτύσσει μια νέα τεχνική 

διατήρησης αυτού η οποία δημο-

σιεύεται το 2015 (Arthroscopy 

Techniques). 

To υπόλειμμα αυτό διαθέτει 

κύτταρα και δυναμική ώστε το μό-

σχευμα που χρησιμοποιείται κατά 

την επέμβαση να μετατραπεί στο 

βάθος του χρόνου σε «φυσιολο-

γικό χιαστό». 

Προτείνουμε στον ασθενή μια 

ολοκληρωμένη θεραπεία (Εικό-
νες 3 & 4):

  Συνδεσμοπλαστική προσθίου 

χιαστού

  Συνδεσμοπλαστική του 

προσθίου έξω πλάγιου 

συνδέσμου (anterolateral 

ligament) και

  Πλήρης διατήρηση του 

υπολείμματος του προσθίου 

χιαστού

με σκοπό την πλήρη επαναφορά 

του γόνατος στη φυσιολογική 

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

Διαδερμική - Αναίμακτη Κυφοπλαστική

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου / Γόνατος Ελάχιστης Επεμβατικότητας

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΑΘΉΝΩΝ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΆΝΟΥ 15, Τ 210 6962600

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΙΛΕΛΛΉΝΩΝ 34, Τ 210 4582200

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ
ΜΉΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86, Τ 2310 372600

www.bioclinic.gr



72 Bionews  Μάρτιος - Ιούνιος 2020          

Η 
Χρόνια Νεφρική Νόσος 

(ΧΝΝ) αποτελεί πλέον ένα 

σημαντικό πρόβλημα υγεί-

ας του γενικού πληθυσμού πα-

γκοσμίως, τουλάχιστον στις δυτι-

κές κοινωνίες. Το 1998, η Ομάδα 

Εργασίας του National Kidney 

Foundation και το 2003 η Αμερι-

κανική Καρδιολογική Εταιρεία επι-

σήμαναν ότι οι ασθενείς με ΧΝΝ 

πρέπει να θεωρούνται «ομάδα 

υψηλού καρδιαγγειακού κινδύ-

νου». Σήμερα η ΧΝΝ θεωρείται 

ανεξάρτητος και σημαντικός πα-

ράγοντας κινδύνου αθηροσκλή-

ρωσης. Σε ασθενείς με ήπια νε-

φρική δυσλειτουργία, η επίπτωση 

της καρδιαγγειακής θνητότητας 

είναι κατά 1,5-3 φορές μεγαλύτε-

ρη συγκριτικά με τον γενικό πλη-

θυσμό. Στους ασθενείς τελικού 

σταδίου ΧΝΝ (ΤΣΧΝΝ), τα καρδι-

αγγειακά νοσήματα αποτελούν το 

κύριο αίτιο θανάτου, με ποσοστό 

που αγγίζει το 50%. 

Οι ασθενείς με ΧΝΝ αναπτύσ-

σουν αγγειακή ασβεστοποίηση 

ακόμη και σε πρώιμες ηλικίες και 

σχεδόν σε όλα τα αγγεία σε με-

γαλύτερη αναλογία συγκριτικά 

με τον γενικό πληθυσμό. Εντοπί-

ζονται συχνά σε αρτηρίες υψηλής 

διαμέτρου, όπως η αορτή (79%), 

μεσαίες αρτηρίες (70,5%), συ-

μπεριλαμβανομένων των στε-

φανιαίων αρτηριών, αλλά και σε 

αρτηρίες μικρού διαμετρήματος 

(20,2%). Σύμφωνα με τη μελέτη 

του Goodman και των συνεργα-

τών του, οι επασβεστώσεις εξελίσ-

σονται με ταχύ ρυθμό ακόμη και 

σε ασθενείς ηλικίας μικρότερης 

των 30 ετών που βρίσκονται υπό 

θεραπεία αιμοκάθαρσης. 

Πέραν των επασβεστώσεων των 

στεφανιαίων αγγείων, σε ασθενείς 

με ΤΣΧΝΝ έχει παρατηρηθεί αυξη-

μένη επίπτωση επασβεστώσεων και 

των καρδιακών βαλβίδων, γεγονός 

που επιτείνει τον κίνδυνο της καρδι-

αγγειακής δυσλειτουργίας. 

Επιπλέον, τα αυξημένα επίπεδα 

φωσφόρου, ασβεστίου και παρα-

θορμόνης συνδέονται με αγγει-

ακή ασβεστοποίηση σε ασθενείς 

με ΧΝΝ. Η εναπόθεση ασβεστίου 

και φωσφορικών αλάτων σχετίζο-

νται με καρδιαγγειακές ανωμα-

λίες, εξαιτίας της καθίζησής τους 

σε μεγάλα και μικρά αγγεία στις 

καρδιακές βαλβίδες, καθώς και 

στο ερεθισματαγωγό σύστημα της 

καρδιάς. Προκαλούνται, έτσι, στε-

νώσεις, ισχαιμικά επεισόδια, καρ-

διακή ανεπάρκεια και αρρυθμίες. 

Σκοπός
Σκοπός της παρούσας εργασί-

ας είναι να διερευνήσει τη συ-
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Συχνότητα εμφάνισης ασβέστωσης 
και καρδιαγγειακού κινδύνου  
σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Ο ρόλος του νοσηλευτή

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
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Συχνότητα εμφάνισης ασβέστωσης 
και καρδιαγγειακού κινδύνου  
σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

χνότητα εμφάνισης αγγειακής 

ασβέστωσης και καρδιαγγεια-

κού κινδύνου αιμοκαθαιρόμενων 

ασθενών.

Υλικό και μέθοδος
Το δείγμα της μελέτης αποτέλε-

σαν 87 αιμοκαθαιρόμενοι ασθε-

νείς, που προσέρχονται για αι-

μοκάθαρση στο Τμήμα Τεχνητού 

Νεφρού της ΒιοΚλινικής Αθηνών 

το 2017. Η πρόσβαση στο δείγμα 

δόθηκε σύμφωνα με τις διακηρύ-

ξεις του Ελσίνκι και υπόκειται στις 

διατάξεις που επιβάλλει η ελληνι-

κή νομοθεσία.

Μεθοδολογία
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν η αναδρομική, με ανασκό-

πηση στοιχείων που συλλέχτηκαν 

από τους φακέλους των ασθενών 

και από τον συστηματικό εργα-

στηριακό και απεικονιστικό έλεγ-

χο. Σε ειδικό έντυπο καταγραφής, 

το οποίο διαμορφώθηκε για τις 

ανάγκες της μελέτης, καταγρά-

φηκαν δημογραφικά, κλινικά, 

εργαστηριακά και απεικονιστικά 

δεδομένα, όπως είναι το φύλο, η 

ηλικία, το χρονικό διάστημα σε 

εξωνεφρική κάθαρση, τα συνοδά 

νοσήματα και οι απαντήσεις του 

εκάστοτε εργαστηριακού, βιοχη-

μικού και απεικονιστικού ελέγ-

χου, όπως και άλλες μεταβλητές 

που αφορούν την αιμοδιάλυση.

Στατιστική ανάλυση
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος κα-

νονικότητας των συνεχών μετα-

βλητών (π.χ. ηλικία) με το κρι-

τήριο Kolmogorov-Smirnov. Τα 

κατηγορικά δεδομένα παρουσι-

άζονται με απόλυτες και σχετικές 

(%) συχνότητες, ενώ τα συνεχή 

δεδομένα παρουσιάζονται με μέ-

σες τιμές ± τυπικές αποκλίσεις. Η 

στατιστική δοκιμασία t-test χρη-

σιμοποιήθηκε για να ελεγχθεί η 

ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα σε 

δύο ποσοτικές, συνεχείς μετα-

βλητές που ακολουθούν την κα-

νονική κατανομή, ενώ η anova για 

περισσότερες από δύο. Το πρό-

βλημα των πολλαπλών ελέγχων 

ξεπεράστηκε πραγματοποιώντας 

διόρθωση κατά Bonferroni. Επί-

σης, εφαρμόστηκε η στατιστική 

δοκιμασία x2-test. Ως στατιστικά 

σημαντικό θεωρήθηκε το επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. Όλες οι στα-

τιστικές αναλύσεις πραγματοποι-

ήθηκαν με το στατιστικό πακέτο 

SPSS, έκδοση 22.

Αποτελέσματα
Στην παρούσα μελέτη διερευνή-

θηκε η συσχέτιση κοινωνικοδη-

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ
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μογραφικών χαρακτηριστικών 

του δείγματος, άλλων κλινικών 

χαρακτηριστικών και δεικτών 

του μεταβολισμού μετάλλων και 

οστού, με την παρουσία και τη 

βαρύτητα των επασβεστώσεων 

στις καρδιακές βαλβίδες και σε 

περιφερικά αγγεία σε ασθενείς 

με χρόνια νεφρική νόσο τελι-

κού σταδίου υπό αιμοκάθαρση. 

Στους πίνακες παρατίθενται οι 

μεταβλητές στις οποίες φάνηκε 

σημαντικότητα.

Η πλειονότητα των ασθενών 

της μελέτης βρέθηκε να έχει 

επασβεστώσεις στις καρδιακές 

βαλβίδες. Συγκεκριμένα, το 53% 

του δείγματος έχει ασβέστωση μι-

τροειδούς και το 51% ασβέστωση 

αορτικής βαλβίδας, ενώ περίπου 

το 35% έχει μετρίου και μεγάλου 

βαθμού ασβέστωση. Είναι γνω-

στό ότι η μεγάλη ηλικία και η δι-

άρκεια εξωνεφρικής κάθαρσης 

αποτελούν καλά προγνωστικούς 

παράγοντες κινδύνου για ανά-

πτυξη επασβεστώσεων. Δεδομέ-

νου δε ότι οι ασθενείς ήταν σχε-

τικά μεγάλης ηλικίας, μέση ηλικία 

70 χρόνια, και μακρά χρονική δι-

άρκεια υπό αιμοκάθαρση, μέση 

διάρκεια περίπου 7 χρόνια, ήταν 

αναμενόμενο να παρατηρηθούν 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  
Συχνότητα εμφάνισης ασβέστωσης καρδιακών βαλβίδων σε σχέση με τα δημογραφικά  
και κλινικά χαρακτηριστικά του δείγματος

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ  
ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΣΒΕΣΤΩΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

ΟΧΙ ΝΑΙ
p

n ± SD n ± SD

Ηλικία 41 63,2 ± 16,0 46 70,2 ± 12,7 0,045

Χρονικό διάστημα σε ΑΜΚ 32 4,10 ± 1,3 55 7,30 ± 1,8 0,034

Γλυκόζη 46 117,8 ± 38,7 41 146,7 ± 62,4 0,010

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
Συχνότητα εμφάνισης περιφερικής αρτηριακής νόσου σε σχέση με τα δημογραφικά  
και κλινικά χαρακτηριστικά του δείγματος

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΟΧΙ ΝΑΙ
p

n ± SD n ± SD

Ηλικία 7 51,3 ± 17,1 80 67,6 ± 13,8 0,004

Γλυκόζη 45 118,2 ± 41,8 42 145,6 ± 60,0 0,015

Ηλικία έναρξης ΧΝΝ 7 42,0 ± 11,5 80 60,4 ± 14,6 0,002

Ηλικία έναρξης αιμοκάθ. 7 43,0 ± 11,6 80 60,6 ± 15,5 0,004

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.
Συχνότητα εμφάνισης στενώσεων στις καρωτίδες σε σχέση με τα δημογραφικά  
και κλινικά χαρακτηριστικά του δείγματος

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

ΟΧΙ ΝΑΙ
p

n ± SD n ±S D

Ηλικία 37 62,2 ± 16,0 50 69,3 ± 12,0 0,024

Ηλικία έναρξης ΧΝΝ 37 54,9 ± 15,9 50 62,0 ± 14,0 0,031

Ηλικία έναρξης αιμοκάθ. 37 53,6 ± 17,5 50 63,4 ± 13,5 0,004
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σε υψηλό ποσοστό επασβεστώ-

σεις στις καρδιακές βαλβίδες. 

Ανάλογη συχνότητα απεικόνισης 

καρδιαγγειακών επασβεστώσε-

ων έχει αναφερθεί και σε προ-

ηγούμενες μελέτες σε χρονίως 

αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Οι 

ασθενείς της παρούσας μελέτης 

που εμφάνισαν επασβέστωση, 

είτε στη μιτροειδή είτε στην αορτι-

κή βαλβίδα, πάσχουν από σακχα-

ρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και έχουν 

υψηλές τιμές σακχάρου στο αίμα 
(Πίνακας 1). Σημαντικό είναι το 

αποτέλεσμα που αποδεικνύει ότι 

εμφανίζουν επασβέστωση αορ-

τικής βαλβίδας περισσότερο οι 

αναλφάβητοι και οι απόφοιτοι 

δημοτικού σχολείου, γεγονός 

που δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί 

δεν είναι σε θέση, ίσως, να εκτι-

μήσουν τη σοβαρότητα της κατά-

στασής τους ή να συμμορφωθούν 

με τις ιατρικές οδηγίες. 

Σύμφωνα με τα υπερηχογραφι-

κά ευρήματα αρτηριών και φλε-

βών κάτω άκρων, το 19,5% εμ-

φάνιζε στένωση πάνω από 70%. 

Επίσης, κατά μήκος του αρτηρι-

ακού κορμού το 92% εμφανίζει 

αρτηριοσκληρυντικές αλλοιώ-

σεις, ενώ το 23% του δείγματος 

ανεπάρκεια φλεβών κάτω άκρων. 

Οι ασθενείς του δείγματος που 

εμφάνισαν περιφερική αρτηρι-

ακή νόσο είχαν μέση ηλικία πε-

ρίπου τα 67 χρόνια και άρχισαν 

τη θεραπεία της αιμοκάθαρσης 

στα 60 χρόνια τους, όπως φαίνε-

ται στον Πίνακα 2. Στην παρούσα 

μελέτη παρατηρήθηκε, επίσης, 

ότι οι παθολογικές τιμές σακχά-

ρου στο αίμα επηρεάζουν ακόμα 

περισσότερο την εμφάνιση περι-

φερικής αρτηριακής νόσου στους 

αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Η 

νοσηρότητα της συνυπάρχουσας 

νεφροπάθειας του διαβήτη και 

της περιφερικής αρτηριακής νό-

σου είναι μεγάλη και συχνά πε-

ριπλέκει τη διαχείριση της περι-

φερικής αγγειοπάθειας για τους 

αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. 

Από τα υπερηχογραφικά ευρή-

ματα στις καρωτίδες των ασθε-

νών του δείγματος, στένωση 

εμφάνιζε το 57,5%. Όπως φαίνε-

ται από τον Πίνακα 3, η εκδήλω-

ση στενώσεων στις καρωτίδες 

στους ασθενείς της μελέτης εμ-

φανίστηκε περισσότερο σε εκεί-

νους τους αιμοκαθαιρόμενους 

οι οποίοι ήταν σε προχωρημέ-

νη ηλικία, καθώς επίσης και σε 

όσους η ΧΝΝ εμφανίστηκε περί-

που στα 60 έτη τους και άρχισαν 

τη θεραπεία της αιμοκάθαρσης 

στα ίδια σχεδόν έτη τους. 

Συμπεράσματα - Προτάσεις
Στους χρονίως αιμοκαθαιρόμε-

νους ασθενείς της μελέτης, το 

χρονικό διάστημα σε αιμοκάθαρ-

ση φαίνεται να συνδέεται με την 

παρουσία επασβεστώσεων στις 

καρδιακές βαλβίδες και τα περι-

φερικά αγγεία, καθώς με κάθε 

νέο χρόνο υπό αιμοκάθαρση ο 

κίνδυνος για αγγειακή ασβεστο-

ποίηση αυξάνεται. 

Επιπροσθέτως, η ηλικία αποτε-

λεί παράγοντα κινδύνου για ανά-

πτυξη επασβεστώσεων, γεγονός 

που αποδεικνύεται και στην πα-

ρούσα μελέτη. Η συννοσηρότη-

τα των ασθενών στον παραπάνω 

πληθυσμό με σακχαρώδη δια-

βήτη και περιφερική αγγειοπά-

θεια φαίνεται ότι πυροδοτεί την 

έναρξη και την ανάπτυξη καρδι-

αγγειακών επασβεστώσεων. Η 

επασβέστωση των καρδιακών 

βαλβίδων και των αγγείων απο-

Η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  
της ΒιοΚλινικής Αθηνών, δίνοντας έμφαση  

στην αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ως προς 
αυτόν τον τρόπο προσέγγισης των ασθενών  

με ΧΝΝ, ενσωματώνει στο εκπαιδευτικό  
της πρόγραμμα ειδική εκπαίδευση των 

νοσηλευτών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού  
και ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση
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τελεί μια διαδικασία που, εφόσον 

πυροδοτηθεί, ακολουθεί μια πο-

ρεία συνεχούς και διαρκώς επι-

δεινούμενης εξέλιξης.

Είναι σαφές ότι ο πληθυσμός 

με χρόνιες ασθένειες αυξάνεται 

παγκοσμίως, εξαιτίας του αυξη-

μένου προσδόκιμου ζωής, του 

ανθυγιεινού τρόπου ζωής και 

των προόδων των ιατρικών πα-

ρεμβάσεων και θεραπειών. Επο-

μένως, οι άνθρωποι που ζουν με 

χρόνιες παθήσεις και οι οικογέ-

νειές τους θα πρέπει να αναλά-

βουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη 

διαχείριση όλων των παραγόντων 

κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών 

της νόσου. Χωρίς αμφιβολία, η 

πρόληψη είναι ο πιο σύγχρονος 

και αποτελεσματικότερος τρόπος 

αντιμετώπισης των περισσότερων 

ασθενειών της εποχής μας. Σε 

άτομα με φυσιολογική λειτουρ-

γία των νεφρών, ο έλεγχος των 

κλασικών παραγόντων κινδύνου 

μειώνει εντυπωσιακά τη συχνό-

τητα εμφάνισης καρδιαγγειακών 

παθήσεων. Στη ΧΝΝ η πρόληψη 

βασίζεται σε παρόμοιες στρατη-

γικές. Για τον λόγο αυτό, η προώ-

θηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής 

θα πρέπει να ενθαρρύνεται σε 

όλους τους ασθενείς με ΧΝΝ. 

Ο ρόλος του νοσηλευτή της 

Μονάδας Τεχνητού Νεφρού εί-

ναι πολύπλευρος και σημαντικός, 

γιατί σχετίζεται όχι μόνο με την 

παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής 

φροντίδας κατά τη διάρκεια της 

αιμοκάθαρσης, αλλά κυρίως γιατί 

συμβάλλει στην καλύτερη ποιότη-

τα ζωής των αιμοκαθαιρόμενων 

ασθενών μέσα από μια ολοκλη-

ρωμένη και ολιστική προσέγγιση. 

 Όπως είναι γνωστό, οι αιμοκα-

θαιρόμενοι σχεδόν καθημερινά 

και επί τέσσερις ώρες βρίσκονται 

στην αίθουσα αιμοκάθαρσης για 

τη θεραπεία τους. Με αυτό τον 

τρόπο αναπτύσσεται ένας ισχυ-

ρός δεσμός ανάμεσα στον νοση-

λευτή νεφρού και τον ασθενή με 

ΧΝΝ. Μέσα από την καθημερινή 

επαφή και επικοινωνία, ο νοση-

λευτής μονάδας νεφρού μπορεί 

να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στην κατανόηση της ασθένειας 

από τους αιμοκαθαιρόμενους, 

καθώς επίσης στη συμμόρφωσή 

τους στις ιατρικές οδηγίες και 

στην ορθή λήψη της φαρμακευ-

τικής τους αγωγής. Με αυτό τον 

τρόπο, οι ασθενείς μπορούν να 

ελέγξουν καλύτερα τα επίπεδα 

σακχάρου στο αίμα ή τα επίπεδα 

της αρτηριακής τους πίεσης, με 

συνέπεια την πρόληψη ή τη μείω-

ση της καρδιαγγειακής νόσου και 

της περιφερικής αγγειοπάθειας. 

Επιπλέον, ο νοσηλευτής στη 

μονάδα αιμοκάθαρσης μπορεί 

να βοηθήσει τους ασθενείς με 

ΧΝΝ να ακολουθήσουν ένα δι-

αιτητικό σχήμα βασισμένο στις 

εξατομικευμένες ανάγκες τους. 

Η διατροφή αποτελεί αναπόσπα-

στο κομμάτι της θεραπευτικής 

αγωγής, που συντελεί στην κα-

λύτερη ποιότητα ζωής. Ο νοση-

λευτής μπορεί να τους εκπαιδεύ-

ει και να τους ενημερώνει ποιες 
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τροφές επιτρέπονται, καθώς, επί-

σης, και ποιες τροφές πρέπει να 

αποφεύγουν. Οι οδηγίες μπορεί 

να περιλαμβάνουν περιορισμό 

του καλίου, του άλατος, του φω-

σφόρου, του ασβεστίου και των 

υγρών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 

μπορεί να δημιουργηθεί ένα γε-

νικό διατροφικό πλάνο που θα 

ακολουθούν οι αιμοκαθαιρόμενοι 

ασθενείς στην καθημερινότητά 

τους και θα ανατρέχουν σε αυτό 

κάθε φορά που θα θέλουν να το 

συμβουλευτούν. 

Η άσκηση αποτελεί, επίσης, 

σημαντικό κομμάτι στην ποιότη-

τα ζωής των ασθενών αυτών. Η 

αύξηση της σωματικής δραστη-

ριότητας, σύμφωνα πάντα με τις 

ιατρικές οδηγίες, είναι σημαντική, 

καθώς οι ασθενείς με ΧΝΝ είναι 

ανενεργοί και έχουν μειωμένη 

σωματική λειτουργία και απόδο-

ση. Η άσκηση μπορεί να βελτιώ-

σει τον έλεγχο της αρτηριακής 

πίεσης, τα λιπιδικά προφίλ και 

την ψυχική υγεία στον πληθυσμό 

αυτό. Οι νοσηλευτές θα πρέπει να 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 

αιμοκαθαιρόμενων ασθενών σε 

δραστηριότητες.

 Ένας ακόμη στόχος, που πρέ-

πει να θέτουν οι νοσηλευτές των 

μονάδων νεφρού, είναι η ενημέ-

ρωση των ασθενών και για τις 

βλαβερές επιπτώσεις του καπνί-

σματος και κατά συνέπεια η δι-

ακοπή του εφόσον προϋπάρχει. 

Το κάπνισμα έχει ονομαστεί ο πιο 

αποτρεπτικός παράγοντας κινδύ-

νου για τη διατήρηση της καλής 

υγείας. Για τα άτομα με ΧΝΝ που 

καπνίζουν, η διακοπή μπορεί να 

είναι το πιο σημαντικό πράγμα 

που μπορούν να κάνουν για να 

επιβραδύνουν την εξέλιξη τόσο 

της νεφρικής όσο και της καρδια-

κής ανεπάρκειας.

Οι νοσηλευτές του νεφρού θα 

πρέπει να ενσωματώνουν στις 

οδούς περίθαλψής τους την κα-

τανόηση της ασθένειας από τους 

αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, τη 

συμμόρφωσή τους στις ιατρικές 

οδηγίες και την εκπαίδευση αυ-

τών σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, 

συμβάλλοντας στην ποιοτικότε-

ρη ζωή του ατόμου που βιώνει 

την ασθένεια. Η εκπαίδευση των 

νοσηλευτών νεφρού ως προς την 

ολιστική προσέγγιση των ασθε-

νών κατέχει κυρίαρχη θέση ώστε 

οι νοσηλευτές να κατανοήσουν 

τη δυναμική του ρόλου τους και 

να τον εκπληρώσουν, με αποτέ-

λεσμα την παροχή ποιοτικότερων 

υπηρεσιών υγείας και την ικανο-

ποίηση των ασθενών. 

Η Διεύθυνση της Νοσηλευτι-

κής Υπηρεσίας της ΒιοΚλινικής 

Αθηνών, δίνοντας έμφαση στην 

αναγκαιότητα της εκπαίδευσης 

ως προς αυτόν τον τρόπο προ-

σέγγισης των ασθενών με ΧΝΝ, 

ενσωματώνει στο εκπαιδευτικό 

της πρόγραμμα ειδική εκπαίδευ-

ση των νοσηλευτών της Μονάδας 

Τεχνητού Νεφρού και ενθαρρύ-

νει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

Ευχαριστίες
Η παραπάνω μελέτη αποτελεί μέ-

ρος της διπλωματικής εργασίας 

που εκπονήθηκε στη ΒιοΚλινική 

Αθηνών από την κυρία Μίγα Ευ-

δοκία στο πλαίσιο του Μεταπτυ-

χιακού Προγράμματος «Μονάδες 

Εντατικής Θεραπείας και Καρδι-

ολογική Νοσηλευτική» της Ιατρι-

κής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Αρχικά, θα ήθελα να εκ-

φράσω θερμές ευχαριστίες στη 

Διοίκηση και στο Επιστημονικό 

Συμβούλιο της Κλινικής, καθώς 

και στην Επιστημονικά Υπεύθυνη 

της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 

(ΜΤΝ), ιατρό κυρία Κακαλέτρη 

Κωνσταντίνα, για την πρόσβαση 

στο πεδίο. Θα ήθελα ιδιαίτερα να 

ευχαριστήσω τους συνεργάτες 

ιατρούς, κ. Ζαγοριανάκο Αντώνη 

και κυρία Σουρβίνου Πάτρα, για 

την υποστήριξη και τις συμβουλές 

τους καθόλη τη διάρκεια της δι-

πλωματικής εργασίας. Επίσης, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω την προϊ-

σταμένηνη της ΜΤΝ, κυρία Καρα-

νικολάου Ευδοκία, για την αρωγή 

της σε όλη τη διάρκεια παρακο-

λούθησης του Προγράμματος. Τέ-

λος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη 

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπη-

ρεσίας, κυρία Σερέτη Ουρανία, 

για την παρακίνηση συγγραφής 

του παρόντος άρθρου, καθώς και 

για τη συμβολή της στην τελική 

του διαμόρφωση.

Ο ρόλος του νοσηλευτή της Μονάδας Τεχνητού 
Νεφρού είναι πολύπλευρος και σημαντικός,  

γιατί σχετίζεται όχι μόνο με την παροχή ποιοτικής 
νοσηλευτικής φροντίδας κατά τη διάρκεια  

της αιμοκάθαρσης, αλλά κυρίως γιατί συμβάλλει 
στην καλύτερη ποιότητα ζωής  

των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών μέσα από  
μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση
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Γράφει ο:

Δημήτριος Αντωνίου

Πυρηνικός Ιατρός
Επιστημονικός Υπεύθυνος  
Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Ξηροκρήνης Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Παρεμπίπτοντα ευρήματα  
στο σπινθηρογράφημα οστών

Ε
δώ και μισό σχεδόν αιώνα, 

το σπινθηρογράφημα οστών 

αποτελεί μία από τις σπουδαι-

ότερες και πιο διαδεδομένες in vivo 

εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής πα-

γκοσμίως. Μέσω τoυ συστήματoς 

γ-camera εντοπίζονται αλλοιώσεις 

που σχετίζονται με σκελετικές πα-

θήσεις μεταβολικού ή γενικότερου 

συστηματικού χαρακτήρα, φλεγ-

μoνές, κακώσεις ή νεοεξεργασίες, 

υπό μορφή αυξημένης πρόσληψης 

του χορηγούμενου ραδιοφαρμά-

κου, δηλαδή του ισοτόπου τεχνητί-

ου (Tc-99m) και των συνδεόμενων 

με αυτό φωσφορικών ενώσεων 

(HDP, MDP).

Oι εφαρμοζόμενες τεχνικές συ-

ναρτώνται με τις εκάστoτε ενδεί-

ξεις: για τη διερεύνηση της oστικής 

meta-νόσου χρησιμoπoιείται η 

oλόσωμη σάρωση, για τoν έλεγ-

χo της φλεγμoνής το πρωτόκολλο 

τριών φάσεων (αγγείωση, αιματική 

δεξαμενή, οστικός μεταβολισμός), 

ενώ για τη λεπτομερέστερη διερεύ-

νηση π.χ. βλαβών επί της σπονδυ-

λικής στήλης απαιτείται πoλλές φο-

ρές τρισδιάστατη (SPECT) μελέτη.

Κατά κανόνα, δύο έως έξι ώρες 

μετά την ενδοφλέβια ένεση, το 50%-

60% του ραδιoφαρμάκoυ συγκε-

ντρώνεται στις οστικές δομές και το 

υπόλοιπο αποβάλλεται διά του ου-

ροποιητικού συστήματος. Σύμφωνα 

με τις επικρατέστερες θεωρίες, οι 

φωσφορικές ουσίες απορροφώνται 

από την επιφάνεια των κρυστάλλων 

τoυ υδρoξυαπατίτη είτε δεσμεύoνται 

στo ανώριμo κoλλαγόνo. 

Όσον αφορά την ποιότητα των ει-

κόνων, σημαντικό ρόλο διαδραμα-

τίζουν η ενυδάτωση του ασθενούς, 

η ηλικία του, η ποσότητα του υλικού 

που σκεδάζει (παχυσαρκία) και ο 

τόνος του συμπαθητικού. Πτωχή 

απεικόνιση παρατηρείται επί οστε-

οπόρωσης, ύστερα από χρήση κορ-

τικοειδών και περιοχικά μετά από 

ακτινοθεραπεία, σε περίπτωση δε 

προηγηθείσας χημειoθεραπείας, 
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μπορεί να αυξηθεί η οστεοβλαστι-

κή δραστηριότητα και συνακόλου-

θα η πρόσληψη τoυ ισοτόπου από 

το θόλo τoυ κρανίoυ.

Μολονότι το σπινθηρογράφη-

μα οστών χρησιμοποιείται για την 

ανίχνευση σκελετικών ανωμαλι-

ών, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 

όπου μπoρεί να παρατηρηθoύν 

σημαντικές εξωoστικές συγκε-

ντρώσεις, κατά τρόπο που παρεμ-

βάλλεται στην κύρια απεικόνιση, 

με ή χωρίς πρακτική σημασία. Στη 

διαμόρφωση των ευρημάτων πoυ 

αφoρoύν τα μαλακά μόρια, ουσι-

ώδη ρόλο φαίνεται να καταλαμβά-

νει η διαδικασία επασβέστωσης/

απoτιτάνωσής τους, η οποία επι-

συμβαίνει εξαιτίας μετακίνησης 

ασβεστίου από το πλάσμα στα κα-

τεστραμμένα μυικά κύτταρα μέσω 

της διαπερατής τους μεμβράνης. 

Αιτία εμφάνισης αυτού του είδους 

των καταστάσεων αποτελούν πιθα-

νά τεχνικά σφάλματα (artifacts) τα 

οποία, αν και επηρεάζουν αρνητικά 

την απεικόνιση, δε συνοδεύονται 

από ιδιαίτερη κλινική αξία. Η πλημ-

μελής παρασκευή τoυ ραδιοφαρ-

μάκου με παρoυσία μεγάλης πo-

σότητας ελεύθερου τεχνητίου, που 

προκαλεί αυξημένη καθήλωση στo 

θυρεoειδικό παρέγχυμα ή/και τo 

γαστρικό βλεννoγόνo, αλλά και η 

κίνηση τoυ μέλoυς κατά τη στιγμή 

της χoρήγησης (μη συνεργάσι-

μος ασθενής) ή η εξαγγείωση τoυ 

ισοτόπου σε εύθραυστο αγγείο, οι 

οποίες συνοδεύονται από εκλεκτι-

κή πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου 

τοπικά, αποτελούν μερικά χαρακτη-

ριστικά παραδείγματα. Επιπλέον, 

όταν το ισότοπο ενεθεί (λανθασμέ-

να) ενδαρτηριακώς, παρατηρείται 

αυξημένη συγκέντρωσή του στα 

μαλακά μόρια απoμακρυσμένων 

περιοχών. Χορήγηση στην κερκι-

δική αρτηρία έχει σαν αποτέλεσμα 

τη «δίκην γαντιού» απεικόνιση της 

άκρας χείρας. 

Βάσει της σχετικής διεθνούς βι-

βλιογραφίας, το μεγαλύτερο ποσο-

στό των εν λόγω παρατηρούμενων 

καταστάσεων, επισυμβαίνουν στο 

ουροποιητικό σύστημα. Ανωμαλί-

ες θέσης (εκτoπίες), μεγέθoυς ή 

μoρφoλoγίας των νεφρών, ανευ-

ρίσκoνται όχι σπάνια σε ένα σπιν-

θηρoγράφημα oστών και πρέπει να 

επισημαίνονται. Η διαχύτως αυξη-

μένη  πρόσληψη του ισοτόπου από 

τους νεφρούς, σχετίζεται με χρόνια 

νεφρική ανεπάρκεια, μπoρεί δε να 

παρατηρηθεί και επί υπερκαλιαιμίας.  

Υψηλά επίπεδα σιδήρoυ έχoυν 

επίσης ως απoτέλεσμα την έντoνη 

απεικόνιση τoυ νεφρικoύ φλoιoύ, 

ενώ η φωτοπενική απεικόνιση 

τμήματος του νεφρικoύ παρεγχύ-

ματoς υπoδηλώνει ενδεχομένως 

την παρουσία κακoήθειας. Εξάλ-

λου, η κατακράτηση του ραδιο-

φαρμάκου από τo πυελoκαλυκικό 

σύστημα σχετίζεται με διαταραχή 

της απoχετευτικής λειτoυργίας. Το 

τυχαίο αυτό εύρημα από τo σπιν-

θηρoγράφημα oστών καθιστά ερ-

μηνεύσιμη μια κλινική συμπτωμα-

τoλoγία, η oπoία υπoδύεται κάποια 

oστική νόσo (άλγος στην oσφυϊκή 

χώρα oφειλόμενο σε υδρoνέφρω-

ση, χωρίς αλλοιώσεις των σπον-

δύλων, αλλάζει τη διάγνωση και 

oδηγεί σε διαφoρετικoύς θερα-

πευτικoύς χειρισμoύς).

Ενδεικτικές περιπτώσεις εξωσκελετικών (παρεμπιπτουσών) 
συγκεντρώσεων του ραδιοφαρμάκου στο σπινθηρογράφημα οστών, 
προερχόμενες από το αρχείο του εργαστηρίου μας
1. Υδρονέφρωση αριστερά σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη
2.  Καθήλωση του ισοτόπου στον καρδιακό μυϊκό ιστό συγκριτικά  

μεγαλύτερη από ό,τι στο στέρνο ή στις πλευρές ως επί αμυλοείδωσης
3. Έντονη καταπόνηση μυϊκών στοιχείων δεξιάς τραχηλικής χώρας
4. Φλεγμονή μαλακών μορίων δεξιού μηρού

1 2

3 4
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Νοσολογικές οντότητες, όπως 

η οξεία σωληναριακή νέκρωση, η 

μείζων θαλασσαιμία, η νεφρασβέ-

στωση, το λειoμύωμα oυρητήρα, το 

υπερνέφρωμα, ο ίσχαιμος μεταμo-

σχευθείς νεφρός, οι πρωτoπαθείς 

όγκoι νεφρών, είναι εφικτό να πα-

ρουσιαστούν ως εξωοστικές ισοτο-

πικές συγκεντρώσεις.

Η λήψη αντιόξινων σκευασμάτων 

καθώς και η εξέταση MRI με χρήση 

γαδολινίου προκαλούν δυνητικά αυ-

ξημένη καθήλωση του ισοτόπου στο 

ήπαρ και το σπλήνα. Καταστάσεις 

δυνητικά υπεύθυνες για την εμφά-

νιση εξοωστικών συγκεντρώσεων 

θεωρούνται και οι κάτωθι: αμυλoεί-

δωση, ηπατική νέκρωση μετά από 

αγγειoγραφία, αλκοολική κίρρωση 

του ήπατος, αιμολυτική αναιμία, αι-

μοχρωμάτωση, χoλαγγειoκαρκίνω-

μα, μεταστατική ασβεστοποίηση σε 

καρκίνο του εντέρoυ, μεταστάσεις 

από μικρoκυτταρικό καρκίνo τoυ 

πνεύμoνα, κακόηθες μελάνωμα, με-

ταστατικός καρκίνoς oστεoσαρκώ-

ματoς, ανεπάρκεια ενζύμoυ G6PD, 

αιμoσιδήρωση, έμφρακτα σπληνός 

επί δρεπανoκυτταρικής αναιμίας, 

θαλασσαιμία, λέμφωμα σπληνός, 

λεμφoσάρκωμα. 

Επί εμφράγματος μυoκαρδίoυ, 

οξέος ή παλαιού, είναι δυνατή η απει-

κόνισή του σε ένα σπινθηρογράφη-

μα οστών, πιθανόν λόγω μετακίνη-

σης ασβεστίoυ από τo πλάσμα στα 

κατεστραμμένα μυϊκά κύτταρα. Από 

το καρδιαγγειακό σύστημα, συμπτω-

ματικά, δύναται να απεικονιστούν 

και τα εξής: ανεύρυσμα αoρτής, 

πρoσθετικές βαλβίδες, ασβέστωση 

βαλβίδων ή/και των στεφανιαίων 

αγγείων, αμυλoείδωση, ενδoκαρ-

δίτιδα, ασθένεια Chagas, κακόηθες 

περικαρδιακό εξίδρωμα, αποτιτανω-

μένες καρδιακές μεταστάσεις.

Ακολουθούν, κατηγοριοποιη-

μένες σύμφωνα με την ανατομική 

τους εντόπιση, οι σπουδαιότερες 

λοιπές περιπτώσεις μη σκελετι-

κών συμβαμάτων, οι οποίες ανα-

δεικνύονται μέσω του σπινθηρο-

γραφήματος οστών. 

Δέρμα, μύες και άλλα μαλακά 
μόρια
Σημεία υπoδόριων ή ενδoμυϊκών 

ενέσεων, ουλές/μετεγχειρητικές 

αλλοιώσεις, αποτέλεσμα απινί-

δωσης ή ηλεκτρoπληξίας, φλεγ-

μoνή/οίδημα υποδόριων ιστών, 

αποτιτανωμένοι μασχαλιαίοι λεμ-

φαδένες, αγγειακές επασβεστώ-

σεις, φιλαρίαση, ιστιoκυττάρωση, 

ινωμάτωση, δερματoμυoσίτιδα, 

αγγειoλίπωμα, ραβδoμυόλυση, 

μυϊκός τραυματισμός, υπερκό-

πωση μυών, σύνδρoμo McArdle, 

μυϊκή δυστρoφία, oστεoπoιός μυ-

oσίτιδα (έκτoπη θέση oστεoπoίη-

σης), αμυλoείδωση, ασβέστωση 

μυώματoς, ινωμάτωση, χoνδρω-

μάτωση, δυστρoφική oστεoπoίη-

ση, ραβδoμυoσάρκωμα, λιπoσάρ-

κωμα, σάρκωμα Ewing.

Μαζικός αδένας
Γυναικoμαστία, πρoθέματα στή-

θoυς, μαστεκτoμηθείσα περιοχή, 

ινoκυστική μαστoπάθεια, λιπώδης 

νέκρωση, καρκίνoς μαστoύ (πρω-

τoπαθής και δευτερoπαθής). 

Πνεύμoνες 
Πλευρίτιδα, πνευμoνική ίνωση, 

σαρκoείδωση, βηρυλλίωση, μι-

κρολιθίαση, πνευμoνικoί όζoι 

σε χρονίως αιμοκαθαιρόμενους 

ασθενείς, μεταστατικές πνευμο-

νικές ασβεστοποιήσεις, βρογχo-

γενές καρκίνωμα, κακόηθες υπε-

ζωκoτικό εξίδρωμα.

Νευρικό σύστημα
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, 

εγκεφαλικό oίδημα, αρτηριoφλε-

βώδης δυσπλασία, υπoσκληρίδιo 

αιμάτωμα, εγκεφαλικoί όγκoι 

(πρωτοπαθείς, μεταστατικoί).

Ενδοκρινείς αδένες 
Αποτιτανωμένοι θερμοί όζοι, μυ-

ελoειδές καρκίνωμα, υπερπα-

ραθυρεοειδισμός (σε συνθήκες 

υπερασβεστιαιμίας προκαλείται 

κατακρήμνιση αλάτων ασβεστίου 

στον εξωκυτταρικό χώρο, η οποία 

αντανακλάται σε εξωοστική πρό-

σληψη του ισοτόπου). 

Γαστρεντερικό σύστημα 
Περιοχή τραυματισμού από κα-

θετήρα Levin, εντερικό έμφρα-

κτo, κoιλιακό ανεύρυσμα, ασβε-

στώσεις στoμάχoυ, νεκρωτική 

εντερoκoλίτιδα, απoτιτανωμένες 

μεταστάσεις, κακoήθης ασκίτης.

Γεννητικό σύστημα
Φίμωση, oρχίτιδα, μεταστατικό 

σπερμoγoνίωμα, απoτιτανώσεις 

σηραγγωδών σωμάτων πέoυς, 

καρκίνoς ωoθηκών.

Οι παρεμπίπτουσες συγκεντρώ-

σεις στo σπινθηρoγράφημα oστών 

πρέπει να αντιμετωπίζoνται με την 

αρμόζουσα πρoσoχή, ώστε να δι-

αχωρίζονται τα τεχνικής φύσης 

σφάλματα από μια παθολογία πoυ 

πιθανό να υποκρύπτουν. Η κατα-

γραφή τέτοιων μη ειδικών απεικο-

νιστικών δεδομένων κατά τη μελέτη 

της βασικής υποκείμενης νόσου, σε 

συνδυασμό και με την προσεκτική 

λήψη του ιστορικού του ασθενούς, 

οδηγεί στην αποκόμιση χρήσιμων 

επιμέρoυς πληρoφoριών, συμβάλ-

λοντας τα μέγιστα στην ενίσχυση 

της διαγνωστικής φαρέτρας του 

παραπέμποντος κλινικού ιατρού. 
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Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00-20.00.  
Σάββατο: 08.00-14.00

ΙΑΤΡΙΚΈΣ ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ  

Υψηλής Ποιότητας στην Κύπρο

Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30-12.30 & 15.00-18.00, 
Πέμπτη & Σάββατο: 07.30-13.00 
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Μ
ε πολύ κέφι και χορό κα-

λωσόρισαν τη νέα χρονιά 

η διοίκηση και οι εργαζό-

μενοι του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

στην Κύπρο. 

Η κοπή της πίτας ήταν η αφορμή 

για μια κοινή συνάντηση στελε-

χών που προέρχονται και από τις 

τρεις οντότητες του Ομίλου στην 

Κύπρο, (Χημείο Γιαννουκά, Άλφα 

Εύρεσις Διαγνωστικό Κέντρο και 

Κλινικό Εργαστήριο Γερμανικού 

Ογκολογικού Κέντρου). 

Την εκδήλωση τίμησαν με την 

παρουσία τους ο CEO του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Γιώργος Σπανός και 

ο COO Απόστολος Τερζόπουλος, 

ενώ παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος 

του Χημείου Γιαννουκά Κυριάκος 

Γιαννουκάς και τα μέλη του ΔΣ 

αυτού, τα μέλη του ΔΣ του Άλφα 

Εύρεσις Κυθρεώτης Αργύρης και 

Μιχαηλίδης Δήμος, η manager του 

Διαγνωστικού Κεντρου Άλφα Εύ-

ρεσις Άννα Γιασουμή και ο Διευ-

θυντής του Κλινικού Εργαστηρίου 

του Γερμανικού Ογκολογικού Κέ-

ντρου Δημήτρης Δημητρίου.

Συμμετείχαν και περισσότεροι 

από 100 εργαζόμενοι του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Κύπρο. Από 

κοινού γιόρτασαν το κλείσιμο της 

εξαιρετικά επιτυχημένης περσινής 

χρονιάς, ανταλλάσσοντας ταυτό-

χρονα θερμές ευχές για το 2020.

Στην κοπή της βασιλόπιτας, ο 

κ. Γιώργιος Σπανός αναφέρθηκε 

στην ιδιαίτερα επιτυχημένη παρου-

σία του Ομίλου στην Κύπρο από τα 

μέσα του 2017 έως σήμερα, τονίζο-

ντας ότι ο πήχης τίθεται ακόμη πιο 

ψηλά σε θέματα ανάπτυξης, καινο-

τομίας, ποιότητας και ίσης πρόσβα-

σης στις υπηρεσίες υγείας. Όπως 

υπογράμμισε, αυτές οι αξίες έχουν 

αναδείξει τον Όμιλο στις κορυφαίες 

θέσεις της αγοράς. Μίλησε ακόμη 

για νέους στόχους και ισχυρότερη 

διείσδυση στην κυπριακή αγορά.

Ο κ. Κυριάκος Γιαννουκάς συγκι-

νημένος αναφέρθηκε στην ιστο-

ρία του Χημείου Γιαννουκά, στην 

προσπάθεια και στην εργατικότητα 

των ιδρυτών του και του ανθρώπι-

νου δυναμικού που στήριξαν και 

στηρίζουν έως και σήμερα την όλη 

προσπάθεια, στο όραμα, τις αξίες 

αλλά και τους  νέους στόχους του 

Ομίλου, που περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων και το πρώτο μεγάλο Πολυ-

δύναμο Κέντρο στη Λευκωσία το 

οποίο θα συστεγάσει υπηρεσίες 

κλινικού εργαστηρίου και ακτινοδι-

αγνωστικού κέντρου εκτός νοσοκο-

μείου για πρώτη φορά στην Κύπρο. 

Οι παρευρισκόμενοι δείπνησαν και 

η εκδήλωση συνεχίστηκε με πολύ 

χορό ως τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Στη Λευκωσία η πρώτη κοινή εκδήλωση  
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Κύπρου για το 2020

Με αφορμή την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Γιώργιος Σπανός, CEO Oμίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 
Κυριάκος Γιαννουκάς, Πρόεδρος Χημείου Γιαννουκά,
Απόστολος Τερζόπουλος COO Oμίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο κ. Νίκος Γιαννουκάς, ιδρυτής του Χημείου 
Γιαννουκά με τη σύζυγό του, Γιώργος Σπανός, CEO του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
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Κυριάκος Γιαννουκάς BSc (Hons.),  
M.Sc. (Merit.), FIBMS

Πρόεδρος ΔΣ Κύπρου
Χημείο Γιαννουκά 

ύπουλες ασθένειες  
του αίματος10

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΚΥΠΡΟΣ

Α
υτές οι ασθένειες του αί-

ματος χωρίζονται σε δυο 

βασικές κατηγορίες, κα-

λοήθεις και κακοήθεις. Ορισμένες 

από αυτές τις παθήσεις του αίμα-

τος είναι θανατηφόρες αν δεν γί-

νει η σωστή και έγκαιρη αξιολόγη-

ση. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, 

τεράστιες βελτιώσεις έχουν επι-

τευχθεί στην ακριβή διάγνωση 

και θεραπεία των αιματολογικών 

παθήσεων.

Οι πιο συχνές αιματολογικές 

ασθένειες είναι:

   Λέμφωμα Hodgkin

   Μη-Hodgkin-λεμφώματα

   Πολλαπλούν μυέλωμα

   Οξεία μυελογενής λευχαιμία 

(ΑML)

    Οξεία λεμφοβλαστική 

λευχαιμία (ΟΛΛ) 

    Χρόνια λεμφοκυτταρική 

λευχαιμία (CLL)

   Χρόνια μυελογενής  

λευχαιμία (ΧΜΛ)

   Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο 

(ΜΔΣ)

   Μυελοϋπερπλαστικές νόσοι

   Παθήσεις του ανοσοποιητικού 

συστήματος

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει 

εντυπωσιακή πρόοδος τόσο στη 

διάγνωση όσο και στη θεραπεία 

των παθήσεων αυτών. Η πρόο-

δος αυτή οφείλεται στην καλύτε-

ρη κατανόηση της μοριακής βιο-
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λογίας αυτών. Τα νέα φάρμακα 

αφορούν στοχευμένες θεραπεί-

ες (Targeted Therapy) οι οποίες 

αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων ετών και μας επέ-

τρεψαν να βελτιώσουμε τα απο-

τελέσματα της θεραπείας. 

Λέμφωμα
Η πιο συχνά εμφανιζόμενη κακο-

ήθης νόσος του αίματος ονομά-

ζεται λέμφωμα. Το λέμφωμα είναι 

ένας καρκίνος των λεμφαδένων. 

Συχνά επηρεάζει την σπλήνα ή/

και τον μυελό των οστών, αλλά 

μπορεί να επηρεάσει και άλλα όρ-

γανα όπως συκώτι, στομάχι, οστά, 

νεφρά ή πνεύμονες. Τα λεμφώμα-

τα χωρίζονται στις εξής δύο μεγά-

λες ομάδες: Λέμφωμα Hodgkin 

και Μη-Hodgkin Λεμφώματα. 

Το λέμφωμα Hodgkin συνήθως 

αναγνωρίζεται από την ύπαρξη 

διογκωμένων λεμφαδένων. Σε 

ορισμένους ασθενείς, το λέμφω-

μα οδηγεί σε απώλεια βάρους, 

πυρετό ή εφίδρωση. Περαιτέρω 

διαγνωστικές διαδικασίες περι-

λαμβάνουν αξονική τομογραφία 

ή/και βιοψία μυελού των οστών. 

Αν η πάθηση είναι σε πρώιμο 

στάδιο μια μικρής διαρκείας χη-

μειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία 

μπορεί να είναι αποτελεσματική. 

Σε πιο προχωρημένο στάδιο της 

νόσου η θεραπεία πρέπει να είναι 

πιο εντατική.

Τα Μη-Hodgkin λεμφώματα πε-

ριλαμβάνουν περίπου 30 υπο-τύ-

πους. Σήμερα, η σύγχρονη θε-

ραπεία των διαφόρων μορφών 

Μη-Hodgkin λεμφωμάτων δια-

φέρει σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ 

τούτου, η σωστή διάγνωση των 

συγκεκριμένων υποτύπων με τη 

χρήση ανοσοϊστοχημείας, κυττα-

ρομετρίας και μοριακών τεχνικών 

είναι εξαιρετικά σημαντική. Τόσο 

η κλινική πορεία όσο και η θε-

ραπεία των διαφόρων υποτύπων 

των μη-Hodgkin λεμφωμάτων πα-

ρουσιάζουν μεγάλες διαφορές. 

Σύμφωνα με τον ανοσολογικό 

υπότυπο, τις χωρίζουμε σε δυο 

ομάδες: Λεμφώματα Β-κυττάρων 

και Τ-κυττάρων προέλευσης. Σε 

γενικές γραμμές, τα λεμφώματα 

των Τ-κυττάρων έχουν χειρότερη 

πρόγνωση από τους υποτύπους 

Λέμφωμα Hodgkin

 Μη-Hodgkin λεμφώματα
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των Β-κυττάρων. Ως εκ τούτου, η 

θεραπεία των Τ-κυττάρων λεμφω-

μάτων περιλαμβάνει πιο εντατική 

χημειοθεραπεία η οποία αποδεί-

χθηκε ότι βελτιώνει σημαντικά τα 

ποσοστά αποθεραπείας.

Πολλαπλούν Μυέλωμα
Η επόμενη πιο συχνή κακοήθης 

νόσος του αίματος είναι το πολλα-

πλό μυέλωμα, ένας καρκίνος του 

μυελού των οστών. 

Αυτή η ασθένεια οδηγεί σε εξα-

σθένηση του ανοσοποιητικού συ-

στήματος και καθιστά τους ασθε-

νείς πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις 

και μπορεί να οδηγήσει σε κα-

τάγματα των οστών και νεφρική 

ανεπάρκεια. Έχει όμως σημειωθεί 

σημαντική πρόοδος στη θεραπεία 

αυτής της νόσου. Με τον κατάλλη-

λο συνδυασμό φαρμάκων, η θε-

ραπεία είναι αποτελεσματική σε 

μεγάλο βαθμό.

Οξείες Λευχαιμίες
Άλλες κακοήθεις νόσοι του αίμα-

τος περιλαμβάνουν ασθένειες των 

λευκών αιμοσφαιρίων, που ονομά-

ζονται λευχαιμίες. Οι λευχαιμίες 

είναι παθήσεις με υψηλό αριθμό 

λεμφοκυττάρων στο αίμα και χω-

ρίζονται σε ομάδες, όπως οξείες 

λευχαιμίες και χρόνιες λευχαιμίες.

Οι οξείες λευχαιμίες είναι καρκί-

νοι του αίματος, οι οποίες αναπτύσ-

σονται ταχέως και η θεραπεία θα 

πρέπει να ξεκινά χωρίς καθυστέ-

ρηση.  Οι Οξείες λευχαιμίες χωρί-

ζονται σε δύο ομάδες: οξεία μυε-

λογενή λευχαιμία (AML) και οξεία 

λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ). 

Η θεραπεία είναι εντατική και περί-

πλοκη. Σε ορισμένους υποτύπους 

οξείας λευχαιμίας, πρέπει να γίνε-

ται αλλογενής μεταμόσχευση βλα-

στικών κυττάρων για να μειωθεί ο 

κίνδυνος υποτροπής.

Οι χρόνιες λευχαιμίες οδηγούν 

σε αυξημένο αριθμό λευκών αιμο-

σφαιρίων. Αυτοί οι τύποι λευχαι-

μίας αναπτύσσονται πιο αργά. Οι 

χρόνιες λευχαιμίες χωρίζονται σε 

δύο ομάδες: χρόνια λεμφοκυττα-

ρική λευχαιμία (CLL) και χρόνια 

μυελογενή λευχαιμία (ΧΜΛ). Ση-

μαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί 

στη θεραπεία και των δύο τύπων 

χρόνιων λευχαιμιών, με νέα φάρ-

μακα και στοχευμένες θεραπείες. 

Άλλες Αιματολογικές 
Παθήσεις
Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 

είναι μια ομάδα ασθενειών, που 

επηρεάζουν περισσότερο ηλικιω-

μένους ασθενείς και σχετίζονται 

με τη μείωση του αριθμού των 

κυττάρων του αίματος η οποία 

οφείλεται σε δυσλειτουργία του 

μυελού των οστών. Η θεραπεία 

μπορεί να αφορά τη μεταμόσχευ-

ση μυελού των οστών. Ωστόσο, 

το επίκεντρο των θεραπειών είναι 

συνήθως η πρόληψη και η μείωση 

των επιπλοκών της νόσου. 

Μια άλλη ομάδα είναι οι μυελο-

ϋπερπλαστικές διαταραχές, οπού 

υπάρχει υπερπαραγωγή των κύτ-

ταρων του αίματος και οδηγούν σε 

υψηλό αριθμό ερυθρών, λευκών 

αιμοσφαιρίων ή/και αιμοπεταλί-

ων.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

συμπτώματα που σχετίζονται με 

αυτή την υπερπαραγωγή καθώς 

και δυσλειτουργίες σε όλο το 

σώμα. Η μεταμόσχευση του μυε-

λού των οστών είναι και σε αυτές 

της περιπτώσεις η θεραπευτική 

μέθοδος που χρησιμοποιείται. 

Περιλαμβάνει στην ουσία την 

αντικατάσταση του μυελού των 

οστών του ασθενή με τον μυελό 

από έναν υγιή ιστοσυμβατόυ δότη. 

Αυτή η διαδικασία ονομάζεται αλ-

λογενής μεταμόσχευση μυελού 

των οστών.

Εκτός από αυτές τις κακοήθεις 

αιματολογικές παθήσεις, υπάρ-

χουν και μια σειρά από καλοήθεις 

αιματολογικές παθήσεις, οι οποί-

ες όμως είναι εξίσου σημαντικό 

να διαγνωστούν έγκαιρα για να 

μπορεί να ύπαρξη και η ανάλογη 

θεραπεία. Μεταξύ αυτών, είναι η  

απλαστική αναιμία, μια πάθηση 

του μυελού των οστών, στην οποία 

τα κύτταρα του αίματος δεν μπο-

ρούν να παραχθούν. Διαταραχές 

του ανοσοποιητικού συστήματος 

επίσης μπορεί να προκαλέσουν 

αιματολογικές παθήσεις που συ-

νήθως οδηγούν τον ασθενή σε 

σοβαρές λοιμώξεις οι οποίες πρέ-

πει να αντιμετωπιστούν.

Οξεία λευχαιμία
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Πότε και για ποιους είναι ενδεδειγμένη

Αξονική 
Στεφανιογραφία
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Η 
αξονική στεφανιογραφία 

είναι μια σύγχρονη μέθο-

δος, στόχος της οποίας 

είναι η απεικόνιση των στεφανι-

αίων αγγείων – των αγγείων της 

καρδιάς, με στόχο τη διάγνωση 

της στεφανιαίας νόσου και την 

πρόληψη του εμφράγματος του 

μυοκαρδίου.

Με τη ραγδαία τεχνολογική εξέ-

λιξη των αξονικών τομογράφων 

τις τελευταίες δύο δεκαετίες, είναι 

πλέον δυνατό να απεικονίζονται 

στον αξονικό τομογράφο όργανα 

που κινούνται με μεγάλη ταχύτη-

τα, όπως είναι η καρδιά και τα στε-

φανιαία αγγεία. Έτσι, η αξονική 

στεφανιογραφία αποτελεί αναπό-

σπαστο εργαλείο μη επεμβατικής 

διάγνωσης και αντικαθιστά σε κά-

ποιες περιπτώσεις τη μέχρι πρότι-

νος μοναδική διαγνωστική μέθο-

δο, τη συμβατική στεφανιογραφία. 

Τι πρέπει να ξέρουμε για  
τη στεφανιαία νόσο
Η στεφανιαία νόσος προκαλείται 

από την ανάπτυξη αθηρωματικών 

πλακών στα τοιχώματα των στε-

φανιαίων αγγείων, προκαλώντας 

προοδευτικά στένωση μέχρι και 

πλήρη απόφραξη. Οι κυριότεροι 

παράγοντες που προδιαθέτουν 

στην ανάπτυξη της αθηρωματικής 

νόσου είναι η αρτηριακή υπέρτα-

ση, η υπερχοληστερολαιμία, η πα-

χυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβή-

της, η οικογενειακή προδιάθεση, 

το φύλο, το κάπνισμα αλλά και η 

ηλικία. Η στεφανιαία νόσος απο-

τελεί τον κυριότερο παράγοντα 

νοσηρότητας και θνησιμότητας 

στο σύγχρονο κόσμο, ενώ σε κά-

ποιες περιπτώσεις αφορά και νέα 

άτομα, στην 3η ή 4η δεκαετία της 

ζωής τους.

Μέχρι σήμερα, καθιερωμένη 

μέθοδος άμεσης αξιολόγησης 

των στεφανιαίων αγγείων (μέθο-

δος αναφοράς) ήταν η συμβατική 

– κλασσική στεφανιογραφία, μια 

μέθοδος επεμβατική που διενερ-

γείται από τον επεμβατικό καρδιο-

λόγο στο αιμοδυναμικό εργαστή-

ριο. Η κλασική στεφανιογραφία 

είναι μεν πολύ ασφαλής μέθοδος, 

αλλά συνοδεύεται από πολύ μικρά 

ποσοστά επιπλοκών και ενδεχομέ-

νως αναγκαιότητας νοσηλείας.

Η αξονική στεφανιογραφία είναι 

μια εναλλακτική μέθοδος μελέτης 

των στεφανιαίων αρτηριών, από 

την οποία μπορεί να επωφεληθεί 

μεγάλος αριθμός εξεταζόμενων. 

Είναι μέθοδος απλή, ανώδυνη και 

αναίμακτη, καθώς δεν απαιτείται 

καθετηριασμός, όπως στην εκλε-

κτική στεφανιογραφία. 

Σε ποιους απευθύνεται;
Η εξέταση πρέπει να διενεργείται 

πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες 

του ειδικού καρδιολόγου, ο οποίος 

και θα καθορίσει εάν ο ασθενής 

θα επωφεληθεί από την εν λόγω 

μέθοδο ή κατά πόσον είναι ανα-

γκαία η εκλεκτική στεφανιογραφία 

ή άλλες μέθοδοι αξιολόγησης.

Γενικά, από την αξονική στε-

φανιογραφία μπορούν να επω-

φεληθούν οι ασθενείς χαμηλού 

ή μέσου κινδύνου για στεφανι-

αία νόσο. Σε αυτή την κατηγορία 

εμπίπτουν ασυμπωματικά άτομα 

με πολλαπλούς παράγοντες κιν-

δύνου, άτομα με αμφίβολα αποτε-

λέσματα από τον υπόλοιπο καρδι-

ολογικό έλεγχο ή άτομα με άτυπη 

συμπτωματολογία.

Αντιθέτως, άτομα τα οποία 

έχουν σοβαρή ένδειξη από το λοι-

πό κλινικό-εργαστηριακό έλεγχο 

για παρουσία στεφανιαίας νό-

σου οφείλουν να προχωρήσουν 

στην εκλεκτική στεφανιογραφία. 

Άλλωστε, στους ασθενείς αυ-

τούς μπορεί ταυτόχρονα με την 

εκλεκτική στεφανιογραφία να δι-

ενεργηθεί αγγειοπλαστική και το-

ποθέτηση stent για αντιμετώπιση 

αγγειακών στενώσεων. 

Πώς διενεργείται;
Η εξέταση διενεργείται πολύ γρή-

γορα (η απεικονιστική σάρωση 

καθαυτή διαρκεί μερικά δευτερό-

λεπτα). Τοποθετούνται ηλεκτρό-

δια για καταγραφή του καρδιακού 

ρυθμού και περιφερικός φλεβικός 

καθετήρας. Εφόσον κριθεί απα-

ραίτητο, γίνεται χορήγηση φαρ-

μακευτικής αγωγής πριν την εξέ-

ταση για μείωση των καρδιακών 

παλμών, ενώ επίσης χορηγούνται 

υπογλωσσίως νιτρώδη για διαστο-

λή των αγγείων, γεγονός που βελ-

τιώνει την απεικόνιση. 
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Η εξέταση αποτελείται από δύο 

φάσεις, την πρώτη όπου γίνεται 

απεικόνιση χαμηλής δόσης ακτι-

νοβολίας άνευ σκιαστικής ουσίας 

για αξιολόγηση μόνο των ασβε-

στωτικού τύπου πλακών (Calcium 

score) και τη δεύτερη όπου χορη-

γείται ιωδιούχος σκιαγραφική ου-

σία δια του περιφερικού φλεβοκα-

θετήρα, όπου και γίνεται η κύρια 

απεικόνιση του αγγειακού αυλού. 

Ακολουθεί μελέτη και ανασύστα-

ση των εικόνων σε ειδικούς σταθ-

μούς μετεπεξεργασίας και αξιολό-

γηση από τον ιατρό ακτινολόγο.

Περιοριστικοί Παράγοντες
Για λήψη καλής ποιότητας εικό-

νων χρειάζεται σταθερή χαμηλή 

καρδιακή συχνότητα, οπότε η τα-

χυκαρδία ή και άλλες διαταρα-

χές καρδιακού ρυθμού κάνουν 

την απεικόνιση δύσκολη. Επίσης 

χρειάζεται καλή συνεργασία του 

εξεταζόμενου με τις αναπνευστι-

κές εντολές κατά τη διάρκεια της 

σάρωσης.

Λόγω χορήγησης σκιαγραφικής 

ουσίας κατά την εξέταση, ισχύουν 

και όλοι οι υπόλοιποι συνήθεις 

περιορισμοί που σχετίζονται με τα 

ιωδιούχα σκιαγραφικά μέσα και 

σχετίζονται με αλλεργίες, με νε-

φρική δυσλειτουργία ή υπερθυρε-

οειδισμό.

Να σημειωθεί επίσης ότι η έντο-

νη αθηρωμάτωση των στεφανιαί-

ων αγγείων, ειδικά εστιακά υψη-

λού όγκου και επασβεστώσεις 

οδηγούν σε έντονα παράσιτα, κα-

θιστώντας την αξιολόγηση έντονα 

δυσχερή έως και αδύνατη.

Δυνατότητες - Ενδείξεις
Η αξονική στεφανιογραφία είναι 

μέθοδος υψηλής αρνητικής προ-

γνωστικής αξίας, δηλαδή μια φυ-

σιολογική εξέταση είναι σε θέση 

να αποκλείσει την παρουσία στε-

φανιαίας νόσου. Επιπροσθέτως, 

με την αξονική στεφανιογραφία 

μπορούμε να εκτιμήσουμε όχι 

μόνο τον αυλό των στεφανιαίων 

αγγείων -όπως η εκλεκτική στε-

φανιογραφία- αλλά και να μελε-

τήσουμε το αγγειακό τοίχωμα και 

να ταυτοποιήσουμε το είδος των 

τοιχωματικών πλακών (επασβε-

στωμένης ή μαλακής υφής πλά-

κες) όπως και τη μορφολογία τους 

(π.χ. έκκεντρες, ενδοαυλικά προ-

βάλλουσες, κ.λπ.), γεγονός που 

σχετίζεται με την επικινδυνότητα 

αυτών. 

Η αξονική στεφανιογραφία έχει 

επίσης χρησιμοποιηθεί με πολύ 

καλά αποτελέσματα για τη μελέτη 

της βατότητας των stent σε επα-

νελέγχους μετά την τοποθέτησή 

τους, καθώς και για τη βατότη-

τα των μοσχευμάτων έπειτα από 

επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας 

παράκαμψης.

Πέραν της αξιολόγησης του 

αγγειακού αυλού η αξονική στε-
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φανιογραφία μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί και σε περιπτώσεις άλλων 

παθολογικών καταστάσεων, όπως 

συγγενών ανατομικών παραλλα-

γών των στεφανιαίων αγγείων 

ή ανατομικών παραλλαγών των 

λοιπών μεγάλων καρδιακών αγ-

γειακών δομών όπως της ανώμα-

λής εκβολής καρδιακών φλεβών 

και παρουσίας αρτηριο-φλεβικών 

αναστομώσεων. 

Στο πλαίσιο της αξονικής στε-

φανιογραφίας μπορεί παράλληλα 

να γίνει αξιολόγηση και άλλων δο-

μών της καρδιάς. Συγκεκριμένα, 

γίνεται αξιολόγηση του βαθμού 

επασβέστωσης των καρδιακών 

βαλβίδων, της βαλβιδικής μορ-

φολογίας (κυρίως της αορτικής 

βαλβίδας), αδρή αξιολόγηση της 

μορφής και διαστάσεων των καρ-

διακών κοιλοτήτων, αλλά και εν-

δεχομένως παρουσίας θρόμβων 

εντός των καρδιακών κοιλοτήτων. 

Επιπλέον ταυτοποιείται τυχόν πα-

θολογία του περικαρδίου και πα-

ρουσία περικαρδιακής συλλογής 

υγρού. Αξιολογείται επίσης η πα-

ρουσία τυχόν καρδιακών χωρο-

κατακτητικών επεξεργασιών, αυτό 

βέβαια σε συνδυασμό και με τη 

μαγνητική τομογραφία.

Η διαχείριση  
των αποτελεσμάτων
Η αξονική στεφανιογραφία είναι 

πολύ αξιόπιστη εξέταση για τον 

αποκλεισμό της στεφανιαίας νό-

σου. Έχει υψηλή αρνητική διαγνω-

στική αξία (99,4%), που σημαίνει 

ότι εφόσον τα αποτελέσματα της 

εξέτασης είναι φυσιολογικά, ο 

ασθενής δεν πάσχει από στεφα-

νιαία νόσο. 

Αντίθετα, η θετική διαγνωστική 

αξία της εξέτασης είναι χαμηλότε-

ρη (85,7%), όταν δηλαδή ανιχνευ-

θούν στενώσεις, πολλές φορές 

δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τη 

σοβαρότητά τους.

Τα πιθανά αναμενόμενα αποτε-

λέσματα της εξέτασης είναι τρία:

1. Φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία

2.  Μικρού έως μετρίου βαθμού 

στενώσεις

3. Σοβαρές στενώσεις

Στη δεύτερη περίπτωση μετρίου 

βαθμού στενώσεων, συνιστάται 

φαρμακευτική αγωγή ανάλογα με 

τους παράγοντες κινδύνου.

Στην περίπτωση σοβαρών στε-

νώσεων, ο ασθενής θα πρέπει να 

υποβληθεί σε κλασική στεφανιο-

γραφία. 

Στην «γκρίζα» επίσης ζώνη των 

μετρίων στενώσεων (>50%-75%), 

ο ασθενής θα πρέπει να υποβλη-

θεί σε κλασική στεφανιογραφία 

ή αν είναι ασυμπτωματικός, σε 

αναίμακτες εξετάσεις ανίχνευσης 

ισχαιμίας μυοκαρδίου (τεστ κόπω-

σης ή σπινθηρογράφημα).

Σύνοψη
Η αξονική στεφανιογραφία είναι 

μέθοδος που έχει πλέον κερδί-

σει ένα σημαντικό ρόλο στη δι-

άγνωση και διαχείριση ατόμων 

με υπόνοια στεφανιαίας νόσου. 

Θεωρείται μέθοδος εκλογής για 

άτομα χαμηλού ή μέτριου βαθμού 

υποψίας, έχοντας υψηλή αρνητι-

κή διαγνωστική αξία (δυνατότητα 

να αποκλείσει την παρουσία στε-

φανιαίας νόσου), συνδυάζοντας 

παράλληλα το μη επεμβατικό χα-

ρακτήρα της και τους πολύ μικρό-

τερους κινδύνους που σχετίζονται 

με τη διενέργειά της σε σχέση με 

τη συμβατική μέθοδο.
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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
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ΒΑΣ. ΌΛΓΑΣ
Β. Όλγας 154, 54645, 
Τηλ.: 2310 880100

ΕΡΜΌΥ
Ερμού 53, 54623,  
Τηλ.: 2310 281876-7

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

ΗΛΊΌΥΠΌΥΛΗ
Στρ. Μακρυγιάννη 92-94,  
56431, Τηλ.: 2310 459660

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

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

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

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

ΌΛΥΜΠΊΑΔΌΣ
Ολυμπιάδος 119,  
54634, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 459660

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

ΠΌΛΊΧΝΗ
Ελπίδος 20,  
56533, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 602726 

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

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

ΤΌΥΜΠΑ
Γρηγορίου Λαμπράκη 61,  
543 51, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 937411

ΘΕΣΣΑΛΌΝΊΚΗ

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

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΊΌΣ
Αγ. Δημητρίου 54, 
17348, Τηλ: 214 4047780

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’ Σεπτεμ-
βρίου, 15127, Τηλ.: 214 6870880

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

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

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

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Λ. Ελ. Βενιζέλου 231  & Ψαρ-
ρών, 17563, 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, Τηλ.: 210 4297446-8

ΠΕΡΊΣΤΕΡΊ (Εθν. Μακαρίου) 
Εθν. Μακαρίου 6 & Ικαρίας,  
121 32, Τηλ.:  214 4050000

ΠΕΡΊΣΤΕΡΊ (Π. Τσαλδάρη) 
Παναγή Τσαλδάρη 75-77,  
12134, 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, Τηλ.: 210 6800991-2

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

ΑΤΤΊΚΗ - ΕΥΒΌΊΑ

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 

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: Αγία Βαρβάρα,  
Άγιος Δομέτιος, Αγλαντζιά, Αστρομερίτης, 
Αρεδιού, Λακατάμια, Λατσιά, Μακεδονίτισσα, 
Στρόβολος, Τσέρι, Πάφος, Λεμεσός, Λάρνακα
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