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Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που είναι ισότιμα προσβάσιμες σε όλους  

και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους. Για αυτό τον στόχο εργάστηκε  

με πίστη, επιμονή και αποφασιστικότητα ο ιδρυτής του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ,  

Ευάγγελος Σπανός. 

Ο Ευάγγελος Σπανός υπήρξε τρανό παράδειγμα αυτοδημιούργητου 

επιχειρηματία, που ξεκίνησε με ελάχιστα και έφτασε στην κορυφή  

του κλάδου υπηρεσιών Υγείας. 

Είχε πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο, όχι μόνο στις επιχειρηματικές  

του δραστηριότητες αλλά και στην προσωπική του ζωή που ήταν  

συνυφασμένη με τη φιλανθρωπία και την προσφορά.  

Δεν μπορούσε να σκέφτεται πως υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες  

που στερούνται τα στοιχειώδη, και να μην κάνει κάτι γι’ αυτό. 

Στόχος του ήταν πάντα η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων  

υπηρεσιών, με καινοτόμα εργαλεία εύκολα προσβάσιμα σε όλους. 

Στόχος μας, στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, να συνεχίσουμε να υπηρετούμε  

το όραμά του. 

Εισαγωγικό Σημείωμα
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Ευάγγελος  
Γ. Σπανός

Η επιτυχία είναι το αντάλλαγμα 

για αυτούς που μοχθούν.  

Η ευτυχία είναι το αντάλλαγμα  

για αυτούς που προσφέρουν

1943 - 2020
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Χαρισματικός, αποφασιστικός, πι-

στός στο όραμά του, ο Ευάγγελος 

Σπανός έδινε καθημερινά το «πα-

ρών» στον Όμιλο, φροντίζοντας 

στο επίκεντρο να βρίσκεται πάντα 

ο άνθρωπος. Υπήρξε κορυφαίο 

παράδειγμα αυτοδημιούργητου 

επιχειρηματία, που με επιμονή και 

σκληρή δουλειά πετυχαίνει τους 

στόχους του. 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, πρωτοποριακή  
από την πρώτη στιγμή
Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ξεκίνησε να λει-

τουργεί το 1981, ως ένα μικρό 

εξειδικευμένο ενδοκρινολογικό 

εργαστήριο με μετοχικό κεφά-

λαιο 200.000 δραχμές. Ήταν μια 

τυπική ελληνική μικρή οικογενει-

ακή επιχείρηση, με τον Ευάγγελο 

Σπανό στο εργαστήριο, τη σύζυγό 

του Ανδρομάχη στη γραμματεία 

και τις αιμοληψίες και μια παρα-

σκευάστρια ως βοηθό. 

Από την πρώτη στιγμή, το μι-

κρό αυτό εργαστήριο ξεχώρισε 

με δύο καινοτομίες: Την εισαγω-

γή ραδιοανοσοαναλύσεων στους 

προσδιορισμούς ορμονών και 

την εφαρμογή μεθόδων εσωτερι-

κού ποιοτικού ελέγχου για πρώτη 

φορά. Η αξιοπιστία των αποτελε-

σμάτων αναγνωρίστηκε σύντομα 

από την ενδοκρινολογική κοινότη-

τα και αμέσως μετά από το σύνολο 

του Ιατρικού κόσμου. 

Μέσα σε 5 χρόνια, το μικρό ερ-

γαστήριο εξελίχθηκε στο πρώτο 

πολυδύναμο διαγνωστικό κέντρο 

στη χώρα μας. Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

συνεχίζει να αναπτύσσεται με 

προσήλωση στην υψηλή ποιότη-

τα ιατρικών υπηρεσιών και την 

αξιοπιστία των εργαστηριακών 

αποτελεσμάτων, με οργάνωση, 

εκπαίδευση και συνεχή εσωτερι-

κή και εξωτερική αξιολόγηση του 

προσωπικού.

Σήμερα ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

αποτελεί κορυφαίο ιδιωτικό φο-

ρέα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, 

με περισσότερα από 52 Διαγνω-

στικά Κέντρα σε Ελλάδα και Κύ-

προ, τα οποία δέχονται πάνω από 

3 εκατομμύρια επισκέψεις ετησί-

ως. Ο Όμιλος διαθέτει ακόμη 3 

Κλινικές σε Αθήνα, Πειραιά και 

Θεσσαλονίκη, ένα Κέντρο Διε-

θνών Ασθενών, 7 Οδοντιατρικές 

Μονάδες και ένα Ιατρικό Τηλε-

φωνικό Κέντρο, ενώ συνεργά-

ζεται με περισσότερες από 400 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις μεγα-

λύτερες ασφαλιστικές εταιρείες 

και με όλα τα δημόσια ασφαλιστι-

κά ταμεία. 

Τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου  

18 Απριλίου, η οικογένεια ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

αποχαιρέτησε τον «πατέρα» τ ης, Ευάγγελο Σπανό, 

τον άνθρωπο που με όραμα, αδιάλειπτη εργασία 

και επιμονή ανέδειξε τον Όμιλο ως κορυφαίο 

πάροχο υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Το πρώτο πολυιατρείο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  
στην οδό Μιχαλακοπούλου στο Χίλτον
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Από την πώληση ιατρικών 
συγγραμμάτων στο πλούσιο 
συγγραφικό έργο
Η σχέση του Ευάγγελου Σπα-

νού με τα ιατρικά συγγράμματα 

υπήρξε πολύπλευρη και διαχρο-

νική, καθορίζοντας σε σημαντικό 

βαθμό όλη τη ζωή του. 

Τα πρώτα τέσσερα χρόνια των 

σπουδών του, ασχολήθηκε με 

την πώληση μεταχειρισμένων 

συγγραμμάτων (τα οποία εκείνη 

την εποχή ήταν πολύ ακριβά και 

απρόσιτα για την πλειονότητα 

των φοιτητών) για να καλύπτει 

τις οικονομικές ανάγκες του ίδιου 

αλλά και της οικογένειάς του. 

Στο τέταρτο έτος των ιατρικών 

σπουδών, ο Ευάγγελος Σπανός 

και ο ετεροθαλής αδερφός του 

πούλησαν το πατρικό τους σπίτι 

στη Σίνδο και με το κεφάλαιο που 

εξασφάλισαν άνοιξαν ένα μικρό 

βιβλιοπωλείο στη Θεσσαλονίκη, 

με καινούρια και μεταχειρισμένα 

ελληνικά και ξενόγλωσσα ιατρι-

κά συγγράμματα.

Παράλληλα αρχίζει και η συγ-

γραφική του δραστηριότητα, με 

την έκδοση ιατρικών σημειώσε-

ων, αρχικά για το μάθημα της 

Ανατομίας και αργότερα για την 

Παιδιατρική και τη Γυναικολογία 

- Μαιευτική. 

Το 1972 βρίσκει τον Ευάγ-

γελο Σπανό υπότροφο στο 

Hammersmith Hospital στη Βα-

σιλική Μεταπτυχιακή Ιατρική 

σχολή του Λονδίνου. Στο τμήμα 

Χημικής Παθολογίας του καθη-

γητή Ian McIntyre, εργάστηκε ως 

ερευνητής για 8 ολόκληρα χρό-

νια. Στο διάστημα αυτό, δημοσί-

ευσε περισσότερες από 40 επι-

στημονικές εργασίες σε έγκυρα 

επιστημονικά περιοδικά και απέ-

κτησε τους τίτλους PhD στην Ερ-

γαστηριακή Ενδοκρινολογία και 

Master of Science στη Βιοχημεία.

Με την επιστροφή του στην 

Αθήνα το 1980, μέσα σε ένα μό-

λις χρόνο ολοκλήρωσε τη μετά-

φραση και επιμέλεια έκδοσης 

τριών σημαντικών επιστημονικών 

συγγραμμάτων: της Φυσιολογίας 

του Cannon, της Μικροανάλυσης 

του Thompson και της Βιοχημεί-

ας του Harper.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Ευάγγελος 

Σπανός θεωρούσε ότι η πραγ-

ματική συγγραφική του δρα-

στηριότητα άρχισε το 2004 με 

την έκδοση της Εργαστηριακής 

Ενδοκρινολογίας. Πρόκειται για 

ένα εξειδικευμένο εγχειρίδιο 

208 σελίδων, με έμφαση στις τε-

χνικές ποιοτικού ελέγχου και στη 

διαπίστευση των εργαστηριακών 

εξετάσεων, το οποίο έχει έως σή-

μερα πολλαπλές εκδόσεις. 

Το 2006 εκδόθηκε η Κλινική 

Χημεία με 584 σελίδες, που περι-

λάμβανε όλες τις μέχρι τότε γνω-

στές εξετάσεις Κλινικής Χημείας. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν 

έγινε μια πραγματική επανάστα-

ση στο χώρο της Εργαστηριακής 

Ιατρικής, με την εισαγωγή της 

πλήρους αυτοματοποίησης των 

εργαστηρίων καθώς επίσης και 

νέων τεχνικών και μεθόδων με 

ιδιαίτερα υψηλή ευαισθησία, ειδι-

κότητα, ακρίβεια και επαναληψι-

μότητα, όπως οι μοριακές εξετά-

σεις και η φασματομετρία μαζών. 

Αυτό αποτέλεσε και το έναυσμα 

για τη συγγραφή της Εργαστηρι-

ακής Διαγνωστικής, που ήταν και 

το τελευταίο έργο του Ευάγγελου 

Σπανού. Πρόκειται για μια συλ-

Κατά την παρουσίαση του τελευταίου 
βιβλίου του, «Εργαστηριακή Διαγνωστική»

Στο γραφείο του στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων, όπου έδινε καθημερινά 
το «παρών»
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λογική προσπάθεια η οποία κα-

λύπτει όλο το φάσμα εξετάσεων 

της Εργαστηριακής Ιατρικής. 

Το βιβλίο αυτό διανέμεται δω-

ρεάν όπως και τα δύο προηγού-

μενα και μπορεί να αποτελέσει 

ένα πραγματικά χρήσιμο σύγ-

χρονο εργαλείο στα χέρια του ια-

τρικού κόσμου, που θα βοηθήσει 

στην πρόγνωση, στην πρόληψη, 

στη διάγνωση και τη θεραπευτική 

παρακολούθηση των διαφόρων 

νοσημάτων.

Πολλαπλές διακρίσεις 
Ο ιδρυτής του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

ήταν βαθύς γνώστης του χώρου της 

Υγείας και θεωρούσε ως μια από τις 

πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις τη 

δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, μέσω της 

οποίας οι πολίτες απέκτησαν πρό-

σβαση στα ιδιωτικά Διαγνωστικά 

Κέντρα. 

Το 2013 τιμήθηκε με το βρα-

βείο «αυτοδημιούργητου επιχει-

ρηματία» από την Ernst & Young. 

Δεν ήταν όμως αυτή η μοναδική 

διάκριση του Ευάγγελου Σπανού 

αλλά και του Ομίλου. 

Μερικά ακόμη από τα βραβεία 

επιχειρηματικής αριστείας που 

του απονεμήθηκαν είναι:

  Golden Business Leaders  

στην Ελλάδα (2008-2014)

  Βραβεία True Leaders (2010)

  1η θέση στον κλάδο των 

Ιατρικών Υπηρεσιών (ΙCAP 

2014)

  European Business Awards 

(2014/2015/2016/2017)

  Διαμάντια της Ελληνικής 

Οικονομίας (2015)

  Βραβεία Ανάπτυξης 2016

  Growth Awards 2017 

(διανύσματα 21 διαθεσίμων 

εταιρειών στην Ελλάδα)

  Tαχύτερα Aναπτυσσόμενες 

Επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

2017 (29η θέση στο Fortune)

  Επιχειρηματικά Βραβεία 

υγειονομικής περίθαλψης 

(2018)

  Πρωταγωνιστές της Ελληνικής 

Οικονομίας (2018)

  Βραβεία True Leaders (2018)

  Βραβεία True Leaders (2019)

Η συνεχής αναβάθμιση των πα-

ρεχόμενων υπηρεσιών, με καινο-

τόμα εργαλεία εύκολα προσβάσι-

μα σε όλους, και πάντα με στόχο 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των ανθρώπων, ήταν το όραμα 

του Ιδρυτή Ευάγγελου Σπανού 

από την  πρώτη στιγμή στη ΒΙΟΙΑ-

ΤΡΙΚΗ. Μέχρι και σήμερα, όλοι 

στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αγωνι-

ζόμαστε καθημερινά για το ίδιο 

όραμα.

 Η σχέση του 
Ευάγγελου Σπανού 
με τα ιατρικά 
συγγράμματα και τη 
συγγραφή υπήρξε 
πολύπλευρη και 
διαχρονική
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Φιλανθρωπικό έργο  
που απολαμβάνουν πολλοί  
και ξέρουν λίγοι 
Το επιχειρηματικό έργο του Ευ-

άγγελου Σπανού είναι γνωστό σε 

πολλούς. Λίγοι όμως ξέρουν το 

φιλανθρωπικό του έργο.  Ο Ευάγ-

γελος Σπανός δεν μπορούσε να 

σκέφτεται πως υπάρχουν άνθρω-

ποι, οικογένειες που δεν έχουν τα 

στοιχειώδη για να ζήσουν, και να 

μην κάνει κάτι γι’ αυτό. Ο ίδιος, 

άλλωστε, συνήθιζε να λέει πως 

«η επιτυχία είναι το αντάλλαγμα 

για όσους μοχθούν, αλλά η ευ-

τυχία είναι το αντάλλαγμα για 

όσους προσφέρουν». 

Η προσφορά ξεκινά από το σπί-

τι του και επεκτείνεται σε όλο το 

δίκτυο του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.  

«Τα ψάρια που πιάνουμε στις 

Σπέτσες και, κυρίως, τα λαχανι-

κά και τα φρούτα που παράγουμε 

είναι πολλά. Λίγα χρειαζόμαστε 

εμείς. Τα υπόλοιπα τα μοιράζου-

με. Υπάρχουν αρκετές οικογένει-

ες στο νησί που έχουν ανάγκη και 

τις βοηθάμε με κάθε τρόπο. Αλλά 

αυτά καλύτερα να μην τα γράψε-

τε…», είχε πει ο Ευάγγελος Σπα-

νός πριν από λίγα χρόνια σε συ-

νέντευξή του στην «Καθημερινή».  

Κάθε μήνα, η οικογένεια Σπα-

νού αποστέλλει κουπόνια για 

τρόφιμα σε τουλάχιστον 120 

οικογένειες στη Σταυρούπολη 

Θεσσαλονίκης, ενώ έχει αναλά-

βει και τη σίτιση 40 απόρων οικο-

γενειών στις Σπέτσες. Αντίστοι-

χα, βοηθούνται οικογένειες μέσω 

του οργανισμού «Θεόφιλος» και 

μέσω της Μητρόπολης Λαμίας. 

Την ίδια ώρα, ο Όμιλος Εταιρει-

ών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεργά-

ζεται με δεκάδες δημόσιους φο-

ρείς σε εθνικό ή αυτοδιοικητικό 

επίπεδο, ιατρικούς συλλόγους, 

επιστημονικές εταιρείες, φαρμα-

κευτικές εταιρείες και μη κερδο-

σκοπικές οργανώσεις, κυρίως ως 

χορηγός δωρεάν εξετάσεων σε 

εκστρατείες πρόληψης και ενημέ-

ρωσης για ορισμένες από τις πλέ-

ον συχνές ασθένειες. 

Τα χρόνια της οικονομικής κρί-

σης και μέχρι σήμερα, ο Όμιλος 

Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

-σε συνεργασία με τοπικούς, 

επιστημονικούς και άλλους φο-

ρείς- συμμετέχει έμπρακτα σε 

πρωτοβουλίες κοινωνικής αλ-

ληλεγγύης, παρέχοντας δωρε-

άν διαγνωστικές εξετάσεις σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Από όλες τις παραπάνω δράσεις 

έχουν επωφεληθεί μέχρι σήμερα 

εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. 

Πάνω από όλα, ο Ευάγγελος Σπα-

νός πίστευε πως η πιο σημαντική 

προσφορά είναι η ισότιμη πρό-

σβαση σε αξιόπιστες ιατρικές 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.   

Με τον γιο του Γιώργο, και την κόρη του, Δήμητρα

Το ζεύγος Σπανού σε εκδήλωση του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ το 2019
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Ο 
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εγκαι-

νιάζει το Κέντρο Προληπτι-

κής Ιατρικής και Μακροβι-

ότητας, προσεγγίζοντας με νέο 

τρόπο τον προληπτικό έλεγχο. 

Οι νέες Υπηρεσίες περιλαμ-

βάνουν δομημένα προγράμματα 

πρόληψης ανά ηλικία, εξειδικευ-

μένα προγράμματα μελέτης ανά-

λογα με τον τρόπο ζωής και τέλος 

παρεμβατικά προγράμματα ολιστι-

κής προσέγγισης και λειτουργικής 

γήρανσης, που σε συνεργασία με 

το Εργομετρικό - Διατροφολογικό 

Κέντρο του Ομίλου οδηγούν με 

επιτυχία στον υπέρτατο στόχο που 

είναι η βέλτιστη δυνατή ποιότητα 

υγείας και ζωής.

Η νόσος εκδηλώνεται πολύ πριν 
από τα συμπτώματά της
Όλα τα νοσήματα χαρακτηρίζονται 

από ορισμένη διάρκεια, συνήθως 

από τη στιγμή που γίνονται αντιλη-

πτά λόγω συμπτωμάτων ή κλινικών 

και εργαστηριακών ευρημάτων. 

Στην πραγματικότητα, όμως, προ-

ηγείται ένα χρονικό διάστημα που 

αφορά το προνοσηρό στάδιο, δη-

λαδή την κληρονομική προδιάθε-

ση, την περιβαλλοντική έκθεση ή 

και τα δύο, πριν από την έναρξη της 

νόσου. 

Ακολουθεί ένα εξίσου σημαντι-

κό και εν πολλοίς αφανές στάδιο, 

το προσυμπτωματικό, από τη στιγ-

μή της ενεργοποίησης ή της έναρ-

ξης της διαταραχής, κατά το οποίο 

οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί του 

οργανισμού δεν επιτρέπουν να γί-

νει αντιληπτή η νόσος. Το επόμενο 

είναι το συμπτωματικό στάδιο, που 

αρχίζει τη στιγμή που οι μηχανισμοί 

αντιρρόπησης ανεπαρκούν και επι-

τρέπουν την εκδήλωση συμπτωμά-

των ή βλάβης. Κύριος στόχος της 

αποτελεσματικής Πρόληψης είναι 

η όσο το δυνατόν πιο πρώιμη, βα-

θύτερη και κυρίως ακριβέστερη 

διερεύνηση των προδιαθέσεων και 

η ανάταξη των αρχικών αιτίων των 

νοσημάτων, πριν από τη μόνιμη ιστι-

κή ή οργανική βλάβη. 

Η πρόληψη αφορά κάθε άνθρω-

πο. Δεν εξαιρείται πρακτικά κανείς, 

ασχέτως ηλικίας, φυλής, φύλου ή 

ιδιότητας. Για την ακρίβεια, κάθε ιδι-

αιτερότητα αποτελεί παράμετρο εξα-

τομίκευσης και προσαρμογής των 

αναγκαίων ελέγχων και συστάσεων. 

Υπό αυτό το πρίσμα, αλλάζει εκ θεμε-

λίων η προσέγγιση του προληπτικού 

ελέγχου. Ο συνολικός χρόνος πριν 

από τη νόσο και μετά από αυτή, μέ-

χρι το γήρας, είναι ένα ανεξάντλητο 

επιστημονικό πεδίο, ιδιαίτερα πρό-

σφορο για έρευνα, κλινική μελέτη 

και εφαρμογές προσανατολισμένες 

στην αποτροπή της φθοράς και την 

πρόληψη της γήρανσης.

Καινοτομία στον προληπτικό 
έλεγχο
Μία από τις σημαντικότερες καινο-

τομίες που εισάγει η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

με τη δημιουργία του Κέντρου 

είναι η ανάπτυξη της Προληπτι-

κής Ιατρικής ως κύριου ιατρικού 

αντικειμένου. Μια ολοκληρωμένη 

ερευνητική, σχεδιαστική και εκτε-

λεστική ομάδα, αποτελούμενη από 

συνεργάτες με πολλαπλές ιδιότη-

τες, ιατρούς, ειδικούς επιστήμονες 

του μεταβολισμού, βιοπληροφορι-

κούς, ειδικούς της άσκησης και της 

διατροφής, δημιουργεί την απαραί-

τητη φιλοσοφία και τις νέες Υπη-

ρεσίες Προληπτικής Ιατρικής και 

Μακροβιότητας, σε συνεργασία 

με κορυφαίους επιστήμονες και 

ιδρύματα της χώρας μας. 

Η Υγεία μαζί με τη Μακροβιότητα 

αποτελούν τον υπέρτατο στόχο της 

Ιατρικής. Όταν η Μακροβιότητα με-

λετηθεί ως μακροπρόθεσμος στό-

χος και ως φιλοσοφία πρόληψης, 

αντικείμενο της πρόληψης γίνεται η 

πρόβλεψη και η ανάταξη της χρό-

νιας φθοράς των λειτουργιών και 

των οργάνων του σώματος, η πα-

ρακολούθηση της λειτουργίας των 

μηχανισμών βιολογικής εκφύλισης 

και τελικά η αντίσταση στη γήρανση. 

Η μεγάλη αλλαγή στη φιλοσο-

φία της πρόληψης έχει επέλθει με 

την αξιοποίηση της Γενετικής και 

Δημήτρης Κουντουράς

Παθολόγος – Ηπατολόγος,  
Υπεύθυνος Κέντρου Προληπτικής  
Ιατρικής και Μακροβιότητας
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Γράφει ο:

Προληπτική Ιατρική  
Ακριβείας & Μακροβιότητας 

ΚΈΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑΣ
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της Μοριακής Βιολογίας σε προ-

γνωστικό ρόλο. Είναι αλήθεια ότι 

ένας μεγάλος αριθμός νοσημάτων 

οφείλεται σε χρωμοσωμικές ή γονι-

διακές βλάβες, συχνά ενός ή λίγων 

γονιδίων. Σε πολλές περιπτώσεις 

εντοπίζονται πολλαπλές γονιδιακές 

βλάβες, άλλες από αυτές σημαντι-

κές και κρίσιμες και άλλες λιγότε-

ρο καθοριστικές, αλλά ικανές να 

δημιουργήσουν προδιάθεση και 

αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλω-

ση νόσου. Ως συνέπεια των ανωτέ-

ρω, η αναπόφευκτη κατεύθυνση για 

την Ιατρική είναι η εξατομικευμένη 

αναζήτηση των γονιδιακών καταβο-

λών, τόσο μεμονωμένα όσο και σε 

συνδυασμούς, που είναι υπεύθυνες 

για τη διαφορετικότητα της ζωής, 

της νόσου και της επιβίωσης. Άλλοι 

άνθρωποι αρρωσταίνουν και άλ-

λοι όχι, αλλιώς νοσούν και αλλιώς 

αναρρώνουν, σε άλλους οι θερα-

πείες αποδίδουν και σε άλλους όχι, 

άλλοι επιβιώνουν και μακροημε-

ρεύουν και άλλοι όχι. 

Όλη αυτή η ποικιλία αντιδράσεων 

στη νόσο, που εξαρτάται φυσικά και 

από το γονιδίωμα και από την τυ-

χαία περιβαλλοντική έκθεση, συνο-

ψίζεται εν μέρει σε δύο έννοιες. Η 

πρώτη είναι αυτή της εξατομικευμέ-

νης ιατρικής, που αναζητά τον μο-

ναδικό σε χαρακτηριστικά ασθενή 

και τη μοναδική γι’ αυτόν θεραπεία, 

και η δεύτερη της ιατρικής ακριβεί-

ας, που αναζητά την ακριβέστερη 

δυνατή και με γονιδιακούς όρους 

περιγραφή του ατόμου και την 

ακριβέστερη δυνατή κατάταξή του 

στη θεραπευτική κατηγορία όπου 

ανήκει. Και οι δύο όροι έχουν χρη-

σιμοποιηθεί για να περιγράψουν 

την ανάγκη της μετάβασης από τη 

γενικότητα των διαγνωστικών και 

θεραπευτικών κανόνων στην προ-

σέγγιση κάθε ανθρώπου ως ξεχω-

ριστής περίπτωσης υγείας ή μονα-

δικού παραδείγματος νόσου. 

Ακολουθώντας τις σύγχρονες 

τάσεις, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εισάγει τον 

καινοτόμο όρο «Προληπτική Ια-

τρική Ακριβείας», προτείνοντας 

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 

για την Πρόληψη ως εφαρμογή 

της Ιατρικής Ακριβείας. Πρακτικά 

αυτό σημαίνει ότι ραχοκοκκαλιά 

της πρόληψης και μακροπρόθεσμη 

επιδίωξη καθίσταται η ακριβής μο-

ριακή πρόγνωση. Αυτό επιτυγχά-

νεται σε συνδυασμό με καινοτο-

μίες βασισμένες στην καλύτερη 

δυνατή κλινική προσέγγιση, μέσω 

ενός διαδραστικού εκτεταμένου 

ερωτηματολογίου (Health Avatar) 

και ενός ευφυούς συστήματος 

ελέγχου των συστημάτων βιοα-

νάδρασης του σώματος (Multiple 

Biofeedback Analysis-MBA). 

Το γονιδίωμα, η έκφρασή του, η 

επιγενετική, το περιβάλλον και η 

στοχευμένη παρέμβαση είναι τα 

ενδιαφέροντα που συνοψίζονται 

σε μια νέα φιλοσοφία: Οι καλύτε-

ρες μέχρι σήμερα πρακτικές της 

Ιατρικής Ακριβείας με τον καλύ-

τερο συνδυασμό για χάρη της 

Πρόληψης. 

Η Υγεία μαζί με 
τη Μακροβιότητα 

αποτελούν τον 
υπέρτατο στόχο  

της Ιατρικής 
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Η 
τήρηση αποστάσεων είναι 

ένα από τα βασικά μέτρα 

προστασίας έναντι  του 

νέου κορωνοϊού και της νόσου 

Covid-19 που αυτός προκαλεί. 

Μαζί με το τακτικό πλύσιμο των 

χεριών και τη χρήση μάσκας συ-

μπληρώνει το τρίπτυχο μέτρων 

πάνω στο οποίο βασίζεται η πρό-

ληψη της νέας νόσου σε όλο τον 

κόσμο. 

Διεθνώς, χρησιμοποιείται ο 

όρος «κοινωνική αποστασιο-

ποίηση» (social distancing) και 

δεν σημαίνει μόνο την απόστα-

ση μεταξύ των ατόμων, αλλά 

και συλλογικές ενέργειες που 

στοχεύουν στην αποφυγή συγ-

χρωτισμού (π.χ. ματαίωση μα-

ζικών εκδηλώσεων, πλαφόν 

εισερχομένων σε κλειστούς 

χώρους κ.ά.). 

Η απόσταση ασφαλείας ανά-

μεσα σε δύο άτομα έχει οριστεί 

στα 1,5 με 2 μέτρα (περίπου όσο 

η έκταση των χεριών ενός ενή-

λικα) κατά τη συναναστροφή με 

όσους δεν ανήκουν στο στενό 

οικογενειακό περιβάλλον. 

Η απόσταση αυτή πρέπει να 

τηρείται τόσο στους εσωτερι-

κούς όσο και στους εξωτερι-

κούς χώρους, ενώ η κοινωνική 

αποστασιοποίηση επιβάλλει να 

μην γίνονται χειραψίες, εναγκα-

λισμοί και άλλες χειρονομίες. 

Κρατάτε τις 
αποστάσεις

Η «κοινωνική  
αποστασιοποίηση» και πώς 

θα ζήσουμε με αυτή 



Bionews  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020   13

Γιατί είναι απαραίτητες  
οι αποστάσεις  
Η νόσος Covid-19 μεταδίδεται 

κυρίως από τα σταγονίδια της 

αναπνοής τα οποία «εκτοξεύο-

νται» κατά την ομιλία, το βήχα ή 

το φτέρνισμα. Τα επιστημονικά 

και επιδημιολογικά δεδομένα 

δείχνουν ότι μεγάλο μέρος των 

ασθενών φέρουν τον ιό χωρίς να 

έχουν συμπτώματα, αλλά μπο-

ρούν να μεταδώσουν τη νόσο.  

Έτσι, η κοινωνική αποστασιοποί-

ηση θεωρείται σημαντική για την 

προστασία από τον ιό, αφού η 

απόσταση μειώνει την πιθανότη-

τα επαφής με τυχόν μολυσμένα 

σταγονίδια.  

Εννοείται ότι όσοι έχουν συ-

μπτώματα δεν πρέπει απλώς να 

τηρούν αποστάσεις, αλλά να 

απομονώνονται στο σπίτι για να 

μη γίνουν αιτία περαιτέρω μετά-

δοσης της νόσου. 

7 «χρυσές» συμβουλές  
για την ασφάλεια όλων 

1Πριν μετακινηθούμε, συλλέγου-

με πληροφορίες για τον προο-

ρισμό μας, ώστε αν μπορούμε να 

αποφύγουμε μέρες / ώρες με με-

γάλο συνωστισμό, κατά τον οποίο 

θα είναι δύσκολο να τηρήσουμε τις 

αποστάσεις.

2Επιλέγουμε, κατά το δυνατό, 

το μέσο μεταφοράς στο οποίο 

μπορούμε να τηρήσουμε αποστά-

σεις. Αν μπορούμε, χρησιμοποι-

ούμε δικό μας μέσο. Αν πρέπει να 

μετακινηθούμε με μέσο μαζικής 

μεταφοράς, επιλέγουμε δρομο-

λόγιο με λιγότερο κόσμο, κρατάμε 

αποστάσεις όσο περιμένουμε στη 

στάση ή στο σταθμό και ακολου-

θούμε όλες τις ισχύουσες οδηγίες 

(π.χ. χρήση μάσκας). 

3Όσο μπορούμε, κάνουμε αγο-

ρές ηλεκτρονικά και με κατ’ οί-

κον παράδοση.

4Κοινωνική αποστασιοποίηση 

δεν σημαίνει ξεχνάμε τους φί-

λους μας. Αξιοποιούμε την τεχνολο-

γία για να επικοινωνήσουμε με αγα-

πημένα πρόσωπα (βιντεοκλήσεις 

κ.λπ.) και κανονίζουμε συναντήσεις 

λίγων ατόμων σε εξωτερικό χώρο.   

5Το ίδιο ισχύει και για τα παι-

διά: Οργανώνουμε το παιχνίδι 

τους σε εξωτερικούς χώρους, με 

λίγους φίλους και αποφεύγουμε 

πάρκα και παιδικές χαρές όπου 

συγκεντρώνονται πολλά άγνωστα 

παιδιά.  

6Αποφεύγουμε χώρους με πολύ 

κόσμο και μαζικές συναθροί-

σεις. Αν πρέπει οπωσδήποτε να 

παραβρεθούμε σε μαζική συνά-

θροιση, επιλέγουμε κατά το δυ-

νατό απομονωμένη θέση και δεν 

αποχωριζόμαστε τη μάσκα μας. 

7Αν θέλουμε να αθληθούμε, απο-

φεύγουμε το μέρος «που πάνε 

όλοι» και προτιμούμε το πάρκο ή 

τους δρόμους της γειτονιάς μας. 

Πηγές: WHO, CDC

COVID-19
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Ε
πιστήμονες στο  Κέντρο 

Προληπτικής Ιατρικής και 

Μακροβιότητας του Ομί-

λου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναγνώρισαν 

γενετικούς πολυμορφισμούς (μι-

κροαλλαγές στο DNA) που σχε-

τίζονται άμεσα με τη νοσηρότητα 

που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός. 

Παρακολουθώντας κάθε δι-

εθνή εξέλιξη που αφορά σε πι-

θανές γενετικές συσχετίσεις με 

τη νοσηρότητα του ιού SARS-

COV-2, οι επιστήμονες του Κέ-

ντρου βασίστηκαν σε αναφορές 

και μελέτες σχετικές με τη δυσα-

νάλογα αυξημένη θνησιμότητα 

COVID-19 σε πληθυσμούς αφρι-

κανικής, νοτιο-ασιατικής και λα-

τινο-αμερικανικής καταγωγής. 

Σε υπολογιστική μελέτη, και με 

δεδομένα που αντλήθηκαν από 

το πρόγραμμα «1000 Genomes 

Project», διερευνήθηκαν δύο 

μεταλλάξεις στο γονίδιο ΙFIΤΜ3 

το οποίο σχετίζεται με την κυτ-

ταρική αντι-ιική άμυνα, σε 26 

διαφορετικούς πληθυσμούς. 

Στη μελέτη αυτή επιβεβαιώ-

νεται η διεθνής παρατήρηση 

πως οι πληθυσμοί αφρικανικής, 

αμερικανο-λατινικής και νοτι-

ο-ασιατικής καταγωγής διατρέ-

χουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 

νοσήσουν βαρύτερα από τον 

ιό SARS-CoV-2, καθώς προστί-

θενται  ενδείξεις για ύπαρξη 

συγκεκριμένου γενετικού υπο-

βάθρου, που φαίνεται να συν-

δέεται με τη νοσηρότητα, πέρα 

από άλλους πιθανούς οικονο-

μικο-κοινωνικούς παράγοντες. 

Tα ευρήματα της μελέτης υπο-

δεικνύουν ότι o συνδυασμός 

των συγκεκριμένων πολυμορ-

φισμών του γονιδίου IFITM3 

μπορεί να είναι καίριας σημασί-

ας για την εισβολή του ιού στο 

κύτταρο και να προδιαθέτει για 

χειρότερη εξέλιξη της λοίμωξης. 

Ο ιός SARS-CoV-2 πιθανά χρη-

σιμοποιεί τη βασική πρωτεΐνη 

κυτταρικής αντι-ιικής άμυνας 

IFITM3, προκειμένου να διευ-

κολύνει την είσοδό του στο κύτ-

ταρο και να πολλαπλασιαστεί. 

Παρόμοιος μηχανισμός κυττα-

ρικής εισβολής έχει παρατηρη-

θεί και από τον κορωνοϊό που 

προκαλεί το κοινό κρυολόγημα. 

Η έρευνα δίνει τις πρώτες εν-

δείξεις για περαιτέρω διερεύ-

νηση του ρόλου της πρωτεΐνης 

ΙFΙΤΜ3 στη νοσηρότητα του 

SARS-CoV-2. Αν επιβεβαιω-

θεί η υπόθεση πειραματικά, θα 

αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο 

στην κατανόηση των μηχανι-

σμών της λοίμωξης COVID-19. 

Η αναγνώριση συνδυασμού πο-

λυμορφισμών που σχετίζονται με 

τη νοσηρότητα COVID-19 πιθανά 

να αποτελέσει στο εγγύς μέλλον 

14

Επηρεάζουν τα γονίδιά 
μας την έκβαση της νόσου 
COVID-19;

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γράφει η:

Mίνα Χιωνά, Μ.Sc., Ph.D

Bιοχημικός, Επιστημονική Σύμβουλος 
Κέντρου Προληπτικής Ιατρικής  
& Μακροβιότητας  
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
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τη βάση γενετικού προγνωστικού 

τεστ, που θα οδηγήσει σε ανά-

πτυξη βελτιωμένων θεραπειών 

για τους πιο σοβαρά ασθενείς, 

με γνώμονα το γενετικό τους 

προφίλ.

Σύνοψη άρθρου
Η μελέτη  του  συνδυαστ ι -

κού απλότυπου rs12252 και 

rs34481144 της αντι-ιικής πρω-

τεΐνης IFITM3 συνιστά την ύπαρ-

ξη γενετικού υποβάθρου πίσω 

από τη νοσηρότητα της λοίμωξης 

COVID-19.

Στη συγκεκριμένη μελέτη έχει 

διερευνηθεί συνδυασμός πολυ-

μορφισμών, οι οποίοι μεμονω-

μένα αποτελούν τους δύο πιο 

εκτενώς μελετημένους πολυ-

μορφισμούς της βασικής πρωτεΐ-

νης κυτταρικής αντι-ιικής άμυνας 

IFITM3, και έχουν συσχετιστεί 

στο παρελθόν με αυξημένη νο-

σηρότητα στους ιούς της γρίπης, 

του δάγκειου πυρετού, του Έμπο-

λα και του HIV. Συγκεκριμένα, 

η παρούσα μελέτη διερεύνησε 

πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στα 

ποσοστά θνησιμότητας των δια-

φόρων εθνοτικών ομάδων στην 

Αγγλία και τους απλότυπους 

των πολυμορφισμών rs12252 και 

rs34481144. Οι συχνότητες των 

αλληλόμορφων συλλέχθηκαν για 

όλους τους πληθυσμούς του 1000 

Genomes Project και οι υποομά-

δες συγκεντρώθηκαν, όπου ήταν 

δυνατόν, για τη δημιουργία αντι-

στοιχιών με εθνοτικές μειονότη-

τες στην Αγγλία. Παρατηρήσαμε 

ισχυρή συσχέτιση (r= 0,9687, p= 

3 * 10-4) μεταξύ του ποσοστού 

θνησιμότητας και της συχνότη-

τας εμφάνισης του συγκεκρι-

μένου συνδυασμού πολυμορφι-

σμών, το οποίο υποδηλώνει ότι 

τα αλληλόμορφα αναφοράς, και 

όχι τα ελάσσονα αλληλόμορφα 

των συγκεκριμένων πολυμορ-

φισμών, μπορεί να εμπλέκονται 

στη σοβαρότητα της λοίμωξης 

COVID-19. Εάν επιβεβαιωθεί πει-

ραματικά, αυτό το εύρημα αναμέ-

νεται να επισημάνει τη σημασία 

της πρωτεΐνης IFITM3 στην κυττα-

ρική εισβολή του SARS-CoV-2 και 

να συμβάλει στην αποσαφήνιση 

του μηχανισμού της νόσου πίσω 

από το COVID-19.

Τη μελέτη υπογράφουν ο Βι-

οπληροφορικός, Δρ Δημήτρης 

Νικολούδης, η Βιοχημικός και 

Project Manager του Κέντρου, 

Δρ Ασημίνα Χιωνά, και ο Ιατρι-

κός διευθυντής του Κέντρου, Δρ 

Δημήτρης Κουντουράς.
 

Δείτε το άρθρο εδώ:  
https://bit.ly/2ZIZAog

COVID-19
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Ο 
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ βρί-

σκεται διαχρονικά στην 

πρώτη γραμμή της Πρό-

ληψης και Προαγωγής Υγείας, 

ιδιαίτερα σε περιόδους έκτακτων 

υγειονομικών καταστάσεων, 

όπως αυτή που έχει δημιουργηθεί 

εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Τα πιστοποιημένα εργαστήρια 

του Ομίλου πραγματοποιούν όλο 

το φάσμα εξετάσεων που αφο-

ρούν τον νέο κορωνοϊό: 

1 Μοριακό τεστ ανίχνευσης  

με τη μέθοδο PCR 

2 Ταχεία μοριακή ανίχνευση 

(rapid test, επίσης  

με τη μέθοδο PCR) 

3 Τεστ ανίχνευσης 

αντισωμάτων έναντι του ιού 

SARS CoV-2

Οι εξετάσεις πραγματοποι-

ούνται υπό συνθήκες πλήρους 

ασφάλειας, τόσο για τους εξετα-

ζόμενους όσο και για το προσω-

πικό, σε χώρους ειδικά διαμορ-

φωμένους, χωρίς αναμονή και 

χωρίς ο εξεταζόμενος να έρχεται 

σε επαφή με άλλα άτομα. 

Η μοριακή εξέταση με τη μέ-

θοδο ανάλυσης PCR στηρίζεται 

στην ανίχνευση ιικών σωμα-

τιδίων. Οι μοριακές εξετάσεις 

προσδιορίζουν αν κάποιος έχει 

προσβληθεί από τον ιό τώρα, 

αλλά δεν δείχνουν αν κάποιος 

Ολοκληρωμένες 
διαγνωστικές υπηρεσίες 
για τη νόσο COVID-19 με την αξιοπιστία  
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ



17Bionews  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020   

νόσησε στο παρελθόν. Αναλό-

γως με τις συστάσεις των για-

τρών, η μοριακή εξέταση μπορεί 

να γίνει λίγο μετά την έναρξη 

των συμπτωμάτων και ενδεχο-

μένως να ζητηθεί επανάληψή 

της σε δεύτερο χρόνο. 

Η ταχεία ανίχνευση (rapid 
test) γίνεται επίσης με μοριακή 

μέθοδο PCR και δίνει αποτελέ-

σματα μέσα σε 2 ώρες από τη 

λήψη του δείγματος.

 Η εξέταση αντισωμάτων εν-

δείκνυται στις περιπτώσεις που 

πρέπει να διαπιστωθεί αν κά-

ποιος έχει «περάσει» τη λοίμωξη 

στο πρόσφατο παρελθόν, ακόμη 

και αν είχε ήπια ή και καθόλου 

συμπτώματα. Η εξέταση αντισω-

μάτων ανιχνεύει στον ορό του 

αίματος τα ειδικά για τον ιό αντι-

σώματα που παράγει ο ανθρώπι-

νος οργανισμός και είναι τριών 

ειδών: IgA, IgG και ΙgM. 

Με την ποιότητα των 
Εργαστηρίων ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
Η επεξεργασία και ανάλυση των 

δειγμάτων γίνεται στο ιδιόκτητο 

πιστοποιημένο εργαστήριο του 

Ομίλου. Το εργαστήριο Μορια-

κής Γενετικής απαρτίζεται από 4 

Βιολόγους και 3 παρασκευαστές 

ιατρικών εργαστηρίων πλήρως 

καταρτισμένους στις νέες τεχνο-

λογίες. Είναι εξοπλισμένο με 4 

αυτόματους αναλυτές έκλουσης 

γενετικού υλικού που είναι σε 

θέση να επεξεργαστούν έως και 

200 δείγματα, σε χρονικό διά-

στημα λιγότερο των 4 ωρών. Πα-

ράλληλα, το Εργαστήριο διαθέ-

τει 4 μηχανήματα Real Time PCR 

τελευταίας τεχνολογίας τα οποία 

έχουν τη δυνατότητα να παρέ-

χουν αξιόπιστα αποτελέσματα 

για τον έλεγχο του ιού, σύμφωνα 

με τις οδηγίες του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Διακριτικότητα και ασφάλεια 
Όλες οι εξετάσεις γίνονται σε ει-

δικά διαμορφωμένους χώρους, 

με άνεση και διακριτικότητα και 

με όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

προστασίας:

  Η λήψη των δειγμάτων γίνεται 

από εξειδικευμένο και έμπειρο 

προσωπικό που φέρει ειδικό 

εξοπλισμό και είναι έτοιμο να 

απαντήσει σε όλες τις απορίες 

των εξεταζόμενων.

  Η επαφή με άλλα άτομα για όσο 

διαρκεί η διαδικασία της δειγ-

ματοληψίας ελαχιστοποιείται.

Τα αποτελέσματα  
στην οθόνη σας
Τα αποτελέσματα αποστέλλονται 

ηλεκτρονικά είτε αυθημερόν είτε 

την επόμενη ημέρα, ανάλογα με 

την ώρα λήψης του δείγματος. Με 

τον τρόπο αυτό, ο εξεταζόμενος 

αποφεύγει τη δεύτερη επίσκεψη 

στη Μονάδα.

Ομαδικές δειγματοληψίες  
για επιχειρήσεις
Για την εξυπηρέτηση επιχειρήσε-

ων και εργαζομένων, παρέχεται 

δυνατότητα επιτόπου δειγματο-

ληψίας στο χώρο της εκάστοτε 

επιχείρησης. Οι ομαδικές δειγ-

ματοληψίες πραγματοποιούνται 

από εξειδικευμένο και κατάλλη-

λα εξοπλισμένο προσωπικό σε 

όλη την ηπειρωτική Ελλάδα.

Τα πιστοποιημένα εργαστήρια  
του Ομίλου πραγματοποιούν όλο  
το φάσμα εξετάσεων που αφορούν  
τον νέο κορωνοϊό

COVID-19
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Ο 
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στηρί-

ζει έμπρακτα οργανισμούς 

και φορείς που δεν σταμά-

τησαν ούτε στιγμή να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους υπό τις δύσκο-

λες συνθήκες που έχει δημιουργή-

σει η πανδημία. 

Ενίσχυση φορέων με μέσα 
ατομικής προστασίας
Ήδη κατά την έναρξη του υγειονο-

μικού συναγερμού, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

ανέλαβε πρωτοβουλία για τη σχε-

δίαση και κατασκευή ασπίδων προ-

στασίας προσώπου με τεχνολογία 

τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Οι BIOMED 3D ασπίδες σχεδι-

άστηκαν από το Τμήμα Έρευνας 

& Τεχνολογίας της Διεύθυνσης 

Πληροφορικής του Ομίλου και 

κατασκευάζονται στα εργαστή-

ριά του. 

Ασπίδες διατέθηκαν στη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 

ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του 

υγειονομικού προσωπικού που βρί-

σκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης 

κατά του νέου κορωνοϊού. 

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ παρέδω-

σε ασπίδες και στο «Χαμόγελο του 

Παιδιού» -για τους εθελοντές για-

τρούς που εξετάζουν και φροντί-

ζουν τα παιδιά στις δομές της ορ-

γάνωσης- καθώς και σε ιδιωτικούς 

φορείς για την προστασία των ερ-

γαζομένων τους. Η παραγωγή συ-

νεχίζεται για να καλυφθούν όλες 

οι ανάγκες. Εξάλλου, τα σχέδια κα-

τασκευής διατίθενται δωρεάν προς 

κάθε ενδιαφερόμενο.

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχε και 

στη δράση «Προστατεύουμε τον 

Παππού και τη Γιαγιά», της οργά-

νωσης «Αποστολή Άνθρωπος», 

για το εφοδιασμό ηλικιωμένων με 

μέσα ατομικής προστασίας. 

Η δωρεά περιλάμβανε 30.000 

γάντια, 60 λίτρα αντισηπτικού και 

3.400 μάσκες. Με αυτά καλύφθηκαν 

πλήρως οι ανάγκες τριών Μονάδων 

Φροντίδας Ηλικιωμένων, σε Μελίσ-

σια, Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα. 

Δωρεάν τεστ κορωνοϊού 
Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (σε συνερ-

γασία με Ιατρικό Αθηνών και Ιατρό-

πολις), αναγνωρίζοντας τον πολύ 

σημαντικό ρόλο της Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώμα-

τος, καθώς και του Πυροσβεστικού 

Σώματος στις ιδιαίτερες αυτές στιγ-

μές που βιώνει η χώρα, προσφέρουν 

σε όλο το προσωπικό τους με έδρα 

την Αττική και τη Θεσσαλονίκη δω-

ρεάν εξέταση αντισωμάτων IgG 

έναντι του ιού SARS-COV-2. Είναι 

μια ακόμη έμπρακτη έκφραση ευ-

γνωμοσύνης προς το προσωπικό των 

Σωμάτων Ασφαλείας που βρίσκεται 

στην πρώτη γραμμή για την προστα-

σία όλων μας. Δεκάδες μοριακά τεστ 

ανίχνευσης του ιού προσφέρθηκαν 

σε εργαζόμενους στο «Χαμόγελου 

του Παιδιού» και στα Παιδικά Χωριά 

SOS, ώστε μετά τις διακοπές αυτοί να 

επιστρέψουν με ασφάλεια στα παιδιά 

που έχουν ανάγκη. Οι προσφορές 

και συμπράξεις θα συνεχιστούν όσο 

διαρκεί η μάχη κατά της πανδημίας.

Δίπλα  
σε όσους  
συνεχίζουν  
τη μάχη
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COVID-19

Τεστ κορωνοϊού 
στην ΚΑΕ  
Περιστερίου 
Όλα τα «αστέρια» της ομάδας 

μπάσκετ του Περιστερίου βρέθηκαν 

στο νέο Διαγνωστικό Κέντρο του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Εθνάρχου 

Μακαρίου και ελέγχθηκαν για 

Covid-19, στον ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο, με όλα τα απαιτούμενα 

μέτρα προστασίας τόσο για τους 

εξεταζόμενους όσο και για το 

προσωπικό. 

1. Πέντε από τους παίκτες της ομάδας κατά την προσέλευσή τους για την εξέταση στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Περιστε-

ρίου, 2. Ο Χρήστος Σαλούστρος κατά τη δειγματοληψία, 3. Ο Γάιος Σκορδίλης, φορώντας τη μάσκα του, κατά 

την προετοιμασία της δειγματοληψίας, 4. Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, μετά τη λήψη του δείγματος, ξαναφό-

ρεσε προσεκτικά τη μάσκα του, 5. Ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, ενώ περιμένει τη σειρά του για την εξέταση 

2

4

3

5

1
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Κ
ατά τη διάρκεια αυτής της 

πανδημίας, ασθενείς με 

χρόνια νοσήματα, όπως τα 

άτομα που πάσχουν από αυτοά-

νοσα ρευματικά νοσήματα, έχουν 

πολλές απορίες αλλά και έντονη 

ανησυχία, τόσο λόγω της φύσεως 

των νοσημάτων τους όσο και λόγω 

της ανοσοτροποποιητικής ή και 

ανοσοκατασταλτικής αγωγής που 

μπορεί να λαμβάνουν. Σε μια συ-

νεχιζόμενη παγκόσμια προσπάθεια 

της ιατρικής κοινότητας, οι Ρευμα-

τολογικές Εταιρείες, βασιζόμενες 

στα όσα είναι έως σήμερα γνωστά, 

προσπαθούν να δώσουν απαντή-

σεις στα ερωτήματα των ασθενών. 

Έχουν οι ασθενείς  
με ρευματικά νοσήματα 
μεγαλύτερο κίνδυνο 
να νοσήσουν σοβαρά  
από τον ιό SARS-CoV-2; 
Η λοίμωξη από SARS-CoV-2 απο-

τελεί μια νέα νοσογόνο οντότητα 

για την οποία δεν υπάρχουν ακό-

μα αρκετά δεδομένα ώστε να απα-

ντήσει κανείς με βεβαιότητα ποια 

άτομα κινδυνεύουν να νοσήσουν 

σοβαρά (με οξεία αναπνευστική 

δυσχέρεια/ανεπάρκεια). 

Με τα όσα είναι γνωστά έως σή-

μερα, τα άτομα που διατρέχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν 

σοβαρά από τον νέο ιό είναι άντρες 

ηλικίας άνω των 65 ετών, άτομα με 

χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ή 

μέτριο/σοβαρό άσθμα, άτομα με 

χρόνια καρδιολογικά νοσήματα, 

άτομα που πάσχουν από σακχαρώ-

δη διαβήτη ή/και υπέρταση, άτομα 

με χρόνια νεφρολογικά νοσήματα 

και ιδιαιτέρως οι αιμοκαθαιρόμε-

νοι, άτομα με χρόνια ηπατική νόσο, 

άτομα με παθολογική παχυσαρκία 

αλλά και άτομα που είναι ανοσο-

κατεσταλμένα εξαιτίας διαφόρων 

αιτιών (χημειοθεραπεία σε ασθε-

νείς με καρκίνο, μεταμοσχευμένοι 

ασθενείς, ασθενείς υπό χρόνια 

ανοσοκατασταλτική αγωγή). 

Οι ασθενείς με ρευματικά νο-

σήματα γνωρίζουμε ότι διατρέ-

χουν γενικά σχετικά μεγαλύτερο 

κίνδυνο για λοιμώξεις, ο οποίος 

οφείλεται σε συνδυασμό παραγό-

ντων: στην ενεργότητα της νόσου, 

στην ανοσοκατασταλτική αγωγή, 

αλλά και σε συννοσηρότητες. Με 

βάση τα έως τώρα δημοσιευμέ-

να στοιχεία, αλλά και από τα δε-

δομένα παλαιότερων επιδημιών 

από κορωνοϊούς, δεν φαίνεται οι 

ασθενείς με αυτοάνοσα ρευμα-

τικά νοσήματα να διατρέχουν με-

γαλύτερο κίνδυνο λοίμωξης από 

άτομα με άλλες συννοσηρότητες. 

Μέχρι σήμερα σε ένα κοινό 

παγκόσμιο μητρώο καταχώρισης 

έχουν καταγραφεί 872 περιπτώ-

σεις λοίμωξης COVID-19 σε ασθε-

νείς με διάφορα αυτοάνοσα - αυ-

τοφλεγμονώδη ρευματολογικά 

νοσήματα και 79 θάνατοι.

Ελλείψει επαρκών δεδομένων 

και λαμβάνοντας υπόψη τις παγκό-

σμιες συνθήκες της πανδημίας, η 

Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία 

COVID-19  

& Ρευματικά  
νοσήματα
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Γράφει η:

Ευαγγελία Κ. Ζαμπέλη, MD, Ph.D 

Ρευματολόγος,  

Επιστημονική Συνεργάτιδα 

ΒιοΚλινική Αθηνών 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις των ασθενών
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(ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ) εξέδωσε σύσταση 

ότι ασθενείς με αυτοάνοσα/αυτο-

φλεγμονώδη ρευματικά νοσήματα 

θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι 

βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίν-

δυνο για σοβαρή νόσο από τον 

SARS-CoV-2 όταν πάσχουν από 

συστηματικό αυτοάνοσο νόσημα με 

προσβολή ζωτικών οργάνων (πνεύ-

μονες, καρδιά, νεφροί κ.ά.), όταν 

βρίσκονται υπό ανοσοτροποποιητι-

κή - ανοσοκατασταλτική αγωγή και 

έχουν επιπρόσθετους παράγοντες 

κινδύνου (ηλικία >65, υπέρταση, 

καρδιολογικά/αναπνευστικά νο-

σήματα, σακχαρώδη διαβήτη). 

Ποια φάρμακα καθιστούν 
τους ασθενείς πιο ευπαθείς 
για σοβαρή νόσο από SARS-
CoV-2 και επιβάλλουν  
την «κατ’ οίκον» απομόνωση;
Η Βρετανική Ρευματολογική Εται-

ρεία δημιούργησε ένα σκορ υπο-

λογισμού κινδύνου για τους ασθε-

νείς, σε μια προσπάθεια κατάταξής 

τους σε μια «κλίμακα ευπάθειας» 

για σοβαρή νόσο από τον νέο ιό 

SARS-CoV-2, ανάλογα και με τη 

φαρμακευτική αγωγή που ακολου-

θούν (βλ. πίνακας). 

 

Πρέπει οι ασθενείς με ρευματι-
κά νοσήματα να διακόψουν την 
αγωγή τους λόγω της πανδημίας;
Όλες οι Ρευματολογικές Εταιρείες 

διεθνώς δεν συνιστούν τη διακοπή 

της αγωγής σε ασθενείς με αυτοά-

νοσα/αυτοφλεγμονώδη ρευματικά 

νοσήματα που είναι ασυμπτωματι-

κοί και δεν έχουν έρθει σε στενή 

επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. 

Η απόφαση προσωρινής δια-

κοπής, η αναβολή/μετάθεση θε-

ραπείας ή η οποιαδήποτε αλλαγή 

στην αγωγή θα πρέπει να λαμβά-

νεται για κάθε ασθενή ξεχωριστά, 

από τον θεράποντα Ρευματολόγο, 

με βάση τον τύπο και τη σοβαρό-

τητα της νόσου, την ένταση της 

ανοσοκαταστολής, τις συννοση-

ρότητες και τον κίνδυνο έκθεσης 

του κάθε ασθενούς. Η αγωγή των 

ασθενών θα πρέπει να διακόπτεται 

άμεσα (εκτός της υδροξυχλωροκί-

νης και των κορτικοειδών) εάν:

  Ο ασθενής εμφανίσει συμπτω-

ματολογία λοίμωξης αναπνευ-

στικού ή επιβεβαιωθεί λοίμωξη 

από SARS-CoV-2 

  Ο ασθενής έρθει σε επαφή (δι-

άρκεια >15 λεπτών, απόσταση <2 

μέτρα) με επιβεβαιωμένο κρού-

σμα COVID-19 

Σε κάθε περίπτωση ύποπτων 

συμπτωμάτων ο ασθενής πρέ-

πει να επικοινωνήσει άμεσα με 

τον θεράποντα ιατρό του και με 

τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 

Υγείας (ΕΟΔΥ).

Εν κατακλείδι, οι ασθενείς με 

αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα 

θα πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα 

πρόληψης και προστασίας που ορί-

ζονται από τις αρμόδιες αρχές, να 

συνεχίζουν την αγωγή που λαμβά-

νουν και να βρίσκονται σε συνεχή 

επικοινωνία με τον θεράποντα ια-

τρό τους, ώστε να παρακολουθούν 

την πορεία της νόσου τους και τη 

ρύθμιση της αγωγής τους.

Τα νούμερα και τα ποσοστά που 
αναφέρονται στο άρθρο αφορούν 
δεδομένα του Μαΐου 2020.
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Παράγοντες κινδύνου Σκορ/βαθμοί

Κορτικοειδή σε δόση >20mg/ημέρα 
πρεδνιζολόνης (ή αντίστοιχης δόσης άλλου 
κορτικοειδούς) για διάστημα > 4 εβδομάδων

3

Κορτικοειδή σε δόση >5mg/ημέρα 
πρεδνιζολόνης (ή αντίστοιχου) αλλά 
 <20mg/ημέρα για διάστημα > 4 εβδομάδων

2

Κυκλοφωσφαμίδη από του στόματος  
ή ενδοφλέβια, ανεξαρτήτως δόσης,  
τους τελευταίους 6 μήνες

3

Χρόνια χρήση κορτικοειδών > 5mg/ημέρα 
πρεδνιζολόνης (ή αντίστοιχου) 

2

Ύπαρξη συννοσηροτήτων: Σακχαρώδης 
διαβήτης, χρόνια πνευμονολογικά/
καρδιολογικά νοσήματα, υπέρταση ή ηλικία 
>70 ετών (ακόμα και χωρίς συννοσηρότητες)

1

Μονοθεραπεία με ανοσοτροποποιητικό/
ανοσοκατασταλτικό φάρμακο*  
(εκτός της υδροξυχλωροκίνης  
και της σουλφασαλαζίνης)

1

Θεραπεία με συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων 
ανοσοτροποποιητικών/ανοσοκατασταλτικών 
φαρμάκων* (εκτός της υδροξυχλωροκίνης  
και της σουλφασαλαζίνης)

2

Συνολικό σκορ/σύνολο βαθμών:
0-1: Οι ασθενείς πρέπει να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής  
και να λαμβάνουν τις συνήθεις προφυλάξεις αποστασιοποίησης
2: Αυτο-απομόνωση ή συνήθεις προφυλάξεις αποστασιοποίησης  
σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό
3 ή >3: Υποχρεωτική απομόνωση 

Πηγή: British Society of Rheumatology

COVID-19
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Σ
τις 11 Μαρτίου 2020, ο Πα-

γκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας κήρυξε πανδημία 

COVID-19, της νόσου που προ-

καλεί ο νέος κορωνοϊός SARS-

Cov-2. Οι επιδημίες, πόσο μάλλον 

οι πανδημίες, είναι σαν τα ποτάμια: 

αλλοιώνουν τους τόπους από τους 

οποίους περνούν. Επηρεάζουν την 

οικονομία, δοκιμάζουν την κοινω-

νική συνοχή, αφήνουν αποτυπώ-

ματα σωματικά και ψυχικά.

Η ιατρική κοινότητα στον ιδι-

ωτικό τομέα δεν έμεινε ανεπη-

ρέαστη. Προσπαθήσαμε μέσω 

τηλεφωνικής επικοινωνίας να 

δώσουμε λύσεις και να θέσουμε 

διαγνώσεις (τηλεϊατρική) καταρ-

γώντας τη βασική ιατρική εξέτα-

ση που είναι η κλινική εξέταση 

και εικόνα του ασθενούς. Ακόμα 

και προγραμματισμένες επεμβά-

σεις οι οποίες θα διευκόλυναν τη 

ζωή τους αναβλήθηκαν. Ο νέος 

κορωνοϊός δεν μας έφερε μόνο 

σε επαφή με την αποτρόπαιη ει-

κόνα του ασυντρόφευτου θανά-

του, αλλά και με έναν ολόκληρο 

κόσμο (αυτόν της ιατρικής κοινό-

τητας) που έσπευσε στην πρώτη 

γραμμή, με έγνοια, με συναί-

σθηση, με απίστευτη γενναιότη-

τα, με υπέρβαση, ακόμα και του 

ενστίκτου επιβίωσης, να κάνει το 

αδύνατο δυνατό. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανι-

σμού Νοσημάτων, η Ελλάδα βρί-

σκεται σημαντικά κάτω από τον 

παγκόσμιο μέσο όρο (13 θάνατοι 

από κορωνοϊό ανά εκατομμύριο 

πληθυσμού) με μόλις 9 θανάτους 

ανά εκατομμύριο και σημαντικά 

πιο χαμηλά από τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο. Το να βρεθούμε στην 

«κορυφή» ενίοτε δεν είναι δύσκο-

λο, το να μείνουμε όμως είναι. Οι 

ημέρες που θα ακολουθήσουν 

σίγουρα θα μας διαμορφώσουν 

ως κοινωνία, κοινωνία που σέ-

βεται τον αγώνα που έχει δοθεί 

από όλες τις πλευρές. Και, ιδα-

νικά, θα αποδείξουμε ότι όσο κι 

αν τελείως ανθρώπινα γαντζω-

νόμαστε από τη στατιστική για να 

παρηγορήσουμε τον φόβο μας, η 

αλήθεια είναι ότι δεν περισσεύει 

κάνεις.

Ορθοπαιδική
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ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης

στην εποχή COVID-19
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Η Αμερικανίδα ανθρωπολόγος 

Μάργκαρετ Μιντ ρωτήθηκε κά-

ποτε ποιο ήταν το πρώτο σημάδι 

πολιτισμού σε μια κουλτούρα. 

Η απάντησή της μη αναμενόμε-

νη. Αναφέρθηκε σε ένα μηριαίο 

οστούν 15.000 ετών. Ένα οστό 

που είχε κάταγμα (σπάσει) κι 

έπειτα είχε πωρωθεί (θεραπευ-

θεί). Στο ζωικό βασίλειο, επι-

σήμανε, όταν σπας το πόδι σου 

πεθαίνεις. Δεν μπορείς να προ-

στατευθείς από τον κίνδυνο ούτε 

να τραφείς, γίνεσαι απλά βορά 

στα θηρία που καραδοκούν. Κα-

νένα ζώο δεν μπορεί να επιβιώ-

σει με σπασμένο πόδι. Ένα μηρι-

αίο οστούν που έχει θεραπευθεί, 

λοιπόν, είναι η απόδειξη πως 

κάποιος φρόντισε εκείνον που 

τραυματίστηκε και τον βοήθησε 

να αναρρώσει. Επομένως, το ση-

μείο στο οποίο αρχίζει ο πολιτι-

σμός είναι η βοήθεια σε κάποιον 

που έχει ανάγκη. Η αναβίωση 

ενός πολιτισμού φροντίδας για 

τον συνάνθρωπο.

Η επόμενη ημέρα είναι ΕΔΩ. 

Όταν οι συνθήκες αλλάζουν, 

είναι ζωτικής σημασίας να προ-

σαρμοζόμαστε έγκαιρα. Η ορθο-

παιδική μας ομάδα, αρωγός στην 

προσπάθεια της επιστημονικής 

κοινότητας, προετοιμασμένη και 

συμμορφούμενη στις διεθνείς 

οδηγίες, σπεύδει να δέσει το «μη-

ριαίο οστούν». Η εξειδίκευσή μας 

και η εμπειρία μας στην ταχεία δι-
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COVID-19

ακίνηση των ασθενών καθίσταται 

αναγκαία προς αποφυγήν δια-

σποράς του νέου ιού.

Συντηρητικές αλλά και χει-

ρουργικές θεραπείες ορθοπαι-

δικών παθήσεων, τραυματισμών 

και αθλητικών κακώσεων πρέπει 

να πραγματοποιούνται με τη λιγό-

τερη δυνατή νοσηλεία στην κλινι-

κή αξιοποιώντας όλες τις μεθό-

δους ελάχιστης επεμβατικότητας.

Μείζονες ορθοπαιδικές επεμ-

βάσεις, όπως οι ολικές αρθρο-

πλαστικές ισχίου και γόνατος 

(εξατομικευμένες, υποβοηθού-

μενες με υπολογιστή), χρήζουν 

νοσηλείας από 24 έως 48 ώρες.

Αρθροσκοπικές επεμβάσεις 

με νοσηλεία λίγων ωρών. Πλή-

θος επεμβάσεων με τοπική 

αναισθησία όπως το σύνδρομο 

καρπιαίου σωλήνα, το σύνδρο-

μο De Quervain, ο εκτινασσό-

μενος δάκτυλος, οι αφαιρέσεις 

των γαγγλιακών κύστεων κ.ά. με 

συνολική παραμονή στην κλινι-

κή 2 ωρών. Αντιμετώπιση καταγ-

μάτων, εξαρθρημάτων, ρήξεων 

και διατομής τενόντων και συν-

δέσμων με μέγιστη νοσηλεία 2 

ημερών. Βιολογικές θεραπείες 

με αυτόλογους παράγοντες, κολ-

λαγόνο, βλαστοκύτταρα, PRP, 

υαλουρονικό οξύ που ενίεται 

στην πάσχουσα περιοχή συνολι-

κής διαρκείας 30 λεπτών.

Η σύγχρονη τεχνογνωσία σε 

συνδυασμό με την υψηλή κα-

τάρτιση και τη χειρουργική μας 

εμπειρία συνοδοιπορούν σε αυτή 

τη νέα πραγματικότητα με κύριο 

γνώμονα τη διασφάλιση της υγεί-

ας ΟΛΩΝ. Και η υγεία όλων δια-

σφαλίζεται από την άμεση απο-

κατάσταση των ορθοπαιδικών 

βλαβών τηρώντας στο έπακρο 

άσηπτες χειρουργικές συνθήκες 

στο ιατρείο μας όπως και στις χει-

ρουργικές αίθουσες. Η δίκη μας 

προτροπή: ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΚΙ ΕΜΠΙ-

ΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.
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Η 
πανδημία του νέου κορωνο-

ϊού επιφύλασσε προκλήσεις 

και απειλές άνευ προηγου-

μένου για όλους, πολίτες και κυ-

βερνήσεις, ασθενείς και συστήμα-

τα υγείας παγκοσμίως, θέτοντας σε 

ρίσκο καταρχήν τη δημόσια υγεία 

αλλά και την οικονομία. Σε ατομικό 

επίπεδο, η έναρξη της καραντίνας 

σηματοδότησε ολική αλλαγή στις 

καθημερινές συνήθειες όλων με 

παραμονή στο σπίτι, κλείσιμο σχο-

λείων και άλλων χώρων μάθησης, 

άθλησης και δραστηριοτήτων. Αρ-

κετοί όσων ήταν εγγεγραμμένοι 

σε γυμναστήρια δεν συνέχισαν να 

ασκούνται με εναλλακτικούς τρό-

πους, ενώ άλλοι που δεν προλάβαι-

ναν μέχρι πρότινος να γυμναστούν 

λόγω φορτωμένου εργασιακού 

προγράμματος και υποχρεώσεων, 

βρήκαν τρόπους φυσικής δραστη-

ριότητας εντός ή εκτός σπιτιού, συ-

χνά μαζί με τα παιδιά τους. Όσο κι 

αν επεδίωκε κάποιος να ασκηθεί 

για μισή ή μία ώρα στο πλαίσιο του 

επιτρεπτού, η παραμονή στο σπί-

τι έφερε κάποια κιλά παραπάνω 

λόγω μειωμένης κινητικότητας συ-

νολικά αλλά και ως απόρροια του 

συνεχούς τσιμπολογήματος, πα-

ρότι η καθημερινή παρουσία στην 

κουζίνα αποτέλεσε για πολλούς 

αφορμή πειραματισμού με ευφά-

νταστες συνταγές και υγιεινά πιάτα 

στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης 

διατροφής. Ψωνίσαμε περισσότερο 

και φάγαμε περισσότερο, κάτι που 

φάνηκε και από τον αυξημένο τζίρο 

των σούπερ μάρκετ σε όλα τα προ-

ϊόντα αλλά και ειδικά στα τρόφιμα.

Η αξία της διατροφής βέβαια 

δεν περιορίζεται στο νούμερο της 

ζυγαριάς, αλλά είναι πολύ περισσό-

τερo από ένα εργαλείο διαχείρισης 

βάρους. Η διατροφή είναι θρεπτικά 

συστατικά που υποστηρίζουν ανα-

ρίθμητες λειτουργίες του σώματος 

και θωρακίζουν έως ένα βαθμό 

το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι 

πρόληψη και θεραπευτική γραμμή, 

είναι το όχημα του αθλητή για κα-

λύτερη απόδοση στην προπόνηση 

και στον αγώνα, είναι παρέα και 

απόλαυση με αγαπημένα πρόσωπα, 

είναι συναισθηματική ανακούφιση 

στη χαρά και τη λύπη αλλά και στον 

24

Γράφει η:

Διατροφικά  
μαθήματα 
από την πανδημία

Ιωάννα Αδαμίδου, MS, RD

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος & Βιολόγος,
Υπεύθυνη Διατροφολογικού  
Κέντρου Θεσσαλονίκης,  
'Ομιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ



25Bionews  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020   

φής, η ύπαρξη φυσικής δραστηριό-

τητας και προφανώς το ιικό φορτίο 

στο οποίο εκτέθηκε πιθανώς κά-

ποιος παίζουν ρόλο στην ιδιοσυ-

γκρασιακή αντίδραση του κάθε 

οργανισμού στον νέο κορωνοϊό 

αλλά και στη διατροφική θεραπεία 

εντός και εκτός νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κοι-

νότητα Κλινικής Διατροφής & Με-

ταβολισμού (ESPEN), η πρόληψη 

και η διάγνωση του κινδύνου και 

της παρουσίας δυσθρεψίας είναι 

από τα πρώτα βήματα που εντάσ-

σονται στην αξιολόγηση και διαχεί-

ριση όλων των ατόμων που έχουν 

προσβληθεί από τον κορωνοϊό 

COVID-19, και ιδιαίτερα των ευπα-

θών ομάδων. Η δυσθρεψία δεν 

χαρακτηρίζεται μόνο από χαμηλή 

μυϊκή μάζα αλλά και από αδυναμία 

διατήρησης υγιούς σωματικής σύ-

στασης, όπως στην περίπτωση των 

παχύσαρκων ατόμων. Ειδικότερα, 

η λοίμωξη COVID-19 μπορεί να 

συνοδεύεται από ναυτία, έμετο και 

διάρροια μειώνοντας την πρόσλη-

ψη και την απορρόφηση τροφής, 

ενώ αυτή καθεαυτή η νοσηλεία 

υποθάλπει τη δυσθρεψία μέσω του 

αυξημένου καταβολισμού και της 

αυξημένης απώλειας μυϊκής μάζας 

και λειτουργικότητας. Συνεπώς, 

η καλή κατάσταση θρέψης απο-

τελεί πλεονέκτημα για τα άτομα 

που διατρέχουν κίνδυνο λοίμωξης 

COVID-19.

Πρόληψη: Τι κάνω με την υγεία 
και τη διατροφή μου;
Οι #healthyathome καμπάνιες του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-

ας (World Health Organization 

- WHO) επικεντρώθηκαν και εν-

θάρρυναν τη διατήρηση βέλτιστης 

σωματικής και ψυχικής υγείας 

όλων κατά τη διάρκεια της κα-

ραντίνας, μέσα από 5 βασικούς 

πυλώνες: φυσική δραστηριότητα, 

υγιεινή διατροφή, φροντίδα παι-

διών, διακοπή καπνίσματος, ψυχι-

κή υγεία. Με τη σταδιακή επάνοδο 

στην κανονικότητα, τα διατροφικά 

μαθήματα της πανδημίας πρέπει 

να γίνουν πράξη μέσα από τα ακό-

λουθα βήματα προς όφελος της 

υγείας που αποτελεί προτεραιό-

τητα, και για την όσο το δυνατόν 

καλύτερη θωράκιση του ανοσο-

ποιητικού συστήματος απέναντι 

σε κάθε είδους λοίμωξη:

  Εκτίμηση και αξιολόγηση της κα-

τάστασης θρέψης από διαιτολό-

γο-διατροφολόγο, που εμπεριέχει 

κατάλληλο διαγνωστικό έλεγχο 

για τον καθένα (π.χ. γενική αίμα-

τος, σάκχαρο, επίπεδα σιδήρου, 

βιταμίνη D, θυρεοειδής κ.ά.).

  Εξατομικευμένο διατροφικό 

πλάνο προς βελτίωση της κα-

τάστασης θρέψης και για δια-

χείριση βάρους σε περίπτωση 

παχυσαρκίας, με σεβασμό στο 

εργασιακό πρόγραμμα, τις δι-

ατροφικές συνήθειες και προ-

Πληθυσμιακές ομάδες υψηλού διατροφικού 
κινδύνου (με ένα ή περισσότερα από  
τα παρακάτω χαρακτηριστικά):

Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός παχύσαρκων ανά τον κόσμο

Άτομα με ένα ή περισσότερα υποκείμενα νοσήματα

Οι ηλικιωμένοι

Άτομα με σαρκοπενία, προβλήματα μάσησης και κατάποσης, 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα, πνευματική δυσλειτουργία, χαμηλό 
οικονομικό εισόδημα

πόνο του νοσηλευόμενου ασθε-

νούς, είναι γεύση παραδοσιακή ή 

ιδιαίτερη και πιο gourmet. Και μπο-

ρεί να γίνει εφιάλτης όσων δεν 

έχουν διαμορφώσει μια υγιή σχέ-

ση με το φαγητό ή νοσηλεύονται 

διασωληνωμένοι.

Η κατανάλωση των απαραίτητων 

θερμίδων δεν ταυτίζεται με πληρό-

τητα ποικίλων ποιοτικών θρεπτι-

κών συστατικών προς υποστήριξη 

του ανοσοποιητικού συστήματος 

και των αναγκών του οργανισμού, 

κάτι που έχει διαπιστωθεί κατά την 

εξελισσόμενη πανδημία. Η ηλικία, 

το ιατρικό και διατροφικό ιστορικό, 

η παρουσία υποκείμενων νοσημά-

των ή παχυσαρκίας, η ικανότητα 

κατάποσης, η ποιότητα της διατρο-

COVID-19
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τιμήσεις, και με στόχο την εν-

δυνάμωση του ανοσοποιητικού 

συστήματος και την καλή υγεία. 

Μπορεί να διεξάγεται και μέσω 

τηλεδιάσκεψης, τηλεφώνου ή 

άλλων τεχνολογικών μέσων 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί 

ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού.

  Διαμόρφωση ορθών διατροφι-

κών συνηθειών και διατροφική 

εκπαίδευση προκειμένου το άτο-

μο να αποκτήσει μια υγιή σχέση 

με το φαγητό και να απολαμβά-

νει την τροφή δίχως τύψεις εντός 

και εκτός σπιτιού, με ποικίλους 

αγαπημένους συνδυασμούς και 

ποιοτικά θρεπτικά συστατικά, δί-

χως να στερείται τίποτα.

Η Μεσογειακή Διατροφή ήρθε 

για ακόμη μια φορά στο προσκή-

νιο ως ένα αποδεδειγμένα ισορ-

ροπημένο διατροφικό πρότυπο 

ευεργετικό για την υγεία και την 

πρόληψη χρόνιων παθήσεων, κα-

θώς ενισχύει σημαντικά το ανο-

σοποιητικό σύστημα και συμβάλ-

λει καίρια στην αντιμετώπιση των 

λοιμώξεων. Χαρακτηρίζεται από 

αυξημένες φυτικές ίνες, βιταμίνες 

και ιχνοστοιχεία, ενώ αντικαθιστά 

τα κορεσμένα και trans λιπαρά με 

μονοακόρεστα και πολυακόρεστα 

λιπαρά οξέα και επίσης συμπλέει 

με τις διατροφικές συστάσεις του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. 

Σημαντικά στοιχεία του μεσογει-

ακού διατροφικού προτύπου θεω-

ρούνται επιπλέον τα οικογενειακά 

γεύματα γύρω από το τραπέζι, το 

κόκκινο κρασί με μέτρο και η καθη-

μερινή σωματική δραστηριότητα.

  Καταναλώστε ποικιλία τροφίμων 

φυτικής προέλευσης: Φρέσκα 

φρούτα και λαχανικά, δημητρια-

κά ολικής, όσπρια, ξηρούς καρ-

πούς και σπόρους, ταχίνι

  Επιλέξτε ελαιόλαδο ως βασική 

πηγή λίπους. Επιπρόσθετες πη-

γές καλών λιπαρών: Ψάρια και 

θαλασσινά, αβοκάντο, ξηροί 

καρποί και σπόροι, ταχίνι

  Αφαιρέστε το ορατό λίπος από 

το κρέας και την πέτσα από το 

κοτόπουλο, προτιμήστε μεθό-

δους μαγειρικής όπως το βράσι-

μο, το μαγείρεμα στον φούρνο 

και στον ατμό

  Επιλέξτε γαλακτοκομικά με χα-

μηλά λιπαρά, αυγά και πουλερι-

κά, αντί για τακτική κατανάλωση 

κόκκινου κρέατος

  Αποφύγετε υπερκατανάλωση 

αλκοόλ και ζάχαρης. Δώστε 

φρούτα στα παιδιά, όχι γλυκά

  Αποφύγετε τα τυποποιημένα 

επεξεργασμένα προϊόντα που 

περιέχουν πολύ νάτριο και κο-

ρεσμένα λιπαρά ή ζάχαρη

  Πιείτε άφθονο νερό καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ημέρας για καλή 

ενυδάτωση εκ των έσω

  Επιλέξτε θηλασμό, αποκλειστι-

κό για 6 μήνες και συνεχιζόμενο 

έπειτα παράλληλα με τις στερεές 

τροφές για 2 χρόνια ή και περισ-

σότερο. Το μητρικό γάλα περιέ-

χει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά 

και αντισώματα

Δεν έχει διαπιστωθεί μετάδο-

ση του COVID-19 από τα τρόφιμα, 

αλλά από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

Ωστόσο, οι κανόνες προσωπικής 

υγιεινής επίσης αφορούν την κου-

ζίνα και τη μαγειρική. 
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2. Διαχωρίστε ωμά και μαγειρεμένα

3. Μαγειρέψτε τις τροφές επαρκώς

4. Διατηρήστε τις τροφές σε ασφαλείς θερμοκρασίες
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Υγείας για ασφαλή κατανάλωση τροφής:
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Τα νέα μας

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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Τα νέα μας
Αθηνών

Ιατρείο Ελάχιστα Επεμβατικής  
Χειρουργικής Προστάτη
Νέο ιατρείο για τις παθήσεις του προστάτη λειτουργεί 
στη ΒιοΚλινική Αθηνών του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Σ
το ιατρείο εφαρμόζονται οι 

πλέον σύγχρονες τεχνικές για 

την αντιμετώπιση της καλοή-

θους υπερπλασίας του προστάτη.

Η καλοήθης υπερπλασία προστά-

τη είναι η φυσική διόγκωση του προ-

στάτη που συμπιέζει και αποφράσ-

σει την ουρήθρα, μειώνοντας ή και 

μπλοκάροντας τελείως τη ροή των 

ούρων από την ουροδόχο κύστη. Τα 

συμπτώματα είναι νυκτουρία, επιτα-

κτική ούρηση, ακανόνιστη και αδύ-

ναμη ροή, δυσκολία στην έναρξη, 

σεξουαλική δυσλειτουργία. Τελικά, 

η καλοήθης υπερπλασία προστάτη 

επηρεάζει την ποιότητα ζωής και τις 

κοινωνικές δραστηριότητες των αν-

δρών μετά τα 50.

Η άρτια καταρτισμένη ομάδα του 

ιατρείου -υπό την επιστημονική ευ-

θύνη των Ουρολόγων Παναγιώτη 

Βεβελογιάννη και Νικολάου Μπα-

φαλούκα- αναλύει προσεκτικά τα 

συμπτώματα, το ιστορικό, τις ιδιαί-

τερες ανάγκες και τον τρόπο ζωής 

κάθε ασθενή και προτείνει την κα-

τάλληλη θεραπεία.

Ανάμεσα στις τεχνικές που 

εφαρμόζονται είναι η πλάσμα εξά-

χνωση/εκπυρήνιση του προστά-

τη BipoLEP και η μέθοδος ατμού 

REZUM.

Μέθοδος REZUM
Το REZUM πραγματοποιείται εκτός 

χειρουργείου, όπως οι γαστρο-

σκοπήσεις. Χρησιμοποιεί ενέργεια 

υδρατμών, με στόχευση μόνον στο 

πάσχον τμήμα του προστάτη που 

εμποδίζει την ούρηση, επιφέροντας 

μια σταδιακή συρρίκνωση, χωρίς 

να επηρεάζει τα ζωτικά τμήματα 

του οργάνου και τις λειτουργίες 

τους. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω δι-

οχέτευσης χαμηλής ενέργειας με 

συναγωγή, σε αντίθεση με τις πα-

ραδοσιακές μεθόδους που χρησι-

μοποιούν ενέργεια υψηλής ισχύος 

και μεγάλης διάρκειας με απευθεί-

ας μετάδοση.

Η ουρήθρα ανοίγει σταδιακά σε 

διάστημα δύο εβδομάδων με τον 

ασθενή να ουρεί πλέον φυσιολογι-

κά. Ο οργανισμός συνεχίζει να αφο-

μοιώνει τον θεραπευθέντα ιστό για 

το επόμενο διάστημα 1-3 μηνών με 

φυσικό τρόπο ίασης, χωρίς αυτό να 

γίνεται αντιληπτό από τον ασθενή.

Πλεονεκτήματα
  Διαρκεί μόλις 10-15 λεπτά και  

είναι αναίμακτη

  Αποφεύγονται το χειρουργείο 

και η γενική αναισθησία (χορη-

γείται απλή μέθη)

  Ο ασθενής δεν χρειάζεται νοση-

λεία και σε μία ώρα επιστρέφει 

στην καθημερινότητά του

  Διατηρούνται ο προστάτης,  

η λειτουργία της στύσης και  

της εκσπερμάτισης

  Έχει μηδενικό μετεγχειρητικό πόνο

  Οι πιθανές παρενέργειες της 

μεθόδου είναι σπάνιες και περιο-

ρισμένες. Μπορεί να εμφανιστούν 

ερεθιστικά συμπτώματα (όπως 

καύσος κατά την ούρηση ή δυσου-

ρία), τα οποία αντιμετωπίζονται εύ-

κολα και έχουν μικρή διάρκεια.

Μέθοδος BipoLEP
H διουρηθρική μέθοδος BipoLEP 

είναι μια τεχνική υψηλής ακριβείας 

που χρησιμοποιεί εξελιγμένα ηλε-

κτρόδια για την εξάχνωση - εκπυ-

ρήνιση του προστάτη.

Η πλάσμα εκπυρήνιση αφαιρεί 

τον προστάτη αφήνοντας την προ-

στατική κάψα στη θέση της. Η χρήση 

πολύ χαμηλών ενεργειών επιτρέπει 

την ευγενική απώθηση του ιστού, ο 

οποίος αποκολλάται μηχανικά χω-

ρίς να χρειαστεί κυριολεκτικά να 

κοπεί. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγ-

χάνουμε μηδαμινή απανθράκωση 

του ιστού και ταχύτερη επούλωση. 

Επίσης ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 

παλίνδρομης εκσπερμάτισης.

Πλεονεκτήματα
  Εξαιρετικά μειωμένος 

χρόνος επεμβάσεως για τους 

μεγαλύτερους προστάτες

  Η αιμορραγία περιορίζεται  

στο ελάχιστο

  Μειωμένος χρόνος νοσηλείας, 

από 12 έως 24 ώρες

  Μικρότερος χρόνος διατήρησης 

του καθετήρος

  Ταχύτερη μετεγχειρητική 

ανάρρωση και επιστροφή  

στην καθημερινότητα

  Μηδενικό ποσοστό υποτροπής 
και ενδεχόμενης επαναληπτικής 
επέμβασης.
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Θεσσαλονίκης

Κλινική Διαβητικού Ποδιού  
στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης

Ξ
εκίνησε στη ΒιοΚλινική 

Θεσσαλονίκης η λειτουρ-

γία Ιατρείου - Κλινικής Δια-

βητικού Ποδιού σε συνεργασία με 

τον Ειδικό Παθολόγο - Διαβητο-

λόγο δρα Χρήστο Μανέ.

 Το διαβητικό πόδι είναι μία από 

τις σοβαρότερες επιπλοκές του 

σακχαρώδους διαβήτη και αφορά 

βλάβες στα κάτω άκρα που μπο-

ρεί να οδηγήσουν ακόμη και σε 

ακρωτηριασμό. 

Οι βλάβες στα πόδια των ατό-

μων με σακχαρώδη διαβήτη εμ-

φανίζονται όταν συνυπάρχουν 

δύο ή περισσότεροι παράγοντες 

κινδύνου, όπως η περιφερική νευ-

ροπάθεια (βλάβη των νεύρων) 

και η περιφερική αρτηριοπάθεια 

(βλάβη των αγγείων). 

Η περιφερική νευροπάθεια 

οδηγεί σε απώλεια αίσθησης 

του πόνου, της θερμοκρασίας, 

της πίεσης, της αφής στο πόδι, 

το οποίο είναι συχνά παραμορ-

φωμένο. Η βλάβη των νεύρων 

προκαλείται σταδιακά και είναι 

πιθανό ο ασθενής να μην έχει 

επίγνωση της απώλειας των αι-

σθήσεων. Είναι λοιπόν πιθανό να 

τραυματίσει τα πόδια του χωρίς 

να το αντιληφθεί. 

Σε ασθενείς με νευροπάθεια 

ακόμα και μια μικρή πληγή μπορεί 

να οδηγήσει σε γρήγορη επιδείνω-

ση, σε μια λοίμωξη ή σε ένα χρόνιο 

έλκος που δεν επουλώνεται. 

Η περιφερική αρτηριοπάθεια, 

που προκαλείται κατεξοχήν από 

το διαβήτη και το κάπνισμα, προ-

καλεί ελάττωση της ροής του αί-

ματος στα αγγεία των ποδιών. Σε 

συνδυασμό με κάποιο μικρό τραυ-

ματισμό μπορεί να οδηγήσει σε 

έλκος, που προκαλεί έντονο πόνο.

Η Κλινική Διαβητικού Ποδιού 

στελεχώνεται από άριστα εξειδι-

κευμένη επιστημονική ομάδα της 

Κλινικής με στόχους την πρόληψη, 

τη διάγνωση, τη φροντίδα και τη 

θεραπεία. 

Ο Δρ Χρήστος Μανές αποφοί-

τησε από την Ιατρική Σχολή του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης το 1974. Έλαβε 

τον τίτλο του Ειδικού Παθολόγου 

το 1981. Μετεκπαιδεύτηκε στον 

Σακχαρώδη Διαβήτη σε Γερμα-

νία, Ελβετία και Μεγάλη Βρε-

τανία, όπου εξειδικεύθηκε στις 

παθήσεις του Διαβητικού ποδιού. 

Αναγορεύθηκε Διδάκτωρ της Ια-

τρικής Σχολής του Α.Π.Θ. το 1992.

Το 2004 ορίσθη-

κε ως υπεύθυνος 

του Διαβητολογι-

κού Κέντρου του 

Γ.Π.Ν. «Παπαγεωρ-

γίου» Θεσσαλονί-

κης. Διετέλεσε Διευθυντής Ε.Σ.Υ. 

Παθολογικού Τμήματος και του 

Διαβητολογικού Κέντρου στο Γ.Π.Ν. 

«Παπαγεωργίου». Διετέλεσε Αντι-

πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητο-

λογικής Εταιρείας, πρόεδρος της 

Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας 

Ελλάδος και Διευθυντής Σύνταξης 

του περιοδικού «Ελληνικά Διαβητο-

λογικά Χρονικά». Είναι Πρόεδρος 

της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης 

Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ).
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Ο 
Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

εγκαινίασε ένα νέο Διαγνωστικό Κέντρο στο 

Περιστέρι (Εθνάρχου Μακαρίου 6 & Ικαρί-

ας), το δεύτερο στην περιοχή, που προσφέρει ολο-

κληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

Το νέο Κέντρο είναι πλήρως εξοπλισμένο με μη-

χανήματα τελευταίας ιατρικής τεχνολογίας και 

στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό, άρτια 

καταρτισμένο σε όλες τις σύγχρονες διαγνωστικές 

μεθόδους. 

Στα εργαστήρια διενεργούνται εκατοντάδες εξετά-

σεις, από έλεγχο ρουτίνας έως και πολύ εξειδικευ-

μένα διαγνωστικά τεστ. Στο Κέντρο λειτουργούν όλα 

τα κλασικά Τμήματα Διαγνωστικής, καθώς και πολλά 

ειδικά, όπως Προγεννητικός έλεγχος, Ορμονολογικό 

και Εργαστήριο Κυτταρογενετικής. 

Επιπλέον, στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Περιστερίου της Εθνάρ-

χου Μακαρίου πραγματοποιούνται πολλές απεικονι-

στικές εξετάσεις, καθώς λειτουργούν Ακτινολογικό 

Τμήμα, Μονάδα Ψηφιακής Μαστογραφίας, Τμήμα 

Υπερήχων, Τμήμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας. 

Στο δε Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας διενεργείται 

μεταξύ άλλων Αξονική Στεφανιογραφία, μία καινοτό-

μος, αναίμακτη, απεικονιστική εξέταση για τον έλεγ-

χο της καρδιάς και των αγγείων της.

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Περιστερίου λειτουργεί Δευτέρα 

- Σάββατο από τις 6 το πρωί, με όλα τα μέτρα προ-

στασίας για τους εργαζόμενους και τους εξεταζόμε-

νους. Εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ 

και όλων των λοιπών ταμείων καθώς και όλες τις με-

γάλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Νέο Διαγνωστικό Κέντρο  
στο Περιστέρι

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Περιστερίου
Εθνάρχου Μακαρίου 6 & Ικαρίας, Περιστέρι

 214 4050000
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Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας  
στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης 
Αυξημένες είναι αυτή τη χρονιά 

οι ανάγκες της χώρας σε αίμα, 

αφού η πανδημία του κορωνοϊού 

έχει «φρενάρει» την εθελοντική 

προσφορά αίματος. 

Με αυτά τα δεδομένα, η εθελο-

ντική αιμοδοσία που διοργανώθη-

κε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά 

στη ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης, 

με την υποστήριξη του Τμήματος 

Aιμοδοσίας του Ιπποκράτειου Νο-

σοκομείου, είχε αυτή τη φορά ιδι-

αίτερη σημασία. 

Όλες οι δράσεις που αφορούν 

την εθελοντική αιμοδοσία είναι 

προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες 

συνθήκες που έχει διαμορφώσει 

η πανδημία. Έτσι, εφαρμόζονται 

ευλαβικά τα προβλεπόμενα πρω-

τόκολλα για τη διασφάλιση της 

Δημόσιας Υγείας, με στόχο να 

μην πληγεί, αλλά αντίθετα να ενι-

σχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των 

εθελοντών αιμοδοτών.

Διεθνής συνεργασία για τη μεσογειακή αναιμία
Το Τμήμα Κλινικών Μελετών 

του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

επεκτείνει τη δραστηριότητά 

του και εκτός Ελλάδας, 

εγκαινιάζοντας τη συνεργασία 

με το Chronic Care Center 

στον Λίβανο. 

To Chronic Care Center είναι 

το μεγαλύτερο εξειδικευμένο 

κέντρο παρακολούθησης και 

θεραπείας χρόνιων παθήσεων 

της παιδικής ηλικίας, όπως η 

θαλασσαιμία και ο Διαβήτης 

Τύπου Ι. 

Η μακροχρόνια εμπειρία 

στον τομέα των Κλινικών 

Μελετών και η αξιοπιστία 

του εργαστηρίου συνέβαλαν 

στην επιλογή του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ως του πιο 

κατάλληλου και αξιόπιστου 

παρόχου υπηρεσιών υγείας.

Η συνεργασία αφορά 

εργαστηριακές εξετάσεις, οι 

οποίες θα διενεργούνται στο 

πλαίσιο Κλινικής Μελέτης για 

τη θαλασσαιμία (μεσογειακή 

αναιμία). 
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Η 
πανδημία Covid-19 εί-

ναι μια κρίση που ξεκί-

νησε ξαφνικά, χωρίς να 

είμαστε προετοιμασμένοι. Στην 

CrossBorderMedCare, από την 

πρώτη στιγμή που ξέσπασε η παν-

δημία στην Κίνα, αντιδράσαμε ακα-

ριαία, αποφασίζοντας να επενδύ-

σουμε και να μετασχηματιστούμε.

Συγκεκριμένα, αποφασίσαμε ότι 

θα πρέπει να παρέχουμε ιατρικές 

υπηρεσίες που να σχετίζονται με 

τη νόσο Covid-19. Επίσης, εστιά-

σαμε και στην αναγκαιότητα διείσ-

δυσης της εταιρείας μας και στην 

ελληνική αγορά.

Λαμβάνοντας τα ανωτέρω 

υπόψη,  προχωρήσαμε στον 

ψηφιακό μετασχηματισμό της 

CrossBorderMedCare. Συγκεκρι-

μένα:

1 Προχωρήσαμε στην εγκατάστα-

ση νέου τηλεφωνικού κέντρου 

Το τηλεφωνικό κέντρο της 3CX 

μας δίνει τη δυνατότητα να διαχει-

ριζόμαστε όλες τις τηλεφωνικές 

κλήσεις, από όπου και αν είμαστε, 

σαν να είμαστε στο γραφείο. Επί-

σης, μας δίνει και άλλες πολύ σύγ-

χρονες λύσεις όπως:

  Αυτόματο συγχρονισμό όλων 

των επαφών μας

  Chat box μεταξύ συναδέλφων

  Δημιουργία Chat Group

  Δυνατότητα από απλή λήψη 

γραμμής έως συνδιάσκεψη 

μέσω βιντεοκλήσης 

  Ηχογράφηση όλων των κλή-

σεων, από απλές τηλεφωνικές 

κλήσεις έως και βιντεοκλήσεις 

2Δημιουργήσαμε την Πλατ-

φόρμα Απομακρυσμένης 

Παρακολούθησης Ασθενών - 

CrossBorderHomeCare

H CrossBorderHomeCare πλατ-

φόρμα χρησιμοποιείται από τους 

πελάτες μας για τη συνεχή απο-

μακρυσμένη παρακολούθηση της 

υγείας τους.

Οι Ασθενείς μας:

  Συμπληρώνουν τα απαραίτητα 

ερωτηματολόγια που αφορούν 

την κατάσταση της υγείας τους 

ή κάποια χρόνια ασθένεια ώστε 

να έχουμε μια πλήρη εικόνα

  Μπορούν να εισάγουν τιμές 

που αφορούν την υγεία τους 

όπως αρτηριακή πίεση, βάρος, 

θερμοκρασία του σώματος, 

παλμούς, επίπεδο οξυγόνου, 

καθημερινή άσκηση κ.λπ.

  Έχουν τη δυνατότητα ανταλλα-

γής μηνυμάτων με τον γιατρό

  Μπορούν να ανεβάζουν αρχεία 

σε όλες τις μορφές (pdf, jpg, 

bmp). Έτσι, ο ασθενής στον φά-

κελό του μπορεί να μας ανεβά-

σει από μια απλή φωτογραφία 

της ένδειξης του οξυμέτρου 

του έως και τη διάγνωση από 

μια απεικονιστική εξέταση που 

πραγματοποίησε

  Έχουν τη δυνατότητα βιντεο-

κλήσης με τον γιατρό

  Ζητούν κατ’ οίκον επισκέψεις

Οι Γιατροί μας:

  Έχουν τη δυνατότητα να δημι-

ουργούν ερωτηματολόγια και 

πρωτόκολλα για όλες τις ασθέ-

νειες

  Μπορούν να παρακολουθούν 

απομακρυσμένα τον κάθε 

ασθενή, έχοντας πρόσβαση 

στις μετρήσεις και τις εξετάσεις 

του 

  Μπορούν να δημιουργήσουν 

Πλάνο Παρακολούθησης Ασθε-

νούς. Σε αυτό το πλάνο υπάρ-

χουν υπενθυμίσεις για λήψη 

φαρμάκων, λήψη μετρήσεων, 

προγραμματισμένων διαγνω-

στικών/απεικονιστικών εξετά-

σεων

Επενδύοντας  
μέσα στην κρίση

Γράφει o:

Γεώργιος Στυλιανίδης, MD 

Διευθύνων Σύμβουλος 

CrossBorderMedCare 
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  Μπορούν να επικοινωνήσουν 

με τους ασθενείς μέσω μηνυμά-

των καθώς και βιντεοκλήσης

  Μπορούν να ορίσουν κατ’ οίκον 

επίσκεψη σε περίπτωση που 

κάτι τέτοιο ενδείκνυται

3Δημιουργήσαμε την 

Εφαρμογή Τηλεϊατρικής - 

CrossBorderTeleHealth App

Η εφαρμογή αυτή προσφέρει πρό-

σβαση Τηλεϊατρικών Επισκέψεων, 

24/7, με:

  20+ ιατρικές ειδικότητες 

  Φυσικοθεραπευτές 

  Νοσηλευτές 

  Διαιτολόγους & 

Διατροφολόγους

  Ψυχολόγους & Ψυχιάτρους 

 

4 Προμηθευτήκαμε το Πάσο 

Ανοσίας - CoronaPassΤΜ

Το CoronaPass™ - Πάσο Ανο-

σίας μπορεί να εκδοθεί σε άτο-

μα που είτε έχουν υποβληθεί σε 

μοριακό έλεγχο και είναι αρνη-

τικά στον ιό είτε έχουν ελεγχθεί 

για αντισώματα και είναι θετικά. 

Το CoronaPass™ μπορεί να το 

αποκτήσει κάποιος κάνοντας μια 

απλή αίτηση, επισυνάπτοντας το 

αποτέλεσμα της εξέτασής του για 

Covid-19. Εντός ολίγων λεπτών ο 

πελάτης το λαμβάνει μέσω e-mail 

ως αρχείο pdf ή στο Wallet του κι-

νητού του.

Το CoronaPass™ είναι μια νέα 

και καινοτόμος λύση που σχεδιά-

στηκε για να επιτρέπει τόσο σε αν-

θρώπους όσο και σε οργανισμούς 

την παραμονή ή την επιστροφή 

τους σε οικονομικές και κοινωνι-

κές δραστηριότητες. 

Η λύση αυτή υποστηρίζεται από 

την Bizagi για κυβερνήσεις, Ορ-

γανισμούς Υγείας, Φαρμακευτικές 

Εταιρείες και μεγάλες επιχειρήσεις.

5 Επεκτείναμε τις συνεργασίες 

μας με ξενοδοχεία

Η CrossBorderMedCare ενδυνά-

μωσε περαιτέρω τις συνεργασίες 

της με τα ξενοδοχεία με γνώμο-

να τις αυξημένες ανάγκες αυτών 

για την επαναλειτουργία τους εν 

μέσω της πανδημίας. Συγκεκρι-

μένα, ανέλαβε τον Υγειονομικό 

Σχεδιασμό & την Υγειονομική Πα-

ρακολούθηση σαράντα ξενοδο-

χείων σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη 

καθώς και τη σύσταση Ιατρικών 

Ομάδων για την αντιμετώπιση της 

Covid-19 στην Costa Navarino, στο 

Sani Resort και στο Ikos Olivia, πα-

ρέχοντας καθημερινές δειγματο-

ληψίες σε πελάτες & προσωπικό, 

24ωρη παρουσία ιατρού, νοση-

λευτή, ασθενοφόρου καθώς και 

διοικητικού προσωπικού για την 

πλήρη κάλυψη και διευθέτηση των 

εν λόγω περιστατικών.

Ενδυναμώνοντας το Ιατρονοση-

λευτικό προσωπικό μας έχουμε τη 

δυνατότητα να πραγματοποιούμε 

τόσο μαζικές δειγματοληψίες σε 

εταιρείες όσο και κατ’ οίκον δειγμα-

τοληψίες για όσους είτε δεν έχουν 

τη δυνατότητα είτε δεν επιθυμούν 

να μετακινηθούν. Ενδεικτικά, από 

τις αρχές Μαρτίου μέχρι και τα τέλη 

Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν πάνω 

από 3.000 δειγματοληψίες.

Η πανδημία σίγουρα άλλαξε 

και θα αλλάξει περαιτέρω τόσο 

τα μοντέλα εργασίας όσο και το 

πλάνο λειτουργίας των επιχειρή-

σεων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό 

να επενδύουμε τόσο στις εταιρεί-

ες μας όσο και σε ανθρώπους σε 

τέτοιες περιόδους, γιατί μόνο έτσι 

μπορούμε να βγούμε πιο δυνα-

τοί από μια κρίση και να είμαστε 

έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με αι-

σιοδοξία όσα θα μας φέρει η με-

τα-κορωνοϊό εποχή.

TeleHealth
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Υ
πολογίζεται ότι υπάρχουν 

πάνω από 1.300 γενετικές 

ασθένειες οι οποίες κληρο-

νομούνται κατά τον υπολειπόμενο 

τρόπο. Δηλαδή όταν και οι δύο γο-

νείς είναι φορείς, ενώ οι ίδιοι είναι 

υγιείς, έχουν αυξημένο κίνδυνο 

απόκτησης άρρωστου παιδιού.

Οι ασθένειες αυτές οφείλονται 

σε μεταλλάξεις στο DNA των γονι-

δίων. Παραμένουν κρυμμένες για 

πολλές γενιές και όταν εκδηλω-

θούν προκαλούν σοβαρά προβλή-

ματα υγείας με μεγάλο αντίκτυπο 

στην ποιότητα της ζωής. Έχουν 

ένα μεγάλο εύρος κλινικών συ-

μπτωμάτων, από ήπια μέχρι πολύ 

σοβαρά. 

Η μεσογειακή αναιμία, η κυστική 

ίνωση, η συγγενής βαρηκοΐα απο-

τελούν μερικά από τα συχνότερα 

υπολειπόμενα κληρονομούμενα 

νοσήματα. 

 Στο σύνολό τους, τα νοσήματα 

αυτά εκδηλώνονται σε τουλάχι-

στον 30 στα 10.000 παιδιά. Αυτό 

σημαίνει ότι 1-2 ζευγάρια στα 100 

έχουν κίνδυνο απόκτησης παι-

διού με υπολειπόμενο γονιδιακό 

Βούλα Βελισσαρίου, B.Sc., Ph.D

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

Γράφει η:

Προγεννητικός  
έλεγχος 
για φορείς  
γονιδιακών  
ασθενειών
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ΖΩΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ

νόσημα. Στην πλειοψηφία τους 

κληρονομούνται κατά τον υπο-

λειπόμενο τρόπο: Όταν και οι δύο 

γονείς είναι φορείς μεταλλαγής 

στο ίδιο γονίδιο, έχουν πιθανότητα 

25% να αποκτήσουν πάσχον παιδί 
(Σχήμα 1). Στα φυλοσύνδετα υπο-

λειπόμενα νοσήματα για γονίδια 

που εδράζονται στο χρωμόσωμα 

Χ, όταν η μητέρα είναι υγιής φο-

ρέας, η πιθανότητα πάσχοντος 

άρρενος εμβρύου είναι 50%. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις η επεμβα-

τική προγεννητική διάγνωση είναι 

εφικτή με λήψη χοριακών λαχνών 

στο πρώτο ή με αμνιοπαρακέντηση 

στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης.

Η σημασία του προγεννητικού 
ανιχνευτικού ελέγχου 
γονιδιακών ασθενειών στα 
ζευγάρια (carrier screening)
Ένα στα 4 άτομα στον γενικό πλη-

θυσμό είναι φορέας κάποιου υπο-

λειπόμενου γενετικού νοσήματος. 

Επειδή οι φορείς είναι υγιή άτομα 

και δεν παρουσιάζουν συμπτώμα-

τα, αν δεν έχει παρουσιαστεί εκδή-

λωση της ασθένειας στο οικογε-

νειακό τους περιβάλλον, πιθανόν 

να μην είναι ενήμεροι για την ανά-

γκη να εξεταστούν προκειμένου 

να γνωρίζουν αν είναι οι ίδιοι φο-

ρείς και για τον κίνδυνο απόκτησης 

παιδιού με σοβαρή γενετική ασθέ-

νεια. Στη γλώσσα της Γενετικής οι 

φορείς μιας μετάλλαξης σε ένα 

από τα δύο γονίδια ονομάζονται 

ετεροζυγώτες.

Συστάσεις 
Μέχρι πρόσφατα η πρακτική ήταν 

να ελέγχονται τα ζευγάρια με οικο-

γενειακό ιστορικό ενός συγκεκρι-

μένου γονιδιακού νοσήματος πριν 

από τη σύλληψη ή πολύ νωρίς στην 

κύηση, με αποτέλεσμα τον έλεγχο 

ενός συγκριτικά πολύ μικρού αριθ-

μού δυνητικά υψηλού κινδύνου 

ζευγαριών. Σήμερα, οι ραγδαίες 

εξελίξεις στον τομέα της Μορια-

κής Διαγνωστικής επιτρέπουν την 

ανίχνευση μεταλλάξεων εκατο-

ντάδων γονιδίων με μια εξέταση. 

Διεθνείς οργανισμοί συστήνουν 

ο έλεγχος φορέων για τις πιο σο-

βαρές και διαδεδομένες γενετικές 

ασθένειες (κυστική ίνωση, νωτιαία 

μυϊκή ατροφία) να διενεργείται σε 

όλους όσοι σχεδιάζουν να αποκτή-

σουν παιδί. 

Επιπρόσθετα, ο έλεγχος φορέ-

ων για ορισμένες ασθένειες είναι 

απαραίτητος όταν η συχνότητα των 

φορέων είναι μεγάλη λόγω εθνι-

κότητας ή γεωγραφικής περιοχής, 

όπως για παράδειγμα η β-θαλασ-

σαιμία σε Ελλάδα και Κύπρο ή το 

Tay-Sachs στο Ισραήλ. Στον Πίνα-

κα 1 καταγράφονται τα συχνότερα 

μονογονιδιακά νοσήματα στον 

πληθυσμό ελληνικής καταγωγής.

Παράλληλα, κάθε ζευγάρι που 

επιθυμεί να τεκνοποιήσει πρέπει 

να είναι ενήμερο από τον ιατρό 

του για τον έλεγχο φορέων και τα 

προτερήματά του, όπως για παρά-

δειγμα τις αναπαραγωγικές επιλο-

γές που έχει ένα ζευγάρι σε περί-

πτωση που είναι και οι δύο φορείς 

της ίδιας ασθένειας. Μερικές από 

αυτές τις επιλογές είναι ο προεμ-

φυτευτικός γενετικός έλεγχος 

μέσω ιατρικώς υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής, δωρεά γαμετών 

ή προγεννητική επεμβατική διά-

γνωση. 

Σε κάθε περίπτωση, η γνώση τού 

να είναι κάποιος φορέας μίας γε-

νετικής πάθησης του προσφέρει 

την ευκαιρία να ενημερωθεί και 

να λάβει αποφάσεις σχετικά με 

την πρόληψη και τη θεραπεία γε-

νετικών ασθενειών που μπορεί να 

είναι διαχειρίσιμες μέσω πρώιμων 

παρεμβάσεων. 

Κριτήρια ελέγχου
Δεν υπάρχει γενική συμφωνία 

για την ταξινόμηση των γενετικών 

ασθενειών με βάση τη σοβαρότη-

τα. Σε μελέτες σχετικές με τον δι-
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ευρυμένο προγεννητικό ανιχνευ-

τικό έλεγχο φορέων, τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά αποτελούν η βρα-

χεία επιβίωση, η νοητική υστέρη-

ση, σοβαρά κινητικά και ανατομικά 

προβλήματα. Για κάποια νοσήματα 

ο έλεγχος φορέων είναι δυνατό να 

αποκαλύψει αυξημένο κίνδυνο να 

νοσήσουν οι ίδιοι. Για παράδειγμα 

ετεροζυγώτες φορείς της μετάλ-

λαξης του γονιδίου της Αταξίας 

Τελεγκεστασίας, σοβαρού νευ-

ροεκφυλιστικού νοσήματος, έχουν 

αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν 

καρκίνο του μαστού. Έχοντας αυ-

τήν τη γνώση ο φορέας είναι σε 

θέση να πραγματοποιεί συχνό-

τερους και ενδελεχείς ελέγχους 

προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη 

διάγνωση. 

Πού και πώς πραγματοποιείται 
ο προγεννητικός ανιχνευτικός 
έλεγχος;
Κάθε ζευγάρι το οποίο προγραμ-

ματίζει μια κύηση συστήνεται να 

συμβουλευτεί τους ειδικούς στον 

προγεννητικό ανιχνευτικό έλεγχο 

μονογονιδιακών νοσημάτων. Στη 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στα σύγχρονα διαπι-

στευμένα εργαστήρια του τμήμα-

τος Γενετικής και Μοριακής Βιο-

λογίας το ζευγάρι είναι δυνατό να 

συμβουλευθεί τους γενετιστές και 

σε συνεργασία με τον θεράποντα 

γιατρό να πραγματοποιηθεί ο κα-

τάλληλος έλεγχος, ανάλογα με το 

οικογενειακό ιστορικό. Στην περί-

πτωση που το ζευγάρι επιλέξει τον 

μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγ-

χο στο ελεύθερο εμβρυϊκό DNA 

στο αίμα της εγκύου (ΝΙΡΤ) είναι 

δυνατό με την εξέταση VERAgene 

να υπολογισθεί ο κίνδυνος να πά-

σχει το έμβρυο είτε από μια από 

τις συχνότερες χρωμοσωματικές 

ανωμαλίες (τρισωμίες 13, 18, 21, 

ανευπλοειδίες Χ και Υ, μικροελ-

λείμματα) είτε από ένα από 100 

μονογονιδιακά γενετικά νοσήματα 

με ακρίβεια πάνω από 99%.

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  Tα συχνότερα υπολειπόμενα γονιδιακά νοσήματα  
στον ελληνικής καταγωγής πληθυσμό

ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ  
ΝΟΣΗΜΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ 
ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΦΟΡΕΩΝ

β- 
θαλασσαιμία  
(beta-globin)

*
Γονιδιακός 

υπολειπόμενος
Μοριακός  
έλεγχος

8-10%

Κυστική 
ίνωση  
(CF)

1:2500
Γονιδιακός 

υπολειπόμενος
Μοριακός  
έλεγχος

4%

Συγγενής 
Βαρηκοΐα 

(Cx26)
1:3300

Γονιδιακός 
υπολειπόμενος

Μοριακός  
έλεγχος

3.5%

Nωτιαία 
Μυϊκή 

Ατροφία 
(SMA)

1:10000
Γονιδιακός 

υπολειπόμενος
Μοριακός  
έλεγχος

2%

* Η συχνότητα γέννησης παιδιού με β-θαλασσαιμία έχει ελαχιστοποιηθεί στην 
Ελλάδα μετά την προγεννητική διάγνωση που πραγματοποιείται τα τελευταία 30 έτη
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με ένα μόνο τεστ για έγκυες όλων των ηλικιών,  

από τη 10η εβδομάδα της κύησης
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Η 
ευαίσθητη παιδική ηλικία, 

τα προεφηβικά χρόνια και 

η εφηβεία είναι μια ηλικι-

ακή περίοδος συνυφασμένη με 

την ανάπτυξη. Την περίοδο αυτή 

συντελούνται «κοσμογονικές» 

μεταβολές του ανθρώπινου ορ-

γανισμού και είναι αυτονόητη η 

ανάγκη για επαρκή παρακολού-

θηση της γενικής κατάστασης της 

υγείας του παιδιού και του εφήβου. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό το ενδι-

αφέρον που παρουσιάζει η σχο-

λαστική αναζήτηση κάθε πρώιμου 

δείκτη συστηματικής δυσλειτουρ-

γίας, οργανικής βλάβης ή κληρο-

νομικής προδιάθεσης. Καθένας 

από αυτούς τους παράγοντες μπο-

ρεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

υγιή σωματική και πνευματική ανά-

πτυξη, στην ικανότητα άθλησης και 

στις σχολικές επιδόσεις. 

Το βέβαιο είναι ότι η ηλικία αυτή 

προσφέρει μια ευκαιρία για αποτε-

λεσματική παρέμβαση, ουσιαστική 

αποκατάσταση ή και ενίσχυση των 

φυσιολογικών λειτουργιών.

Παραδοσιακά και απολύτως εύ-

λογα επιστημονικά, η θρέψη του 

παιδιού σε όλες τις παραμέτρους 

της είναι εξαιρετικά σημαντική για 

την ομαλή ανάπτυξη και πρέπει να 

τυγχάνει επιμέλειας και προσεκτι-

κής παρακολούθησης. Αυτή η φρο-

ντίδα αποσκοπεί στη διατήρηση του 

απαραίτητου ισοζυγίου ενέργειας, 

στην απορρόφηση των θρεπτικών 

στοιχείων και στη μεταβολική και 

αναπτυξιακή υγεία του παιδιού.

Πιο συγκεκριμένα, ένας καλός 

έλεγχος και παρακολούθηση 

του γενικού επιπέδου υγείας πε-

40

Η σημασία του προληπτικού 
ελέγχου

Γράφει ο:

Δημήτρης Κουντουράς

Παθολόγος - Ηπατολόγος,  
Υπεύθυνος Κέντρου Προληπτικής  
Ιατρικής και Μακροβιότητας  
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
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ριλαμβάνει τον έλεγχο της ανα-

τομικής αρτιότητας της καρδιάς, 

την ανίχνευση αλλεργικής προ-

διάθεσης, την καλή μεταβολική 

λειτουργία, το ικανοποιητικό επί-

πεδο θρέψης, όπως και την αρ-

μονική λειτουργία του ενδοκρινι-

κού συστήματος. Ο σκοπός είναι 

να καλύπτεται κάθε ενδεχόμενο 

που οφείλεται στις πιο συχνές 

προδιαθεσικές καταστάσεις της 

παιδικής ηλικίας και τα όποια συ-

νήθη ελλείμματα στη φυσιολο-

γία του παιδικού οργανισμού. Ο 

έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει:

  Aιματολογικό έλεγχο

 Γενική εξέταση ούρων

  Ηλεκτροκαρδιογράφημα

  Triplex καρδιάς

  Κλινικό έλεγχο από Ω.Ρ.Λ.

  Πνευμονολόγο

  Καρδιολόγο, και 

  Οφθαλμίατρο. 

Ο αιματολογικός έλεγχος πρέ-

πει να αποτελεί μια συλλογή εξε-

τάσεων οργανωμένη σύμφωνα με 

τους σύγχρονους αλγορίθμους 

πρόληψης, όπως αυτός που ανα-

πτύσσεται από τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 

καλύπτοντας όλα τα αναγκαία συ-

στήματα βιοανάδρασης και ομοι-

οστασίας του σώματος, δηλαδή 

τον έλεγχο του μεταβολισμού της 

γλυκόζης, των λιπιδίων, των βασι-

κών αιματινικών παραγόντων, της 

υγείας των νεφρών, του ήπατος 

και του θυρεοειδή.

Κάθε κλινική και εργαστηριακή 

παράμετρος που αποκλίνει από το 

φυσιολογικό ή ακόμη και η σημα-

ντική απόκλιση εντός του φυσιο-

λογικού, λόγω του ευμετάβλητου 

της ηλικίας, πρέπει να εκτιμώνται 

πολύ προσεκτικά και σε σχέση με 

το γενικό πλαίσιο υγείας που εμ-

φανίζει το παιδί.

Η άσκηση είναι ενταγμένη σε 

όλα τα παιδαγωγικά προγράμ-

ματα και αποτελεί το υγιέστερο 

στοιχείο ενός τρόπου ζωής που 

αξίζει να υιοθετηθεί από τη νεότη-

τα. Όμως τόσο η σχολική όσο και 

η ατομική ή οργανωμένη αθλητι-

κή δραστηριότητα των παιδιών τα 

υποβάλλουν σε φυσικές δοκιμα-

σίες εντονότερες από αυτές του 

παιχνιδιού. Αν και η υγεία χαρα-

κτηρίζει την παιδική και εφηβική 

ηλικία, σε κάποιες περιπτώσεις, 

λόγω της εντονότερης και συστη-

ματικής άσκησης, εκδηλώνονται 

προδιαθέσεις, συγγενείς παθή-

σεις και κληρονομικά νοσήματα.

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει σχεδιάσει 

ένα πρόγραμμα προαθλητικού 

ελέγχου που μεθοδικά αξιολογεί 

τη συστηματική υγεία, την οργανι-

κή αρτιότητα και την ικανότητα και 

ασφάλεια των παιδιών που πρό-

κειται να ασχοληθούν σε σχολικό 

ή αθλητικό πλαίσιο με ένα ή περισ-

σότερα αθλήματα. Το πρόγραμμα 

αποτελείται από ένα σύνολο εξε-

τάσεων που καταγράφει με ακρί-

βεια τη φυσιολογική ανατομία, την 

αρτιότητα και την καλή λειτουργία 

του οργανισμού του παιδιού και 

μάλιστα σε διάφορα επίπεδα. Δί-

νει έμφαση στους απαραίτητους 

λειτουργικούς ελέγχους και πι-

στοποιεί ότι ο οργανισμούς του 

παιδιού είναι έτοιμος να εκτεθεί 

σε αθλητικές ή και πρωταθλητικές 

απαιτήσεις με τη μέγιστη δυνατή 

ασφάλεια. 

Το όφελος από τον έλεγχο αυτό 

συνοψίζεται σε ένα ολοκληρωμέ-

νο και ουσιαστικό πιστοποιητικό 

προαγωνιστικής αξιολόγησης και 

αθλητικής υγείας, που επιτρέπει 

στον νεαρό αθλούμενο να επιδο-

θεί με ασφάλεια στο αγαπημένο 

του άθλημα και σε όποιο επίπεδο 

έντασης και επιδόσεων τον οδη-

γήσει η θέληση και η επιμονή του. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει: 

  Παθολογική εξέταση και 

συστηματική αξιολόγηση με 

πλήρες ιστορικό 

  Πλήρη καρδιολογικό 

έλεγχο με συμπληρωματικό 

ηλεκτροκαρδιογράφημα και 

έγχρωμο triplex καρδιάς, για 

ολοκληρωμένη αξιολόγηση της 

καρδιολογικής λειτουργίας

  Δερματολογικό έλεγχο 

απαραίτητο για την ασφάλεια 

των αθλημάτων επαφής και την 

κολύμβηση 

  Σπιρομέτρηση για λειτουργικό 

έλεγχο της αναπνευστικής 

λειτουργίας 

  Γενική αίματος και σάκχαρο 

ορού (glucose)

  Θυρεοειδικό έλεγχο

  Έλεγχο νεφρικής λειτουργίας 

με ουρία ορού (urea, serum) 

  Κρεατινίνη ορού (creatinine)

  Ασβέστιο ορού (Cα++, 

calcium), Na+ και Κ+ ορού 

 Γενική ούρων

  Ηπατολογικό και ενζυμικό 

έλεγχο μυϊκής βλάβης με CPK 

και οξαλοξεική τρανσαμινάση 

ορού (SGOT/AST) και 

πυροσταφυλική τρανσαμινάση 

ορού (SGPT/ALT). 

ΖΩΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ



Όλες οι εξετάσεις συνδυάζονται στη νέα ιατρική φιλοσοφία MBΑ (Multiple Biofeedback Analysis), 
με το μοναδικό α-αλγόριθμο της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ για την εις βάθος διερεύνηση όλων των καίριων 
βιολογικών μηχανισμών, καθώς και την ανάδειξη των πρώιμων δεικτών δυσλειτουργίας, που 
ενδεχομένως να επηρεάσουν τις πνευματικές επιδόσεις αλλά και την καταλληλότητα για άθληση.

« Ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια υγιή ενήλικη ζωή»

Kids’  
Pre-Sports 
Testing

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα προαθλητικού ελέγχου  
Kids’ Pre-Sports Testing, με στόχο: 

  Τη μεθοδική αξιολόγηση της συστηματικής υγείας 

  Την οργανική αρτιότητα και ασφάλεια των παιδιών που πρόκειται να 
ασχοληθούν σε σχολικό ή αθλητικό πλαίσιο με ένα ή περισσότερα αθλήματα

Kids’ 360˚ 
Health

Επιπλέον, τo πρόγραμμα Kids’ 360O Health αποτελεί έναν ολοκληρωμένο  
ετήσιο έλεγχο, που επιπρόσθετα αξιολογεί:

  Την καλή μεταβολική λειτουργία

  Την ύπαρξη αλλεργικής προδιάθεσης 

  Το επίπεδο θρέψης και εντερικής δυσαπορρόφησης του παιδικού οργανισμού

Ποιους  
αφορά;

Παιδιά προσχολικής  
και σχολικής ηλικίας μέχρι 18 ετών

Ποια  
τα οφέλη;

  Συνολική εις βάθος αξιολόγηση της υγείας του παιδιού, στον ΙΔΙΟ χώρο,  
με ΜΙΑ μόνο επίσκεψη

  Ολοκληρωμένη καρδιολογική αξιολόγηση με triplex καρδιάς  
και ηλεκτροκαρδιογράφημα

  Χορήγηση πιστοποιητικού υγείας για άθληση

  Συνταγή γυαλιών οράσεως από οφθαλμίατρο (για παιδιά άνω των 12 ετών)

KIDS’ 360̊  HEALTH  
& KIDS’ PRE-SPORTS  
TESTING 

ΚΈΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑΣ

Τόσο η σχολική, όσο και η οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα, υποβάλλουν τα παιδιά  
σε φυσικές δοκιμασίες εντονότερες από αυτές του παιχνιδιού. Αν και η υγεία χαρακτηρίζει  
την παιδική και εφηβική ηλικία, σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω της εντονότερης και συστηματικής 
άσκησης, εκδηλώνονται προδιαθέσεις, συγγενείς παθήσεις και κληρονομικά νοσήματα.



  Επιλογή για αιμοληψία στο χώρο σας (βάσει αριθμού συμμετοχών) ή  
σε οποιοδήποτε από τα 50+ Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

  Κλινική εξέταση από 3 ή 4 ειδικότητες ιατρών (ανάλογα με το επιλεχθέν 
πρόγραμμα), την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο, σε:

   Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής & Μακροβιότητας  
(Αμπελόκηποι, 5ος όροφος)

 Κηφισιά   Γλυφάδα   Χαϊδάρι   Πειραιάς

 Θεσ/νίκη

Πώς  
και πού 
γίνεται;

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΈΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑΣ

KIDS’ 360̊  HEALTH  
& KIDS’ PRE-SPORTS  
TESTING

Γενική Αίματος

Γενική Ούρων

Έλεγχος Ηπατικής Λειτουργίας

Έλεγχος Ορμονικής Λειτουργίας

Έλεγχος Νεφρικής Λειτουργίας

Δείκτες Μυϊκής Βλάβης

Ομάδες εξετάσεων  
ανά πρόγραμμα

Kids’ Pre-Sports 
testing

Kids’ Pre-Sports 
testing 

for swimmers

Kids’ 360˚ 
Health

Οφθαλμίατρος

ΩΡΛ

Καρδιολόγος

•  Triplex καρδιάς & ηλεκτροκαρδιογράφημα

Δερματολόγος

Λιπίδια / Χοληστερίνη

Εξέταση IgE για αλλεργική προδιάθεση

Δείκτες Τροφικής Δυσαπορρόφησης
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Αξιολόγηση άνω των 40 δεικτών

Για να κλείσετε ραντεβού καλέστε το  210 6966111  
(από 9:00 έως 19:00)

ή στείλτε e-mail στο biolongevity@bioiatriki.gr 



Τ
ο στήθος είναι σύμβολο 

θηλυκότητας και μητρό-

τητας και γι’ αυτό πρέπει 

οι γυναίκες να το χειρίζονται με 

σεβασμό.

Είναι σημαντικό κάθε σχετική 

απόφαση για την αισθητική αλ-

λαγή του να πηγάζει αποκλειστι-

κά και μόνο από την προσωπική 

ανάγκη και όχι προς ικανοποίηση 

οποιουδήποτε τρίτου ή του κοι-

νωνικού περίγυρου.

Η αυξητική μαστού με ενθέ-

ματα είναι η πιο δημοφιλής ίσως 

αισθητική επέμβαση, που στο-

χεύει στην αύξηση του μεγέθους 

του μαστού και στην ταυτόχρονη 

ανόρθωσή του (σε περιπτώσεις 

μικρής χαλάρωσης).

Μέσω μιας μικρής τομής 3-4 

εκατοστών, τοποθετούνται εν-

θέματα σιλικόνης στο στήθος 

και συμπληρωματικά λίπος. Το 

ένθεμα της σιλικόνης τοποθε-

τείται σε μια ειδική θήκη-κοιλό-

τητα η οποία δημιουργείται κατά 

περίπτωση και απόλυτα εξα-

τομικευμένα πάνω ή κάτω από 

τον μείζονα θωρακικό μυ είτε 

κάτω από την περιτονία του μυός 

(subfascial), που είναι μια πολύ 

λεπτή μεμβράνη η οποία καλύ-

πτει τον μείζονα θωρακικό μυ. 

Η σύγχρονη παγκόσμια τάση 

είναι να χρησιμοποιούμε μικρά, 

ελαφριά ενθέματα πάνω από 

τον μυ και αν είναι δυνατόν κάτω 

από την περιτονία και ενδεχομέ-

νως να συμπληρώνουμε με αυ-

Γράφει η:

Χριστίνα Χριστοφορίδου

Πλαστικός Χειρουργός,  

Επιστημονική Συνεργάτιδα 

ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ

Το ιδανικό στήθος  
μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

τομεταμόσχευση λίπους, όπου 

υπάρχει περίσσεια για λήψη (π.χ.: 

ψωμάκια - μηροί - κοιλιά - μέση - 

πλάτη - βραχίονες - γόνατα).

Επέμβαση & ανάρρωση
Η επέμβαση γίνεται με γενική 

αναισθησία ή μέθη σε συνδυ-

ασμό με τοπική αναισθησία και 

διαρκεί περίπου 2 ώρες. Η με-

τεγχειρητική νοσηλεία διαρκεί 

2-3 ώρες έως και μία νύχτα στην 

κλινική.

Κατά τις 2-3 πρώτες μέρες της 

ανάρρωσης πιθανόν να υπάρξει 

πόνος που αντιμετωπίζεται με 

ήπια αναλγητικά. 

Οι εκχυμώσεις και το οίδημα 

διαρκούν 1-3 εβδομάδες οπότε 

και συνιστάται αποφυγή έντονης 

γυμναστικής, σήκωμα βάρους, 

θάλασσα ή πισίνα ενώ προτείνε-

ται χρήση ειδικού ελαστικού στη-

θόδεσμου. Με το πέρασμα του 

χρόνου επουλώνονται και σβή-

νουν τα σημάδια από τις τομές.

Είδη 
ενθεμάτων
Υπάρχουν διάφορα είδη 

ενθεμάτων, λείας ή τραχείας 

επιφανείας, ανατομικά 

ή στρογγυλά, σε μεγάλη 

ποικιλία μεγεθών, βάσης, 

διαμέτρου και προβολής. 

Η επιλογή των ενθεμάτων 

γίνεται κατόπιν ειδικών 

λεπτομερών μετρήσεων, 

ανάλογα με τον σωματότυπο 

της γυναίκας, που δοκιμάζει 

διάφορες προθέσεις στο 

ιατρείο και συζητάει εκτενώς 

με τον πλαστικό χειρουργό. 

Σήμερα βοηθάει πάρα πολύ 

η 3D-εικονική προσομοίωση με 

την οποία μπορεί η ενδιαφερό-

μενη να δει τρισδιάστατα πώς 

θα είναι το στήθος της μετά το 

χειρουργείο και να αποφασίσει 

πιο εύκολα το μέγεθος και το 

σχήμα που επιθυμεί. 

Η τελική επιλογή ενθεμάτων 

γίνεται μέσα στο χειρουργείο, 

με τη διεγχειρητική χρήση 

δοκιμαστικών sizers που αυξο-

μειώνονται σε όγκο με φυσιο-

λογικό ορό μέχρι να καταλήξει 

ο πλαστικός χειρουργός με την 

ομάδα του στο πλέον κατάλλη-

λο ένθεμα, απόλυτα προσαρ-

μοσμένο στο σωματότυπο (θώ-

ρακα, στέρνο, πλάτες, ύψος, 

βάρος) της κάθε γυναίκας. 

Με αυτόν τον τρόπο μπο-

ρούν να διορθωθούν και 

ασυμμετρίες μεταξύ των δύο 

μαστών.
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Ε
ίναι γνωστό ότι πολλά άτομα 

ρυθμίζουν τα συναισθήματα 

και τη διάθεσή τους μέσω 

διάφορων συμπεριφορών, και μια 

από αυτές είναι και η κατανάλωση 

τροφής, η οποία αλλάζει τόσο ως 

προς την ποιότητα όσο και ως προς 

την ποσότητα. 

Για παράδειγμα:

Η πλήξη οδηγεί συχνά σε αύξηση 

της ημερήσιας ενεργειακής πρό-

σληψης κυρίως λόγω της τακτικής 

κατανάλωσης τροφών με πολλές 

θερμίδες αλλά λίγη διατροφική αξία. 

To στρες οδηγεί στην αναζήτηση 

γρήγορων και εύκολων τροφίμων, 

πλούσιων σε ζάχαρη (comfort 

food). Οι διαταραχές ύπνου (π.χ. 

αϋπνία, εφιάλτες), που προκαλού-

νται λόγω του εγκλεισμού και της 

απομόνωσης, αυξάνουν την όρεξη, 

με συχνό αποτέλεσμα την αύξηση 

της κατανάλωσης ανθυγιεινών 

τροφίμων.

Με τις παραπάνω ανθυγιεινές 

διατροφικές συνήθειες, ο οργανι-

σμός στερείται πολλά μικροθρεπτι-

κά συστατικά, και τελικά γίνεται πιο 

ευάλωτος σε ιογενείς λοιμώξεις. 

Εξάλλου, αν τέτοιες συνήθειες 

αποκτήσουν διάρκεια, αυξάνουν 

τον κίνδυνο παχυσαρκίας και, 

πέρα από τη χρόνια κατάσταση 

φλεγμονής, οδηγούν συχνά σε 

καρδιακές παθήσεις, διαβήτη και 

πνευμονική νόσο. 

Γιατί όμως συνδέεται η διάθεσή 
μας με την κατανάλωση 
συγκεκριμένων τροφίμων;
Μελέτες έχουν δείξει ότι ο ανθρώ-

πινος εγκέφαλος και πιο συγκε-

κριμένα τα κέντρα ανταμοιβής του 

εγκεφάλου ενεργοποιούνται κάτω 

από έντονες ψυχολογικές κατα-

στάσεις μέσω συγκεκριμένων τύ-

πων τροφής. 

Η έντονη επιθυμία για κατα-

νάλωση ενός συγκεκριμένου 

είδους τροφής (food craving) εί-

ναι μια πολυδιάστατη έννοια που 

περιλαμβάνει συναισθηματικές, 

συμπεριφορικές, γνωστικές και 

σωματικές διαδικασίες. Οι νό-

στιμες τροφές ενεργοποιούν τα 

ίδια κέντρα ανταμοιβής και ευ-

χαρίστησης του εγκεφάλου που 

ενεργοποιούνται και σε άτομα που 

είναι εθισμένα σε εθιστικές ουσί-

ες. Συνεπώς, ένα άτομο θα φάει 

επανειλημμένα ένα συγκεκριμέ-

νο φαγητό για να βιώσει ξανά την 

46

Γράφει η:

Iωάννα Στεργίου, M.Sc.

Κλινική Διαιτολόγος -  
Διατροφολόγος,
Εργομετρικό -  
Διατροφολογικό Κέντρο  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

Ανεβάστε την ψυχολογία σας  
με τις κατάλληλες διατροφικές επιλογές 
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πνευματική ικανοποίηση που θα 

προκαλέσει νοητική ευφορία.

Το στρες καταπολεμάται με έκ-

κριση σεροτονίνης, της ορμόνης 

που επηρεάζει θετικά τη διάθεση. 

Οι τροφές που είναι πλούσιες σε 

υδατάνθρακες (ψωμί, μπισκότα, 

κέικ κ.λπ.) πυροδοτούν έναν μη-

χανισμό που αυξάνει τη σεροτο-

νίνη. Έτσι, μπορεί να προσφέρουν 

προσωρινή «θεραπεία» του στρες, 

αλλά μακροπρόθεσμα έχουν αρ-

νητικές επιπτώσεις για την υγεία.

Τι πρέπει να προσέξουμε 
στη διατροφή μας για να 
ενισχύσουμε τη διάθεσή μας;
Είναι σημαντικό να καταναλώνου-

με τρόφιμα τα οποία περιέχουν ή 

προωθούν τη σύνθεση της σερο-

τονίνης και της μελατονίνης, με 

μεγαλύτερη έμφαση στο να περι-

έχονται αυτά στο βραδινό γεύμα. 

Η σεροτονίνη είναι ένας νευρο-

διαβιβαστής που παράγεται στον 

εγκέφαλο και σχετίζεται άμεσα με 

τη χαρά, την ανεβασμένη διάθεση, 

τον έλεγχο των συναισθημάτων 

και την παράταση του αισθήματος 

του κορεσμού. 

Η μελατονίνη είναι η ορμόνη που 

βοηθάει το σώμα να αναγνωρίζει 

πότε είναι η ώρα να χαλαρώσει και 

να κοιμηθεί και πότε να ξυπνήσει. 

Η τρυπτοφάνη είναι πρόδρομος 

ουσία της σεροτονίνης και της 

μελατονίνης και είναι απαραίτητο 

αμινοξύ, αλλά ο οργανισμός δεν 

μπορεί να το συνθέσει μόνος του 

και χρειάζεται να το προσλάβει 

από την τροφή (βλέπετε πίνακα).

Εξίσου σημαντική είναι η καθη-

μερινή κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών καθώς και τροφών που 

χρειάζεται ο οργανισμός για τη 

σύνθεση σεροτονίνης, όπως:

  Τρόφιμα με βιταμίνη Β1: 

πίτουρο ρυζιού, σιταριού, 

ηλιόσποροι

  Τρόφιμα με βιταμίνη Β12: 

συκώτι, κρέας, ψάρια, αυγά

  Τρόφιμα με φυλλικό οξύ: 

φασόλια, αβοκάντο, πορτοκάλια, 

πράσινα φυλλώδη λαχανικά. 

Τα αντιοξειδωτικά, άλλωστε, 

ωφελούν τη διάθεση και την ψυ-

χολογία, αφού συμβάλλουν στη 

μεταφορά της σεροτονίνης στον 

εγκέφαλο. Θεωρείται δε ότι έχουν 

επιπρόσθετο όφελος για την υγεία, 

επειδή βοηθούν στη βελτίωση της 

κυκλοφορίας του αίματος, στην 

ενίσχυση της μνήμης, καθώς και 

στη μείωση της χοληστερόλης.

Έχει επίσης τονιστεί η σημασία 

της εντερικής μικροχλωρίδας στη 

ρύθμιση του μεταβολισμού της 

σεροτονίνης και επομένως η επιρ-

ροή της στη διάθεση. Μια πρόσφα-

τη μελέτη έδειξε ότι οι δίαιτες με 

υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές 

ίνες, καθώς και οι μεσογειακού τύ-

που δίαιτες, βοηθούν στη ρύθμιση 

των μικροβίων του εντέρου, στη 

μείωση του στρες και της φλεγμο-

νής και σχετίζονται με μειωμένη 

πιθανότητα κατάθλιψης. Μια δίαι-

τα υψηλής ποιότητας με τρόφιμα 

που έχουν υποστεί ζύμωση και 

περιέχουν μικροοργανισμούς που 

δρουν ως προβιοτικά όπως το κε-

φίρ, το γιαούρτι, το ψωμί με προ-

ζύμι και το λάχανο τουρσί μπορεί 

να αλλάξει τη φυσιολογία του 

εντέρου, να διατηρήσει τη γνω-

στική λειτουργία και να ενισχύσει 

την καλή διάθεση. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η σωστή 

ενυδάτωση βοηθάει στην ενίσχυ-

ση της διάθεσης. Ο εγκέφαλός μας 

αποτελείται κατά 75% από νερό. 

Αν καταναλώσουμε λιγότερο από 

το απαιτούμενο νερό, επέρχεται 

αφυδάτωση, η οποία με τη σειρά 

της φαίνεται να επηρεάζει αρνητι-

κά τη γνωστική λειτουργία όπως τη 

βραχυπρόθεσμη μνήμη, τη συγκέ-

ντρωση, την εγρήγορση, αλλά και 

τη διάθεση.

Βιβλιογραφία 

1. Muscogiuri G, Barrea L, Savastano S, 
Colao A. Nutritional recommendations 
for CoVID-19 quarantine. Eur J Clin 
Nutr. Published online April 14, 2020. 

2. Strasser B, Gostner JM, Fuchs D. 
Mood, food, and cognition: Role of 
tryptophan and serotonin. Current 
Opinion in Clinical Nutrition and 
Metabolic Care. 2016;19(1):55-61. 

3. Adan RAH, van der Beek EM, Buitelaar 
JK, et al. Nutritional psychiatry: 
Towards improving mental 
health by what you eat. European 
Neuropsychopharmacology. 
2019;29(12):1321-1332. 

4. www.efad.org/en-us/euhhac-
hydration-resource-center

Τρόφιμα που περιέχουν τρυπτοφάνη
Σπόροι και ξηροί καρποί:  
Κολοκυθόσποροι, σπόροι chia, λιναρόσπορος, φιστίκια, κάσιους

Προϊόντα σόγιας: Φασόλια σόγιας, tofu

Ασπράδια αυγού

Τυριά: Mozzarella, cheddar, παρμεζάνα

Κρέας: Αρνί, βόειο κρέας, χοιρινό & παϊδάκια

Πουλερικά: Κοτόπουλο, γαλοπούλα, πάπια

Λιπαρά ψάρια: Σολομός, σκουμπρί, σαρδέλα και εκχυλίσματα 
ελαίων από ψάρια

Οστρακοειδή: Καβούρι, αστακός, χταπόδι

Όσπρια: Λευκά φασόλια και φακές

Προϊόντα ολικής και βρόμη

Μαύρη σοκολάτα
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Άσκηση & ψυχολογία
Η ποσότητα και η ποιότητα μετράνε

Η 
περίοδος του «lockdown» 

ήταν αδιαμφισβήτητα μία 

έντονα στρεσογόνος κα-

τάσταση. Οι απότομες και πρω-

τοφανείς αλλαγές που συντε-

λέστηκαν σε πολλαπλά επίπεδα 

(δουλειά, επικοινωνία, συνανα-

στροφές, μετακινήσεις, καθημε-

ρινότητα κ.λπ.) επέδρασαν κα-

ταλυτικά στην ψυχολογία όλων. 

Δεδομένων λοιπόν των συγκεκρι-

μένων συνθηκών αλλά και με πι-

θανό το ενδεχόμενο στο μέλλον 

να ξαναζήσουμε παρόμοιες κατα-

στάσεις, είναι ιδιαίτερα σημαντι-

κή η πρόληψη και η αντιμετώπιση 

της οποιασδήποτε προκληθείσας 

ψυχολογικής επιβάρυνσης. Μέσα 

από τις πολλές προτεινόμενες 

εναλλακτικές, η υιοθέτηση ενός 

φυσικά δραστήριου τρόπου ζωής 

θεωρείται ως μία από τις αποτε-

λεσματικότερες όσον αφορά τη 

βελτίωση της ψυχολογίας.

Τα οφέλη της άσκησης, δε, πα-

ρατηρούνται είτε αυτή γίνεται μα-

κροχρόνια είτε βραχυπρόθεσμα, 

όπως συμπεραίνουν πολλές σχε-

τικές μελέτες. 

Η μακροχρόνια άσκηση έχει 

αποδειχθεί ότι μειώνει την εξέλι-

ξη ψυχολογικών και αγχωτικών 

διαταραχών. Πρόσφατα επιστη-

μονικά δεδομένα μεγάλης προο-

πτικής μελέτης, που συμπεριέλαβε 

άτομα από όλα τα στάδια της ζωής, 

έδειξαν ότι τα άτομα που είχαν 

υψηλότερα επίπεδα φυσικής δρα-

στηριότητας διαχρονικά, είχαν και 

σημαντικά μειωμένες πιθανότητες 

να εμφανίσουν κατάθλιψη (ήπια ή 

και σοβαρή) σε σχέση με τα άτομα 

που ασκούνταν λιγότερο. 

Πιο συγκεκριμένα, 150 λεπτά 

μέτριας ή έντονης άσκησης την 

εβδομάδα σχετίστηκαν με 22% και 

21% μειωμένο κίνδυνο περιστατι-

κών κατάθλιψης σε ενήλικες και 

ηλικιωμένα άτομα αντίστοιχα. Τέ-

λος, το να είναι κάποιος φυσικά 

δραστήριος συσχετίστηκε με μει-

ωμένο κίνδυνο εμφάνισης υψηλών 

επιπέδων άγχους σε παιδιά, ενήλι-

κες αλλά και ηλικιωμένους. Τα φυ-

σικά δραστήρια άτομα εμφάνιζαν 

μειωμένα κατά 26% τα επίπεδα του 

άγχους σε σχέση με τα άτομα που 

έκαναν καθιστική ζωή. 

Την ίδια ώρα, ακόμα και οι με-

μονωμένες συνεδρίες άσκησης 

φαίνεται να επιφέρουν σημαντι-

κές θετικές ψυχολογικές μετα-

βολές. Έρευνες δείχνουν ότι η 

φυσική δραστηριότητα οδηγεί 

σε άμεση ενίσχυση της διάθεσης 

και μείωση του άγχους. Μειώσεις 

στα επίπεδα θυμού, σύγχυσης και 

έντασης παρατηρούνται συχνά 

μετά από άσκηση, ενώ αντίστοι-

χα ενισχύονται η ενέργεια και η 

ζωτικότητα. Η αλλαγή αυτή στην 

ψυχολογία συχνά «μεταφράζε-

ται» και σε ενίσχυση της ικανό-

τητας μνήμης, λόγου, λήψης και 

εκτέλεσης αποφάσεων. 

Πώς και πόσο πρέπει να 
ασκηθώ για να «ανεβάσω» 
την ψυχολογία μου;
Καθολικές συστάσεις δεν μπο-

ρούν να δοθούν. Τα διαφορετικά 

Γράφει ο:

Γιάννης Αρναούτης, M.Sc., Ph.D

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

Ποσότητα άσκησης για βελτίωση ψυχολογίας

Συχνότητα
Σημαντική επίδραση: 3 ημέρες την εβδομάδα

Βέλτιστη: 4-5+ ημέρες την εβδομάδα

Διάρκεια
Σημαντική επίδραση: 10-15 λεπτά

Βέλτιστη: 20+ λεπτά

Ένταση
Σημαντική επίδραση: Χαμηλής έντασης

Βέλτιστη: Μέτρια προς υψηλή ένταση
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χαρακτηριστικά του κάθε τύπου 

άσκησης (ένταση, συχνότητα, δι-

άρκεια κ.λπ.), σε συνδυασμό με 

τις προσωπικές προτιμήσεις και 

ειδικά με το βαθμό σοβαρότητας 

της εκάστοτε ψυχολογικής διατα-

ραχής, καθιστούν προτιμότερες 

τις εξατομικευμένες προσεγγί-

σεις. Ισχύουν ωστόσο οι παρα-

κάτω γενικές οδηγίες για το πόση 

άσκηση χρειάζεται για τη βελτίω-

ση της ψυχολογικής κατάστασης 

(Πίνακας 1).  

Κατά πλειονότητα, οι έρευνες 

που εξετάζουν τις ψυχολογικές 

επιδράσεις της άσκησης έχουν 

εστιάσει στην αερόβιου τύπου 

άσκηση (περπάτημα, κολύμπι, 

ποδηλασία, τρέξιμο κ.λπ.), ωστό-

σο και άλλου είδους ασκήσεις 

όπως είναι οι ασκήσεις με αντι-

στάσεις και πολύ περισσότερο οι 

ασκήσεις μυαλού-σώματος, όπως 

η yoga και το tai chi, εμφανίζουν 

εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να 

τίθεται σε προτεραιότητα ο «χρυ-

σός» γενικός κανόνας: Κινήσου 

περισσότερο – κάτσε λιγότερο και 

μείνε συνεπής στην άσκηση που 

κάνεις και σου αρέσει, για όσο το 

δυνατόν περισσότερο.

 
Βιβλιογραφία

1. Schuch, et al. “Physical activity and 
incident depression: A meta-analysis 
of prospective cohort studies”. Am J 
Psychiatry, 2018.

2. Schuch, et al. “Physical activity 
protects from incident anxiety: A 
meta-analysis of prospective cohort 
studies”. Depress Anxiety, 2019.

3. S. Cooper. “Promoting physical 
activity for mental well-being”. 
ACSM Health & Fitness Journal, 
2020.

ΖΩΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ

«Χρυσός»  
γενικός κανόνας: 
Κινήσου 
περισσότερο – 
κάτσε λιγότερο 
και μείνε συνεπής 
στην άσκηση 
που κάνεις και 
σου αρέσει, για 
όσο το δυνατόν 
περισσότερο
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Β
ρουξισμός είναι ο «επίση-

μος» ιατρικός όρος που 

αφορά το τρίξιμο και σφίξι-

μο των δοντιών. Δεν είναι ασθέ-

νεια, αλλά μια ακούσια συμπερι-

φορά, συχνά έκφραση του στρες. 

Οι βρουξιστές συχνά αγνοούν ότι 

έχουν αναπτύξει αυτή τη συνήθεια 

και συνήθως το μαθαίνουν από 

τον/τη σύντροφο που ακούει το 

κροτάλισμα των δοντιών το βρά-

δυ ή από κάποιο ξαφνικό σπάσιμο 

δοντιού.

Συμπτώματα
Συμπτώματα που δείχνουν ότι τρί-

ζω τα δόντια μου:

  Πρωινό ξύπνημα με πόνο και 

μούδιασμα στο πρόσωπο 

  Υπερευαίσθητα δόντια λόγω 

της φθαρμένης αδαμαντίνης 

  Πονοκέφαλος ή ακόμη και 

πόνοι στον αυχένα

  Παρέκκλιση της γνάθου από τη 

μέση γραμμή (ανοιχτό στόμα)

  Ξηρός κρότος στην 

κροταφογναθική άρθρωση σαν 

«πάτημα στο χιόνι»

  Τραυματισμός του εσωτερικού 

της παρειάς από δάγκωμα

  Συγχειλίτιδα (φλεγμονή στις 

γωνίες του στόματος)

Αιτίες
Σε πολλές περιπτώσεις, το τρί-

ξιμο των δοντιών συμβαίνει σε 

περιόδους έντονου άγχους. Επί-

σης, συνδέεται με το κάπνισμα, το 

αλκοόλ, τη χρήση αμφεταμινών, 

ναρκωτικών και με κάποια αντικα-

ταθλιπτικά φάρμακα.

Ο βρουξισμός αφορά άνδρες 

και γυναίκες, ενώ εμφανίζεται και 

σε παιδιά στις ηλικίες μεταξύ 3 και 

6 ετών. Μπορεί να ξαναεμφανιστεί 

και μέχρι τα 12 έτη αρχίζει να μει-

ώνεται.

Προβλήματα  
που δημιουργούνται από  
το τρίξιμο των δοντιών
Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι 

η καταστροφή της αδαμαντίνης 

των δοντιών και η φθορά τους. 

Όταν κάποιος τρίζει ή τρίβει συ-

στηματικά τα δόντια του, οι μύες 

που χρησιμοποιεί για να ανοίξει 

και να κλείσει το στόμα του υπερ-

τρέφονται. Το αποτέλεσμα είναι ο 

μασητήρας και ο κροταφίτης μυς 

να αναπτύσσουν πολλαπλάσιες 

δυνάμεις κατά το χτύπημα των δο-

ντιών, γι’ αυτό και η φθορά τους.

Λύσεις
Για την ανακούφιση του προβλή-

ματος πρέπει να «κοπούν» οι εξής 

συνήθειες:

  Οι έντονες πλάγιες κινήσεις

  Η στήριξη του πηγουνιού  

με το χέρι 
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Υπάρχουν  
λύσεις
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  Ο ύπνος στο πλάι με το χέρι  

στο μάγουλο

  Ο ύπνος μπρούμυτα

  Η τσίκλα! 

Συστήνονται τα ακόλουθα:
  Χρήση Νάρθηκα

  Διατάσεις των μυών της γνάθου: 

Ανοίγουμε το στόμα κρατώντας 

αντίσταση με τη γροθιά μας κάτω 

από το πηγούνι. Κλείνουμε το 

στόμα με τους δείκτες στη μαση-

τική επιφάνεια των πίσω δοντιών. 

Επαναλαμβάνουμε 10 φορές, και 

τρεις φορές μέσα στη μέρα! 

  Κάνουμε μασάζ: Τοποθετού-

με τον αριστερό αντίχειρα στο 

αριστερό μάγουλο και τον δεξί 

αντίχειρα στο δεξί μάγουλο στο 

σημείο όπου ενώνονται η άνω 

και η κάτω γνάθος και κάνου-

με δυνατό μασάζ για δύο λεπτά. 

Σταματάμε για 1 λεπτό και επα-

ναλαμβάνουμε για άλλα 2 λεπτά

  Τοποθετούμε πάγο σε κάθε 

πλευρά και κρατάμε για 10 λεπτά

  Οτιδήποτε μας χαλαρώνει μπο-

ρεί να είναι φάρμακο!

Αν το πρόβλημα είναι πολύ έντο-

νο, απαιτείται συμβουλή γιατρού, 

που θα συστήσει φαρμακευτική 

αγωγή και παραπομπή σε γναθο-

χειρουργό. 
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ΤΡΊΞΊΜΟ ΔΟΝΤΊΏΝ  

Υπάρχουν  
λύσεις

ΖΏΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ

Νάρθηκας
Ο οδοντίατρος 
μπορεί να βοηθήσει 
με την κατασκευή 
εξατομικευμένου σκληρού 
και εσωτερικά μαλακού 
νάρθηκα. Ο νάρθηκας 
χρησιμοποιείται γιατί 
εμποδίζει το κροτάλισμα 
και την επαφή των κάτω 
με τα πάνω δόντια. 
Έτσι, αποφορτίζει τους 
μυς και ανακουφίζεται 
η κροταφογναθική 
διάρθρωση. Συνήθως 
εφαρμόζεται μόνο στα 
δόντια της άνω γνάθου 
σαν «μασελάκι».  

Ο νάρθηκας 
χρησιμοποιείται από 
μερικές εβδομάδες μέχρι 
μερικούς μήνες, ανάλογα 
με την ανάγκη του ατόμου. 
Η χρήση του νάρθηκα 
γίνεται κατά τη διάρκεια 
της νύχτας οπωσδήποτε 
αλλά και την ημέρα αν 
κρίνεται απαραίτητο. 



Bionews  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020   

Η 
παραμόρφωση που χαρα-

κτηρίζουμε κότσι είναι αρκε-

τά συχνή, καθώς αφορά το 

30% των ενήλικων γυναικών, ενώ 

η εμφάνισή της είναι μεγαλύτερη 

μετά  τα 65. Οι γυναίκες προσβάλ-

λονται σε πολύ μεγαλύτερη αναλο-

γία σε σύγκριση με τους άνδρες.

Αιτίες 
  Η γενετική προδιάθεση που 

σχετίζεται με το ύψος της πο-

δικής καμάρας, τον τύπο των 

μεταταρσίων και την υπερκινη-

τικότητα του μεγάλου δακτύλου

  Παραμορφώσεις του άκρου 

πόδα, όπως η βλαισοπλατυποδία

  Παθήσεις όπως η ρευματοειδής 

και η ουρική αρθρίτιδα

  Η παχυσαρκία

  Τα στενά παπούτσια (με πλάτος 

μικρότερο κατά 0,5 cm από το 

πλάτος του ποδιού)

  Τα ψηλά τακούνια.

Συμπτώματα
Το κύριο σύμπτωμα είναι ο πόνος 

που συνοδεύεται από διόγκω-

ση, φλεγμονή και ερυθρότητα. 

Ο πόνος μπορεί να δυσχεραίνει 

τη βάδιση, ενώ σε ηλικιωμένους 

ασθενείς μπορεί να επηρεάσει 

και την ισορροπία. Σταδιακά, 

τα φορτία κατά τη στήριξη του 

ποδιού μεταφέρονται από την 

κεφαλή του πρώτου προς τις 

κεφαλές των υπόλοιπων μετα-

ταρσίων (μεταφερόμενη μετα-

ταρσαλγία) και δημιουργούνται 

επώδυνοι κάλοι στο πέλμα, ενώ 

το πρόσθιο πόδι γίνεται πιο φαρ-

δύ και ο πάσχων δυσκολεύεται 

να «βρει» παπούτσια. 

Συχνά, συμβαίνουν παραμορ-

φώσεις και στα άλλα δάκτυλα με 

τη μορφή σφυροδακτυλίας και 

γαμψοδακτυλίας. 

Θεραπεία

Ι. Συντηρητική θεραπεία

Στοχεύει στην ανακούφιση του 

πόνου και ενδεχομένως στην επι-

βράδυνση της εξέλιξης της παρα-

μόρφωσης. Σε γενικές γραμμές 

δεν έχει καλά αποτελέσματα.

Περιλαμβάνει:

  Ευρύχωρα στο πρόσθιο 

τμήμα παπούτσια με χαμηλό 

τακούνι που ελαχιστοποιούν τις 

δυνάμεις παραμόρφωσης στο 

μεγάλο δάκτυλο

Γράφει ο:
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ΒιοΚλινική Αθηνών
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Συντηρητικές θεραπείες

ΚΌΤΣΙ

Όταν το πρόβλημα  
δεν είναι μόνο αισθητικό
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  Νυκτερινούς νάρθηκες που 

ευθυγραμμίζουν το δάκτυλο

  Διαχωριστικά ενθέματα 

σιλικόνης μεταξύ 1ου και 2ου 

δακτύλου

  Ενίσχυση του έσω τμήματος 

του πέλματος αλλά και των 

κεφαλών των μεταταρσίων 

με ειδικά διαμορφωμένα 

ορθωτικά πέλματα (μετά από 

πελματογράφημα)

  Επικάλια

  Διατάσεις, κινητοποίηση, 

χειρισμούς στα δάκτυλα για 

διατήρηση της κινητοποίησης 

της άρθρωσης 

  Παγοθεραπεία

  Αναλγητικά ή αντιφλεγμονώδη

ΙΙ. Χειρουργική θεραπεία

Η χειρουργική θεραπεία βασίζε-

ται σε μια σειρά από τεχνικές, οι 

οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλ-

λων ανακατασκευή των μαλακών 

μορίων, οστεοτομίες, αρθρόδεση. 

Εφαρμόζεται και διαδερμική χει-

ρουργική με τομή 1-3 mm όπως 

και ελάχιστα επεμβατική τεχνική. 

Η επιλογή της καταλληλότερης 

μεθόδου προτείνεται από τον 

ειδικό χειρουργό ορθοπαιδικό, 

ύστερα από ενδελεχή ακτινολογι-

κό έλεγχο και πλήρη αξιολόγηση 

της πάθησης. 

Για την επέμβαση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί περιοχική, επι-

σκληρίδιος ή γενική αναισθησία. 

Μετά το χειρουργείο ο ασθενής 

παραμένει στην κλινική από με-

ρικές ώρες μέχρι ένα βράδυ. Η 

βάδιση επιτρέπεται χωρίς πατε-

ρίτσες με ειδικό παπούτσι (πέδι-

λο) από την πρώτη μετεγχειρητι-

κή ημέρα, το οποίο θα πρέπει να 

φορεθεί -ανάλογα με το είδος 

της επέμβασης- για διάστημα από 

λίγες ημέρες έως 6 εβδομάδες. 

Όταν γίνει σωστή αξιολόγηση της 

παραμόρφωσης και επιλεγεί η κα-

τάλληλη χειρουργική τεχνική, τα 

αποτελέσματα είναι πολύ καλά και 

υποτροπή συμβαίνει πολύ σπάνια.

>65

Αφορά  
το 30%  
των ενήλικων 
γυναικών

Η εμφάνιση 
της παραμόρ-
φωσης είναι 
μεγαλύτερη 
μετά  τα 65 έτη

Οι γυναίκες 
προσβάλλονται 
σε πολύ μεγα-
λύτερη αναλο-
γία σε σύγκριση 
με τους άνδρες

30%

ΖΩΗ - ΠΡΌΛΗΨΗ
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Η 
πιο εξελιγμένη αναίμακτη 

τεχνική εφαρμόζεται στη 

ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης 

του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με άρι-

στα αποτελέσματα. 

Η φλεβική ανεπάρκεια των κάτω 

άκρων και οι κιρσοί που ακολου-

θούν αποτελούν το συνηθέστερο 

πρόβλημα στη σύγχρονη Αγγει-

οχειρουργική: Οι τελευταίες με-

λέτες υπολογίζουν ότι 30% του 

γενικού πληθυσμού αντιμετωπίζει 

αυτό το πρόβλημα. 

Οι επιπτώσεις -εκτός του αισθη-

τικού προβλήματος- είναι το οίδη-

μα των κάτω άκρων (32%), η δημι-

ουργία φλεβικού έλκους (17%) και 

η θρόμβωση (8%). 

Στο παρελθόν η μοναδική λύση 

που είχαν οι ασθενείς ήταν η χει-

ρουργική εκτομή των φλεβών 

(κλασική σαφηνεκτομή). Η επέμ-

βαση χαρακτηρίζεται πλέον βα-

ριά, αφού η ανάρρωση απαιτεί συ-

νήθως 1-2 μήνες, ενώ τεχνικά είναι 

αδύνατον να αναγνωριστούν όλες 

οι προβληματικές φλέβες και να 

γίνει εκτομή τους. Έτσι, το ποσο-

στό υποτροπής μπορεί να φτάσει 

το 52% στα 5 χρόνια! Αυτό πρα-

κτικά σημαίνει ότι ακριβώς οι μι-

σοί ασθενείς που θα υποβληθούν 

σε σαφηνεκτομή, σε 5 χρόνια θα 

έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα 

για το οποίο χειρουργήθηκαν. 

Τα τελευταία 10 χρόνια ξεκίνη-

σαν οι αναίμακτες μέθοδοι αντιμε-

τώπισης με τη χρήση ραδιοσυχνο-

τήτων (RF ablation) ή των πρώτων 

διοδικών laser (Laser ablation, 

EVLA) τα οποία λειτουργούσαν σε 

μήκος κύματος 810 nm. Η χρήση 

τους αποδείχτηκε εξαιρετική, διότι 

προσφέρουν πραγματική αναίμα-

κτη λύση μειώνοντας τον χρόνο 

ανάρρωσης και έχουν πιθανότη-

τα υποτροπής μόλις 2% στην πε-

νταετία. 

Πλέον στη ΒιοΚλινική Θεσ-

σαλονίκης ο ειδικός Αγγειοχει-

ρουργός Dr. Μαύρος Δημήτριος 

πραγματοποιεί την τελευταία εξέ-

λιξη των φλεβικών laser, το νέο 

διοδικό laser σε μήκος κύματος 

1.470 nm, και σε αποκλειστικότητα 

τις νέες οπτικές ίνες Nevertouch, 

εξασφαλίζοντας το καλύτερο απο-

τέλεσμα. 
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Τα πλεονεκτήματα  
της νέας μεθόδου είναι: 
  Πραγματοποιείται αποκλειστικά με τοπική αναισθησία, άρα 
είναι ασφαλής μέθοδος για ασθενείς στους οποίους υπάρχει 
αντένδειξη άλλης μορφής αναισθησίας. Επιπλέον η χρήση 
τοπικής αναισθησίας συντομεύει το χρόνο παραμονής στην 
κλινική: Ο ασθενής φεύγει συνήθως 1-2 ώρες μετά  
την επέμβαση, χωρίς ενοχλήσεις

  Ο χρόνος ανάρρωσης πρακτικά μηδενίζεται, καθώς ο ασθενής 
είναι πλήρως λειτουργικός και μπορεί να επιστρέψει  
στην καθημερινότητα και την εργασία του άμεσα

  Δεν υπάρχουν επιπλοκές, αφού πρόκειται για αναίμακτη 
επέμβαση χωρίς τομές. Όλη η διαδικασία κρατάει  
45-60 λεπτά για κάθε άκρο

  Με το νέο διοδικό laser στα 1.470 nm το ποσοστό υποτροπής έχει 
μειωθεί περαιτέρω στο 1% στα 5 χρόνια. Επομένως, μπορεί κανείς 
να πει ότι το αποτέλεσμα είναι μόνιμο

  Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, ακόμη και  
σε ασθενείς με κακή επούλωση τραυμάτων

Για το καλύτερο αποτέλεσμα της επέμβασης προηγείται πλήρης και 
αναλυτικός έλεγχος του φλεβικού δικτύου με τελευταίας τεχνολογί-
ας υπερηχοτομογραφικό έλεγχο (triplex scan) από τον ίδιο γιατρό και 
γίνεται έτσι λεπτομερής «χαρτογράφηση» ακόμη και της μικρότερης 
πάσχουσας φλέβας.
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Η 
οστεοπόρωση ορίζεται ως 

η ελάττωση της οστικής 

μάζας και η διαταραχή της 

μκροαρχιτεκτονικής του οστού σε 

τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι ευ-

άλωτο σε κατάγματα, ακόμη και 

μετά από ελάχιστη βία.

Η οστεοπόρωση, δηλαδή, είναι η 

κατάσταση στην οποία τα οστά γί-

νονται λεπτότερα και ασθενέστε-

ρα. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής, τα 

οστά συνεχώς ανακατασκευάζο-

νται. Στους υγιείς ανθρώπους, μέχρι 

την ηλικία των 30 ετών υπερέχει n 

οστική παραγωγή, ενώ στη συνέχεια 

υπερέχει η οστική απορρόφηση και 

επομένως χάνεται περισσότερο 

οστούν σε σχέση με αυτό που πα-

ράγεται. Η οστεοπόρωση θεωρεί-

ται «σιωπηλή νόσος», γιατί η οστική 

απώλεια προηγείται και εξελίσσεται 

αθόρυβα πριν από την τελική διατα-

ραχή της ποιότητας του οστού που 

θα οδηγήσει το κόκαλο στα όρια του 

καταγματικού κινδύνου.

Η οστεοπόρωση διακρίνεται σε:

  Πρωτοπαθή

  Δευτεροπαθή

Η πιο συχνή μορφή πρωτοπαθούς 

οστεοπόρωσης είναι η μετεμμηνο-

παυσιακή. Εμφανίζεται σε γυναίκες 

μετά την εμμηνόπαυση και σχετίζε-

ται με τη μειωμένη παραγωγή οι-

στρογόνων, που φυσιολογικά πα-

ρατηρείται στις γυναίκες αυτής της 

ηλικίας. Η λεγόμενη οστεοπόρωση 

των ηλικιωμένων εμφανίζεται σε 

γυναίκες και άνδρες από 70 ετών 

και πάνω.

Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση 

αναπτύσσεται σε ασθενείς με ορι-

σμένες παθήσεις, όπως είναι π.χ. ο 

υπερπαραθυρεοειδισμός, η ρευμα-

τοειδής αρθρίτιδα, ο υπογοναδισμός, 

ο υπερθυρεοειδισμός και το σύνδρο-

μο δυσαπορρόφησης. Επίσης, δευ-

τεροπαθής οστεοπόρωση μπορεί να 

εμφανιστεί σε ασθενείς που παίρ-

νουν για μεγάλο χρονικό διάστημα 

ορισμένα φάρμακα, όπως κορτιζόνη, 

θυρεοειδική ορμόνη σε δόση μεγα-

λύτερη από όση χρειάζεται για την 

αντιμετώπιση του υποθυρεοειδισμού, 

αντιεπιληπτικά ή ηπαρίνη.

Αιτίες και τρόπος ανάπτυξης 
της οστεοπόρωσης 
Δύο είναι οι παράγοντες που παί-

ζουν καθοριστικό ρόλο στην ανά-

πτυξη της οστεοπόρωσης:

1 Το χαμηλό επίπεδο της κορυ-

φαίας οστικής μάζας που απο-

κτά ένα άτομο στην ηλικία των 25 

περίπου ετών.

2 Η αυξημένη οστική απώλεια 

που μπορεί να συμβεί μετά την 

ηλικία των 45-50 ετών.

Παράγοντες κινδύνου 
Οι μη τροποποιήσιμοι παράγοντες 

κινδύνου για οστεοπόρωση είναι:

  Γενετικοί: Οικογενειακό ιστορικό 

οστεοπόρωσης, ιστορικό κατάγ-

ματος (και ιδιαίτερα ιστορικό κα-

τάγματος του αυχένα του μηριαίου 

οστού) στη μητέρα ή στον πατέρα

  Γυναικείο φύλο

  Ηλικία > 50 ετών

  Εμμηνόπαυση/υστερεκτομή

  Συνεχής λήψη κορτιζόνης για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

από 3 μήνες

  Παθήσεις: υπερπαραθυρεοειδι-

σμός, ρευματοειδής αρθρίτιδα, 

υπογοναδισμός, υπερθυρεοειδι-

σμός, σύνδρομο δυσαπορρόφησης

Οι τροποποιήσιμοι παράγοντες 

κινδύνου για οστεοπόρωση είναι:

  Πρόωρη εμμηνόπαυση (πριν από 

τα 45)

  Αμηνόρροια που διαρκεί πάνω 

από ένα χρόνο 

  Διατροφή φτωχή σε ασβέστιο ή 

και βιταμίνη D

  Έλλειψη σωματικής άσκησης

  Χαμηλό σωματικό βάρος
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  Κάπνισμα: το κάπνισμα αποτελεί 

παράγοντα κινδύνου για οστεο-

πόρωση διότι μειώνει την παρα-

γωγή οιστρογόνων, συμβάλλει 

στην πρόκληση πρώιμης εμμη-

νόπαυσης και δρα τοξικά στις 

οστεοβλάστες, μειώνοντας έτσι 

την οστική μάζα

  Μεγάλη κατανάλωση οινοπνευ-

ματωδών ποτών

 

Διάγνωση 
Η διάγνωση τα τελευταία χρόνια 

γίνεται με τη χρήση ειδικής μεθό-

δου ακτινοβολίας που αποκαλείται 

οστεοπυκνομετρία (DXA). Η μέθο-

δος αυτή μας δίνει πληροφορίες 

για την οστική πυκνότητα, δηλαδή 

την περιεκτικότητα του οστού σε 

άλατα ασβεστίου, μετρώντας την 

ποσότητα του ασβεστίου (γραμ-

μάρια) ανά τετραγωνικό εκατοστό 

(cm2) της επιφάνειας του οστού. 

Η μέτρηση της οστικής πυκνότη-

τας γίνεται στην οσφυϊκή μοίρα 

της σπονδυλικής στήλης πριν από 

την ηλικία των 60 ετών ή στο άνω 

άκρο του μηριαίου οστού μετά την 

ηλικία των 60 ετών.

Μέτρηση της οστικής πυκνότη-

τας θα πρέπει να γίνεται:

  Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-

κες κάτω των 65 ετών, εφόσον 

έχουν επιπλέον της εμμηνόπαυ-

σης έναν ή περισσότερους πα-

ράγοντες κινδύνου για οστεο-

πόρωση

  Σε όλες τις γυναίκες άνω των 65 

ετών, ανεξαρτήτως παραγόντων 

κινδύνου

  Σε γυναίκες και άνδρες που παίρ-

νουν ή προβλέπεται να πάρουν 

κορτιζόνη για μεγάλο χρονικό 

διάστημα (ημερήσια δόση ίση ή 

μεγαλύτερη από 7,5 mg πρεδνιζο-

λόνης για 3 μήνες ή περισσότερο)

  Σε γυναίκες και άνδρες με ακτινο-

λογική παραμόρφωση σπονδύλων

  Σε γυναίκες και άνδρες που 

έχουν υποστεί κάταγμα μετά από 

ελαφρύ τραύμα

  Σε γυναίκες και άνδρες που βρί-

σκονται σε θεραπεία για οστεο-

πόρωση προκειμένου να γίνεται 

περιοδικά αξιολόγηση του απο-

τελέσματος της εφαρμοζόμενης 

θεραπευτικής αγωγής.
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Η 
χοληδόχος κύστη είναι ένα 

μικρό σαν αχλάδι όργανο 

ακριβώς κάτω από το συ-

κώτι. Περιέχει ένα πράσινο υγρό 

που ονομάζεται χολή και ένζυμα 

για την πέψη των τροφών. 

Η χολή μαζί με το παγκρεατικό 

υγρό απελευθερώνεται μέσα στο 

λεπτό έντερο μετά τη λήψη τροφής, 

ώστε να αρχίσει η διαδικασία της 

πέψης. 

Όταν η χολή είναι πολύ πυκνή, 

σχηματίζεται χολική λάσπη μέσα 

στη χοληδόχο κύστη και έτσι δημι-

ουργούνται πέτρες, οι χολόλιθοι.

Οι πέτρες στη χολή έχουν διάφο-

ρα μεγέθη και είναι από πολύ μι-

κρές σαν κόκκοι άμμου έως τόσο 

μεγάλες όσο μια μπάλα του γκολφ.

Σε μερικούς ασθενείς δημιουρ-

γείται ένας μεγάλος χολόλιθος, 

ενώ άλλοι αναπτύσσουν πολλούς 

μικρούς χολόλιθους ταυτόχρονα.

Συμπτώματα
Οι πέτρες στη χολή μπορεί να μην 

προκαλούν κανένα σύμπτωμα και 

να ανακαλύπτονται τυχαία σε κά-

ποιο υπερηχογράφημα κοιλίας. 

Αυτό συμβαίνει όταν οι πέτρες 

παραμένουν μέσα στη χοληδόχο 

κύστη χωρίς να μετακινούνται.

Σε πολλές περιπτώσεις όμως 

οι χολόλιθοι μπορεί να μετακινη-

θούν, το οποίο συνήθως συμβαίνει 

μετά από ένα μεγάλο, βαρύ γεύμα.

Στην περίπτωση αυτή τα συμπτώ-

ματα μπορεί να είναι από πολύ 

ελαφρά, όπως μία απλή δυσπεψία, 

μέχρι πολύ θορυβώδη όπως:

  Οξύς, έντονος πόνος στο πάνω 

δεξιό τμήμα της κοιλιάς

  Οξύς, έντονος πόνος στο κέντρο 

της κοιλιάς ακριβώς κάτω από 

τον θώρακα

  Έντονος πόνος στον δεξιό ώμο, 

τη δεξιά πλευρά του θώρακα ή 

στο κέντρο της πλάτης

  Έντονη ναυτία ή έμετος

  Ο πόνος μπορεί να διαρκέσει από 

μερικά λεπτά έως πολλές ώρες 

και μπορεί να είναι από ήπιος έως 

πολύ δυνατός, ώστε να οδηγήσει 

τον ασθενή στο νοσοκομείο. 

Αν συνυπάρχουν τα εξής συ-

μπτώματα:

  Κιτρίνισμα του δέρματος και του 

λευκού των ματιών (ίκτερος)

  Υψηλός πυρετός με ρίγος

  Χρώμα των ούρων σαν κονιάκ 

(υπέρχρωση ούρων)

  Γκριζωπό χρώμα των κοπράνων 

σαν στόκος (αποχρωματισμός 

κοπράνων)

  Κνησμός (φαγούρα) σε όλο το 

σώμα

Όσα πρέπει  
να ξέρετε για  
τη χολολιθίαση 
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τότε σημαίνει ότι η χολολιθίαση 

έχει προκαλέσει κάποια πιο σο-

βαρή επιπλοκή και συνυπάρχει 

πρόβλημα στο συκώτι ή και στο 

πάγκρεας.

Αιτίες
Τα συχνότερα αίτια που δημιουρ-

γούν πέτρες στη χολή είναι:

  Υψηλή χοληστερίνη (χοληστε-

ρόλη). Η χοληστερίνη απεκ-

κρίνεται από το ήπαρ στη χολή 

και όταν βρίσκεται σε μεγάλη 

συγκέντρωση δεν μπορεί να 

διαλυθεί καλά στο υγρό, οπότε 

σχηματίζει κρυστάλλους που γί-

νονται λάσπη και τελικά πέτρες.

  Όταν η χολή περιέχει πολλή χο-

λερυθρίνη. Η χολερυθρίνη εί-

ναι μια ουσία που παράγεται στο 

σώμα μας από την καταστροφή 

των γερασμένων ή παθολογι-

κών ερυθρών αιμοσφαιρίων 

του αίματος. Για τον λόγο αυτό 

είναι πολύ συχνή η δημιουργία 

χολολιθίασης σε ασθενείς με 

μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρι-

κή αναιμία, αλλά ακόμα και σε 

υγιή άτομα με ετερόζυγο β-θα-

λασσαιμία (στίγμα μεσογειακής 

αναιμίας).

  Όταν η χολή δεν αδειάζει 

σωστά. Υπάρχουν ιδιοπαθείς 

καταστάσεις στις οποίες η χο-

ληδόχος κύστη δεν έχει καλή 

κινητικότητα, αλλά και κα-

ταστάσεις μετά από κάποιες 

επεμβάσεις (συνήθως επεμ-

βάσεις στομάχου) στις οποίες 

παραβλάπτεται η φυσιολογική 

νεύρωση και άρα η κινητικότη-

τα της χοληδόχου κύστης. Αυτό 

δημιουργεί καθίζηση λάσπης με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

πέτρες στη χολή. 

Τύποι χολόλιθων
Οι πέτρες που σχηματίζονται στη 

χοληδόχο κύστη μπορεί να είναι:

  Χοληστερινικοί χολόλιθοι. 

Είναι οι πιο συνηθισμένες πέ-
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τρες της χολής, σχηματίζονται 

από κρυστάλλους αδιάλυτης 

χοληστερόλης και έχουν κίτρινο 

χρώμα.

  Χολόλιθοι χρωστικών ουσιών. 

Αυτές είναι πέτρες που περιέ-

χουν χολερυθρίνη και έχουν 

συνήθως χρώμα σκούρο καφέ 

ή μαύρο.

Παράγοντες κινδύνου 
Ορισμένες καταστάσεις μπορεί 

να δημιουργήσουν αυξημένο κίν-

δυνο για χολολιθίαση:

  Οι γυναίκες εμφανίζουν συχνό-

τερα χολολιθίαση σε σχέση με 

τους άντρες

  Ηλικία άνω των 40

  Παχυσαρκία

  Διατροφή πλούσια σε λιπαρά 

και χοληστερίνη

  Διατροφή πτωχή σε φυτικές ίνες

  Καθιστική ζωή

  Εγκυμοσύνη

  Οικογενειακό ιστορικό 

χολολιθίασης

  Σακχαρώδης διαβήτης

  Ορισμένες διαταραχές 

του αίματος, όπως 

δρεπανοκυτταρική αναιμία ή 

λευχαιμία

  Πολύ γρήγορη απώλεια κιλών 

(βαριατρικές επεμβάσεις 

παχυσαρκίας, δίαιτες)

  Φάρμακα που περιέχουν 

οιστρογόνα (π.χ. 

αντισυλληπτικά κ.ά.)

  Ηπατική νόσος  

(π.χ. κίρρωση κ.λπ.)

Επιπλοκές της χολολιθίασης
Οι πέτρες ή η λάσπη στο εσωτε-

ρικό της χοληδόχου κύστης, εάν 

μετακινηθούν (πράγμα το οποίο 

συμβαίνει συχνά μετά από ένα 

μεγάλο λιπαρό γεύμα), μπορεί να 

προκαλέσουν από σοβαρές έως 

και πολύ επικίνδυνες για τη ζωή 

καταστάσεις:

  Οξεία χολοκυστίτιτδα. Είναι 

μια σοβαρή επιπλοκή που προ-

καλείται από απόφραξη της 

εξόδου της χοληδόχου κύστης 

από έναν χολόλιθο ή λάσπη. 

Ο ασθενής παρουσιάζει έντο-

νο πόνο στο άνω δεξιό μέρος 

της κοιλιάς, ακριβώς κάτω από 

τα πλευρά, εμετούς και πολλές 

φορές πυρετό με ρίγος. Η οξεία 

χολοκυστίτιδα είναι μια σοβαρή 

φλεγμονή που μπορεί να οδηγή-

σει σε ανάπτυξη αποστήματος 

μέσα στη χοληδόχο κύστη και 

ρήξη του οργάνου που θα προ-

καλέσει χολοπεριτόναιο και πε-

ριτονίτιδα στον ασθενή με επα-

κόλουθη σήψη.

  Οξεία χολαγγειίτιδα. Αν η λά-

σπη ή οι πέτρες της χοληδόχου 

κύστης μετακινηθούν σε πιο κε-

ντρικό σημείο, τότε συμβαίνει 

απόφραξη της εξόδου του συ-

κωτιού με βασικά συμπτώματα, 

εκτός από τον δυνατό πόνο, τον 

υψηλό πυρετό με ρίγος και τον 

ίκτερο (κιτρίνισμα του δέρμα-

τος). Επίσης υπάρχει έντονος 

κνησμός (φαγούρα), τα ούρα 

του ασθενούς γίνονται σκούρα 

σαν κονιάκ και τα κόπρανά του 

μπορεί να χάσουν το χρώμα τους 

και να γίνουν γκρι σαν τον στό-

κο. Η κατάσταση αυτή μπορεί να 

οδηγήσει σε βλάβη του συκω-

τιού και βαριά λοίμωξη η οποία 

οδηγεί σε σηπτική καταπληξία.

  Οξεία παγκρεατίτιδα. Στην περί-

πτωση αυτή οι πέτρες ή η λάσπη 

της χοληδόχου κύστης έχουν 

μετακινηθεί ακόμη περισσότερο, 

φράζοντας εκτός από το συκώτι 

και την έξοδο του παγκρέατος. 

Η απόφραξη του παγκρέατος 

μπορεί να οδηγήσει στη βαριά 

νέκρωσή του, επειδή τα παγκρε-

ατικά υγρά που λιμνάζουν μέσα 

του είναι εξαιρετικά διαβρωτικά 

και το καταστρέφουν. Η οξεία 

παγκρεατίτιδα όταν εκδηλώνεται 

στη νεκρωτική της μορφή είναι 

μια κατάσταση με πολύ υψηλά 

ποσοστά θνησιμότητας, που στις 

βαριές περιπτώσεις μπορεί να 

φτάνει και το 40%.

  Καρκίνος της χοληδόχου κύ-

στης. Αν και πολύ σπάνια μορ-

φή καρκίνου, έχει βρεθεί ότι οι 

ασθενείς με χολολιθίαση έχουν 

αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 

καρκίνου στη χοληδόχο κύστη.

Σύγχρονη Θεραπευτική 
Αντιμετώπιση

  Λαπαροσκοπική χολοκυστε-

κτομή. Η λαπαροσκοπική χολο-

κυστεκτομή είναι μια χειρουργι-

κή επέμβαση με την οποία, μέσα 

από μικρές οπές στην κοιλιά, 

αφαιρείται η χοληδόχος κύστη.

Πρόκειται για μια πολύ συνηθι-

σμένη χειρουργική επέμβαση η 

οποία γίνεται με μεγάλη ασφά-

λεια και στις περισσότερες πε-

ριπτώσεις ο ασθενής μπορεί 

να επιστρέψει στο σπίτι την ίδια 

ημέρα της επέμβασης. Ο πιο συ-

νηθισμένος λόγος για να γίνει 

αφαίρεση της χοληδόχου κύ-

στης είναι η χολολιθίαση. Ακό-

μα και όταν η διάγνωση γίνει 

τυχαία σε έναν απλό προληπτι-

κό έλεγχο, όταν ο ασθενής δεν 

έχει κανένα σύμπτωμα ή βρί-

σκεται στην αρχή των συμπτω-

μάτων, όπου παρουσιάζεται το 

πρόβλημα μόνο σαν μια απλή 

δυσπεψία, η χοληδόχος κύστη 

πρέπει να αφαιρείται. Υπάρχει 

η λανθασμένη άποψη σε πολύ 

κόσμο πως δεν πρέπει να γίνε-

ται επέμβαση χολοκυστεκτομής 

αν ο ασθενής είναι ασυμπτω-

ματικός. Αυτό μπορεί να είναι 

εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί οι 

πέτρες στη χοληδόχο κύστη 

μπορεί να δημιουργήσουν πολύ 

σοβαρές και επικίνδυνες για τη 

ζωή επιπλοκές, ξαφνικά και χω-

ρίς καμία προειδοποίηση. 

  Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτο-

μή διά μίας οπής. Είναι μία πα-
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ραλλαγή της λαπαροσκοπικής 

χολοκυστεκτομής, στην οποία, 

με χρήση ειδικού εξοπλισμού, 

μπορούμε να αφαιρέσουμε τη 

χοληδόχο κύστη κάνοντας μόνο 

μία μικρή οπή στο κοιλιακό τοί-

χωμα, συνήθως στο σημείο του 

ομφαλού, ώστε μετεγχειρητικά 

να μην υπάρχει ούτε ένα ανε-

παίσθητο σημάδι στο δέρμα του 

ασθενή.

  Λαπαροσκοπική χολοκυστε-

κτομή διά φυσικών οπών. Στη 

συγκεκριμένη μέθοδο, μπορού-

με να χρησιμοποιήσουμε φυσι-

κές «εισόδους» στο ανθρώπινο 

σώμα, όπως ο γυναικείος κόλ-

πος ή το στομάχι και το παχύ 

έντερο, για να εισέλθουμε στην 

περιτοναϊκή κοιλότητα και να 

αφαιρέσουμε τη χοληδόχο κύ-

στη, χωρίς να κάνουμε καμία 

οπή εξωτερικά στο δέρμα του 

ασθενή. 

  Ρομποτική χολοκυστεκτομή. 

Από το 2007, οπότε και πρωτο-

ήρθε στην Ελλάδα το ρομποτικό 

χειρουργικό σύστημα Da Vinci, 

ξεκινήσαμε να κάνουμε την επέμ-

βαση της χολοκυστεκτομής, με 

ρομποτική μέθοδο.  Το χειρουρ-

γικό ρομπότ Da Vinci είναι ένα 

πολύ εκλεπτυσμένο χειρουργικό 

σύστημα, το οποίο δεν λειτουρ-

γεί αυτόνομα αλλά κάτω από τον 

απόλυτο έλεγχο του χειρουργού. 

Αυτή τη στιγμή το ρομποτικό σύ-

στημα Da Vinci είναι ένα από τα 

πιο προηγμένα συστήματα ελά-

χιστα επεμβατικής χειρουργικής 

και διαρκώς προχωράμε σε νέες 

καινοτόμες χρήσεις του.

Σε όλες τις μεθόδους, ο μετεγ-

χειρητικός πόνος είναι ελάχιστος 

και ο ασθενής μπορεί να γυρίσει 

στις δραστηριότητες και την ερ-

γασία του μέσα σε 2-3 ημέρες.

Οφέλη της χολοκυστεκτομής
Το πρώτο και σημαντικότερο όφε-

λος για τον ασθενή μετά τη χο-

λοκυστεκτομή είναι ότι πλέον δεν 

έχει κανέναν κίνδυνο να παρου-

σιάσει κάποια από τις σοβαρές 

επιπλοκές της χολολιθίασης.

Μπορεί να τρώει άφοβα, ακόμα 

και τροφές που μέχρι πριν από 

την επέμβαση απαγορεύονταν, 

χωρίς τον φόβο να συμβεί κάτι.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 

θα αντιμετωπίσουν προβλήματα 

με την πέψη τους μετά από χο-

λοκυστεκτομή. Απεναντίας, θα 

νιώσουν ότι η πέψη τους γίνεται 

με πολύ καλύτερο και αποδοτικό-

τερο τρόπο. 

Από το 2007, οπότε και πρωτοήρθε στην Ελλάδα το ρομποτικό 
χειρουργικό σύστημα Da Vinci, πραγματοποιείται   

η επέμβαση της χολοκυστεκτομής και με ρομποτική μέθοδο
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1 Τι είναι η αξονική 
τομογραφία καρδιάς;

Η αξονική τομογραφία καρδιάς 

είναι μία καινοτόμος, αναίμακτη, 

απεικονιστική εξέταση για τον 

έλεγχο της καρδιάς και των αγ-

γείων της, των στεφανιαίων αρ-

τηριών (για τον λόγο αυτόν συ-

νταγογραφείται και ως αξονική 

στεφανιογραφία).

2Πώς διενεργείται η αξονική 
τομογραφία καρδιάς;

Διενεργείται όπως οι απλές αξο-

νικές τομογραφίες, σε υπερ-

σύγχρονους αξονικούς τομο-

γράφους, από εξειδικευμένο 

παραϊατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό. Επικεφαλής είναι 

εξειδικευμένος ιατρός ακτινολό-

γος ο οποίος επιβλέπει την εξέτα-

ση, καθοδηγεί το προσωπικό και 

κάνει τη διάγνωση.

3 Πόση ώρα διαρκεί  
η εξέταση;

Η εξέταση ολοκληρώνεται σε 8-10 

δευτερόλεπτα, ενώ η παραμονή 

στον θάλαμο του αξονικού τομο-

γράφου διαρκεί συνολικά περίπου 

20 λεπτά, προκειμένου να γίνει η 

προετοιμασία του εξεταζομένου. 

 Η προετοιμασία περιλαμβάνει:

  Λήψη φαρμάκου (νιτρώδες) για 

να φαίνονται καθαρά οι στεφα-

νιαίες αρτηρίες

  Λήψη φαρμάκου (β-αναστολέ-

ας) για να έχει χαμηλούς παλ-

μούς (καρδιακούς χτύπους)

  τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα 

στον βραχίονα 
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  τοποθέτηση ηλεκτροδίων καρ-

διογραφήματος στο στέρνο και 

  οδηγίες για την εξέταση. 

Μετά την προετοιμασία, ο εξε-

ταζόμενος παραμένει μόνος στην 

αίθουσα, αλλά έχει άμεση οπτι-

κοακουστική επαφή με τους τε-

χνολόγους που διενεργούν την 

εξέταση.

Κατά τη διάρκεια της εξετάσε-

ως γίνεται έγχυση ιωδιούχου σκι-

αγραφικού υλικού από τον φλε-

βοκαθετήρα, η οποία μπορεί να 

προκαλέσει αίσθηση θερμότητας 

για λίγα δευτερόλεπτα.

Με το τέλος της εξετάσεως, ο 

εξεταζόμενος παραμένει επί 30 

λεπτά στον χώρο υποδοχής του 

αξονικού τομογράφου για παρα-

κολούθηση. Μετά μπορεί να συ-

νεχίσει κανονικά τις καθημερινές 

του δραστηριότητες.

4 Ποιες είναι οι ενδείξεις 
για να προχωρήσει κανείς 

σε αξονική καρδιάς;
Ο ιατρός καρδιολόγος αποφασί-

ζει πότε κάποιος πρέπει να προ-

χωρήσει σε αξονική καρδιάς, κα-

θώς αυτή είναι μία εξειδικευμένη 

εξέταση. Οι ενδείξεις είναι πολ-

λές. Οι πιο συχνές αναφέρονται 

παρακάτω:

  Προληπτικός έλεγχος σε άτομα 

με πολλαπλούς παράγοντες κιν-

δύνου για εμφάνιση στεφανιαί-

ας νόσου: αρτηριακή υπέρταση, 

δυσλιπιδαιμίες (αυξημένη χολη-

στερίνη, λιπίδια κ.λπ.), παχυσαρ-

κία, κάπνισμα, ιστορικό στεφα-

νιαίας νόσου στην οικογένεια

  Ασαφή αποτελέσματα σε άλλες 

εξετάσεις, π.χ. δοκιμασία κοπώ-

σεως, σπινθηρογράφημα μυο-

καρδίου

  Έλεγχος ρουτίνας μετά από by 

pass ή stent

5 Mπορεί η αξονική 
στεφανιογραφία 

να αντικαταστήσει την 
επεμβατική κλασική 
στεφανιογραφία;
Η αξονική τομογραφία καρδιάς 

μπορεί να αποκλείσει την ύπαρ-

ξη στεφανιαίας νόσου με μεγά-

λη ακρίβεια. Άρα, ναι, μπορεί να 

αντικαταστήσει την κλασική επεμ-

βατική στεφανιογραφία σε άτομα 

τα οποία έχουν παράγοντες κιν-

δύνου για εμφάνιση στεφανιαίας 

νόσου, αλλά και σε πολλές ακόμα 

περιπτώσεις.

Ωστόσο, όταν υπάρχουν ενδεί-

ξεις για σημαντικές στενώσεις 

των στεφανιαίων αρτηριών ή σε 

οξείες καταστάσεις, η διενέρ-

γεια της κλασικής επεμβατικής 

στεφανιογραφίας για διαγνω-

στικούς και, κυρίως, για θερα-

πευτικούς λόγους (αγγειοπλα-

στική) είναι αναπόφευκτη. 

6 Ποια είναι τα βασικά 
πλεονεκτήματα της 

αξονικής τομογραφίας 
καρδιάς σε σχέση με 
την επεμβατική κλασική 
στεφανιογραφία; 
Η αξονική τομογραφία καρδιάς 

είναι:

  Μη επεμβατική, καθώς δεν απαι-

τείται καθετηριασμός αρτηρίας

  Γρήγορη, με ελάχιστο χρόνο 

παραμονής στο εξεταστικό κέ-

ντρο

  Απαιτεί χαμηλότερες ποσότητες 

σκιαγραφικού υλικού

7 Πόση ακτινοβολία δέχεται 
ο εξεταζόμενος;

Η ακτινοβολία που δέχεται ο 

εξεταζόμενος στην αξονική το-

μογραφία καρδιάς είναι σε πα-

ρόμοια επίπεδα με αυτήν μιας 

στεφανιογραφίας.

8 Τι προετοιμασία 
χρειάζεται πριν από την 

εξέταση;
  Ελαφρύ πρωινό 

  Καμία λήψη τροφής και υγρών 

και αποφυγή καπνίσματος μέχρι 

την εξέταση

  Δεν απαιτείται διακοπή ή τροπο-

ποίηση φαρμακευτικής αγωγής

9 Τι χρειάζεται να έχει μαζί 
του ο εξεταζόμενος;

  Πρόσφατη εξέταση ουρίας και 

κρεατινίνης (των τελευταίων 3 

μηνών)

  Όλες τις προηγούμενες εξε-

τάσεις που υπάρχουν (triplex 

καρδιάς, τεστ κοπώσεως, σπιν-

θηρογράφημα, μαγνητικές και 

αξονικές καρδιάς, κλασικές 

στεφανιογραφίες) και πρακτικά 

εγχειρήσεων καρδιάς.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ
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Π
αχυσαρκία είναι η υπερβο-

λική αποταμίευση λίπους 

που προκαλεί σοβαρές 

μορφολογικές και λειτουργικές 

διαταραχές στον οργανισμό.

Για πολλά χρόνια η σοβαρότη-

τα αυτής της πάθησης είχε υπο-

τιμηθεί από τον ιατρικό κόσμο. 

Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι η 

παχυσαρκία δεν είναι απλά ένα 

αισθητικό πρόβλημα αλλά μια 

επίμονη και εξελισσόμενη νόσος 

που φθείρει τον οργανισμό και 

στη διαδρομή της παρουσιάζει 

επιπλοκές όπως διαβήτη, καρ-

διαγγειακές και αναπνευστικές 

παθήσεις και νοσήματα του σκε-

λετού και των αρθρώσεων.

Η καθημερινή εμπειρία μας 

δείχνει ότι οι σοβαρές μορφές 

παχυσαρκίας (όταν ο δείκτης 

μάζας σώματος υπερβαίνει το 35 

-ΒΜΙ>35) δεν ανταποκρίνονται 

στη θεραπεία με δίαιτες. Στις πε-

ριπτώσεις αυτές, οριστική λύση 

μπορούν να δώσουν μόνο οι βα-

ριατρικές επεμβάσεις. 

Η πτύχωση του στομάχου (ή γα-

στρική πτύχωση) είναι μια νέα και 

ελάχιστα επεμβατική τεχνική για 

τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Το 

σπουδαίο πλεονέκτημά της είναι 

ότι επιτυγχάνει σημαντικότατη μεί-

ωση στη χωρητικότητα του στομά-

χου χωρίς να απαιτείται αφαίρεση 

ή εμφύτευση ξένου υλικού στο 

στομάχι. Η γαστρική πτύχωση κα-

ταργεί το μεγαλύτερο μέρος του 

αποθηκευτικού χώρου του στομά-

χου (θόλος), αφήνοντας τη δίοδο 

των τροφών ανεπηρέαστη. Το γα-

στρικό τοίχωμα αναδιπλώνεται με 

ειδικά ράμματα, δίνοντας στο στο-

μάχι μορφή στενού σωλήνα, όπως 

ακριβώς και στο γαστρικό μανίκι 

(sleeve) χωρίς όμως γαστρεκτομή. 

Η λαπαροσκοπική ενισχυμένη 
γαστρική πτύχωση (poly-slim)
Η πιο εξελιγμένη τεχνική της γα-

στρικής πτύχωσης που εφαρμό-

ζεται στο Κέντρο Βαριατρικής του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ τα τελευταία 

5 χρόνια είναι η απόλυτα ασφα-

λής και αποτελεσματική επέμβαση 

της ενισχυμένης πολλαπλής θο-

λοπτύχωσης. 

Η συγκεκριμένη τεχνική εξέλιξη 

αποτελεί παγκόσμια πρωτοπορία 

(powly-slim). Η μεγάλη διαφορά 

από την απλή και τριπλή πτύχωση 

έγκειται στον τρόπο αναδίπλωσης 

του στομάχου που γίνεται με πολ-

λαπλές ραφές (πενταπλή πτύχω-

ση) σε δύο αλληλοεπικαλυπτόμε-

να επίπεδα. Στην τεχνική poly-slim 

χρησιμοποιούμε σε μεγάλο βαθμό 

απορροφήσιμα ράμματα, πράγ-

μα που εξαλείφει την πιθανότητα 

μελλοντικών προβλημάτων λόγω 

αντίδρασης του οργανισμού στο 

υλικό των ραμμάτων. Επιπλέον 

δεν απομονώνεται κανένα τμήμα 

στομάχου και η σταθερότητα της 

συρραφής ενισχύεται. 

Νέα πρωτοποριακή μέθοδος 
για τη θεραπεία  
της παχυσαρκίας 
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Γράφει ο:

Σκρέκας Γεώργιος

Χειρουργός EAES, IFSO B/S of Excellence,  

Κέντρο Βαριατρικής

Επιστημονικός Συνεργάτης  

ΒιοΚλινική Αθηνών & ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης

Η ενισχυμένη πτύχωση του στομάχου (poly-Slim) 
και τα πλεονεκτήματά της έναντι άλλων τεχνικών
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

Με τη συγκεκριμένη τεχνική η 

πλειονότητα των ασθενών χάνει 

το 70%-80% του παραπανήσιου 

βάρους μέσα σε 10-12 μήνες. 

Η ενισχυμένη γαστρική πτύχωση 

γίνεται λαπαροσκοπικά και ρομπο-

τικά σε όλους σχεδόν τους ασθε-

νείς, με μηδενικό δείκτη επιπλο-

κών. Η διάρκεια της επέμβασης 

είναι περίπου 40 λεπτά και η πα-

ραμονή στην κλινική 1-2 ημέρες.

Η έλλειψη επιπλοκών, η άμε-

ση ανάρρωση και η εξαιρετική 

προοπτική απώλειας βάρους 

καθιστούν την ενισχυμένη λαπα-

ροσκοπική γαστρική πτύχωση μια 

αξιόλογη εναλλακτική βαριατρική 

επέμβαση. 

Η μέθοδος προσφέρεται για 

όσους αντιμετωπίζουν πρόβλη-

μα παχυσαρκίας και δεν επιθυ-

μούν τοποθέτηση εμφυτευμάτων 

(γαστρικός δακτύλιος) ή αφαί-

ρεση στομάχου (γαστρεκτομή 

sleeve). 
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Πλεονεκτήματα  
της ενισχυμένης  
γαστρικής πτύχωσης

  Δεν υπάρχουν σηπτικές ή σοβαρές επιπλοκές

  Δεν εμφυτεύονται ξένα υλικά στον οργανισμό 

  Η επέμβαση είναι πλήρως αναστρέψιμη.  
Με την αφαίρεση των ραμμάτων ο στόμαχος 
ανακτά την αρχική του μορφή

  Ελάχιστη νοσηλεία (1-2 ημέρες)  
και άμεση ανάρρωση

  Έχει το χαμηλότερο κόστος από όλες  
τις επεμβάσεις κατά της παχυσαρκίας

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ
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Ο 
καρκίνος του μαστού εί-

ναι η συχνότερη κακοή-

θεια που απαντάται στο 

γυναικείο φύλο. Στατιστικά, 1 στις 

8 γυναίκες θα εμφανίσει καρκίνο 

του μαστού κάποια στιγμή στη ζωή 

της. Στις περισσότερες περιπτώ-

σεις, η ευρεία τοπική εκτομή του 

όγκου (ογκεκτομή) σε συνδυα-

σμό με ακτινοθεραπεία αποτελεί 

την πρώτη θεραπευτική επιλογή 

για τον καρκίνο του μαστού στα 

αρχικά του στάδια. Ωστόσο, σε 

μεγάλους όγκους, η μαστεκτομή 

αποτελεί πολύ συχνή πρακτική, 

διότι η απλή ογκεκτομή οδηγεί σε 

μη αποδεκτά αισθητικά αποτελέ-

σματα.

Η θεραπευτική μαστοπλαστική 
(therapeutic mammoplasty) δι-

ευρύνει τα όρια της απλής ογκε-

κτομής, συνδυάζοντας τεχνικές 

πλαστικής χειρουργικής (μειω-

τική και ανόρθωση μαστών) με 

αρχές χειρουργικής ογκολογίας. 

Με αυτή τη μέθοδο, ο χειρουργός 

μαστού εξασφαλίζει την αφαίρε-

ση ενός μεγάλου όγκου με διατή-

ρηση, ταυτόχρονα, ενός φυσικού 

σχήματος του μαστού. Η μέθοδος 

έχει κύρια ένδειξη σε μαστούς με-

τρίου και μεγάλου μεγέθους που 

παρουσιάζουν και κάποιου βαθ-

μού πτώση.

Η επέμβαση συνδυάζει την 

αφαίρεση του όγκου με μία τεχνι-

κή μείωσης του μαστού. Το απο-

τέλεσμα είναι ένας νέος μαστός, 

μικρότερος σε μέγεθος, ανορθω-

Γράφει ο:

Δημήτριος Κοκκώνης

Χειρουργός μαστού και Γενικός Χειρουργός 
Εξειδικευθείς στην Ογκοπλαστική  
Χειρουργική του Μαστού, 
Επιστημονικός Συνεργάτης 
ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης

Θεραπευτική  
Μαστοπλαστική  
στον καρκίνο του μαστού
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μένος και εν τέλει πιο νεανικός. Η 

θηλή και η θηλαία άλως συνήθως 

διατηρούνται και τοποθετούνται 

σε υψηλότερη θέση. Το τμήμα 

του μαστού που απομένει, μετά 

την αφαίρεση του όγκου, χρησι-

μοποιείται για την ανάπλαση του 

μαστού. Οι ουλές συνήθως έχουν 

τη μορφή άγκυρας ή ζαχαρωτού 

σε λαβή (lollipop) ή απλά μιας κυ-

κλικής τομής γύρω από τη θηλαία 

άλω (round block).

Η επέμβαση μπορεί να γίνει ταυ-

τόχρονα και στους δύο μαστούς, 

ώστε να υπάρξει συμμετρία από 

την αρχή. 

Η ασθενής παραμένει στην κλι-

νική ένα βράδυ.

Πλεονεκτήματα
  Ογκολογική ασφάλεια (αφαίρε-

ση του όγκου σε υγιή όρια)

  Αποφυγή μαστεκτομής

  Όγκοι μεγαλύτεροι από 4 εκα-

τοστά είναι δυνατόν να αφαιρε-

θούν με αυτή τη μέθοδο ιδίως σε 

μεγάλους μαστούς

  Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 

μακρομαστίας, όπως πόνος στον 

αυχένα και τη ράχη, δυσκολία 

στην άθληση, δυσκολία στην 

επιλογή κατάλληλων ενδυμάτων

  Καλύτερη ποιότητα ζωής – οι 

γυναίκες αισθάνονται ψυχική 

ικανοποίηση και διατηρούν μια 

καλή εικόνα για το σώμα και τον 

εαυτό τους

  Οι ακτινοβολίες, στις οποίες 

υποβάλλονται οι γυναίκες μετά 

τη χειρουργική αφαίρεση του 

όγκου, είναι πιο αποτελεσματι-

κές σε μικρότερους μαστούς

  Επιστημονικά δεδομένα δεί-

χνουν ότι η επέμβαση συμμετρί-

ας που γίνεται στον άλλο μαστό 

(τον μη πάσχοντα από καρκίνο) 

μπορεί να μειώσει την πιθανό-

τητα μελλοντικού καρκίνου σε 

αυτό το μαστό

Μελέτες έχουν δείξει ότι μεγά-

λο ποσοστό γυναικών (80%) που 

υπεβλήθησαν σε μαστεκτομή ή 

απλή ογκεκτομή θα επέλεγαν τη 

θεραπευτική μαστοπλαστική εάν 

τους δινόταν αυτή η επιλογή από 

το χειρουργό τους. Ο χειρουργός 

μαστού έχει χρέος να πληροφο-

ρήσει την ασθενή του για όλες τις 

διαθέσιμες θεραπευτικές επιλο-

γές που υπάρχουν, ώστε να απο-

φεύγονται μαστεκτομές που δεν 

δικαιολογούνται από ογκολογική 

σκοπιά. Τα ανωτέρω αποτελούν 

και τις βασικές αρχές της σύγχρο-

νης Ογκοπλαστικής χειρουργικής 

του μαστού.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

Η επέμβαση συνδυάζει 

την αφαίρεση του 

όγκου με μία τεχνική 

μείωσης του μαστού. 

Το αποτέλεσμα 

είναι ένας νέος 

μαστός, μικρότερος 

σε μέγεθος, 

ανορθωμένος και  

εν τέλει πιο νεανικός. 

Η θηλή και η θηλαία 

άλως συνήθως 

διατηρούνται και 

τοποθετούνται σε 

υψηλότερη θέση 
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Η 
κρυοθεραπεία ή κρυοκα-

τάλυση (cryoablation) είναι 

μία μέθοδος καταστροφής 

καρκινικών κυττάρων με την ανά-

πτυξη πολύ χαμηλών θερμοκρασι-

ών. H μέθοδος έχει εφαρμογή σε 

ασθενείς που δεν μπορούν (ή δεν 

επιθυμούν) να χειρουργηθούν και 

πάσχουν από καρκίνο του ήπατος, 

του νεφρού, του πνεύμονα, καθώς 

και σε ασθενείς με μεταστατικό 

καρκίνο ή τοπικές υποτροπές μετά 

από χειρουργική επέμβαση. 

Η θεραπεία των μη-χειρουργή-

σιμων κακοήθων όγκων συχνά 

δεν είναι αποτελεσματική με ενδο-

φλέβια χημειοθεραπεία. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, υπάρχει το ενδε-

χόμενο της τοπικής καταστροφής 

της κακοήθειας, συνήθως με 

διαδερμικό θερμοκαυτηριασμό 

(Thermoablation) αλλά και πιο 

πρόσφατα με τη μέθοδο της κρυο-

θεραπείας (Cryoablation). 

Οι μέθοδοι αυτές μπορούν να 

καταστρέψουν ολικά ή σε μεγά-

λο ποσοστό κακοήθεις ιστούς, με 

στόχο την πλήρη θεραπεία, ή πα-

ρηγορητικά με στόχο τη μείωση 

των συμπτωμάτων, συνήθως του 

πόνου, αυξάνοντας σημαντικά την 

επιβίωση και την ποιότητα ζωής 

των ασθενών.

Πλήρης θεραπεία μπορεί να επι-

τευχθεί με χρήση μίας βελόνας 

σε όγκους έως 3 cm, αλλά και σε 

μεγαλύτερους με συνδυασμό 2 ή 

και περισσοτέρων βελονών ταυτό-

χρονα. Γενικότερα, σε μεγαλύτε-

ρου μεγέθους όγκους αυξάνονται 

τα ποσοστά τοπικών υποτροπών, 

αλλά υπάρχει η δυνατότητα επα-

νάληψης της θεραπείας.

Αναλυτικότερα, η μέθοδος της 

κρυοθεραπείας μπορεί να εφαρ-

μοστεί σε διαφορετικές περιπτώ-

σεις. Έχει αποτελέσματα αντίστοι-

χα της χειρουργικής επέμβασης 

στη θεραπεία πρωτοπαθών όγκων 

νεφρού. Απόλυτη ένδειξη έχει εάν 

υπάρχει μόνο ένας νεφρός, αλλά 

και όταν ο ασθενής είναι υψηλού 

χειρουργικού κινδύνου ή δεν θέ-

λουμε να ρισκάρουμε την απώλεια 

του οργάνου. 

Επίσης σε πρωτοπαθείς ή δευ-

τεροπαθείς (μεταστατικές) μάζες 

πνεύμονα ή μεσοθωρακίου σε 

ασθενείς που δεν μπορούν να χει-

ρουργηθούν, η μέθοδος μπορεί να 

προσφέρει πλήρες θεραπευτικό 

αποτέλεσμα.

Σε κακοήθειες ήπατος, η κρυο-

θεραπεία έχει εφαρμοστεί εδώ και 

πολλά χρόνια, αλλά λόγω αυξημέ-

νου κινδύνου ρήξης της ηπατικής 

κάψας και του παρεγχύματος προ-

τιμάται ο θερμοκαυτηριασμός. 

Ευρεία εφαρμογή βρήκε η κρυ-

οθεραπεία στην αντιμετώπιση 

πρωτοπαθών και δευτεροπαθών 

όγκων του μυοσκελετικού συστή-

ματος (Σαρκώματα, οστικές με-

ταστάσεις κ.λπ.) όπου συνήθως 

συνυπάρχουν καταστροφή οστού, 

πόνος και αποσταθεροποίηση. 

Συχνά εδώ, μετά την καταστροφή 

του όγκου, ακολουθεί έγχυση τσι-

μέντου για πλήρωση του οστικού 

ελλείμματος και σταθεροποίηση 

του οστού. Ειδικά στις οστικές με-

ταστάσεις, η ελάττωση του πόνου 

είναι σχεδόν άμεση, με τα αποτε-

λέσματα να διαρκούν για σημαντι-

κό χρονικό διάστημα.

Ως μέθοδος δεν αποκλείει και 

τον συνδυασμό με άλλα θερα-

Γράφει ο:

H Διαδερμική 
Κρυοθεραπεία 
στην αντιμετώπιση  

του καρκίνου

Αδάμ Χατζηδάκης

Καθηγητής Ακτινολογίας, Ιατρικής Σχολής 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  
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πευτικά σχήματα, πολλές φορές 

ενισχύοντας τη δράση τους, όπως 

συμβαίνει με την ανοσοθεραπεία. 

Η επέμβαση πραγματοποιείται 

από Επεμβατικό Ακτινολόγο με το-

πική αναισθησία, από τομές λίγων 

χιλιοστών, και συνήθως απαιτείται 

απλώς παραμονή ολίγων ωρών 

στο νοσοκομείο.

Οι ασθενείς από την επόμενη 

μέρα μπορούν να επανέλθουν 

στις καθημερινές δραστηριότητές 

τους. 

Πώς γίνεται η Κρυοθεραπεία
Η διαδερμική κρυοθεραπεία γίνε-

ται κάτω από ακτινολογική καθο-

δήγηση, συνήθως με τη βοήθεια 

αξονικής τομογραφίας. Η βελόνα 

κρυοθεραπείας ελέγχεται προη-

γουμένως για τυχόν διαρροή του 

αερίου, η οποία αν δεν ανακαλυ-

φθεί έγκαιρα μπορεί να οδηγήσει 

σε σοβαρές επιπλοκές.

Αφού προηγηθεί τοπική αναι-

σθησία και αν χρειαστεί και ενδο-

φλέβιος φαρμακευτικός κατευνα-

σμός του ασθενούς, τοποθετείται, 

διαδερμικά, η ειδική βελόνη εντός 

της κακοήθους εστίας. Πολλές φο-

ρές λόγω ακανόνιστου σχήματος 

ή μεγάλου μεγέθους χρειάζεται η 

τοποθέτηση δύο ή και τριών βελο-

νών, μέσω των οποίων εφαρμόζεται 

τοπικά θερμοκρασία από -20 έως 

-40 C°. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

κυκλοφορία εντός της βελόνας 

ειδικού αερίου Αργού (Argon), το 

οποίο ψύχει το άκρο της. Το χημικό 

στοιχείο Αργό είναι ένα άχρωμο 

ευγενές αέριο. Έχει θερμοκρασία 

τήξης -189,3 C° και θερμοκρασία 

βρασμού -186 C° και περιέχεται σε 

μικρές αναλογίες στον ατμοσφαι-

ρικό αέρα. 

Μετά τη σωστή τοποθέτηση της/

των βελονών κρυοθεραπείας, 

αρχίζει η ψύξη για 10 λεπτά ακο-

λουθούμενη από μία 10λεπτη πε-

ρίοδο απόψυξης και μία ακόμα 

10λεπτη ψύξη. Η τελική απόψυξη 

είναι συντομότερη, με συνολικό 

χρόνο θεραπείας συνήθως τα 33-

35 λεπτά. Κατά τις φάσεις ψύξης 

δημιουργείται γύρω από την άκρη 

της βελόνας μία περιοχή πάγου 

οβάλ σχήματος («χιονόμπαλα») 

που οδηγεί σε καταστροφή των 

κακοήθων κυττάρων λόγω ρήξης 

της μεμβράνης τους, διακοπής του 

μεταβολισμού και εξωκυττάριας 

αιματικής στάσης. Στόχος είναι η 

εκτεταμένη καταστροφή και έξω 

από την κακοήθη βλάβη στα όρια 

του περιβάλλοντος υγιούς ιστού. 

Το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται 

άμεσα με την εφαρμογή της εφαρ-

μοζόμενης απεικονιστικής μεθό-

δου ή σε δεύτερο χρόνο, μερικές 

εβδομάδες αργότερα.

Στις εικόνες φαίνεται ο τρόπος 

που αντιμετωπίστηκε μία μεταστα-

τική βλάβη κοτύλης από σάρκωμα 

με σκοπό την καταστροφή της. 

Μετά και τη σταθεροποίηση με 

τσιμέντο, η ασθενής είναι σε καλή 

κατάσταση. 

Συνοψίζοντας, η διαδερμική κρυ-

οθεραπεία κακοήθων βλαβών απο-

τελεί μια πολλά υποσχόμενη μέθο-

δο της Επεμβατικής Ακτινολογίας 

για την αντιμετώπιση των πρωτο-

παθών και δευτεροπαθών νεοπλα-

σματικών εστιών, τα αποτελέσματα 

της οποίας βελτιώνονται συνεχώς 

με την αποκτούμενη κλινική εμπει-

ρία και την τεχνολογική εξέλιξη.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

Η κρυοθεραπεία όπως 
εφαρμόστηκε στη ΒιοΚλινική 
Θεσσαλονίκης. Αναγνωρίζεται 
επικάλυψη με πάγο γύρω  
από το εξωτερικό περίβλημα  
των βελονών

Δοκιμή τριών βελονών κρυοθερα-
πείας για έλεγχο διαρροής.  
Διακρίνεται από αριστερά προς  
τα δεξιά ο μεγαλύτερος  
σχηματισμός «χιονόμπαλας»  
ανάλογα με τη βελόνα

Σχηματική αναπαράσταση 
διαδερμικής παρακέντησης 
νεφρικού όγκου με δύο 
βελόνες κρυοθεραπείας, κάτω 
από καθοδήγηση Αξονικού 
Τομογράφου
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Ο 
FUO-πυρετός αγνώστου 

αιτιολογίας αποτελεί μια 

διαχρονική πρόκληση για 

τον κλινικό γιατρό. Ο όρος αυτός 

αντιστοιχεί σε: Κάθε εμπύρετο, με 

θερμοκρασία > 38,3οC, σε τουλά-

χιστον 3 μετρήσεις, που διαρκεί 

περισσότερο από 3 εβδομάδες 

και για το οποίο δεν έχει τεθεί δι-

άγνωση μετά από μία εβδομάδα 

ενδονοσοκομειακού ελέγχου.

Τα αίτια του FUO μπορούν να 

διαχωριστούν σε 4 κατηγορίες:

1 Η πρώτη ομάδα, η πιο μεγά-

λη και η πιο συχνή, περιλαμ-

βάνει τις λοιμώξεις (21%-43%). 

Στις συστηματικές λοιμώξεις πε-

ριλαμβάνονται η φυματίωση, η 

βρουκέλλωση, η ενδοκαρδίτιδα, 

η λοιμώδης μονοπυρήνωση κ.ά. 

ενώ στις τοπικές λοιμώξεις περι-

λαμβάνονται η χολοκυστίτιδα, τα 

αποστήματα, η οστεομυελίτιδα 

κ.ά.

2 Η δεύτερη κατηγορία περιλαμ-

βάνει τα νεοπλάσματα (6%-

31%), που διακρίνονται σε συμπα-

γείς όγκους (καρκίνος νεφρού, 

πνεύμονα, παγκρέατος, ήπατος, 

παχέος εντέρου, στομάχου κ.ά.) 

και νεοπλάσματα του αιμοποιητι-

κού συστήματος (λευχαιμίες, λεμ-

φώματα, πολλαπλούν μυέλωμα). 

3 Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει 

τα μη λοιμώδη φλεγμονώδη 

αίτια (13%-24%), όπως τα νοσήμα-

τα του κολλαγόνου και οι αγγειίτι-

δες: ρευματοειδής αρθρίτιδα, συ-

στηματικός ερυθηματώδης λύκος, 

νόσος Still, κροταφική αρτηρίτιδα 

και αρτηρίτιδα Takayasu, oζώδης 

πολυαρτηρίτιδα, δερματομυοσίτι-

δα κ.ά.

4 Η τέταρτη ομάδα περιλαμβά-

νει διάφορα άλλα αίτια (4%-

6,5%): φλεγμονώδης νόσος του 

εντέρου (νόσος του Crohn, ελ-

κώδης κολίτιδα), θυρεοειδίτιδα, 

πυρετός από φάρμακα, σαρκο-

είδωση, ψυχογενής πυρετός και 

διάφορα άλλα μικρότερης σημα-

σίας νοσήματα. 

Το φάσμα των αιτιών του FUO 

μπορεί να περιλαμβάνει περισσό-

τερες από 200 νόσους. Οι αιτίες 

που προκαλούν FUO ποικίλλουν 

κι εξαρτώνται από τις γεωγραφι-

κές διαφορές, το επίπεδο ανάπτυ-

ξης της χώρας και την εμπειρία 

των κλινικών γιατρών. 

Λόγω του ευρέος φάσματος αι-

τιών του FUO, οι κλινικοί γιατροί 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

επιλογή και την πραγματοποίη-

ση διαγνωστικών εξετάσεων. Οι 

μορφολογικές αλλαγές μπορεί 

να μη συμβούν νωρίς στις λοιμώ-

ξεις και τις φλεγμονές και για το 

λόγο αυτό η ευαισθησία των ανα-

τομικών απεικονιστικών μεθόδων, 

όπως η CT και η MRI, μπορεί να 

είναι χαμηλή. 

Παρά την εξατομικευμένη διε-

ρεύνηση κάθε ασθενούς με FUO, 

ορισμένα περιστατικά θα παρα-

μείνουν τελικά αδιάγνωστα και 

το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία από 9% έως 

25%.

18F-FDG PET/CT στην εύρεση 
της αιτίας του FUO
Όταν δεν επιτυγχάνεται η εύρεση 

της αιτίας του πυρετού, η 18F-FDG 

πρέπει να πραγματοποιείται για 

την εύρεση της αιτίας και για να 

κατευθύνει τη διενέργεια επιπρό-

σθετων διαγνωστικών τεστ ενώ 

έχει το πλεονέκτημα της ολό-

σωμης απεικόνισης σε μία μόνο 

εξέταση. Στην 18F-FDG PET/CT, 

η 18F-FDG συσσωρεύεται στα 

κύτταρα με αυξημένο ρυθμό γλυ-

Ευαγγελία Σκούρα,  
MD, M.Sc., Ph.D

Πυρηνικός Ιατρός,  
Υπεύθυνη Τμήματος PET/CT 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων

Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας  
(Fever of Unknown Origin-FUO)
Η σημασία της 18F-FDG PET/CT

Γράφει η:
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κόλυσης, δηλαδή στα κύτταρα με 

αυξημένο μεταβολισμό. Τέτοια 

κύτταρα, εκτός από τα καρκινικά, 

είναι και όλα τα ενεργοποιημένα 

λευκά κύτταρα (κοκκιοκύτταρα, 

μονοκύτταρα και λεμφοκύτταρα) 

που συσσωρεύονται στις οξείες 

και χρόνιες φλεγμονώδεις και τις 

λοιμώδεις διεργασίες. 

Στις μελέτες που έχουν πραγ-

ματοποιηθεί, η εξέταση 18F-FDG 

PET/CT μπόρεσε να αναδείξει 

την αιτία του πυρετού σε ποσοστό 

38%-67% των ασθενών.

Η 18F-FDG PET/CT παρέχει 

κλινικές σημαντικές πληροφο-

ρίες και ποσοστό 93%-98% των 

θετικών εξετάσεων οδηγεί στη 

διάγνωση του FUO είτε αναγνω-

ρίζοντας απεικονιστικά την αιτία 

του πυρετού είτε καθοδηγώντας 

σε περαιτέρω χειρισμούς.

Η αναφερόμενη ευαισθησία της 

18F-FDG PET/CT στην εύρεση της 

αιτίας του FUO είναι 92%-100%, 

η ειδικότητα 45%-81%, η θετική 

προγνωστική αξία 63%-81% και η 

αρνητική προγνωστική αξία 100%.

Μία από τις αιτίες του πυρετού 

αγνώστου αιτιολογίας, στην ανί-

χνευση της οποίας η 18F-FDG PET 

υπερτερεί έναντι των υπολοίπων 

απεικονιστικών μεθόδων, είναι η 

αγγειίτιδα, όπου η 18F-FDG έχει 

ευαισθησία και ειδικότητα 77%-

100% και 89%-100%, αντίστοιχα. 

Η γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα 

(κροταφική αρτηρίτιδα) και η αρ-

τηρίτιδα Takayasu ευθύνονται για 

το 17% των αιτιών του FUO.

Η σαρκοείδωση, μια κοκκιω-

ματώδης άγνωστης αιτιολογίας, 

αποτελεί μια επίσης συχνά ανι-

χνεύσιμη αιτία του FUO. Ασθενείς 

με σαρκοείδωση παρουσιάζουν 

αυξημένη πρόσληψη 18F-FDG σε 

λεμφαδένες του μεσοθωρακίου 

και των πνευμονικών πυλών, δί-

νοντας μια εικόνα σαν «Λάμδα», 

το λεγόμενο «Lambda sign».

Συμπέρασμα
Ο πυρετός αγνώστου αιτιολο-

γίας-FUO είναι ένα πρόβλημα 

που υπάρχει στην ιατρική για 

πολλά χρόνια. Ακόμα και με 

όλες τις σύγχρονες διαγνωστι-

κές τεχνικές, η αιτία συχνά δεν 

αναγνωρίζεται. Η 18F-FDG PET/

CT αποτελεί ένα πολύ ευαίσθη-

το απεικονιστικό εργαλείο για τη 

διάγνωση πιθανής κακοήθειας 

και φλεγμονών κι επιτρέπει με 

μία μόνο εξέταση τον ολόσωμο 

έλεγχο, καθιστώντας δυνατή την 

ανίχνευση ενεργών εστιών. Η 

χρησιμοποίηση της 18F-FDG PET/

CT στην αξιολόγηση ασθενών με 

FUO μπορεί να μειώσει τη μακρά 

λίστα πολλαπλών ανώφελων εξε-

τάσεων που απαιτούνται για να 

φτάσουμε στην τελική διάγνωση, 

επιτρέποντας την έγκαιρη έναρξη 

της πιο αποτελεσματικής θεραπεί-

ας με αποτέλεσμα τη βελτίωση 

της συνολικής πρόγνωσης.

Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας  
(Fever of Unknown Origin-FUO)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ
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Περιστατικό 1ο

Γυναίκα 73 ετών, με ιστορικό με-

λανώματος δεξιού βραχίονα (χει-

ρουργική εξαίρεση προ 3ετίας). 

Διερεύνηση απώλειας σωματικού 

βάρους, κόπωσης και εμπυρέτου 

τους τελευταίους μήνες.

Απεικόνιση με 18F-FDG PET/

CT: Αυξημένη πρόσληψη 18F-FDG 

στο τοίχωμα όλων των μεγάλων 

αγγείων (SUVmax έως 5.3, πρό-

σληψη μεγαλύτερη από αυτή 

του ήπατος): σε καρωτίδες, υπο-

κλείδιες αρτηρίες, αορτικό τόξο, 

θωρακική και κοιλιακή αορτή και 

αρτηρίες των κάτω άκρων (μηρι-

αίες, ιγνυακές και κνημιαίες). Ετέ-

θη η διάγνωση της αρτηρίτιδας 

Takayasu και η ασθενής ετέθη σε 

αγωγή με κορτικοειδή, με υποχώ-

ρηση των συμπτωμάτων.

Περιστατικό 3ο
Γυναίκα 65 ετών προσήλθε για διε-

ρεύνηση εμπυρέτου. Υπεβλήθη σε 

CT όπου αναδείχθηκαν διογκωμένοι 

λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο και 

τις πνευμονικές πύλες. Η ασθενής 

υπεβλήθη σε απεικόνιση με 18F-FDG 

PET/CT, όπου αναγνωρίστηκαν αρ-

κετοί υπερμεταβολικοί λεμφαδένες 

στο μεσοθωράκιο και τις πνευμονικές 

πύλες (SUVmax έως 20.4), δίνοντας 

μια εικόνα σαν «Λάμδα», το λεγόμενο 

«Lambda sign». Η διάγνωση που θεω-

ρήθηκε πιθανή ήταν η σαρκοείδωση, 

η οποία επιβεβαιώθηκε με ιστολογική 

ταυτοποίηση. 

Περιστατικό 2ο
Γυναίκα 83 ετών προ-

σήλθε για διερεύνη-

ση εμπυρέτου από 

μηνός. O προηγού-

μενος απεικονιστικός 

έλεγχος της ασθε-

νούς ήταν αρνητικός 

για παθολογικά ευρή-

ματα ενώ ηπίως αυ-

ξημένες ήταν οι τιμές 

της CRP και της ΤΚΕ. 

Υπεβλήθη σε απει-

κόνιση με 18F-FDG 

PET/CT, όπου φάνη-

κε εντόνως αυξημένη 

πρόσληψη 18F-FDG 

(SUVmax 8.9) στο με-

σοσπονδύλιο διάστη-

μα των Ο1-Ο2 σπον-

δύλων, με διαταραχή 

της αρχιτεκτονικής 

τους και εικόνα διά-

βρωσης,  ευρήματα 

συμβατά με σπονδυ-

λοδισκίτιδα. 

Ετέθη σε κατάλλη-

λη αντιβιοτική αγωγή 

και ο πυρετός υποχώ-

ρησε ενώ ομαλοποι-

ήθηκαν και οι δείκτες 

φλεγμονής.



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

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

 MRI καρδιαγγειακού   
συστήματος

www.bioiatriki.gr
Βιοιατρική Χαλανδρίου     210 6800991-2

Νόσος των στεφανιαίων αγγείων

Καρδιακές μάζες και θρόμβοι

Νοσήματα του περικαρδίου

Μυοκαρδιοπάθειες

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Αρρυθμίες

Νόσοι της αορτής



Η
καλοήθης υπερπλασία 

του προστάτη (ΚΥΠ) εί-

ναι μία συνήθης πάθηση 

στους άνδρες άνω των 50 ετών. 

Η ύπαρξή της μπορεί να πυρο-

δοτήσει ενοχλητικά συμπτώμα-

τα στο ουροποιητικό σύστημα, 

τα οποία χειροτερεύουν με την 

αύξηση της ηλικίας. Αποτελεί 

την πιο συχνή αιτία εμφάνι-

σης αποφρακτικού τύπου ούρη-

σης (bladder outlet obstruction, 

BOO) στους άνδρες (καλοήθης 

προστατική απόφραξη).

Η καλοήθης υπερπλασία του 

προστάτη είναι η συχνότερη κα-

λοήθεια, αφού εμφανίζεται στο 

50% των ανδρών ηλικίας άνω 

των 50 ετών. Τα συμπτώματα 

της νόσου χειροτερεύουν με 

την αύξηση της ηλικίας, καταλή-

γοντας να απασχολούν περίπου 

το 80% των ανδρών ηλικίας 60-

80 ετών.

Ο όγκος του προστάτη αυξάνε-

ται ετησίως 2 με 2,5%, παρουσι-

άζοντας τη μεγαλύτερη ανάπτυ-

ξη από την 5η δεκαετία κι έπειτα. 

Ένας ασυμπτωματικός άνδρας 

45 ετών έχει 45% πιθανότητα να 

εμφανίσει συμπτώματα τα επό-

μενα χρόνια της ζωής του.

ΈΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΝΔΡΈΣ 
ΜΈΤΑ ΤΑ 50 ΈΧΈΙ

καλοήθη υπερπλασία 
προστάτη 

Γράφει ο:

Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος,  

Επιστημονικός Υπεύθυνος  

Ουρολογικού Τμήματος  

ΒιοΚλινική Αθηνών
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Καλοήθης υπερπλασία προστάτη, ΚΥΠ

Κύστη «προσπαθείας», 
καλοήθης προστατική 

απόφραξη

Η ΚΥΠ μπορεί να οδηγήσει σε 

αύξηση της πίεσης της προστα-

τικής ουρήθρας με αποτέλεσμα 

την αποφρακτική ούρηση και την 

εμφάνιση συμπτωμάτων από το 

κατώτερο ουροποιητικό σύστημα. 

Στην πραγματικότητα, ο προ-

στάτης μεγαλώνει, αλλά η κύστη 

υποφέρει, αφού δική της ευθύνη 

είναι τόσο η αποθήκευση των ού-

ρων όσο και η αποβολή τους, δη-

λαδή η ούρηση.

Ο ασθενής με αποφρακτικού τύ-

που ούρηση θα καταλάβει μια στα-

διακή ελάττωση της ταχύτητας των 

ούρων. Η ούρησή του θα γίνεται 

ολοένα δυσκολότερη, θα αργεί να 

ξεκινήσει και θα διαρκεί μεγαλύ-

τερο χρονικό διάστημα. Συνήθως 

στο τέλος θα υπάρχει η αίσθηση 

ότι η κύστη δεν έχει αδειάσει.

Κατά τη λήψη του ουρολογικού 

ιστορικού θα πρέπει ο ασθενής 

να ερωτάται αν έχει κάποιο από 

τα ακόλουθα συμπτώματα:

  Δυσκολία στην έναρξη  

της ούρησης

  Ελάττωση της ακτίνας ούρησης

  Παράταση του χρόνου ούρησης

  Αίσθημα ατελούς κένωσης  

της κύστης

  Διαφυγή σταγόνων μετά  

το τέλος της ούρησης

  Διακοπτόμενη ούρηση

  Διχαλωτή ούρηση

Η ουροροομετρία (μέτρηση της 

ροής των ούρων) δίνει χρήσιμες 

πληροφορίες για την ποιότητα της 

ούρησης και βοηθάει σημαντικά 

στη διαγνωστική προσέγγιση του 

προβλήματος. Είναι μία μη επεμ-

βατική, ανώδυνη εξέταση, γίνεται 

στο ιατρείο και ουσιαστικά πρόκει-

ται για μια ούρηση σε ένα ειδικό 

μηχάνημα που καταγράφει τη ροή 

των ούρων, όταν ο ασθενής ουρεί 

μέσα σε αυτό. Η εξέταση διαρκεί 

μερικά λεπτά και συνδυάζεται συ-

νήθως με μέτρηση του υπολείμ-

ματος των ούρων (PVR, Post Void 

Residual).

Καλοήθης προστατική απόφραξη
Ουροροομετρία:  

Αποφρακτικού τύπου ούρηση

77Bionews  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020   



H 
επιλογή της βέλτιστης θε-

ραπείας για τον καρκίνο 

του προστάτη βασίζεται γε-

νικά στα ιστολογικά χαρακτηριστι-

κά και το στάδιο της νόσου, στην 

ηλικία και γενική υγεία του ασθε-

νούς καθώς και στη στάθμιση των 

κινδύνων και ωφελειών (κόστος/

όφελος) κάθε θεραπευτικής μεθό-

δου. Η αξιολόγηση της βαρύτητας 

επιμέρους παραμέτρων, όπως η 

ποιότητα ζωής σε σχέση με το λει-

τουργικό αποτέλεσμα (π.χ. εγκρά-

τεια ούρων, στυτική λειτουργία), το 

προσδοκώμενο ογκολογικό απο-

τέλεσμα (έλεγχος του καρκίνου), 

τα συνυπάρχοντα προβλήματα 

υγείας (συν-νοσηρότητα) και οι 

προτεραιότητες του ατόμου, απο-

τελούν τους κύριους άξονες στους 

οποίους στηρίζεται η λήψη της πολύ 

προσωπικής αυτής απόφασης από 

τον καλά ενημερωμένο ασθενή. 

Στην κλινική πράξη, κατά τον σχεδι-

ασμό της θεραπείας σημαντική βα-

ρύτητα έχει η ομάδα κινδύνου της 

νόσου στην οποία εξατομικευμένα 

ανήκει ο ασθενής. Η κατηγοριοποί-

ηση αυτή, που γίνεται με βάση το 

ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA), 

τα ευρήματα της δακτυλικής εξέ-

τασης (ΔΕ), της βιοψίας και του 

απεικονιστικού ελέγχου (Αξονική/

Μαγνητική τομογραφία, σπινθηρο-

γράφημα) του προστάτη, αποτελεί 

τρόπο κατά το δυνατόν ακριβέστε-

ρου προσδιορισμού της βαρύτητας 

της κατάστασης και καθορισμού 

της επιθετικότητας της θεραπείας. 

Γενικά, διακρίνονται τρεις κύριες 

ομάδες κινδύνου με διαφορετικές 

επιλογές θεραπείας εκάστη:

1Ομάδα χαμηλού κινδύνου: Ο 

όγκος περιορίζεται στον προστά-

τη, το PSA είναι <10 ng/ml και είναι 

χαμηλού βαθμού ιστολογικής κα-

κοήθειας (Gleason score 6). Aνα-

γνωρίζεται επίσης ένα υποσύνολο 

εξαιρετικά αργά αναπτυσσόμενων 

όγκων που ονομάζονται «πολύ χα-

μηλού κινδύνου», όπου λιγότερα 

από 3 δείγματα ιστών βιοψίας περι-

έχουν καρκινικά κύτταρα και ο καρ-

κίνος δεν ανιχνεύεται από τη ΔΕ. 

2Ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου: 

Ο όγκος περιορίζεται στον 

προστάτη, το PSA είναι 10-20 ng/

ml ενδιάμεσου βαθμού κακοήθει-

ας (Gleason score 7). Η κατηγορία 

αυτή συχνά υποδιαιρείται σε «ευ-

νοϊκό» και «δυσμενή» ενδιάμεσο 

κίνδυνο. 

3Ομάδα υψηλού κινδύνου: 

Ο όγκος εκτείνεται πέραν 

των ορίων του προστάτη, το PSA 

>20 ng/ml και ο βαθμός ιστολο-

γικής κακοήθειας είναι υψηλός 

(Gleason score 8-10). Υπάρχει 

επίσης ένα υποσύνολο που ονο-

μάζεται «πολύ υψηλός κίνδυνος» 

και συνίσταται από καρκίνο που 

έχει επεκταθεί στα εγγύς όργανα, 

όπως σπερματοδόχους κύστεις, 

ορθό, ουροδόχο κύστη, ή υπάρ-

χουν πολλαπλά δείγματα βιοψίας 

με όγκο χαμηλής διαφοροποίησης 

(υψηλού δυναμικού κακοήθειας). 

Η ως άνω κατηγοριοποίηση σε 

ομάδες κινδύνου, αν και αποτελεί 

πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης 

ασθενών με καρκίνο προστάτη, 

εντούτοις δεν είναι σε θέση με 

απόλυτη ακρίβεια να προβλέψει 

την εξέλιξη της νόσου, δηλαδή τις 

απόλυτες πιθανότητες υποτροπής 

και τοπικής ή συστηματικής επέ-

κτασης (μετάσταση). Για τον λόγο 

αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη προ-

σπάθειες βελτίωσης της προβλε-

πτικής τους ικανότητας με στόχο 

την ακριβέστερη διάκριση μεταξύ 

μορφών καρκίνου με δυνητικά θα-

νατηφόρο έκβαση και αυτών με μα-

Γράφει ο:

Ευάγγελος Α. Σπυρόπουλος

Χειρουργός Ουρολόγος 
Επιστημονικός Συνεργάτης 
ΒιοΚλινική Πειραιά

Όταν ο καρκίνος του προστάτη 
δεν χρειάζεται επιθετική 
θεραπεία αλλά επιτήρηση
H θέση της ενεργού επιτήρησης (active surveillance) ως 
αρχικής θεραπευτικής επιλογής στην αντιμετώπιση της νόσου
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κρόχρονη ήπια εξελικτική πορεία.  

Συχνά, όταν σε έναν άνδρα γνω-

στοποιείται η διάγνωση καρκίνου 

του προστάτη, την πρώτη, αυθόρ-

μητη, φυσιολογική και απόλυτα 

κατανοητή αντίδραση αποτελεί η 

εκδήλωση της έντονης επιθυμίας 

του για άμεση εκρίζωση της νόσου. 

Ωστόσο, αν και η λέξη «καρκίνος» 

ηχεί γενικά δυσοίωνα, θα πρέπει 

πάντα να τονίζεται το γεγονός ότι 

δεν είναι όλες οι μορφές καρκί-

νου του προστάτη όμοιες, αλλά 

διαφέρουν στην επιθετικότητα και 

στις πιθανότητες επέκτασης. Ετσι, 

αξιόλογο ποσοστό ασθενών δεν 

ωφελείται σημαντικά από άμε-

σους επιθετικούς θεραπευτικούς 

χειρισμούς όπως η χειρουργική 

επέμβαση (ριζική προστατεκτο-

μή) ή η ακτινοθεραπεία, ενώ έχει 

διαπιστωθεί ότι όταν η νόσος εί-

ναι χαμηλού βαθμού κακοήθειας, 

βραδέος ρυθμού ανάπτυξης και 

περιορισμένη εντός του οργάνου, 

την καλύτερη άμεση θεραπευτική 

προσέγγιση ενδέχεται να αποτελεί 

η βάσει συγκεκριμένου πρωτο-

κόλλου παρακολούθηση/επίβλε-

ψη της διαχρονικής εξέλιξης του 

καρκίνου, στρατηγική γνωστή ως 

Ενεργός Επιτήρηση (ΕΕ) (Active 

Surveillance). 

Tι είναι η Ενεργός Επιτήρηση - 
Κεντρική ιδέα ανάπτυξης
Η Ενεργός Επιτήρηση (Active 

Surveillance) αποτελεί κατ’ ουσί-

αν μορφή θεραπευτικής στρατη-

γικής -και όχι «μη θεραπεία»- που 

αποβλέπει στην αποφυγή μη ανα-

γκαίων επεμβατικών θεραπευτι-

κών χειρισμών σε ασθενείς που 

δεν τους έχουν άμεσα ανάγκη 

και στην παροχή τους μόνο εάν 

μελλοντικά καταστούν πράγματι 

αναγκαίοι. Περιλαμβάνει τη στενή 

παρακολούθηση -μέσω αυστηρής 

εφαρμογής κατάλληλα προσχεδι-

ασμένου προγράμματος επιτήρη-

σης- της διαχρονικής εξέλιξης της 

πορείας χαμηλού κινδύνου, κλινικά 

εντοπισμένου και όχι απειλητικού 

για τη ζωή καρκίνου του προστάτη 

και την ενδεχόμενη ενεργοποίηση 

επεμβατικών μορφών θεραπείας 

εφόσον η νόσος, με βάση προκα-

θορισμένες παραμέτρους, απο-

κτήσει απειλητικά χαρακτηριστικά, 

εξακολουθεί όμως να παραμένει 

δυνητικά ιάσιμη. Το πλεονέκτημα 

της τακτικής αυτής είναι ότι μει-

ώνει την υπερβολική θεραπεία 

(overtreatment) με την αποφυγή 

επεμβατικών ενεργειών (ριζική 

προστατεκτομή, ακτινοθεραπεία) 

σε άνδρες με βραδέως αναπτυσ-

σόμενο καρκίνο του προστάτη που 

έτσι μπορεί να αποφύγουν, τουλά-
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χιστον προσωρινά, πιθανές επιπλο-

κές με δυσμενείς επιδράσεις στην 

ποιότητα ζωής του ατόμου, όπως 

ακράτεια ούρων, αιμορραγία από 

το ορθό, στυτική δυσλειτουργία, 

χωρίς να δημιουργηθούν προϋ-

ποθέσεις δυσμενούς εξέλιξης της 

κατάστασης. Η κεντρική ιδέα ανά-

πτυξης της μεθόδου βασίζεται στην 

παρατήρηση ότι είναι ελάχιστα πι-

θανό χαμηλού κινδύνου καρκίνος 

του προστάτη να επηρεάσει αρνη-

τικά το προσδόκιμο επιβίωσης του 

ατόμου καθώς, σύμφωνα με τεκμη-

ριωμένα δεδομένα, η πλειονότητα 

των ανδρών με τοπικά περιορισμέ-

νο και βραδέος ρυθμού ανάπτυ-

ξης καρκίνο εμφανίζουν μικρές 

πιθανότητες επέκτασης και θνησι-

μότητας συνεπεία της νόσου, ενώ 

δεν φαίνεται να ωφελούνται σημα-

ντικά από την εφαρμογή επεμβα-

τικών θεραπειών. Πράγματι, από 

τους 10 συχνότερους καρκίνους, 

ο καρκίνος του προστάτη, είναι ο 

μόνος στον οποίο πολλοί ασθενείς 

(ένα τρίτο ≈32%) έχουν νόσο που 

αναπτύσσεται με αργό ρυθμό σε 

βαθμό που να μη δικαιολογεί επι-

θετική άμεση θεραπεία. Αντιπρο-

σωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η 

μορφή καρκίνου ιστολογικού βαθ-

μού κακοήθειας Gleason score 6 

(παράμετρος χαμηλού κινδύνου), 

η πλειονότητα των οποίων εμφα-

νίζει σημαντικά χαμηλό μεταστα-

τικό δυναμικό, μη απειλητικό για 

τη συνολική επιβίωση του ασθε-

νούς, καθώς στη μορφή αυτή δεν 

διαπιστώνονται οι χαρακτηριστι-

κές γονιδιακές (χρωμοσωμιακές) 

βλάβες που παρατηρούνται σε 

λανθάνουσα, υψηλού κινδύνου 

κακοήθεια. Μελέτες μακρόχρο-

νης παρακολούθησης ασθενών 

με χαμηλού κινδύνου προστατικό 

καρκίνο που εντάχθηκαν σε πρό-

γραμμα Ενεργού Επιτήρησης κα-

ταδεικνύουν αξιοσημείωτα χαμηλά 

ποσοστά προόδου της νόσου 10-

15 έτη μετά την αρχική διάγνωση, 

καθώς 2%-3% εμφάνισαν απομα-

κρυσμένη μεταστατική νόσο ενώ 

η συνολική θνησιμότητα ήταν χα-

μηλή (<7%). Όπως προκύπτει από 

τα δεδομένα αυτά, δεν θα πρέπει 

να παραβλέπεται κατά την ενημέ-

ρωση των ασθενών ότι -έστω και 

πολύ μικρό (≤3%)- υπάρχει ποσο-

στό ασθενών με χαμηλού κινδύνου 

νόσο που θα εμφανίσουν σημεία 

προόδου της νόσου (τοπική επέ-

κταση, μετάσταση), εξέλιξη που 

ενδεχομένως η εφαρμογή αρχι-

κής επεμβατικής θεραπείας θα 

μπορούσε να αποτρέψει.

Ενδείξεις εφαρμογής - επιλογή 
κατάλληλων υποψηφίων
Όπως και με τις άλλες μορφές 

θεραπείας του προστατικού καρ-

κίνου, θεωρείται αναγκαία προ-

ϋπόθεση η από κοινού (μεταξύ 

ασθενούς και ιατρού) λήψη τελικής 

απόφασης για τον τρόπο αντιμετώ-

πισης. Προκειμένου για την Ενερ-

γό Επιτήρηση, οι ασθενείς θα πρέ-

πει να σταθμίζουν προσεκτικά τον 

δυνητικό περιορισμό της ποιότητας 

ζωής συνεπεία επιπλοκών μετά 

επεμβατικούς χειρισμούς σε σχέ-

ση με τις πιθανότητες απώλειας του 

«παράθυρου ευκαιρίας» ίασης χω-

ρίς επιθετική θεραπεία. Η εκτίμηση 

του κινδύνου επέκτασης της νόσου 

και των πιθανοτήτων θανάτου από 

καρκίνο του προστάτη βασίζεται σε 

κλινικο-εργαστηριακά δεδομένα 

όπως: Τα ιστολογικά χαρακτηριστι-

κά του όγκου (Gleason score) που 

προκύπτουν από τη βιοψία προστά-

τη, τα επίπεδα PSA ορού αίματος, 

τα ευρήματα της δακτυλικής εξέ-

τασης του προστάτη (ψηλαφητή ή 

όχι σκληρία ύποπτη για κακοήθεια) 

και του απεικονιστικού ελέγχου 

(Αξονική/Μαγνητική Τομογραφία, 

σπινθηρογράφημα οστών) καθώς 

και τις ενδείξεις της Πολυπαρα-

μετρικής Μαγνητικής τομογραφί-

ας προστάτη που επιτρέπει πλέον 

ευκρινή εντόπιση στον προστάτη 

αδένα περιοχών με χαρακτηριστι-

κά συμβατά με παρουσία πιθανού 

καρκινώματος, συμβάλλοντας έτσι 

στην ακριβέστερη λήψη βιοψιών. 

Σύμφωνα με τις διεθνείς Κατευ-

θυντήριες Οδηγίες Ουρολογικής 

Ογκολογίας, ένας ασθενής θεω-

ρείται κατάλληλος υποψήφιος για 

ένταξη σε πρόγραμμα Ενεργού 

Παρακολούθησης και μπορεί να 

επιλέξει να αναβάλει κατ’ αρχήν 

ριζική θεραπεία του καρκίνου του 

προστάτη, εάν πληροί τα ακόλου-

θα κριτήρια:

1 Ο καρκίνος είναι μικρού με-

γέθους, εντοπίζεται εντός των 

ορίων του προστάτη και η βιοψία 

καταδεικνύει ότι δεν έχει επιθε-

τικά χαρακτηριστικά (χαμηλού 

κινδύνου και ιστολογικού βαθμού 

κακοήθειας νόσος: Gleason score 

6 ή [σπανιότερα] ευνοϊκού - ενδι-

άμεσου κινδύνου νόσο [Gleason 

score 7])

2 Τα επίπεδα PSA αίματος είναι 

<10 ng/ml

3Ο ασθενής δεν έχει συμπτώ-

ματα απορρέοντα από τον 

καρκίνο και αποδέχεται να ζει πα-

ρακολουθώντας τη νόσο χωρίς να 

επηρεάζεται σημαντικά η ποιότητα 

της ζωής του, καθώς εκτιμά ότι ο 

επηρεασμός αυτός είναι ήσσονος 

βαρύτητος σε σχέση με αυτόν που 

ενδεχομένως προέκυπτε από πιθα-

νές επιπλοκές τοπικής θεραπείας

4 Το προσδόκιμο επιβίωσης του 

ατόμου είναι αρκετά μεγάλο 

ώστε να μπορεί να ωφεληθεί από 

τοπική θεραπεία εάν αυτό απαιτη-

θεί στη συνέχεια

5Ο ασθενής αντιμετωπίζει επί 

του παρόντος άλλα σοβαρά 

προβλήματα υγείας (π.χ. καρδιο-

πάθεια, υπέρταση, αρρύθμιστος 

σακχαρώδης διαβήτης) που ανα-

μένεται να βελτιωθούν

Τέλος, εξειδικευμένα γονιδιακά 

tests (Decipher, Oncotype Dx® 

Prostate, Prolaris®), εφαρμοζόμε-

να σπανιότερα επί του παρόντος, 
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μπορεί να συμβάλουν στην επιλο-

γή των κατάλληλων ασθενών.

Ηλικία - Προσδόκιμο ζωής - 
Συννοσηρότητα - Προσεκτική 
Αναμονή
Το προσδόκιμο επιβίωσης αποτε-

λεί παράμετρο που θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπ’ όψιν, καθώς η ΕΕ 

θεωρείται καλή επιλογή για τους 

ασθενείς εκείνους που εκτιμάται 

ότι θα ζήσουν τουλάχιστον 10 έτη, 

προκειμένου να έχουν όφελος 

από την εφαρμογή τοπικών θερα-

πειών εφόσον ο καρκίνος παρου-

σιάσει επιθετικά χαρακτηριστικά. 

Η συννοσηρότητα (συνυπάρχου-

σες παθολογικές καταστάσεις 

και θεραπείες) εκτιμάται ότι έχει 

μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι η 

χρονολογική ηλικία του ατόμου, 

καθώς αύξησή της συνδέεται με 

αυξημένο κίνδυνο θανάτου από 

αίτια μη σχετιζόμενα με τον προ-

στατικό καρκίνο. Γενικά, για άν-

δρες με βραχύ προσδόκιμο επι-

βίωσης, η προσεκτική αναμονή 

(Watchful Waiting) αποτελεί κατά 

τεκμήριο την καταλληλότερη επι-

λογή, καθώς έτσι δεν επηρεάζεται 

η ποιότητα ζωής, ενώ για νεότε-

ρους άνδρες με μεγάλο εκτιμώ-

μενο προσδόκιμο επιβίωσης, με 

ανησυχία για επιπλοκές όπως η 

ακράτεια ούρων και η στυτική δυ-

σλειτουργία και που πληρούν τα 

κριτήρια ένταξης σε πρόγραμμα 

ΕΕ, η παραμονή σε αυτό για όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα θεωρείται η προσφο-

ρότερη λύση. Ο όρος «Προσεκτι-

κή Αναμονή» (Watchful Waiting) 

αναφέρεται στη συντηρητική (μη 

επιθετική), και χωρίς πρόθεση ία-

σης, αντιμετώπιση ασθενών που 

εξ αρχής κρίνονται ακατάλληλοι 

για ριζική θεραπεία, παρακολου-

θούνται χωρίς τήρηση προκαθορι-

σμένου πρωτοκόλλου περιοδικού 

κλινικο-εργαστηριακού ελέγχου 

σε αντίθεση με την ενεργό παρα-

κολούθηση και εφόσον εμφανί-

σουν συμπτώματα συνεπεία τοπι-

κής ή συστηματικής (μεταστάσεις) 

επέκτασης της νόσου, λαμβάνουν 

«παρηγορητική» θεραπεία σε μια 

προσπάθεια κατά το δυνατόν κα-

λύτερης διασφάλισης της ποιότη-

τας της ζωής τους. Η τακτική αυτή 

εφαρμόζεται κυρίως (ισχυρός 

βαθμός σύστασης σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες οδηγίες) σε 

μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς 

με βραχύ προσδόκιμο επιβίωσης 

(≤5 ετών) και πολλαπλά συνυπάρ-

χοντα προβλήματα υγείας στους 

οποίους εκτιμάται ότι η ριζική θε-

ραπεία με τις πιθανές επιπλοκές 

της ή η Ενεργός Επιτήρηση με αυ-

στηρή εφαρμογή προγράμματος 

ελέγχου θα προκαλούσε περισ-

σότερο βλάβη παρά όφελος.

Αντενδείξεις
Ασθενείς που αναπτύσσουν αγχώ-

δεις αντιδράσεις ή άλλες ψυχολο-

γικές διαταραχές ως συνέπεια υπο-

χρεωτικής συμβίωσης με καρκίνο 

για τον οποίο δεν έχουν λάβει θε-

ραπευτική αγωγή, όπως και άνδρες 

με επιβαρυμένο οικογενειακό ιστο-

ρικό εμφάνισης επιθετικού (μετα-

στατικού) καρκίνου του προστάτη, 

συνιστάται να αποκλείονται από τη 

Τα τελευταία χρόνια η ιδέα της Ενεργού Επιτήρησης κερδίζει ολοένα περισσότερο έδαφος ως εφικτή και 
αποδεκτή εναλλακτική επιλογή στην αντιμετώπιση του χαμηλού κινδύνου καρκίνου του προστάτη
Πηγή: CaPSURE national registry of men with prostate cancer diagnosed at 45 urology practices across 
the United States, cited by MR Cooperberg and PR Carroll (2015) JAMA: 314:80–2
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συμμετοχή τους σε πρόγραμμα ΕΕ, 

ακόμη και όταν εμφανίζουν νόσο 

πολύ χαμηλού κινδύνου. 

Διαδικασία εφαρμογής - 
Πρωτόκολλο παρακολούθησης
Τους κύριους πυλώνες του προ-

γράμματος Ενεργού Επιτήρησης 

αποτελούν οι μετρήσεις των επιπέ-

δων PSA, η ψηλάφηση (δακτυλική 

εξέταση), η βιοψία και η πολυπα-

ραμετρική μαγνητική τομογραφία 

του προστάτη, που διενεργούνται 

επαναλαμβανόμενα ανά τακτά, 

προκαθορισμένα χρονικά διαστή-

ματα. Οι διεθνείς Κατευθυντήριες 

Οδηγίες Ουρολογικής Ογκολογίας 

συνιστούν το ακόλουθο σχήμα πε-

ριοδικού ελέγχου ασθενών: 

  Μέτρηση PSA testing κάθε τρεις 

με έξι μήνες

  Δακτυλική εξέταση προστάτη 

ανά εξάμηνο

  Βιοψία προστάτη 12 μήνες μετά 

τη διάγνωση και στη συνέχεια 

ανά 2-5 έτη

  Διενέργεια πολυπαραμετρικής 

μαγνητικής τομογραφίας 

προστάτη (mpMRI) κάθε 1-2 έτη, 

ανάλογα με την κλινική κρίση 

των θεραπόντων

Εάν από τα ευρήματα του ανωτέ-

ρω ελέγχου προκύψουν ενδείξεις 

τάσης επέκτασης του καρκίνου 

(αρχίζει να γίνεται επιθετικός), 

όπως για παράδειγμα επί αυξήσεως 

του Gleason score ή σταθερά αυξα-

νομένων τιμών PSA σε διαδοχικές 

μετρήσεις, διακόπτεται το πρόγραμ-

μα επιτήρησης και ο ασθενής λαμ-

βάνει ριζική τοπική θεραπεία (χει-

ρουργική ή/και ακτινοθεραπεία), 

με σκοπό την εκρίζωση της νόσου. 

Έκβαση-αποτελέσματα 
προγράμματος Ενεργού 
Επιτήρησης
Από την ανάλυση δεδομένων με-

λετών αρκετών σειρών ασθενών 

με εντοπισμένη νόσο που ακολού-

θησαν πρόγραμμα Ενεργού Επι-

τήρησης προκύπτει ότι τα μακρο-

πρόθεσμα αποτελέσματα αυτής 

της μεθόδου είναι εξαιρετικά καλά 

και συγκρίσιμα με αυτά της ριζικής 

τοπικής θεραπείας (χειρουργική 

επέμβαση, ακτινοθεραπεία). Μετά 

δεκαετή παρακολούθηση τόσο η 

ειδική του καρκίνου επιβίωση όσο 

και η συνολική επιβίωση βρέθηκε 

ότι είχαν τα ίδια σχεδόν ποσοστά 

τόσο σε αυτούς που έλαβαν το-

πική θεραπεία (99%) όσο και σε 

εκείνους υπό ΕΕ (98,8%), ενώ δι-

απιστώθηκε χαμηλός κίνδυνος 

εξωπροστατικής επέκτασης του 

καρκίνου, τοπικής ή απομακρυσμέ-

νης (μετάσταση) που δεν διέφερε 

σημαντικά μεταξύ των δύο μορφών 

θεραπείας (4%-10% στην ομάδα 

ΕΕ σε σύγκριση με 2,6%-5% στην 

ομάδα τοπικής θεραπείας), καθώς 

επίσης και ότι ο κίνδυνος θανάτου 

συνεπεία καρκίνου του προστάτη 

ήταν ιδιαίτερα χαμηλός (0,5%-1%). 

Από τα ευρήματα αυτά, συνάγεται 

το συμπέρασμα ότι η ενεργός επι-

τήρηση στους κατάλληλα επιλεγ-

μένους ασθενείς είναι πρακτικά το 

ίδιο αποτελεσματική, ασφαλής και 

με διάρκεια όπως και οι επιθετικής 

μορφής θεραπείες του καρκίνου 

του προστάτη. Περίπου το ένα τρί-

το (20% - 50%) των ασθενών που 

τέθηκαν σε ΕΕ επανακατηγοριο-

ποιήθηκαν (reclassified) κατά τη 

διάρκεια δεκαετούς παρακολούθη-

σης και οι πλείστοι εξ αυτών έλα-

βαν τελικά ριζική τοπική θεραπεία, 

συνεπεία κυρίως αναβάθμισης του 

ιστολογικού βαθμού κακοήθειας 

και σταδίου επέκτασης της νόσου 

(εμφάνιση «επιθετικών» χαρακτη-

ριστικών) αλλά και μεταστροφής 

της γνώμης/επιθυμίας μέρους των 

ασθενών που θεώρησαν την προ-

οπτική περαιτέρω συμβίωσης με 

τον καρκίνο του προστάτη σοβα-

ρά ψυχοφθόρο. Αναφορικά με την 

ποιότητα ζωής και λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν διαταραχή της από επιπλοκές 

όπως η ακράτεια ούρων και η στυ-

τική δυσλειτουργία, βρέθηκε ότι 

διατηρείται σημαντικά καλύτερα 

στους ασθενείς υπό ΕΕ σε σύγκρι-

ση με αυτούς που υποβλήθηκαν σε 

χειρουργική θεραπεία ή ακτινοθε-

ραπεία. Και αυτό παρά το γεγονός 

ότι, εκτός από την ανησυχία που 

προκαλεί η μικρή (αλλά υπαρκτή) 

πιθανότητα να διαφύγει λανθά-

νουσα εξέλιξη του καρκίνου και 

το ότι η ποιότητα ζωής των ασθε-

νών μπορεί να επηρεασθεί από 

τις επαναλαμβανόμενες βιοψίες 

προστάτη με τις δυνητικές επιπλο-

κές όπως φλεγμονή (<1% σοβαρή) 

και αιμορραγία (στα ούρα, σπέρμα, 

κόπρανα), οι ασθενείς συγκριτικά 

εκλαμβάνουν την ενόχληση που 

απορρέει από τη διαδικασία της ΕΕ 

ως ήσσονος βαρύτητας. 

Συμπέρασμα
Τα τελευταία χρόνια η ιδέα της 

Ενεργού Επιτήρησης κερδίζει 

ολοένα περισσότερο έδαφος ως 

εφικτή και αποδεκτή εναλλακτική 

επιλογή στην αντιμετώπιση του 

χαμηλού κινδύνου καρκίνου του 

προστάτη, μεταξύ ασθενών που 

δεν επιθυμούν ή δεν είναι σε θέση 

να υποβληθούν σε ριζική τοπική 

θεραπεία της νόσου. 

Ισχυρό πλεονέκτημα της μεθό-

δου έναντι των καθιερωμένων 

μορφών θεραπείας (ριζική προστα-

τεκτομή, ακτινοθεραπεία) αποτελεί 

το σημαντικά μικρότερο ποσοστό 

εμφάνισης επιπλοκών (ακράτεια 

ούρων, στυτική δυσλειτουργία) που 

επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των 

ασθενών. 

Το δεδομένο αυτό, σε συνδυα-

σμό με το ότι οι πιθανότητες εμφά-

νισης μεταστατικής νόσου ή τελικά 

θανάτου είναι εξαιρετικά μικρές, 

καθιστά την Ενεργό Επιτήρηση 

προτιμώμενη αρχική επιλογή αντι-

μετώπισης σημαντικού ποσοστού 

περιπτώσεων καρκίνου του προ-

στάτη, τοπικά εντοπισμένου και 

χαμηλού κινδύνου εξάπλωσης.



Ιατρείο Ελάχιστα Επεμβατικής  
Χειρουργικής Προστάτη

Νέα εποχή στη θεραπεία του Προστάτη

Μέθοδος REZUM 
Μέθοδος BipoLEP

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΑΘΉΝΩΝ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΆΝΟΥ 15, Τ 210 6962600

www.bioclinic.gr
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T
ο Αγγειακό Εγκεφαλικό 

Επεισόδιο (ΑΕΕ) εκδηλώ-

νεται όταν διαταραχθεί η 

φυσιολογική ροή του αίματος 

σε κάποιο αγγείο στον εγκέφα-

λο. Έτσι, τα νευρικά κύτταρα που 

τροφοδοτούνται από το συγκε-

κριμένο αγγείο, δεν λαμβάνουν 

οξυγόνο, με συνέπεια την απώ-

λεια της λειτουργίας τους και την 

αιφνίδια έναρξη νευρολογικών 

συμπτωμάτων. 

Το ΑΕΕ αποτελεί τη 2η αιτία θα-

νάτου μετά την ισχαιμική μυοκαρ-

διοπάθεια και την 3η αιτία αναπη-

ρίας, σύμφωνα με τα τελευταία 

στοιχεία του Παγκόσμιου Οργα-

νισμού Υγείας (ΠΟΥ). Πληθυσμι-

ακές μελέτες από την Ελλάδα 

δείχνουν ότι το 80% των ΑΕΕ εί-

ναι ισχαιμικής αιτιολογίας και ότι 

12 μήνες μετά το ΑΕΕ το 35% των 

ασθενών θα έχει αποβιώσει και 

το 31% θα έχει μόνιμη αναπηρία. 

Ο επιπολασμός του ΑΕΕ εκτιμάται 

στο 2,5%. 

Τα τελευταία 20 χρόνια η νοση-

λεία λόγω ΑΕΕ σχεδόν διπλασιά-

στηκε για τους ασθενείς ηλικίας 18 

έως 44 ετών και παρ’ όλο που τα 

ποσοστά θνησιμότητας λόγω ΑΕΕ 

μειώθηκαν, ο απόλυτος αριθμός 

ανθρώπων που παθαίνουν εγκε-

φαλικό αυξήθηκε ετησίως. 

Παγκοσμίως, κάθε χρόνο 5,5 

εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν 

από ΑΕΕ.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ΑΕΕ είναι ισχαιμικής αιτιολογίας 

Τα πρώτα 60 λεπτά κρίνουν  
την υπόλοιπη ζωή των ασθενών
Η σημασία της ταχείας θρομβόλυσης  

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΌ

Νικόλαος Μελάς, MD, PhDc

Παθολόγος - Ειδικός 
Αγγειακών Εγκεφαλικών 
Επεισοδίων
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινική Πειραιά
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φτάνοντας το 80% των περιπτώ-

σεων σύμφωνα με πληθυσμιακές 

μελέτες από την Ελλάδα. 

Τα ισχαιμικά ΑΕΕ οφείλονται 

σε οξεία απόφραξη εγκεφαλικών 

αρτηριών. 

Ο χρόνος σώζει ζωές
Ο χρόνος είναι ο πιο καθοριστικός 

παράγοντας στην αντιμετώπιση 

του ΑΕΕ. Συνηθίζεται η έκφραση 

«ο χρόνος είναι εγκέφαλος» από 

την αμερικάνικη έκφραση «time is 

brain» γιατί για κάθε δευτερόλε-

πτο που περνάει μετά την έναρξη 

του εγκεφαλικού επεισοδίου χά-

νονται εκατομμύρια εγκεφαλι-

κά κύτταρα και δισεκατομμύρια 

εγκεφαλικές συνάψεις. Υπολο-

γίζεται ότι σε απόφραξη μεγάλου 

μεγέθους εγκεφαλικού αγγείου 

χάνονται σχεδόν 2 εκατομμύρια 

εγκεφαλικά κύτταρα και 14 δισεκα-

τομμύρια συνάψεις ανά λεπτό και ο 

εγκέφαλος γερνάει κατά 36 χρό-

νια περίπου όταν ολοκληρωθεί η 

ισχαιμική βλάβη. Γι’ αυτό τον λόγο 

η γρήγορη έναρξη της αγωγής για 

την αποκατάσταση της εγκεφαλι-

κής αιματικής ροής είναι καθορι-

στική για την έκβαση του ΑΕΕ. 

Ενδοφλέβια θρομβόλυση
 Η ενδοφλέβια θρομβόλυση απο-

τελεί την πλέον ενδεδειγμένη 

θεραπεία για την αντιμετώπιση 

ασθενών με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ 

και είναι εγκεκριμένη από τον 

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 

(ΕΟΦ). Η ασφάλεια και η αποτε-

λεσματικότητα της ενδοφλέβιας 

θρομβόλυσης στο οξύ ισχαιμι-

κό ΑΕΕ έχει τεκμηριωθεί μέσα 

από πολλαπλές τυχαιοποιημένες 

ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, με 

ορόσημο τη μελέτη NINDS rt-PA 

Stroke Study (National Institute of 

Neurological Disorders and Stroke 

Study Group). 

Ωστόσο, η θεραπεία με ενδο-

φλέβια θρομβόλυση έχει αυ-

στηρό χρονικό όριο χορήγησης 

εντός 4,5 ωρών από την έναρξη 

των συμπτωμάτων. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα κλινικών μελετών 

και δεδομένα μεγάλων εθνικών 

βάσεων καταγραφής ΑΕΕ από 

τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, όσο αυ-

ξάνεται το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί από την έναρξη των 

συμπτωμάτων του ισχαιμικού ΑΕΕ 

έως και την έναρξη χορήγησης 

ενδοφλέβιας θρομβόλυσης τόσο 

μειώνεται η αποτελεσματικότητά 

της ως προς τη μείωση της ανα-

πηρίας. Η ανάγκη λοιπόν για τα-

χύτατη απεικόνιση του εγκεφάλου 

είναι ξεκάθαρη λόγω της υψηλής 

νοσηρότητας και θνητότητας των 

ασθενών που υφίστανται ισχαιμι-

κό ΑΕΕ καθώς και με κριτήριο την 

αποδεδειγμένη χρονο-εξαρτώμε-

νη αποτελεσματικότητα της ενδο-

φλέβιας θρομβόλυσης. 

Η αξονική τομογραφία (CT) του 

εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό 

είναι η πιο διαδεδομένη απεικο-

νιστική μέθοδος σε ασθενείς με 

συμπτώματα οξέος εγκεφαλικού, 

αποτελώντας το βασικό επίπεδο 

διαγνωστικού ελέγχου για τον 

αποκλεισμό οξείας ενδοκράνιας 

αιμορραγίας ώστε να δοθεί το 

«πράσινο φως» για τη χορήγησης 

ενδοφλέβιας θρομβόλυσης, εφό-

σον πληρούνται τα κριτήρια χορή-

γησης και αποκλεισμού. Λόγω της 

χρονο-εξαρτώμενης αποτελεσμα-

τικότητας της ενδοφλέβιας θρομ-

βόλυσης, η CT εγκεφάλου στους 

ασθενείς που προσέρχονται στο 

τμήμα επειγόντων περιστατικών 

του νοσοκομείου με συμπτώματα 

εγκεφαλικού πρόσφατης έναρ-

ξης επιβάλλεται να διενεργείται 

με απόλυτη προτεραιότητα. Σε 

Το ΑΕΕ αποτελεί τη 
2η αιτία θανάτου 
μετά την ισχαιμική 
μυοκαρδιοπάθεια 

και την 3η αιτία 
αναπηρίας,  

σύμφωνα με  
τα τελευταία στοιχεία 

του Παγκόσμιου 
Οργανισμού  

Υγείας
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πολλά νοσοκομεία, η ενδοφλέβια 

θρομβόλυση ξεκινά ήδη από το 

ακτινολογικό τμήμα μετά τον απο-

κλεισμό της αιμορραγίας.

Ο ακριβής καθορισμός του 

χρόνου έναρξης των συμπτωμά-

των αποτελεί τον σημαντικότερο 

παράγοντα στη λήψη της απόφα-

σης για τη χορήγηση ενδοφλέ-

βιας θρομβόλυσης, γι’ αυτό και θα 

πρέπει να διερευνάται ενδελεχώς. 

Σύμφωνα με τυχαιοποιημένες κλι-

νικές δοκιμές, για κάθε 10 ασθε-

νείς που θα λάβουν ενδοφλέβια 

θρομβόλυση εντός των πρώτων 

3 ωρών από την έναρξη των συ-

μπτωμάτων, 1 από αυτούς θα έχει 

καλό λειτουργικό αποτέλεσμα 

(mRS≤1). Στο χρονικό θεραπευ-

τικό παράθυρο των 3-4,5 ωρών 

η αντίστοιχη αναλογία ανέρχεται 

σε 1 ασθενή με καλό λειτουργικό 

αποτέλεσμα (mRS≤1) για κάθε 

19 ασθενείς που θα λάβουν ΕΘ. 

Όσον αφορά τη σχέση του οφέ-

λους προς την επιδείνωση, για 

κάθε 7 ασθενείς που θα είναι 

λειτουργικά ανεξάρτητοι στους 

6 μήνες, αντιστοιχούν 2 θάνατοι 

στην οξεία φάση αντιμετώπισης. 

Η ενδοφλέβια θρομβόλυση μετά 

την παρέλευση 4,5 ωρών από την 

έναρξη των συμπτωμάτων δεν 

έχει επίσημη έγκριση.  

Οι αμερικανικές συστάσεις θέ-

τουν τα 60 λεπτά της ώρας ως εφι-

κτό, προτεινόμενο χρόνο από την 

είσοδο του ασθενούς στην είσοδο 

των επειγόντων περιστατικών μέ-

χρι την έναρξη της ενδοφλέβιας 

θρομβόλυσης (“door to needle”). 

Είναι άξιο αναφοράς πως κέντρα 

με μεγάλη εμπειρία και σε άρτια 

οργανωμένα συστήματα υγείας 

έέχουν επιτύχει door-to-needle 

χρόνους στα 20 λεπτά! 

Πιθανές επιπλοκές
Η θρομβόλυση σε ασθενείς 

με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ είναι μια 

θεραπεία με τεκμηριωμένη απο-

τελεσματικότητα αλλά και εν δυ-

νάμει πολύ σοβαρές επιπλοκές, 

με σπουδαιότερες από αυτές την 

ενδοκράνια αιμορραγία και το αγ-

γειοοίδημα.

Η χορήγηση της ενδοφλέβιας 

θρομβόλυσης θα πρέπει να γίνε-

ται σε χώρο όπου υπάρχει η δυνα-

τότητα συνεχούς καταγραφής των 

ζωτικών σημείων του ασθενούς 

αλλά και αναγνώρισης των επιπλο-

κών της ΕΘ. Σε ιδανικές συνθήκες, 

ο χώρος αυτός πρέπει να είναι μια 

οργανωμένη Μονάδα Αγγειακών 

Εγκεφαλικών Επεισοδίων, αλλά 

με βάση τις τρέχουσες συνθήκες 

που επικρατούν στην Ελλάδα ως 

αποδεκτές επιλογές μπορούν να 

θεωρηθούν η Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας ή οποιαδήποτε Μονάδα 

Αυξημένης Φροντίδας, με την προ-

ϋπόθεση ότι το προσωπικό τους θα 

εκπαιδευτεί στη χορήγηση ΕΦ κα-

θώς και στην αναγνώριση και δια-

χείριση των επιπλοκών της. 

Είναι σημαντικό για τη μονάδα 

υποδοχής και διαχείρισης του πε-

ριστατικού με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ, 

το οποίο δύναται να λάβει ενδο-

φλέβια θρομβόλυση, να υπάρχει 

συγκεκριμένο πρωτόκολλο αντι-

μετώπισής του. Όλες οι κατηγορί-

ες των επαγγελματιών υγείας που 

εμπλέκονται σε αυτό το πρωτό-

κολλο έχουν συγκεκριμένο ρόλο 

και αρμοδιότητες, για τις οποίες 

θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί 

ούτως ώστε να δράσουν με ταχύ-

τητα στη διαχείριση του ασθενούς, 

στο πλαίσιο «ο χρόνος είναι εγκέ-

φαλος», τόσο προ- όσο και ενδο-

νοσοκομειακά. 
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Τ
ο πρόσθιο εξάρθρημα του 

ώμου είναι συνήθως απο-

τέλεσμα ενός σημαντικού 

τραυματικού επεισοδίου και η 

ανάταξή του γίνεται από ιατρικό 

προσωπικό.

Σε μικρότερης ηλικίας ασθενείς 

και σε άτομα υψηλών απαιτήσεων 

η υποτροπή του εξαρθρήματος και 

η μετάπτωσή του σε συστηματική 

πρόσθια αστάθεια του ώμου είναι 

πολύ συχνή. Μάλιστα, μπορεί να 

φτάσει και στο 100% των περιπτώ-

σεων! 

Τα υποτροπιάζοντα (2ο, 3ο ή 

και περισσότερα) εξαρθρήματα 

γίνονται συνήθως με μικρότερης 

βίας τραυματισμούς. Τελικά, οι 

ασθενείς αναφέρουν ότι βγαίνει 

ο ώμος τους μετά από μια απλή ή 

απότομη κίνηση!

Οι συχνές υποτροπές των εξαρ-

θρημάτων σε έναν ασθενή οδη-

γούν συνήθως σε: 

  Οστική απώλεια 

  Αλλοίωση της ποιότητας του 

χόνδρου, των συνδέσμων και 

των τενόντων της περιοχής 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η επέμ-

βαση Latarjet αποτελεί ίσως την 

πιο αποτελεσματική θεραπεία.

Ενδεικτικά παραθέτουμε μερι-

κές από τις πιο πρόσφατες διε-

θνείς μελέτες που υποστηρίζουν 

την ανωτερότητα της συγκεκριμέ-

νης τεχνικής.

  Μελέτη από την Ελβετία καταδει-

κνύει ότι σε μακροχρόνια παρα-

κολούθηση ασθενών (> 6 έτη), 

η επέμβαση Latarjet παρείχε ση-

μαντικά καλύτερα αποτελέσματα 

και υποτροπή μόνο στο 3% των 

περιπτώσεων σε σύγκριση με 

την αρθροσκοπική επέμβαση 

Bankart (28,4% των περιπτώσε-

ων). 

  Μελέτη από τη Lyon συμπεραί-

νει πως η επέμβαση Latarjet εί-

ναι ιδιαίτερα επιτυχής ακόμη και 

σε εφήβους υψηλών αθλητικών 

απαιτήσεων που δεν έχουν ολο-

κληρώσει την ανάπτυξή τους. 

   Επίσης, μελέτη από την Grenoble 

της Γαλλίας δείχνει πως οι υψη-

λών απαιτήσεων αθλητές επέ-

στρεψαν στις δραστηριότητές 

τους στο 100% των περιπτώσε-

ων μετά από mini-open Latarjet. 

Η συγκεκριμένη επέμβαση προ-

τείνεται από τους συγγραφείς 

ως η πρώτη επιλογή μετά από 

εξάρθρημα ώμου. 

   Από την ομάδα του κ. Αχιλλέα 

Μπουτσιάδη και του Ιατρείου 

Ώμου της ΒιοΚλινικής Αθηνών 

(Bioclinic Advanced Shoulder 

Service) πραγματοποιήθηκε 

πτωματική μελέτη στον Ελληνι-

κό Πληθυσμό. Με βάση τα αν-

θρωπομετρικά χαρακτηριστικά 

των Ελλήνων, με την επέμβαση 

Latarjet μπορούν να καλυφθούν 

οστικά ελλείμματα μέχρι 30%. 

   Τέλος, σε μελέτη του ο κ. Μπου-

τσιάδης, σε συνεργασία με εξει-

δικευμένους ορθοπαιδικούς στη 

χειρουργική ώμου από τη Γαλ-

λία, έχει δημοσιεύσει καλύτερα 

αποτελέσματα της επέμβασης 

Latarjet μετά τη χρήση ειδικού 

οδηγού. 

Τα θετικά αποτελέσματα της εν 

λόγω επέμβασης περιγράφουν 

και μερικοί από τους ασθενείς. 

Η επέμβαση που βάζει  
τον ώμο οριστικά στη θέση του 
Η τεχνική Latarjet βάζει τέλος  
στα συνεχή εξαρθρήματα ώμου

Γράφει ο:

Αχιλλέας Μπουτσιάδης,  
MD, Ph.D

Χειρουργός Ώμου και Γόνατος,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινική Αθηνών
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 «Όντας αθλητής, είχα πολλαπλά 

εξαρθρήματα ώμου πριν από τα 20 

μου χρόνια, οπότε το χειρουργείο ήταν 

μονόδρομος. Μετά την αποτυχία του 

πρώτου χειρουργείου με τη μέθοδο της 

αρθροσκόπησης, επέλεξα τον κ. Μπουτσιάδη 

με τη μέθοδο LATARJET. Το δεύτερο 

χειρουργείο ήταν λιγότερο επίπονο από 

το πρώτο. Βγήκα από το νοσοκομείο την 

επόμενη μέρα και έκανα ασκήσεις που μου 

συστήθηκαν. Η διαδικασία της αποκατάστασης 

τη δεύτερη φορά ήταν πολύ ευκολότερη. 

Σήμερα, 5 μήνες μετά, ο ώμος μου έχει 

αποκατασταθεί πλήρως. Νιώθω ασφάλεια και 

σιγουριά».

Σ.Ε. 

«Έχοντας υποβληθεί στις δύο πιο γνωστές 

μεθόδους αποκατάστασης πρόσθιας 

αστάθειας ώμου θα ήθελα από την εμπειρία 

μου να επισημάνω τα εξής. Τόσο η μέθοδος 

Bankart όσο και η Latarjet είναι τελείως 

ανώδυνες για τον ασθενή κατά τη διάρκεια 

της επέμβασης και της νοσηλείας αλλά και 

το πρώτο διάστημα στο σπίτι. Στη μέθοδο 

Latarjet δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω 

ούτε ένα παυσίπονο από αυτά που μου 

συνταγογραφήθηκαν. Αυτό όμως που μου 

έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στη Latarjet είναι 

ότι από την πρώτη κιόλας μέρα της επέμβασης 

μπορούσα να κινήσω την άρθρωσή μου 

καθ’ υπόδειξη του γιατρού με συγκεκριμένο 

ασκησιολόγιο, χωρίς να πονάω καθόλου. Από 

τις πρώτες κιόλας εβδομάδες, η άρθρωσή 

μου είχε αρκετό εύρος κίνησης. Στον δεύτερο 

μήνα είχα σχεδόν όλο το εύρος κίνησης. 

Πλέον, στον έβδομο μήνα αποκατάστασης 

που διανύω, αισθάνομαι την άρθρωσή μου 

πολύ σταθερή και έχω βάλει στο πρόγραμμά 

μου ασκήσεις με το βάρος του σώματός μου 

(κάμψεις, έλξεις κ.λπ.) χωρίς ενόχληση».

Μ.Ε.

«Μετά το χειρουργείο επανήλθα αρκετά 

γρήγορα, ώστε να μπορώ να καλύπτω τις 

βασικές μου ανάγκες. Λίγο καιρό μετά 

ξεκίνησα την αποθεραπεία βάσει των 

οδηγιών και μπορώ να πω ότι πολύ σύντομα 

(2-3 βδομάδες) έκανα σχεδόν τα πάντα! 1,5 

χρόνο μετά, δεν έχω κανένα πρόβλημα, έχει 

επανέλθει πλήρως ο ώμος μου».

Μ.Α.

«Είχα προβλήματα με τον ώμο μου για 20 

χρόνια και έχω υποστεί τουλάχιστον 50 

εξαρθρώσεις... Δίσταζα να χειρουργηθώ 

λόγω δυσάρεστων εμπειριών από φίλους 

και συναθλητές μου, οι οποίοι έχασαν εύρος 

κίνησης, πονούσαν μετά το χειρουργείο 

και πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια 

της αποθεραπείας. Τελικά αποφάσισα να 

δοκιμάσω τη μέθοδο Latarjet. Το χειρουργείο 

έγινε άμεσα. Όταν συνήλθα, αιφνιδιάστηκα 

ευχάριστα που δεν πονούσα… Ο ώμος μου 

επανήλθε στο 100% για κάθε αθλητική και 

άλλη δραστηριότητα της καθημερινότητάς 

μου. Το εύρος του χεριού μου δεν υστερεί σε 

καμία κίνηση σε σχέση με το δεξί μου χέρι...»

M.M.

«…Ζούσα συνεχώς με τον φόβο των 

εξαρθρημάτων. Φοβόμουν μη μου συμβεί την 

ώρα που οδηγούσα αυτοκίνητο ή μηχανή… 

H επέμβαση περιείχε μηδενική ταλαιπωρία 

για εμένα ως ασθενή. Από τη στιγμή που 

ξύπνησα από τη νάρκωση, αμέσως ένιωσα 

απείρως μεγάλη διαφορά στη “σταθερότητα” 

των ώμων μου. Μετεγχειρητικά στον 

αριστερό ώμο (πρώτη επέμβαση) δεν ένιωσα 

καθόλου πόνο και ακόμη και φεύγοντας 

από το νοσοκομείο δεν χρειάστηκε να 

πάρω ούτε ένα παυσίπονο. Στον δεξί ώμο 

(δεύτερη επέμβαση) ένιωσα μόνο έναν 

απειροελάχιστο “γλυκό” πόνο για 2-3 λεπτά 

αμέσως μετά το ξύπνημα από την αναισθησία, 

έκτοτε καθόλου πόνος, ούτε μετά το εξιτήριο. 

Γενικά ακόμη και αμέσως μετά την επέμβαση 

αισθανόμουν απόλυτα υγιής! Σαν να μην 

μπήκα ποτέ στο χειρουργείο, σαν να μην είχα 

ποτέ πρόβλημα. Πλέον η καθημερινότητά 

μου έχει αλλάξει προς το απείρως 

βέλτιστο! Δεν υπάρχει ίχνος αστάθειας, δεν 

αισθάνομαι κανενός είδους ενόχληση ή 

πόνο, το εύρος κίνησης και των δύο χεριών 

μου είναι τέτοιο που ακόμη και εγώ ο ίδιος 

αναρωτιέμαι εάν ήμουν ποτέ σε τόσο καλή 

φυσική κατάσταση».

Η.Γ.
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Ο 
καρκίνος των ωοθηκών 

αποτελεί τον δεύτερο πιο 

συχνό καρκίνο των γυναι-

κών στις αναπτυγμένες χώρες και 

τη συχνότερη αιτία θανάτου από 

γυναικολογικό καρκίνο. Η επιθετι-

κότητα της νόσου προκαλεί θνητό-

τητα μεγαλύτερη απ’ ό,τι οι κακοή-

θειες τραχήλου και ενδομητρίου 

μαζί. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πι-

θανότητα για μια γυναίκα να ανα-

πτύξει καρκίνο των ωοθηκών κατά 

τη διάρκεια της ζωής της κυμαίνεται 

μεταξύ 0,64% και 1,6%. 

Μέχρι και σήμερα, η αιτία του 

καρκίνου της ωοθήκης δεν είναι 

απόλυτα κατανοητή. Υπάρχουν 

όμως κάποιοι επιβαρυντικοί παρά-

γοντες που αυξάνουν τις πιθανό-

τητες για μία γυναίκα να νοσήσει, 

όπως η ηλικία, η λήψη ορμονών, 

η κληρονομικότητα και η ατοκία. 

Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις 

δεν ανευρίσκεται κανένας από 

τους ανωτέρω παράγοντες στο 

ιστορικό της ασθενούς. Ένας πα-

ράγοντας κινδύνου μπορεί να αυ-

ξήσει τον κίνδυνο αλλά δεν είναι 

ούτε απαραίτητος ούτε αρκετός για 

να προκαλέσει τη νόσο. 

ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΩΟΘΗΚΩΝ

Ένας σιωπηλός αλλά 
αντιμετωπίσιμος δολοφόνος
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Δημήτρης Χαϊδόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής Γυναικολογικής  

Ογκολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Επιστημονικός Συνεργάτης ΒιοΚλινική Αθηνών 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΊΑ

Θεραπευτικές επιλογές
Για τις ασθενείς στα αρχικά στάδια 

της νόσου (στάδια I-II), η αντιμε-

τώπιση είναι πάντα χειρουργική. 

Στα προχωρημένα στάδια (III-IV), 

ο θεραπευτικός σχεδιασμός εξα-

τομικεύεται για κάθε ασθενή και 

αποφασίζεται από μία επιστημονική 

ομάδα ιατρών διαφόρων ειδικοτή-

των (Ογκολογικό Συμβούλιο). Ένας 

έξυπνος συνδυασμός χειρουργεί-

ου και χημειοθεραπείας αποτελεί τη 

βασική θεραπευτική προσέγγιση. 

Το Ογκολογικό Συμβούλιο, λαμβά-

νοντας υπ’ όψιν παράγοντες όπως 

η ηλικία, η γενική κατάσταση της 

ασθενούς και η έκταση της νόσου, 

αποφασίζει εάν η ασθενής είναι 

υποψήφια για πρωτογενή κυτταρο-

μείωση (primary cytoreduction). 

Ο στόχος του πρωτογενούς χει-

ρουργείου είναι να εξαιρεθεί πλή-

ρως η νόσος, γεγονός το οποίο 

οδηγεί πολλές φορές τον χειρουρ-

γό σε εκτεταμένα χειρουργεία με 

εξαίρεση διαφόρων ενδοκοιλιακών 

οργάνων (multiorgan resection). 

Μετά την ανάρρωση από το χει-

ρουργείο, η ασθενής υποβάλλεται 

σε 6 κύκλους επικουρικής χημειο-

θεραπείας. 

Εάν η ασθενής δεν είναι σε καλή 

γενική κατάσταση για να υποβληθεί 

σε εκτεταμένο χειρουργείο ή εάν 

το Ογκολογικό Συμβούλιο θεωρεί 

ότι η νόσος είναι τόσο εκτεταμέ-

νη που δεν είναι δυνατή η πλήρης 

εξαίρεσή της, η ασθενής δύναται να 

λάβει 3 κύκλους χημειοθεραπείας 

(neoadjuvant chemotherapy) ώστε 

να μειωθεί η έκταση της νόσου και 

να μπορέσει να χειρουργηθεί με 

σκοπό πάντα την πλήρη εξαίρεση 

των νεοπλασματικών εστιών. Μετά 

το χειρουργείο, η ασθενής λαμβά-

νει και τους υπόλοιπους 3 κύκλους 

χημειοθεραπείας. 

Σημαντικό πεδίο επιστημονικής 

αντιπαράθεσης έχει αποτελέσει τα 

τελευταία χρόνια η χρήση της Υπέρ-

θερμης Ενδοπεριτοναϊκής Χημειο-

θεραπείας (HIPEC) στον προχωρη-

μένο καρκίνο ωοθηκών. Η θεωρία 

της HIPEC είναι ότι η χορήγηση 

χημειοθεραπείας σε υψηλή θερμο-

κρασία εντός της περιτοναϊκής κοι-

λότητας μετά την ολοκλήρωση της 

κυτταρομείωσης οδηγεί στην κατα-

στροφή μικροσκοπικών, μη ορατών 

καρκινικών κλώνων με καλύτερα 

θεραπευτικά αποτελέσματα. Μέ-

χρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί ότι 

υπάρχει όφελος από την προσθήκη 

της HIPEC στον προχωρημένο καρ-

κίνο ωοθηκών. Αναμένονται στα 

επόμενα χρόνια οι μελέτες οι οποί-

ες θα καθορίσουν εάν πράγματι η 

HIPEC έχει θέση στη θεραπευτική 

αντιμετώπιση της νόσου. 

Η πλήρης κυτταρομειωτική επέμ-

βαση, η χρήση επικουρικής και νε-

οεπικουρικής χημειοθεραπείας κα-

θώς και οι στοχευμένες θεραπείες 

αποτελούν αυτή τη στιγμή τα κατάλ-

ληλα όπλα για την αντιμετώπιση του 

καρκίνου των ωοθηκών και έχουν 

καταφέρει να βελτιώσουν κατά 

πολύ την επιβίωση των ασθενών 

τα τελευταία χρόνια. Ακόμη και σε 

περίπτωση υποτροπής της νόσου, η 

χειρουργική προσέγγιση αλλά και η 

χρήση χημειοθεραπείας δεύτερης 

γραμμής αποτελούν ρεαλιστικές 

επιλογές που μπορεί να βελτιώ-

σουν το προσδόκιμο επιβίωσης. 

Οι σύγχρονες εξελίξεις στη γυ-

ναικολογική ογκολογία έχουν οδη-

γήσει ήδη στην εποχή όπου η θε-

ραπεία του καρκίνου των ωοθηκών 

σε νεαρές γυναίκες έχει σκοπό όχι 

μόνον την επιβίωση αλλά και τη δι-

ατήρηση της αναπαραγωγικής ικα-

νότητας, προσφέροντας ακόμη και 

τη δυνατότητα τεκνοποίησης μετά 

τον καρκίνο. 

Δεδομένου ότι ο καρκίνος των 

ωοθηκών θεωρείται συστηματική 

νόσος, τα τελευταία χρόνια έχουν 

γίνει μεγάλες προσπάθειες για την 

εξατομικευμένη αντιμετώπιση των 

ασθενών ανάλογα με το γενετι-

κό τους προφίλ. Οι έρευνες αυτές 

έχουν ήδη αποδώσει με αποτέλε-

σμα την παραγωγή στοχευμένων 

θεραπειών οι οποίες χρησιμοποι-

ούνται ολοένα και περισσότερο. 

Τέλος, σημαντικές εξελίξεις που 

αφορούν τη διερεύνηση της μορι-

ακής σφραγίδας του καρκίνου των 

ωοθηκών, αλλά και η διενέργεια 

μεγάλων τυχαιοποιημένων φάσε-

ως ΙΙΙ μελετών για πιο αποτελεσμα-

τικές προσεγγίσεις τόσο χειρουρ-

γικά όσο και χημειοθεραπευτικά, 

αναμένεται να βελτιώσουν ακόμη 

περισσότερο τη στρατηγική αντιμε-

τώπισης της νόσου και υπό το πρί-

σμα αυτό το μέλλον προοιωνίζεται 

ελπιδοφόρο.
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Χωρίς ειδικά συμπτώματα 
Ο καρκίνος των ωοθηκών τις περισσότερες φορές προκαλεί ήπια και 

γενικά συμπτώματα (μετεωρισμό, διαταραχές εντέρου, επιγαστραλγία) 

στα αρχικά στάδια, τα οποία συνήθως δεν είναι αρκετά για να οδηγή-

σουν την ασθενή στον ιατρό για περαιτέρω έλεγχο. Τούτο έχει ως συνέ-

πεια την καθυστερημένη διάγνωση με αποτέλεσμα τα ¾ των ασθενών 

να διαγιγνώσκονται σε προχωρημένα στάδια (III και IV). Για τον λόγο 

αυτό η νόσος έχει ονομαστεί και «σιωπηλός δολοφόνος». Η διάγνω-

ση θα τεθεί από την κλινική εξέταση, την απεικονιστική διερεύνηση με 

υπερηχογραφία, μαγνητική ή αξονική τομογραφία και τους καρκινικούς 

δείκτες. Κάποιες φορές, ο καρκίνος των ωοθηκών ανευρίσκεται απρό-

σμενα κατά τη διάρκεια μιας γυναικολογικής εξέτασης ρουτίνας ή κατά 

τη διάρκεια κάποιας χειρουργικής επέμβασης για άλλη αιτία. 
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Η 
Κυστική  Ίνωση είναι γενε-

τική νόσος που προκαλεί 

συστηματικές αναπνευστι-

κές λοιμώξεις και σταδιακά περιο-

ρίζει την αναπνευστική ικανότητα. 

Η Κυστική  Ίνωση είναι γενετική 

πάθηση. Οι ασθενείς με Κυστική  

Ίνωση κληρονομούν δύο αντίγρα-

φα του παθολογικού γονιδίου, ένα 

από κάθε γονέα. Οι δύο γονείς του 

ασθενούς είναι απολύτως υγιείς, 

δεν έχουν κανένα σύμπτωμα της 

νόσου και είναι φορείς της πάθη-

σης χωρίς να το γνωρίζουν. Εάν 

δύο φορείς αποκτήσουν παιδί, 

υπάρχει 25% πιθανότητα το παιδί 

να έχει Κυστική  Ίνωση, 25% πιθα-

νότητα το παιδί να είναι απολύτως 

υγιές και 50% πιθανότητα το παι-

δί να είναι φορέας της Κυστικής 

Ίνωσης όπως οι γονείς του. Οι πι-

θανότητες αυτές ισχύουν σε κάθε 

γέννηση.

Διάγνωση
   Αναγνώριση φορέων  

των γονιδίων της νόσου

Για να ελεγχθεί εάν κάποιος είναι 

φορέας του παθολογικού γονιδί-

ου που προκαλεί την Κυστική  Ίνω-

ση αρκεί ένα απλό δείγμα σάλιου 

ή αίματος στο οποίο γίνεται μορι-

ακός έλεγχος του DNA. Αυτός ο 

έλεγχος είναι σημαντικός εάν το 

πρόσωπο που ελέγχεται γνωρίζει 

ότι ο/η σύντροφός/σύζυγός του 

είναι φορέας της νόσου ή εάν κά-

ποιος συγγενής του είναι ασθενής 

ή φορέας. Στη χώρα μας οι φορείς 

του παθολογικού γονιδίου υπολο-

γίζονται σε περισσότερους από 

500.000.

   Προγεννητικός έλεγχος

Ο έλεγχος αυτός είναι εφικτός 

στα αρχικά στάδια της εγκυμοσύ-

νης και συνήθως πραγματοποιεί-

ται σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης 

Κυστική  
Ίνωση 
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υψηλού κινδύνου για να γεννηθεί 

παιδί με Κυστική  Ίνωση.

   Σε νεογνά

Αυτός ο έλεγχος συνίσταται στη 

συλλογή μικρής ποσότητας αίμα-

τος από την πτέρνα του νεογνού, 

λίγο μετά τη γέννησή του, ως μέ-

ρος του γενικότερου νεογνικού 

ελέγχου που εφαρμόζεται στη 

χώρα σε όλα τα νεογέννητα για 

διάφορες παθήσεις, κυρίως με-

ταβολικές. Όσο νωρίτερα τεθεί 

η διάγνωση της νόσου τόσο πιο 

σύντομα θα ξεκινήσει ο ασθενής 

να λαμβάνει τη δέουσα θεραπεία, 

οπότε η πορεία της νόσου θα είναι 

σαφώς καλύτερη.

   Τεστ ιδρωτοποιών αδένων

Συνήθως για τη διάγνωση της νό-

σου πραγματοποιείται τεστ ιδρώ-

τα, δεδομένου ότι οι ασθενείς 

με Κυστική  Ίνωση έχουν πολύ 

αλμυρό ιδρώτα. Το τεστ ιδρώτα 

είναι μια φθηνή και ανώδυνη μέ-

θοδος διάγνωσης της νόσου, για 

την πραγματοποίηση της οποίας, 

μικρά ηλεκτρόδια τοποθετούνται 

στο αντιβράχιο και τον βραχίονα 

του ατόμου, τα οποία δημιουργούν 

ροή ρεύματος χαμηλής τάσεως, 

όπου δι’ ιοντοφόρεσης (δηλαδή 

μέσω ηλεκτρικού ρεύματος) με-

ταφέρεται η φαρμακευτική ουσία 

πιλοκαρπίνη στους ιδρωτοποιούς 

αδένες για να τους ερεθίσει και να 

παραγάγουν ιδρώτα. Ο ιδρώτας 

αυτός στη συνέχεια συλλέγεται 

και εργαστηριακά γίνεται ποσο-

τικός προσδιορισμός ηλεκτρολυ-

τών, ήτοι μέτρηση του χλωρίου 

και του νατρίου. Τιμές των χλω-

ριούχων στον ιδρώτα άνω των > 

60 mmol/L είναι παθολογικές και 

θέτουν τη διάγνωση της νόσου. 

Επίσης, εάν ένα παιδί γεννηθεί με 

ειλεό εκ μηκωνίου, αυτό αποτελεί 

ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη της 

νόσου. Ποσοστό 15% των παιδιών 

που γεννιούνται με Κυστική  Ίνωση 

παρουσιάζουν συμπτώματα μέσα 

σε 24 ώρες από τη γέννησή τους.

Συμπτώματα της νόσου
Οι ασθενείς με Κυστική  Ίνωση 

μπορεί να έχουν διάφορα συ-

μπτώματα που περιλαμβάνουν:

   Πολύ αλμυρό ιδρώτα

   Επίμονο βήχα, κατά καιρούς 

παραγωγικό με πτύελα

   Συχνές αναπνευστικές 

λοιμώξεις, πνευμονία ή 

βρογχίτιδα

   Συριγμό και δύσπνοια

   Μικρή σωματική ανάπτυξη ή 

αδυναμία πρόσληψης βάρους 

παρά την καλή όρεξη

   Συχνές ογκώδεις, λιπώδεις και 

δύσοσμες κενώσεις

   Ανδρική στειρότητα

Αντιμετώπιση
Η Κυστική  Ίνωση είναι μια πολυ-

συστηματική νόσος και η μορφή 

και η σοβαρότητα των συμπτω-

μάτων μπορεί να διαφέρουν από 

ασθενή σε ασθενή. Πολλοί διαφο-

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ
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ρετικοί παράγοντες, ιδίως η ηλικία 

που τέθηκε η διάγνωση, μπορεί να 

επηρεάσουν την υγεία ενός ατό-

μου και την εξέλιξη της νόσου.

Οι πάσχοντες από Κυστική  Ίνω-

ση λόγω της έλλειψης ή δυσλει-

τουργίας της πρωτεΐνης έχουν 

πολύ αλμυρό ιδρώτα, γι’ αυτό και 

σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασί-

ες και ιδίως το καλοκαίρι μπορεί 

να εμφανίσουν σοβαρά επεισόδια 

αφυδάτωσης λόγω σημαντικής δι-

αταραχής των ηλεκτρολυτών. Για 

τον λόγο αυτό συστήνεται στους 

ασθενείς η συχνή ενυδάτωση και 

η λήψη αλμυρών τροφών, ιδίως 

τους θερινούς μήνες. 

Οι ασθενείς παρουσιάζουν συ-

χνά αναπνευστικές λοιμώξεις δι-

ότι παχιά κολλώδης βλέννα συσ-

σωρεύεται στους πνεύμονές τους, 

δημιουργώντας για τα μικρόβια 

ιδανικές συνθήκες και περιβάλ-

λον για να επιβιώσουν και να πολ-

λαπλασιαστούν. Οι αναπνευστικές 

λοιμώξεις προκαλούνται συνήθως 

από βακτήρια και είναι ένα σοβα-

ρό και χρόνιο πρόβλημα για πολ-

λούς ανθρώπους που ζουν με την 

πάθηση, γι’ αυτό και η ελάττωση 

των πιθανοτήτων προσβολής τους 

από διάφορα μικρόβια είναι μια 

από τις σημαντικότερες έγνοιες 

των ασθενών με Κυστική  Ίνωση. 

Η συσσώρευση της βλέννας στο 

πάγκρεας μπορεί να σταματήσει 

την αφομοίωση των τροφών και 

των θρεπτικών συστατικών, με 

αποτέλεσμα τη δυσαπορρόφη-

ση, την κακή θρέψη και τη χαμηλή 

σωματική ανάπτυξη. Στο ήπαρ, η 

παχιά βλέννα μπορεί να μπλο-

κάρει τον χοληφόρο πόρο, προ-

καλώντας ηπατική νόσο. Στους 

άνδρες, μπορεί να επηρεάσει την 

ικανότητά τους να κάνουν παιδιά 

με φυσιολογικό τρόπο. 

Εξαιτίας της τεράστιας προό-

δου στην έρευνα και στη θερα-

πεία, ασθενείς με Κυστική  Ίνωση, 

παρά τα καθημερινά προβλήματα 

και τις δυσκολίες που αντιμετωπί-

ζουν με το νόσημά τους, δύνανται 

πλέον να ζουν παραγωγικά, να 

πραγματοποιούν τα όνειρά τους, 

να σπουδάζουν στο πανεπιστή-

μιο, να έχουν επαγγελματική κα-

ριέρα, να διάγουν έγγαμο βίο, να 

κάνουν παιδιά. Αν και υπήρξε ση-

μαντική εξέλιξη στη θεραπεία της 

νόσου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει 

οριστική θεραπεία.

Θεραπεία
Ο τύπος και η σοβαρότητα των συ-

μπτωμάτων στην Κυστική  Ίνωση 

μπορεί να διαφέρουν σε μεγάλο 

βαθμό από άτομο σε άτομο και 

αυτό οφείλεται και στη μεγάλη 

ετερογένεια γονιδιακών μεταλλά-

ξεων. Γι’ αυτό, και τα θεραπευτικά 

πλάνα είναι προσαρμοσμένα στις 

περιστάσεις του κάθε ασθενούς 

ξεχωριστά.

Οι ασθενείς με Κυστική  Ίνωση 

πρέπει να συνεργάζονται στενά 

με το ιατρικό και παραϊατρικό προ-

σωπικό και να παρακολουθούνται 

τακτικά σε εξειδικευμένα κέντρα 

της νόσου όπου μπορεί να τους 

παρασχεθεί η απαραίτητη εξειδι-

κευμένη φροντίδα και νοσηλεία 

που έχουν ανάγκη. 

Τα οργανωμένα κέντρα Κυστι-

κής Ίνωσης στελεχώνονται από 

αφοσιωμένους επαγγελματίες 

υγείας που παρέχουν έμπειρη 

και εξειδικευμένη θεραπεία και 

διαχείριση της νόσου. Η ύπαρ-

Εικόνα 2. Η Κυστική Ίνωση είναι γενετική πάθηση 
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ξη ομάδας έμπειρης και εξειδι-

κευμένης στην Κυστική  Ίνωση η 

οποία απαρτίζεται από ιατρούς, 

νοσηλευτές και παραϊατρικό προ-

σωπικό (φυσικοθεραπευτές, διαι-

τολόγο, ψυχολόγο, κοινωνικό λει-

τουργό) και η επαρκής διοικητική 

υποστήριξη του κέντρου Κυστικής 

Ίνωσης είναι σημαντικοί παράγο-

ντες που συμβάλλουν ουσιαστικά 

στην καλύτερη διαχείριση και στη 

δέουσα περίθαλψη των ασθενών 

με στόχο την εξασφάλιση καλύτε-

ρης ποιότητας ζωής και μακρότε-

ρης επιβίωσης.

Σε γενικές γραμμές, οι ασθε-

νείς με Κυστική  Ίνωση ακολου-

θούν ένα συνδυασμό των παρα-

κάτω θεραπειών, οι οποίες είναι 

καθημερινές και χρονοβόρες 

και απαιτούν την πειθαρχία και 

συμμόρφωση του ασθενούς 

για την επίτευξη του καλύτερου 

θεραπευτικού αποτελέσματος. 

Αναπνευστική φυσικοθεραπεία, 

που τους βοηθά να διαλύσουν 

και να απομακρύνουν τις παχύρ-

ρευστες εκκρίσεις που συσσω-

ρεύονται στους πνεύμονές τους. 

Κάποιες τεχνικές αναπνευστικής 

φυσικοθεραπείας χρειάζονται 

τη συνδρομή άλλου ατόμου, είτε 

από την οικογένεια είτε κάποιου 

φιλικού ατόμου ή ακόμα φυσικο-

θεραπευτή. 

Κάποιοι ασθενείς με Κυστική  

Ίνωση χρησιμοποιούν γιλέκο φυ-

σικοθεραπείας που δονεί το θώ-

ρακά τους σε υψηλές συχνότητες, 

προκειμένου να διαλύσει τη βλέν-

να, ενώ άλλοι έχουν εκπαιδευτεί 

κατάλληλα ώστε να χρησιμοποι-

ούν ειδικές συσκευές θετικής 

εκπνευστικής πίεσης, όπως π.χ. 

το Flutter VRP, την Acapella ή την 

Pep Mask. Άλλοι ασθενείς έχουν 

εκπαιδευτεί σε άλλες μεθόδους 

αναπνευστικής φυσικοθεραπεί-

ας που δεν χρήζουν συνδρομής 

άλλου προσώπου, όπως π.χ. η 

κάθαρση των αεραγωγών μέσω 

αυτογενούς παροχέτευσης ή 

ενεργού κύκλου αναπνοών. Οι μι-

κρότεροι σε ηλικία ασθενείς χρει-

άζονται συνήθως τη συνδρομή 

των γονέων τους ή και φυσικοθε-

ραπευτών για την πραγματοποίη-

ση φυσικοθεραπείας μέσω πλήξε-

ων και δονήσεων του θώρακα σε 

συγκεκριμένες θέσεις. Εισπνεό-

μενη θεραπεία με διάφορα φάρ-

μακα για να ανοίξουν τους αερα-

γωγούς και να κάνουν τη βλέννα 

λιγότερο πηχτή. Τα φάρμακα αυτά 

είναι συνήθως σε υγρή μορφή και 

μετατρέπονται σε νέφος προκει-

μένου να τα εισπνεύσει ο ασθενής 

μέσω νεφελοποιητή ή συσκευής 

εισπνοών. Τα φάρμακα αυτά πε-

ριλαμβάνουν βρογχοδιασταλτικά 

για να κρατούν τους αεραγωγούς 

ανοιχτούς, βλεννολυτικά για να 

διαλύουν την παχύρρευστη βλέν-

να και αντιβιοτικά για την αντιμε-

τώπιση των αναπνευστικών λοιμ-

ώξεων. Ο νεφελοποιητής είναι μια 

συσκευή που μετατρέπει σε νέφος 

τα φάρμακα των ασθενών, τον 

οποίον ο ασθενής οφείλει καθη-

μερινά και μετά από κάθε χρήση 

φαρμάκου να καθαρίζει επιμελώς 

και να αποστειρώνει σε τακτά δι-

αστήματα. 

Παρά τον τακτικό καθαρισμό 

και απολύμανση της συσκευής, 

κρίνεται αναγκαία η αντικατά-

σταση του νεφελοποιητή και των 

αναλωσίμων του κυρίως για λό-

γους πρόληψης λοιμώξεων. Η 

Εικόνα 3. Αριστερά η διαφοροποίηση στο αναπνευστικό σε ένα υγιές 
άτομο και δεξιά η διαφορετικότητα του γονιδίου που καθορίζει και τον 
φαινότυπο της νόσου
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χρήση νεφελοποιητή υπερήχων 

αντενδείκνυται για τη χορήγηση 

συγκεκριμένων φαρμάκων που 

προορίζονται για τη θεραπεία της 

Κυστικής Ίνωσης διότι αδρανο-

ποιούν τα φάρμακα αυτά. Για την 

αντιμετώπιση της χρόνιας παραρ-

ρινοκολπίτιδας εφαρμόζονται διά-

φορες θεραπείες από τους ασθε-

νείς, κυρίως ρινικές πλύσεις με 

θαλασσινό νερό, αντιισταμινικά 

φάρμακα, κορτικοστεροειδή και 

αντιβιοτικά. Οι ρινικοί πολύποδες 

αντιμετωπίζονται συνήθως χει-

ρουργικά, όμως συχνές είναι οι 

υποτροπές λόγω του υποκείμενου 

νοσήματος.

Οι ασθενείς με Κυστική  Ίνωση 

λαμβάνουν καθημερινά παγκρε-

ατικά ένζυμα για να βελτιώσουν 

την αφομοίωση των θρεπτικών 

συστατικών. Τα παγκρεατικά έν-

ζυμα λαμβάνονται με κάθε γεύμα 

ή σνακ και είναι απαραίτητα για τη 

διάσπαση της τροφής σε συστα-

τικά που μπορούν να απορροφη-

θούν από τον οργανισμό με στόχο 

τη φυσιολογική πέψη. Λόγω της 

δυσαπορρόφησης από την οποία 

πάσχουν, πολλοί ασθενείς λαμ-

βάνουν και πολυβιταμινούχα και 

διατροφικά σκευάσματα και οι 

τροφές τους πρέπει να είναι ιδι-

αίτερα υψηλής θερμιδικής αξίας. 

Ορισμένοι ασθενείς λαμβάνουν 

ινσουλίνη για την αντιμετώπιση 

του σακχαρώδους διαβήτη από 

τον οποίον πάσχουν λόγω του νο-

σήματος. 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα οι 

ασθενείς νοσηλεύονται είτε στο 

νοσοκομείο είτε κατ’ οίκον για τη 

λήψη ενδοφλέβιας αντιβιοτικής 

αγωγής. Η ενδοφλέβια φαρμα-

κευτική αγωγή αφορά συνδυα-

σμό αντιβιοτικών φαρμάκων και 

συνήθως διαρκεί 14-21 ημέρες με 

σκοπό την αντιμετώπιση των ανα-

πνευστικών λοιμώξεων. 

Στα τελικά στάδια της νόσου, 

η διπλή μεταμόσχευση πνευμό-

νων ή η μεταμόσχευση ήπατος 

αποτελεί μέχρι στιγμής τη μονα-

δική θεραπεία εκλογής για τον 

ασθενή. Τα τελευταία χρόνια η 

έρευνα επικεντρώθηκε στην εύ-

ρεση φαρμάκων που στοχεύουν 

στο αίτιο της νόσου και την απο-

κατάσταση της λειτουργίας της 

ελαττωματικής πρωτεΐνης CFTR 

που προκαλεί τη νόσο. Το πρώτο 

φάρμακο που στοχεύει στο αίτιο 

της νόσου και αφορά συγκεκρι-

μένες γονιδιακές μεταλλάξεις της 

νόσου εγκρίθηκε το 2012 και ήδη 

το λαμβάνουν και Έλληνες ασθε-

νείς. Το 2015, εγκρίθηκε το δεύτε-

ρο φάρμακο που στοχεύει στο αί-

τιο της νόσου και απευθύνεται σε 

ασθενείς που είναι ομόζυγοι της 

γονιδιακής μετάλλαξης F508del, 

που είναι η πιο συχνή με ιδιαίτε-

ρα βαριά συμπτωματολογία. Η 

εύρεση αυτής της ομάδας φαρ-

μάκων, που ονομάζονται CFTR 

ρυθμιστές, σηματοδοτεί μια ιστο-

ρική ανακάλυψη στον τρόπο θε-

ραπείας της νόσου. Ήδη οι ερευ-

νητές στοχεύουν στην ανάπτυξη 

νέων θεραπειών για μεγαλύτερο 

αριθμό ασθενών και γονιδιακών 

μεταλλάξεων. Αναμένεται οι ρυθ-

μιστές CFTR να προσθέσουν δε-

καετίες ζωής σε κάποιους ασθε-

νείς με Κυστική  Ίνωση. 

Οι σημαντικές ανακαλύψεις 

στη θεραπευτική αντιμετώπιση 

των ασθενών είχαν ως αποτέ-

λεσμα τη σημαντική αύξηση του 

προσδόκιμου επιβίωσης των 

ασθενών με Κυστική  Ίνωση. Σή-

μερα, βάσει πρόσφατης δημοσι-

ευμένης μελέτης σε ιατρικό πε-

ριοδικό, ο μέσος όρος επιβίωσης 

σε ασθενείς με Κυστική  Ίνωση 

στον Καναδά είναι περίπου τα 

51 έτη («Survival Comparison o

f Patients With Cystic Fibrosis i

n Canada and the United State

:  A Population-Based Cohort Study», 

Anne  L. Stephenson  et  al. , 

Annals  of  Internal  Medicine, 

18.04.2017). Αυτή είναι μια σημα-

ντική βελτίωση δεδομένου ότι, τη 

δεκαετία του 1960, ένα παιδί με 

Κυστική  Ίνωση σπάνια ζούσε αρ-

κετά ώστε να φθάσει στην ηλικία 

που θα μπορούσε να παρακολου-

θήσει τις τάξεις του δημοτικού 

σχολείου. 

Σαν θετικό μήνυμα θα πρέπει 

να κρατήσουμε από αυτήν την 

παρουσίαση ότι τα τελευταία 

χρόνια, με την εξέλιξη της θε-

ραπείας, ο ενήλικος πληθυσμός 

ασθενών με Κυστική  Ίνωση δι-

αρκώς αυξάνεται. 

Τα τελευταία 
χρόνια, με  
την εξέλιξη  

της θεραπείας, 
ο ενήλικος 
πληθυσμός 
ασθενών  

με Κυστική  
Ίνωση διαρκώς  

αυξάνεται
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 Aπλή Βρογχοσκόπηση

Βρογχοσκόπηση με ακτινοσκόπηση

Ενδοβροχγικός υπέρηχος (EBUS) Convex Probe 

Διαθωρακική βιοψία υπό την καθοδήγηση αξονικού

Θωρακοσκόπηση
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Ο 
παγκρεατικός καρκίνος 

αποτελεί μία ιδιαίτερα επι-

θετική μορφή καρκίνου με 

ιστορικό χαμηλών ποσοστών επι-

βίωσης. Ωστόσο, τα ερευνητικά 

πρωτόκολλα από τα μεγαλύτερα 

νοσοκομεία και εργαστήρια πα-

γκοσμίως οδηγούν κάθε χρόνο σε 

θετικά νέα όσον αφορά τις θερα-

πευτικές εξελίξεις και την αύξηση 

της επιβίωσης των ασθενών. 

Τα νεότερα  
στη χημειοθεραπεία 
Η χημειοθεραπεία είναι απαραί-

τητος σύμμαχος στον αγώνα κατά 

του παγκρεατικού αδενοκαρ-

κινώματος. Υπογραμμίζεται ότι 

δεν μπορούν όλοι οι ασθενείς να 

υποβληθούν στην ίδια χημειοθε-

ραπεία, ενώ έχουν ιδιαίτερη σημα-

σία και οι συνδυασμοί θεραπειών. 

Η ακτινοθεραπεία επίσης φαίνεται 

να κερδίζει έδαφος, ειδικά στην 

Αμερική. 

Σύμφωνα με τον Dr Mark Truty, 

χειρουργό παγκρέατος στη Mayo 

Clinic στις ΗΠΑ, και την ομάδα 

του, οι 3 ειδικοί παράγοντες που 

σχετίζονται με τη χημειοθεραπεία 

και έχουν θετική επίδραση στην 

επιβίωση είναι:

1 Η διάρκεια  

της χημειοθεραπείας

2 Τα χαμηλά ποσοστά του καρ-

κινικού δείκτη Ca 19-9

3 Εάν το μεγαλύτερο ποσοστό 

του όγκου, που βγήκε με 

τη χειρουργική εξαίρεση, ήταν 

νεκρωμένο στην ιστολογική 

εξέταση λόγω της χημειοθερα-

πείας. 

Γενετική κωδικοποίηση 
Η γενετική ταυτοποίηση του καρ-

κίνου φαίνεται να μπορεί να παί-

ξει ρόλο στη διαμόρφωση της 

θεραπείας. 

Σύμφωνα με το Dana-Farber 

Cancer Institute, ένα 10% των 

ασθενών με διάγνωση παγκρε-

ατικού καρκίνου παρουσιάζουν 

μετάλλαξη σε ογκογονίδια με 

αποτέλεσμα ορισμένες θεραπεί-

ες να έχουν δυνητικά καλύτερα 

αποτελέσματα. 

Χειρουργική αντιμετώπιση
Οι εξελίξεις στη χειρουργική 

αντιμετώπιση του παγκρεατικού 

καρκίνου αφορούν στον τρόπο 

προσπέλασης, δηλαδή με ανοι-

χτή ή λαπαροσκοπική/ρομποτική 

χειρουργική. 

Η λαπαροσκοπική και ρομποτι-

κή προσέγγιση ενδείκνυνται για 

συγκεκριμένους ασθενείς και 

όχι για όλους όσοι έχουν εξαι-

ρέσιμη νόσο. 

Τα πλεονεκτήματα αυτών των 

τεχνικών σχετίζονται με τις μι-

κρότερες τομές και άρα με τη 

μετεγχειρητική πρόοδο των 

ασθενών, οι οποίοι μπορούν να 

κινητοποιηθούν πιο γρήγορα και 

με μεγαλύτερη ευκολία μετά την 

επέμβαση. 

Θεραπευτικές εξελίξεις
ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΌΣ ΚΑΡΚΙΝΌΣ

Γράφει ο:

Αλέξανδρος Γιακουστίδης  
MD, Ph.D, FRCS

Γενικός Χειρουργός 
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινική Θεσσαλονίκης
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Η πιο σύγχρονη λύση για τους 
πολύποδες και τις πέτρες στη χολή

ΛΑΠΑΡΌΣΚΌΠΙΚΉ ΧΌΛΌΚΥΣΤΕΚΤΌΜΉ

Η 
χοληδόχος κύστη αποτελεί 

έναν μικρό σάκο που βρί-

σκεται κάτω από το ήπαρ 

και λειτουργεί ως χώρος αποθή-

κευσης της χολής. Η χολή παρά-

γεται από το ήπαρ, χρησιμεύει 

στην πέψη των τροφών και μετα-

φέρεται μέσω των χοληφόρων 

αγγείων στο δωδεκαδάκτυλο. 

Ή πιο συχνή πάθηση της χολη-

δόχου κύστης είναι η χολολιθία-

ση ή πέτρες στη χολή όπως λέγε-

ται κοινώς. Η χολολιθίαση μπορεί 

να υπάρχει σε αρκετούς ανθρώ-

πους και να μην το γνωρίζουν. Εί-

ναι μια πάθηση που αφορά πολύ 

συχνά τον γυναικείο πληθυσμό 

αλλά φυσικά επηρεάζει και τους 

άνδρες. Άλλοι προδιαθεσικοί 

παράγοντες είναι η ηλικία (αυξά-

νεται η πιθανότητα εμφάνισης σε 

άτομα άνω των 40 ετών), η από-

τομη απώλεια βάρους, η διατρο-

φή πλούσια σε λίπη.

Συμπτώματα και επιπλοκές
Η χολολιθίαση μπορεί να περι-

λαμβάνει συμπτώματα κολικού 

χοληφόρων, δηλαδή πόνου στην 

κοιλιακή χώρα, δυσπεψίας και 

ναυτίας. Η παρουσία χολολίθων 

μπορεί να οδηγήσει σε επιπλο-

κές φλεγμονής όπως είναι η χο-

λοκυστίτιδα. Επίσης, σημαντική 

επιπλοκή είναι η παγκρεατίτιδα 

όπου προκαλείται φλεγμονή 

του παγκρέατος που μπορεί να 

οδηγήσει σε βαριά κλινική κατά-

σταση, αλλά και η πιθανότητα να 

«δραπετεύσει» λίθος στον χολη-

δόχο πόρο (χοληδοχολιθίαση). 

Η αφαίρεση της χοληδόχου κύ-

στης δεν προκαλεί προβλήματα 

στην πέψη των τροφών εφόσον 

η χολή περνάει κατευθείαν στο 

δωδεκαδάκτυλο και δεν υπάρχει 

ουσιαστικός λόγος για αποθή-

κευσή της.

Αντιμετώπιση
Η ιδανική αντιμετώπιση της χο-

λολιθίασης είναι χειρουργική, 

η λαπαροσκοπική χολοκυστε-

κτομή. Υπό γενική αναισθησία, 

το χειρουργείο περιλαμβάνει μι-

κρές τομές στην κοιλιακή χώρα 

ώστε να περάσουν η κάμερα και 

τα εργαλεία εντός της κοιλιακής 

χώρας και να πραγματοποιηθεί 

η επέμβαση. Με την τεχνική της 

ενδοδερμικής ραφής των τομών 

στο τέλος της επέμβασης κατα-

φέρνουμε το επιθυμητό κοσμη-

τικό αποτέλεσμα ώστε να μην 

υπάρχει διακριτή ουλή. Η επέμ-

βαση μπορεί να πραγματοποιη-

θεί και ρομποτικά, ανάλογα με 

την προτίμηση του ασθενούς.

Αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί 

διεγχειρητικά να γίνει απεικόνι-

ση με χολαγγειογραφία ή διε-

ρεύνηση του χοληδόχου πόρου 

ώστε να αποκλειστεί η παρουσία 

λίθων εντός του χοληδόχου πό-

ρου για μία ολοκληρωμένη θε-

ραπευτική προσέγγιση.

Κάποιες φορές, αξίζει να ση-

μειωθεί, ο απεικονιστικός έλεγ-

χος δείχνει «χολική λάσπη» και 

όχι ξεκάθαρα πέτρες στη χο-

ληδόχο κύστη. Εφόσον αυτό το 

εύρημα συνοδεύεται από συ-

μπτωματολογία -κοιλιαλγία, ναυ-

τίες- απαιτείται περαιτέρω διε-

ρεύνηση, για να διαπιστωθεί αν η 

χολική λάσπη και ίσως συνοδός 

μικρολιθίαση ευθύνεται για την 

κλινική συμπτωματολογία, οπότε 

και η αντιμετώπιση θα είναι η λα-

παροσκοπική χολοκυστεκτομή.

Πολύποδες χοληδόχου  
κύστης
Επίσης, οι πολύποδες χοληδόχου 

κύστης χρήζουν στενής ιατρικής 

παρακολούθησης, επειδή μπορεί 

να μετεξελιχθούν σε καρκίνο. 

Και στην περίπτωση των πολυ-

πόδων, συστήνεται η χειρουρ-

γική αφαίρεση της χοληδόχου 

κύστης, σύμφωνα με τις διεθνείς 

κατευθυντήριες οδηγίες.
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Σ
την εποχή μας η εφαρμο-

γή της τρισδιάστατης εκτύ-

πωσης (3D-Printing) στην 

καθημερινή ιατρική πράξη ανα-

πτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ιδιαί-

τερα αυτή την περίοδο της πανδη-

μίας COVID-19, είναι η συμμετοχή 

κολοσσών της παγκόσμιας βιο-

μηχανίας (Αυτοκινητοβιομηχανία, 

NASA κ.λπ.) στην ανάπτυξη ανα-

πνευστήρων, μασκών προστασίας 

ή άλλων ιατρικών μηχανημάτων με 

τη χρήση της τεχνολογίας τρισδιά-

στατης εκτύπωσης. Η ειδικότητα της 

Ορθοπαιδικής δεν θα μπορούσε να 

αποτελέσει εξαίρεση και σήμερα 

αποτελεί από τους πρώτους τομείς 

της ιατρικής όπου η νέα αυτή τεχνο-

λογία εφαρμόζεται με πολλά υπο-

σχόμενα αποτελέσματα. 

Ποιες είναι γενικά οι 
εφαρμογές της τρισδιάστατης 
εκτύπωσης στην Ορθοπαιδική;
  Οι ολικές αρθροπλαστικές γόνα-

τος, ισχίου, ποδοκνημικής, ακόμη 

100

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ 

Τρισδιάστατη εκτύπωση  
& επαυξημένη πραγματικότητα  
στη χειρουργική του ώμου και του γόνατος 

Αχιλλέας Μπουτσιάδης, MD, Ph.D

Χειρουργός Ώμου και Γόνατος,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινική Αθηνών

Γράφει ο:
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και ώμου, μπορούν να πραγματο-

ποιηθούν με τη χρήση «οδηγών» 

που είναι εξατομικευμένοι σε 

κάθε ασθενή (Εικόνα 1). 

  Διορθώσεις οστικών παραμορ-

φώσεων είτε εκ γενετής είτε μετά 

από τραυματισμό μπορούν να 

πραγματοποιηθούν με ακρίβεια 

χιλιοστού (Εικόνα 2). 

  Ογκολογικά εμφυτεύματα που 

αφορούν ολόκληρες οστικές 

δομές (μηρός, βραχιόνιο κ.λπ.) 

μπορούν να αποτελέσουν λύσεις 

σωτήριες για τη ζωή των ασθενών 

σε περιπτώσεις κακοήθειας. 

  Σε περίπτωση σύνθετων καταγμά-

των ο γιατρός μπορεί να διαθέτει 

στο χειρουργικό τραπέζι τριασδι-

άστατα εκτυπωμένο το κατεαγόν 

οστό και να κάνει τη «συναρμολό-

γηση αυτού» λιγότερο απαιτητική. 

Εφαρμόζουμε πλέον σε πολύ-

πλοκες περιπτώσεις τις δυνατότη-

τες της τρισδιάστατης εκτύπωσης. 

Παραθέτουμε ένα παράδειγμα 

παραμόρφωσης γόνατος (βλαισο-

γονία) σε νέο ασθενή λόγω παλαι-

ότερης χειρουργικής επέμβασης. 

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χαμηλή 

οστεοτομία μηριαίου (Εικόνα 3).

Η τρισδιάστατη εκτύπωση του μηρι-

αίου καθώς και του εξατομικευμένου 

«οδηγού» μείωσαν κατά πολύ τον χει-

ρουργικό χρόνο μιας τόσο απαιτητι-

κής επέμβασης αυξάνοντας την ακρί-

βεια σε επίπεδο χιλιοστού. Μάλιστα, 

με τον ακριβή προεγχειρητικό σχεδι-

ασμό κατορθώθηκε να προβλεφθεί 

μέχρι και το ακριβές μήκος των βιδών 

που χρησιμοποιήθηκαν (Εικόνα 4).

Επαυξημένη Πραγματικότητα 
(Augmented Reality) - Εικονική 
Πραγματικότητα (Virtual Reality) 
Η Επαυξημένη και η Εικονική Πραγ-

ματικότητα χρησιμοποιούνται εδώ 

και αρκετά χρόνια στη βιομηχανία 

των παιχνιδιών και σε ηλεκρονι-

κούς υπολογιστές τοποθετώντας 

τον χρήστη σε ένα εικονικό περι-

βάλλον. Στην ιατρική και συγκε-

κριμένα στην Ορθοπαιδική η χρή-

ση εφαρμογών που βασίζονται 

στην αυξημένη και στην εικονική 

πραγματικότητα αυξάνεται με γε-

ωμετρική πρόοδο. Μεγάλο εύρος 

ορθοπαιδικών επεμβάσεων, όπως 

η οστεοσύνθεση καταγμάτων, η 

αρθροσκόπηση, η διόρθωση πα-

ραμορφώσεων, η τοποθέτηση 

ολικών αρθροπλαστικών, ακόμη 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

Εικόνα 1. Τρισδιάστατης εκτύ-
πωσης οδηγοί για την πραγματο-
ποίηση ολικής αρθροπλαστικής 
γόνατος εξατομικευμένης για 
συγκεκριμένο ασθενή

Εικόνα 2. Προεγχειρητικός σχε-
διασμός τρισδιάστατης εκτύπω-
σης για τη διόρθωση παραμόρ-
φωσης οστού της ωλένης
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και η ακριβής αφαίρεση ογκολο-

γικών παθήσεων, μπορεί να γίνει 

με σωστό προεγχειρητικό σχεδια-

σμό και μεγαλύτερη διεγχειρητική 

ακρίβεια. Οι επεμβάσεις αυτές μπο-

ρούν να γίνουν είτε σε ένα εικονι-

κό περιβάλλον (Εικονική Πραγμα-

τικότητα-Virtual Reality) είτε κατά 

τη διάρκεια του χειρουργείου να 

προβάλλονται τρισδιάστατες εικό-

νες του ίδιου του ασθενή μέσα από 

«γυαλιά επαυξημένης πραγματικό-

τητας» (Augmented Reality). 

Τα πλεονεκτήματα των τεχνολο-

γιών αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντι-

κά. Για παράδειγμα:

  Μπορεί να πραγματοποηθεί εξ 

ολοκλήρου η επέμβαση του 

ασθενή (π.χ. Ολική αρθροπλαστι-

κή ώμου) πριν από το πραγματικό 

χειρουργείο σε εικονικό περιβάλ-

λον. Ο χειρουργός κατανοεί με 

ακρίβεια την πάθηση του ασθενή 

και σχεδιάζει τα χειρουργικά βή-

ματα. Αποφασίζονται από πριν τα 

υλικά που θα χρησιμοποιηθούν 

και μπορεί ακόμη και να προβλε-

φθεί το χειρουργικό αποτέλεσμα 

(Εικόνα 5)

  Στον ίδιο χρόνο μπορούν να εκτυ-

πωθούν τρισδιάστατα οι συγκε-

κριμένοι «οδηγοί» για να πραγ-

ματοποιηθεί το χειρουργείο που 

σχεδιάστηκε για τον συγκεκριμέ-

νο ασθενή (Εικόνα 6)

  Νέοι γιατροί και ειδικευόμενοι 

έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύ-

ονται σε εικονικό περιβάλλον αυ-

ξάνοντας την ασφάλεια απέναντι 

στον ασθενή 

  Μειώνεται σημαντικά ο χει-

ρουργικός χρόνος και κυρίως 

οι επιπλοκές

  Χρησιμοποιώντας «γυαλιά 

επαυξημένης πραγματικότη-

τας» μπορεί ο χειρουργός να 

έχει μπροστά του σε πραγματικό 

χρόνο (real time) την επέμβαση 

που πραγματοποίησε «εχθές» 

στον υπολογιστή του ενώ πα-

ράλληλα πραγματοποιεί την 

αληθή επέμβαση (Εικόνα 7)

Η τρισδιάστατη εκτύπωση 

(3D-printing), η επαυξημένη πραγ-

ματικότητα (Augmented Reality) 

και η εικονική πραγματικότητα 

(Virtual Reality) δεν είναι κομμά-

τι επιστημονικής φαντασίας. Το 

μέλλον είναι εδώ, αρωγός τόσο 

για τον χειρουργό όσο και για τον 

ασθενή. 

Εικόνα 3. Τρισδιάστατη εκτύπωση μηριαίου και αντίστοιχου οδηγού για 
τη διόρθωση της παραμόρφωσης του γόνατος (οστεοτομία μηριαίου)

Εικόνα 4. Ακριβής τρισδιάστατος 
προεγχειρητικός σχεδιασμός με 
ακρίβεια χιλιοστού

Εικόνα 5. Εικονικό τρισδιάστατο χειρουργείο αναστροφής αρθροπλαστικής ώμου. Ο χειρουργός έχει τη δυνα-
τότητα να δοκιμάσει εικονικά διαφορετικά υλικά με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου κλινικού αποτελέσματος

Εικόνα 6. Τρισδιάστατη εκτύπωση 
ωμογλήνης και του αντίστοιχου 
οδηγού για την πραγματοποίηση 
του χειρουργείου που πραγματο-
ποιήθηκε εικονικά πριν την αληθή 
επέμβαση 

Εικόνα 7. Γυαλιά επαυξημένης 
πραγματικότητας που χρησιμο-
ποιούνται διεγχειρητικά 



Μονάδα Ελάχιστης Επεμβατικής  
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής- 

Αθλητιατρικής & Ορθοβιολογίας
Αρθροσκοπήσεις

Δισκοπλαστική Οσφύος / Αυχένα

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

Διαδερμική - Αναίμακτη Κυφοπλαστική

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου / Γόνατος Ελάχιστης Επεμβατικότητας

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΑΘΉΝΩΝ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΆΝΟΥ 15, Τ 210 6962600

www.bioclinic.gr



ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 Ιφιγένειας 59, 2003 Λευκωσία, Κύπρος
 77 77 13 10 - Από το εξωτερικό: +357 22204900
  info@yiannouka.com.cy

www.labcy.com
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.00-19.00,  
Σάββατο: 07.00-13.00

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

 

  Λ. Αθαλάσσας 99Α, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, 
Κύπρος, P.O 23297, 1680 Λευκωσία  

 +357 22 861000 
   info@evresisdiagnostic.com

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

ΙΑΤΡΙΚΈΣ ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ  

Υψηλής Ποιότητας στην Κύπρο

Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30-12.30 & 15.00-18.00, 
Πέμπτη & Σάββατο: 07.30-13.00 

Πολυδύναμο Διαγνωστικό Κέντρο
  Λεωφόρος Λεμεσού 100, 2015, Στρόβολος

 +35722419700
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ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ
Β. Όλγας 154, 54645, 
Τηλ.: 2310 880100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Χελμού 24, 14565 
Τηλ.: 210 6215200 

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

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

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
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

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

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

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

ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ
Βυζαντίου 87, Καλογρέζα
Τηλ.: 214 4047790

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

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

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

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

ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Λ. Δημοκρατίας 73 & Γ’ Σεπτεμ-
βρίου, 15127, Τηλ.: 214 6870880

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

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

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

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Λ. Ελ. Βενιζέλου 231  & Ψαρ-
ρών, 17563, Τηλ.: 214 6878800

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Π. Τσαλδάρη) 
Παναγή Τσαλδάρη 75-77,  
12134, Τηλ.: 210 5775588

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

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

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

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

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

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

ΑΤΤΙΚΗ - ΕΥΒΟΙΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Φιλελλήνων 34
18536, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4582200 

Μητροπόλεως 86 
54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 372600

ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΥΠΡΟΣ

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

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

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

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Λεωφόρος Λεμεσού 100, 2015, Στρόβολος, Τηλ.: +35722419700



Τώρα έχετε τον δικό σας ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΓΕΙΑΣ  
για να μπορείτε κάθε στιγμή να:

Ενεργοποιήστε την πρόσβασή σας  
σε οποιαδήποτε Διαγνωστική Μονάδα  

του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

 ΒΛΈΠΈΤΈ  
ΤΙΣ ΈΞΈΤΆΣΈΙΣ 

ΣΆΣ 

στον υπολογιστή, το 
tablet ή το κινητό σας

ΔΙΆΤΗΡΈΙΤΈ  
ΤΟ ΙΆΤΡΙΚΟ ΣΆΣ 

ΆΡΧΈΙΟ

ηλεκτρονικά με 
δυνατότητα εκτύπωσης

ΣΥΓΚΡΙΝΈΤΈ  
ΤΆ 

ΆΠΟΤΈΛΈΣΜΆΤΆ

με προηγούμενες 
εξετάσεις

ΠΡΟΩΘΈΙΤΈ  
ΤΆ 

ΆΠΟΤΈΛΈΣΜΆΤΆ

στον κλινικό σας  
γιατρό

www.bioiatriki.gr    •    www.bioclinic.gr
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